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مقالة

اللبناني «الشيعي»
لــم يصدر مــن بعد هــذه امل ـ ّـدة جــواب
سلبي أو إيجابي من جانب إحدى
الـ ـ ــدولُ ،ي ـع ـت ـبــر ال ـت ـع ـيــن مــرفــوضــا.
ف ــي م ــا خ ـ ّـص تـعـيــن غ ــاب ــي عيسى
فــي واشـنـطــن ،تـقـ ّـول م ـصــادر وزارة
ّ
الخارجية إن «ملفه لم يكتمل بعد.
وكــانــت االدارة األميركية قــد طلبت
ّ
ت ـع ـه ـدًا م ــن ال ـخــارج ـيــة بـ ــأن عيسى
ّ
سـيـتـخــلــى عــن جـنـسـيـتــه األمـيــركـيــة
ف ـ ــور قـ ـب ــول ت ـع ـي ـي ـنــه .وق ـ ــد أرس ـل ـنــا
التعهد قبل أسبوع».
أخرى ،تعمد «الخارجية»
من ناحية
ّ
إل ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء مـ ـل ــف ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات فــي
الـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،واملـ ـ ــراكـ ـ ــز
اإلداريــة في البعثات اللبنانية إلى
ال ـخــارج .يــوجــد  16قنصلية عامة،
ت ـن ـق ـســم ب ــال ـت ـس ــاوي ب ــن املـسـلـمــن
وامل ـس ـي ـح ـيــن .وه ــي تـخـضــع أيـضــا
ملنطق املـحــاصـصــة الـسـيــاسـيــة« ،ال
ّ
سيما مع اقتراب موعد االنتخابات
ُ
النيابية» ،بحسب مصادر متابعة.
انـطــاقــا مــن هـنــاُ ،
«ي ـمــانــع» الــوزيــر
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل «إعـ ـط ــاء قـنـصـلـيــة
وازن ـ ـ ـ ــة ،مـ ــن حـ ـي ــث ع ـ ــدد ال ـج ــال ـي ــة،
للقوات اللبنانية .ولن ُي ّلبى طلبها
الحصول على قنصلية ساو باولو
أو ل ــوس أن ـج ـلــس» .وم ــن املـفـتــرض
أن ت ــؤول الـقـنـصـلـيــات عـلــى الشكل

اآلتــي :أنطوان عيد إلــى مونتريال،
مـيــرنــا الـخــولــي إلــى لــوس أنجلس،
رودي الـ ـق ــزي إل ـ ــى سـ ـ ــاول ب ــاول ــو،
ش ـ ــرب ـ ــل مـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــرون إلـ ـ ـ ــى سـ ـي ــدن ــي،
ع ـ ـسـ ــاف ضـ ــومـ ــط إلـ ـ ــى دبـ ـ ـ ــي .وم ــن
املتوقع أن تكون قنصلية ريــو دي
جانيرو من حصة «القوات» ممثلة
ّ
أن َ
اسمي
بجيمي دويهي ،في حني
َ
ق ـن ـص ــل ــي الغـ ـ ــوس وم ــارس ـي ـل ـي ــا لــم
ُيحسما بعد.
ّ
وج ــرى اق ـت ــراح تــولــي زي ــاد عيتاني
لـقـنـصـلـيــة م ـل ـب ــورن ،وع ـب ــد ال ـعــزيــز
ع ـي ـس ــى إل ـ ــى االسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،وم ـن ـيــر
ع ــان ــوت ــي إلـ ــى ج ـ ـ ـ ّـدة ،وولـ ـي ــد ح ـيــدر
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـيـ ــانـ ــو ،وم ـ ـ ـجـ ـ ــدي رم ـ ـضـ ــان
إل ـ ـ ــى نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ،وسـ ـ ـ ـ ـ ــوزان م ـ ــوزي
إل ــى دي ـت ــروي ــت (تـنـتـمــي مـ ــوزي إلــى
َّ
الدبلوماسيني
الفئة الثالثة ،ولـكــن
الـلــذيــن يسبقانها بــالــرتــب لــم يقبال
ب ــامل ـن ـص ــب) ،وغـ ـس ــان ع ـب ــد ال ـخــالــق
ُ(م ـ ـتـ ــزوج م ــن م ـيــرنــا ال ـخ ــول ــي) إلــى
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي ف ـ ــوز دو
إيغواسو (الـبــرازيــل) ،وعلي قرانوح
إلى اسطنبول.
وقـ ــد جـ ــرى ت ـع ـيــن ق ـن ـصــل عـ ــام أبــو
ظ ـبــي ال ـس ــاب ــق هـ ــادي ه ــاش ــم مــدي ـرًا
ملكتب الــوزيــر بــاسـيــل ع ــوض سفير
لبنان لدى فرنسا رامي عدوان.

تزور وفود قواتية في كسروان
معراب للضغط من أجل تبديل
الدكاش (مروان طحطح)

شظايا غارة مصياف في مؤتمر
إدمون صعب
عـقــد امل ــرك ــز االس ـت ـش ــاري ل ـل ــدراس ــات وال ـتــوث ـيــق أول م ــن أمــس
الخميس مؤتمرًا ،كان حاجة في هذه املرحلة التي يشهد فيها
امليدان العسكري السوري تطورات مهمة تمثلت في اإلنجازات
األخـيــرة للجيش الـســوري والـقــوى الحليفة لــه ،األمــر الــذي جعل
السفير األميركي السابق في دمشق روبرت فورد ،يقول إن نظام
الرئيس بشار األسد انتصر ،وإن الرهانات على إسقاطه ،وفي
مقدمها الرهانات األميركية واإلسرائيلية والسعودية ـ الخليجية،
قد سقطت .ومثل هذا الكالم قاله مبعوث األمم املتحدة إلى سوريا
ستيفان دي مستورا ،داعيًا املعارضة إلى التعقل وإعادة النظر
في حساباتها .في هذا الجو عقد املؤتمر الذي اعتبر املركز أننا
أصبحنا فــي مرحلة انتقالية نحو ن ُـظــام جــديــد متعدد القطب،
إقليميًا ودوليًا ،بعد سقوط النظام األحادي الذي مثلته الواليات
املتحدة بعد انهيار جدار برلني عام  ،١٩٨٩ومن ثم تفكك االتحاد
السوفياتي.
ّ
وقد ظللت الغارة اإلسرائيلية على مصياف في الجبهة السورية
املؤتمر الــذي تمحور حول أدوار كل من روسيا وإيــران وتركيا
ومصر في صوغ نظام جديد لألمن اإلقليمي بغية درء األخطار
التي يشكلها اإلرهاب واالحتالل الصهيوني لفلسطني ،وملا تمثله
إسرائيل بأطماعها الجيوسياسية ،وترسانتها النووية ،من خطر
على املنطقة ،بل على العالم.
بين يلتسين وميدفيديف وبوتين
وقد لفتنا املتحدث الروسي الدكتور فياشيسالف ماتوزوف في
كالمه عن سياسة روسيا الجديدة وضــرورة ترجمة االنتصار
امليداني تعاونًا بــن األط ــراف الرئيسية لصوغ نظام يقوم على
التعاون املشترك بعد فشل املشروع األميركي في املنطقة .وكان
قد أسهب في شرح العوامل التي دفعت روسيا إلى االنخراط في
الحرب السورية ،واملصالح التي تربطها بإيران ،مؤكدًا أن أي نظام
إقليمي يجب أن تكون روسيا وإيران عماده األساسي.
ُ
وقد طرح عليه سؤاالن محرجان عن صدقية روسيا مع اللبنانيني
والعرب ،وعالقتها الغامضة ،بل غير املفهومة ،بإسرائيل عدوة
العرب األولى.
السؤال األول أجاب عنه ،أما الثاني فتهرب منه.
كان السؤال األول :ما دامت روسيا صديقة للعرب وحليفة لهم
وحريصة على مصالحهم ،فلماذا لم تستعمل حق الفيتو في
مجلس األمــن لــدى إقــراره الـقــرار  1559ثم الـقــرار اآلخــر املتعلق
باملحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟
ُّ
ّ
فـكــان ال ـجــواب أن ال ـقــرار األول اتـخــذ فــي عهد رئـيــس «ســكـيــر»،
هو بوريس يلتسني .أما الثاني ،ففي عهد ميدفيديف الذي كان
يساير األميركيني.
أم ــا ال ـســؤال الـثــانــي ،ال ــذي طــرحـتــه أن ــا عـلـيــه ،ف ـكــان :تـعــرفــون أن
فلسطني هــي القضية املركزية بالنسبة إلــى الـعــرب ،وأن جميع
أوجاعهم مسؤولة عنها الدولة العبرية ،وأنتم اليوم شركاء في
الدفاع عن سوريا في حرب إلسرائيل دور مهم فيها ،وتستعدون
ال ـيــوم لقطف ثـمــار االن ـت ـصــار ،فـهــل يغيب عــن بــالـكــم أن معظم
مشاكل املنطقة ناجمة عن زرع إسرائيل غـ ّـدة سرطانية فيها،
اغتصبت أرض فلسطني وشردت شعبها ،وها هو الرئيس بوتني
يطمئن رئيس حكومتها بنيامني نتنياهو ،اإلرهابي بامتياز ،إلى
أن روسيا ستضمن ابتعاد مقاتلي إيــران و«حــزب الله» مسافة
تراوح بني  ٣٠و ٤٠كيلومترًا من حدودها مع سوريا في الجوالن،
أي أنها تعمل لضمان أمن إسرائيل التي تقوم بمناورة عسكرية
تقوم على محاكاة لغزو لبنان والقضاء على «حــزب الـلــه» .وال
نستبعد أن يـكــون الــرئـيــس الــروســي قــد تعهد لرئيس حكومة
العدو بأن النظام املقبل في سوريا لن يكون معاديًا إلسرائيل،
وال نستغرب ذل ــك ،فــي ظــل هــذا االحـتـضــان للعدو اإلسرائيلي
ال ــذي قــامــت طــائــراتــه أمــس بـغــارة على مــوقــع فــي مصياف تابع
للجيش السوري ـ وال نستغرب ان يكون هناك تفاهم مع روسيا
على استباحة العدو األجــواء السورية ،برضا روســي .وهــذا ما
لم نفهمه في ظل أحــدث وسائل الدفاع الجوي التي زود الروس
جنودهم في سوريا بها؟
حرية في األجواء السعودية للطائرات اإلسرائيلية
وتذكرت ،في عرضي لهذا اللغز الروسي ،زيارة قمت بها مع عدد
من الصحافيني األميركيني في ثمانينيات القرن املاضي لقاعدة
خميس مشيط الجوية املهمة في الصحراء السعودية ،وصادف
مــروري هناك بضابط كــان يتابع أجسامًا طائرة فــوق القاعدة
على رادار أمامه ،فتوقفت وسألته ،بفضول الصحافي« :ما هي
األجسام التي تتحرك على شاشتك؟» .فأجابني« :إنها طائرات
إسرائيلية» ،ففوجئت بتحليقها بحرية في األجــواء السعودية،
وسألته مجددًا« :ملاذا ال تسقطونها؟» ،أجاب« :ليست لدينا أوامر».

وأض ــاف« :انـظــر معي جـيـدًا ،مــاذا تــرى خلف الـطــائــرات؟» .قلت:
«إشــارات متقاربة» ،قــال« :إنــه سرب يحرسها ،فــإذا ما تصدينا
ّ
فستدمر القاعدة» .وكان سؤالي األخير« :ملن اإلمرة في هذه
لها
القاعدة؟» ،أجاب« :إنها لضابط أميركي»!
ال جــواب من الدكتور فياشيسالف الــذي ّرد على السؤال األول
وأعطى الكالم لزميل آخر على املنصة.
«عالقات إسرائيلية غير مسبوقة» مع عرب الخليج
وكنت قد بدأت صباحي أول من أمس ،بما يمكن وصفه بمقدمة
ّ
للسؤال ومفتاح لتذكر زيــارة خميس مشيط .فقد بثت «بي بي
ســي» العربية خـبـرًا عــن رئـيــس الحكومة اإلسرائيلية بنيامني
نتنياهو ،تحدث فيه عن «إنـجــازات» حكومته خالل هذه السنة،
وأهمها «إنجازات سرية تمثلت في تعاون مع دول عربية ليست
إلسرائيل اتفاقات سالم معها ،وهي أوسع نطاقًا من أي مرحلة
سابقة» ،وباستيضاح اإلذاعــة أحــد املحللني اإلسرائيليني ،قال:
«إنـهــا عــاقــات وأكـثــر مــن االت ـص ــاالت ،رغــم كــونـهــا ســريــة ،وقــد
ّ
استجدت بعد قمة الرياض األخيرة مع الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،ونقل من الرياض إلى تل أبيب أفكارًا تداولها والسعوديني
حول التسوية املمكنة مع الفلسطينيني واملؤتمر اإلقليمي الذي
يقترحه لحل الـنــزاع الـعــربــي ـ ـ اإلســرائـيـلــي» .وعـنــدمــا ُسـئــل عن
الــدول املعنية بتصريح نتنياهو ،قــال« :بالطبع السعودية ودول
عربية أخرى في الخليج التي تعتبر أن هناك عدوًا مشتركًا بينها
وبني إسرائيل هو إيران» .وسألته املذيعة ّ
عما يمكن أن تفيد هذه
الــدول من إسرائيل ،فأجاب« :إن مجاالت التعاون واسعة ،فلدى
إسرائيل خبرة في مكافحة اإلرهــاب ،كما في العلوم والتطوير،
وخصوصًا تحلية املياه».
وهنا قلت في نفسي :هل نحن الذين نعتبر إسرائيل عــدوة لنا
ولكل العرب ،صحراويني كانوا أو مدينيني ،مجموعة أغبياء أو
مغالني و«مرضى» في وطنيتهم؟
«ابن عمك» وابنة دايان
قبل سنوات كنت أشارك في حلقة دراسية نظمها املركز الدولي
للصحافيني املحترفني فــي مدينة دروي بشمال فــرنـســا ،وقد
فاجأني صديقي برنار مارغريت ،منظم الحلقة ،بقوله« :أريد أن
أعرفك إلى ابن عمك» ،فقلت له« :أنا هنا ليس لدي أبناء ّ
ّ
عم» .فقال:
«هذا صحافي إسرائيلي يريد التعرف إليك» .فقلت ،وأنا أتظاهر
بأني مرتبط بموعد خــارج مقر الحلقة« :عفوًا ،ال أريــد أن أكون
ّ
فظًا ،لكن ما أريدك أن تعرفه ّأن مرافقك ينتمي إلى دولة معادية
ّ
اغتصبت أرض فلسطني وشـ ّـردت شعبها ،وال تــزال تنكل بمن
بقي منهم هناك ،وأنا أعتبره عدوًا لي ولشعبي ،وخصوصًا أن
دولته تحتل جزءًا عزيزًا من أرض وطني لبنان في مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا ،وقد طردت جيشه مقاومة شعبية لبنانية من
أراض في الجنوب والبقاع الغربي عام  ،2000وتحاول إسرائيل
ٍ
تدمير بلدي واالستيالء على ثروته املائية والغازية والنفطية ،لذلك
أرجوك أن تبلغه بوجوب عدم االقتراب مني ،وتغيير خط سيره
إذا تفاجأ بي ،خدمة لك وله»!
ُ
وح ــدث أن ُدع ـيــت بـعــد ح ــرب ت ـمــوز إل ــى مــؤتـمــر دول ــي ع ـقــد في
إسطنبول في شهر أيلول بعنوان «الدفاع عن الدول الصغيرة في
حال انــدالع حــروب» ،وقد ألقيت محاضرة ،من وحي حرب تموز
وضحاياها واالعتداءات اإلسرائيلية على لبنان ،البلد الصغير الذي
قلت إنــه تقع على األمــم املتحدة مسؤولية الــدفــاع عنه ،وهــو الذي
لم يعرف االستقرار منذ اغتصاب الصهاينة لفلسطني وتشريد
أهلها ،علمًا أن لبنان يحضن بضع مئات ألــوف منهم ال يزالون
يعيشون منذ قرابة سبعني سنة في مخيمات البؤس والذل.
و ُك ـنــت قــد رف ـضــت ت ــرؤس جـلـســة ي ـشــارك فـيـهــا إســرائـيـلـيــون،
فــأخــرجــوا منها مــن دون أن يغيبوا عني ،إذ فوجئت مــرة لدى
خروجي من إحــدى القاعات بسيدة تتقدم مني قائلة« :مستر
صعب أنا غايل دايان» ،فقلت« :تشرفنا .أنا فلسطيني ،والدك كان
مجرمًا في حق شعبي ،وال أريد التحدث معك .فأنتم الصهاينة
أعداؤنا حتى تعيدوا لنا بالدنا» .فوجئت املرأة بموقفي العدائي،
وراحت تعدد لي أسماء اللبنانيني الذين تعرفهم ،فقلت لها« :قد
تعرفني جميع اللبنانيني ،ولكن يبقى لبناني واحد أنت اآلن أمامه
اليك» ...ومضيت.
يرفض التحدث ِ
جامعة الشعوب العربية
إن كالم نتنياهو عن العالقات «غير املسبوقة» مع بعض العرب
يستفز شعورنا القومي ويستدعي فتح تحقيق في األمر وإحالة
املتعاملني مع الدولة العبرية على محكمة عدل عربية ،والبحث في
إمكان إقامة جامعة للشعوب العربية ترعى مصالحها ،وتدافع
عــن الـحــق وال ـعــدالــة ،عـلــى أن تـتـحــول الـجــامـعــة الـحــالـيــة «جامعة
الصداقة العربية ـ اإلسرائيلية» ،وهي الصيغة التي تناسب رعاة
العرب املتأسرلني.

