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على الغالف

بدري أبو كلبشة في «الكونكورد»
بيار أبي صعب
ل ـلــوه ـلــة األول ـ ـ ــى ي ـب ــدو األمـ ـ ــر مــزحــة
أو م ـق ـل ـب ــا ك ــومـ ـي ــدي ــا فـ ــي ب ــرن ــام ــج
ّ
الخفية ،أو مشهدًا من أحد
الكاميرا
األف ـ ــام الـلـبـنــانـيــة «ال ـت ـي ــرس ــو» الـتــي
تغزو الـصــاالت هــذه األي ــامّ .
لكن ذلك
لألسف حدث بالفعل .جاء «املفتش
ك ــول ــوم ـب ــو» إلـ ــى ال ـع ـم ــارة ال ـت ــي تقع
فيها مكاتب جــريــدة «األخ ـبــار» ،في
ّ
استقصائية سـ ّ
ّ
ـريــة وخطيرة
مهمة
لـلـغــايــة عـلــى مــا ي ـبــدو .بــالـتــزامــن مع
ع ـم ـل ـيــة ح ـص ــار «ق ـص ــر ب ـس ـتــرس»
يــوم اإلثنني املــاضــي ،بجنود ملثمني
من النوع الذي نشاهده في العمليات
ّ
عناصر
األمنية
العالية الخطورة ،كان ّ
ّ
م ــن م ــدي ــري ــة أمـ ــن الـ ــدولـ ــة يـنـســلــون

إل ــى «ال ـك ــون ـك ــورد» بـحـثــا ع ــن شــيء
غامض ال نعرفهّ .
توجهوا إلى إدارة
املبنى ،طلبًا لتسجيالت الفيديو التي
كاميرات املراقبة .ال بد أنه
التقطتها
ّ
خـطــب جـلــل يتعلق بــاألمــن الـقــومــي.
امـتـثـلــت إدارة امل ـب ـنــى ،وع ــرض ــت ما
تملكه من تسجيالت تعود إلى ّ
األيام
الثالثة املاضية .لكن الشباب الطيبني
ّ
خــاب أمـلـهــم .ومـضــوا بخفي حنني،
ب ـعــدمــا ت ـث ـب ـتــوا م ــن أن ال ـت ـج ـه ـيــزات
االلكترونية في الكونكورد ذاكرتها
ً
ق ـص ـيــرة فـ ـع ــا… ك ـمــا ش ـعــرنــا في
اليومني املاضيني بحركة غريبة حول
مـكــاتـبـنــا ،قــد ت ـكــون عـمـلـيــات ّ
تقص
ومــراقـبــة أمـنـ ّـيــة لتحركات املحررين
واملوظفني وال ــزوار .في الوقت نفسه
عــرف ـنــا أن ع ـنــاصــر أخـ ــرى تـتـحـ ّـرى

عــن م ـنــزل رئ ـيــس تـحــريــرنــا الــزمـيــل
إبــراه ـيــم األم ـ ــن ،وأخ ــذه ــا الـتـيــه إلــى
عناوين قديمة .عساهم لم يحاصروا
منزله القديم على طريقة «أبو نادر».
نعم نحن أقرب إلى «ضيعة ضايعة»
ّ
مــنــا إل ــى فـضـيـحــة «ووت ــرغـ ـي ــت» ،أو
ّ
قضية زرع امليكروفونات الشهيرة
في مكاتب جريدة «الكانار انشينيه»
الساخرة في فرنسا السبعينيات…
ما هــذا الفيلم البليد يا شباب؟ ملاذا
يريد فرسان «أمن الدولة» أن ُ
يجردوا
ّ
إعالمية ،ويتجسسوا
زوار مؤسسة
عليها؟ محاولة مراقبة عمل جريدة
كــ«األخـبــار» ،أي مراقبة مصادرها،
واعاقة عملها الحر ،في عيد شهداء
الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،وبـ ـع ــد ث ــاث ــة ّأيـ ـ ـ ــام مــن
«يــوم ّ
حرية الصحافة العاملي»؟ هذا

ً
ّ
الديمقراطية فعال ،يعطي
درس في
صـ ـ ــورة ب ـل ـي ـغــة ع ــن الـ ــدولـ ــة األم ـن ـيــة
التي يشتهيها بعض أباطرة النظام
ال ـجــدد فــي لـبـنــان ،مـمــن ي ــري ــدون أن
يـبـسـطــوا سلطتهم عـلــى كــل شــيء.
لعل هذا التسلل األمني جاء ّ
ردًا على
احــدى آخــر «جــرائــم» «األخ ـبــار» .لقد
ّ
خصصت غالفها املعنون «واشنطن
ليكس  ،»2في الرابع والعشرين من
نيسان /إبريل ملحضر اجتماع وفد
رسمي لبناني مع دايفد ساترفيلد
مساعد وزي ــر الـخــارجـيــة األميركية
لـ ـش ــؤون الـ ـش ــرق األدنـ ـ ـ ــى .املـحـضــر
الذي ورد في برقية من سفارة لبنان
فــي واشـنـطــن ال ــى وزارة الـخــارجـ ّـيــة،
يـتـضـ ّـمــن مـقــاطــع مــذهـلــة وص ــادم ــة،
تـعـيــد الـتــأكـيــد عـلــى فــوقـيــة الـكــابــوي

األمـ ـي ــرك ــي وغـ ـط ــرسـ ـت ــه ،وازدرائ ـ ـ ـ ــه
لـضـيــوفــه ولـلـشـعــب الـ ــذي يـمـثـلــونــه،
وطريقته الجلفة التي تشبه االمالءات
من دون أي اصغاء ،وانحيازه املطلق
إلـ ـ ــى مـ ـص ــال ــح ال ـ ـعـ ــدو االس ــرائـ ـيـ ـل ــي
واصراره على فرض شروطه كاملة،
ف ــي م ــا ي ـخ ــص س ـي ــادت ـن ــا الــوط ـنـ ّـيــة
سوى
وحقوقنا .و«األخبار» لم تفعل
ً
ال ـحــد األدن ـ ــى م ــن واج ـب ـه ــا ،مــاضـيــة
في تحقيق أحد أهم أهدافها :كشف
املسكوت عنه واطالع الرأي العام على
حقيقة مــا تـضـمــره لـنــا الـسـيــاســات
ّ
االستعمارية السافرة ،وكل أجرائها
ووكالئها في الداخل.
طبعًا ه ــذا الـنـشــر قــد يــزعــج ويغيظ
ّ
بعضهم .لكننا مــوجــودون تحديدًا،
كــي نــزعــج ونـغـيــظ ونـفـضــح .نعتبر

أن من حق الشعب أن يعرف كل ما
يحاك ضــد مصالحه وحـقــوقــه .هذا
ما فعلناه ونفعله منذ سنوات ،عبر
نـشــر األوراق والــوثــائــق والـبــرقـيــات
وال ـت ـق ــاري ــر ال ـس ــري ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة الـتــي
تـفـضــح ت ــآم ــر الــرج ـع ـيــات الـنـفـطـيــة،
وأنظمة الخضوع ألميركا وإسرائيل،
ّ
ومهمة
كما تكشف حقائق محرجة
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـل ـب ـنــانــي ال ــداخ ـل ــي،
في السياسة واالقتصاد والحقوق.
هــذه «الـتـســريـبــات» أو الليكس التي
ب ــدأه ــا ج ــول ـي ــان أس ــان ــج ّ
ورس ـخ ـه ــا
إدوارد س ـ ـنـ ــودن ،ل ـع ـبــت دورًا فــي
تحريك الــرأي العام وخلق املضادات
الحيوية ضد مخططات التآمر على
الشعب .نعرف أن كل ذلــك لم يخلق
ل ـن ــا االصـ ــدقـ ــاء ف ـق ــط! ون ـح ــن نـعــي
تمامًا اليوم تضافر مصالح كثيرين
فـ ــي الـ ـع ــواص ــم ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة
وس ـفــارات ـهــا ،ول ــدى ج ــزء مـقـلــق من
الطبقة الحاكمة ،إلسكات «األخبار»
وإخضاعها ،أو مهادنتها واحتوائها

واغرائها .لهم أن يحاولوا…
ط ـب ـعــا ل ـي ــس أسـ ـه ــل مـ ــن ال ـس ـخــريــة
م ــن ج ـهــاز أم ـنــي ي ــراك ــم االخ ـفــاقــات
ال ـف ــاض ـح ــة ،وي ــدخ ــل ك ـتــرك ـي ـبــة فــي
سـ ـي ــاق «لـ ـ ـ ــزوم مـ ــا ال ي ـ ـلـ ــزم» بـ ــرأي
كثيرين ،أو على األق ــل ولــد ويعيش
ضمن لعبة املحاصصات والتوازنات
ّ
«الطائفية» املقيتة ،باحثًا لنفسه عن
ّ
ّ
دور .لكننا نفضل أن نـ ّ
ـوجــه إصبع
االتهام إلى من يقف وراءه ،ومن يقف
وراء من يقف وراءه .حني افتضح أمر
زي ــارة «ب ــدري أبــو كلبشة» الخرقاء
إل ــى «ال ـك ــون ـك ــورد» ،وب ـعــد م ـحــاوالت
تكذيب وانـكــار ،عــاد الجهاز األمني،
ليعترف بــ«الــزيــارة» .وأوضــح البيان
الصادر عنه أن كل ما فعله قانوني،
ّ
قضائية .في لبنان ليس
وتم بإشارة
هناك ما هو أظرف من االختباء خلف
القرار القضائي .من يسمع يصدق
ّ
أن ق ـضــاءنــا مـسـتـقــل ،ف ــي ح ــن أن ــه
يعيش تحت رحمة الطبقة الحاكمة
الفاجرة والجشعة والوقحة ،ويــرزح

الطبقة الحاكمة
تتمرجل على عجوز
المنصورية ،أطلق
في
ّ
العنان لقهره وغضبه
أمام الكاميرات

ت ـحــت ن ـي ــره ــا .وح ــن ي ـص ـ ّـرح وزي ــر
ّ
ّ
الخارجية جبران باسيل أنــه ينتظر
ّ
ق ـ ــرار ال ـق ــاض ــي ك ــي ي ـت ـص ــرف (فــي
ّ
قضية البحث عــن مـصــادر تسريب
الـ«واشنطن ليكس») ،يريدنا أيضًا
أن ن ـصـ ّـدق .هــذه الطبقة الـتــي تحكم
الخناق على القضاء هــي مــن تقرر،
وهي من تأمر ،وهي من تراقب ،وهي
من تحاول بسط سلطتها وهيمنتها

ديكتاتورية ّ
ّ
مموهة اسمها
من خالل
«مملكة الطوائف» .وهي من تتمرجل
عـلــى رج ــل ع ـجــوز ف ــي امل ـن ـصـ ّ
ـوريــة،
أط ـل ــق ال ـع ـنــان ل ـق ـهــره وغ ـض ـبــه أم ــام
الـ ـك ــامـ ـي ــرات .هـ ــذه ال ـس ـل ـطــة امل ـق ـل ـقــة،
م ـت ـ َـه ـم ــة ح ـت ــى إثـ ـب ــات الـ ـعـ ـك ــس ،فــي
اضطهادها الصحافيني الشرفاء كما
الدبلوماسينب الشرفاء ،أي بشكل أو
بآخر حراس الكرامة الوطنية.
سفير لبنان في واشنطن (صاحب
ال ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أوصـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا وطـ ـن ــي
ش ــري ــف إل ـ ـ ــى«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار») ،تـ ـس ــاءل
ف ــي م ـن ـشــور م ـض ـحــك  -م ـب ـ ٍـك على
«أما وقد ّ
فايسبوكّ :
أحبت الصحافة
ّ
تسميتها «واشـنـطــن ليكس» تيمنًا
ب ــ«وي ـك ـي ـل ـي ـكــس»… فـيـمـكــن حــابــن
ي ـ ـكـ ــون مـ ـصـ ـي ــره ــم مـ ـت ــل ج ــولـ ـي ــان
ج ـم ــع َبــن
أسـ ـ ــانـ ـ ــج» .هـ ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ي ـ
ّ ُ َ
ال ــوق ــاح ــة والـ ـس ــذاج ــة .إنـ ــه امل ـســتــلــب
وقـ ــد ت ـمــاهــى م ــع س ـ ّـي ــده واس ـت ـقــوى
بسطوته وســوطــه .السفير كابريال
عيسى يعتبر ،مثل وزيــره ،أن القمع

هو القاعدة الطبيعية ،لكل من يقارع
السلطة أو ينتقدها ،أو يكشف للرأي
ال ـعــام حـقــائــق ق ــذرة تتعلق بحقوقه
وس ـعــادتــه وح ـيــاتــه! والـسـفـيــر يـ ّ
ـؤيــد
ال ـط ــري ـق ــة ال ـق ـم ـعـ ّـيــة ال ـت ــي يـتـ ّ
ـوسـلـهــا
الـ ـك ــاوب ــوي األمـ ـي ــرك ــي ،ب ـت ــواط ــؤ من
دي ـم ـقــراط ـيــات غــرب ـيــة ع ـ ـ ّـدة ،لتكميم
االعالم ،ومنع النقد وكشف الحقيقة
واض ـط ـهــاد األص ـ ــوات الـ ـح ـ ّـرة .وكـمــا
أسـلـفـنــا يـسـتـقــوي بــأم ـيــركــا علينا
نحن تحديدًا .هو وأسياده يحلمون
بـمـحــاصــرة «األخـ ـب ــار» ومـنـعـهــا من
ن ـشــر م ــا تـ ــراه م ـف ـي ـدًا ل ـقــرائ ـهــا .نعم
أســانــج مـثــال مـشـ ّـرف لكل صحافي
ح ـ ّـر .مـصـيــرنــا ومـصـيــر أســانــج هو
تـ ـح ــرر شـ ـع ــوبـ ـن ــا… أمـ ـ ــا م ـص ـيــرك
سـعــادة السفير ،إذا لــم تفتح عينيك
وت ـح ـكــم عـقـلــك وض ـم ـي ــرك ،ف ـهــو أن
تبقى ذلك التلميذ النجيب لفيلتمان،
يملي عليك إرادتــه ورغباته ،ويرسم
لك حدوده ،ويحدد لك الخط الفاصل
بني الحق والباطل.

ّ
ال شك في أن «النشاط المفرط» لوزير الخارجية جبران باسيل مثير لإلعجاب .وال شك أيضًا في قدرته على تظهير مواقف الدولة حيث يحل.
لكن أداءه اإلداري ال ُيشبه نشاطه وأداءه «الخطابي» .تغييب سفارات عن مواكبة الزيارات اللبنانية الرسمية ...منع مديرين داخل ّاإلدارة
المركزية من المشاركة في اجتماعات تعني مديرياتهم ...عدم إيجاد وقت لمقابلة سفراء لبنانيين ...أمور يشتكي دبلوماسيون من أنهم
يعانون منها مع باسيل .أداؤه معهم يوصل لهم رسالة مفادها أنهم «لزوم ما ال يلزم»

باسيل لـ«سفرائه»:
انتم لزوم ما ال يلزم
ليا القزي
ن ـه ــاي ــة آذار امل ــاض ــي ،زار الــرئ ـيــس
ميشال عــون روس ـيــا ،للمرة األولــى
مـ ـن ــذ انـ ـتـ ـخ ــاب ــه ،والـ ـتـ ـق ــى ال ــرئ ـي ــس
ُ
ف ــادي ـم ـي ــر بـ ــوتـ ــن .اع ــتـ ـب ــر ال ـح ــدث
إعالنًا غير رسمي النطالق «عالقةٍ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ب ــن ال ـب ـلــديــن ،على
ال ـص ـع ـيــديــن ال ـس ـيــاســي وال ـن ـف ـطــي.
ان ـت ـشــر ال ـخ ـبــر ف ــي وس ــائ ــل اإلع ــام
منذ بداية آذار ،بالتزامن مع انطالق
اإلجراء ات البروتوكولية للتحضير
ل ـه ــا .اإلعـ ـ ــان ف ــي وس ــائ ــل اإلع ـ ــام،
دفع عددًا من الدبلوماسيني العرب
فــي موسكو إلــى استيضاح البعثة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ـش ــأن تـ ــاريـ ــخ وصـ ــول
عــون إلــى الــدولــة االتـحــاديــة .لم يكن
لدى البعثة من جواب ُت ّ
قدمه سوى
ّ
أن «املـ ــوعـ ــد ل ــم ُيـ ـح ــدد بـ ـع ــد» .ه ــذا
ُ
«التكتم» عن التاريخ امل ّ
حدد لم يكن
مقصودًا أو بسياق «الـتـمــويــه» ،بل
ّ
علم
ألن البعثة فعليًا لــم تكن على ٍ
بـ ـش ــيء .وحـ ـت ــى ب ـع ــد وصـ ـ ــول ع ــون
إلـ ـ ــى روسـ ـ ـي ـ ــا ،لـ ــم ت ـك ــن قـ ــد وص ـل ــت
إل ـ ــى ال ـب ـع ـث ــة أي ب ــرق ـي ــة م ــن وزارة
ُ
الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن ،تـطـلــع فيها
السفير شوقي بو نصار على األمر،
ُ
وتـكـلـفــه ال ـق ـيــام بــال ـشــؤون اإلداريـ ــة
ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة .ل ـ ــم تـ ـج ــد «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»
ن ـف ـس ـهــا م ـع ـن ـيــة ب ـص ـيــانــة األصـ ــول
البروتوكولية للسلك الدبلوماسي.
ولم تعلم السفارة رسميًا بالزيارة،
إال قبل أسبوعني من حصولها ،بعد
أن تواصل مدير املراسم والعالقات
العامة في القصر الجمهوري نبيل
شــديــد مــع بــو نـصــار ،لـكــون العديد
م ــن الـتــرتـيـبــات «تـسـتــوجــب إرس ــال

ط ـ ـل ـ ـبـ ــات خـ ـطـ ـي ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الروسية» ،بحسب املصادر.
الفصل الثاني من التهميش للبعثة
ُ
اللبنانية ،استكمل بعد وصول عون
إلى موسكو .فقد كان شديد قد طلب
من بو نصار إبالغ املسؤولني الروس
ّ
أن ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي ال ـ ــذي سيلتقي
ب ـ ــوت ـ ــن ،سـ ـيـ ـض ــم ثـ ــاثـ ــة أشـ ـخ ــاص
إضافة إلى الرئيس :وزير الخارجية
واملـغـتــربــن ج ـبــران بــاس ـيــل ،السفير
ش ـ ــوق ـ ــي بـ ـ ــو ن ـ ـ ـصـ ـ ــار ،وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة
األول ـ ــى لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـيــراي
ع ــون ال ـهــاشــم .فــي الـكــرمـلــن ،وأث ـنــاء
ال ـت ـح ـض ـي ــر ل ـل ـم ـق ــاب ـل ــة م ـ ــع ب ــوت ــن،
ط ـل ــب ب ــاس ـي ــل «م ـ ــن مـ ــراسـ ــم رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أن يقتصر
ال ــوف ــد ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس وم ـس ـت ـشــارتــه
ووزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة» ،وه ـك ــذا حـصــل.
السفير انتظر في غرفةٍ جانبية إلى
حني انتهاء القمة الرئاسية.
ُ ّ
ت ـع ــل ــق مـ ـص ــادر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة عـلــى
ّ
هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــادثـ ــة ب ــالـ ـق ــول إن «هـ ــذه
التصرفات تؤثر بعالقة السفير في
الــدولــة مع املسؤولني فيه ،وبــدوره.
فـهــو ُ
سيعتبر غـيــر أه ـ ٍـل للثقة ،بما
ّ
أن دول ـ ـتـ ــه ت ـط ـل ــب اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ه مــن
ُ
ّ
االجتماعات الرسمية» .وتضيف أن
دور رئـيــس الـبـعـثــة خ ــال الـلـقــاء ات
«ال يقتصر عـلــى تــدويــن املـحــاضــر،
بــل هــو مـســؤول عــن متابعة امللفات
ب ـس ـبــب وجـ ـ ــوده ال ــدائ ــم ف ــي ال ــدول ــة
امل ـع ـن ـيــة ،وي ـه ـتــم ب ــإع ــداد ال ـت ـقــاريــر
واالقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ـ ـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـت ـ ّط ــوي ــر
الـ ـع ــاق ــات» .ول ـك ــن يـحـصــل أنـ ــه في
الدول الكبرى ،بعض رجال األعمال،

سفير في دولة
ُ
«عظمى» ،لم يطلب
موعدًا من باسيل
منذ أربع سنوات،
بعد رفض طلبه

أقـ ـ ـ ـ ــوى دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــا مـ ـ ــن رؤسـ ـ ـ ــاء
البعثات.
ٌ
ما جرى في موسكو مثال بسيط على
طريقة تعامل الــوزيــر جـبــران باسيل
مـ ــع عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء ال ـس ـلــك
الدبلوماسي« ...إال املوظفني في املالك
ّ
اإلداري الــذيــن يعتبر أن لــه مصلحة
في بناء عالقة جيدة معهم ،أو الذين
ّ
زك ــى هــو تعيينهم ،حـتــى ول ــو كــانــوا
ينتمون إلى الفئات الثالثة والرابعة
والخامسة» .تهميش الدبلوماسيني،
ـت ملـقــابـلــة قـسـ ٍـم
وع ــدم تـخـصـيــص وق ـ ٍ
كـبـيــر م ـن ـهــم ،وم ـمــارســة ال ـك ـيــديــة مع
بعضهم اآلخر ،هي شكاوى يتناقلها
عـ ٌ
ـدد مـنـهــم .ص ـ ُ
ـدر ه ــؤالء ض ــاق أكـثــر،
بعدما رأوا سماح وزيرهم لجهاز أمن
الدولة باقتحام مبنى الوزارة ،ورفعه
ال ـح ـص ــان ــة عـ ــن م ــوظ ـف ــن مـ ــن ال ـف ـئــة
األول ــى ،للتحقيق معهم فــي تسريب
ثالثة محاضر.
تـعـيــن بــاسـيــل فــي «ال ـخــارج ـيــة» عــام
 ،2014مــن دون أي خـبــرة فــي املـجــال،
لــم يكن أم ـرًا استثنائيًا .فالعديد من
ُّ
ال ـ ـ ـ ــوزراء ُيـ ـخـ ـت ــارون ل ـت ـســلــم حـقــائــب
ال تـ ـت ــاءم م ــع اخ ـت ـص ــاص ـه ــم .ول ـكـّـن
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ُم ـط ـل ـع ــن ع ـل ــى م ـلــف
«الخارجية» ،من الصعوبة أن يتمكن
وزيـ ـ ٌـر مــن فـهــم طــريـقــة إدارة «الـ ِّـسـلــك
إذا لـ ــم يـ ـك ــن جـ ـ ـ ــزءًا م ـ ـنـ ــه» .ال ـح ــدي ــث
تحديدًا عن «أع ــراف وأص ــول»ُ ،ت ّ
حدد
ٍ
ش ـ ـ ــؤون ال ـع ـم ــل مـ ــع ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن
ُ
وفــي البعثات اللبنانية املنتشرة في
ُ
االنـتـقــادات الـتــي تــرفــع بوجه
الـعــالــمّ .
باسيل ،أنــه ال ُيقيم لهذه «القيم» أي
اعـ ـتـ ـب ــار ،وي ـع ـم ــد إلـ ــى ت ـه ـم ـيــش دور
أعضاء السلك إلى حدوده الدنيا ،على
ح ـســاب تــأسـيــس «س ـلــك دبـلــومــاســي
رديـ ــفُ ،م ـك ـ ّـون مــن أش ـخــاص ُمـقــربــن
منه سياسيًا ،أو مسؤولني عن بعثات
ّ
تضم جاليات لبنانية يراها
في بلدان
الــوزيــر مـهـمــة» .وهــو فــي التشكيالت
األخ ـ ـيـ ــرة« ،لـ ــم ُي ــرس ــل إلـ ــى ال ـعــواصــم
األساسية ،وإلــى البلدان حيث يوجد
جــال ـيــات لـبـنــانـيــة ُم ـه ـمــة ،إال األفـ ــراد
املحسوبني عليه».
ً
إضـ ــافـ ــة إلـ ــى ت ـه ـم ـيــش ال ـب ـع ـث ــات فــي
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،يـ ـتـ ـح ــدث دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون
ُ
عـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـت ــي تـ ـعـ ـق ــد فــي
«ال ـخــارج ـيــة» مــع مـســؤولــن أجــانــب،
«وال ُي ـ ــدع ـ ــى إلـ ـيـ ـه ــا امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــرون فــي

(مروان بوحيدر)

الوزارة املعنيون بامللفات التي تكون
موضوع االجتماع» .يحصل ذلك «مع
ُ
لغياب ثقة باسيل
مديرين محددينٌ ،
بـهــم ،وف ــي ذل ــك خ ــرق لـكــل األصـ ــول».
خ ــال لـقــاء بــاسـيــل مــع مـســاعــد وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون الـ ـش ــرق األدنـ ــى
ديـفـيــد ســاتــرفـيـلــد ،فــي آذار املــاضــي،
لم ُيشارك أي مدير في «الخارجية»،
بل من كان حاضرًا هو رئيس مكتب
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ف ــي واشـنـطــن
طــونــي ح ــداد .ب ـ ّـرر أحــد العاملني في
ّ
فريق عمل باسيل األم ــر ،بــأن «حــداد
هـ ــو م ـس ـت ـش ــار رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
للشؤون الدولية».
تـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــات بـ ــاس ـ ـيـ ــل أس ـ ـه ـ ـمـ ــت ف ــي
إضعاف السلك الدبلوماسي ،وزيادة

نـسـبــة «ال ـف ـل ـتــان» داخ ـل ــه ،ع ــوض أن
ينقل «مانيفستو» الـتـيــار الوطني
ال ـحـ ّـر اإلصــاحــي إل ــى ال ـ ــوزارة .بنى
بـنـفـســه حــائـطــا بـيـنــه وب ــن النسبة
األكبر من الدبلوماسيني ،هو الذي
ال يقضي وقتًا إال نــادرًا في وزارتــه.
ُيقارن دبلوماسيون مضت سنوات
ط ــوي ـل ــة ع ـل ــى خــدم ـت ـهــم ب ــن الـعـهــد
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،وع ـ ـه ـ ــود س ــابـ ـق ــة ت ـع ــود
إل ــى ي ــوم م ــا ك ــان ج ــان عـبـيــد وزيـ ـرًا
ّ
للخارجيةُ ،مشيرين إلى أن «سفراء
وق ـنــاصــل وم ـس ـت ـشــاريــن ومــوظـفــن
ّ
إداريني ،كانوا يقابلون الوزير كلما
دعتهم الحاجة إلى ذلك» .حاليًا ،دار
الــدوالب وبــات هناك «نظام» جديد:
التواصل عبر الرسائل القصيرة أو

ّ ُ
«ال ــواتـ ـس ــاب» ،وي ـك ــون ح ــظ املــرســل
كـ ـبـ ـيـ ـرًا إذا ّ
رد ع ـل ـي ــه ال ـ ــوزي ـ ــر قـبــل
ٌ
مـنـتـصــف ال ـل ـي ــل .س ـف ـيــر ف ــي إح ــدى
ال ــدول «الـ ُـعـظـمــى» ،لــم يطلب موعدًا
م ـ ــن ب ــاسـ ـي ــل مـ ـن ــذ أرب ـ ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات،
«ألن ـنــي طلبت مــرتــن ســابـقــا ،وقيل
ّ
ل ــي إن بــرنــامــج ال ــوزي ــر مـضـغــوط».
أمــا رئـيــس بعثة أخ ــرى ،فمنذ ثالث
س ـنــوات لــم ُي ـح ـ َّـدد لــه مــوعــد ملقابلة
ً
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ــوصـ ــي عـ ـن ــه ،فـ ـض ــا عــن
م ــدي ــري ــن داخ ـ ــل اإلدارة امل ــرك ــزي ــة ال
ّ
ي ـل ـت ـقــونــه .ف ــال ــوزي ــر ي ـع ـت ـقــد أن مــن
«األربـ ـ ـ ـ ــح» ل ــه إيـ ـج ــاد وق ـ ــت مل ـقــابـلــة
«نــاش ـطــن» عـلــى وس ــائ ــل الـتــواصــل
االجتماعي ،أو إعالميني معارضني
له لتحويلهم إلى ُ
«معجبني» به ،من

متابعة شؤون فريقه .بعض رؤساء
البعثات اللبنانية يتخذون مواقف
سياسية في الدول املعتمدين فيها،
ويـ ـق ــوم ــون ب ـن ـش ــاط ــات وي ـت ــاب ـع ــون
َ
ش ـ ــؤون ال ـج ــال ـي ــة ،م ــن دون أن ت ـ ـ ِـر َد
إل ـي ـهــم أي تـعـلـيـمــات م ــن وزارتـ ـه ــم!
تتكرر هذه الشكوى على لسان أكثر
م ــن دب ـل ــوم ــاس ــي ،ف ــي م ـقــابــل زم ــاء
ّ
لهم يـقــولــون« :نسمع أن البعض ال
ُي ّ
حدد له موعد ملقابلة الوزير بسبب
جدول أعماله .ولكن نحن لم نواجه
هذه املشكلة».
لم يتسلم باسيل سلكًا دبلوماسيًا
«ع ـظ ـي ـمــا» .فــاملــاح ـظــات عـلــى عمل
البعثات وفعاليتها كــانــت كثيرة،
ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ض ـع ــف ان ـت ـظ ــام دورة

العمل داخل اإلدارة املركزية .ولكن
ـل» ع ـلــى بــاسـيــل،
«ال ــره ــان» و«األمـ ـ ـ ّ
ك ــان عـلــى اع ـت ـبــار أن ــه نـشـيــط ج ـدًا،
وقــادر على إرســاء النظام .العكس
ه ــو م ــا ح ـص ــل ،إن ك ــان ف ــي كيفية
والقناصل
اختيار الدبلوماسيني
ّ
الـ ـفـ ـخ ــري ــن أو فـ ــي م ـت ــاب ـع ــة م ـل ــف
امل ـغ ـتــربــن ...ي ـ ّ
ـرد مـسـتـشــارون لــدى
باسيل على ذلك بالسؤال« :هل كان
السلك في أوج أحواله قبل وصول
ب ــاسـ ـي ــل؟ أنـ ـت ــم ال تـ ـق ــارب ــون األمـ ــر
ب ـم ــوض ــوع ـي ــة ،أمـ ــا م ــن ي ـف ـعــل ذل ــك
السلك».
فيمكنه رؤية التحسن في ّ
ولكنُ ،يضيف املستشارون أنه «إن
لــم يظهر التغيير حاليًا ،فسيكون
ذلك على املدى البعيد».

