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الخارج  يف  اللبنانية  الجاليات  تعكس 
اليها  وتنتقل  لبنان،  عن  مصغرة  صورة 
السياسية  واالنقسامات  الداخلية  التحركات 
اللبنانيني  السفراء  كالرشارة، ما يوجب عىل 
اتخاذ  اللبنانية  البعثات  يف  والديبلوماسيني 
االوضاع  لضبط  الحكمة  درجات  اقىص 
عىل  واالبقاء  السيطرة،  عن  خروجها  وعدم 

صورة لبنان الدولة املوحدة. 

الديبلوماسية اللبنانية في األزمات:
اإلنقسام ممنوع واألولوية لتحييد الجاليات

الظروف  يف  لبنان  سفراء  ترصف  وكيفية  الديبلومايس  الجسم  اىل  لبنان  تاريخ  يف  حساسة  محطة  كل  عند  االنظار  تتجه 
االستثنائية، سواء حراك شعبي او انقسام حكومي او فراغ رئايس، خصوصا وان الجاليات اللبنانية حول العامل تنضم بشكل 

طبيعي اىل فريقني متناقضني

تقرير
مارلني خليفة

@marlenekhalife

وزارة  تنقسم  بأن  نسمح  ومل  االحتواء،  اىل 
الخارجية يف اصعب الظروف".

الوزير  اعتمده  ذاته  االحتوايئ  االسلوب 
منصور حني كان قنصال عاما يف االسكندرية. 
ارائهم  عن  التعبري  اللبنانيون  "اراد  يروي: 
مواقفهم.  بحسب  متناقضة  برقيات  وارسال 
متكنت حينها من التواصل مع ابناء الجاليات، 
باالمتناع عن  مهذب  باسلوب  اقناعهم  ومن 
ارسال برقيات تتضمن اساءات وشتائم. كان 
الجالية  وبقيت  الجميع،  من  الفتا  التجاوب 

اللبنانية متامسكة بكل فئاتها".  
الفراغ  ابان  ديبلومايس  ارتياح  عدم  حصل 
ممثلون  دوما  هم  السفراء  الن  الرئايس 
الدولة ما يسبب احراجا لهم، وهنا  لرئيس 
وحكمته  لخربته  السفري  استخدام  اهمية 

الديبلوماسية. 
وعليه  الظروف،  كل  يف  لبنان  السفري  ميثل 
وليس  داخلية  السياسية  اللعبة  اعتبار 
اكرث  بحسب  وذلك  فيها،  التدخل  حق  له 
السفري  ينخرط  ال  اليهم.  تحدثنا  سفري  من 
ميثل  الديبلومايس  ألن  الداخيل،  الرصاع  يف 
الدولة اللبنانية ايا يكن املسؤول او الحاكم، 
اال يف عمل سفارته  يتدخل  السبب ال  لهذا 
وال  للداخل  مرتوك  الداخل  يف  يحصل  وما 

عالقة له به.  تنتقل االنقسامات اللبنانية اىل الجاليات كالرشارة.

الوزير السابق للخارجية عدنان منصور.

رأي  يكون  ان  يجب  القاعدة،  بحسب 
لديهم  السفراء  واكرثية  جامعا،  السفري 
الخربة الكافية لذلك، وهم غالبا ما يذكرون 
بوحدة الوطن والشعب وبالتاريخ الطويل، 
وال يعرجون كثريا عىل فرتات االضطرابات. 

من  اللبناين  الديبلومايس  الجسم  متكن 
الحفاظ عىل وحدته طيلة  الحرب اللبنانية 
عام  ابرزها  كان  انقسام  محطات  ووسط 
1989 حني انقسم لبنان اىل حكومتني: اوىل 
ميشال  العامد  انذاك  الجيش  قائد  برئاسة 
الحص.  سليم  الدكتور  برئاسة  وثانية  عون، 
يف  انطلق  الذي  الشعبي  الحراك  حقبة  يف 
17 ترشين االول الفائت، يجوز السؤال عن 
سلوك الديبلوماسيني والسفراء يف حقبة غري 
مسبوقة يف تاريخ لبنان الحديث، حيث قرر 
الشعب اللبناين ان يعرّب عن رأيه معرتضا يف 

الشوارع الساحات.
من  كبري  عدد  اىل  تحدثت  العام"  "االمن 
الجسم  ان  عىل  برمتهم  اجمعوا  السفراء، 
الديبلومايس بقي موحدا يف اقىس الظروف 

ومل يدخل اليه اي رشخ. فام رس ذلك؟ 
عدنان  السابق  الخارجية  وزير  يقول 
الديبلومايس  منصور ان "الرس يكمن يف ان 
الرتفع  هي  مميزة  بخاصية  يتمتع  اللبناين 
وهو  الداخل،  يف  املوجودة  التجاذبات  عن 
يف  تشويش  واي  بلده،  ميثل  انه  يعرف 
سمعة  وعىل  مبارشة  عليه  سيؤثر  عمله 
ايا تكن وجهة  بلده وجاليته. لهذا السبب، 
نظره وعاطفته، فانه يف نهاية االمر يترصف 
عىل  الدولة  يف  املسؤول  ترصف  الخارج  يف 
انه سفري لبنان الواحد وال يدخل يف دهاليز 
والتجاذبات  ومتاهاتها  اللبنانية  السياسة 

الحاصلة عىل االرض". 
اثناء  يف  انه  نالحظ  "اننا  اىل  منصور  يشري 
يف  انقسامات  حصلت  اللبنانية  الحرب 
فروع مرصفية ويف وزارات ومؤسسات عدة، 
بينام بقيت وزارة الخارجية بكيانها املوحد، 
املؤسسة  هذه  الديبلوماسيني  التزام  وبقي 

الديبلوماسية". الوطنية، وهي املؤسسة 
التظاهرات   ذكر  ميكن  السياق،  هذا  يف 
فرتة  يف  كندا  يف  اللبنانية  السفارة  امام 
السفري  بذل  حينها  الحكومي.  االنقسام 
مجلة  تحرير  ورئيس  املتقاعد  اللبناين 

انحياز السفري او القنصل اىل فريق دون آخر 
يؤدي حتام اىل انقسام بني الجاليات ويرضم 
بينها املشاكل، ألن اللبنانيني يف الخارج غالبا 

ما ينتمون اىل تيارات واحزاب متناقضة. 
للديبلوماسيني  حرجا  املوضوع  هذا  يسبب 
يتعاطى  ما  غالبا  لكن  الخارج،  يف  العاملني 
فهم  والهدوء.  الحكمة  من  بكثري  السفراء 
تردهم  التي  التعليامت  بتقييم  يقومون 

املصلحة  يف  صبت  حال  يف  ويعتمدونها 
العامة، اما اذا وجدوا انها تسبب حساسيات 
من  ملزيد  وقتا  ويأخذون  فيرتيثون  معينة 

التقييم.
كالتي  الشعبية  االحتجاجات  ظل  يف 
تحصل منذ 17 ترشين االول الفائت، هل 
موقف  عن  التعبري  يف  حرجا  السفري  يجد 

اللبنانية؟  الدولة 

ال   يك  جهده  جابر  عاصم  "الديبلوماسية" 
الجالية  ابناء  بني  الكندية  الرشطة  تتدخل 
جابر  السفري  اعطى  املتظاهرين.  اللبنانية 
اللبناين  الوطني  النشيد  لوضع  توجيهاته 
لبنانية  لجهة  املسيئة  الهتافات  صدور  عند 
دون اخرى. حني جاء عيد االستقالل طلب 
من ابناء الجالية التظاهر بطريقة حضارية 
دعا  التظاهرة  انتهاء  وبعد  السفارة،  امام 
املمثلني االساسيني يف التظاهرة اىل املشاركة 
االستقالل  بعيد  السفارة  احتفاالت  يف 
لجميع  ملك  "السفارة  قائال:  وخاطبهم 
يوما  الحكم  تتسلموا  ان  وميكن  اللبنانيني، 
السفارة  عن  دفاع  موقع  يف  وتكونوا  ما 
وغريكم سيكون يف موقع املعارضة"، بحسب 

ما يروي لـ"االمن العام". 
بل  قطعا  املجابهة  اىل  نعمد  "مل  اضاف: 

ال ينفذ السفراء التعليمات 
عشوائيا بل وفق املصلحة 

الوطنية
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يستطيع  "ال  منصور:  الوزير  يقول 
لبنان،  اال اىل  الديبلومايس ان يكون منحازا 
الجاليات.  تتدمر  ال  يك  فئة  اية  اىل  وليس 
للدولة  واخريا  اوال  هو  السفري  انتامء  ان 
وليس لتيار او لحزب او لتنظيم، وال ميكنه 
واال  اخرى،  دون  جهة  مع  طرفا  الدخول 
يتمزق كيان الدولة من خالل السفارة التي 
يرتأسها فتتحول اىل جهة منحازة. هذا طبعا 
اللبنانية  الدولة  ميثل  السفري  الن  جائز  غري 
اتخاذ  تاليا  ميكنه  وال  املطاف،  نهاية  يف 

اجراءات تخالف موقفها". 
من  الديبلوماسية  السفري  براعة  تظهر 
خالل قدرته عىل تجميد االنقسام يف داخل 
بني  الحدة  طابع  االمور  تتخذ  فال  الجالية، 

افرادها.         
يقرب  الذي  الجامع  دور  السفري  "يلعب 
التشنجات  من  ويخفف  النظر  وجهات 
جاليته  يحيد  ان  املفرتض  ومن  الحاصلة. 
الخالفات  تعميق  لعدم  لبنان  مشاكل  عن 

واالحقاد"، بحسب منصور. 
ليس بالرضورة ان ترسل الخارجية  تعليامت 
اىل سفرائها يف ظروف مامثلة، فاالمر يعتمد 
نظر  وجهات  ظهور  بسبب  السفري  عىل 
خالل  اللبنانية  الجالية  داخل  يف  مختلفة 

ان  من  السفري  مينع  ال  ذلك  لكن  االزمات. 
يجمع كل اطياف الجالية اللبنانية املوجودة 
بني  واملختلفة  املتناقضة  الحزبية  بتياراتها 

بعضها البعض يف لبنان. 
ماذا عن الحراك الحايل؟ 

ينخرط  ان  يجب  "ال  منصور:  الوزير  يقول 
او  شعبية  حراكات  يف  الديبلومايس 
مجريات  يشاهد  ان  عليه  بل  انتفاضات 
نفسه  عن  يعرّب  اللبناين  فالشعب  االمور. 
الجالية  ابناء  ألن  موقف  اتخاذ  ميكنه  وال 
غرار  عىل  منقسمني  سيكونون  اللبنانية 
لبنان، وبالتايل اي موقف متخذ سيحوله اىل 

طرف". 
بني  اللبنانية  الحكومة  انقسمت   1976 عام 
السفري  يروي  ما  بحسب  خارجية،  وزيري 
الخارجية  وزير  "استقال  جابر:  عاصم 

رشيد  الرئيس  حكومة  من  تقال  فيليب 
شمعون  كميل  الرئيس  تعيني  وتم  كرامي، 
للداخلية،  وزيرا  ايضا  وكان  بديال  وزيرا 
ابان حوادث  وبقي كرامي رئيسا للحكومة. 
لبنان،  اىل  السورية  القوات  ودخول   1976
الخارجية  وزارة  يف  شمعون  الرئيس  كان 
يف  كرامي  الرئيس  بينام  بسرتس  قرص  يف 
ارسال  اىل  االخري  فعمد  الحكومة،  رئاسة 
لتعليامت  مناقضة  السفارات  اىل  تعليامت 
صالحيات  بذلك  مامرسا  شمعون،  الوزير 
السيايس  االنقسام  بسبب  الخارجية  وزير 
يقرأون  السفراء  فكان  انذاك،  حصل  الذي 
معا  وشمعون  كرامي  الرئيسني  تعليامت 
فيها  يرون  التي  التعليامت  ويطبقون 

لبنان". مصلحة 
النافر  الحدث  ان  اىل  السفراء   احد  يشري 
االبرز الذي واجهه سفراء لبنان، كان وجود 
وسليم  عون  ميشال  الرئيسني  حكومتي 
الحص. يف تلك املرحلة، وقع بعض السفراء 
سيادة  مع  وهي  عاطفتهم  بني  رصاع  يف 
مغايرة  توجيهات  وبني  واستقالله،  لبنان 
برقيات  تصلنا  "كانت  السفري:  يروي  لذلك. 
لوزارة  العام  االمني  من  بسرتس  قرص  من 
ومن  اللمع  ايب  فاروق  االمري  الخارجية 
الرئيس سليم الحص. عمد بعض السفراء اىل 
التي تردهم واضعني  الربقيات  االنتقائية يف 
سيادة لبنان واستقالله اساسا لتوجهاتهم".

اللبناين  الديبلومايس  السلك  ينقسم  مل 
يف  االنحياز  عدم  مؤمتر  انعقاد  عند  يوما. 
بلغراد، وقف املندوب اللبناين يف اثناء تالوة 
متحفظا  الكالم  وطلب  النهائية  املقررات 
عن البند اللبناين، ومطالبا بانسحاب الجيش 
السوري من لبنان خالفا لتعليامت اخرى. مل 
يتم تغيري القرار برمته، لكن السفري املذكور 
طالب بأن يذكر يف هامش القرار اشارة اىل 

ذلك، وهذا ما حصل. 
الشخصية،  السفراء  عواطف  تضاربت  مهام 
الديبلومايس  الجسم  عىل  هؤالء  حافظ 
التقييم  هامش  من  مستفيدين  موحدا، 
املرتوك لهم، معتربين ان وظيفتهم الرئيسية 
هي الدفاع عن مصالح لبنان، ومترصفني مبا 
ميليه حسهم الوطني مهام كانت التعليامت.

السفري عاصم جابر.

الخارجية  حافظت 
اللبنانية على وحدتها 

في اقسى الظروف


