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الغموض  من  بظالل  تلقي  متالحقة،  وتطورات  تحوالت  االوسط يف خضم  الرشق  ومنطقة  الزمن  من  عقدين  نحو  منذ 
العريب - االرسائييل، والذي  العريب ويف مقدمها الرصاع  الوطن  التي تعني  امللفات والقضايا  باملفاجآت عىل كل  املقرون 

يشهد ضمورا لصالح خيارات اخرى يتم التسويق لها بالرتهيب والرتغيب

مقابلة

فارس بويز: إسرائيل تهيِّئ للحرب على لبنان
وتحّرض أميركا ضد إيران

داود رمال
aborami20@hotmail.com

يقرأ وزير الخارجية االسبق فارس بويز، بتشاؤم، 
خارطة التطورات العربية والرشق اوسطية نتيجة 
الرصاع العاملي املحتدم بني محورين، االول تقوده 
الواليات املتحدة االمريكية والثاين تتصدر واجهته 
ونفطية  ومالية  اقتصادية  عناوين  تحت  روسيا، 
وغازية وتاليا عسكرية. االمر الذي ينعكس سلبا 
عىل الواقع العريب املأزوم يف كل تفاصيل ملفاته 

وقضاياه. 
املتمرسة  التجربة  العام" حاورت صاحب  "االمن 
حول  وحربا  سلام  اللبنانية  الديبلوماسية  يف 
انتهاء  والعربية  واالقليمية  الدولية  املستجدات 

بلبنان.

■ كيف تنظرون اىل الوضع العريب الراهن يف ظل 
التطورات االقليمية والدولية املتسارعة؟

□ قبل الوضع العريب، العامل برمته مير عرب مرحلة 
املاليني  االقطاب  بني  الخالفات  من  استثنائية 
واالقتصاديني والنفطيني والسياسيني، هذا اضافة 
اىل نهج واسلوب بعض الرؤساء والقادة الدوليني 
الخاص واالستثنايئ، وال اعتقد ان العامل قد اعتاد 
باسلوبه التقليدي يف السياسة عىل منط اسمه منط 
اعتاد عىل وجود زعامء مثل  او  ترامب،  الرئيس 
يتعلق  ذلك  كان  سواء  غريهم،  او  وايران  كوريا 
باسلوبهم وشخصيتهم ام مببادراتهم وتطلعاتهم. 
كبرية  بتطورات  وينذر  استثنايئ  الوضع  هنا  من 
ابرزها الغاء االتفاق النووي مع ايران، وهذا يعني 
االنتقال من حالة االتفاق اىل حالة الخالف. مل يعد 
لدينا سوى ان ننتظر لرنى كيف سيعرب عن هذا 
املتحدة  الواليات  الحقت  طريقة.  وبأي  الخالف 
ذلك بعقوبات ضد ايران كدولة وكشعب وكأمة 
االقتصاد  يهدد  وهذا  كاشخاص،  فقط  وليس 
والحالة االجتامعية والنظام يف ايران. فهل اسهل 
الداخيل  االنفجار  ينتظر  ان  االيراين  النظام  عىل 
االجتامعي ام اللجوء اىل مواجهة خارجية؟ علمنا 

يف  دامئا  يكون  االمام  اىل  الهروب  ان  التاريخ 
املواجهة الخارجية. كام قامت واشنطن ايضا مبنع 
تصدير النفط، وكان جواب الحرس الثوري االيراين 
ان منعت ايران تصدير النفط عرب مضيق هرمز. 
لذلك نحن يف امتحان لهذا الواقع،  واليوم الذي 
سيعرتض االمرييك عىل مرور ناقلة نفط يف مضيق 

هرمز، ماذا سيكون الرد االيراين عىل ذلك؟

االيراين  االمرييك  بالرصاع  محصور  االمر  هل   ■
االمرييك  الرصاع  عن  وماذا  املنطقة،  عىل  وتأثريه 

الرويس؟
رويس.  ـ  امرييك  الدوالر  حول  رصاع  هناك   □
اشأمز عدد كبري من الدول من مزاجية العقوبات 
االمريكية، وتوىل قيادة هذه الحركة الرئيس الرويس 
الدول  من  عددا  يحاور  بدا  الذي  بوتني  فالدميري 
قائال  الهائل،  االقتصادي  بحجمها  الصني  واوالها 
لها ملاذا نبقى رهينة الدوالر؟ ملاذا ال نخرج من 
هذا االطار؟ عارضا عليها عدم االبقاء عىل الدوالر 
انها  حني  يف  النفطي،  للتبادل  الوحيدة  العملة 
فليتم  بالتايل  العاملي،  النفط  من   %33 تستورد 
رشاء النفط بالعملة الصينية )يوان( طاملا سيعاد 
هذا الـ)يوان( من الدولة التي هي يف حاجة اىل 
الصناعات والبضائع الصينية ويصبح االمر اقرب اىل 
التبادل. نحن كروس سنسهل لك )الصني( عملية 
سيخرج  وهذا  بالـ)يوان(،  االيراين  النفط  رشاء 
االمريكية، كام نحن سنبيع  السلطة  بالكامل عن 

النفط والصناعات الروسية بالعملة الوطنية.

■ اين موقع الغاز من الرصاع القائم وتأثريه عىل 
منطقتنا؟

االوكرانيني  بتشجيع  املتحدة  الواليات  قامت   □
يتعلق  ما  روسيا وخاصة يف  االنتفاضة ضد  عىل 
بانبوب الغاز الذي مير عرب اوكرانيا لتغذية اوروبا، 
القرم  منطقة  باستعادة  كان  الرويس  الفعل  ورد 

الروسية،  السيادة  اىل  اوكرانيا  يف  اخرى  ومناطق 
واستكملت  حرب،  حالة  يف  املنطقة  فدخلت 
انبوب  ملرشوع  بخطة  املرشوع  هذا  واشنطن 
اىل  ويعرب  قطر  من  يأيت  املئة  يف  مئة  امرييك 
حيفا،  يف  ويصب  وارسائيل  واالردن  السعودية 
ومنها يتصل باالنبوب القربيص املرتبط باالنبوب 
عملية  وهذه  اوروبا.  يف  اصبح  وبالتايل  اليوناين، 
قطع جذرية لتصدير الغاز الرويس اىل اوروبا، ما 
جعل بوتني يذهب اىل ايران، كونها ذات مخزون 
هائل ومل يستثمر منذ سقوط حكم الشاه، ويعرض 
انبوب غاز يخرج منها عرب الحدود  عليها متويل 
العراقية اىل سوريا، ويصل اىل تركيا اي اىل اوروبا، 
وهذا ما يفرس التقارب الرويس الرتيك بعد االزمات 
الصغرى التي مرت بني الدولتني. من هنا نشهد يف 
العامل مجموعة رصاعات اسرتاتيجية وكبرية الحجم 

وخطرية، مبا تتضمن من مصالح حيوية. 

والرشق  العربية  املنطقة  يف  الوضع  عن  ماذا   ■
االوسط؟

لدى  التسلح  حجم  تتحمل  تعد  مل  ارسائيل   □
بعدما  وخاصة  نوعيا،  وال  عدديا  ال  املقاومة، 
انها مل تعد محلية، بل اصبحت  املقاومة  اثبتت 
وسوريا،  واليمن  العراق  يف  انترص  اقليميا  جيشا 
وادرك كيفية التنسيق مع جيوش اخرى مخابراتيا 
بالتنسيق  مشرتكة  معارك  وخاض  ومعلوماتيا، 
والجيش  السوري  الجيش  منها  اخرى  قوى  مع 
تعد  مل  والعراقيون.  وااليرانيون  واالكراد  الرويس 
ميليشيا  هناك  ان  ارسائيل  اىل  بالنسبة  القضية 
مقاوماتية، بل اصبحنا امام قوة اقليمية تهددها. 
اذا اخذنا تاريخها وثقافة شعبها الذي يعيش دامئا 
هواجس الضامنات املطلقة، مل يكفها انها متتلك 
سالحا نوويا طاملا تعيش هاجس وصول كمية من 
االسرتاتيجية من مطارات  مواقعها  اىل  الصواريخ 
وقواعد وغريها، ونتنياهو يسعى اىل العمل عىل 

رضب املقاومة واضعافها. وهذا االمر ليس سهال، 
الن الغاء املقاومة يحتاج اىل حرب برية لن تكون 
كلفتها اقل من 9 االف قتيل ارسائييل، وهذا ما ال 
تتحمله الحكومة االرسائيلية. يبقى اضعاف حزب 
تهديداتها  سمعنا  وقد  جوية،  غارات  عرب  الله 
بغارات شاملة بحيث تنفذ 300 طائرة يف الوقت 
نفسه 1500 غارة يوميا عىل اهداف محددة يف 
االرايض اللبنانية، وانها ستعيد لبنان مئة سنة اىل 
الوراء، ولن متيز بني الدولة واملقاومة. هذا الكالم 
جدي، ويف ارسائيل رأيان يتصارعان، بني من يقول 
اكرث  االمر  يتطور  ان  قبل  حاليا  الحسم  برضورة 
ويزداد حزب الله قوة، وبني من يقول لقد تأخرنا 
اطلق  لو  املقاومة فامذا  لو حاولنا رضب  وحتى 
الصواريخ. ونعلم جميعا ان  جزء مام لديها من 
القبة الحديدية ال تستطيع رد اكرث من 60% من 
الصواريخ يف افضل الحاالت. يكفي ان يصل الف 
فاين  اسرتاتيجية  مواقع  اىل  الصواريخ  الوف  من 
النتيجة  يف  ولكن  رصاع،  هناك  ارسائيل؟  تصبح 
علينا ان نأخذ يف االعتبار ان نتنياهو املتهم بالفساد 
اىل  الهروب  يختار طريق  واملهدد مبحاكامت قد 
االمام، وقد يغّلب نظرية حتمية ورضورة املواجهة 

فورا عىل نظرية الحذر من هذه النتائج.

عىل  تقيض  ان  كهذه  حرب  مقدور  يف  هل   ■
املقاومة؟

يف  نجحت  ولو  حتى  انها  ارسائيل  تعلم   □

اضعاف املقاومة بنسبة معينة، تستطيع ايران 
خالل اشهر  اعادة تجهيزها. لذلك تتجه نحو 
دفع الواليات املتحدة االمريكية بارصار والحاح 
كبريين اىل مواجهة ايران يف الوقت الذي ستواجه 
هي حزب الله. حتى االن الرئيس ترامب ساير 
االرسائييل يف املواجهة االقتصادية، فهل سيذهب 
معه اىل حد املواجهة العسكرية؟ اذا اخذنا كم 
ان ارسائيل تتحكم بالحياة االمريكية السياسية 
وغري السياسية، وجب علينا ان نأخذ هذا االمر 
يف منتهى الجدية. بالنسبة اىل ارسائيل لن تتكرر 
الفرصة دوما، لديها الرئيس ترامب تتحكم به 
عائليا وشخصيا  ما يجعل قادتها يعتربون ان 
الفرصة لن تتكرر. فاذا كانت الحرب عندهم 

امرا مطروحا  فعال، فتوقيتها قد يكون قريبا يف 
ظل وجود الرئيس ترامب يف الحكم.

■ اين مبدأ الرصاع العريب -االرسائييل من كل ما 
تقدم؟

الرشق  منطقة  يف  عشناه  الذي  العرص  كل   □
العريب  الرصاع  عنوانه عرص  كان  والذي  االوسط 
- االرسائييل مل يعد موجودا، نتيجة تفكك الدول 
الدول العربية، وتغييب القاهرة، واضعاف بغداد 
ودمشق. بدأ االرسائييل يف مرشوعه الجديد معتربا 
انه قد انتهى من عرص املواجهة العسكرية ودخل 
سيشهد  املقبل  والجيل  نشهد  نحن  التطبيع.  يف 
محاولة التطبيع التي ستفرض عىل الدول العربية.

■ ما هي امثان هذا التطبيع؟
□ احد امثان هذا التطبيع هو ان يتنازل العرب 
نقل  واشنطن  وقرار  الفلسطينية،  القضية  عن 
ابدية  عاصمة  واعتبارها  القدس  اىل  السفارة 
الرسائيل مل يكن صدفة، امنا يشكل االشارة االوىل 
الطالق مرشوع التطبيع. املعارضة الخجولة التي 
واجهت هذا املرشوع تشري اىل اي مدى اصبحت 
الدول العربية اما عاجزة بسبب ما حصل معها، 
او متواطئة النها ترغب يف تبادل مواقف ومصالح، 
هذا  من  هروبا  االيراين.  الضغط  تحت  وتقع 
الضغط جنحت نحو الواليات املتحدة االمريكية، 
وغزو العراق مل يكن صدفة امنا كان يدخل ضمن 
اسقاط  وهو  للتطبيع  للتمهيد  اسايس  مرشوع 
عاصمة العباسيني التي كانت تشكل ركنا اساسيا 
من القرار العريب. حرب سوريا مل تحصل صدفة، 
امنا الن الحكم يف سوريا رفض العروض االرسائيلية 
يف العام 2000 يف تركيا وهو السالم مع ارسائيل، 
فكانت  طهران.  مع  الروابط  يقطع  ان  ورفض 
حرب سوريا السقاط عاصمة االمويني بعد تحييد 
عواصم،  بال  العرب  اصبح  الفاطميني.  عاصمة 
عاصمتي  العواصم  هذه  من  ان  صدفة  وليس 
للتطبيع،  التصدي  اي  والتصدي  الصمود  جبهة 
عليها  يعمل  التي  التطبيع  لعملية  متهيد  وهذا 

حاليا ليال ونهارا.

العربية  القمة  انعقاد  العرب عشية  ■ ماذا عن 
يف تونس؟

□ ترشذم العرب، وال توجد جامعة دول عربية، الن 
ال جامعة من دون دمشق ومن دون بغداد. انا 

ليست مصادفة اسقاط 
عاصمتي االمويني 

والعباسيني وتغييب 
عاصمة الفاطميني

العالم يمر في مرحلة 
استثنائية من الخالفات بني 

االقطاب

الوزير االسبق للخارجية فارس بويز. 
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 أســعار خاصة  لعسكرّيي األمن العام

Jdeideh: Main Branch - 01 875444

Hazmieh: City Center - 01 283851

Choueifat: The Spot - 05 815122

Dora: City Mall - 01 897848

www.rovina.com

لبناين وفخور بلبنانيتي، لكن هل استطيع ان 
ازعم ان لبنان هو الثقل االكرب يف العامل العريب؟

يف  مقعدها  اىل  سوريا  اعادة  يعني  هذا  ■ هل 
الجامعة العربية قبل قمة تونس؟

□ من دون شك. املطلوب من العرب اعادة مللمة 
االجنبية  واالمالءات  الضغوط  وتخطي  صفوفهم 
نجحوا  فان  الرشذمة.  هذه  عليهم  تفرض  التي 
معانيها  بكل  عربية  قمة  هناك  فستكون  بذلك 
التاريخية  العربية  القرار  عواصم  ستضم  النها 
والسياسية، وان مل يحصل ذلك فان اي قمة تعقد 

ستكون شكلية.

العريب  الواقع  لبنان يف خضم هذا  اين موقع   ■
املأزوم، وهل يف مقدوره لعب دور ما؟

□ االمر اكرب من قدرة لبنان، ويتطلب من الدول 

العربية العودة اىل العروبة واالقرار بأن وحدتهم 
ووحدة موقفهم هي الكفيلة بحاميتهم، والتحرر 
انها تشجع  قدر االمكان من الوالء لدول معلوم 
الرشذمة العربية، وهي التي اطاحت ما تبقى من 
العربية  القمة  تكون  ذلك  يف  نجحوا  ان  عروبة. 
ناجحة، والخطوة االساسية تخطي اي اعتبار مع 
يف  النظام  يحبوا  ان  منهم  اطلب  ال  انا  سوريا. 
سوريا، امنا ان يعتربوا انه من دون سوريا ال توجد 

جامعة دول عربية، واملطلوب عودتها اليها.

اللبناين  الداخيل  الوضع  ■ هل من مخاطر عىل 
نتيجة هذا الواقع االقليمي والدويل؟

□ لبنان الذي اشتهر بتحسسه للمناخات االقليمية 
نقاط ضعف  كان دوما يسجل  والذي  والدولية، 
حساب  عىل  اجنبية  دوال  طوائفه  التزام  حيال 
امام  ملرة  ولو  منه  مطلوب  الداخلية،  مواقفها 

خطورة هذا الوضع والتأزم الدويل واالقليمي ان 
يعود اىل لبنانيته، وان تتحرر قواه السياسية من 
مراجعها، وان تنظر كيف ستواجه املرحلة االتية 
ان اندلعت حروب اقليمية قد ال يكون بلدنا يف 
اصطفاف  من  لبنان  يعاين  فلالسف،  عنها.  منأى 
مميت بحيث ان القوى الحرة فيه كادت تغيب، 

وكل القوى اصبح لديها سقف خارجي.

■ كيف تنظر اىل تطور الوضع يف سوريا يف ظل 
املؤمترات الدولية املتعارضة وعودة الحديث عن 

احياء اتفاق اضنة بني سوريا وتركيا؟
□ تحولت سوريا اىل ساحة تعبري عن الرصاع الكبري 
االمرييك - الرويس، واالمرييك - االيراين، واالرسائييل 
- االيراين، والخليجي - االيراين، خصوصا انها ساحة 
اسقاط  محاولة  التطبيع.  موضوع  حول  رصاع 
النظام يف سوريا عنوان عزيز عند االرسائيليني منذ 
يف  االقليات  ان  تعتقد  ارسائيل  الن  الخمسينات، 
الدول العربية هي اقليات ضعيفة، ولن تستطيع 
ان توقع معها اتفاقات سالم، بينام تعترب ان تحالفها 
تطرفا يف هذه  االكرث  االكرثية وبشكل خاص  مع 
االكرثية، هو الكفيل بالوصول اىل سالم يقره العرب. 
هناك نظريتان يف ارسائيل: نظرية تقول ان عدوها 
الحقيقي هو العروبة النها تعني الوحدة وكمفهوم 
ينقض الطائفية ويجمع العرب يف مفهوم اوسع من 
الطائفية. وهذا هاجس دائم تعمل عىل تكسريه 
ونجحت يف ذلك.  ونظرية اخرى تقول ان العدو 
الدائم الرسائيل هي جبهة الصمود والتصدي، النها 
يتجرأ احد عىل تخطيه،  خلقت سقفا سياسيا ال 
وبالتايل ليس صدفة رضب هذه الجبهة وعاصمتيها 
بغداد ودمشق لفتح املجال امام العرب للتطبيع. 
االرهابية  الحركات  كل  ان  يالحظ  امل  السؤال: 
او  الرسائيل  العداء  عن  تتحدث  مل  ظهرت  التي 
عن التطبيع؟ فشل الغرب يف ايجاد بديل معقول 
ومقبول من النظام السوري، ونتيجة ما حصل يف 
سوريا وضعوا العامل امام خيارين: اما بشار االسد 
واما داعش. ال احد يستطيع السري بداعش؟ حتى 
اىل  االقل  عىل  اضطر  االسد  بشار  يريد  ال  الذي 
الصمت. اكرب عدو الرسائيل هو مفهوم العروبة، 
منذ  الطائفي  باملفهوم  استبداله  حاولت  وقد 
بداعش.  مرورا  املسلمني  االخوان  من  الستينات 
نحن دخلنا يف عرص مغاير للاميض، وكل ما يجري 
تحاول  الذي  التطبيع  زاوية  من  قراءته  يجب 

ارسائيل ان تقوم به.

ال وجود لجامعة الدول العربية.

"العامل يف غليان، وكل يشء ممكن. مصري العامل يقف عىل حادث او عىل ناقلة نفط ايرانية 
املنطقة،  كل  سيشعل  ايرانيا  ردا  تستدعي  هرمز،  مضيق  يف  االبحار  من  واشنطن  متنعها 
ويسارع االرسائييل اىل شن حرب عىل لبنان. لذلك لبنان يف مرحلة بالغة الدقة، وعىل القوى 
السياسية ان تعي بأن االمور ال تحتمل الرتف. هنا اسجل بتقدير كبري الجهد الجبار لالجهزة 
العسكرية واالمنية من جيش وقوى امن داخيل وامن عام يف ترسيخ االستقرار والقضاء عىل 
االستقرار  برتسيخ  الجهد  تالقي هذا  ان  السياسية  القوى  يتطلب من  الذي  االمر  االرهاب. 

السيايس، واالنرصاف اىل معالجة امللفات الحيوية".

مصير العالم يقف على حادث!


