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رأي

اإلسرائيلي

بها لــإعــام ،بما فيها الـتـعــاون بــن لبنان
ّ
املخدرات» (راجع
وإسرائيل على «مكافحة
أخبار الجولة السابعة عشرة للمفاوضات
ّ
في ناتانيا في فلسطني املحتلة« ،النهار»،
ّ
 ٢٢شـ ـب ــاط .)١٩٨٣ ،وكـ ـ ــان أن ـ ـطـ ــوان ف ــت ــال
ُ
ه ــو رئ ـيــس ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي املـ ـف ــاوض وال
نـعـلــم ظ ــروف اخ ـت ـيــاره ه ــو الــديـبـلــومــاســي
ُ
واملـحــاضــر الــذي انتقاه على األرج ــح حزب
ّ
اللبنانية بالتفاهم مع ،أو بتزكية
الكتائب
ّ
ِمن ،حكومة العدو —التي كان مستشرقوها
على علم بكتاباته املعادية لإلسالم -ألن له
ّ
مؤلفًا ضد التعامل اإلسالمي التاريخي مع
ّ
ّ
املسيحيني والـيـهــود ،والـغــريــب أن أح ـدًا لم
ّ
فتال ّ
ربما ألن
يعترض في حينه على تعيني
ّ
أح ـدًا لــم يتكلف عناء ق ــراءة كتابه الصادر
ّ
في عــام  ١٩٥٨بالفرنسية بعنوان «الوضع
القانوني لغير املسلمني في بلدان اإلسالم»،
وه ــذا ال ـك ـتــاب ال ي ــزال مــرجـعــا ُمـعـتـمـدًا في
كــل كتابات الكراهية ضــد اإلس ــام مــن قبل
اليمني الغربي ،ويرد في الكتاب املبني على
ّ
تـعـمـيـمــات مـبـتــذلــة غـيــر ُمـتـعــلـمــة تخويف

ّ
سياسية
تسابقت قيادات
ّ
االجتياح
ولبنانية لدعم
ّ
اإلسرائيلي بطرق شتى

من استمرار «اإلس ــام» (كأنه اســم لطاغية
ّ
ّ
االسالمية) في شن الحرب
يجول في البلدان
ّ
ض ــد ك ــل غـيــر املـسـلـمــن ف ــي ال ـعــالــم .وفــتــال
سعى لطمأنة الوفد اإلسرائيلي بانتظام —
ّ
الرسمية عن
حسب ما كان يرد في التقارير
امل ـفــاوضــات— أن االن ـت ـقــادات (القليلة) ّفي
ّ
اللبنانية للمفاوضات «لن تؤثر
الصحافة
على املحادثات».
ّ
ْ
وكم تنافس معلقو تلك الحقبة على تبجيل
ّ
ّ
ّ
اتفاقية  ١٧أيار .واملحلل االقتصادي مروان
ّ
اللبنانيني
إسـكـنــدر أثـنــى على املـفــاوضــن
الذين انتزعوا اتفاقًا يحافظ على املصلحة
ّ
اللبنانية («ال ـن ـهــار»ّ ١٢ ،أيـ ــار .)١٩٨٣ ،أمــا
الياس الــديــري فكتب« :حسنًا فعل مجلس
ّ
ّ
األكثرية
النواب اللبناني حني قــال ،بلسان
ّ
ّ
وبمسؤولية تاريخية ،نعم التفاق انسحاب
ّ
ّ
األجنبية من لبنان» («النهار العربي
القوات
والدولي» ٢٠ ،حزيران .)١٩٨٣ ،وفي مناسبة
ال ـت ــذك ـي ــر ب ـ ـ ــدور أمـ ـ ــن م ـع ـل ــوف ك ـم ـس ــؤول

إعــامــي فــي الــوفــد الـلـبـنــانــي الــرسـمــي إلــى
مـفــاوضــات ّ ١٧أي ــار (الـطــرفــة أن كاتبًا زعم
ُ
أخيرًا أن أمني معلوف «استدعي» كي يشارك
ّ
في املفاوضات ،أي أن حكومة أمني الجميل
مسدسًا في صدغه ّ
ّ
مهددًا،
أرسلت من يضع
مما اضـطـ ّـره إلــى املـشــاركــة) يعود الحديث
إلــى دور جــوزيــف سماحة .وهـنــاك َمــن زعم
أخـ ـيـ ـرًا أن ج ــوزي ــف س ـمــاحــة زار فلسطني
ّ
املحتلة أو أنه شارك في املفاوضات .لم يكن
ذلك صحيحًا :لكن جوزيف (وهو ليس حيًاّ
كي ّ
يرد) شارك في الوفد اإلعالمي اللبناني
ّ
الــذي غطى املفاوضات (التي كانت تجري
ّ
دوري ـ ــا ف ــي ل ـب ـنــان وف ــي فـلـسـطــن املـحـتــلــة،
ّ
ّ
اللبنانية واالسرائيلية
وكــانــت الـطـ ّـوافــات
ّ
ّ
تنقل املراسلني اللبنانيني واالسرائيليني)
وه ـ ــو اخـ ـت ــار أال ي ـح ـجــم ع ــن الـ ــذهـ ــاب إل ــى
ّ
ف ـل ـس ـط ــن املـ ـحـ ـت ــل ــة ل ـت ـغ ـط ـيــة املـ ـف ــاوض ــات
ّ
(يحاول البعض أن يدلل على خرق املقاطعة
من أحد على أنه دحض للمقاطعة من قبل
الجميع) .هذا كان خياره .وكتابات الراحل
سـمــاحــة فــي تـلــك ال ـف ـتــرة لــم ت ـكــن ،كـمــا قيل
ّ
أخيرًاّ ،
لالتفاقية ،لكنها كانت ّلينة
مؤيدة
ّ
وتـقـنـ ّـيــة ج ــدًا فــي نـقــدهــا لـخـيــار حـكــم أمــن
ً
ّ
الجميل .كان جوزيف مثال ينتقد التعويل
الـلـبـنــانــي الـكـبـيــر ع ـلــى امل ــوق ــف األم ـيــركــي،
وكتب ذات مـ ّـرة في ضــرورة عــدم «إضعاف
املوقف اللبناني في املفاوضات» («السفير»،
 ٢٥كانون ّ
األول ،)١٩٨٢ ،مما يوحي بأنه لم
َ
يكن رافضًا ملبدأ املفاوضات .لكن من قال إن
موقف جوزيف كان يجب أن يكون محتذى؟
ّ
والحق ُيقال ،العودة إلى كتابات تلك الفترة
ّ
من أشجع
تذكر بــأن قلم طــال سلمان كــان ّ
ّ
األقــام على اإلطــاق ،ولم يكن متأثرًا البتة
ب ـج ــو اإلرهـ ـ ـ ــاب وال ـت ــره ـي ــب (ال ـ ـ ــذي فــرضــه
ّ
الجميل املتحالف مــع االحـتــال
حكم أمــن
ّ
اإلسرائيلي) -مما عرضه ملحاولة اغتيال.
ّ
اتفاقية ّ ١٧أيار بقليل
وفي هذه األجواء َم ّرت
من االعتراض ،وبكثير من التأييد .ينسى
ْ
نائبي فقط (نجاح واكيم وزاهر
البعض أن
الخطيب) ّ
ّ
صوتا ضد االتفاقية وأن رشيد
الحسيني
الصلح وألبير منصور وحسني
ّ
امتنعا عن التصويت (ملاذا؟) فيما «تحفظ»
ن ــائ ــب ح ـ ــزب ال ـب ـع ــث ال ـع ــرب ــي االش ـت ــراك ــي
(املـ ــوالـ ــي ل ـل ـن ـظــام الـ ـع ــراق ــي) ،ع ـبــد املـجـيــد
الــراف ـعــي .وح ـتــى رئ ـيــس الـحــركــة الــوطـنـ ّـيــة
ّ
ول ـيــد ج ـن ـبــاط ،ل ــم ي ـع ــارض االت ـفــاقـ ّـيــة إل
بعد تبلور موقف معارض (بعضه بإيعاز
ً
م ــن ال ـن ـظــام ال ـس ــوري الـ ــذي ك ــان مـتـســاهــا
في البداية مع مبدأ املفاوضات بني لبنان
وإسرائيل ،كما ّ
صرح في حينه عبد الحليم
َ
أولم لشمعون بيريز
خـ ّـدام) .جنبالط الذي
فـيـمــا ك ــان صـبـيــة فـلـسـطـيـنـ ّـيــون ي ـقــارعــون
ّ
قوات االحتالل اإلسرائيلي في عني الحلوة،
ّ
صرح بعد عودته من لقاء تشاور مع امللك
األردن ـ ـ ــي أنـ ــه «مـ ــع املـ ـف ــاوض ــات الـلـبـنــانـ ّـيــة
 االس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة  -األم ـي ــرك ـ ّـي ــة إذا ّأدت إلــىالكامل» («النهار»،
االنسحاب اإلسرائيلي
ُ
«امل ِّ
نسق العام
 ٧كانون الثاني .)١٩٨٣ ،أما
ل ـل ـم ـف ــاوض ــات» غ ـ ّـس ــان ت ــوي ـن ــي ،فــأع ـلــن أن
الـهــدف هــو «إقــامــة وضــع أم ــان دول ــي على
ّ
اللبنانية ـ ـ االســرائـيـلـ ّـيــة املعترف
ال ـحــدود
بها دولـ ّـيــا» («الـنـهــار» ،١٤ ،كــانــون الثاني،
.)١٩٨٣
ليست هذه نكئًا لجراح اندملت .هذه جراح
لــم تـنــدمــل ب ـعــدّ .ه ـنــاك فــريــق سـيــاســي في
لبنان دومــا يتحفز للمجاهرة بالتحالف
م ــع الـ ـع ـ ّ
ـدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـنــد ّأول فــرصــة
ّ
سانحة .ولو أن عدوان تموز نجح في كسر
شوكة حزب الله ،لكانت السلطة في لبنان
قد أعادت فتح مكتب االتصال اإلسرائيلي
فــي ضبيه َ(مــن يذكر هــذا الـعــار فــي تاريخ
ّ
السياسية
لـبـنــان؟) .املــواقــف واالتـجــاه ّــات
ل ـل ـطــوائــف ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة —ك ــاف ــة— ال ُي ـع ـ َّـول
ّ
مبنية عـلــى حـســابــات الــربــح
عليها ألنـهــا
والـ ـخـ ـس ــارة ل ـل ـط ــوائ ــف .وح ــده ــا ال ـع ـقــائــد
تحمي مــن املــرونــة والـلـيــونــة فــي التعاطي
م ــع الـخـطــر اإلســرائ ـي ـلــي ،وه ــذا ال ـن ــوع من
ال ـع ـق ــائ ــد ي ـخ ـض ــع هـ ــو أيـ ـض ــا ل ـح ـس ــاب ــات
ّ
اتفاقية ّ ١٧أيــار ُعقدت
املرنة .إن
الطوائف ّ ِ
قبل أن توقع ومناخها رافق كل يوم قصف
من قبل الـعـ ّ
ـدو .ومناخ ّ ١٧أيــار أعــاد رفيق
ال ـحــريــري ت ـجــديــده ب ـم ـجـ ّـرد ان وص ــل إلــى
السلطة ،مستعينًا بالناطق الرسمي للوفد
اللبناني في مفاوضات ّ ١٧أيار ،مستشارًا
ّ
خاصًا به.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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أبعد من خطر غولن
سقوط المشروع التركي اإلقليمي
سعدالله مزرعاني *
ال شك أن الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان
ي ـخ ـت ـبــر اآلن س ـي ــاس ــات وعـ ــاقـ ــات وم ـق ــارب ــات
جديدة .لم يكن ذلك ليحصل لوال النكسة الكبيرة
ال ـت ــي أصــاب ـتــه بـسـبــب م ـش ــروع االنـ ـق ــاب ال ــذي
داهمه أواسط الشهر املاضي ،وكاد يطيح بحكمه
وحلمه لــوال «مـســاعــدة قــريــب» ونـقــص وارتـبــاك
فــي اسـتـعــداد االنـقــابـيــن .كــان الــرئـيــس التركي
أحيانًا،
الجموح ،إلى حد عدم التوازن أو االتــزان
َّ
يحسب أنــه ما زال رجــل واشنطن األول واملدلل
كما كان األمر منذ أكثر من دزينة من السنوات.
احتضنته واشنطن وشجعته وراهنت عليه
آنذاك
ّ
ُّ
والتطرف في «الشرق األوسط
ملواجهة التخلف
الكبير» الــذي فشل أسـلــوب «املحافظني الجدد»
فــي الـتـعــامــل مــع أزم ــات ــه ومـشــاك ـلــه ،أي أسـلــوب
استخدام القوة والغزو واإلخضاع .فشل أسلوب
الغزو والعدوان وكانت كلفته عالية بكل املقاييس:
اإلخفاق العسكري ،والنفقات الهائلة التي بلغت
حد تهديد مجمل املنظومة االقتصادية العاملية
الـتــي تقف على رأسـهــا االح ـت ـكــارات األميركية:
شبه مطلقة الهيمنة وال ـقــوة على ام ـتــداد العالم
ً
أجمع .هذا فضال ،قبل ذلك ،عن الخسائر البشرية
والسياسية واألخالقية التي ال حصر لها.
بــدعــم م ــن واش ـن ـطــن وبــالـتـنـسـيــق مـعـهــا أشـهــر
أردوغ ـ ــان س ــاح الــديـمـقــراطـيــة فــي وج ــه أجــاف
الـعـسـكــر ال ـتــركــي ال ــذي ــن ح ـس ـبــوا أن ال ـت ـحــوالت
االجتماعية الكبرى يمكن فرضها أو استمرار
فــرضـهــا بــالـقــوة واإلك ـ ــراه .وأش ـهــر فــي مواجهة
تـخـلــف أن ـظ ـمــة ال ـح ـكــم الـحـلـيـفــة لــواش ـن ـطــن (فــي
اململكة السعودية خصوصًا) شعار «مصالحة
اإلسالم والديمقراطية» .أشارت التقارير الرسمية
األميركية بعد هجمات  11أيلول ،قبل  15سنة،
إلى تنامي خطر التطرف وتحوله إلى وباء عاملي
َّ
فعال ومقلق .ولفتت أيضًا إلى مسؤولية بعض
املؤسسات الرسمية السعودية في توليد التطرف
والتشدد ،ومن َّثم اإلرهــاب ،بحكم ما هو معتمد
فيها من عقائد وفقه ومناهج ،وما هو متاح لها
من إمكانيات تجعلها في موقع السلطة املوازية
املتحكمة بإدارة مجمل الحياة االجتماعية اليومية
لسواد املواطنني ،بكل ما في الكلمة من معنى.
واش ـن ـط ــن الـ ـت ــي س ــاه ـم ــت ب ـن ـش ــاط ف ــي إط ــاق
«الجهاد» ضد الجيش السوفياتي في أفغانستان
(ف ــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي) وأعـطـتــه دورًا
سياسيًا دول ـيــا ،ب ــدأت ت ــدرك خـطــر هــذا الـســاح
عندما يخرج عن السيطرة ويشق لنفسه طريقًا
خــاصــا على غ ــرار مــا بــدأ يحصل مــع «طالبان»
في أفغانستان ،ومع «القاعدة» في بلدان عديدة.
ال ــواق ــع أن ــه م ـنــذ أواس ـ ــط الـتـسـعـيـنـيــات ،تـقــريـبــا،
أصبحت سياسات واشنطن وسفاراتها ورموز
قــوتـهــا الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة واالق ـت ـصــاديــة هي
ال ـه ــدف امل ـف ـضــل ل ـت ـف ـج ـيــرات إره ــاب ـي ــة مـجـنــونــة
ومصممة َّ
وفعالة.
كـ ــان أردوغ ـ ـ ـ ــان وح ــزب ــه اإلسـ ــامـ ــي «امل ـع ـت ــدل»
و«الــديـمـقــراطــي» هــو الـحــل ،إذًا ،ملعالجة التخلف
والتطرف في البلدان والبيئات التي باتت أساليب
ح ـكــم سـلـطــاتـهــا الـحـلـيـفــة عـبـئــا ع ـلــى واشـنـطــن
يكتف أردوغان ببسط نفوذه
بالدرجة األولى .لم
ِ
ً
ع ـلــى تــرك ـيــا وت ـق ــدي ــم حـكـمــه ن ـم ــوذج ــا وم ـث ــاال.
ً
ه ــو اق ـت ــرح ع ـلــى واش ـن ـطــن م ـشــروعــا مـتـكــامــا
«للشرق األوسط الواسع» بعد أن احترقت نسخة
«املحافظني الـجــدد» مــن هــذا املـشــروع فــي حرب
الـ ـع ــراق بـشـكــل خـ ــاص .ك ــان ص ـعــود «اإلخ ـ ــوان
امل ـس ـل ـمــن» إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـب ـلــدان
العربية ،هــو األداة األســاسـيــة ملـشــروع أردوغ ــان
الـ ــذي ت ـب ـنــاه األم ـيــرك ـيــون ت ـحــت ع ـن ــوان م ـخــادع
هــو «الربيع الـعــربــي» .جــرى استخدام االحتقان
واالحتجاجات الشعبيني مــن أجــل قطع الطريق
على التغيير السليم ومــن أجــل إقــامــة حكومات
مرتبطة بالقيادة التركية ومنسجمة مع املشاريع
والـسـيــاســات واألســالـيــب واالدع ـ ــاءات األميركية
ّ
(تحول الربيع العربي املوعود إلى نقيضه برفض
أبسط مطالبه من قبل فريق ،وبتزوير أهدافه من

قبل الفريق اآلخر) .نجح ذلك في مصر ،وجزئيًا
في تونس واملغرب .كان من املفترض أن يستمر
تطور األحــداث بما يعزز سيطرة «اإلخ ــوان» في
هــذهُّ ال ــدول ،واالنـتـقــال مــن ثـ َّـم إلــى بـلــدان أخــرى.
التعثر في مصر كان هو الحلقة األخطر في دفع
واشنطن نحو خيارات جديدة أهمها :العسكر!
من جهته ،النظام السعودي املــذعــور واملـهـ ّـدد لم
يقف مكتوب األيدي أيضًا .قاوم بضراوة مشروع
ص ـع ــود «اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن» .قـ ـ َّـدم لــواشـنـطــن
ت ـنــازالت ووع ــودًا تحقق بعضها فــي عهد امللك
وس ـل ـم ــان وول ـ ــي ولـ ــي عـ ـه ــده .ك ــذل ــك ف ـقــد تعثر
املشروع اإلخواني التركي األميركي في سوريا
وتحولت سوريا ،سريعًا ،إلى أحد أخطر مراكز
نـشــاطَّ اإلرهـ ــاب فــي الـعــالــم .أم ــا املــوقــف التركي
فقد ظل يشدد على شعار إزاحة الرئيس بشار
األس ــد ،بـصــرف النظر عــن أولــويــات وسياسات
أخرى ،مغايرة ،فرضها على حلفاء تركيا تعاظم
خطر اإلره ــاب وتأسيس دولــة «خــافــة» خاصة
بــه على مناطق واسـعــة فــي ســوريــا وال ـعــراق .أي
أن أردوغ ــان واص ــل سياساته السابقة نفسها
التي تستهدف إيـصــال «اإلخ ــوان» إلــى السلطة،
ولو عبر دعم الجماعات اإلرهابية التي استفحل
خطرها وضررها في العالم أجمع.
إزاء هذه التطورات غير املالئمة ،مارس أردوغان
س ـي ــاس ــة ال ـ ـهـ ــروب إلـ ــى األمـ ـ ـ ــام .خـ ــاض ح ــروب ــا
متواصلة في حزبه ومع رفاقه ومع حلفائه .دخل
في نزاع مع واشنطن حول األولويات في سوريا
واملنطقة .مــارس سياسة االبتزاز حيال أوروبــا.
وهو ،في موضوع العسكر ودوره ،بالغ في الحذر
ً
والشكوك وصوال إلى تحضير انقالب شامل في
الجيش وعلى الجيش ،بذريعة منع نشاط حليفه
السابق الداعية غولن فيه ،ولضرب ما تبقى من
دوره السابق فــي الهيمنة على السلطة بذريعة
حماية الدستور العلماني ...هذه األحداث وسواها
جعلت ص ــورة أردوغـ ــان تهتز :فــي االنـتـخــابــات،
وفي تجدد الصراع مع األكراد ،وفي بروز نزاعات
التفرد والهيمنة واالعـتــداء على الحريات العامة
واإلعالم واملعارضني وفي اإلخفاقات الخارجية...
واكتشف أردوغان ،أخيرًا ،أن لواشنطن ربًا واحدًا
هو املــال .لذلك كــان يراقب بقلق تطبيع عالقتها
مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر،
وتخليها عن شعار إسقاط الرئيس بشار األسد
(«اآلن»!) في سوريا ،ودعمها املتصاعد لألحزاب
الكردية وتطلعاتها االنفصالية في أكثر من بلد،
وتراجعها باملقارنة مع التقدم الروسي.
بـكــام آخ ــر ،أدرك الرئيس التركي أن مشروعه
مــع واشنطن قــد انتهى وأن واشنطن لــن تتورع
عن دعم خصومه ،ليس في املنطقة فحسب بل
في تركيا أيضًا! استبق ذلك بحملة ضارية ضد
غولن والجيش لتصفية نفوذ األول وإبعاد الثاني،
نهائيًا ،عن مواقع التأثير والفعالية في السياسة
ال ـتــرك ـيــة .طـبـعــا ك ــان ي ـظــن أن ــه ي ـخــوض مـعــركــة
مــن طــرف واح ــد .اكتشف العكس فــي منتصف
ت ـمــوز امل ــاض ــي ح ــن لـفـتــه قــريــب ل ــه إل ــى أن ثمة
انقالبًا يجري (ليست األجـهــزة املعنية هــي من
كشف االنـقــاب) .حجم االعتقاالت واملالحقات
وتناولها نخبًا في املجتمع السياسي والعسكري
وال ـق ـضــائــي وال ـت ـع ـلـيـمــي ...تـشـيــر إل ــى حـجــم ما
كــان يعتمل فــي الكواليس مــن نقمة وصــراعــات
وم ـت ـضــرريــن ...زاد فــي ال ـطــن بـلــة أن واشـنـطــن
بدت متريثة بل ومتواطئة ،وهو ما دفع السلطان
ً
املـخــدوع إلــى البحث مكرهًا وذلـيــا فــي خيارات
أخــرى منها االعتذار من موسكو والتوسط من
أج ــل زيــارت ـهــا والـتـنـسـيــق مـعـهــا (ل ـيــس كخيار
جديد بل لفرض تغيير في السياسة األميركية
حياله وحيال دوره في تركيا واملنطقة).
أردوغ ــان بعد االنـقــاب رجــل أكثر واقعية وأقــل
تشاوفًا وطموحًا .هو اآلن جاهز لتقديم تنازالت
ملن يقدم له ضمانات ومساعدات أكثر .انتقل من
الهجوم إلى الدفاع .بيد أن واقعيته املستجدة تلك
ال تلغي فيه ملكة الـغــدر واالس ـتــذآب وقــت تلوح
فرص أو تطرأ متغيرات!
* كاتب وسياسي لبناني

