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وفرنجية
كيسنجر
ّ
بين الوهم والخيال

ـن
الجنرال جيم ّجونز .حني ج��رى تعيني جونز،
أبلغه أوباما أن باستطاعته استخدام من يشاء
كمساعدين ل��ه .لكن لم يحصل أي من ذل��ك ،إذ
ح �ت��ى ن��ائ �ب��ه ت ��وم دون �ي �ل��ون ك ��ان م ��ن اختيار
ع�م��ان��وئ�ي��ل ،ص��دي�ق��ه م�ن��ذ ع �ق��ود ،ال ��ذي اقترح
االسم بداية ،ثم ّ
أصر عليه على نحو مزعج ،وفق
الكتاب ،للقبول به .وبعد أسابيع على تعيينه،
ط �ل��ب ج��ون��ز أن ي �ق��رأ م �س��ودة خ �ط��اب أوباما
ي��وم تنصيبه ،وه��ذا م��ن حقه ،لكن عمانوئيل
وإك �س �ل��رود وامل �ت �ح��دث ب��اس��م ال�ب�ي��ت األبيض
روب��رت غيبز لم يوافقوا .لم يكن ألوباما قرار
في ذلك .اتخذ اآلخرون القرار عنه.
االستخبارات
حني أتى الوقت لتغيير مدير وكالة
ّ
املركزية مايكل هايدن ،قرر عمانوئيل أن ليون
بانيتا ،صديقه منذ الثمانينيات ،هو الشخص
من جهته ،عرف في
املناسب للمنصب .هايدن ّ
الخامس من كانون الثاني أن بانيتا سيخلفه
بعد قراءته الخبر في «واشنطن بوست» .أما
م��دي��ر م�ج�ل��س االس �ت �خ �ب��ارات ال �ق��وم��ي ،دنيس
بلير ،فقد اختاره جون بوديستا ،املسؤول عن
الفترة االنتقالية ألوباما الى البيت األبيض.
حني اتخذ ق��رار تغيير امل�س��ؤول العسكري في
أفعانستان الجنرال ديفيد مكيرنان ،اختارت
هيالري كلينتون الجنرال ستانلي مكريستال.
أما الجنرال ديفيد بترايوس ،رئيس مكريستال،
ف�ل��م ي �ع��رف ب��أم��ر ال�ت�ع�ي�ين إال ح�ي�ن ك ��ان وزير
ال��دف��اع روب ��رت غيتز ًيعلن ذل��ك على شاشات
التلفزة .كلينتون مثال اختارت أنطوني زيني
سفيرًا لها ف��ي ال�ع��راق وأبلغته ذل��ك .لكن بعد
أسابيع اتخذ قرار تعيني كريستوفر هيل ،ولم
يبلغ أحد زيني بذلك.
األم ��ر ال �ث��ان��ي ال ��ذي ي�ظ�ه��ره ال �ك �ت��اب ه��و كمية
أعضاء اإلدارة
الخالفات والحقد املتبادل بني
ً
الفتية .نائب الرئيس جوزف بايدن مثال قال عن
ريتشارد هولبروك ،مبعوث ّ وزارة الخارجية
الى أفغانستان وباكستان ،إنه «أكثر السافلني
أن��ان�ي��ة التقيته ف��ي ح�ي��ات��ي» .ج�ي��م ج��ون��ز كان
يطلق على مستشاري الرئيس صفة «املافيا»
ويعتبرهم عائقًا أمام رسم سياسة متناسقة.
ه��ؤالء منعوه م��ن ال�ت�ح��دث م��ع ال��رئ�ي��س خالل
زيارة أوروبا األولى في آذار  .2009من جهتهم،
قال عدد من أعضاء املجموعة التي كانت تعمل
مع نائب رئيس مجلس األمن القومي لشؤون
الّ �ع��راق وأف�غ��ان�س�ت��ان ال �ج �ن��رال دوغ�ل�اس لوت
�رة .عالقة
إن اإلدارة مليئة ب��ال�ق�ب��ائ��ل امل�ت�ن��اح� ّ
بترايوس بأوباما سيئة ،وخصوصًا أن اإلدارة
َ
ت �ع �ت �ب��ره «ج� �ن ��رال ب� � ��وش» ،وه� ��و ل ��م ُي� � ��دع إلى
اجتماعات ه��ام��ة ،منها اجتماع ف��ي  13أيلول
 2009ق��دم فيه مكريستال ورق��ة ح��ول تقويمه
الحرب في أفغانستان .في ه��ذا االجتماع قرر
م��دي��ر م�ج�ل��س االس �ت �خ �ب��ارات ال �ق��وم��ي دنيس

* من أسرة «األخبار»

التجاوزات
بن قدارة املجموعة الفرنسية عبء
ّ
«مصرف الصحاري» ،لكنه
املكتشفة في عمل
ّ
اس � �ت ��درك م � ّش �ي �رًا إل� ��ى أن «امل �س ��ؤول �ي ��ة تطال
أي �ض��ًا ال �ش��ق ال�ل�ي�ب��ي م��ن اإلدارة ال ��ذي يشغل
عالقة مباشرة ب��اإلق��راض» .ولم
مناصب ذات ّ
ينس التذكير ب��أن «ه��ذا الشريك األجنبي ()...
ق�ط��ع خ �ط��وات ه� ّ
�ام��ة ف��ي م �ج��ال ت�ط��وي��ر إدارة
املؤسسة».
ّ
ّ
ي� ��دل ه� ��ذان امل ��ؤش ��ران ع �ل��ى أن ت�ح�س��ن موارد
ليبيا الخارجية في السنوات األخيرة (ستبلغ
احتياطاتها الرسمية من العمالت الصعبة في
آخر  ،2010حسب صندوق النقد الدولي ،أكثر
م��ن  105م�ل�ي��ارات دوالر) أث��ار ل��دى حكومتها
ال��رغ�ب��ة ف��ي م�ح��اك��اة السياسة الحمائية التي
السلطات الجزائرية منذ صيف .2008
تنتهجها
ّ
املحتمل أن ه��ذه الرغبة ازدادت إلحاحًا
وم��ن ّ
توقع الهيئات املالية العاملية استمرار ّ
نمو
بعد
االقتصاد الليبي على املدى القصير (أكثر من
 10باملئة في آخ��ر السنة الجارية وأكثر من 6
باملئة في آخر .)2011
ُ ّ
ّ
وي��ذك��رن��ا ق��ول ال �ب �غ��دادي امل�ح�م��ودي إن بالده
ل �ي �س��ت ف ��ي ح ��اج ��ة إل � ��ى ال ��رأس � �م ��ال األجنبي
بتصريحات مماثلة للمسؤولني الجزائريني
السنتني األخيرتني .كالجزائر إذًا ،اكتشفت
في
ّ
ليبيا أن اندماجها امل�ح��دود في النظام املالي
ال � ��دول � ��ي ح� �م ��اه ��ا م� ��ن آخ� � ��ر ن� ��وب� ��ات جنونه.
وكالجزائر تعمل ليبيا اليوم على تقوية مواقع

ال��رأس�م��ال ال�خ��اص (ت�ح��ت ش�ع��ار شعبوي هو
«التنازل عن امللكية العمومية لألهالي»).
وال تمنع أوج��ه التشابه هذه وج��ود اختالفني
أس��اس�ي�ين ب�ين امل�ن�ح��ى االق �ت �ص��ادي «الوطني
وذات املنحى في الجزائر.
ُ
الحمائي» في ليبيا ّ
االخ �ت�ل�اف األول ه��و أن ال�ح�ك��وم��ة الجزائرية
ت ��راج �ع ��ت ع ��ن خ �ص �خ �ص��ة ال �ق �ط ��اع املصرفي
ال� �ع� �م ��وم ��ي إث � � ��ر ت � ��وات � ��ر ف� �ض ��ائ ��ح املصارف
ال�خ��اص��ة ،فيما ل��م ت�ت��راج��ع ال�ح�ك��وم��ة الليبية
ع��ن خصخصته التي استفاد منها الليبيون
سواء.
واألجانب على حد
ّ
االخ�ت�لاف الثاني ه��و أن الحكومة الجزائرية
تدعم الشركات الحكومية ،بل هي ال تتردد في
توسيع قاعدة امللكية العمومية بتأميم مصالح
ـ«أوراسكوم تيليكوم ألجيريا» .ليس
أجنبية ك ً
َّ
األم��ر مماثال ف��ي ليبيا حيث ُي�ق��دم «انسحاب
ال��دول��ة م��ن ّاالق�ت�ص��اد» (باستثناء املحروقات
طبعًا) على أنه إحدى ضرورات تفكيك منظومة
اقتصادية أكثر مركزية من نظيرتها الجزائرية
قبل ب��دء «تحريرها» ف��ي أواخ��ر الثمانينيات.
ربما لهذا السبب ،لم ينس البغدادي املحمودي
االستغناء عن الرأسمال
في معرض دفاعه عن ّ
األج� �ن� �ب ��ي ال �ت ��ذك �ي ��ر ب � � ��أن «ال � ��دول � ��ة ل� ��ن تكون
ّ
مجال»،
ألي ن�ش��اط أو استثمار ف��ي أي
ّ
مالكًا ّ
ّ
و«أن ك� ��ل امل ��ؤس� �س ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ستملك
لليبيني».
* صحافي جزائري

كمال خلف الطويل*

غالف الكتاب
بلير ع��دم دع��وة رئ�ي��س ال�ـ«س��ي آي إي��ه» ليون
املدير
بانيتا ،ما يعكس الخالفات الكبيرة بني ّ
وال��وك��االت .وك��ان بلير يقول ع��ن الوكالة إنها
ح �ي��وان خ�ط�ي��ر ي�ج��ب أن ي��راق�ب��ه ش�خ��ص بالغ
ّ
طيلة الوقت .هولبروك كان يعد جونز ضعيفًا،
وه��ذا األخ�ي��ر ك��ان يعتبر مكريستال ساذجًا.
وح�ين ق��دم رئ�ي��س هيئة األرك ��ان املشتركة في
أمام
ال�ج�ي��ش األدم �ي ��رال م��اي�ك��ل م��ول��ن ش �ه��ادة ّ
ال �ك��ون �غ��رس ،غ �ض��ب م �ن��ه أوب ��ام ��ا ك �ث �ي �رًا ألنه
�دد الجنود قبل اتخاذ
تحدث ع��ن زي��ادة ف��ي ع� ّ
ال� �ق ��رار ،ل�ي�ت�ض��ح الح �ق��ًا أن ت ��وم دون �ي �ل��ون قرأ
الخطاب ووافق عليه.
هذه ّ
عينة من التخبط والفوضى املتفشية في
ّ
إدارة أوب��ام��ا .ال وج��ود ل�ت��واص��ل ج��دي وقائم
بني الفاعلني ،والثغر تجتاح البرامج والخطط.
كان الرئيس الشاب يريد أن يطبق على األرض
التغيير ال��ذي وع��د ب��ه ،فأتى بوجوه واشنطن
القديمة نفسها.
ل �ك��ن وودورد ال ي ��ري ��د أن ي ��دخ ��ل ف ��ي متاهة
ان�ت�ق��اد ال��رئ�ي��س ال ��ذي أع �ط��اه مقابلة حصرية
ل �ل �ك �ت��اب ف ��ي ت �م��وز امل ��اض ��ي ،وان �ش �غ��ل عوض
ذل��ك بانتقاد صحيفة «نيويورك تايمز» .فقد
«حرفًا بحرف» مقالة
نشرت الصحيفة العريقة ّ
سبق أن نشرها صاحب «ك��ل رج��ال الرئيس»
( )1974ف��ي  21أي �ل��ول ع�ل��ى م��وق��ع «واشنطن
بوست» اإللكتروني عن ّ تقويم مكريستال عن
الحرب .لكن اطمئنوا ،فإن الكاتب لم يكن يكسر
تقليده بنشر املعلومات بعد فوات أوانها ،فقد
البنتاغون مسبقًا ،الذي لم يمانع نشر
استشار
ً ّ
ما «يعرفه أصال كل األميركيني».

غدت حكاية مقال سليم نصار في مجلة الحوادث
عام  ،1976املستوحى ،حسب وصفه ،من محضر
لقاء وزي��ر الخارجية األميركي هنري كيسنجر
م��ع الرئيس اللبناني األس�ب��ق سليمان فرنجية
في قاعدة رياق في البقاع في كانون األول ،1973
كالذي اخترع أحبولة ،ثم استخدمها مرارًا ًوفق
ما اقتضت حاجاته ،حتى بلغت عنده ،فضال عن
مستمعيها ،مبلغ الصدقية والتصديق ،دونما
ّ
تبصر باملنشأ واملوطئ واملهاد.
ّ
ّ
بداية ،ليس ثمة رسالة طيرها هنري كيسنجر
إل ��ى ري �م��ون إده ف��ي ص �ي��ف  ،1976ج��واب��ًا على
رس��ال �ت��ه إل �ي��ه ،ش��اك �ي��ًا م��ن دور أم �ي��رك��ي وسمه
بالتواطؤ لتقسيم لبنان على غرار قبرص قبلها
بعامنيً .
ّ
ه��ذا أوال .أم��ا ثانيًا ،ف��إن استيحاء الكاتب سليم
َّ
املتخيل ـــــ االف�ت��راض��ي م��ن محضر
نصار مقاله
رياق قبله بعامني ونصف عام يستحضر
جلسة
ن �ص��ًا ك � � ّ�ل م� ��ا ف �ي��ه ق� � � ٌ
�دح م� ��ن خ� �ي ��ال ف� ��ي األصل
واألس� � ��اس .ف�ل� ّ�م��ا أض �ي��ف ال �خ �ي��ال ع�ل��ى املخيال
انتهينا بتلفيقة من العيار الثقيل.
البداية هنا هي مقولة حبكها وردده��ا الرئيس
س �ل �ي �م��ان ف��رن �ج �ي��ة أواخ� � ��ر أي � ��ام رئ ��اس �ت ��ه ،وفي
السنني الالحقة ًلها ،ب��ل حتى م� ّ�وت��ه ،تتألف من
ث�لاث ن�ق��اط .أوال ق��ال فرنجية إن كيسنجر فرد
لبنان وعليها بقع أل��وان متباينة
أمامه خريطة
هي لكانتونات َت ّ
للبنان تعددي،
ًا
ر
مصي
رها
صو
ّ
أح��د حجارته فلسطيني .ثانيًا ح��ض كيسنجر
فرنجية ّ على ض��رب امل�ق��اوم��ة الفلسطينية ،وال
ّ
سيما أن جيشه ،ف��ي ت�ق��دي��ره ،ق��ادر على املهمة.
ّ
فرد فرنجية باالعتذار مبررًا للمقاومة وجودها
ّ ّ
وحملها السالح .أي أن فرنجية ،بعد سبعة أشهر

كلفت واشنطن آل سعود
ّ
بالتمويل ،وآل هاشم
بالتدريب ،وإسرائيل بتسليح
المسيحية
الميليشيات
ّ
فقط م��ن محاولته املسلحة ال�ج��ادة الستئصال
املقاومة الفلسطينية واستخدام سالح الطيران
اللبناني ،الذي كان تحت ّإمرته ،لقصف املخيمات
للمرة األولى ،يقول اآلن إن من حق الفلسطينيني
املقاومة ،و«لن أفعلها يا هنري مهما ضغطت».
ثم اكتمل النقل في الزعرور بإضافة رواية مكملة
ألخ�ت�ه��ا ال�س��ال�ف��ة ال��ذك��ر ،ع�ن��دم��ا أف�ص��ح الرئيس
ف��رن�ج�ي��ة ع��ن ف�ح��وى م��ا ق��ال��ه امل�ب�ع��وث الرئاسي
األم �ي��رك��ي ،السفير دي��ن ب� ��راون ،ع�ن��دم��ا أت ��اه في
ن�ي�س��ان  1976ليتلو امل��زم��ار اآلت ��ي« :ل �ق��د قضي
ّ
مسيحيي لبنان ...مآلكم كندا ،وها هي
األم��ر يا
البواخر قبالة شواطئكم بانتظاركم في عرض
البحرّ .فلستم هنا إال فائضًا بشريًا ال مستقبل
ّ
له» .أي أن العزيز هنري كان مع حلول ربيع 1976
ق��د نفض ي��ده م��ن ل�ب�ن��ان ،ن��اوي��ًا االس�ت�س�لام فيه
وتسليمه ملنظمة التحرير الفلسطينية وحليفها
اليسار اللبناني!
ك��ان��ت ه ��ات ��ان امل �ق��ول �ت��ان م ��ن س �ي �ن��اري��و وحوار
وإخ � � ��راج ال��رئ �ي��س ف��رن �ج �ي��ة إث� ��ر خ ��روج ��ه على
املسيحية السياسية مع مطلع عام  1978وحسم
أم ��ره ف��ي االن �ت �ظ��ام ف��ي ح�ل��ف م��ع س��وري��ا .حلف
ّ
ّ
املطوب طوني
عمده بالدم ،اغتيال ابنه وخليفته
على أيدي سمير جعجع والكتائب.

احتاجت هذه النقلة املحمودة ،التي ثابر عليها
ّ
ّ
سميه الحفيد ،إل��ى تكييف نظري يبرر ويفسر
ما سبقها من نهج ،ويضعه في خانة الضرورة
واالضطرار.
ل�ي��س ف��ي محضر ك��ان��ون األول  1973ف��ي رياق،
ال��ذي حضر اجتماعه تقي ال��دي��ن الصلح وفؤاد
ن �ف��اع م��ن ال �ج��ان��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي وج� ��وزف سيسكو
وه��ارول��د س��ان��درز وأل�ف��ري��د أث��رت��ون م��ن الجانب
األميركي ،شيء مما روت��ه الحكاية الفرنجاوية.
ف��وث��ائ��ق ال �خ��ارج �ي��ة األ ًم �ي��رك �ي��ة ع��ن ت�ل��ك الفترة
األحبولة أو سطرًا.
تحو جملة من
ولواحقها لم ِ
ّ
ثم أتى الكاتب سليم نصار ،وأعلن أن «املحضر»
ب �ح ��وزت ��ه ،ل�ي�س�ت�ن�ب��ط م �ن��ه ،ب �ع��د ع��ام�ي�ن ونيف
«تصوره» لحديث كيسنجر عن لبنان ،وفيه ما
فيه من العجب العجاب عن «قراره» تقسيم لبنان
إسرائيل.
ُ
وإحراقه ألجل ّ
من البديهي أن على أول��ي العزم تبيان مقاصد
السياسة األميركية في املنطقة وكشف سيئاتها
وت�ع��ري��ة مخبئاتها .ذل��ك ّواج ��ب األم ��س واليوم
والغد .لكن هذا أم��ر ،وتوهم مقاصد وسياسات
َّ
متخيلة نتكئ عليها إم��ا ل�ت�ب��ري��ر خ�ط��اي��ان��ا أو
لتفسير عجزنا أو لخلط األوراق أم��ر آخ��ر ،فهو
مما يدخل في باب التهاويم واإلسفاف والضرر.
لنراجع معًا ما ال��ذي ابتغته واشنطن من لبنان
الثاني من العشرية السابعة للقرن
في النصف ً
ال�ع�ش��ري��ن .أوال ك��ان ه �ن��اك إي �ك��ال م�ه�م��ة تصفية
املقاومة الفلسطينية في لبنان للجيش اللبناني،
وه��و م��ا ف�ش��ل ف�ي��ه ف��ي أي ��ار (م��اي��و)  .1973ولعل
ض�ع��ف ال �ق��درة م��ن ج �ه��ة ،ووق� ��وف ح��اف��ظ األسد
في وج��ه املحاولة من جهة أخ��رى ،وه��و املتأهب
ح �ي �ن �ه��ا ل� �خ ��وض ح � ��رب ق ��ري� �ب ��ة ،ه �م��ا م ��ا أفشل
هزيمة املقاومة
امل�ح��اول��ة ب��ام�ت�ي��از .ث��ان�ي��ًا ،ك��ان��ت
ّ
ف��ي ل�ب�ن��ان غ�ي��ر واردة ،وب��ال�ت��ال��ي ف ��إن إخراجها
عبر إحراجها وتوريطها في حرب أهلية دموية
يفتح الطريق أم��ام غ��زو استئصالي إسرائيلي،
هما السبيالن املتاحان واملتوجبان .ثالثًا ،كانت
«املسيحية السياسية» بيدقًا ذا ش��أو ف��ي إنفاذ
ال �س �ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة ه� ��ذه .ه��ي وق� ��ود ّ
محركها
املقاومة
وواس�ط��ة تجسيدها عبر اشتباكها مع
ّ
ه��ذه وم��ع حلفائها املسلمني اللبنانيني .كلفت
أيامها واشنطن آل سعود بالتمويل ،وآل هاشم
بالتدريب ،وإسرائيل بالتسليح واإلش��راف حتى
يشتد ع��ود ميليشيات «املسيحية السياسية»
ع�ل��ى خُ��وض امل� �ع ��ارك .راب �ع��ًا ،أف �ل �ه��ؤالء ،والحال
ك��ذل��ك ،ت��رس��ل ب��واخ��ر الترحيل والتهجير؟ حتى
عندما دن��ت هزيمة «املسيحية السياسية» أيام
أتى براون مبعوثًا ،ألم تكن واشنطن هي من عقد
صفقة مع دمشق ّأمنت الثانية بموجبها حمايتها
ودرء الخطر عنها؟ َ
فلم البواخر إذًا؟ خامسًا ،هل
َ َ
ي�ع�ق��ل ل��واش �ن �ط��ن أن ت � ��دع ل �ب �ن��ان ي�ص�ب��ح قاعدة
إس �ن��اد وان �ط�ل�اق وع�م��ل ل�ل�م�ق��اوم��ة الفلسطينية
وحليفها اليسار اللبناني؟ أليس ذلك من تاسع
املستحيالت؟ وبمن إذًا ستقاتل «ال�ت��وأم»؟ أليس
باحتياطيها املحلي الكبير من اليمني االنعزالي،
املسيحي الطابع؟ ويحدثونك عن البواخر.
والعكس
أن يكون الرئيس فرنجية لم يستلطف،
ّ
صحيح ،العزيز هنري أمر ،وأن َينقل عنه ما لذ
وطاب ألسماعه أمر آخر.
أن يكتب ريمون إده لكيسنجر ما شاء شيء ،وأن
ّ
يتخيله سليم نصار (وأي��ن في
ي��رد العزيز بما
الحوادث !؟) شيء آخر تمامًا .يومها ،ولتاريخه،
أرادت واشنطن ،وت��ري��د ف��ي لبنان كيانًا واحدًا،
يحكمه نماذج على مقاس الحلف الثالثي وحلف
الوسط ،يأخذونه من «الشام» إلى مكان قريب من
برمودا.
تلك هي الحكاية.
* كاتب عربي
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