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ال�ش�ي��خ ف��ره��ود ف��ره��ود وس�ع�ي��د ن �ف��اع وسميح
ال�ق��اس��م وال �ع �ش��رات م��ن أم�ث��ال�ه��م .وي�م�ث��ل دروز
االحتالل.
الجوالن املحتل رمزًا للنضال ضد
ُ
ومن تحمل جور االحتالل ملدة ُ 66عامًا ،وفرضت
عليه الجنسية «اإلسرائيلية» وأخضع للتجنيد
اإلجباري ،ال يمكن اتهامه بـ«التطبيع» مع العدو
ال�ص�ه�ي��ون��ي ،فالتطبيع ع�م��ل إرادي م��ن خ��ارج
األرض املحتلة ،ول�ي��س م��ن داخ�ل�ه��ا .وبالتالي،
ف�ب�ع��ض ال � ��دروز ال��ذي��ن اس�ت�ق�ب�ل��وا ال �ب �ط��ري��رك ال
ي �ط �ب �ع��ون ال �ع�ل�اق��ة م ��ع «إس� ��رائ � �ي� ��ل» ،ك �م��ا ف�ع��ل
ال�ب�ط��ري��رك .وال أع��رف شيئًا ع��ن استثمار وليد
ج �ن �ب�لاط ل �ل��زي��ارة ال �ب �ط��ري��رك �ي��ة ،وك ��م رب ��ح من
ورائها.
يوغل السيد محمد فضل ال�ل��ه ،كما البطريرك،
في انفعاله ،فيقول إن «إسرائيل» فضلت الدروز
على املوارنة وساعدتهم في معاركهم العسكرية
ضد «ال�ق��وات» .لم يتجرأ أي من أشباه املثقفني

ح�ت��ى ال �ي��وم ع�ل��ى ال �ت �ف��وه ب�م�ث��ل ه ��ذه ال �ت��ره��ات،
ح �ت��ى ب� ��ول ع � �ن� ��داري ،ق ��ائ ��د ال � �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
املهزومة في بحمدون ،لم يقل مثل ذلك القول .في
اجتماع لشارون مع أمني الجميل وقيادة القوات
اللبنانية في الكرنتينا بتاريخ  20أيلول ،1982
أي بعد اغتيال بشير ،وقبل انتخاب أمني رئيسًا
ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ،ق ��ال ش � ��ارون م �خ��اط �ب��ًا ال�ج�م�ي��ل،
نصوص من األرشيف اإلسرائيلي في
وبحسب
ٍ
كتاب آالن مينارغ« ،أسرار حرب لبنان»:
«أرغب أيضًا منذ البداية في أن أكون واضحًا كل
الوضوح .فنحن نحب القوات اللبنانية».
ــ الجميل« :أع��رف ذل��ك ،فمن أول اجتماع لي مع
رف��ول (رفائيل إي�ت��ان) ،ق��ال إن��ه هو زعيم القوات
اللبنانية».
ــ شارون« :لن أقول أكثر ،فهم حضور هنا».
ومل��ا س�ق��ط ب�ع��ض القتلى م��ن ال �ق��وات اللبنانية
ف ��ي ال� �غ ��اب ��ون وع� �ي� �ت ��ات ،ول� ��م ت �س �ت �ط��ع ال �ق ��وات

ج�ه��زت�ه��ا ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة وف�ق��ًا
لبرنامج التسليح املشترك ( ،)FMSواشتراها
ال� �ع ��راق ع �ل��ى دف �ع ��ات م �ن��ذ ن �ه��اي��ة ع ��ام ،2006
وح�ت��ى ال�ع��ام امل��اض��ي ه��ي ط��ائ��رات ف��اش�ل��ة من
ال�ن��اح�ي��ة ال�ف�ن�ي��ة وال �ن��اح �ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ،ألن�ه��ا
هذه االن��واع من الطائرات في األس��اس لم تكن
مخصصة للقتال ،ودعم القطاعات البرية على
األرض» .هذا عن الطائرات التي وصلت وظهر
أنها فاشلة فماذا عن طائرات األف  16وعددها
 36ط��ائ��رة وال �ت��ي دف��ع ال �ع��راق ثمنها مقدمًا،
ومل��اذا ل��م تسلم حتى اآلن؟ لقد قيل إن أوباما
رف��ض تسليم ه��ذه ال�ط��ائ��رات لكي ال تستخدم
ض��د ال�ع��رب ال�س�ن��ة ،فهل معنى ذل��ك أن العرب
السنة هم داع��ش؟ أم أن ذل��ك يعني أن الجيش
العراقي الذي سيستعمل الطائرات هو جيش
الطائفة ال��واح��دة ،أو هو «جيش املالكي» كما
تكرر قناة «الجزيرة»؟ وإذا كان هذا الجيش هو
ً
ك��ذل��ك ف�ع�لا ،فلماذا ارت�ض��ت اإلدارة األميركية
ً
أن توافق على الصفقة أص�لا مع حكم طائفي
وجيش طائفي وتقبض ثمنها منه سلفًا؟
ال � ��واق � ��ع ،ه ��و أن ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة ه ��ي ال �ت��ي
ص�م�م��ت ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي امل�ح��اص�ص��ات��ي
وهي التي تتحمل مسؤولية ما أفرزه من سموم
قاتلة وان�ح��راف��ات وتمييز طائفي ،وم��ا املالكي
وحكومته إال نتاجًا ل�ه��ذا التصميم الحكومي
األم�ي��رك��ي .وأخ�ي�رًا وبعد ك��ل ه��ذا يتساءل امل��رء:
أل�ي�س��ت ه ��ذه األس �ب��اب وال �ت �ص��رف��ات األم�ي��رك�ي��ة
كافية ليفكر ال�ح��اك�م��ون ف��ي ب�غ��داد بالقطع مع
الطرف األميركي نهائيًا ومعاقبته على خداعه

ه��ذا ب��إل�غ��اء ن�ظ��ام امل�ح��اص�ص��ة الطائفية وب�ن��اء
ن� �ظ ��ام امل ��واط� �ن ��ة ال �ح��دي �ث��ة وامل� � �س � ��اواة أم ان �ه��م
يحاولون أن يجربوا «طول بالهم» وقدرتهم على
تحمل مزيد من الخداع واإلهانات األميركية؟
أم��ا موافقة املالكي على استقبال ال�ع��راق 300
م�س�ت�ش��ار ع �س �ك��ري وم �خ��اب��رات��ي أم �ي��رك��ي في
بغداد فهي قرار سلبي تمامًا ،ومضر بمصالح
العراق على جميع الصعد ،فهؤالء املستشارون
– وقد قيل ذلك في اإلع�لام األميركي علنًا  -لم
يأتوا ليقفوا مع الجيش العراقي الحكومي ضد
داعش وحلفائه بل جاؤوا ليجمعوا معلومات
استخباراتية مهمة من امليدان ملصلحة أميركا
ً
أوال وأخ �ي �رًا ،ول �ي��س ب�ع�ي�دًا أن ي �ح��اول ه��ؤالء
املستشارون توريط القوات العراقية في أكثر
م ��ن ك �م�ي�ن وخ� �ط ��ة م �ل �غ��وم��ة ل�ل�إج� �ه ��از ع�ل�ي�ه��ا
وإفشال خططها إلنهاء التمرد املسلح .وعليه:
ــ ينبغي رفض توجيه ضربات عسكرية أميركية
إلى أية أهداف داخل العراق واملبادرة إلى إلغاء
اتفاقية اإلط��ار االستراتيجي مع واشنطن ألن
هذه األخيرة قد تنصلت منها عمليًا.
ـ� � �ـ ي �ن �ب �غ��ي ط � � ��رد امل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ال �ع �س �ك��ري�ي�ن
األم �ي��رك �ي�ين ف� ��ورًا وم ��ن دون إب �ط��اء وتحجيم
ح��رك��ة ودور ال �س �ف��ارة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب �غ��داد
وقنصلياتها في العراق.
ـ�ـ وق�ب��ل ه��ذا وذاك ،ال ب��د م��ن ال�ت�ح��رك نحو حل
ج��ذري لألزمة التي تعصف بالعراق منذ عام
 2003وحتى اآلن.
إن امل�ش��روع ال�ج��اري تطبيقه على األرض هو
مشروع «بايدن» لتقسيم العراق ،وهذا لم يعد

حاول فضل الله
تبرئة البطريرك
في زيارته
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سحب جثثهم من أرض املعركة ،حضرت القوات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي ال�ي��وم ال�ت��ال��ي ،مطالبة بسالح
القتلى وثيابهم ،على أنها «ملك لجيش الدفاع
اإلسرائيلي» .وبحسب قول السيد محمد فضل
الله إن ال�ق��وات اإلسرائيلية قاتلت م��ع املقاومة
«ال� ��درزي� ��ة» ف ��ي ال �ج �ب��ل ض ��د ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�م��وس��اد اإلس��رائ �ي �ل��ي ،وال �ت��ي تقاتل
بأسلحة «جيش الدفاع اإلسرائيلي» ،وبلباسه.
إن امل �ق ��اوم ��ة ف ��ي ال �ج �ب��ل ،ال �ت��ي ه��زم��ت ال �ق��وات
ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة ال � �ت� ��ي أدخ� �ل� �ت� �ه ��ا ق � � ��وات االح � �ت �ل�ال
الصهيوني إليه وحمتها فيه ،وأنزلت بالقوات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة خ�س��ائ��ر ف��ادح��ة ك��ان��ت األك �ب��ر في
لبنان حتى انسحاب قواتها من الجبل ،لم تكن
م�ق��اوم��ة طائفية أو مذهبية ،ب��ل ك��ان��ت مقاومة
وطنية ،ذات أف��ق سياسي واض��ح منذ البداية،
أعلنت أنها تهدف إلى بناء لبنان حر ديمقراطي
ي � �س� ��اري ع� ��رب� ��ي .وق ��ات� �ل ��ت ه � ��ذه امل� �ق ��اوم ��ة رغ ��م
معارضة األح ��زاب الوطنية للقتال ف��ي بدايته،
ّ
وض� ��د ال� �ع ��دو امل� ��رك� ��ب ،األم� �ي ��رك ��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي
وال �ن �ظ��ام ال�ل�ب�ن��ان��ي ال��رس �م��ي ،ب�ج�ي�ش��ه ال�ف�ئ��وي
وميليشياته الكتائبية .وشكلت بعض فصائل
ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي اإلش �ت��راك��ي م��ن ت�لام��ذة كمال
جنبالط أكثرية بنية هذه املقاومة ،وانضم إليها
منذ إنشائها بعض فصائل الحزب الشيوعي،
وم� �ن ��اض� �ل�ي�ن م � ��ن ال� � �ح � ��زب ال � � �س� � ��وري ال� �ق ��وم ��ي
االجتماعي ،وكامل أعضاء الحزب الديمقراطي
ال� �ش� �ع� �ب ��ي ،وال � �ع� ��دي� ��د ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل �ن��اض �ل�ي�ن
املستقلني والحزبيني السابقني ،كما انضم إلى
ه��ذه املقاومة العديد من الشيعة والسنة ،ليس
م��ن ك �ي �ف��ون وال �ق �م��اط �ي��ة ف �ق��ط ،ب��ل م��ن ال�ج�ن��وب
وال�ب�ق��اع ،وم��ن سنة ب�ي��روت ومناضليها ،ومن
إقليم ال �خ��روب ،وم��ن بعض ال��رف��اق املسيحيني
ف��ي ال�ج�ب��ل .وب�ع��د س�ق��وط ب�ح�م��دون ،ان�ض��م إل��ى
صفوفنا ،وبإمرتنا ،رف��اق من الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني ،خاضوا أشرس املعارك ،كتفًا
إل ��ى ك �ت��ف م ��ع رف��اق �ن��ا ،وس �ق��ط ل �ه��م امل� �ئ ��ات من
الشهداء ف��وق أرضنا ،وف��ي مواقعنا العسكرية.
فكيف ي�ج��رؤ صاحبنا أن ي��وج��ه ت�ه��م الخيانة
ملناضليه وذك��رى شهداء مقاومته الذين غيروا
م� �ج ��رى ت ��اري ��خ ل �ب �ن��ان ال� �ح ��دي ��ث م ��ع امل �ق��اوم��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ت ��ي اس �ت �م��رت ح �ت��ى ال � �ي� ��وم ،م�ن��ذ
ثمانينيات القرن املاضي.
ثم يعود إلى نظرية «الهوية املشتهاة» ،ضاربًا
ب �ع��رض ال �ح��ائ��ط ال�ح�ق��ائ��ق ال �ت��اري �خ �ي��ة .فينظر
ً
م�ث�لا إل��ى ي�ه��ود ال�ع��ال��م ككتلة س�ي��اس�ي��ة فكرية
وس �ل��وك �ي��ة واح � � ��دة ،ت �ت��وج��ه ن �ح��و دول ش �م��ال
أوروب� ��ا أو غ��رب�ه��ا ،ل�ت�م��ارس تفوقها اإلب��داع��ي.
ويعتقد أيضًا أن «الهوية املشتهاة» ،التي هي

ن�ت�ي�ج��ة ع�ل�اق��ة االس �ت �ت �ب��اع ب��ال �ق �ه��ر ،ل�ي�ط��رح�ه��ا
كسبب لالستتباع ومبرر له ،مناقضًا بذلك كل
النظريات التاريخية ،القديمة منها والجديدة،
ال�ع�م�ي�ق��ة م�ن�ه��ا وال�س�ط�ح�ي��ة ،ح�ت��ى ت�ل��ك امل�ع�ب��رة
ع��ن مصالح وتطلعات اإلم�ب��ري��ال�ي��ة األميركية،
م��ن أم �ث��ال ن�ظ��ري��ات ف��وك��وي��ام��ا وهانتينغتون.
ث� ��م ي �ت �ب �ن��ى ن� �ظ ��ري ��ة ه� ��رت� ��زل ف� ��ي ت� �ح ��دي ��د دور
«إس��رائ�ي��ل» ،كحامية ألوروب��ا م��ن أخ�ط��ار آسيا،
ف��ي أوج م��رح�ل��ة ال�ت�م��دد االس �ت �ع �م��اري ال�غ��رب��ي.
ويفسر كراهية الشعوب األوروبية لليهود على
أنها نتاج «م�ع��اداة السامية» ،وليس على أنها
نتاج دورهم الوسيط في استغالل النبالء لعامة
الشعب ،كجالدين للمزارعني ملصلحة اإلقطاع،
كما ي�ش��رح إس��رائ�ي��ل ش��اح��اك ف��ي كتابه «ثالثة
آالف عام من التاريخ» .ولم يقرأ شيئًا من كتابات
امل��ؤرخ�ين ال�ج��دد اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين ،ال��ذي��ن يصفون
إس ��رائ �ي ��ل ك� � ��أداة اس �ت �ع �م��اري��ة ح��ام �ي��ة مل�ص��ال��ح
النظام الرأسمالي ال�ع��امل��ي ،بقيادته األوروب�ي��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ف ��ي ال � �ش ��رق األوس � � � ��ط ،وال �ح��ام �ي��ة
لألنظمة املستتبعة فيه ،ومنع تغيير أوضاعه
وانطالقه على درب النهوض والتنمية الشاملة.
تغيب عن رؤية باحثنا البنية العنصرية للكيان
ال�ص�ه�ي��ون��ي ،وال �ت��ي ي �ص��دح ب�ه��ا دي ��وك اليمني
الصهيوني ك��ل ي��وم؛ ويكلف امل��وارن��ة الهاربني
إلى «إسرائيل» بالبقاء فيها والقيام بدور املنقذ
ل �ه��ا« :أل �ي��س م��ن األف �ض��ل أن ي �ب �ق��وا ه �ن��اك (ف��ي
األرض املحتلة) ،إن هم كونوا نخبة في املجتمع
اإلس��رائ �ي �ل��ي؟ وذل ��ك ب ��دل م��ن أن ي �ك��ون��وا مجرد
أداة إس��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان؟ م ��اذا ل��و استغلينا
وج ��ود ه ��ؤالء ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ه �ن��اك ل��رس��م خطوط
ه��وي��ات واستراتيجيات ج��دي��دة داخ��ل املجتمع
اإلسرائيلي»؟
وي��رش��ح ال�ب��رازي��ل لتكون «ال �غ��رب» الكاثوليكي
ال� �ج ��دي ��د ب �ع ��د ان � �ح� ��دار أوروب� � � � ��ا .ف �ه ��ي ال ��دول ��ة
ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة األك� �ب ��ر ف ��ي ال �ع ��ال��م ،وف �ي �ه��ا ستة
ماليني لبناني .ولكن البرازيل تفتقد إلى الرؤية
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي تمكنها م��ن ال�ص�ع��ود إل��ى
ق�م��ة ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي امل�ق�ب��ل ،بحسب ف�ض��ل ال�ل��ه،
وب��ال�ت��ال��ي ف�ه��ي ب�ح��اج��ة إل��ى ه ��ؤالء اللبنانيني
الذين هاجر أج��داد أجدادهم إليها ،وقطعوا كل
صالتهم بلبنان ،ولكنهم حفظوا في جيناتهم
ت �م �ي��زه��م ال �ع �ب �ق ��ري وق ��درت� �ه ��م ع �ل ��ى اإلب �ت �ك ��ار
وال �ت�ف��وق ،بغية ق�ي��ادت�ه��ا ورب�ط�ه��ا ب�ل�ب�ن��ان .فقد
ن �ج��ح ال �س �ي��د م�ح�م��د ف �ض��ل ال �ل��ه ب��ال �ت �ف��وق على
س �ع �ي��د ع �ق��ل واألب ب �ط��رس ض ��و وم ��ي امل ��ر في
«إع �ل�اء ش��أن ل�ب�ن��ان» وع�ب��اق��رت��ه ال �ق��ادري��ن على
صنع مستقبل البشرية.
* باحث لبناني

سرًا فالجميع تقريبًا يلهج به .والعرب السنة
م ��ن س �ي��اس �ي�ين وم �س �ل �ح�ين ال ��ذي ��ن ي�س��اه�م��ون
اآلن ف�ي��هُ ،دف�ع��وا دف�ع��ًا ال��ى ذل��ك بسبب طبيعة
الحكم الطائفي الذي أوجده االحتالل وما جاء
ب��ه م��ن اق�ص��اء وتهميش واالس�ت�ف��زاز الطائفي
م� ��ن ج� �ه ��ة ،وب �س �ب��ب رف � ��ض ب �ع��ض زع �م��ائ �ه��م
السياسيني والدينيني التخلي عن نزعة «نحن
األقوى ونحن من ينبغي أن نحكم العراق وإال
سنتركه رم��ادًا» .وه��ذا ال يعني عدم تحميلهم
م�س��ؤول�ي��ة االن� ��دراج ض�م��ن ه��ذا ال�خ�ي��ار أو مع

م��ن دون ان يقدموا شيئًا ج��دي�دًا س��وى تكرار
مقولة «إعطاء الحقوق ملستحقيها ورفع الظلم
عن املظلومني» فيما البلد يحترق .الحل الثالث
يرد غالبًا في بيانات البعث بقيادة عزة الدوري
وبعض املليشيات العشائرية كمليشيات علي
ح��ات��م ه��و «اس � �ت ��رداد ب �غ��داد م��ن ال�ص�ف��وي�ين»
والبدء من الصفر .الحل اآلخر لداعش معروف
وعنوانه «دول��ة الخالفة اإلسالمية» بتفرعاته
السياسية واالجتماعية والفكرية ...ال��خ ،وهو
خ�ي��ار عبثي وف��اش��ي دم ��وي تنبغي مقاومته
ودفنه عميقًا في األرض وفي الوعي.
ب�ي��ن ك� ��ل ه � ��ذه ال� �ح� �ل ��ول ال ي ��وج ��د ح� ��ل واح� ��د
معقول وقابل للتطبيق والسبب هو أن قوانني
ّ
اللعبة السياسية ال تسمح بصوغ ح��ل كهذا،
وق��د س��اه��م ف��ي ذل��ك ال�غ�ي��اب ال�ت��ام ألي ق��وة أو
مرجعية وطنية ديمقراطية عراقية ذات وزن،
وهنا نضع اليد على النصف اآلخر من الكارثة.
أم ��ا م��ا دع��ون��اه ب��ال�ت�ح��رك ن�ح��و ح��ل سياسي
ج��ذري للوضع ال�ع��راق��ي ،فهو يمكن أن يكون
عبر تشكيل حكومة خبراء «تكنوقراط» تدير
ال �ب�ل�اد مل ��دة س �ن��ة م�ص�ح��وب��ة ب�م�ج�ل��س ح��رب��ي
ي �ش��رف ع �ل��ى إن �ه ��اء ال �ت �م��رد امل �س �ل��ح وت�ط�ه�ي��ر
ال �ع��راق م��ن امل�س�ل�ح�ين ال�ت�ك�ف�ي��ري�ين وي�ع�ق��د في
ال��وق��ت ن�ف�س��ه م��ؤت�م�رًا ت��أس�ي�س�ي��ًا ي�ع�ي��د كتابة
ال��دس �ت��ور ل�ي�ط��رح ع�ل��ى اس�ت�ف�ت��اء ش�ع�ب��ي وم��ن
ث��م ي�ص��ار إل��ى ان�ت�خ��اب��ات ج��دي��دة على أس��اس
الدستور الجديد .وهذه مجرد فكرة مطروحة
للنقاش ال أكثر.
* كاتب عراقي

الحلول المطروحة
ألزمة البالد الراهنة قليلة
وغامضة ومتداخلة
خيار التكفيرية املسلحة كداعش وغيرها.
ال� �ح� �ل ��ول امل� �ط ��روح ��ة ل �ل�أزم� ��ة ال ��راه� �ن ��ة ق�ل�ي�ل��ة
ً
وغامضة ومتداخلة ومنها م�ث�لا :ح��ل املالكي
وم��ن خلفه التحالف الوطني «الشيعي» وهو
وج� � ��وب ال � �ت� ��زام االس� �ت� �ح� �ق ��اق ��ات ال��دس �ت��وري��ة
وان�ع�ق��اد ال�ب��رمل��ان ال�ج��دي��د وتشكيل الحكومة
الجديدة وكأنها كفيلة باختراع عصا موسى
ال �س �ح��ري��ة وه � ��ذا ك�ل��ام ع �ق �ي��م وخ �ط �ي��ر! ال �ح��ل
الثاني ملعارضيهم م��ن الساسة ال�ع��رب السنة
ه��و ال �ت��ري��ث وت��أج �ي��ل ان �ع �ق��اد ج�ل�س��ة ال�ب��رمل��ان
والبحث عن حلول حكيمة بلغة السيد املطلك

