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أسعد أبو خليل*
طــوى أحـمــد الجلبي ُ فــي حياته حقبات من
ّ
ّ
العربية املـعــاصــرة .الــرجــل الــذي
السياسية
ّ
ّ
ّ
ُولــد لعائلة تربت في كنف امللكية وتنعمت
ّ
وتمردت
بخيرات النظام االستعماري عادت
ُ
على الـجـمـهـ ّ
ـوريــة وحــاولــت ان تحيي نظام
ّ
ّ
ّ
ال ــرع ــاي ــة االس ـت ـع ـم ــاري ــة م ــع ت ـغ ــي ــر نــوعــيــة
الرعاية  -واالستعمار ليس رميمًا بعد .أحمد
الجلبي لم يغادر من دون ّ
ضجة لكن تقييمه
ال يمكن مــن دون مقياس إنـجــازاتــه ،بحجم
ال ـش ـعــارات الـتــي رفـعـهــا ،والـطـمــوحــات التي
وع ــد واشـنـطــن ب ـهــا .لــم يـكــن أح ـمــد الجلبي
ّ
شخصية ّ
ّ
عادية في املهجر الغربي إذ انه ظن
ّ
أن اقترب من خمرة الحكم الرئاسي ،وظن هو
ّ
«األرستقراطية»  -ال
وحلفاؤه من العائالت
ّ
ّ
يمل األثــريــاء في بالدنا من إسقاط تراتبية
ّ
ّ
الطبقات األوروبية على حياتنا العربية  -ان
عجلة التاريخ يمكن لها ان تعود إلى الوراء
ّ
أميركية ّ
جرارة.
بدفع من جيوش
ّ
ّ
األميركية عن الجلبي عادية
لم تكن املراثي
أبـ ـ ـ ـدًا .مـ ـق ــاالت هـ ـج ــاء طـ ـ ــوال ع ـن ــه ت ـص ــدرت
صـحــف ال ـغ ــرب ،وامل ــراث ــي األمـيــركـ ّـيــة وحتى
ّ
األوروبية لم تحد عن عنوان واحد :ان الرجل
وح ــده «دف ــع» أو «اق ـنــع» أو «ج ـ ّـر» الــواليــات
امل ـت ـحــدة م ــن أج ــل ان ت ـغ ــزو الـ ـع ــراق ،أو أنــه
ّ
اإلمبراطورية
املغامر األميركي .بــدت
أوهــم
ِ
ّ
األميركية كأنها الطفل املـخــدوع الــذي جـ ّـره
الـشـ ّـريــر الـعــربــي إل ــى التهلكة أو مشارفها.
أصبح الجلبي في مماته ذا فائدة لم تعترف
ل ــه أم ـيــركــا بـهــا حـتــى بـعــد سـنــة واحـ ــدة من
الـ ـغ ــزو األمـ ـي ــرك ــي .أحـ ـم ــد ال ـج ـل ـبــي ل ــم يـكــن
ج ــدي ـدًا ف ــي ت ــاري ــخ ال ـت ـعــاطــي األم ـي ــرك ــي مع
ٌ
بــادنــا :رجــل واحــد يصبح عـنــوان االعتماد
الغربي عليه لكنه دائـمــا  -على عــادة رجــال
«ال ـش ــرق»  -يخلف بــالــوعــد ويـخـ ّـيــب اآلم ــال.
ح ـت ـ ًـى ح ـم ـيــد ق ــرض ــاي ال ـ ــذي أص ـب ــح اس ـمــه
ّ
ّ
تحول (عند األميركي) في
سبة في بالدنا،
آخــر سنوات حكمه إلــى عنوان سلبي لناكر
الـجـمـيــل :كـيــف ي ـجــرؤ ال ــرج ــل الـ ــذي أت ــت به
أميركا على ّ
دراجــة (بعد مقتل معقد آمالها
ّ
ّ
العمليات
األول ،عبدالحق ،الرجل الــذي قاد
ّ
ّ
ّ
الشيوعي في
األميركية السرية ضد النظام
أفغانستان في حقبة «حروب األشباح» ،كما
أسـمــاهــا الـصـحــافــي ستيف ك ــول فــي كتابه
ذي ال ـع ـن ــوان ن ـف ـســه) م ــع ك ــم ال ـ ـ ــدوالرات كي
يـحــدث التغيير املنشود وكــي يــرفــع عنوانًا
ّ
ّ
ّ
أميركية ،ان
أميركية وبأهداف
محليًا لغزوة
ّ
يعترض على قتل املدنيني األفـغــان من قبل
الـطــائــرات والـجـنــود األمـيــركـ ّـيــن؟ وقــاحــة ما
بـعــدهــا وقــاحــة .ه ــذا هــو اش ــرف غــانــي الــذي
ّ
األميركية خلفًا لقرضاي
انتخبته الحكومة
ّ
ال يعترض على ما تقتل أميركا من مدنيني.
أيــن تجد أميركا حلفاءها املطيعني ،وكيف
تعثر عليهم؟ كاد فؤاد السنيورة لو طال به
الزمن ان يصبح صنوًا ألشرف غاني أو عبد
الحق ،لكن حقبته انتهت قبل أوانها .ما أعند
ّ
العدو اإلسرائيلي والسيطرة
الذين يقاومون
اإلمـبــريــالـ ّـيــة عـلــى بــادنــا .لــو أن لـبـنــان غير
خال من املقاومة ،لكان
منقسم ولو أن لبنان ٍ
فــؤاد السنيورة قد نال جائزة نوبل للسالم
والفيزياء واآلداب في آن.
ّ
أحمد الجلبي ُولد لعائلة منتفذة لم يستقم
ل ـه ــا ح ـك ــم ال ـ ـعـ ــراق إل ـ ــى أب ـ ــد اآلب ـ ــدي ـ ــن .عـهــد
امل ـل ـكـ ّـيــات ل ــم ُيـكـتــب ل ــه ان يـمـتــد ف ــي املـشــرق
التي تبذل فيها
العربي خــارج دولــة األردن ُ
واملـ ّ
ـدمــر من أجل
إسرائيل وأميركا النفيس
ّ
الـحـفــاظ عـلــى نظامها الـعـشــائــري املتخلف
ّ
االستعمارية التي أوكلت قبل
ذي الوظيفة
ّ
ّ
ُان ّيولد الكيان املسخ (عبر عن ذلك قبل أيام
املــرشــح الــرئــاســي األمـيــركــي ،جــون كيستش
ّ
تستمر
عـنــدمــا ق ــال :لــو أن املـلـكـ ّـيــة األردن ـ ّـي ــة
ّ
«أللـ ـ ــف عـ ـ ــام» ل ـخ ــدم ــة امل ـص ــال ــح األم ـي ــرك ــي ــة
 ب ــال ـح ــرف) .الـنـظــم ال ـج ـم ـهـ ّـوريــة والـعـقــائــد
ّ
االشتراكية أطاحت (خــارج لبنان) بالكثير
ّ
ّ
ّ
املؤسسات االجتماعية التقليدية وبنظم
من
ّ ُ
ِّ
س ـيــاســيــة ط ـ ـ ــرزت ع ـلــى م ـق ــاس االس ـت ـع ـمــار
الـغــربــي .وجــد الجلبي نفسه خ ــارج الـعــراق
وتـ ـص ــاه ــر ،ع ـل ــى ع ـ ــادة الـ ـع ــائ ــات ال ـعــربـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
لبنانية
التقليدية ،مع عائلة إقطاع
الثرية
(عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،فـ ـق ــدت عـ ــائـ ــات اإلق ـ ـطـ ــاع فــي
لبنان نفوذها وإن لم تفقد بعد طموحاتها
ّ
ّ
الحنينية للعودة بالتاريخ إلى الوراء) .تعلم
ّ
فــي الجامعة األمـيــركــيــة فــي بـيــروت لكنه لم
يـبـتـعــد ع ــن أج ـ ــواء الـعـمــل ال ـس ـيــاســي .عــرف
موسى الـصــدر وتـقـ ّـرب مــن حركة «أم ــل» في
مرحلة صعودها الثاني بعد سقوط اليسار

اللبناني قبل االجتياح اإلسرائيلي في عام
 ١٩٨٢وبـعــده .وأقــام الجلبي فترة في ّ
عمان
وكان قريبًا من السلطة الحاكمة التي حاولت
فــي مــا بـعــد (حـتــى آخ ــر ي ــوم مــن حـيــاتــه) ان
ّ
تتنصل مـنــه .لـكــن الجلبي لــم يـكــن يـقــدر أن
يهرب من األردن من دون مساعدة من داخل
األس ـ ــرة ال ـحــاك ـمــة (وك ـ ــان قــري ـبــا م ــن األم ـيــر
ّ
امللكية
الحسن ،الذي ما لبث ان فقد حظوته
وت ـح ـ ّـول إل ــى بــاحــث عــن دور فــي املـنـتــديــات
ّ
ّ
اإلقليمية والـعــاملـ ّـيــة) .وهـكــذا بــدأت
الفكرية
رحلة الجلبي بالبحث عن الراعي األميركي.
قصة صعود أحمد الجلبي ّ
إن ّ
قصة تستحق
ُ
ان ت ـ ــروى مل ــا لـهــا م ــن دالالت وم ــن ِع ـ َـب ــر عن
األوه ـ ـ ــام ال ـت ــي ت ـن ـتــاب م ــن ت ـخ ـت ــاره أمـيــركــا
واحـ ـ ـ ـدًا م ــن وك ــائ ـه ــا امل ـح ـل ـ ّـي ــن .ملـ ـ ــاذا ه ــذه
ّ
ّ
العربية :ملاذا يظن العربي الصغير
الظاهرة
الـ ـ ــذي ي ــرس ــم ل ــه االس ـت ـع ـم ــار دورًا صـغـيـرًا
محدودًا أنه هو بات الذي ُي ّ
قرر مصير الدول
الكبرى؟ عندما ّ
ّ
ربــت جــورج بــوش ذات مــرة
عـلــى كـتــف ف ـ ُـؤاد الـسـنـيــورة وأص ــاب األخـيــر
ّ
ستعمر ،ظن بعض أهل لبنان
بقشعريرة امل
ِ
ّ
أن ابن عبد الباسط السنيورة الذي يتذكره
ال ـنــاس عـلــى أبـ ــواب ال ـس ـفــارة األمـيــركـ ّـيــة في
بـيــروت فــي الخمسينيات والستينيات في
ت ـظ ــاه ــرات اح ـت ـجــاجـ ّـيــة أص ـب ــح ه ــو صــانــع
ال ـق ــرار األم ـيــركــي .م ــرض الــوهــم ه ــذا أصــاب
ك ــل م ــن اخ ـتــارتــه أم ـيــركــا ،أو ك ــل م ــن اخـتــار
هــو أن يلعب دورًا ترسمه لــه أمـيــركــا :وليد
ّ
يتحدث
جنبالط مثال لـهــؤالء ،وهــو ال يــزال
ُ
بأسى عن وقاحة الدول الكبرى في خذالنه.
وكـيــف تـخــذل ال ــدول الـكـبــرى زعـيــم  ٪80من
ّ
ّ
 ٪5من سكان لبنان؟ أال يدرون ما يكن أتباع
جنبالط له من احترام وتبجيل؟
لـ ـك ــن قـ ـ ّـصـ ــة الـ ـجـ ـلـ ـب ــي ت ـخ ـت ـل ــط أو ت ـم ـت ــزج
بـقـ ّـصــة لبناني آخ ــر ،أي ف ــؤاد عـجـمــي .فــؤاد
عجمي ,الــذي قــد يكون ّأول لبناني ُيجاهر
ب ـص ـه ـيــونـ ّـيـتــه وب ـم ـنــاصــرتــه ل ــدول ــة ال ـع ـ ّ
ـدو
اإلسرائيلي ضد العرب ،هو الذي لعب دورًا
ّ
ّ
األميركية امــام
الصهيونية
فــي فتح أب ــواب
ّ
الـجـلـبــي ه ــذا (م ـ ّـر صـهــايـنــة لـبـنــانــيــون على
مــديـنــة واشـنـطــن مــن قـبــل لكنهم لــم يكونوا
معروفني ،ولم يكونوا يجاهرون بتحالفهم
ً
ّ
الصهيونية :حــاول شــارل مالك مثال أن
مع
ّ
يبقي على عالقاته الودودة مع اإلسرائيليني
سرًا إلى ان ّ
ّ
سربت «نيويورك تايمز» صورة
ل ــه ف ــي رك ــن «دول ـ ــة إس ــرائ ـي ــل» ف ــي امل ـعــرض
ال ـت ـجــاري ال ـعــاملــي فــي مــديـنــة ن ـيــويــورك في
ّأيــار  .1959ثارت ثائرة السفير اللبناني في
ّ
دمشقية ،واصدر بيانًا
واشنطن آنذاك ،نديم
ّ
تـنـ ّـصــل مــن فـعـلــة مــالــك ،واض ـط ــر مــالــك بعد
افـتـضــاح أم ــره إلــى الـكــذب فــزعــم أنــه صــادف
الــركــن اإلســرائـيـلــي عند تـ ّ
ـرجـلــه مــن املصعد
وأضـ ــاف ( ّك ــذب ــة أخـ ــرى) أن ــه فـعــل ذل ــك ليس
ً
بصفته ممثال عن لبنان).

لم يفز الجلبي في آخر
انتخابات بأكثر من نصف من
واحد في المئة من
األصوات

فؤاد عجمي بنى عالقته مع الجلبي عندما
كــان يـعـ ّـد كتابه عــن مــوســى الـصــدر (وال ــذي
ك ـ ّـرس ــه ل ـل ـحــديــث ع ــن وجـ ـ ــود مـ ـ ــزاج شـيـعــي
لـ ـبـ ـن ــان ــي ط ــائـ ـف ــي عـ ـنـ ـص ــري ض ـ ــد ال ـش ـع ــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي آن ـ ـ ـ ــذاك) .وع ـج ـم ــي هـ ــذا ع ـ ّـرف
ال ـج ـل ـبــي إلـ ــى ب ــرن ــارد ل ــوي ــس ال ـ ــذي أصـبــح
فــاتــح أب ـ ــواب الـصـهـيــونـ ّـيــة األم ـيــركـ ّـيــة ام ــام
ال ـج ـل ـبــي (ول ــوي ــس تـ ـع ـ ّـرف إلـ ــى ع ـج ـمــي في
جامعة برنستون فــي السبعينيات عندما
ّ
ع ــل ــم ع ـج ـمــي ه ـن ــاك ق ـبــل ان يـ ـغ ــادر ب ـعــد ان
فـشــل الـصـهــايـنــة هـنــاك فــي تثبيت وظيفته
ف ــي ال ـجــام ـعــة ،وال ـت ــي ّ
ردت ـه ــا دائ ـ ــرة الـعـلــوم
ّ
ّ
ّ
السياسية ألسباب أكاديمية غير سياسية).
ّ
قد يبدو األمر وكأن هناك مؤامرة صهيونية
ّ
واحــدة رتبت كل هذه العالقات لكن هذا هو
ما حدث بالفعل.
وم ــع ن ـبــذ تـحـلـيــات ن ـظـ ّ
ـريــة امل ــؤام ــرة الـتــي
ّ
األميركية في الشرق
ترى أن كل السياسات

أصبح الجلبي في مماته ذا فائدة لم تعترف له أميركا بها (أرشيف)

ُ
األوس ــط ت ــدار مــن قبل حفنة مــن الصهاينة
(هـ ــذا ك ــان تـحـلـيــل يــاســر ع ــرف ــات الـ ــذي كــان
يـخـتــزل عـمـلـ ّـيــة صـنــع الـسـيــاســة الـخــارجـ ّـيــة
األمـيــركـ ّـيــة بــرزمــة مــن خمسة أش ـخــاص من
الصهاينة) فإن العالقة التي تربط الصهاينة
بني النافذين ال لغز فيها وال تورية ،كما أن
ّ
الصهيونية األمـيــركـ ّـيــة جمعت كل
الـحــركــة
ّ
ّ
ّ
اليهودية والصهيونية في بوتقة
املنظمات
ّ
ّ
مجلس مــوحــد يجتمع فيه بـصــورة دوري ــة
ّ
مـمــثـلــون عــن كــل ال ـتـ ّـيــارات الـصـهـيــونـ ّـيــة في
ً
أميركا — وقد عمل ابن برنارد لويس ،مثال،
فــي الـلــوبــي اإلســرائ ـيـلــي الــرس ـمــي« ،إي ـبــاك»
ّ
 .وليس لدينا من أدلــة إذا كــان لويس عبرابنه آنذاك قد ّ
عرف الجلبي إلى قادة اللوبي
ّ
اإلســرائـيـلــي ،لكن مــن املــؤكــد ان األخـيــر عقد
ّ
تـحــالـفــا ُم ـبــكــرا مـعـهــم :لـيــس هـنــاك مــن عمل
ّ
عــربــي سـيــاســي مـنــظــم فــي مــديـنــة واشنطن
ّ
لم ينظم مع اللوبي اإلسرائيلي ،من لوبيات
ّ
منظمة التحرير
دول الخليج إلــى لــوبـيــات
ّ
األوسـ ـل ـ ّ
ـوي ــة إل ــى ل ــوب ــي بـشـيــر ال ـج ـمــيــل في
ال ـس ـب ـع ـي ـنــات .عـلـمــا ُ أن هـ ــذا ال ي ـس ــري على
ّ
ّ
ّ
العربية املستقلة التي عملت في
املنظمات
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات
ّ
بالقضية
من أجل تعريف الرأي العام العربي
ّ
الفلسطينية لكن كل تلك التنظيمات اندثرت
ّ
ّ
أو ت ـحـ ّـولــت ،كـمــا ح ــال «امل ـن ـظــمــة ال ـعــربــيــة -
األمـيــركـ ّـيــة ملـكــافـحــة الـتـمـيـيــز» ال ــى أداة بيد
أمراء آل سعود.
ل ــم ي ـن ـت ــهِ دور ع ـج ـمــي ع ـن ــد ه ـ ــذا الـ ـح ــد فــي
تدبير أمــر الجلبي :هــو كــان قــد دع ــاه أيضًا
ف ــي ّ الـتـسـعـيـنـيــات إل ــى إل ـق ــاء م ـحــاضــرة في
صــفــه فــي ّ
«كلية الــدراســات الــدولـ ّـيــة العليا»
فــي جــامـعــة جــونــز هــوبـكـنــز ،وال ـتــي تتصف
بــاملـعــايـيــر غـيــر األكــادي ـمـ ّـيــة بــوجــود طغيان
ّ
ّ
التعليمية
لدبلوماسيني وساسة في هيئتها
(وع ـج ـم ــي كـ ــان م ـع ــروف ــا بـ ــإدارتـ ــه لـصـفــوفــه
ّ
صحافيني
كمقهى باريسي حيث يدعو إليه
ّ
غربيني من أهل اليمني الصهيوني
وساسة
ل ـل ـت ـن ـ ّـدر وال ـ ـ ـهـ ـ ــذر) .وم ـ ــن ال ـ ـصـ ــدف ان ب ــول
ّ
الكلية
وولفوويتز كان يشغل منصب عميد
ّ
وتعرف إلى الجلبي أثناء زيارته صف
آنذاك

عجمي .وهــذه العالقة ،باإلضافة إلى عالقة
سابقة للجلبي بريتشارد بيرل (احد أقطاب
ّ
املـحــافـظــن ال ـج ــدد) ،شــكـلــت الـكـتـلــة الــواقـيــة
للجلبي ف ــي س ـن ــوات ص ـع ــوده امل ــذه ــل .لكن
الجلبي لــم يكن االخـتـيــار األوح ــد والوحيد
ّ
ل ـه ــذه ال ـشــلــة الـصـهـيــونـ ّـيــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة :كــان
هـنــاك عمل سياسي دؤوب مــن أجــل إحــداث
تـغـيـيــر سـيــاســي ف ــي ال ـع ــراق ســابــق لظهور
ّ
جمهوريًا
الجلبي .ولــم يكن فــريــق التغيير
ّ
ديمقراطيني أيضًا (كــان مدير
فقط بــل ضــم
ّ
األميركية في عهد بيل كلينتون،
املخابرات
ّ
املتحمسني لتغيير
جيمس ولــزي ،من أشـ ّـد
النظام في بغداد ،وقد حصل قانون التغيير
في الكونغرس األميركي في عهد كلينتون
على تأييد ديـمـقــراطــي وجـمـهــوري نبع من
م ـبــاركــة ال ـلــوبــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي) .ول ــم تنعقد
ّ
األميركية على الجلبي وحده بل كانت
اآلمال
هناك جوجلة لعدد من األسماء آنذاك ،منها
ّ
ّ
العراقية
أياد عــاوي وسليل ُالعائلة املالكة
ع ـل ــي ب ــن ال ـح ـس ــن (املـ ـكـ ـن ــى بـ ــ«اُلـ ـش ــري ــف»)
وهـنــاك مــن طــرح ضـ ّـم ال ـعــراق «امل ـح ـ َّـرر» إلى
ّ
(ولي العهد
األردن وتنصيب األمير الحسن
األردن ـ ـ ــي آن ـ ـ ــذاك) م ـل ـكــا ع ـل ـيــه (دار ف ــي خلد
املحافظني الجديد أن شيعة العراق ّ
يبجلون
ال ـعــائ ـلــة امل ــال ـك ــة ف ــي األردن أع ـظ ــم تـبـجـيــل،
وك ـت ـبــوا ن ـظ ـ ّ
ـري ــات ف ــي ذل ــك وع ـ ّـول ــوا عليها
مــن أج ــل إحــاطــة الـكـيــان الصهيوني بكيان
آخــر يحفظ أمنه كما األردن ولبنان — قبل
الثمانينيات).
كــانــت املنافسة على أشـ ّـدهــا بــن الطامحني
للعب دور األداة ،وحــاول النظام األردنــي ان
ّ
يدفع بــأيــاد عــاوي لكن الجلبي عــرف كيف
يصل إلى قلوب الصهاينة .وعدهم بما كانوا
يحلمون به :أن العراق الجديد سيكون على
ـوريــة مع الـعـ ّ
عالقة تحالف فـ ّ
ـدو اإلسرائيلي
ّ
ّ
وان الـعــراق الجديد سيتنصل مــن القضية
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة بــال ـكــامــل .أك ـثــر م ــن ذلـ ــك ،كــان
الجلبي يتناقش مع وولفووتز وصحبه في
أسماء املسؤولني في العراق الجديد ،وكان
وول ـف ــووت ــز ي ـص ـ ّـرح بـمـيـلــه إل ــى «ان ـت ـخــاب»
كـنـعــان مـكـ ّـيــة (ال ـحــائــز دك ـت ــوراه فـخـ ّ
ـريــة من

