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مقال

قراءة جديدة في أوراق قديمة
نجاح واكيم

لوزير اإلعالم ملحم رياشي في شباط
املاضي ،والــذي يقضي بوضع حدود
جديدة لــدائــرة زحلة االنتخابية ،هي
الطرح ال يستهدف
طريق الشام؟ فهذا ُ َ
امل ـج ـن ـس ــن ،وال مـ ــن نـ ـ ِقـ ـل ــت س ـجــات
نـفــوسـهــم ق ـبــل  8سـ ـن ــوات ،ب ــل ب ـلــدات
ّ
هــي ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن نسيج البقاع
األوس ـ ـ ـ ــط ،وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا ب ـل ــدت ــا قــب
الياس ومجدل عنجر.
وت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إل ــى أن املـجـتـمـعــن
ـان يوم الخميس ٢٧
قــرروا عقد لقاء ثـ ٍ
على أن يكون ُم ّ
وسعًا
نيسان الجاري،
أكثر من لقاء يوم أمس.
(األخبار)

ال تريد االعتراف سوى بمقعد واحد
ل ـس ـك ــاف فـ ــي ال ـن ـي ــاب ــة .ف ـم ــا ك ـ ــان مــن
القوات إال ّأن ّ
وجهت بوصلتها صوب
«زميل» سكاف الكاثوليكي ،آل فتوش.
ب ــن آل س ـك ــاف وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
أك ـث ــر م ــن «ت ـس ـع ــة ج ـ ـبـ ــال» ،ت ـب ــدأ مــن
ت ـمــوضــع ف ـتــوش اإلق ـل ـي ـمــي وعــاقـتــه
القوية بالنظام الـســوري ،وال تنتهي
بــالـخــاف ال ــذي يحمل طــابـعــا بيئيًا،
لـ ـك ــون ال ـ ـقـ ــوات فـ ــي صـ ــف م ـع ــارض ــي
إنشاء معمل إسمنت فتوش في جبال
ّ
عني دارة .صحيح أن الـقــوات بحاجة
إل ـ ــى «حـ ـلـ ـي ــف» ك ـف ـت ــوش ي ـم ـلــك املـ ــال
الـ ــازم ل ـخــوض االن ـت ـخــابــات ُ
ويـشـكــل
رافـعــة انتخابية ،وهــي تحالفت معه
ً
ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2009مـسـتـفـيــدة من
ّ
قــدرتــه التجييرية ،ولـكــن هــذا الخيار
سيضع الـقــوات في موقف حــرج أمام
جمهورها ،إذا ما تكرر ،وأمام عدد من
كــوادرهــا الــذيــن بــاتــت ترتفع أصــوات
بـعـضـهــم م ـت ـســائ ـلــن ع ــن س ـبــب عــدم

لم يعد سرًا ،وال أمرًا مشكوكًا فيه ،سعي الواليات
املتحدة األميركية إلى إقامة حلف إقليمي في املنطقة
يضم إسرائيل وتركيا واململكة السعودية واألردن وقطر
واإلمارات العربية املتحدة .ويجري اآلن العمل على عقد
مؤتمر للدول املذكورة ،لم يحدد موعده بعد بشكل نهائي،
لكنه لن يكون بعيدًا .بضعة أشهر فقط ال أكثر.
ّ
هذا يذكرنا بمشروعات األحالف التي طرحتها الواليات
املتحدة األميركية في مطلع خمسينيات القرن املاضي.
يروي محمد حسنني هيكل ،الذي كان ّ
مقربًا من جمال عبد
الناصر ،أنه في شهر آذار /مارس من عام  ،1953حطت
طائرة جون فوستر داالس وزير الخارجية األميركية آنذاك
ّ
في القاهرة .وعلى سلم الطائرة ،همس السفير األميركي
لدى مصر في أذنه قال« :إن الرجل القوي في النظام الجديد
هو شاب اسمه جمال عبد الناصر وليس محمد نجيب».
كان قد مضى على قيام الثورة في مصر تسعة أشهر
فقط .طلب داالس من سفيره أن يرتب له لقاء مع الشاب
القوي .وإلى مائدة عشاء اجتمع أربعة :جون فوستر داالس
والسفير األميركي وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم
عامر ،وعرض داالس فكرة إقامة حلف في الشرق األوسط
يرتكز على عواصم ثالث« :أنقرة أكثر العواصم اإلسالمية
تقدمًا ،وكراتشي أكبر العواصم اإلسالمية من حيث
السكان ،والقاهرة أكثر العواصم اإلسالمية عراقة».
كان داالس يخطط الستكمال سلسلة األحالف لتطويق
االتحاد السوفياتي بها .وكان أيضًا يسعى إلى إدماج
إسرائيل في املنطقة تحت علم الحلف املزمع إنشاؤه.
سأله عبد الناصر :ولكن ملاذا هذا الحلف ،وملواجهة أي
خطر؟
أجاب داالس :الخطر الشيوعي.
رد عبد الناصر :كيف تريدني أن أرى خطرًا مزعومًا على
مسافة أربعة آالف كيلومتر ،وال أرى خطرًا حقيقيًا على
مسافة مئة كيلومتر؟
فشل داالس في مصر جعله يستبدل بغداد بالقاهرة ،وقام
حلف بغداد أو «السانتو».
بعد ذلك بشهرين أو ثالثة ،قدمت إلى املنطقة بعثة أميركية
جديدة اشتهرت باسم «بعثة جونستون» ،كانت تحمل
معها مشروعات للتنمية االقتصادية بني إسرائيل والدول
العربية .وطوال سنتني ،ظلت البعثة تقوم بجوالت مكوكية
ما بني القاهرة وتل أبيب وعمان وبيروت .ومن ضمن ما
طرحته آنذاك إقامة طريق بري يربط ما بني مصر واألردن
فوق صحراء النقب .ثم عادت «بعثة جونستون» خائبة ألن
جمال عبد الناصر رفض عروضها املغرية.
في عام  ،1958على أثر ثورة العراق التي أطاحت النظام
امللكي والرجل القوي في ذلك النظام نوري السعيد ،سقط
حلف بغداد .مؤسس دولة «إسرائيل» ديفيد بن غوريون
بعث إلى الرئيس األميركي دوايت ايزنهاور رسالة قال
فيها« :إنه ملن الخطأ الفادح أن تفكر الواليات املتحدة بإقامة
حلف في الشرق األوسط يرتكز على أي عاصمة عربية.
إن نظام الشرق األوسط ،لكي يحظى باالستقرار وبالوالء

ّ
تبني ترشيحات حــزبـيــن .رغــم ذلـ ّـك،
ل ـج ــأت الـ ـق ــوات إلـ ــى م ـح ــاول ــة «شـ ــق»
العائلة .ووفــق معلومات «األخـبــار»،
زار مـيـشــال ف ـتــوش م ـع ــراب قـبــل مــدة
«وتم االتفاق على خوض االنتخابات
مـعــا ،كــونــه طبيبًا مـعــروفــا فــي زحلة
ً
ومقبوال من قبل الزحالنة» .وقــد زار
ميشال قبل قــرابــة أسبوعني صديقه
الوزير السابق سليم وردة «في زيارة
أخالقية ،بعد أن حسمت القوات عدم
ترشيح وردة ،ألنــه ُيعتبر أق ــرب إلى
تيار املستقبل» .أولــى ب ــوادر العالقة
ال ـج ــدي ــدة ك ــان ــت «تــوج ـيــه دعـ ــوة إلــى
ميشال لحضور القداس الذي أقامته
ال ـقــوات بمناسبة حـصــار زح ـلــة» في
الثاني من الشهر الـجــاري .والطبيب
بـ ـ ــدأ يـ ـتـ ـح ــدث أمـ ـ ــام ال ــزحـ ـلـ ـي ــن «ع ــن
ترشحه إلى االنتخابات».
تعاني القوات اللبنانية «من ّ
شح في
األسماء الوازنة ،فتضطر إلى اللجوء
إل ــى خ ـي ــارات بــدي ـلــة» ،وف ــق امل ـصــادر.

للغرب ،يجب أن يرتكز على عواصم ثالث ،أنقرة وتل أبيب
وأديس بابا».

الشيعة بدل الشيوعية
في السنوات املاضية ،ظهرت إلى العلن اللقاءات الكثيرة
بني مسؤولني كبار في الدولة الصهيونية وأقرانهم في
دول «االعتدال العربي» ،ومنها األردن والسعودية وقطر
واإلمارات العربية املتحدة والبحرين ،وما تسرب عن تلك
اللقاءات يشي بقرب إعالن حلف الشرق األوسط الجديد.
وإذا كانت عواصم «الصمت» ال تتحدث كثيرًا عن مضمون
تلك اللقاءات ،بل تكتفي بالتهويل والتخويف من «الخطر
الشيعي» ،فإن قادة العدو يجاهرون بالكثير مما دار في تلك
اللقاءات .وأهم ما أفصح عنه هؤالء ،اآلتي:
ـ إن عالقات تحالف استراتيجي باتت قائمة بني إسرائيل
واألنظمة العربية املعتدلة ،وخصوصًا السعودية ودول
الخليج العربي.
ـ إن مقولة حل القضية الفلسطينية هو املدخل إلى «السالم»
بني إسرائيل والدول العربية قد سقطت .أما املعادلة
الصحيحة فهي أن «السالم» بني إسرائيل والدول العربية
هو املدخل إلى حل القضية الفلسطينية .ولسنا بحاجة إلى
التذكير بأن حل القضية الفلسطينية باملفهوم اإلسرائيلي
هو تصفية القضية.
ـ أهداف التعاون أو التحالف بني إسرائيل والدول العربية
«املعتدلة» هو التصدي لإلرهاب الذي ترعاه إيران .أما
املنظمات اإلرهابية ،بحسب التصنيف اإلسرائيلي والعربي
«املعتدل» ،فهي حزب الله ومنظمات املقاومة في فلسطني.
إذًا ،فإن الخطر الجديد الذي يبرر قيام هذا الحلف هو «الخطر
الشيعي» عوضًا عن الخطر الشيوعي ،ومحاصرة نظام
ً
والية الفقيه في طهران بدال من نظام البالشفة في موسكو.
وعلى غرار «بعثة جونستون» في خمسينيات القرن
املاضي التي كانت تطرح مشروعات «للتنمية» املشتركة بني
إسرائيل والدول العربية ،تطرح اليوم مشروعات مماثلة ،من
أبرزها إنشاء سكة حديد :من حيفا ،إلى إربد ،إلى الرياض،
إلى الخليج العربي.
تبقى مسألة واحدة ال يجوز إغفالها ،وهي موقع إثيوبيا في
خريطة هذا الحلف أو في خريطة «الشرق األوسط الجديد».
من يتابع الفضائيات النفطية ،وخصوصًا قناة «الجزيرة»
القطرية ،يالحظ مدى االهتمام الخليجي بسد «النهضة»
اإلثيوبي.
مشروع السد هذا قديم ،يعود إلى خمسينيات القرن
املاضي .وهو فكرة أميركية ـ إسرائيلية .الغاية منه
محاصرة مصر وتهديد أمنها القومي .أال يجيب هذا عن
سؤال طرحه األغبياء أحيانًا وطرحه الخبثاء دائمًا« :ملاذا
ذهب عبد الناصر إلى اليمن؟».
في الحقيقة ،فإن كل كيس إسمنت يرسل إلى إثيوبيا لبناء
سد النهضة مصدره اململكة العربية السعودية ،وإن تمويل
بناء هذا السد تتكفل به السعودية وقطر ودولة اإلمارات
العربية املتحدة .ملاذا ،وما هي الفائدة التي تجنيها هذه الدول
من هذا السد؟ لنتذكر مرة أخرى رسالة بن غوريون إلى
ايزنهاور التي أشرنا إليها سابقًا.

بيار فتوش:
القوات قاتلين حالن
تا يتحالفو معنا ،بس
نحن مش بالوارد

ونـ ـت ــائ ــج م ـع ـظ ــم اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات ال ـتــي
ُ ّ ّ
بي أن مرشحيها
تجريها القوات« ،ت
األخ ـي ــرة ،وفــق
ـب
ـ
ت
سـيـحـلــون فــي امل ــرا
ّ
ّ
النظام النسبي (حل مرشحو القوات
الـ ـف ــائ ــزون ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـبـلــديــة
أيضًا في املراتب الخمس األخـيــرة)».
ُيضاف إلى ذلك عدم الوئام بني القوات
اللبنانية والتيار الوطني الحر في ما
خ ـ ّـص تقسيم املـقــاعــد الـنـيــابـيــة ،رغــم
ّ
كــل النفي .كــام جعجع األخـيــر لقناة
«أم ت ــي ف ــي» ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ،وتــركــه
الباب مفتوحًا أمام تحالف انتخابي
مع النائب بطرس حرب في البترون،
دلـ ـي ــل ع ـل ــى ذل ـ ــك .ف ــوف ــق امل ـع ـل ــوم ــات

ّ
أي ـضــا« ،ال تـكــف ال ـقــوات عــن محاولة
التوصل إلــى تشكيل الئحة ائتالفية
ف ــي زحـ ـل ــة» .وف ـي ـمــا ب ــات م ــن امل ـ ّ
ـرج ــح
ّ
أن ي ـكــون «امل ــرش ــح األرث ــوذك ـس ــي مع
القوات يوسف قرعوني ،الــذي ترشح
عـلــى الئ ـحــة س ـكــاف ف ــي االنـتـخــابــات
البلدية ،يجري العمل ليكون فتوش
الحليف الكاثوليكي».
ي ــؤك ــد م ـي ـش ــال فـ ـت ــوش خ ـب ــر زي ــارت ــه
م ـع ــراب وتــرش ـحــه إل ــى االن ـت ـخــابــات،
ّ ً
ّ
ُمــت ـكــا عـلــى «أن كــل تــاريـخــي نظيف
ّ
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل مـ ـ ــع ك ـ ــل
ً
بديال من ّ
عمه،
األطراف»ّ .ولكنه ليس
فـ ــ«أن ــا م ــرش ــح ل ــوح ــدي» ،ك ـمــا يــؤكــد
لـ«األخبار».
وف ـي ـمــا ت ـ ـ ّ
ـردد أن ــه ف ــي إحـ ــدى زيـ ــارات
ّ
ميشال إلــى مـعــراب رافـقــه عــمــه بيار،
ي ـن ـفــي األخـ ـي ــر الـ ـت ــواف ــق االن ـت ـخــابــي
مـ ــع ال ـ ـق ـ ــوات .يـ ـق ــول فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
ّ
«األخبار» إن القوات «قاتلني حالن تا
يتحالفوا معنا ألن مع العونيني مش

تدمير سوريا
إن ما تقدم يلقي الضوء على أحداث بدت مفاجئة ،وقعت
في اآلونة األخيرة ،وعلى أحداث يجري التخطيط لها سوف
تبدو أيضًا مفاجئة.
فجر يوم الجمعة في السابع من الشهر الجاري ،شنت
الواليات املتحدة عدوانًا بصواريخ توماهوك على مطار
الشعيرات السوري .وقد مهدت الواليات املتحدة لضربتها
هذه بمزاعم ركيكة الحبك عن استعمال الجيش السوري
للغازات السامة في خان شيخون .فلماذا شنت البحرية
األميركية هذه الغارة «املفاجئة» ،والتي جاءت متناقضة
مع تصريحات دونالد ترامب إبان حملته االنتخابية بشأن
سوريا؟ ثم ،وعلى أثر الغارة تلك ،عاد املسؤولون في اإلدارة
األميركية الجديدة إلى ما كانت تردده اإلدارة السابقة
قبل أربع سنوات ،وهو أنه ال مستقبل لألسد في أي حل
سياسي لألزمة السورية.
تعرف الواليات املتحدة جيدًا أنه ال يمكنها إعادة عقارب
الساعة إلى الوراء في سوريا ،لكنها تعمل على منع عقارب
الساعة من التقدم إلى األمام .هي تعمل على عرقلة الحل
السياسي الذي ترتسم معامله في امليدان ،وعلى إشعال
املزيد من الحرائق في سوريا .كل ذلك من أجل إشغال
سوريا وحلفائها في الفترة التي تحتاج إليها لتظهير حلف
الشرق األوسط الجديد وإبرازه إلى العلن ،وتعطيل قدرتها
على عرقلة هذا املشروع.

 ...وجنون في لبنان
أما األحداث «املفاجئة» التي يخطط لها العقل األميركي
ـ الصهيوني فهي ليست بعيدة عنا .ويبدو أن لبنان هو
املكان الذي تم اختياره ليكون ميدانًا لهذه األحداث.
في  12نيسان الجاري ،اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي
بكل أشكال االستفزازات الطائفية ،وبالدعوات للنزول إلى
الشارع وقطع الطرقات .وبدا املناخ العام عشية  13نيسان
 2017بالغ االحتقان وينذر بشر مستطير ،ما أعاد إلى
ذاكرتنا ذلك املناخ الذي خيم على لبنان عشية  13نيسان
.1975
الشعارات ذاتها .و«حقوق الطائفة» التي هب أصحابها
النتزاعها «مهما كان الثمن» هي مرة أخرى «الحقوق»
عينها التي رفعها أولئك الذين أشعلوا الحرب األهلية في
عام  .1975والوعود التي ّ
أسر بها األميركي ألصحاب
الرؤوس الحامية والعصبيات املريضة آنذاك لم تعرف
إال بعد سنوات من الحرب والدمار والضحايا والدماء.
اليوم ،وبعد  42سنة ،ال يزال األميركي هو هو ،ووعوده
لم تتغير .لكن املصيبة أن أصحاب الرؤوس الحامية عندنا
والعصبيات املريضة لم يتغيروا أيضًا ،وإن تغيرت أسماء
بعض «األبطال».
لنتذكر أنه خلف دخان الحرب اللبنانية جرى ترتيب عملية
«السالم» املصرية ـ اإلسرائيلية .وال تزال الواليات املتحدة
األميركية شغوفة بـ«السالم» ...بهذا النوع من السالم.
وال يزال الوضع العام في لبنان خطيرًا .أخطر بكثير من أن
يترك أمره لعصبيات املتعصبني املهووسني ،ولعبث األوالد
املدلوعني الذين يحبون اللعب على حافة الهاوية.

ممكن يتفقوا .بس نحن مش بالوارد.
منقعد بالبيت وال منترشح معهم».
ومرشح العائلة ،بحسب بيار فتوش،
ه ــو «ال ــوزي ــر ن ـقــوال ف ـت ــوش» .أم ــا عن
مشاركة ابن شقيقه في قداس القوات،
«ف ـق ــد رافـ ــق املـ ـط ــران ع ـص ــام دروي ــش
بـصـفـتــه رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـط ـب ـيــة في
ّ
مستشفى تل شيحا .القوات استغلت
الصورة».
القوات اللبنانية تنفي أيضًا التواصل
مــع آل فتوش «الــذيــن ُيشكلون رافعة
لـكــل ك ـســارات الـبـلــد .وأح ــد املــؤشــرات
على عــدم ّ
تبدل سياسة معراب تجاه
ف ـت ــوش ه ــو مــوق ـف ـنــا ال ــداع ــم ألهــالــي
عــن دارة فــي وجــه معمل االسمنت».
ّ
تــوضــح املـصــادر القواتية أن «قــداس
ُ
زح ـ ـ ـلـ ـ ــة م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة سـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــة ي ـ ــدع ـ ــى
إل ـي ـهــا ال ـج ـم ـي ــع» .أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلــى
االنتخابات« ،فلم نبدأ بعد البحث في
التحالفات مع أي طرف .أولويتنا هي
القانون».

