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وحد) من وجود
هل للبنان موقف رسمي ُ(م ّ

أسعد أبو خليل *

ّ
ال ي ــزال ال ـحــديــث فــي ه ــذا ال ـجــزء عــن املـجــلــد
ّ
اللبنانية :سياسة الحركة
الضخم« ،املتاهة
الـصـهـيــونـ ّـيــة ودولـ ــة إســرائ ـيــل ت ـجــاه لبنان
( »)١٩٥٨-١٩١٨ل ــرؤوف ــن ألـ ـي ــخ ،والـ ـص ــادر
ّ
بالعبرية عــن دار معراخوت ووزارة الحرب
ّ
اإلســرائـيـلــيــة ،ملــا يحتويه مــن إض ــاءات على
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـخ ـف ــي ل ـل ـب ـن ــان امل ـ ـعـ ــاصـ ــر ،وع ــن
الـ ـع ــاق ــات الـ ـس ـ ّ
ـري ــة ال ــوطـ ـي ــدة بـ ــن ال ـك ـي ــان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي وب ـ ـ ــن بـ ـع ــض سـ ــاسـ ــة ل ـب ـن ــان
وإع ــام ـ ّـي ـي ــه (وم ـ ــن ك ــل الـ ـط ــوائ ــفّ ،إي ــان ــا أن
نـ ـنـ ـس ــى) .وم ـ ـسـ ــار مـ ـف ــاوض ــات الـ ـه ــدن ــة بــن
ّ
ال ــدول ـت ـ ْـن شــكــل ق ـنــاة ات ـص ــال م ــزدوج ــة بني
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو وب ـ ــن أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى مـ ــن ال ـس ـل ـطــة
ّ
السياسية في لبنان :كانت املفاوضات تجري
ّ
الرسمية وبحضور مندوبني
من ضمن القناة
عــن األم ــم امل ـت ـحــدة (أو «الـيــونـيـفـيــل» فــي ما
ب ـع ــد) ،كـمــا كــانــت م ـفــاوضــات أخـ ــرى تـجــري
سـ ّـرًّا بعيدًا عن أعني رقباء األمــم املتحدة بني
ْ
الدولتي.
ممثلي
ّ
وكالعادة في تعامل (بعض) اللبنانيني مع
ّ
املحتلني الصهاينة ،فقد أصـ ّـر أعضاء الوفد
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي مـ ـف ــاوض ــات ال ـه ــدن ــة ف ــي ع ــام
ّ
اإلسرائيليني (فــي الجانب
١٩٤٩عـلــى تكريم
غير الرسمي من االجتماعات) عبر دعوتهم
ّ
واملقبالت
إلــى مــأدبــة طعام وتقديم الـشــراب
ّ
(ص .)٣٧٤ .ما سـ ّـر إصــرار بعض اللبنانيني
ّ
على الـقـيــام بــواجــب الضيافة نحو املحتل؟
أكـثــر مــن ذل ــك ،فــإن عـضـ ْ
ـوي الــوفــد اللبناني،
امل ـقـ ّـدم توفيق ســالــم والــديـبـلــومــاســي محمد
علي حمادي بحثا في ما هو أبعد من الهدنة،
ْ
الدولتي ،لكن الوفد اللبناني
أي التطبيع بني
طلب عــدم إدراج هــذا املــوضــوع فــي املحضر
ال ــرس ـم ــي م ــن املـ ـف ــاوض ــات ( .)1وال ـع ــاق ــات
ّ
املبكرة تلك (والتي أفضت إلى لعبة كرة قدم
ودية بني الجيش اللبناني وبني جيش العدوّ
ّ
اإلسرائيلي في  ٧حزيران من عام )2( )١٩٤٩
بـنــت األس ــس الـتــي ت ـقـ ّـدم لـبـنــان عليها نحو
تــوق ـيــع ات ـف ــاق ـ ّـي ــة ّ ١٧أي ـ ــار ف ــي  .١٩٨٣وك ــان
أع ـض ــاء ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي ي ـقــومــون ب ــزي ــارات
ّ
ّ
إسرائيلية لكن الخبر
سرية إلى مستوطنات
ّ
ت ـسـ ّـرب عــن زي ــارة لـهــم فــي  ١٢تـشــريــن األول
من عام ّ ١٩٥٠
وأدى ذلك إلى احتجاجات في
لبنان (ص .)٤٨٩ .وك ــان الـطــرفــان ،اللبناني
واإلســرائ ـي ـلــي ،يـتـفـقــان  -أو ي ـتــآمــران  -ضد
دول عــربـ ّـيــة (وك ــان ــت دولـ ــة الـ ـع ـ ّ
ـدو تـحــرص
ع ـلــى إبـ ــاغ ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ب ـض ــرورة
ال ـت ــزام ال ـسـ ّ
ـريــة ف ــي تـلــك االت ـف ــاق ـ ّـي ــات خشية
أن تـضـ ّـر بسمعة لـبـنــان ال ـعــربـ ّـيــة) .والـطــرف
ال ـل ـب ـن ــان ــي هـ ــو ال ـ ــذي ح ـ ــرص ع ـب ــر كـ ــل ه ــذه
ّ
سرية
السنوات والعقود على الحفاظ على
ّ
(الرسمية منها وغير
محاضر االجتماعات
ّ
الرسمية) .ويستطيع الباحث اإلسرائيلي أن
يرجع إلى محاضر االجتماعات بني الطرفيْ
ّ
اللبنانية تمنع نشر
فيما ال تــزال الحكومة
أي مــن تلك املـحــاضــر ،حتى تلك الـتــي تعود
الخمسينيات .وكــان فــؤاد شهاب
إلــى حقبة
(أب ــو الـعـقـيــدة ُاملـ ِّ
ـؤس ـســة للجيش اللبناني،
ّ
الودية
والتي تبلورت في مـبــاراة ّكــرة القدم
ب ــن جـيـشـ ْـي ال ـب ـلـ ْ
ـديــن) يـتـلــقــى الــرســائــل من
ّ
موشي دايــان من خالل ضباط لجنة الهدنة
ّ
فدائيي فلسطني (ص.)٤٩٩ .
لتنسيق محاربة
وقد ّ
توصل الطرفان في أوائل الخمسينيات
ّ
إل ــى اتـفــاقــيــة مــن أج ــل تسهيل ه ـجــرة يهود
ّ
لبنان إلى فلسطني املحتلة ،وتجاوب الطرف
اللبناني مع املشروع وإن أبــدى خشيته من
ّ
السورية األمر .لكن لبنان
اكتشاف الحكومة
ّ
تحفظ على استعمال حــدود لبنان من أجل
ّ
عربية .وترفيع
تسهيل هجرة يهود من دول
ّ
املقدم توفيق سالم إلى منصب رئيس أركان
ّ
ّ
الجيش اللبناني سهل عملية نقل الرسائل
ْ
الحكومتي ملــا أقــامــه ســالــم مــن وشائج
بــن
ْ
الطرفي في حقبة عمله في لجان الهدنة.
بني
وك ـ ـ ــان لـ ـلـ ـج ــان الـ ـه ــدن ــة غـ ـ ــرض ط ــائـ ـف ــي فــي
ّ
فرنجية ،الــذي
التطبيع أيـضــا .إذ إن حميد
ي ـقــول ال ـتــاريــخ الـلـبـنــانــي الــرس ـمــي ع ـنــه إنــه
ّ
عروبيًا وإنه كان من ّ
مؤسسي الجامعة
كان
ّ
ّ
العربية (البريطانية املنشأ) ،طمأن مبعوثًا
ّ
ّ
خارجية)
إسرائيليًا (زفي دوريل) أنه (كوزير
َّ
مسلم إلى مفاوضات
أصر على إرسال ضابط
ٍ
الهدنة «من أجل التقارب مع إسرائيل» (ص.
ّ
 .)٣٨٠وفي لقاء آخر مع دوريل ّ
فرنجية
صرح
ّ
طائفية (على طريقة إلـيــاس املــرّ
بمكنونات
في أحــاديــث «ويكليكس») إذ قــال« :مــن دون
الــدخــول فــي مسألة حــب أو كــراهـيــة اليهود،
ّ
ّ
ّ
معنيون بــأن يبقوا
اللبنانيون
املسيحيون

(أي اليهود) فــي لبنان .عــددهــم ليس كبيرًا،
ل ـكــن ح ـتــى ع ــدده ــم ال ـص ـغ ـيــر ل ــه أه ـم ـ ّـي ــة في
التوازن العددي بني املسلمني وغير املسلمني.
ً
ّ
اقتصاديًا مفيدًا وقد
اليهود ينجزون عمال
ح ـجــزوا مكانهم فــي االقـتـصــاد الـلـبـنــانــي .ال
تــوجــد ش ـكــاوى مـنـهــم ،وهــروبـهــم مــن الـبــاد
ّ
يضر باالقتصاد .ألجــل ذلــك ،اتخذت
ســوف
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ــي ــة م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـح ــرب
إجـ ــراءات لحماية الـيـهــود .الـشــرطــة حرست
الحي اليهودي بشكل خاص ،ولم ّ
ّ
تتردد في
إطالق النار على جمهور املتاولة الذي حاول
االنقضاض على الحي اليهودي .صحيح أن
ّ
املــوظــفــن الـيـهــود فــي الـقـطــاع الـعــام ُسـ ِّـرحــوا
من عملهم ،لكن ليس من وظيفتهم ،لبضعة
أش ـه ــر ...لكنهم حـصـلــوا عـلــى راتـبـهــم طــوال
الوقت ،واآلن عادوا إلى وظائفهم ...كان هناك
ّ
العربية باعتقال اليهود
ق ــرار مــن الجامعة
ّ
املشبوهني الذين يشكلون خطرًا على األمن
ّ
مضطرًا لتطبيق القرار
العسكري .لبنان كان
ّ
ّ
أجنبيًا ،بينهم
يهوديًا
واحتجز نحو ثالثني
ّ
اعتقال أي يهودي
إسرائيليون ،لكن لم يتم
ُ
ُ
طلق سراحهم
لبناني .أما الذين اعتقلوا ،فقد أ ِ
بعد بضعة أسابيع ،ومعسكر االعتقال الذي
كــانــوا فيه فــي بعلبك أغـلــق ولــم يعد قائمًا»
(ص .)٥١٥ .وش ـخ ـصـ ّـيــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي زفــي
ّ
بفرنجية ،وغيره من
دوريل ،الذي كان يلتقي
تسليط األضواء عليها.
الساسة تحتاج إلى َ َ َ
برنة السمه الحقيقي،
اسم زفي دوريل هو ع
زف ـ ــي ف ــاي ـت ـس ـم ــن .ه ــو م ــن م ــوال ـي ــد أوروبـ ـ ــا
ّ
وهاجر إلــى فلسطني املحتلة في عــام ١٩٣٣
ً
وأن ـشــأ أع ـمــاال بـمــا فيها مصنع «ن ــور» في
الدامور في لبنان .وفي ظروف غير معروفة،
ّ
ّ
اللبنانية مما
الجنسية
حصل دوريــل على
سـ ّـهــل عـلـيــه امل ـج ــيء إل ــى ل ـب ـنــان ق ـبــل وبـعــد
إنشاء دولة االحتالل اإلسرائيلي ،وال يبدو
أن الساسة في لبنان كانوا يجدون غضاضة
فــي الـلـقــاء مـعــه .وال ـك ـتــاب ال ــذي بــن أيدينا
ّ
يتحدث عن «إنجازه ّ
ملهمات» ملصلحة وزارة
ً
ّ
ّ
الخارجية (اإلســرائـيـلــيــة) مستغال معرفته
بـلـبـنــان .وق ــد الـتـقــى مــع ك ـمــال جـنـبــاط في
عـ ـ ــام (١٩٥٣ص .)٥٦٦ .ومـ ـ ــع أن ال ـك ـت ــاب
ي ـقــول إن حـمـيــد فــرنـجـ ّـيــة ل ــم يـكــن مـسـتـعـ ّـدًا
«إلقامة تواصل مباشر مع مسؤولي وزارة
الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة» ،فـ ــإن دوريـ ـ ــل كـ ــان ل ــه منصب
ّ
ً
رسـمــي فــي وزارة الـخــارجـ ّـيــة وت ــول ــى عمال
ـاديــا لخلوّ
ديـبـلــومــاسـ ّـيــا (وق ــد يـكــون مــوسـ ّ
األرش ـيــف الـعـبــري مــن إش ــارات كثيرة عنه)

أصر أعضاء الوفد اللبناني
ّ
في مفاوضات الهدنة على
اإلسرائيليين
تكريم
ّ

فــي إي ــران فــي الخمسينيات ،حيث استعان
بصفة ّ
مزورة في عمله (.)3
وك ـم ــال ج ـن ـبــاط ،الـ ــذي الـتـقــى ب ــدوري ــل كما
أسـلـفـنــا ،أب ــدى اهـتـمــامــا بــإقــامــة عــاقــات مع
إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ب ــداي ــة ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات .يــذكــر
املـ ــرجـ ــع أن رؤف ـ ـ ــن شـ ـيـ ـل ــواح (مـ ــديـ ــر لـجـنــة
رؤسـ ـ ــاء األجـ ـه ــزة األم ـن ـ ّـي ــة ف ــي ح ـي ـنــه) أبـلــغ
إل ـيــاهــو س ــاس ــون ،الـسـفـيــر اإلســرائ ـي ـلــي في
روما« ،بوصول رسالة من كمال جنبالط عن
طــريــق رجــل االرت ـبــاط الـتــابــع لالستخبارات
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ف ــي ل ـب ـن ــان» .وجـ ــاء ف ــي الــرســالــة
أن كـمــال جنبالط وأك ــرم الـحـ ّـورانــي يعربان
ع ــن اه ـت ـمــام ـه ـمــا ب ــ«ل ـق ــاء م ـمــثــل إســرائ ـي ـلــي
في أوروب ــا» (ص .)٦٠٧ .ولــم تهتم الحكومة
اإلســرائـيـلـ ّـيــة بالطلب خصوصًا وأن الطلب
تضمن ّ
ّ
تحمل نفقات سفر جنبالط وحوراني.
وال تذكر املراجع املنشورة إذا كان اللقاء هذا
قد حصل أم ال .ولم تكن هذه اإلشارة الوحيدة
ّ
العدو .فقد
إلى تواصل بني جنبالط وحكومة
ّ
كتب بن غوريون في مذكرة (من أوراقــه) في
كانون ّ
األول من عام  ١٩٥٣أن موفدًا من الحزب
االشتراكي الهندي قال إن جنبالط طلب منه
االستفسار عن موقف إسرائيل تجاه عدد من
املــوضــوعــات (وضـ ّـمــن أسـئـلــة م ـح ـ ّـددة) .وقــد
أجــاب بن غورين عن تلك األسئلة .وفي لقاء
جنبالط مــع دوري ــل قــال ّ
األول إنــه «سيسعد
ج ـ ـ ـ ّـدًا ب ــالـ ـتـ ـع ـ ّـرف عـ ـل ــى الـ ـج ــوه ــر ال ـح ـق ـي ـقــي

مراجعة تاريخ االختراق اإلسرائيلي للبنان تكشف أن التنسيق بين جزء من اللوبي اللبناني
في أميركا وبين اللوبي الصهيوني بدأ باكرًا

ّ
ّ
اإلسرائيلية» (ص .)٦٠٨ .وقــال
لالشتراكية
ج ـن ـبــاط ،م ــن جـمـلــة م ــا ق ــال ــه ،إن ــه سيسافر
في الصيف إلى الواليات املتحدة «وسيكون
ّ
ّ
بإسرائيليني» .وقــد نقل
مستعدًا لالجتماع
ّ
مــوشـيــه شــاريــت فــي مــذكــراتــه عــن اسـتـعــداد
ّ
إسرائيليني (ص.)٦٠٩ .
جنبالط للقاء
أمـ ــا س ــام ــي ال ـص ـل ــح ف ـق ــد كـ ــان وراء إرسـ ــال
ال ـكــولــون ـيــل فـ ــؤاد ل ـ ّـح ــود (أص ـب ــح نــائ ـبــا في
ّ
َ
النيابية)
وترأس لجنة الدفاع
مجلس ١٩٧٢
وابـ ـن ــه ،ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ال ـص ـلــح (ع ـم ــل مــدي ـرًا
ّ
ّ
اللبنانية في ما بعد
الخارجية
عامًا لــوزارة
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى تــول ـيــه مـنـصــب األم ــن الـعــام
ّ
العربية) إلنشاء عالقة مع
املساعد للجامعة
إســرائـيــل فــي عــام  ١٩٥٥بالنيابة عــن العهد
الشمعوني .وقــد أق ــام ســامــي الصلح عالقة
ّ
مع ممثل «املوساد» في باريس «وناقش معه
خـطــة «إلس ـق ــاط الـحـكــم (ال ـش ـهــابــي) الـجــديــد
وطلب مساعدة ّ
مالية أجل ذلك» (ص.)٦١١ .
أمــا تقي الدين الصلح (رئيس وزراء للبنان
قبل الـحــرب) فقد التقى مع إلياهو ساسون
فــي جنيف فــي  .١٩٥٦والسفير اللبناني في
باريس ،أحمد الداعوق ،أقام هو اآلخر عالقة
ّ
العدو بــدءًا من عــام  ،١٩٤٨باإلضافة إلى
مع
ّ
ّ
مــديــر عــام وزارة الـخــارجــيــة اللبنانية ،فــؤاد
ّ
عمون.
ّ
وك ــان ــت ح ـكــومــة الـ ـع ــدو تـنـظــر ب ـعــن الــريـبــة
إلــى كميل شمعون بسبب دفــاعــه فــي بعض
امل ـح ــاف ــل ال ـع ــرب ـ ّـي ــة والـ ــدولـ ـ ّـيـ ــة ع ــن ال ـق ـضـ ّـيــة
ّ
الفلسطينية فــي األربـعـيـنـيــات .لـكــن ريــاض
ّ
نقد لشمعون
الصلح لم يخطئ عندما رد على ٍ
ل ــه (بـسـبــب مـهــادنـتــه ف ــي م ــوض ــوع ال ـصــراع
العربي  -اإلسرائيلي) بالقول في جلسة في
املـجـلــس الـنـيــابــي الـلـبـنــانــي فــي  ٣آب :١٩٤٨
«صباحًا عند املطران (الصهيوني الصفيق)
مـبــارك ومـسـ ً
ـاء عند مفتي فلسطني» ( ،)4أي
ْ
أنه كان يلعب على الحبلي .بدأ التواصل بني
ّ
االسرائيلية فــي شباط
شمعون والحكومة
من  ،١٩٥٥إذ حضر نجيب صفير ( )5إلى روما
ّ
(املختص فــي شــؤون
للقاء إلياهو ســاســون
املـ ـش ــرق الـ ـع ــرب ــي) .وأخـ ـب ــر ص ـف ـيــر ســاســون
أن ش ـم ـعــون مـسـتـعــد «ل ـل ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ســام
مـنـفــرد مــع إســرائ ـيــل» إذا حـصــل مـنـهــا على
ّ
ضمانات تتعلق بالحدود والدفاع عن لبنان
بــوجــه ســوريــا وتـقــديــم مـســاعــدة اقـتـصـ ّ
ـاديــة
(ص .)٥٤١ .ل ـك ــن الـ ـلـ ـق ــاء ال ـت ـم ـه ـي ــدي (ب ــن
إدارة شمعون) جمع بــن فــؤاد لـ ّـحــود وعبد
الــرح ـمــن الـصـلــح ف ــي املـمـثـلـ ّـيــة االســرائـيـلـ ّـيــة
فــي إسـطـنـبــول .الـلـقــاء تبعه لـقــاء رسـمــي في
رومـ ــا ح ـضــره ّرئ ـيــس شـعـبــة االس ـت ـخ ـبــارات
ّ
ّ
ّ
االسرائيلية.
الخارجية
العسكرية وممثل عن
ّ
ّ
الصلح ولحود أكدا أن لبنان سيكون الدولة
الثانية الـتــي ستصنع الـســام مــع إسرائيل
وطـلـبــا دع ـمــا بــال ـســاح وامل ـ ــال .لـكــن الـعــاقــة
ّ
تتعمق إال فــي أزم ــة  ١٩٥٨عندما بــادرت
لــم
إسرائيل (كما بادرت إدارة شمعون) إلى فتح
ق ـنــوات ات ـ ّصــال مـبــاشــرة .والـشـكــوك القديمة
حــول تــدخــل عسكري إســرائـيـلــي مباشر في

ّ
ّ
األهلية في عام  ١٩٥٨باتت مؤكدة في
الحرب
ّ
ّ
ّ
الوثائق االسرائيلية .وقــدم العدو معلومات
ّ
«عسكرية و ّسـيــاسـ ّـيــة» إلــى نظام
ومـســاعــدة
ّ
ش ـم ـعــون (ص .)٥٤٥ .وق ـ ــدم الـ ـع ــدو ســاحــا
ً
ـرة ت ــم تسليمها عـبــر امل ـطـ ّـلــة ملـ ّ
ـؤيــدي
وذخـ ـي ـ
شمعون في بلدة القليعة .وقد لعب شخصان
ّ
العسكرية:
ال ــدور الــرئـيــس فــي هــذه الـعــاقــة
الـكــولــونـيــل ف ــؤاد لـ ّـحــود (وك ــان أخ ــوه سليم
صـلــة وص ــل أخ ــرى مــع اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــن) الــذي
كــان قــائـدًا ملنطقة جـنــوب لـبـنــان ،وكلوفيس
فــرن ـس ـيــس م ــن مـ ـ ّ
ـؤيـ ــدي ش ـم ـع ــون ف ــي ب ـلــدة
ّ
وتضمنت الشحنات بنادق وذخيرة
القليعة.
ّ
وقاذفات ورشاشات .وكان طلب فؤاد لحود
أكـ ـث ــر طـ ـم ــوح ــا ،إذ أراد م ـس ـت ــوى أكـ ـب ــر مــن
«التدريب والسالح واملال» ،لكن التلبية كانت
أص ـغــر مـمــا أراد الـحـلـفــاء الـلـبـنــانـ ّـيــون .وتــم
توزيع السالح على كل ّ
مؤيدي شمعون في
الحرب (ابن عم أحمد األسعد وأنصار عادل
ع ـس ـيــران وم ـع ــارض ــو ك ـمــال ج ـن ـبــاط وعـلــى
أفــراد الحزب السوري القومي االجتماعي()6
الذي كان في صف شمعون في تلك الحقبة).
ّ
وقد ّ
اسرائيلية
نسق نظام الشاه أمر مساعدة
ّ
ّ
إضـ ــافـ ــيـ ــة ل ـش ـم ـع ــون عـ ـب ــر ت ـش ـك ـي ــل ع ـم ـلــيــة
ّ
ّ
ّ
ّ
عسكرية
استخباراتية ـ
إيرانية
إسرائيلية ـ
مـشـتــركــة مل ـســانــدة ن ـظــام ش ـم ـعــون ،وت ــم نقل
أطـنــان مــن الـعـتــاد الـعـسـكــري ،غير املساعدة
الـتــي منحها أعـضــاء «حـلــف بـغــداد» للنظام
ّ ّ
ّ
عمليات
العدو عطل
اللبناني .كما أن جيش
ّ
مـســانــدة عــربـ ّـيــة عبر ســوريــا إلــى ال ـثــوار في
ّ
لبنان .وأكد بن غوريون على التزام إسرائيل
ّ
بمنع إسقاط نظام الحكم الشمعوني .وأسس
ش ــارل مــالــك قـنــاة ات ـصــال إســرائـيـلـ ّـيــة أخــرى
في واشنطن حيث اجتمع في حــرم السفارة
ّ
اللبنانية في واشنطن بالسفير اإلسرائيلي
ّ
في العاصمة األميركية (ص.)٥٦١ .
االختراق اإلسرائيلي للبنان
تاريخ
ومراجعة
ً
ً
(دولة وصحافة وكنيسة) يكشف أن التنسيق
بني اللوبي اللبناني في أميركا (أو جزء منه)
وب ــن ال ـلــوبــي الـصـهـيــونــي ب ــدأ ب ــاك ـرًا .م ــا أن
ّ
الصهاينة
توصل البطريرك عريضة
(حليف ّ
ّ
ّ
الــوثـيــق) إلــى االتفاقية الرسمية املــوقـعــة في
عـ ــام  ١٩٤٦ب ــن ال ـب ـطــريــركـ ّـيــة وبـ ــن ال ـحــركــة
ّ
الـصـهـيــونـ ّـيــة حــتــى أرس ــل الـصـحــافــي الـيــاس
حرفوش لدعم «نضال املوارنة في لبنان ضدّ
نــوايــا ال ــدول املسلمة فـ ّـي املنطقة» (ص.)٤٣ .
والـتـقــى حــرفــوش بممثل الــوكــالــة الـيـهـ ّ
ـوديــة
ّ
(الصهيونية) في واشنطن وتم االتفاق على
ّ
ّ
تنظيم وتنسيق عمل «الجمعية اللبنانية في
ّ
اليهودية
الــواليــات املتحدة» ومكتب الوالية
في واشنطن وتم على أثر ذلك تمويل جريدة
لصاحبها نـ ّـعــوم مـكــرزل .واعترض
«الـهــدى»
ِ
مكرزل في ما بعد في عام  ١٩٤٥على مرافعات
شمعون في األمم املتحدة لدعم وجهة النظر
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة .وااله ـت ـم ــام ال ـص ـه ـيــونــي ب ــاإلع ــام
الـعــربــي لــم ينحصر بــاملــوارنــة واملـسـيـحـ ّـيــن
ف ـقــط (م ـث ــل م ـي ـشــال ش ـي ـحــا والـ ـ ّي ــاس ربــابــي
والـيــاس حــرفــوش) .والتقى ممثل إسرائيلي

