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الجميل إلى دمشق
حتى رحلة أمين
را وشاتيال ّ
ّ

9

[]3 / 2

شارون :أنقذ المسيحيين !
ّ
الجميل
نحن لسنا بآلهة .هنالك شمعون وبيار
واآلباتي بولس نعمان .فليأخذ كل واحد نصيبه
من العبء .وسيؤدي ذلك إلى كارثة ألن الشيخ أمني
سيرتمي ف��ي أح �ض��ان املسلمني والفلسطينيني
والسوريني.
استدار صوب شارون ليضيف:
ثم ّ
ّ
ـ كنا ُمخفف الصدمة بينكم وب�ين أم�ين .لكن هذا
العازل انكسر .فالقرار السياسي اليوم بني يدي
أم�ي�ن ،وإذا م��ا خ�س��ر ف ��ادي امل �ع��رك��ة ف��ي ال �ج �ب��ل...
فلست أدري ...قد يكون ذلك ما يتمناه أمني...
قال مندي على عجل:
ـ ل��م ت�ض��ع ال�ف��رص��ة ب�ع��د .وع�ل�ي�ك��م االس �ت �م��رار مع
داغ� ��ان .إن ت�ك��ن ل��دي�ك��م م�ط��ال��ب م �ح��ددة فأعطونا
ّإي��اه��ا لنتمكن م��ن دراس�ت�ه��ا .س�ن��واص��ل عمليات
التدريب لكي يفهم اللبنانيون أننا معكم .الدروز
ي�ع��رف��ون م��ن ناحيتهم ت�م��ام امل�ع��رف��ة أن األسلحة
تأتي من هنا.
ـ ه��ذا ال�ك�لام غير دق�ي��ق ،فنحن نشتريها اآلن من
البرتغال.
في لحظة االن�ص��راف ،طلب ف��ادي أف��رام االجتماع
ع�ل��ى ان �ف��راد ب��وزي��ر ال��دف��اع اإلس��رائ�ي�ل��ي ،فانعزل
الرجالن في زاوية من الصالون.
قال قائد القوات اللبنانية معاتبًا:
ـ أنتم تضعوننا م��ع أم�ين ف��ي السلة ّ ذات�ه��ا .نحن
نتعهد تحقيق مشروع بشير .لقد وقعتم اتفاقية
مع أمني ،وهذا حسن جدًا ،لكن ما الذي سيحصل
إن وجدتم أنفسكم في طريق مسدود ،ما قد يؤدي
إل��ى ص��راع؟ لقد وق��ع خيارنا عليكم أنتم ال على
أم�ين .فأنتم ضمانة املسيحيني ،وإذا ك��ان ّلديكم
محططات م�ح��ددة للمستقبل ،فنحن نتمنى أن
نكون جزءًا منها.
فسأله شارون:
ـ والشيخ بيار؟
ـ تساوره على الصعيد املسيحي مخاوفنا نفسها.
ل�ق��د ق ��ال إن �ك��م ض�م��ان�ت�ن��ا ،وال ت�ن�س��وا أن رئ�ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة اب �ن ��ه .وس �ن �ك��ون م�ع�ك��م ح�ي�ن تحني
الساعة.
في املساء ذاته ،وفيما كانت ريح وزخات من املطر
ّ
ّ
املروحية اإلسرائيلية التي حملت اللبنانيني
تهز
الثالثة ،وه��ي ال ت��زال على رب��ع ساعة م��ن ال��زوق،
كان فؤاد أبو ناضر رئيس قيادة القوات اللبنانية
يدخل البهو الكبير للقصر ال��رئ��اس��ي .فقد طلب
إل �ي��ه خ��ال��ه ،أم�ي�ن ال �ج �م� ّ�ي��ل ،أن ي�ح�ض��ر اج�ت�م��اع��ًا
ً
يضم من حوله ك�لا من الجنرال إبراهيم طنوس
وبطرس خوند (بيدرو) رئيس مجلس األمن في
حزب الكتائب.
ك��ان خوند املوظف السابق في مصرف «كريديه
ً
ل �ي��ون �ي��ه» رج �ل�ا أرب�ع�ي�ن�ي��ًا ق�ص�ي��ر ال �ق��ام��ة ،أج�ع��د
ال �ش �ع ��ر ،وج� �ه ��ه م ��دم ��وغ ك ��وج ��ه م �غ��ام��ر م� �ق ��دام.
وك��ان ،وهو الكتائبي القديم ،مطلق الوفاء لبيار
ّ
الجميل ،وبالتالي البنه أم�ين .وق��د ورث منصبه
ّ
ف��ي «ال �ق��وات» ع��ن بشير ال�ج�م��ي��ل ف��ي  13أي�ل��ول/
سبتمبر  ،1982يوم انتخب فادي أفرام قائدًا عامًا
للقوات اللبنانية ،ولم يشأ الجمع بني املنصبني

اللذين كان يشغلهما سلفه بشير.
ـ أن��ا م�ن��زع��ج بسبب تعطيل السلطة ال�ن��اج��م عن
مشكلة انتشار الجيش في بيروت الكبرى ،وأنتم
ت �ع��رف��ون م� �ش ��اع ��ري ،ف ��أن ��ا م��رت �ب��ط ب �ك ��م ،ك�ح��زب
وكقوات لبنانية ،على املستوى األخالقي وبحكم
ّ
أخوة السالح.
ّ
فرد فؤاد أبو ناضر مستغربًا:
ـ قيل لي إن ه��ذا االجتماع س��وف يتناول صعود
الجيش إلى الشوف وعاليه ،وأنا مندهش جدًا ،إذ
نتعرض ملوضوع بيروت الشرقية.
ً
ّ
ّ
الجميل قائال بجفاء:
فرد
ـ ل��ن ي��ذه��ب الجيش إل��ى ال�ج�ب��ل ،قبل دخ��ول��ه إلى
بيروت .فاألمر يتعلق بطلب دولي ال بطلب محلي
فقط.
هنا تدخل بطرس خوند بعد أن تنحنح:
ـ ي��ا ش�ي��خ أم�ي�ن ،طلبنا إل �ي��ك م� ��رارًا وب��إل �ح��اح أن
تتبنانا وت�ك��ون قائدنا العسكري ،وأن تفعل ما
تعتبره ض��روري��ًا .أص� ِ�در أم �رًا! ادخ��ل إل��ى املنطقة
ال�ش��رق�ي��ة! ف��ي امل �ق��اب��ل ن��ري��د ذخ��ائ��ر وط��ري �ق��ًا إل��ى
الشوف وضمانات .وبوصفنا مقاومة مسيحية
فأنت زعيمنا...
فقاطعه أمني بصوت قوي:
ـ أنا لست ضعيفًا! وأنا قادر تمامًا على اتخاذ قرار!
وإضافة إلى ذلك أعتبر نفسي قائدكم العسكري.
أن��ا رئيس الجمهورية وأستطيع أن أعلن نفسي
زعيمًا للكتائب.
فقال أبو ناضر:
ـ ُ
سي َ
طرد املسيحيون من الجبل ما لم ينتشر فيه
الجيش.
وقال الرئيس مؤكدًا:
ـ ّ
لدي مخطط للجبل .ولسوف تصعد في ما بعد
وحدات خاصة إلى الشوف وعاليه.
فرد قائد هيئة أركان القوات اللبنانية بحذر:
ـ سوف ندرس ذلك.
ّ
وعلق خوند مستدركًا كالمه الذي لم يفهم جيدًا:
ـ أن��ا ل��ن أع��ارض ذل��ك .استخدم ال�ق��وات اللبنانية
ً
غطاء بالطريقة التي تريد .أن��ا ،قائد مجلس أمن
ال�ك�ت��ائ��ب ،أق��ول ل��ك :أص��در األوام ��ر ال�ت��ي ت�ب��دو لك
ضرورية.
انتهى النقاش بموعد شكلي ض��رب��ه أب��و ناضر
ّ
وطنوس لدراسة التبعات املترتبة على اقتراحات
الرئيس.
وسط هذا االرتباك ،شعر فؤاد أبو ناضر بأنه وقع
في الفخ .ها هي القوات اللبنانية التي أعيدت إلى
ّ
حزبية ،وإن ك��ان ذل��ك الحزب هو
حجم ميليشيا
ّ
ّ
الكتائب ،قد بلغت رسميًا ،وبمباركة خوند ،بأن
الجيش سينتشر في املنطقة املسيحية.
ل� � ��دى وص � � ��ول ف � � ��ادي أف � � � ��رام إل� � ��ى م �ك �ت �ب ��ه ،وج ��د
ً
ع �ل��ى ط��اول �ت��ه ت �ق��ري �رًا ش ��ام�ل�ا م �ق��دم��ًا م ��ن ج�ه��از
االستخبارات في ال�ق��وات اللبنانية ،تحت عبارة
«سري جدًا» ،ويتعلق ببيروت الكبرى:
ّ
انصبت دراسات مخطط االنتشار كلها على
«لقد
وحدة من الجيش اللبناني :إنها الكتيبة الثامنة
ّ
املجهزة ب��وح��دات من القوة العسكرية الفرنسية

اللبنانية من خارجها
تأريخ الحرب
ّ
قبل كتاب آالن مينارغ ،لم تظهر أي محاولة ّ
جدية على
هذا القدر من التوثيق ،لرواية ّ
األيام املظلمة التي عاشها
لبنان ،بني أيلول  ،١٩٨٢وشباط  ،١٩٨٤أي بني املجازر
ال�ت��ي ارتكبها جيش االح �ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي بمساعدة
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
املخيمات
اللبنانية في
ميليشيات القوات
ّ
ّ
ف��ي ب �ي��روت ،وق �ي��ام ال��رئ�ي��س أم�ي�ن ال�ج�م��ي��ل ب ��أول زي��ارة
رس �م� ّ�ي��ة ل��دم �ش��ق ،ط��اوي��ًا ل�ف�ت��رة ص�ف�ح��ة ره ��ان بعض
اللبنانيني على إسرائيل.
ّ
ّ
يروي املؤلف بدقة الصراعات حول السلطة في الداخل
اللبناني ،وت��راج��ع ال�ن�ف��وذ اإلس��رائ�ي�ل��ي ف��ي ب�لاد األرز،
ّ
العربية ،وتردد املجتمع الدولي .كذلك يتناول
ودور الدول
ّ
مينارغ شخصيات أساسية ،أدت دورًا حاسمًا خالل
تلك املرحلة ،وم��ا زال بعضها في موقعه اليوم ،مع ما
طبع سلوكها وعالقاتها آنذاك من طموحات ،وضربات
دنيئة ،وأكاذيب ،وتالعبات.

( )...وي ��رم ��ي ه ��ذا امل �خ �ط��ط إل ��ى ت��دع �ي��م ال�س�ل�ط��ة
امل��رك��زي��ة ان�ط�لاق��ًا م��ن ال�ع��اص�م��ة ل�ك��ي ينتشر في
م��ا بعد ان�ت�ش��ارًا تدريجيًا ف��ي مختلف األراض��ي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .وس� ��وف ت �ك��ون م�ه�م�ت��ه ال �ح �ف��اظ على
األمن ،طرق املواصالت بني املدن ،وجمع األسلحة
الفردية الخفيفة .أم��ا األسلحة الثقيلة واملظاهر
امل�س�ل�ح��ة ،فينبغي أن تختفي وت�ن�س�ح��ب خ��ارج
حدود «بيروت الكبرى» .وهذا املشروع ينبغي أن
يتبناه املكتب السياسي لحزب الكتائب يوم /31
 1983 /1املقبل».
ك��ان التقرير ي �ق� ّ�در أي�ض��ًا النتائج امل�ت��رت�ب��ة ،على
امل��دى القصير وامل�ت��وس��ط ،على نشر الجيش في
بيروت الشرقية:
«س��وف ت�غ��دو ال �ق��وات اللبنانية منذ ذل��ك الحني
محرومة رئتها األساسية على الرغم من اإلبقاء
على املجلس العسكري في الكرنتينا».
 1ــ على الصعيد املالي :إلغاء األرباح الصادرة عن
الحوض الخامس في ميناء بيروت الواقع ضمن
ُ
االنتشار .ثم الحقًا شطب الضرائب التي تجنى
من بيروت وضاحيتها ،وه��ي تمثل ثالثة أرب��اع
امل �ص��ادر ،ن�ظ�رًا إل��ى ال�ك�ث��اف��ة السكانية واألع �م��ال
التجارية واملكاتب والصناعات واملؤسسات من
األصناف كافة.
ـ �ـ إذا م��ا ت�ن��اق�ص��ت امل� � ��وارد امل��ال �ي��ة ،ف ��إن امل�ن��اط��ق
األخ��رى م��ن نهر الكلب إل��ى جسر امل��دف��ون سوف
تخضع لفرض ضرائب إضافية ،ما سيؤدي إلى
ت� ّ
�ذم��ر ال �س �ك��ان ،إذا ل��م ي �ج� ِ�ر ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن األج ��ور
حد كبير من
بالنسبة ذاتها .وبالتالي التقليل إلى ٍ
كتلة القوى املقاتلة التي يجب الحفاظ عليها.
ـ�ـ إذا ج��رى تقليص حجم ال �ق��وات اللبنانية ،فلن
تعود موضع صدقية ول��ن تبقى ق��وة رادع��ة على
ّ
التذمر الذي ستضاعفه خيبة
األرض ،إضافة إلى
أمل العناصر.
 2ــ إن ال�ق��وات اللبنانية ،بانسالخها عن الشوف
وحرمانها الخصوم ،س��وف تفقد الشرعية التي
تراكمت وخرجت بها من الحرب األهلية في عامي
 1975ـــ  ،1976ومن املواجهات ضد قوى االحتالل
السورية.
 3ــ إن استحالة التواصل على الصعيد العسكري
بني مناطق ك�س��روان ومنطقتي عاليه والشوف،
ّ
س��وف تقلل إل��ى ح��د كبير قدرتنا على امل�ن��اورة،
سياسيًا وعسكريًا.
بعد ظهر اليوم التالي ،وهو يوم عيد رأس السنة،
استدعى القائد العام ل�ـ«ال�ق��وات» ق��ادة امليليشيا
ك ��اف ��ة .ف� �ك ��ان ��وا ج �م �ي �ع��ًا ح ��اض ��ري ��ن ف ��ي ال �س��اع��ة
امل� �ح ��ددة :ف� ��ادي أف � ��رام ،أن �ط ��وان ب��ري��دي (ت��وت��و)،
ّ
إيلي وزان (عباس) ،أنطون نجم (نبتون) ،أسعد

ّ
وي��أت��ي ه��ذا امل�ج��ل��د ال�ث��ان��ي واألخ �ي��ر م��ن «أس� ��رار ح��رب
لبنان» ،ليستكمل م��ا ب��دأه امل��ؤل��ف قبل ثماني سنوات،
ّ
سردية لألحداث والوقائع ،في نص
من خالل استعادة
ً
ّ
مهمًا لفهم معطيات أساسيةّ
مدخال ّ
مرجعي يشكل
في املرحلة الراهنة .مستفيدًا من كنوز األرشيف التي
ّ
وتتعلق بمختلف األطراف ّ
املعنية،
أتيح له الوصول إليها،
يروي مينارغ املقلب اآلخر من املشهد السائد.
ّ
الدولية»
ص��در «أس ��رار ح��رب لبنان ( »)٢ع��ن «املكتبة
ّ
بالفرنسية لغته األص�ل� ّ�ي��ة ،ومترجمًا إلى
ف��ي ب �ي��روت،
ّ
العربية .كذلك أعيد إص��دار طبعة جديدة باللغتني من
الجزء ّ
األول ،وك��ان عنوانه الفرعي «م��ن انقالب بشير
ّ
ّ
ّ
الجميل إلى حرب املخيمات» .ويوقع آالن مينارغ كل هذه
ّ
املجلدات في ّ
مقر املكتبة في بيروت ،مبنى الجيفينور
ً
ابتداء من
(القسم  ،)Dوذلك مساء الجمعة  ٢٨الجاري
ً
مساء.
السادسة

سعيد (ه� ّ�اب��ي) ،كريم بقرادوني ،ن��ازار ناجاريان
(ن � ��ازو) ،أل �ف��راد م��اض��ي ،ب�ط��رس خ��ون��د (ب �ي��درو)،
سمير جعجع (الحكيم) ،مسعود األشقر (بوسي)،
روج �ي��ه دي ��ب ،إي�ل��ي ال��زاي��ك ،إي�ل��ي حبيقة (،)H.K
أسعد شفتري (آسو).
وقد أكد أفرام بصورة قاطعة:
ــ مشكلة بيروت الشرقية واضحة بالنسبة إل� ّ�ي،
فما من أح��د يطلب انتشار الجيش في منطقتنا
كما يزعم الشيخ أمني .ال على الصعيد الدولي وال
على الصعيد امل�ح�ل��ي .إن��ه ي��ري��د فقط أن يضيف
ه��ذه العملية إل��ى رصيده الشخصي .لو ك��ان من
ش��أن ه��ذا اإلج� ��راء أن ي�س��اع��ده ح�ق��ًا ،أو أن يكون
نافعًا للمسيحيني لوافقت عليه .لكن ينبغي أن
نعرف أن نشر الجيش في األشرفية يعني اجتثاث
ج��زء كبير من قدرتنا على التحرك ،وال أستطيع
القبول بذلك ،آخ�ذًا في االعتبار انعكاس النتائج
على املسيحيني.
ً
وأضاف إيلي حبيقة قائال:
ـ �ـ إن��ي أع ��ارض ان�ت�ش��ار ال�ج�ي��ش ،ف�ه��و م��ن ناحية
سينتشر بكل قوته ووسائله ،ولسوف يستحيل
عليه فعل ذل��ك في مكان آخ��ر ،وم��ن ناحية أخرى
فإن سبعني في املئة من عناصره معارضة لنا.
وسأل أنطوان نجم:
ــ وإذا ّ
ّ
الجميل؟
ألح أمني
ً
فطمأنه أفرام قائال:
ـ� �ـ ل ��ن ي �ك��ون ه �ن��ال��ك ان �ت �ش��ار ب��ال �ق��وة ف ��ي ب �ي��روت
الشرقية.
فقال كريم بقرادوني:
ـ �ـ أن��ا أي�ض��ًا أع ��ارض ذل ��ك .إن أم�ي�ن ي�ت�ص��رف على
الدوام على خلفية خالفاته مع بشير ،وهو يعمل
اآلن على تصفية حساباته .ال يتصرف بوصفه
ً
رئيسًا مسؤوال عن دول��ة وع��ن الشعب املسيحي.
معه.
وال طائل ّوراء مناقشة ه��ذه املسألة بعمق ّ
التذرع بالصبر وكسب الوقت .فأنا أتوقع
علينا
أن يمارس ضغوطًا مختلفة ملحاولة تفتيتنا.
وهنا تدخل إيلي ال��زاي��ك ،وك��ان أح��د ّ
املقربني من
ّ
الجميل:
الرئيس أمني
ــ آسف لكون كريم يظلم الشيخ أمني ،فأنا مقتنع
بأن لديه مخططًا.
هكذا ّقرر املجتمعون أن يرفضوا الطلب الرئاسي،
وأن ي �ح ��اول ��وا اس �ت �م��ال��ة ب �ي ��ار ال �ج �م� ّ�ي��ل وح ��زب
الكتائب إلى موقفهم .ثم مضى كل منهم ليحتفل
برأس السنة مع رجاله.
في ه��ذا اليوم األخير من ع��ام  1982كانت عملية
ّ
«سالم الجليل» قد كلفت الجيش اإلسرائيلي 368
ً
ق�ت�ي�لا و 2383ج��ري�ح��ًا ،ف�ي�م��ا تكلفت إس��رائ �ي��ل 3
مليارات دوالر في حربها على لبنان.

