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أسعد أبو خليل *
عــالــم السياسة األمـيــركــي ه ــاري اكشتاين،
كـ ـت ــب فـ ــي مـ ــوضـ ــوع الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة
وع ــاق ـت ـه ــا بــال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـي ــاس ــي (راج ـ ــع
مـقــالــة اكـشـتــايــن وه ــرب ــرت ورلـ ــن« ،الـثـقــافــة
الـسـيــاسـ ّـيــة والـتـغـيـيــر ال ـس ـيــاســي»« ،مجلة
ّ
ّ
ة» ،آذار ،)١٩٩٠
العلوم السياسية األميركي ّ
وآمــن برسوخ القيم التي يتلقاها املــرء في
ّ
نظريته على
السنوات األولــى (معتمدًا في
ّ
مفهوم لفرويد بات غير موثوق به علميًا).
ّ
إن الـتـلـقــن الـسـيــاســي ّ
األول ـ ــي لـيــس ثابتًا
ومـ ــا ك ـت ـبــه اك ـش ـتــايــن ع ــن م ــرون ــة الـتـغـيـيــر
ف ــي املـجـتـمـعــات امل ـت ـقـ ّـدمــة ل ــم يـعــد معتمدًا
ّ
إذ إن تـغـيـيــرات هــائـلــة حــدثــت فــي الثقافة
ّ
ّ
السياسية فــي أفريقيا وأمـيــركــا الالتينية
ّ
وفي الشرق األوســط .إن نظرة خاطفة على
ّ
ّ
السياسية في
الهوية
العالم العربي ،وعلى
مـصــر أو عـلــى مـفـهــوم الــوطــن وحـ ــدوده في
لـبـنــان أو عـلــى اسـتـطــاعــات ال ــرأي للشعب
الفلسطيني يكشف مدى سرعة التغيير في
ّ
السياسية
غضون عقود معدودة ،والثقافة
ّ
الفرنسية تحت االحتالل النازي كانت غير
ما أصبحت عليه بعد هزيمة األملان.
فــي ذك ــرى كـســر شــوكــة ال ـعـ ّ
ـدو فــي مواجهة
عدوان ّ
تموز ،تعود الذكرى إلى جانب آخر
ّ
ّ
(لم يتوقف أو ينتهِ ) من الثقافة السياسية
ف ــي ل ـب ـنــان .ه ــذا ال ـجــانــب م ــن ت ــاري ــخ لبنان
ّ
الصهيونية
املعاصر واكب صعود الحركة
وراف ـ ـ ــق إنـ ـش ــاء ال ـك ـي ــان الـ ـغ ــاص ــب .ل ــم يـكــن
ّ
العدو
التحالف بــن البعض فــي لبنان مــع
اإلسرائيلي ّ
سرًا من األسرار :إميل ّإدة الذي
ّ
تـحــالــف مــع ال ـع ــدو ون ــاص ــره ك ــان املـنــافــس
األك ـب ــر ف ــي ث ـنــائـ ّـيــة ال ــزع ــام ــة امل ــارون ـ ّـي ــة في
لبنان لعقود مــا قبل االسـتـقــال .واملـطــران
اغ ـن ــاط ـي ــوس مـ ـب ــارك ل ــم ي ـكــن هــام ـشـ ّـيــا في
ّ
السرية بني
الكنيسة ،كما ان توقيع املعاهدة
ّ
ّ
ّ
املارونية والحركة الصهيونية
البطريركية
ف ــي ع ــام  ١٩٤٦ت ــم ب ــاس ــم أك ـب ــر كـنـيـســة في
لبنان (واملشرق) .حتى ميشال شيحا التقى
ّ
إسرائيليني في باريس في عام
بمسؤولني
 ،١٩٤٩ون ـفــى ف ــي ال ـل ـقــاء ان ي ـكــون مـعــاديــا
ّ
ّ
للسامية (تولد االنطباع عنه
إلسرائيل أو
ّ
ّ
فــي لـقــاءات سابقة مــع إسرائيليني) .وعبر
ش ـي ـحــا ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن ت ـص ـبــح إســرائ ـيــل
وريثة فرنسا في حماية لبنان (راجع مقالة
إيال زسر« ،املوارنة ولبنان ودولة إسرائيل:
االتـصــاالت املبكرة» ،مجلة «ميدل إيسرتن
ّ
ستديز» ،مجلد  ،٣١عدد  ،٣أكتوبر .)١٩٩٥
ّ
كي تفهم (أو تفهمي) ظروف تمرير اتفاقية
ّ
األهلية
ّ ١٧أيار عليك أن تفهم سياق الحرب
االجتياح اإلسرائيلي
في السنة التي سبقت
ّ
فــي عــام  .١٩٨٢االجـتـيــاح تحضر قبل أكثر
م ــن س ـنــة م ــن ح ــدوث ــه .ال ـث ـقــافــة الـسـيــاسـ ّـيــة
ال ـســائــدة فــي لـبـنــان ك ــان تعمل عـلــى إيـقــاع
ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي :بـيــروت الـغــربـ ّـيــة كانت
ّ
ت ـش ـهــد ح ـم ـلــة ق ــوي ــة م ــن وك ـ ــاء آل س ـعــود
ّ
ّ
اللبنانية
الوطنية
فــي لبنان ضــد الحركة
ّ
الفلسطينية ،فيما كانت القيادات
واملقاومة
ّ
ّ
التقليدية وحركة «أمــل» (ومحمد
الشيعية
م ـهـ ّـدي شـمــس ال ــدي ــن وع ـبــد األم ـي ــر قـبــان)
ي ـش ــن ــون حـمـلــة ج ــائ ــرة ُ
وم ـغ ــرض ــة ض ــد ما
ّ
منظمة التحرير لـ«التوطني
أسموه بسعي
ف ــي ل ـب ـن ــان» .ك ـمــا ان زع ـ ــران األحـ ـي ــاء ،مثل
أبــو عريضة فــي صـيــدا ،كــانــوا (بــإيـعــاز من
ّ
االسرائيلية أو مخابرات جوني
املخابرات
ع ـب ــده —ال فـ ـ ــرق) ي ـف ـت ـع ـلــون االش ـت ـب ــاك ــات
وال ـن ــزاع ــات وال ـح ــرائ ــق .ك ــان ه ـنــاك تمهيد
ّ
ُمـ ـخ ــط ــط ل ـل ـت ــرح ـي ــب ب ــاالجـ ـتـ ـي ــاح .وح ـجــم
ّ
الـ ــدعـ ــايـ ــة الـ ـ ـع ـ ــدو فـ ــي جـ ـن ــوب لـ ـبـ ـن ــان ك ــان
ً
هائال ،وكــان دور «صــوت لبنان» (واإلعــام
الـكـتــائـبــي ك ــان يـعـمــل ب ــإش ــراف إســرائـيـلــي
كما كشف التحقيق مع توفيق الهندي) ال
ُيستهان به.
ّ
الجميل ،عاملًا بقرار إسرائيل باجتياح
كان
ّ
لبنان وع ــول عليه كــي يصل إلــى الرئاسة.
ّ
وك ـ ـ ــان ال ـ ـيـ ــاس س ــرك ـي ــس قـ ــد س ــل ــم مـعـظــم
ّ
ّ
الجميل
املتبقية للدولة إلى بشير
السلطة
ّ
بحلول  .١٩٨٠وكان وليد جنبالط يتحضر
سرية مع ّ
ّ
القوات
للمرحلة عبر مفاوضات
ّ
ّ
اللبنانية ،وك ــان ي ـ ّ
ـذم الفلسطينيني فيها،
كما روى بولس نعمان .وأصـبــح تلفزيون
لبنان آن ــذاك مطواعًا لبشير بعد أن وضع
شــارل رزق (هــل ال يــزال مــوعــودًا بالرئاسة
من قبل آل الحريري؟) في صندوق ّ
سيارة
وأف ـه ـم ــه أن ـ ــه اآلمـ ـ ــر والـ ـن ــاه ــي .واس ـت ــد ّع ــى
ال ـج ـمـ ّـيــل ال ــراح ــل ع ــرف ــات ح ـج ــازي لـيـبــشــر

ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ب ـ ــ«ال ـ ـقـ ــرار» —الـ ـ ــذي لم
يـفـصــح ع ـنــه -وأرس ـ ــل ع ـبــره ش ـتــائــم نــابـيــة
وبذيئة إلــى رئيس الحكومة آن ــذاك ،شفيق
ّ
الوزان (كما أخبرني حجازي).
ّ
ومـ ــا إن أط ـ ــل االجـ ـتـ ـي ــاح امل ـ ـشـ ــؤوم ومـ ــا إن
ّ
ّ
العدو
تسلمت ميلشيات اليمني املتحالفة مع
اإلسرائيلي السلطة ،حتى ّ
تغير الكثير من
ّ
السياسية في لبنان .وياسر
معالم الثقافة
ّ
عرف كيف يحفظ معنويات مقاتليه
عرفات ّ
وكيف يحفزهم أثناء حصار بيروت ،فيما
ّ
الوطنية لم
أعلن وليد جنبالط أن الحركة
تعد مــوجــودة بـمـجـ ّـرد أن وصـلــت الكتائب
إل ــى الـسـلـطــة ،ال بــل إن جـنـبــاط ط ـمــأن من
يريد االطمئنان أن «ال تفكير فــي أي شكل
مــن أش ـكــال الـتـحــالــف فــي الــوقــت الـحــاضــر»
ّ
الوطنية («النهار»،
كإطار بديل عن الحركة
 ٦تشرين الـثــانــي .)١٩٨٢ ،إن دور التعبئة
مــن قبل الـقــادة —حتى لــو كــانــوا مــن طينة
جـنـبــاط— يلعب دورًا مـحــوريــا فــي حفظ
ّ
املعنويات وفي تثبيط الهمم :حدث فراغ في
املناطق التي كانت تخضع لنفوذ املقاومة
ّ
ّ
واللبنانية ،وانقسمت حركة
الفلسطينية
أم ــل بــن الـقـيــادة فــي ب ـيــروت (وال ـتــي كانت
معادية لالحتالل اإلسرائيلي) وبني بعض
مسؤوليها املحليني في الجنوب الذين لم
ّ
يـنـتـفـضــوا بــوجــه االحـ ـت ــال .وحـ ــل الـحــركــة
ّ
الوطنية ترك كل مقاتلي ومناضلي األحزاب
ع ــرض ــة لـلـتـنـكـيــل م ــن ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ّ
اللبنانية ،خصوصًا
وأعــوانــه فــي السلطة
ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي .أم ــا جـ ــورج ح ــاوي
ف ـن ـ ّـادى ب ـن ــزع ال ـس ــاح الـفـلـسـطـيـنــي ك ــي ال
ُ
«يوفر ذريعة لتبرير االحتالل اإلسرائيلي»
(«النهار» ١٨ ،تشرين الثاني ،)١٩٨٠ ،فيما
ّ
بالتريث قبل الحكم
طالب محسن إبراهيم
ّ
الجميل.
على سلطة أمني
ّ
ّ
ولبنانية لدعم
سياسية
وتسابقت قيادات
ّ
االج ـت ـي ــاح اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـط ــرق ش ــت ــى .أبــو
اي ــاد اتـهــم صــائــب ســام بمحاولة «تجيير
ال ـعــدوان الصهيوني» («ال ـن ـهــار» ٨ ،تـ ّـمــوز،
 .)١٩٨٢وخ ــرج أعـ ــوان إســرائ ـيــل فــي ُ لبنان
ّ
ِّ
م ــن ج ـحــورهــم لـلـهـتــاف لـلـمـحـتــل ،ونــظـمــت
ّ
شعبية» (بحسب جريدة «النهار»
مسيرات
ّ
فــي  ٧أي ـل ــول )١٩٨٢ ،فــي املـنــاطــق الـشــرقــيــة
والـبـقــاع الـغــربــي وعــالـيــه وال ـشــوف وجبيل
لـتـنـظـيــم «لـ ـق ــاء ش ـك ــر وف ـ ــرح مل ـنــاس ـبــة ب ــدء
ّ
الفلسطينيني عــن ل ـب ـنــان» ،وألـقــى
تــرحـيــل
ال ـنــائــب (ع ــن كـتـلــة ك ــام ــل األسـ ـع ــد) ،حميد
دكـ ـ ـ ــروب ك ـل ـمــة «ت ــرح ـي ـب ـي ــة» ،ك ـم ــا ال ـش ـيــخ
فريد حمادة وسليم زرازي ــر وطوني ّ
مفرج
(اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي) ولـ ـيـ ـل ــى سـ ـ ـع ـ ــادة وجـ ــوزيـ ــف
ت ــوت ـن ـج ــي (صـ ـه ــر ب ـش ـي ــر) وخ ـل ـي ــل أس ـطــة
وال ـش ـي ــخ غ ـ ّـس ــان ال ـل ـق ـيــس (م ـف ـت ــي جـبـيــل)
وغيث خوري .ومحمد مهدي شمس الدين
ّ
الفلسطينية إلى
انتقد زيارات قادة املقاومة
البقاع والشمال («النهار» ١١ ،أيلول،)١٩٨٠ ،

ّ
السياسية السائدة
الثقافة
كانت تعمل على
في لبنان ّ
إيقاع العدو اإلسرائيلي

ً
بــدال من دعــم فكرة مقاومة االحـتــال (وهو
ّ
أفـتــى فيما بعد بـجــواز «املـقــاومــة املــدنــيــة»
ّ
االحتجاجية،
—أي وسيلة قــرع الطناجر
عـلــى طــريـقــة الـنـضــال الــديـبـلــومــاســي الــذي
انتهجه ف ــؤاد السنيورة فــي تحرير مــزارع
ش ـب ـعــا وتـ ـ ــال ك ـف ــرش ــوب ــا وق ــري ــة ال ـغ ـج ــر).
وبلغ الجنون ّ
حده في تلك الحقبة ان كميل
شمعون وضع برنامجًا لحل مشكلة الشرق
األوسـ ــط ضـ ّـمـنــه ال ـح ـفــاظ عـلــى نـسـبــة عــدد
ّ
ّ
وإسرائيلي ّني إلى معادلة
السكان من عرب
ْ
الـثـلــث إل ــى ثـلـثــن ،كــي يـتـســنــى للصهاينة
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ــدول ــة ال ـي ـه ـ ّ
ـودي ــة («ص ــوت
األحرار» ١ ،آب.)١٩٨٢ ،
وعمل النظام الـسـعــودي ،مــن خــال صائب
سـ ـ ـ ــام ،عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـب ـش ـي ــر ال ـج ـم ـ ّـي ــل
ومـ ـش ــروع ــه ب ــن امل ـس ـل ـمــن (لـ ـك ــن امل ـنــاطــق
ّ
السنية كــانــت بـصــورة عامة
ذات األغـلـبـ ّـيــة
ّ
ّ
أق ـ ــل اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـل ـت ـقــبــل م ــن امل ـن ــاط ــق ذات
األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة الـ ـشـ ـيـ ـع ـ ّـي ــة ،حـ ـي ــث راج ـ ـ ــت فـيـهــا

ّ
العدو في مواجهة عدوان ّ
تموز ،تعود الذكرى إلى جانب آخر
شوكة
في ذكرى
الثقافةكسر ّ
السياسية في لبنان (هيثم الموسوي)
من

ّ
ّ
الكتائبية املقيتة ضد
العنصرية
مفاهيم
ّ
الفلسطينيني ،وس ــارت تـظــاهــرة فــي صور
ّ
املخيمات بقيادة داوود داوود
أثناء حرب
ّ
ه ـت ـف ــت ف ـي ـه ــا الـ ـحـ ـش ــود« :ال إل ـ ــه إل ال ـل ــه،
والفلسطيني ع ـ ّ
ـدو الـلــه» (راج ــع «الـنـهــار»،
ّ ٢٩أيار .)١٩٨٥ ،صحيح أن وفدًا من البسطة
ّ
الجميل ،لكن قائد
زار بكفيا للتعزية ببشير
ال ــوف ــد ف ـ ــاروق ش ـ ُهــاب ال ــدي ــن ،اخ ـت ـطــف من
منزله فيما بعد وقتل .وكانت عليا الصلح
ُ
جاهرة بدعم بشير
من األصــوات القليلة امل
ّ
ّ
الجميل ومـشــروعــه بــن السنة وقــالــت« :إن
ُ
اآلم ــال التي عقدتها على الرئيس الشهيد
الـشـيــخ بـشـيــر الـجـمـ ّـيــل بــاقـيــة مــع الــرئـيــس
الشيخ أمــن ّ الـجـمـ ّـيــل» («ال ـع ـمــل»ّ ١٧ ،أي ــار،
 .)١٩٨٣وشــذ ف ــاروق املـقـ ّـدم ،قائد ميليشيا
ّ
الجميل
 ٢٤تشرين عن اإلجماع ضد بشير
في طرابلس وزار قبر األخير بعد اغتياله
ودع ـ ــم ح ـكــم أمـ ــن ال ـج ـمـ ّـيــل (ف ــاج ــأ فـ ــاروق
املـقـ ّـدم الكثيرين بعد اجتياح  ١٩٨٢عندما
ت ـحـ ّـول راف ــع ش ـعــارات الـيـســار الفلسطيني
املتطرف في  ١٩٦٩إلى ّ
ّ
مؤيد لحزب الكتائب
ّ
ّ
وتعرض منزله العتداء مما دفعه
اللبنانية،
ّ
الشرقية في بيروت
إلى االنتقال إلى املنطقة
التي أوت مسلمني اعتنقوا أفكار امليلشيات
ّ
اليمينية).
ّ
ّ
ّ
وأطل بشير الجميل من خالل مجلة «النهار
ْ
ال ـع ــرب ــي وال ـ ــدول ـ ــي» ف ــي ح ـل ـق ـتــن ( ٩و١٥
آب) لـلـحــديــث ع ــن م ـشــروعــه —أو مـشــروع
راعيه اإلسرائيلي .وفــي هــذه املقابلة حيث
ّ
ّ
ّ
بالجميل،
تجمع كل كتاب املجلة للترحيب
اعترض الشاعر طالل حيدر على قول «نحن
املـسـيـحـ ّـيــن» ف ــي خ ـطــاب الـجـمـ ّـيــل واق ـتــرح
ً
ب ــدال منها «نـحــن الـلـبـنــانـ ّـيــن» ألن ال ـقـ ّـوات
ّ
اللبنانية تضم مقاتلني شيعة ،حسب زعم
حيدر .أما نهاد املشنوق فقال لبشير« :أنا
كمواطن لبناني ّ
يهمني االقتناع بثورتك،
بأفكارك ،وأن أسير معك ألســاعــدك ،ألنــك ال
تستطيع ان تكون وحدك» — وقال املشنوق
ّ
اللبنانية تحكم
كــامــه فيما كــانــت ال ـقـ ّـوات
ّ
الـحـصــار على بـيــروت الـغــربــيــة وتمنع عن
ّ
سكانه ربطات الخبز ،فيما كانت راجمات
ّ
ّ
ّ
الـ ـع ــدو ت ـ ــدك ال ـب ـي ــوت ال ـس ـك ـنــيــة بــالـقـنــابــل
والصواريخ على مدار الساعة.
آخر سنواته أنه
وكامل األسعد
الذي زعم في ّ
ّ
ّ
التفاقية ّ ١٧أيار ،وقع على قانون
يصوت
لم
االتـ ـف ــاق وأرسـ ـل ــه إل ــى ال ـق ـصــر الـجـمـهــوري
(راجع «النهار» ٢٣ ،حزيران .)١٩٨٣ ،والشيخ
عبد األمير قبالن كان من األصوات الداعمة
ّ
الجميل ،حينما كان املفتي حسن
لحكم أمني
ّ
خالد ينتقد تعديات الجيش اللبناني على
اآلمـنــن فــي بـيــروت الـغــربـ ّـيــة .قــال قـبــان إن
ّ
الجميل «غـيــر متجه بــاتـجــاه سـ ّـيــئ»،
أمــن
ُ
ّ
وأض ـ ــاف «أنـ ــا أح ـب ـبــت الـفـلـسـطـيـنــيــن يــوم

ّ
كــانــوا ثــائــريــن مــن أج ــل حــقـهــم ،وأصـبـحـ ُـت
ض ـ ّـده ــم ع ـن ــدم ــا أقـ ــامـ ــوا دولـ ـ ــة ل ـه ــم ضـمــن
ّ
ّ
(«الصياد» ١٢ ،آب.)١٩٨٣ ،
اللبنانية»
الدولة
ّ
لــم يـكــن ك ــام الــزع ـمــاء الـشـيـعــة التقليديني
ّ
التقليديني مختلفًا عن خطاب
ورجال الدين
الكتائب يومها .املفتي الجعفري املمتاز لم
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي،
يتورع عن تأييد مطالب
ف ـقــال فــي خـطـبــة بـمـنــاسـبــة عـيــد الـفـطــر في
 ١١تـ ّـمــوز ١٩٨٣ ،ما يلي ،بعد أن أثنى على
ج ـهــود حـكــم أم ــن الـ ّجـمـ ّـيــل فــي مـفــاوضــات
ّ ١٧أي ـ ــار« :إن لـنــا حــقــا ف ــي الـعـيــش بـحـ ّ
ـريــة
ٌّ
وس ـ ــام ،وق ــد ي ـكــون لـجـيــرانـنــا ح ــق علينا
فــي أال نستعمل أراضـيـنــا منطلقًا ألعـمـ ّـال
عدائية ّ
ّ
ضدهم ،سوف نحفظ لهم هذا الحق،
ّ
فـلـيـحـفـظــوا لـنــا حـقـنــا عـلـيـهــم» ( ١١تــمــوز،
« ،١٩٨٣السفير») .كما عارض املفتي قبالن
أعـمــال املـقــاومــة ضــد االح ـتــال اإلسرائيلي
وق ــال بــال ـحــرف« :إن الـعـمــل الـعـسـكــري ،من
ّ
اللبنانية ال
أي فريق كــان في هــذه املرحلة
يمكن أن ينفع أحدًا ،وال يستفيد منه أحد...
علينا أن نحافظ على أرضنا ونبعدها ّعن
كــل إجـ ــرام وعـمــل عـسـكــري ،علينا أن نكف
عن كل هذه األعمال لنرحم أنفسنا ويرحم
بعضنا بعضًا» ( ،١٧أيلول .)١٩٨٣ ،واملفتي
ق ـبــان زار بـصـحـبــة ال ـش ـيــخ مـحـمــد مـهــدي
شـمــس الــديــن ب ـيــار الـجـمـ ّـيــل وفـ ــادي أف ــرام،
ّ
قائد ّ
ّ
اللبنانية في حينه .وعلق أفرام
القوات
ّ
على اللقاء بالتنديد بـ«األيدي الشيوعية»،
ّ
مضيفًا أن «الشيوعي يريد إحباط مخطط
َ
ُ
الـسـلــم ال ــذي وض ــع لـلـبـنــان» («ال ـع ـمــل»١٥ ،
كانون الثاني .)١٩٨٣ ،كما أن املفتي قبالن
رف ــض أي ان ـت ـق ــادات ع ــرب ـ ّـي ــة لـلـمـفــاوضــات
ّ
ّ
اإلسرائيلية وطالب أن «يعيرنا
اللبنانية ـ
الـ ـع ــرب س ـكــوت ـهــم» («الـ ـنـ ـه ــار» ٢٨ ،كــانــون
الثاني.)١٩٨٣ ،
والطريف أن اسم رفيق الحريري لم يرد في
ّ
اللبنانية إال في حقبة املفاوضات
الصحافة
ّ
ّ
وص ـف ـتــه كــانــت
ال ـل ـب ـنــانــيــة ـ ـ ـ االس ــرائ ـي ـل ــي ــةِ ،
«مساعد املــوفــد الـسـعــودي األمـيــر بـنــدر بن
ً
س ـل ـط ــان» .وك ـ ــان الـ ـ ــدور ال ـس ـع ــودي مـكـمــا
ل ـل ــدور األم ـيــركــي لتسهيل تـمــريــر اتـفــاقـ ّـيــة
ّ ١٧أيـ ــار عــربـ ّـيــا .وكــانــت اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة
ّ
ّ
اللبنانية في
تشدد أنها متفقة مع الحكومة
ّ
ّ
طلبها لـ«دمج قوات سعد حداد في الجيش
الـلـبـنــانــي» («ال ـن ـه ــار» ١٦ ،ش ـب ــاط.)١٩٨٣ ،
وق ــرار الــدمــج هــذا جــاء بعد تــوالــي حــوادث
ج ــرائ ــم الـ ـح ــرب الـ ـت ــي ك ــان ــت ق ـ ـ ـ ّـوات ح ـ ـ ّـداد
ترتكبها في أنحاء مختلفة من لبنان .وكانت
ّ
ّ
اإلسرائيلية
اللبنانية ـ ـ
أخـبــار املـفــاوضــات
ّ
اللبنانية من دون عالمات
ترد في الصحف
ّ
تعجب أو استنكار ،بما فيها تلك األخبار
الـتــي كــان الـنــاطـقــان بــاســم الــوفــد اللبناني
(أم ــن مـعـلــوف وداود ال ـصــايــغ) يـصــرحــان

