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سياسة
وثائق

ّ
هكذا أشعلت أميركا الحرب األهلية

لبنان شرطـ

ّ
ّ
األهلية .الكتاب الذي
اللبنانية في بداية الحرب
في الواليات المتحدة دور واشنطن في السياسة
يكشف كتاب صدر حديثًا ّ
ّ
ّ
يحمل عنوان «ميادين التدخل :السياسة الخارجية األميركية وانهيار لبنان ١٩٦٧ ،ــ  ،»١٩٧٦يعتمد على األرشيف األميركي
ّ
من سجالت وزارة الخارجية ودوائر استخبارية وغيرهاُ ،
األهلية
ويظهر في صفحاته ضلوع واشنطن في إشعال الحرب
واذكائها وكيفيه تعاملها مع «حلفائها» في بيروت .في ما يأتي ،الحلقة الثانية من السلسلة التي تنشرها «األخبار»
أسعد أبو خليل
م ــا يـكـتـشـفــه املـ ــرء م ــن ه ــذه الــوثــائــق
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ـ ّـي ـ ــة الـ ــرس ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة ح ـم ـي ـم ـ ّـي ــة
ّ
اللبنانية
العالقة بني حــزب الكتائب
والـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة (أي إن مقولة
أن حــزب الكتائب اضـطـ ّـر مرغمًا إلى
االستعانة بـ»الشيطان» ،أي إسرائيل،
ّ
األهلية ألنــه كان
فــي سـنــوات الـحــرب
ً
معزوال ،ما هي إال واحدة من أكاذيب
ّ
الحزب الــذي كــان يتنعم مبكرًا بدعم
خليجي وأردنـ ــي وأم ـيــركــي ،حـتــى ال
ّ
نتكلم عــن دعــم غــربــي آخــر ال وثــائــق
عـ ـن ــه إل ـ ـ ــى اآلن) .كـ ــذلـ ــك إن أح ـ ـ ــزاب
ّ
الوطنية،
الكتائب واألح ــرار والكتلة
أو باألحرى إن شخص كميل شمعون
وب ـي ــار الـجـمـ ّـيــل وري ـم ــون ّإدة (ال ــذي
افـتــرق عــن حلفائه فــي مطلع الحرب
والــذي ال يبرز في الوثائق كما يبرز
ش ـم ـعــون وال ـج ـم ـ ّـي ــل ،ل ـكــن األخ ـيــريــن
ّ
األميركيني
ينطقان في اللقاءات مع
باسم «الحلف الثالثي» آنــذاك) كانوا
ّ
فعليًا فــي الـحـكــم فــي عهد
مـشــاركــن
ّ
شارل الحلو وسليمان فرنجية .يبدو
ّ
أن زعـمــاء املــوارنــة تكتلوا فــي قيادة
جـمــاعـ ّـيــة عـنــدمــا ب ــدأ ن ـظــام الهيمنة
الـ ـط ــائـ ـف ــي ال ـ ـ ــذي زرع ـ ـ ــه االس ـت ـع ـم ــار
الفرنسي ،ورع ــاه الـغــرب فــي مــا بعد،
ّ
يتعرض لالهتزاز والتهديد املباشر.
وق ـ ـ ـ ــد ض ـ ـغـ ــط األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار والـ ـكـ ـت ــائ ــب
وال ـك ـت ـلــة الــوط ـنـ ّـيــة ع ـلــى شـ ــارل حلو
ل ـ ـعـ ــدم ال ـ ــرض ـ ــوخ لـ ـلـ ـم ــزاج ال ـش ـع ـبــي
والــرسـمــي العربي بقطع العالقة مع
دول الغرب بعد حرب  .١٩٦٧والحلف
بنجاح بــاهــر في
الـثــاثــي (ال ــذي فــاز
ـرجــح ّ
انتخابات  ١٩٦٨ـ ـ ومــن ُاملـ ّ
بقوة
ـ ـ ـ بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى الـ ـع ــاق ــة الـ ـت ــي جـمـعــت
أحّـ ــزابـ ــه مـ ــع حـ ـك ــوم ــات ال ـ ـغـ ــرب ،أن ــه
ّ
أميركية مباشرة في
تلقى معونات
الـحـمــات االنـتـخــابـ ّـيــة ،لـكــن الــوثــائــق
ل ــم ت ـظ ـهــر ب ـعــد ف ــي ذل ـ ــك) ل ــم يـنـتـظــر
إلــى نهاية شهر حــزيــران كــي يصدر
بـيــانــا يـطــالــب فـيــه ب ــ»تــدويــل لـبـنــان»
وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ض ـ ـمـ ــان خ ــارج ــي
لحياده (كــأن لبنان كــان ُمشاركًا في
حــرب حــزيــران ـ ـ راج ــع ّكـتــاب جيمس
ستوكر« ،ميادين التدخل :السياسة
ّ
ّ
األميركية وانهيار لبنان،
الخارجية
 ،»١٩٧٦-١٩٦٧ع ــن دار ن ـشــر جــامـعــة
ّ
الجميل
كــورنـيــل ،ص .)٣٢ .ال بــل إن
أصـ ـ ـ ّـر ع ـل ــى ح ـل ــو أن يـ ـع ــود الـسـفـيــر
األميركي على عجل بعد مغادرته ّ
ردًا
على إجماع عربي (ولبناني شعبي).
وع ــرض على األمـيــركـ ّـيــن نشر قـ ّـوات
م ـي ـل ـي ـش ـيــا الـ ـكـ ـت ــائ ــب ل ـح ـم ــاي ــة أم ــن
ّ
األميركية .إن قراءة التقارير
السفارة
ّ
من تلك الفترة يؤكد بصورة قاطعة
أن امليثاق الوطني املزعوم لم يكن إال
كــذبــة انطلت على الــزعـمــاء املسلمني
في لبنان ،وكانت بنودها سارية فقط
على فريق واحد ،في رفض التحالف
أو االندماج مع املحيط العربي ،فيما
ك ــان ك ــل رؤس ـ ــاء ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة الــذيــن
تعاقبوا بعد االستقالل ـ ـ بالتحالف
مع الزعماء املــوارنــة ـ متحالفني ّ
سرًا
ّ
ـدول الـغــربـ ّـيــةُ ،مطالبني
وب ـقــوة مــع ال ـ ّ
على الــدوام بتدخل عسكري أميركي
ّ
أو فــرن ـســي أو ح ــت ــى إســرائ ـي ـلــي في
صالحهم .لقد خالف الزعماء املوارنة
كل بنود «امليثاق الوطني» فيما كانوا
يعظون الغير بجدوى «امليثاق» فقط
كي يعزلوا لبنان عن محيطه العربي

ّ
التسلح بكامل إرادته ال ُ
«مكرهًا» (أ ف ب)
اليمين اللبناني سعى إلى

(ولـ ــم ي ـكــن امل ـح ـيــط ال ـعــربــي خــاضـعــا
ّ
ملشيئة حكام الخليج آنذاك).
ويرد في الوثائق أن حزب «األحــرار»
و»الـكـتــائــب» ألـ ّـحــا فــي شـهــر حــزيــران
وتـ ّـمــوز مــن ع ــام  ١٩٦٧عـلــى الـسـفــارة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـســاح
واملـ ـع ــون ــات امل ــال ـ ّـي ــة .وك ـت ــب الـسـفـيــر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إل ـ ــى ح ـك ــوم ـت ــه ف ـ ــي ه ــذا
ـوص بتلبية
ال ـص ــدد أن ــه ـ ـ وإن ل ــم يـ ـ ِ
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ـ ـ ـ ـ يـ ــوصـ ــي ب ــأن
ُ َّ
ت ـبــلــغ «ال ـل ـجــان امل ـع ـنـ ّـيــة» ف ــي اإلدارة
ُّ
ّ
األمـيــركــيــة بالطلبات فــي ح ــال تغير
توصيته في هذا الشأن .وفي حزيران
ّ
رسميًا
من عــام  ،١٩٦٧طلب شمعون
م ــن ال ـح ـك ــوم ــة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة تـسـلـيـحــا
ومـ ـس ــاع ــدات م ــال ـ ّـي ــة بــاس ـمــه وبــاســم
ب ـي ــار ال ـج ـمـ ّـيــل وريـ ـم ــون ّإده ،وذل ــك
لـ ـلـ ـتـ ـص ـ ّـدي لـ ـنـ ـف ــوذ ك ـ ـمـ ــال ج ـن ـب ــاط
«واملـتـطـ ّـرفــن املـسـلـمــن» .حتى شيخ
الـعـقــل الـيــزبـكــي ،رشـيــد ح ـمــادة (كــان
للدروز شيخا عقل يومها ،والوثيقة
ّ
األميركية وستوكر أشارا إلى حمادة
فـقــط ك ــ»زع ـيــم درزي») طـلــب ســاحــا
ً
وم ـ ـ ــاال م ــن الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة فــي
ّ
بيروت في ذلك الشهر .وكأن الرد على
هزيمة  ١٩٦٧كــان عند كــل هــؤالء في
تعزيز الـحـضــور امليليشاوي ألعــداء
امل ـقــاومــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة وال ـي ـســار في
ّ
العدو اإلسرائيلي كما
لبنان (وحلفاء
َ
سيتضح بعد قليل) .ولم ينس حمادة

حلو في رسالة
ّ
سري ّة إلى إسرائيل:
المشكلة التي
أتفهم
ّ
ّ
ُيشكلها الفدائيون ضد
إسرائيل
لعب مطران
مقيم في القدس من
الرسول
أصل لبناني دور ّ
بين حكومة العدو
والرئيس شارل حلو

ه ــذا ،املـتـحــالــف مــع شـمـعــون (وال ــذي
ّ
ذكر ّ بتحالفه مع «الحلف الثالثي») أن
ّ
يحذر السفارة األميركية من عواقب
تجهيز االتحاد السوفياتي مليليشيا
ك ـم ــال ج ـن ـب ــاط .وال ـن ــائ ــب الـلـبـنــانــي
فــي حينه ،أنــدريــه طــابــوريــان ،التقى
بــالــديـبـلــومــاســي األم ـي ــرك ــي تــالـكــوت
سيلي في واشنطن ،أثناء زيارة ّ
األول
للواليات املتحدة كي يطلب هو اآلخر
ّ
يتضمن كتاب
السالح من أميركا (لم
سـتــوكــر طـلــب ط ــاب ــوري ــان ه ــذا ،لكنه
نشر الوثيقة على صفحته) .وورد في
ّ
الوثيقة أن طابوريان أكــد أن السالح
ّ
ّ
لن ُيستعمل إل ضد «املتطرفني» وأنه
ّ
«التحرك الشيوعي املعادي»
سيردع
(ص ١ .م ــن ال ــوث ـي ـق ــة الـ ـت ــي ن ـشــرهــا
س ـتــوكــر)( .وط ــاب ــوري ــان هــو الــوحـيــد
ال ــذي ذك ــر فــي لـقــائــه مــع األمـيــركـ ّـيــن
إسرائيل بالسلب ،وأشــار إلى اقتناع
ّ
اللبنانيني بخطورة املطامع
فريق من
ّ
اإلسرائيلية في لبنان).
أمـ ـ ــا الـ ـعـ ـم ــاد إمـ ـي ــل بـ ـسـ ـت ــان ــي ،ق ــائ ــد
الجيش ،فقد التقى بالقائم باألعمال
األم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ بـطـلــب م ــن شـ ــارل ح ـلــو ـ
ّ
إمكانية مساعدة الحكومة
وسأله عن
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ـل ـج ـيــش ال ـل ـب ـن ــان ــي فــي
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى «مـ ـع ــارض ــة م ــن قـبــل
ّ
ّ
للحد
إسالمية في لبنان» أو
عناصر
ّ
مــن جـهــود «عـنــاصــر شيوعية خــارج
لبنان» للقيام بأعمال «ضــد مصالح

أمـيـ ّـركــا أو ضــد إســرائ ـيــل» (ص.)٣٣ .
وحذر بستاني من أن الحكومة يمكن
ّ
عربية ملقاطعة
أن تنساق وراء دعوات
أميركا وبريطانيا من دون «ضمانة
أمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة واض ـ ـح ـ ــة» .وفـ ـه ــم ال ـق ــائ ــم
باألعمال أن طلب املساعدة يشمل طلب
م ـســاعــدة عـسـكـ ّ
ـريــة .وع ـنــدمــا صــدرت
ق ــرارات عــن مجلس ال ــوزراء اللبناني
ّ
أميركية (مثل «كوكا
ملقاطعة شركات
ّ
ك ــوال» و»فـ ــورد» و «أر.س ـ ـ ــي.إي») أكــد
شارل حلو للقائم َّباألعمال َّاألميركي
أن الـقــرارات لن تنفذ أو ستنفذ ببطء
ّ
األميركية
شديد .والالفت أن الحكومة
الح ـظ ــت أن امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي من
ّ
ّ
الفدائيني
لبنان ال يتعلق فقط بوجود
على أرضــه ،واليسار اللبناني ،بل إن
هـنــاك أطـمــاعــا إســرائـيـلـ ّـيــة فــي لبنان.
وبــالــرغــم مــن أن لبنان لــم يـشــارك في
ال ـحــرب ب ــأي ص ــورة مــن ال ـص ــور ،فــإن
الحكومة اإلســرائـيـلـ ّـيــة أرهـبــت لبنان
عبر اعتبار اتفاق الهدنة ُم ً
لغى ،كذلك
ّ
ملــح رئـيــس الحكومة اإلســرائـيـلــي في
شهر أيـلــول إلــى أطـمــاع إســرائـيــل في
نهر الليطاني.
وعـ ـن ــدم ــا ق ـص ـف ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ح ــوال
ف ــي ّأيـ ـ ــار  ،١٩٦٨ح ــاول ــت الـحـكــومــة
ّ
األميركية إفهام حليفتها بــأن قدرة
ّ
الـحـكــومــة الـلـبـنــانــيــة عـلــى «مـحــاربــة
اإلرهاب» الفلسطيني وعلى الحفاظ
عـلــى انـحـيــاز الـحـكــومــة نـحــو الـغــرب

