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سياسة

ـة ألمن إسرائيل
ت ـ ـض ـ ـعـ ــف .وإلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاح امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات
ّ
القيادة املــارونـ ّـيــة في
اليمينية ذات
ّ
ّ
طلب التسلح لم يتوقف .ففي أكتوبر
مــن ع ــام  ١٩٦٨أب ـلــغ ق ـيــادي كتائبي
القائم باألعمال األميركي أن الحزب
ّ
ق ــد ي ـت ـق ـ ّـدم ب ـط ـلــب ت ـســلــح مليليشيا
ّ
الـكـتــائــب ،وأن لـلـحــزب ق ــدرة قتالية
بعدد  ٥٠٠٠رجــل وق ـ ّـوة كوماندوس
بـعــدد ي ــراوح بــن  ٥٠و( ٧٠ص.)٣٧.
ّ
وأكــد القائد الكتائبي ان للحزب ما
يـكـفـيــه م ــن ال ـس ــاح ال ـخ ـف ـيــف ،لكنه
ّ
يحتاج إلى «توحيد معايير التسلح»
وإل ـ ـ ــى سـ ـ ــاح ثـ ـقـ ـي ــل .لـ ـك ــن ال ـت ـق ــري ــر
أوضـ ــح أن ال ـح ـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة لن
ّ
تلبي الطلب الكتائبي .حتى النائب
الشمعوني ،فضل الله تلحوق ،طالب
ّ
األميركية بسالح ملواجهة
الحكومة
جنبالط( .كــان هذا في زمن كان فيه
ّ
ّ
ّ
يصرون فيه
اللبنانيون
الشيوعيون
على «النضال البرملاني» الصرف).
أمــا االع ـتــداء اإلســرائـيـلــي على مطار
بـيــروت فــي ديسمبر عــام  ١٩٦٨الــذي
ك ــان فـيــه إسـكـنــدر ّ غــانــم قــائــد منطقة
بـ ـي ــروت ،وقـ ــد ت ـلــقــى ت ـح ــذي ــرات قبل
االع ـ ـتـ ــداء م ــن أجـ ــل ح ـمــايــة امل ـن ـشــآت
املــدنـ ّـيــة بما فيها املـطــار (وغــانــم هذا
كـ ـ ــان هـ ــو الـ ــرجـ ــل ن ـف ـس ــه ال ـ ـ ــذي الم ــه
صائب سالم على تخاذله في اعتداء
ن ـي ـس ــان  ١٩٧٣ـ ـ ـ ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ق ــائ ـدًا
للجيش ـ ـ واغتيال قــادة املقاومة في
فـ ـ ــردان ،م ــا ّأدى إل ــى اس ـت ـقــالــة ســام
ّ
فرنجية صرفه
بسبب رفض سليمان
من قيادة الجيش ،أو محاسبته على
ّ
أقل تقدير) فقد زاد من قلق الحكومة
ّ
األمـ ـي ــرك ــي ــة ع ـل ــى اسـ ـتـ ـق ــرار ال ـن ـظ ــام
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـح ـل ـي ــف .ل ـك ــن ال ـح ـكــومــة
األميركية ّ
ّ
حولت االعتداء اإلسرائيلي
اإلره ــاب ــي ع ـلــى ل ـب ـنــان إل ــى مـنــاسـبــة
لتشجيع التفاوض وتبادل الرسائل
بــن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـ ّـيــة والـحـكــومــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــةّ .
ووجـ ـ ــه لـيـفــي أش ـكــول
ّ
ّ
رســالــة إلــى الـحـكــومــة اللبنانية نــوه
فيها بالسلوك «التعاوني» (ص)٤١ .
ّ
ّ
العدو) على
للحكومة اللبنانية (مع ّ
ّ
مدى عشرين عامًا ،لكنه حذر من مغبة
من أي اعتداء من لبنان على إسرائيل.
وكان شارل حلو ،من دون علم رئيس
حـكــومـتـ ّـه وم ـج ـلــس ال ـ ـنـ ـ ّـواب ،يسعى
إل ــى تــدخــل غــربــي أو نـشــر قـ ـ ّـوات من
األم ــم املتحدة فــي الجنوب اللبناني
لحماية حدود الكيان الصهيوني من
ّ
ّ
الفدائية (لكن إسرائيل هي
العمليات
التي رفضت الفكرة التي كان ريمون
ّ
العلنيني).
ّإدة من دعاتها
ّ
ّ
لـكــن ال ـن ـيــات الـتـخــريـبــيــة والـفـتـنــويــة
ل ـل ـفــريــق ال ـي ـم ـي ـنــي تـ ـب ـ ّـدت ف ــي أوائـ ــل
ع ـ ـ ـ ــام  ،١٩٦٩ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ط ـ ـلـ ــب ك ـم ـي ــل
ّ
ّ
أميركية
عسكرية
شمعون مـســاعــدة
(لـحـ َ
ـزبــي الكتائب واألح ــرار) مــن أجل
إسـ ـق ــاط ح ـكــومــة رش ـي ــد ك ــرام ــي عبر
اإلض ــراب ــات وال ـت ـظــاهــرات (لـكــن طلب
الـ ـس ــاح ي ـت ـع ـ ّـدى ف ـع ــل ال ـت ـظ ــاه ــرات،
وق ــد رف ــض الــديـبـلــومــاســي األمـيــركــي
طلب شمعون هــذا ـ ـ حسب الوثيقة).
وت ـق ـ ّ
ـدم ح ــزب الـكـتــائــب بـطـلــب مماثل
في نفس الشهر .وقد طلب شارل حلو
مــن الـسـفـيــر األم ـيــركــي ثـنــي الكتائب
واألحـ ـ ــرار ع ــن خـطـطـهــم وأن ـه ــا يمكن
أن ت ـ ّ
ـؤدي إلــى معركة قــد يخسرونها
وقــد تطيح أيضًا «الـتــوازن الطائفي»
ف ــي ال ـب ـل ــد .وح ـس ــب م ــا ورد ف ــي تلك
ال ــوث ــائ ــق ،ف ــإن م ــوق ــف رش ـي ــد كــرامــي
آنـ ــذاك ل ــم ي ـع ــارض الـطـلــب م ــن ال ــدول
ّ
ّ
األميركية)
الخليجية (عبر راعيتها
ّ
التأثير في الفدائيني لوقف نشاطهم
من لبنان ،وإن كان يخشى إعالن ذلك.
(ص.)٥٦ .
ّ
الجميل
وفي شهر حزيران  1969طالب
وشـ ـمـ ـع ــون (م ـ ـ ـ ـ ّـرة ج ـ ــدي ـ ــدة) ال ـس ـف ـيــر
األمـ ـي ــرك ــي ب ـت ـس ـل ـيــح ملـيـلـيـشـيــاتـهــم،
كذلك ّ
تقدم شمعون بطلب رسمي من

ّ
األميركية بسالح
نائب رئيس البعثة
خفيف ل ـ «حـمــايــة املـسـيـحـ ّـيــن» .وفي
ّ
ّ
الجميل تخلي
لقاء في السفارة ،أدان
ّ
األميركية عن أصدقائها في
الحكومة
ّ
لـبـنــان ،فيما ح ــذر فضل الـلــه تلحوق
ّ
(ال ــذي قــدم طلبًا هــو اآلخ ــر للتسلح)
ّ
تتهدد لبنان بسبب عدم
مــن أخـطــار
ّ
تلبية طـلـبـيــات الـتـســلــح .لـكــن موقف
السفير األمـيــركــي ،وفــق امل ــداوالت في
ّ
ّ
بالتغير
األميركية ،بــدأ
داخــل اإلدارة
ّ
ملصلحة تسليح «املـسـيـحــيــن» .لكن
املـ ـس ــؤول األم ـي ــرك ــي ت ــال ـك ــوت سيلي
(ع ـمــل فــي مــا بـعــد سـفـيـرًا فــي دمشق
وب ـ ــادر لــات ـصــال بـمـنـظـ ّـمــة الـتـحــريــر
ّ
الفلسطينية في السبعينيات ،مخالفًا
ت ـع ـل ـي ـم ــات ك ـي ـس ـن ـج ــر) رفـ ـ ــض ف ـك ــرة
ّ
ال ـس ـف ـيــر وح ـ ــث ع ـلــى إقـ ـن ــاع الــزع ـمــاء
املوارنة بانتهاج االعتدال والتعايش
مع املسلمني.
ل ـكــن شـ ــارل ح ـلــو ك ــان ي ـتــواصــل س ـ ّـرًا
ّ
اإلسرائيليني ،كما أخبر أبا إيبان
مع
ّ
الحكومة األمـيــركــيــة فــي شهر أيـلــول.
سرية ومباشرة ّ
ّ
وجهها
وفــي رسالة
ال ــرئـ ـي ــس ال ـل ـب ـن ــان ــي إل ـ ــى إس ــرائـ ـي ــل،
قـ ــال ل ـهــم إنـ ــه «ي ـت ـفـ ّـهــم امل ـش ـك ـلــة الـتــي
ّ
ُيـشــكـلـهــا ال ـف ــدائ ـ ّـي ــون ض ــد إســرائ ـيــل،
لـكــن الـحـكــومــة ال تستطيع أن توقف
ّ
ال ـت ـس ــل ــل ك ـل ـ ّـي ــا» (ص .)٥٨ .وع ـنــدمــا
وصــل الـجــواب اإلسرائيلي إلــى حلو،
ومـ ـف ــاده أن ال ـح ـكــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة
ستتخذ «اإلجـ ـ ــراءات الــدنـيــا لحماية
«يظهر ّ
مواطنيها» ،وصفه بأنه ُ
تطورًا
إي ـج ــاب ـ ّـيــا ف ــي امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي».
وق ــد أخ ـب ــرت الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـ ّـيــة
ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة أن «لـبـنــانـ ّـيــن
مــرمــوقــن» ك ــان ــوا ي ـتــواص ـلــون معها
س ـ ـ ّـرًا وأنـ ـه ــم «ي ـ ّ
ـرحـ ـب ــون ب ــاعـ ـت ــداءات
ّ
ّ
إسرائيلية على قواعد الفدائيني بني
الحني واآلخر».
لـكــن املــوقــف األمـيــركــي تـغـ ّـيــر بحلول
ش ـه ــر أك ـت ــوب ــر م ــن ع ـ ــام  ،١٩٦٩حــن
ّ
ّ
الخاصة
العمليات
عقدت «مجموعة
ّ
فــي واشـنـطــن» ،وهــي لجنة حكومية
اجتماعًا
تجتمع للتعامل مع األزماتّ ،
ّ
خاصًا للتباحث في شأن التدخل في
ّ
لبنان .وتــركــز البحث على املفاضلة
بني تسليح الجيش اللبناني وتسليح
ّ
املسيحية» .وواف ــق كل
«امليليشيات
املـجـتـمـعــن ع ـلــى وض ــع خ ـطــة تـكــون
موضع التنفيذ لتسليح امليليشيات
الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ـ ّـي ــة ،لـ ـك ــن ل ـ ــم يـ ـك ــن واضـ ـح ــا
ال ـظ ــروف ال ـتــي يـمـكــن فـيـهــا مـبــاشــرة
عـمـلـ ّـيــة الـتـسـلـيــح .وزارة ال ـخــارجـ ّـيــة
يمكن
رأت أن سقوط الحكم في لبنان ّ
أن يكون الحافز للتسليح .أما ممثل
وكــالــة املـخــابــرات األمـيــركـ ّـيــة ،فاقترح
ت ـس ـل ـي ــح املـ ـي ـلـ ـي ـشـ ـي ــات عـ ـب ــر ش ــرك ــة
ّ
ّ
خاصة (مثل «إنترأرمكو»)
أميركية
ملـ ـ ّـد ّامل ـي ـل ـي ـش ـيــات ب ــال ـس ــاح ،ع ـلــى أن
ّ
األميركية بالنفقات.
تتكفل الحكومة
ّ
ُ
عمليات
وبحث في أمر التسليح عبر
ّ
إسـقــاط مــن الـجــو (ص .)٦٣ .وعندما
ت ـس ــاءل م ـس ــؤول أم ـيــركــي ع ــن سبب
عدم املباشرة بتسليح الكتائب على
ال ـفــور ،أجــابــه كيسنجر ب ــأن تسليح
ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي م ـمــاثــل لتسليح
ال ـك ـت ــائ ــب ،ألن ال ـج ـي ــش واقـ ـ ــع تـحــت
«س ـ ـي ـ ـطـ ــرة ض ـ ـ ّـب ـ ــاط م ـت ـع ــاط ـف ــن مــع
الـكـتــائــب» .ال نـعــرف حـســب الــوثــائــق
مــاذا حصل بعد هــذا االجـتـمــاع ،لكن
االستنتاج بمباشرة التسليح يكون
م ـن ـط ـق ـ ّـي ــا ،خـ ـص ــوص ــا أن كـيـسـنـجــر
أخ ـبــر نـيـكـســون بــأنــه بــاإلضــافــة إلــى
الـتـسـلـيــح ،ف ــإن الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة
ـ»عمليات ّ
ّ
سرية» .لكن
ستقوم أيضًا ب ّ
وزارة ال ــدف ــاع ح ــذرت مــن أن تسليح
ّ
سيؤدي إلــى صــراع طائفي.
الكتائب
ّ
وم ــن األك ـيــد أن الـحـكــومــة األمـيــركــيــة
قامت بتحريك أساطيلها في البحر
ً
عـلــى بـعــد  ٤٥٠مـيــا مـ ّـن لـبـنــان لدعم
ال ـن ـظــام الـلـبـنــانــي .وفــض ــل كيسنجر

ّ
ّ ً
ت ـ ــدخ ـ ــا إس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــا ع ـل ــى ال ـت ــدخ ــل
األميركي املباشر في لبنان.
وف ــي م ـ ــوازاة امل ـف ــاوض ــات ال ـتــي ّأدت
ّ
اتفاقية القاهرة ،قامت الحكومة
إلى
ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ــيـ ــة ب ــاالسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـت ــاج ــر

«األحرار» و«الكتائب»
ّ
ألح ًّا في شهر حزيران
١٩٦٧
وتموز من عام
ّ
على السفارة األميركية
السالح
للحصول على
ّ
والمعونات المالية
بعد العدوان
ّ
على المطار ،وجه
رسالة
ليفي أشكول
ّ
ّإلى الحكومة اللبنانية
نوه فيها بسلوكها ّ
«التعاوني» مع العدو
على مدى  20عامًا

3

[]2
السالح األميركي ـ اللبناني املعروف،
ســرك ـيــس ســوغــان ـل ـيــان (ال ـ ــذي لعب
دورًا كبيرًا فــي تسليح امليليشيات
ّ
اليمينية فــي سـنــوات الـحــرب فــي ما
بـعــد ،ولـنــا ع ــودة إل ـيــه) إلم ــداد قــوى
األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ب ــوس ــائ ــل عـسـكـ ّ
ـريــة
«ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى امل ـخ ـ ّـي ـم ــات وعـلــى
التظاهرات» (ص .)٧١ .ورأت السفارة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي تـسـلـيــح قـ ــوى األم ــن
والجيش أنــه ال يختلف عــن تسليح
امليليشيات ،وأك ــدت ق ـيــادة الجيش
ّ
اللبناني أنها ستتولى هي تسليح
وتجهيزها عندما يحني
امليليشيات
ّ
ّ
الجميل
ال ــوق ــت .وك ــان مـمــثـلــون عــن
وشـمـعــون ّ
ّ
فرنجية
وإدة وسـلـيـمــان
ّ
يسعون إلى التسلح في لبنان ،أو في
خــارجــه( .قـ ّـدمــت امليليشيات طلبات
ّ
ّ
الفرنسية أيضًا).
تسلح من الحكومة
ّ
ّ
وم ــن الـعـمـلــيــات ال ـســريــة الـتــي اتفقت
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـتـ ــان األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة
وال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة (ع ـب ــر ل ـق ــاء ب ــن مـيـشــال
خ ــوري والسفير األمـيــركــي) محاولة
«إح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـش ـ ـقـ ــاق» (ص )٧٣ .بــن
ّ
الفدائيني واألهالي في جنوب لبنان.
ّ
وقدم ميشال خوري في كانون الثاني
ّ
 ١٩٧٠طلبًا رسميًا من أميركا في هذا
ال ـشــأن ،عـبــر تـقــديــم مـســاعــدات ّ
مالية
ّ
ّ
ّ
ّ
وسياسية»
دينية
ـ»مؤسسات
سرية ل
فــي ج ـنــوب لـبـنــان ،أو عـبــر الـحـصــول
على مساعدات من شاه إيران بوساطة
ّ
أميركية .لكننا ال نعرف طبيعة تلك
ّ
ّ
العمليات السرية إلشعال الفتنة بني
ّ
األهــالــي والفدائيني (قــد يكون قصف

ّ
ّ
العمليات).
العدو للقرى من نتاج تلك
ّ
ّ
وعندما صعد العدو اإلسرائيلي من
الثالثة
غاراته على لبنان في األشهر ّ
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ع ـ ــام  ،١٩٧٠لـ ــم ت ـتــوقــف
االتـ ـص ــاالت الــرس ـمـ ّـيــة امل ـب ــاش ــرة بني
اللبنانية وحكومة الـعـ ّ
ّ
ـدو.
الحكومة
ونقل «مطران مقيم في القدس من أصل
لبناني» (لــم يــرد اسمه في الوثائق)،
وكان يلعب دور الرسول بني حكومة
ّ
ّ
ّ
اللبنانية
الجمهورية
العدو ورئيس
ت ـهــدي ـدًا م ــن م ــوش ــي داي ـ ــان بـتـحــويــل
لبنان إلى صحراء .لكن شارل حلو ّ
رد
ّ
واالحترام
على التهديد املباشر بالود ّ
إلسرائيل (وقال إنه كان متحفظًا في
ّ
وده خشية تـسـ ّـرب مضمون الرسالة
التي بعثها إلى دايان ).وفي رسالته،
أوضح حلو أن لبنان يلعب في املاضي
وال ـحــاضــر دور «شــرطــي إســرائ ـيــل»،
مــع أنــه ال يستطيع أن يعترف بذلك.
وأضاف حلو أن تدمير لبنان سيكون
ب ـم ـثــابــة تــدم ـيــر إدارة ش ــرط ــة حـيـفــا.
ً
وزاد حـ ـل ــو عـ ــامـ ــا ط ــائـ ـف ـ ّـي ــا يـحـمــل
ّ
تعاطفًا مع الصهيونية ،إذ قــال «إنه
ليست فــي مصلحة إســرائـيــل تدمير
ّ
ّ
اإلسالمية
الديموقراطية غير
الدولة
ّ
ال ــوح ـي ــدة وذات ال ـت ـن ــوع الــدي ـنــي في
املـنـطـقــة .وإن الـلـبـنــانـ ّـيــن بــالــرغــم من
مشاكل تعتري ّ
تفهمهم ،فإنهم على
األقــل يفهمون مشاكل إســرائـيــل ،وأن
ّ
يشكل رصيدًا ّ
قيمًا إلسرائيل
هذا قد
عندما ّ
تقرر أن تندمج ـ وليس فقط أن
تكون في ـ الشرق األوسط».
(يتبع السبت المقبل)

إسرائيل تحترم فؤاد شهاب
في أزمة نيسان  ،1969هنأت الحكومة
ّ
األميركية رئيس الجمهورية شارل حلو
ّ
على استعمال القوة لقمع املتظاهرين.
وزاد شارل حلو من رغبته في طلب
ّ
تدخل عسكري أميركي (أو «آخر»)،
لكن السفير األميركي أبلغ ميشال
مبعوث حلو الشخصي ،أن
ّ
خوريّ ،
ّ
تدخ ًال عسكريًاّ
عليهم أل يتوقعوا
ّ
أميركيًا في لبنان (ليس مباشرًا ،على
األقل) .عندها ،أجابه خوري بأنهم
ّ
تلقوا نفس الجواب من فرنسا ،ما
ً
يوحي أن حلو كان قد طلب تدخال
ّ
ّ
ّ
الفدائيني
فرنسيًا ضد
عسكريًا
يكتف
واليسار في لبنان .لكن حلو لم
ِ
ّ
ّ
واألميركية ،إذ هو
الفرنسية
باألجوبة
أرسل في سؤال عاجل إلى السفير
ً
األميركي سائال« :في حالة القالقل
ّ
املدنية التي قد تكون فوق طاقة قدرات
ّ
قوى األمن اللبنانية املحدودة ،ما هو
ّ
الخارجية ملساعدته
احتمال املساعدة
طلب فؤاد شهاب أن تزيد ّ
اإلسرائيلي
قوات االحتالل
ّ
من ّ
دورياتها على الحدود مع لبنان لمنع الفدائيين
من الحركة (مروان طحطح)

في إعادة االستقرار؟» (ص .)٥٠ .لكن
جواب السفير ّ
خيب آماله ّ
مرة أخرى.
وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة
األميركية ّ
ّ
تخيب فيه آمال الزعماء
ّ
املوارنة (وحلفائهم) في طلب تدخل
عسكري أميركي ،كان الرئيس
األميركي ،ريتشارد نيكسون ،يعقد
اجتماعًا ملجلس األمن القومي لدراسة
ّ
ّ
إمكانية القيام بتدخل عسكري أميركي
ّ
مباشر على غرار تدخل  ١٩٥٨في
لبنان (ص .)٥٠ .وأخبره وزير دفاعه
ّ
أن ّ
األميركية جاهزة للقيام
القوات
ّ
ستوكر يستنتج أن
بمهمة كهذه .لكن
ّ
ّ
الحكومة ّ األميركية تخلت عن فكرة
ّ
التدخل إل في حاالت ّ
يتعرض فيها
ّ
«املسيحيون أو األجانب» ألخطار
ّ
األميركيني .لكن حلو لم
أو ّلترحيل
يتوقف بالرغم من اإلجابات األميركيةّ
عن تكرار طلب املساعدة أو طلب
ّ
التدخل ،ألن ذلك ّ
يقويه ،ولو من باب
ً
وبناء على إلحاح
«الخيار األخير».
ّ
حلو ،بدأت الحكومة األميركية بالبحث
ّ
في سيناريوهات تدخل عسكري ّمن
نوع إرسال األسطول السادس .وعلق
السفير األميركي على موقف حلو بأنه
ّ
كان يفكر «كرئيس مسيحي» يسعى
ّ
املسيحيني .وكانت الحكومة
لحماية
األميركية ّ
ّ
تحث حلو على طلب قوةّ
ّ
املتحدة ّ
ّ
للحد من
تدخل تابعة لألمم
ّ
الفدائيني ،لكن حلو طالب أيضًا
نشاط
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بقوة تدخل أميركية تمهد لتدخل األمم
ّ
املتحدة .وبحثت الحكومة األميركية مع
ّ
ّ
املنظمة
إمكانية لعب
مدير «األنروا» في
ّ
«اإلنسانية» دورًا ّ
ّ
أمنيًا ضد الفدائيني،
ّ
لكن االعتراض القوي من مقر األمم
ّ
األميركية.
املتحدة قضى على الفكرة

ّ
الجميل
واجتمع كميل شمعون وبيار
في شهر نيسان مع السفير األميركي
ّ
املستمرة في طلب
ضمن الحملة
ّ
املساعدة (لكن شمعون تحفظ في
ّ
الجميل برفض الطلب
اللقاء لعلمه من
من قبل أميركا) .لكن شمعون ذهب
أبعد من ذلك ،إذ اقترح على السفير
األميركي أن تقوم الحكومة اإلسرائيليةّ
بتوجيه تحذير مباشر وعلني ّإلى
ّ
الفدائيني «لعل
لبنان ّحول نشاط
ّ
ذلك يؤثر في املسلمني املتطرفني
ّ
بحرية حركة مطلقة
الذين يطالبون
ّ
للفدائيني» .وبعد اللقاء مع شمعون،
التقى السفير األميركي مع فؤاد
شهاب وسأله رأيه في أن تقوم
ّ
اإلسرائيلية بتحذير لبنان
الحكومة
لتخويف ّ
مؤيدي العمل الفدائي فيه.
وطلب شهاب مهلة  ٢٤ساعة ّ
للرد ،ثم
أخبر السفير بأن التحذير اإلسرائيلي
هذا سيساعد (ص .)٥٣ .لكن السفير
األميركي امتنع عن نقل الطلب اللبناني
خوفًا من تأليب الرأي العام العربي
ّ
األميركية.
ضد إسرائيل والحكومة
يكتف فؤاد شهاب بهذا ،ال بل طلب
ولم
ِ
أن تزيد ّقوات االحتالل اإلسرائيلي
من ّ
دورياتها على الحدود مع لبنان
ّ
ملنع الفدائيني من الحركة (سبق فؤاد
شهاب جماعة  ١٤آذار في تقديم
النصح ّ
للعدو اإلسرائيلي في عدوانه).
ّ
ّ
وعبرت الحكومة اإلسرائيلية ،من خالل
سفارتها في واشنطن ،عن «احترامها»
لشهاب .وفي هذا السياق ،وبعد أن فقد
ّ
شارل حلو األمل في تدخل عسكري
أميركي ملصلحة النظام الطائفي
الحاكم في لبنانّ ،
قرر التفاوض مع
ّ
الفدائيني.

