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لبنان وإسرائيل
الكترونية مفتوحة عرض فيها جزءًا يسيرًا من
ّ
السرية التي أفرج عنها قانونيًا .فصول
الوثائق
ّ
موثقة منذ الحرب الباردة حتى غزو العراق.
 ٨٥وثيقة هي حصة لبنان في مكتبة رامسفيلد،
شملت سنوات متقطعة بني  ١٩٧٦و.٢٠٠٦
«األخبار» تنشر في حلقتني متتاليتني ّ
أهم تلك

الوثائق في فترات ( ١٩٧٦تجدونها على املوقع
االلكتروني فقط) و ١٩٨٣ــ  ١٩٨٤ووثيقة واحدة
في عام  .٢٠٠١علمًا أن برقيات  ١٩٨٣و١٩٨٤
الخاصة بلبنان ال ترد في تسريبات «ويكيليكس»،
كما املذكرات الخاصة بوزارة الدفاع األميركية.
في الحلقة االول��ى ،ننشر محاضر اجتماعات

رامسفيلد مع مسؤولني لبنانيني وع��رب بني
 ١٩٨٣و ١٩٨٤ح��ول اتفاق  ١٧أي��ار واالجتياح
اإلسرائيلي للبنان« .اإلرهاب السوري والسوفياتي
ّ
أشد خطورة على العالم العربي من إسرائيل»،
هذا ما أقنع به رامسفيلد معظم من التقاهم
في «مهمته الخاصة»
إعداد صباح أيوب

الحل في لبنان
التدخل األجنبي مفتاح ّ
جنبالطّ :
ب �ع ��د ل �ق ��ائ ��ه م� ��ع ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط،
ي ��وم  ١٤ك��ان��ون االول  ١٩٨٣في
ّ
عمان ،استنتج دونالد رامسفيلد
ف��ي م�لاح�ظ��ات��ه أن��ه «ع�ل�ي�ن��ا تحينّ
الفرصة املناسبة إلبعاد جنبالط
ع��ن السوريني وإقناعه بالتحدث
ّ
ّ
الجميل».
جديا مع (أمني)
وح� � ��ول ع �ق ��د م ��ؤت �م ��ر م �ص��ال �ح��ة
�رط
ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ف � ��ي ج� �ن� �ي ��ف اش � �ت� � ً
جنبالط «وق��ف اط�لاق النار أوال»
ووضع «معاهدة وطنية تأخذ في
االع �ت �ب��ار ال� �ت ��وازن ال��دي �م��وغ��راف��ي
ّ
ال� �ج ��دي ��د .ف� ��ال� ��دروز ال ي �ش��ك �ل��ون
س� � ��وى  ٪٧م � ��ن ال � �س � �ك� ��ان ل �ك��ن
الشيعة يشكلون على األق��ل ثلث
الشعب اللبناني»ّ .
وعن اتفاق  ١٧أيار علق رامسفيلد
أن «ال �س��وري�ين ي�ت��ذرع��ون باتفاق
 ١٧أي ��ار ل�ل�ب�ق��اء ف��ي ل �ب �ن��ان» ،ف� ّ
�رد
ج �ن �ب�ل�اط ب � ��أن االت � �ف� ��اق «ي �ن �ت �ه��ك
السيادة اللبنانية .وهو ليس مفيد
ّ
بشيء بل يشكل عائقًا».
وب �ع��د أن ك ��رر رام�س�ف�ي�ل��د م ��رارًا
س��ؤال��ه ع��ن ام�ك��ان�ي��ة ل �ق��اء ال��زع�ي��م
ال � ��درزي ب��ال�ج�م� ّ�ي��ل «وع �ق��د ات�ف��اق
معه» ،وافق جنبالط على أن يلتقي
الرئيس في العاصمة االردن�ي��ة أو
ف��ي ال �س �ع��ودي��ة .ل�ك�ن��ه س ��أل« :ه��ل
س �ي �ع �ت��رف ال� �ج� �م � ّ�ي ��ل ب �ح��اج �ت �ن��ا
إلع��ادة توزيع السلطات والثروات
ووضع دستور جديد للبالد؟ أنا
مستعد ل�ل��ذه��اب ال��ى جنيف لكن
امل ��وارن ��ة ل ��ن ي �ت �ش��ارك��وا ال�س�ل�ط��ة
م �ع �ن��ا .ه ��م اس� �ت� �خ ��دم ��وا س��وري��ا
ضدنا عام  ١٩٧٦وإسرائيل عام
 ،»١٩٨٢وأضاف الزعيم اللبناني:
«لبنان ،ببساطة ،ليس دول��ة ،على
الرغم من انجذاب البعض ملثاليات
ج� �م ��ال ع �ب��د ال �ن ��اص ��ر وال �ق��وم �ي��ة
العربية».
الدروز لن يحاربوا من أجل املوارنة

ّ
وعندما تكلم رامسفيلد عن «أن
إي ��ران وس��وري��ا ول�ي�ب�ي��ا واالت �ح��اد
السوفياتي هي موطن لإلرهاب»

ـ �ـ ك�م��ا ردد ع�ل��ى م�س��ام��ع ك��ل من
التقاهم من الزعماء العرب ــ كان
السياسي الوحيد ال��ذي
جنبالط
ً
ّ
ق��اط�ع��ه ق��ائ� ًلا «م��ن امل �ه� ّ�م تعريف
االرهاب أوال قبل ان نتكلم عنه».
رامسفيلد دعا الى عودة الدروز
ال� ��ى ص �ف ��وف ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي

الع � � ��ادة ال� � �ت � ��وازن ال �ط ��ائ �ف ��ي ال ��ى
امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة ،ل �ك��ن
ج�ن�ب�لاط ّ
رد ب��أن «ال �ج �ي��ش ليس
م �ت �ع ��دد ال� �ط ��وائ ��ف ف� ��ي ق �ي ��ادات ��ه
ال� �ع� �ل� �ي ��ا .وال� � � � ��دروز ال ي �م �ك��ن أن
ي � �ح� ��ارب� ��وا م� ��ن أج � ��ل امل � ��وارن � ��ة».
ج �ن �ب�ل�اط أك� ��د أن ق ��ائ ��د ال �ج �ي��ش

ال �ج �ن��رال إب��راه �ي��م ط �ن��وس «ل��دي��ه
ط �م��وح��ات س �ي��اس �ي��ة وي ��ري ��د أن
يصبح رئيس جمهورية».
وفي إطار املعارك مع الجيش ،قال
ج �ن �ب�لاط إن «ق� ��وات امل��اري �ن��ز هم
م��ع ال�ج�ي��ش اللبناني وم��ن واج��ب
ال� � � ��دروز أن ي� � � � ّ
�ردوا ع �ل��ى ق�ص��ف

ّ
خدام :تفجير املارينز
يطيل مكوث األميركيني

لقاء ثالثي
في تل أبيب

مزيج مقرف
من يساريني وشيعة

ال� �ت� �ق ��ى دون � ��ال � ��د رام �س �ف �ي �ل ��د وزي� ��ر
الخارجية السوري عبد الحليم ّ
خدام
(ال � �ص ��ورة) ف��ي  20ت �ش��ري��ن ال�ث��ان��ي
 ،1983وس �م��ع م �ن��ه م �ط �ل��ب س��وري��ا
بانسحاب كامل للجيش االسرائيلي
م��ن ل �ب �ن��ان .أم ��ا ع��ن «رع ��اي ��ة س��وري��ا
ل�لأع�م��ال االره��اب �ي��ة ال �ت��ي ت �ح��دث في
بيروت» فقد تمنى ّ
خدام على املبعوث
االميركي أن ال يعتمد على «الحملة
االع�لام �ي��ة امل �ع��ادي��ة ل �س��وري��ا» ،وق��ال:
«العالقات السورية ـــــ األميركية ليست
ج �ي��دة ،لكننا ال ن�ق�ب��ل تفجير ق��وات
املارينز في بيروت .ألننا نريدكم أن
ترحلوا من لبنان مع سفنكم الحربية،
ونحن ندرك أن أي عمل من هذا النوع
سيطيل مكوثكم هناك».
وح��ول اتفاقية  ١٧أي��ار ،أوض��ح ّ
خدام
أن «س ��وري ��ا ت��رف �ض �ه��ا ألن �ه ��ا ت �ح� ّ�د
م��ن س �ي��ادة ل�ب�ن��ان وت�ع�ط��ي إس��رائ�ي��ل
مساحة آمنة تبعد  ٢٣كلم فقط عن
ّ
دم�ش��ق» .وأض��اف «االتفاقية وقعها
 ٣أط��راف ولكنكم تطلبون من طرف
رابع (سوريا) تطبيقها»!
خ� � � ّ�دام خ �ت��م ك�ل�ام��ه ح� ��ول امل��وض��وع
ً
قائال «فلتنسحب إسرائيل من دون
ش��روط ،والوجود السوري في لبنان
ّ
سيحل بني اللبنانيني والسوريني في
ّ
أقل من ساعة من دون أي مكاسب».
(ال� ��وث � �ي � �ق� ��ة ال � �ك� ��ام � �ل� ��ة ع � �ل� ��ى امل� ��وق� ��ع
االلكتروني)

ف��ي  16ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  1984عقد
اجتماع ثالثي أميركي ــــ إسرائيلي
ـ�ـ�ـ�ـ ل�ب�ن��ان��ي ف��ي م�ن��زل ال��دب�ل��وم��اس��ي
ونائب مدير املوساد السابق دايفد
ك�ي�م�ح��ي (ال� �ص ��ورة) ف��ي ت��ل أب�ي��ب.
حضر اللقاء الى دونالد رامسفيلد
وك�ي�م�ح��ي ،وع��ن ال�ج��ان��ب اللبناني
س��ام��ي م ��ارون أح��د امل�س�ت�ش��اري��ن
ّ
ّ
الجميل.
املقربني من الرئيس أمني
ّ
رامسفيلد دون بعض املالحظات
ع�ل��ى ه��ام��ش ال�ل�ق��اء ،وك��ان أب��رزه��ا
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى أه �م �ي��ة م ��ا ط��رح��ه
م� � ��ارون ح� ��ول إم �ك��ان �ي��ة ان ت �ق� ّ�دم
إس��رائ �ي��ل أك �ث��ر ل�ل�ب�ن��ان« .م ��ا ال��ذي
ي �م �ك �ن �ن��ا ف �ع �ل��ه ل �ت �ك��ون إس��رائ �ي��ل
م�ن�خ��رط��ة أك �ث��ر؟» ف��ي ل�ب�ن��ان س��أل
مارون.
رام� �س� �ف� �ي� �ل ��د أوص� � � ��ى م �س��اع��دي��ه
ف � ��ي امل� � ��ذك� � ��رة ب � � ��أن ي� �ب� �ح� �ث ��وا ف��ي
م�س�ت��وى ال �ت �ب��ادل االس�ت�خ�ب��ارات��ي
م� ��ع ل �ب �ن ��ان وم� � ��دى ت� �ع ��اون ��ه« ،ألن
ال � �ب � �ح� ��ث ف� � ��ي م � �س � �ت� ��وى ودرج� � � ��ة
التعاون االستخباراتي اللبناني ــــ
اإلسرائيلي هو على أجندة عملنا».
وك � ��ان م �س �ت �ش��ار ال �ج �م� ّ�ي��ل ودي ��ع
حداد قد اجتمع مع كيمحي سابقًا
وات � �ف� ��ق م� �ع ��ه ع� �ل ��ى خ� �ط ��ة ت �ش �م��ل
الشروط املفروضة على السوريني
ل�ت�ط�ب�ي��ق ات� �ف ��اق  17أي� � ��ار ،وأط �ل��ق
عليها اسم «خطة كيمحي».

ش � ّ�دد م �ل��ك امل �غ��رب ال �ح �س��ن ال�ث��ان��ي
(ال� � �ص � ��ورة) خ �ل��ال ل �ق��ائ��ه ب��دون��ال��د
رام�س�ف�ي�ل��د ،ف��ي  21ت�ش��ري��ن الثاني
 ،1983ع�ل��ى ض ��رورة ع��زل س��وري��ا
إق�ل�ي�م�ي��ًا إلن �ه��اء االزم� ��ة ف��ي ل�ب�ن��ان.
امل �ل��ك ال �ح �س��ن ال �ث��ان��ي ق� � ّ�دم ال�ن�ص��ح
ل�لأم�ي��رك�ي�ين ب�ع��دم إب �ق��اء جيوشهم
ً
ط ��وي �ل�ا ف ��ي ب � �ي ��روت ب �ع ��د ت�ش�ك�ي��ل
ح�ك��وم��ة ق��وي��ة ألن ل�ب�ن��ان «مستنقع
مليء باألفاعي واملالريا».
امل� �ل ��ك ط �ل��ب م ��ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
دع��م ي��اس��ر ع��رف��ات ،ألن��ه «ف��ي ح��ال
سقط ال��زع�ي��م الفلسطيني ،سوريا
س� �ت� �ن� �ت� �ص ��ر ،وم� �ن� �ظ� �م ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر
ستصبح يسارية ،وستغلق االبواب
أم��ام م�ل��ك االردن» .وي�ت��اب��ع الحسن
ال �ث��ان��ي« :اذا أزي� ��ح ع ��رف ��ات ال �ب��اق��ي
سيكون مزيجًا مقرفًا من يساريني
وشيعة».
وع ��ن أزم� ��ة ل �ب �ن��ان وإس ��رائ �ي ��ل رأى
امل �ل��ك امل �غ��رب��ي أن «األم� ��ر سينتهي
ّ
بتقسيم لبنان وه��و ال�ح��ل األفضل
ل �ل �ج �م �ي��ع» .وأض � � ��اف« :س� ��وري� ��ا ل��ن
ت �ن �ت �ص��ر ف ��ي ل �ب �ن��ان ب ��ل س�ي��وق�ف�ه��ا
االسرائيليون ،وسينتهي األمر بأن
تنقذ إسرائيل العرب».
امل�ل��ك الحسن ال�ث��ان��ي أب��دى سعادته
ب ��اس� �ت� �ض ��اف ��ة امل � � �غ � ��رب ل � � �ق � � ً�اء ب�ي�ن
امل�ص��ري�ين وم��وش��ي داي ��ان ،وع��رض
أن تكون بالده مقرًا للقاءات مماثلة.

الجيش لهم ولقراهم .ال أريد قتل
املارينز وال أن يزعجني االسطول
السادس أيضًا» .وطالب بـ «نشر
م ��راق �ب�ي�ن ع �ل��ى ال �ج �ب �ه��ة ال ��درزي ��ة
ل� ��رص� ��د ال� � �خ � ��روق � ��ات م � ��ن ك ��اف ��ة
الجبهات».
اإلماراتيون حفنة قمامة

وع � � ��ن س � ��وري � ��ا س � � � ّ�أل ج �ن �ب�ل�اط
رامسفيلد« :م��اذا ح��ل بعالقاتكم
بسوريا ...كانت جيدة» وأضاف:
«أن � � �ت � ��م ت� �ض� �ي� �ع ��ون وق � �ت � �ك� ��م م��ع
ال� �س� �ع ��ودي�ي�ن ،وال� � �ع � ��راق ان �ت �ه��ى،
واالم��ارات �ي��ون ح�ف�ن��ة ق �م��ام��ة» .ثم
ت ��اب ��ع «ال � �س � ��وري � ��ون م �س �ت �ع��دون
إلب� � ��رام ات � �ف� ��اق ،ه ��م ل �ي �س��وا دم��ى
ل �ل �س��وف �ي��ات» .ج �ن �ب�لاط ط �ل��ب من
رام �س �ف �ي �ل��د أن ت ��رع ��ى ال ��والي ��ات
امل� �ت� �ح ��دة ات� �ف ��اق ��ًا ب�ي��ن إس ��رائ� �ي ��ل
وس ��وري ��ا إلن �ه ��اء األزم � ��ة االم �ن �ي��ة
في لبنان .وعندما أجابه املبعوث
االميركي ب��أن «ذل��ك ش��أن لبناني
ال أم�ي��رك��ي»ّ ،
رد جنبالط بالقول
ّ
إنه «طاملا ُحلت املشاكل اللبنانية
«إن
ب��أس��اط�ي��ل خ��ارج �ي��ة» .وت��اب��ع ّ
ال�ت��دخ��ل االج�ن�ب��ي ه��و م�ف�ت��اح ح��ل
كل أزمات لبنان».
أم� � � ��ا ع� � ��ن ن� � � ��زع س� �ل� ��اح ال � �ح� � ّ�زب
ال � �ت � �ق� ��دم� ��ي االش� � �ت � ��راك � ��ي وح� ��ل� ��ه
وان �ض �م��ام م�ق��ات�ل�ي��ه ال ��ى ال�ج�ي��ش
اللبناني ،فأجاب جنبالط إن ذلك
م�م�ك��ن «ع �ن��دم��ا أث ��ق ب ��أن الجيش
هو جيشي .لذا ال يجب أن يشغل
ال�ك�ت��ائ�ب�ي��ون ك��ل امل �ن��اص��ب العليا
فيه».
وف ��ي ال �ش��أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ط��ال��ب
جنبالط ال��والي��ات املتحدة بإعادة
ال �ن �ظ��ر ب �ت �ح��ال �ف �ه��ا م ��ع إس��رائ �ي��ل
ودع ��م س�ي��اس�ت�ه��ا ال�ع��دائ�ي��ة ت�ج��اه
الفلسطينيني ،كما ط��ال��ب ب��إع��ادة
الضفة الغربية وغزة لفلسطني.
وع � ��ن ال � �ع� ��راق ق � ��ال ج �ن �ب�ل�اط إن
ّ
وسيخسر حربه
سيدمر
«العراق
ّ
ّ
م��ع إي ��ران وي�ق��س��م فتحتل تركيا
شمال البالد والفرس جنوبها».

