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سياسة
وثائق

ّ
هكذا أشعلت واشنطن الحرب األهلية []7

ماذا كان الكولونيل مورغان يفعل
في بيروت صيف ١٩٧٥؟
يكشف كتاب صدر حديثًا في الواليات المتحدة
ّ
اللبنانية في بداية
دور واشنطن في السياسة
ّ
األهلية .الكتاب الذي يحمل عنوان «ميادين
الحرب
ّ
ّ
ّ
التدخل :السياسة الخارجية األميركية وانهيار
لبنان ١٩٦٧ ،ــ  ،»١٩٧٦يعتمد على األرشيف
األميركي من سجالت وزارة الخارجية ودوائــر
استخبارية وغيرهاُ ،
ويظهر في صفحاته ضلوع
ّ
األهلية وإذكائها
واشنطن في إشعال الحرب
وكيفية تعاملها مع «حلفائها» في بيروت.
في ما يأتي ،الحلقة السابعة من السلسلة التي
تنشرها «األخبار»
أسعد أبو خليل
ّ
ّ
اللبنانية بعلم
األهلية
إندلعت الحرب
ّ
ّ
مسبق من الحكومة األميركية بنيات
ميليشيات اليمني اللبناني وخططها.
واالفتراض أن خطط هذه امليليشيات
ّ
كــانــت مـسـتـقــلــة ع ــن خ ـطــط الـحـكــومــة
ّ
األميركية في لبنان يدخل في نطاق
السذاجة املفرطة .فقد كانت الحكومة
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة قـ ــد أعـ ـ ـ ـ ّـدت ـ ـ ـ ـ ـ عـ ــن ســابــق
ّ
تصور وتصميم ـ ـ تسليح امليليشيات
وتجهيزها منذ ما قبل اندالع الحرب
بسنتني على األقل (قد يكون التسليح
بـ ــدأ ف ــي ع ـهــد ش ـ ــارل ح ـل ــو ،إذ كــانــت
ّ
طـلـبــات الـتـســلــح ت ــرد ف ــي ك ــل ل ـقــاءات
ّ
الزعماء املــوارنــة مــع الديبلوماسيني
األم ـيــركـ ّـيــن .لـكــن الــوثــائــق ال ـتــي بني
أيــديـنــا تـجــزم بـتــاريــخ  ١٩٧٣لتسليح
املـيـلـيـشـيــات بــال ـت ـعــاون م ــن الـجـيــش
ّ
رسميًا ـ ـ
اللبناني الذي أصبح ُمشرفًا
بإيعاز من واشنطن ـ ـ على ّذلك .كما ان
تلك امليليشيات كانت تتلقى التمويل
ّ
خارجية أخرى
والتسليح من جهات
ك ــال ـن ـظ ــام ال ـش ــاه ـن ـش ــاه ــي اإليـ ــرانـ ــي
واألردن وحـ ـك ــوم ــات أوروب ـ ـ ّـي ـ ــة غـيــر
ُم ّ
حددة).
ُ ِّ
وك ــان ســركـيــس ســوغــانـلـيــان املـســلــح
األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز مل ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــات «األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار»
و»الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــب» (ب ـ ــاعـ ـ ـت ـ ــراف ال ـس ـف ـيــر
غ ـ ـ ـ ــودل ـ ـ ـ ــي) .وك ـ ـ ـ ـ ــان يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــل إسـ ــم
الـ ـحـ ـك ــوم ــة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ف ـ ــي أع ـم ــال ــه
ومـ ـع ــام ــات ــه (مـ ـ ّـمـ ــا أزعـ ـ ـ ــج الـ ـسـ ـف ــارة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت ّ
ربـ ـم ــا ألن ـهــا
كــانــت تــريــد ان يبقى التسليح سريًاّ
أو ألنها لم تكن على إطالع كامل على
أع ـمــال امل ـخــابــرات األم ـيــركـ ّـيــةّ ،
وربـمــا
ّ
خشيت ان تؤثر مجاهرة سوغانليان
على عالقتها بــاألطــراف املختلفة في
ّ
ل ـب ـنــان) .وف ــي  ٨ت ـ ّـم ــوز حــطــت طــائــرة
بوينغ  ٧٠٧كــان يملكها سوغانليان
فــي مـطــار بـيــروت وأفــرغــت حمولتها
ف ــي ش ــاح ـن ــات ذات لـ ــون زي ـت ــي (ص.
 .)١٥١وأبلغ سوغانليان شركة «بان
ّ
األميركية وافقت على
أم» ان الحكومة
اسـتـعـمــال م ـع ـ ّـدات «ب ــان ام» ،وان كل
ّ
ّ
بعملية النقل يجب
الوثائق املتعلقة

ان ُت ـ َ
ـرس ــل إلـ ــى ال ـس ـف ــارة األم ـيــركـ ّـي ــة.
وأب ـل ــغ الـسـفـيــر غ ــودل ــي امل ــدي ــر ال ـعــام
لـلـقـصــر ال ـج ـم ـهــوري ب ـطــرس دي ــب أن
«الشحنة» ليست «من شأني» (ليست
م ـ ــن اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ،ب ـ ــل مــن
اختصاص أجهزة أخرى في الحكومة
ّ
األميركية) .وأفادت مصادر املخابرات
ّ
ّ
األميركية ان الشحنة تضمنت بنادق
كالشنيكوف تــم شــراؤهــا مــن وارســو
ُ
وشحنت عبر مدريد لصالح ميليشيا
ّ
الكتائب .ويـبــدو مــن رد فعل السفير
األميركي انــه كــان هناك تـضــارب بني
ّ
ّ
األميركية ومواقف
عمليات املخابرات
ّ
ّ
الديبلوماسيني األميركيني في سفارة
ب ـي ــروت( .ك ــان الـسـفـيــر األم ـيــركــي في
لبنان في أواخر السبعينات ريتشارد
ّ
الجميل إال
باركر ال ينظر إلــى بشير
كـ ـ «أزع ـ ــر» ،كـمــا اخـبــرنــي فــي سـنــوات
َ
ت ـق ــاع ــده ف ــي واش ـن ـط ــن ،ع ـنــدمــا عـمــل
ّ
رئ ـيــس ت ـحــريــر م ـجــلــة «م ـي ــدل إيـســت
جورنال» ،فيما كانت حكومته تعمل

ّ
اإلسرائيلية على دعمه
مع الحكومة
بـ ـق ـ ّـوة ،وبــال ـط ـبــع زاد ه ــذا ال ــدع ــم في
والية رونالد ريغان).
زادت وتـ ـي ــرة ط ـل ـب ــات ال ـت ـس ـل ـيــح مــن
ق ـبــل مـيـلـيـشـيــات ال ـي ـمــن .ك ـمــا كــانــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ــرجـ ـع ـ ّـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ّ
ت ـ ـحـ ــث الـ ـحـ ـك ــوم ــة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ع ـلــى
مساعدة هــذه امليليشيات .فقد أخبر
وزي ــر ال ـبــاط اإلي ــران ــي أس ــد الـلــه علم
نــائــب الـسـفـيــر األم ـيــركــي ف ــي طـهــران
أن السفير اللبناني فــي إي ــران خليل
الخليل (إبــن كاظم الخليل الــذي كان
ي ـش ـغــل م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ح ــزب
«األحـ ـ ــرار») طـلــب مـســاعــدة مــن إي ــران
مليليشيا «األح ـ ــرار» .وهـنــا ،استفسر
َ
َعلم من الديبلوماسي األميركي ما إذا
كان هناك مبادرات من قبل أميركا أو
غيرها في هذا الشأن .وفيما لم تذكر
ال ـس ـفــارة األم ـيــركـ ّـيــة فــي تـقــريــرهــا ما
إذا تم االستجابة لطلب الخليل ،ذكر
ّ
األميركية
تقرير لوكالة االستخبارات
ّ
اإليرانية قدمت تسليحًا
ان الحكومة
ّ
إلـ ــى «امل ـي ـل ـي ـش ـيــات امل ـس ـي ـحــيــة» .كما
أشــار السفير اللبناني في ّ
عمان إلى
م ـســاعــدة ع ـس ـكـ ّ
ـريــة أردن ـ ّـي ــة ،ل ـكــن من
دون توضيح طبيعتها.
ُ
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،أو امل ـ ـل ـ ـفـ ــت ،فـ ــي ال ــوث ــائ ــق
األمـيــركـ ّـيــة هــو ال ــدور الـنـشــط للنظام
األردنـ ــي فــي دع ــم ميليشيات اليمني
ال ـل ـب ـن ــان ــي وف ـ ــي ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـل ـن ـظــام
السوري عندما باشر معاداة اليسار
ال ـل ـب ـنــانــي واملـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة.
والــدور األردنــي كــان ّ
سريًا إلــى درجة
ّ
أن ـ ــه ل ــم ي ـك ــن ي ـ ــرد ح ـت ــى ف ــي ادب ــي ــات
ال ـحــركــة الــوط ـنـ ّـيــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة آنـ ــذاك.
ف ــالـ ـنـ ـظ ــام األردنـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ــان ،وال يـ ـ ــزال،
يـخـفــي ت ــآم ــره ّوراء س ـتــار كـثـيــف من
ال ـخ ـطــاب املـتـحــفــظ واملـ ـ ـ ّ
ـؤدب (ظــاه ـرًا
وش ـك ـل ـ ّـي ــا ف ـ ـقـ ــط) .ك ـم ــا ان م ـع ــارض ــة
ّ
إتفاقية «سيناء  »٢جعل العالقة بني
ال ـن ـظــامــن الـ ـس ــوري واألردنـ ـ ـ ــي أكـثــر
دف ـئــا ،ورأى املـلــك حـســن فــي تحالفه
م ــع ح ــاف ــظ األسـ ـ ــد ف ــرص ــة لـتـقــويــض
ّ
ّ
الفلسطينية.
منظمة التحرير
قيادة

ظل شمعون والجميل يأمالن بتدخل عسكري أميركي

وه ــو أب ـلـ ّـغ الـسـفـيــر غــودلــي أن ــه يأمل
في أن يتلقى قريبًا مساعدة من األسد
إلس ـت ـب ــدال قـ ـي ــادة م ـن ـظـ ّـمــة ال ـت ـحــريــر
بقيادة جديدة «معتدلة ومسؤولة»،
وأن ذل ـ ـ ــك م ـ ــن شـ ــأنـ ــه االس ـ ـ ـهـ ـ ــام فــي
االسـتـقــرار فــي لبنان .وأج ــاب غودلي
ب ــأن ــه ال ي ــرى غ ـضــاضــة ف ــي ال ـت ـقــارب
بني كل من النظام السوري واألردنــي
واللبناني (كأطراف ثالثة في معاداة
ّ
الفلسطينية) .وكــان
ق ـيــادة املـقــاومــة
ّ
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـ ّـي ــون األمـ ـي ــرك ــي ــون فــي
املنطقة يرون في دور النظام السوري
عنصرًا إيجابيا.
ّ
اليمينية ـ ـ كما ينقل
كانت امليليشيات
ستوكر عن روايــة كمال الصليبي في
تــأري ـخــه ل ـل ـحــرب األه ـل ـ ّـيــة وال ـت ـقــاريــر
األم ـيــركـ ّـيــة ع ــن ّال ـح ــرب ـ ـ ـ ـ تـسـعــى إلــى
إستجالب ّ التدخل الخارجي أو على
األقـ ــل ت ــدخ ــل ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي إلــى
جانبها .وكان قصف منطقة األسواق

طائرات أميركية
نقلت للكتائب أسلحة
من وارسو عام 1973
وشمعون طلب سالحًا
من إيران
طلبت باريس من
واشنطن دعم التدخل
العسكري السوري
والسماح لدمشق
باستخدام القوة

فــي صـيــف  ١٩٧٥ج ــزءًا مهمًا مــن هــذا
ّ
امل ـخــطــط .وق ــد ح ــاول شـمـعــون إب ــاغ
األميركية ّ
ّ
بنيته إنزال الجيش
السفارة
ّ
إلى األسواق (بحجة حمايتها بعد ان
قـ ّ
ـدمــت ميليشيات الـيـمــن الــذري ـعــة)،
ّ
ّ
إال أن السفارة األميركية تنصلت من
قرار شمعون ـ ـ على األقل ّ وفق تقارير
السفارة .لكن طلب التدخل األميركي
ّ
لــم يتوقف ومــن جهات مختلفة .فقد
دع ــا غ ـ ّـس ــان تــوي ـنــي الـسـفـيــر غــودلــي
إل ــى مــأدبــة ع ـشــاء فــي مـنــزلــه ،وســألــه
ّ
فرنجية بحسب
(بتكليف من سليمان
ق ــراءة غـيــر بــرغــرســون ه ــوز للوثائق
األم ـيــركـ ّـيــة ف ــي أطــروح ـتــه الـجــامـعـ ّـيــة
ف ــي جــامـعــة أوس ـل ــو ،ص )٤١ .م ــا إذا
ّ
األميركية النظر
للحكومة
كان يمكن
ّ
ف ــي ط ـلــب «ت ــدخ ــل ع ـس ـكــري أم ـيــركــي
فــي لـبـنــان» (ص .)١٥٥ .وك ــان جــواب
ّ
غودلي (فــي تقريره) انــه كــان يظن ان
تــويـنــي ي ـعــرف أم ـيــركــا مـعــرفــة تتيح
ل ــه الـ ـج ــواب ع ــن س ــؤال ــه بـنـفـســه .كما
ط ـل ــب ت ــوي ـن ــي ان تـ ـص ــدر ال ـح ـكــومــة
األميركية بيانًا ّ
ّ
يؤيد «وحــدة أراضي
ّ
لبنان» .لكن السفير ذكــره بأن اإلدارة
األميركية في َ
ّ
عهد ّي فورد ونيكسون
ّ
فـعـلــت ذل ــك فــي رســائــل إل ــى فــرنـجــيــة.
ّ
الخارجية األميركية
وفيما تعاملت
ّ
مــع طلب تويني (الـثــانــي) بإيجابية،
ك ــان رأي غــودلــي مـعــاكـســا ألن بيانًا
فــي دعــم االسـتـ ّقــرار فــي لبنان «يمكن
ان ُي ّ
شجع التعنت املسيحي وسياسة
ّ
حافة الهاوية من قبلهم» ،كما يمكن
ّ
السوريني
«أن ُيفهم كتهديد من قبل
ّ
وامل ـت ـط ـ ّـرف ــن املـسـلـمــن ال ـل ـب ـنــانــيــن».
وق ـ ّـدر السفير أن «الـنـشــاط املسيحي
اليميني يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـ ّـيــة تـتـعـ ّـدى
الخمسني في املئة عن تفجير الجولة
الرابعة» (في صيف  )١٩٧٥من الحرب
ّ
األهلية.

فدية غذائية
ل ـكــن ق ـبــل تـفـجـيــر «ال ـج ــول ــة الــراب ـعــة»
توالت التفجيرات في مناطق مختلفة
من لبنان ،كطرابلس وزحلة ،على يد
ّ
يتطرق
امليليشيات االن ـعــزالـ ّـيــة .ول ــم
ّ
قضية
سـتــوكــر فــي كـتــابــه بـتــاتــا إل ــى
ال ـكــولــون ـيــل إرن ـي ـســت م ــورغ ــان ال ــذي
خ ـط ــف فـ ــي ل ـب ـن ــان فـ ــي تـ ـ ّـمـ ــوز ١٩٧٥
وأطلق سراحه بعد  ١٣يومًا .الخطف
ِ
تـ ـ ـ ّـم عـ ـل ــى يـ ــد م ـن ـظ ـ ّـم ــة لـ ــم ت ـع ـل ــن عــن
ّ
ّ
العملية ،هي
اسمها قــط إال فــي هــذه
ّ
«منظمة العمل االشـتــراكــي الـثــوري»
(وه ــي غير «ح ــزب العمل االشـتــراكــي
ال ـع ــرب ــي ـ ـ ـ ـ لـ ـبـ ـن ــان») .وه ـ ــذه املـنـظـ ّـمــة
ّ
الشعبية ـ ـ
كانت قريبة مــن «الجبهة
ّ
العامة» أو الــرديــف اللبناني
القيادة
ل ـه ــا ،وك ــان ــت ب ـق ـي ــادة «ج ــاب ــر بــرغــل»
(أبو ّ
العباس نفى في مؤتمر صحافي
لــ»جـبـهــة ال ــرف ــض» آنـ ــذاك الـصـلــة بني
املنظمة وبــن «الـقـيــادة الـعـ ّ
ّ
ـامــة» ،وإن
ّ
أبــدى تعاطفًا مــع العملية) .وطالبت
ّ
املنظمة إلط ــاق مــورغــان بـفــديــة ،هي
ع ـبــارة عــن أط ـنــان مــن ال ــرز والطحني
وزي ــت الـطـهــي ومـ ــواد غــذائـ ّـيــة أخــرى
ّ
داخلية وقمصان وسراويل
ومالبس
وأحـ ــذيـ ــة وإسـ ـمـ ـن ــت وح ـل ـي ــب أط ـف ــال
لـ ـلـ ـفـ ـق ــراء فـ ــي املـ ـسـ ـل ــخ وال ـك ــرن ـت ـي ـن ــا.
ّ
وكعادتهاّ ،
األميركية
أصرت الحكومة
ُ
على موقفها املعلن برفض التجاوب
مع طلبات الفدية من أي جهة كانت.

