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في املفاوضات حــول مستقبل لبنان.
 )٣تـشـجـيـعـهــم ع ـلــى االع ـت ـم ــاد عـلــى
العون اإلسرائيلي».

فرنسا مع التدخل السوري

رفض كرامي إنزال الجيش إلى جانب الميليشيات
ّ
فرد الكتائب بحرق األسواق التجارية

ّ
لكن املــؤلــف إدغــار أوبــاالنــس ذكــر في
ّ
كتابه غير املعروف« ،الحرب األهلية
في لبنان  ١٩٧٥ـ ـ  ،»١٩٩٢ص ،١٤ .ان
ّ
ّ
األميركية فــي بـيــروت رتبت
السفارة
دف ــع الـفــديــة (بقيمة  ٣٠٠,٠٠٠دوالر)
عبر طرف ثالث.
لكن ماذا كان الكولونيل مورغان يفعل
ّ
في بيروت في ظل أجواء الحرب؟
ّ
ذكــرت الصحافة األميركية في حينه
ان مــورغــان (ال ــذي وصــل إلــى بيروت
م ــن ق ــاع ــدة ع ـس ـكـ ّ
ـريــة ف ــي بــاك ـس ـتــان)
كان في ّ
مهمة لتسليح الكتائب( .ورد
ّ
أميركية ـ ـ لم تنشر في
ذلك في وثيقة ُ
ك ـتــاب سـتــوكــر ـ ـ ـ ـ ذكـ ــرت ف ــي أطــروحــة
مــاجـسـتـيــر ف ــي جــامـعــة أوس ـل ــو لغير
ب ــرغ ــرس ــون ه ـ ــوز ع ـ ــام  ،٢٠١٤تـحــت
عنوان «عرض جانبي خطير :أميركا
وال ـح ــرب األه ـلـ ّـيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ١٩٧٥ ،ـ ـ
 .)»٧٦وك ــان ــت ال ـص ـحــافــة الـلـبـنــانـ ّـيــة
ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة (ك ـمــا ورد بــالـتـفـصـيــل في
ّ
ال ـت ـقــاريــر األم ـي ــرك ــي ــة امل ـن ـش ــورة بعد
خـ ـض ــوعـ ـه ــا ل ـ ـلـ ــرقـ ــابـ ــة ،وال ـ ـت ـ ــي ك ـمــا
أس ـل ـف ـنــا ال تـ ــرد ف ــي كـ ـت ــاب س ـتــوكــر)
ات ـه ـم ــت مـ ــورغـ ــان ب ــال ـع ـم ــل ل ـح ـســاب
امل ـخ ــاب ــرات األم ـيــركـ ّـيــة ،وأن ــه ك ــان في
ّ
ّ
اليمينية.
مهمة لتسليح امليليشيات
وكــان خطف مــورغــان موضع اهتمام
كـبـيــر م ــن ق ـبــل ال ـح ـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة.
وتـتـطـ ّـرق وثيقتان مــن «ويكيليكس»
وتشيران إلى
من سنة ّ ١٩٧٥إلى األمر ّ
«حساسية» املوضوع ودقته بطريقة
ّ
عسكرية أو
ُيشتم منها بأنها مسألة
ّ
ّ
عادية.
استخبارية غير
ّ
أما الرواية الرسمية ملجيء الضابط
األم ـيــركــي إل ــى ب ـي ــروت فـغـيــر ُمقنعة
ّ
البتة .إذ تقول إن مــورغــان (قاتل في
ْ
ح ــرب ــي فـيـتـنــام وك ــوري ــا) وص ــل إلــى
بـيــروت وأق ــام فــي فندق مـلـكــارت ،في
طريقه إلى ّ
مهمة في تركيا .وهو زعم
ّ
أنه غــادر الفندق يوم األحــد متوجهًا
إلـ ـ ــى م ـك ـت ـبــة امل ـ ـطـ ــار ل ـ ـشـ ــراء صـحــف
ُ
ّ
أجنبية ،علمًا أن املكتبة تقفل في هذا
ّ
ّ
اليوم .وقــد تشكلت لجنة خاصة في
وزارة الـخــارجـ ّـيــة األمـيــركـ ّـيــة (بقيادة
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـ ــن مـ ـك ــافـ ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب)
للعمل على إطالق سراح الكولونيل.
ُ
وت ـظ ـه ــر ال ـت ـق ــاري ــر األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ،بـمــا
فـيـهــا «ال ـت ـقــريــر اإلخـ ـب ــاري ال ـيــومــي»
الـ ـ ــذي تـ ـع ـ ّـده املـ ـخ ــاب ــرات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة
لـلــرئـيــس األم ـي ــرك ــي ،جـهــل الـحـكــومــة
األم ـيــركـ ّـيــة ب ــواق ــع مـنـظـ ّـمــات الـيـســار
وامل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ف ــي لـبـنــان.
إذ ي ـش ـيــر ال ـت ـق ــري ــر إلـ ــى ان امل ـن ـظـ ّـمــة
ّ
ّ
سياسية ،وإن
إجرامية غير
الخاطفة

تـخـ ّـفــت وراء ش ـع ــارات ي ـسـ ّ
ـاري ــة .لكن
كـيــف ت ـكــون املـنـظـ ّـمــة إج ــرام ـ ّـي ــة وهــي
لــم تطلب أم ـرًا لنفسها؟ وك ــان تقرير
ّ
ّ
«إجرامية»
منظمة
مماثل قد زعم ان
ّ
عملية «بنك أوف أميركا»
وراء
كانت ّ
ّ
ّ
ال ـتــي نــفــذتـهــا «املـنــظـمــة االشـتــراكــيــة
ّ
ّ
الثورية» عام  .١٩٧٣ووصف
اللبنانية
ً
تـقــريــر آخ ــر ،م ـثــا ،جــريــدة «الـشـعــب»
ّ
ّ
املتزمتة) بأنها
بناصريتها
(املعروفة
ّ
«موالية للسوفيات» .وتتضح أهمية
دور م ــورغ ــان ف ــي «ت ـق ــري ــر إخ ـب ــاري
ً
رئ ــاس ــي ي ــوم ــي» ت ـضـ ّـمــن ف ـص ــا عن
مــوضــوعــه ،لكن نصفه خضع ّ
ملقص
الرقيب .وهناك تقارير من كيسنجر،
ّ
الديبلوماسيني
في حينه ،تطلب من
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدث ف ــي
املـ ــوضـ ــوع .ون ـح ـت ــاج الـ ــى م ــزي ــد مــن
الــوثــائــق ك ــي ن ـعــرف أك ـثــر ع ــن ّ
مهمة
مورغان الذي توفي عام  ،٢٠٠١وذكر
نعيه الرسمي في مقبرة «ارلنغتون
ّ
ّ
ّ
ّ
بالقوات املسلحة
الخاصة
الوطنية»
ّ
ّ
انــه تـخــرج مــن «كلية االستخبارات»
الـتــابـعــة لـلـجـيــش األم ـي ــرك ــي( .ح ــاول
ي ــاس ــر ع ــرف ــات ع ـب ــر وس ـي ـط ــه خـلـيــل
خــوري ،ابــن بشارة الـخــوري وشقيق
مـيـشــال خ ــوري ،مـبـعــوث ش ــارل حلو
ال ـسـ ّـري ل ــدى الـسـفــارة األمـيــركـ ّـيــة في
بيروت ،استغالل مساعيه «الحميدة»
الطـ ـ ــاق مـ ــورغـ ــان م ــن أج ـ ــل ال ـت ـق ـ ّـرب
مــن الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة ،كـمــا فعلت
الحكومة السورية األمر نفسه للغاية
ذاتها).

حرق األسواق

لـكــن ال ـجــولــة الــراب ـعــة انــدل ـعــت ب ـقـ ّـوة.
كـ ــان تـشـكـيــل ح ـكــومــة رش ـي ــد كــرامــي
هو الضامن لعدم انــدالع تلك الجولة
آنـ ـ ـ ــذاك ،وقـ ــد قـ ــال ك ــرام ــي ف ــي حـيـنــه:
«ي ـت ـحـ ّـدثــون ف ــي ك ــل ي ــوم ع ــن الـســاح
والـتـسـلـيــح والـجــولــة الــراب ـعــة .ونحن
ن ـق ــول إن ال ـجــولــة ال ــراب ـع ــة املــزعــومــة
ه ــي حــديــث خ ــراف ــة ،وح ــدي ــث ع ـمــاء،
وح ــدي ــث خ ــون ــة»( .راجـ ــع فـ ــؤاد مـطــر،
«س ـق ــوط االم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة»،
الـ ـ ـج ـ ــزء ّ
األول ،ص .)١٠١ .وهـ ـك ــذا
ّ
انــدلـعــت ،بعد اي ــام ،تلك الجولة التي
أطـلـقــت الـتـسـعـيــر الـجـنــونــي لـلـحــرب.
وك ـم ــا أورد ال ـت ـقــريــر الــديـبـلــومــاســي
األم ـي ــرك ــي ،أش ـع ــل االن ـع ــزال ـ ّـي ــون تلك
الجولة في سياق نزاع داخل ّالحكومة
بني كميل شمعون ُ
(ومــن يمثل) الذي
أراد إنـ ــزال الـجـيــش ل ـخــوض املـعــركــة
ّ
االنعزالية وبني
في صف امليليشيات
رشيد كرامي الذي رفض ذلك .وبسبب

رف ـ ـ ــض ك ـ ــرام ـ ــي ،أطـ ـلـ ـق ــت م ـي ـل ـي ـش ـيــا
ال ـك ـتــائــب قــذي ـفــة ص ــاروخ ـ ّـي ــة ف ــي ١٨
أيلول  ١٩٧٥على بناية «سينما أوبرا»
في ساحة الشهداء ،مما أشعل حريقًا
ً
ه ــائ ــا ف ــي املـنـطـقــة .ه ــذه ه ــي حقيقة
حرق األسواق في وسط بيروت والتي
ُح ـج ـبــت وراء شـ ـع ــارات االن ـعــزالـ ّـيــن
امل ـس ـت ـح ــدث ــة الح ـ ـقـ ــا ،وال ـ ـكـ ــاذبـ ــة ،عــن
«مـ ـق ــاوم ــة الـ ـت ــوط ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي».
وتـ ـبـ ـع ــت الـ ـقـ ـص ــف ع ـم ـل ـي ــات إحـ ـ ــراق
وتـ ـخ ــري ــب مـ ـقـ ـص ــودة لـ ـك ــل امل ـن ـط ـقــة
الـتـجـ ّ
ـاريــة وإح ــراق أك ــواخ الـفـقــراء في
منطقة الكرنتينا.
ّ
حـ ـ ـ ــذر امل ـ ـلـ ــك ح ـ ـسـ ــن ،الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــال ان ــه
ّ
عسكرية مــن كبار
اطـلــع على تـقــاريــر
املسؤولني في دمشق ،من عواقب وقف
ّ
ّ
السياسية في لبنان
السورية
املساعي
ّ
ع ـلــى امل ـص ــال ــح األم ـي ــرك ــي ــة .ول ــم يكن
امللك األردنــي وحــده ـ ـ مع ّ امليليشيات
ّ
اليمينية ـ ـ ُمطالبًا بـتــدخــل عسكري
ّ
أميركي .فقد طلب العدو اإلسرائيلي
ِّ
ف ــي أي ـل ــول ( ١٩٧٥ف ــي مـ ّـرحـلــة مـبــكــرة
ً
جـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب) تـ ــدخـ ــا ع ـسـكــريــا
ـاو ممكن
أميركيًا فــي
لبنان ملنع «تـهـ ٍ
ّ
ّ
املسيحية» (ص ١٥٦ .من كتاب
للقوات
ستوكر) .وسأل شمعون بيريز ،وزير

كيسنجر:
بالنسبة إلى
لبنان ليس
لدينا ما
نقترحه!

ّ
إمكانية
الــدفــاع ،هنري كيسنجر عــن
مساعدة أميركا لـ «عناصر معتدلة»
في لبنان ،في إشــارة إلى امليليشيات
ّ
ّ
اليمينية .وجــاء فــي مــذكــرة اللقاء ان
امل ـنــاق ـشــات ل ــم ت ـك ـت ـمــل .وب ـع ــد أرب ـعــة
ّ
خارجية
ّأيام ،سأل إيغال ألون (وزير
الـ ـع ـ ّ
ّ
ـدو) كـيـسـنـجــر ع ــن إم ـكــانــيــة فعل
يعط
شــيء ملنع «اسـلـمــة» لـبـنــان ،فلم
ٍ
كيسنجر جــوابــا واضـحــا .واالهتمام
ّ
االنعزالية
اإلســرائـيـلــي بامليليشيات
ل ــم ي ـك ــن ل ــه أي ع ــاق ــة أب ـ ـدًا ب ـم ــا ك ــان
ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي يعلنه باستمرار
ح ـت ــى عـ ــام  ١٩٨٢ع ــن «ح ــرص ــه عـلــى
ّ
ّ
األقلية
املسيحيني» وعــن «دفــاعــه عن
ّ
املـسـيـحــيــة» ف ــي ل ـب ـنــان .عـلــى العكس
من ذلك ،ينقل «تقرير إخباري رئاسي
يومي» ُيعود ليوم  ١٧تشرين الثاني
( ١٩٧٦ون ـشــر قبل أســابـيــع فـقــط) عن
ّ
االسرائيلية أسباب تسليح
الحكومة
ّ
إس ــرائـ ـي ــل لـلـمـيـلـيـشـيــات ال ـي ـم ـي ـنــيــة،
ّ
ستستمر في
فيشير الى «أن إسرائيل
تسليح ّ
ّ
املسيحية العاملة في
القوات
الجنوب من أجل )١ :مساعدتهم على
تقوية سيطرتهم في املناطق املتاخمة
ّ
ّ
االسرائيلية)٢ .
اللبنانية ـ ـ
للحدود
تعزيز موقعهم التفاوضي اإلجمالي

كان املوقف الفرنسي موازيًا للموقف
ّ
األميركية
األردني في إقناع الحكومة
(بـ ـع ــض أج ـه ــزت ـه ــا لـ ــم ت ـك ــن ت ـح ـتــاج
إل ــى إق ـنــاع خـصــوصــا الديبلوماسي
املـعــروف ريـتـشــارد مــورفــي ال ــذي كان
يثني في تقاريره من دمشق على الدور
الـ ـس ـ ّـوري ف ــي ل ـب ـن ــان) بـ ـض ــرورة دعــم
التدخل العسكري السوري في لبنان.
ّ
فـفــي أواخـ ــر أي ـلــول  ،١٩٧٥نــظــر وزيــر
ّ
الخارجية الفرنسي جان سوفانيارغ
في لقاء مع هنري كيسنجر بأنه يجب
«ي ـس ـم ــح ل ـل ـس ـ ّ
ان ُ
ـوري ــن بــاسـتـعـمــال
ّ
ـرورة»،
ال ـ ـقـ ــوة إذا م ــا اق ـت ـض ــت الـ ـ ـض ـ ـ ّ
وس ــأل إذا كــانــت إســرائ ـيــل ستتدخل
في حال دخول بعض كتائب الجيش
ال ـ ـسـ ــوري إل ـ ــى ل ـب ـن ــان .وع ـن ــدم ــا ّق ــال
كـيـسـنـجــر ان إس ــرائ ـي ــل ق ــد ت ـتــدخـّـل،
ً
سوفانيارغ قائال ان التدخل
اعترض
ّ
السوري «لن يؤثر على أمن إسرائيل»
(ص .)١٥٧ .وف ــي لـقــاء فــي واشـنـطـ ّـن،
فــي  ٣٠أي ـلــول مــن ال ـعــام نـفـســه ،حــذر
ّ
ّ
اللبناني فيليب تقال
الخارجية
وزير
ن ـظ ـيـ ّـره األم ـي ــرك ــي كـيـسـنـجــر ،م ــن أن
التدخل العسكري الـســوري قد يكون
ّ
ّ
اللبنانية
في لحظة ما «الحل للقيادة
الضعيفة» (ص ٤١ .من أطروحة غير
برغسون هوز .وقد تكون إشارة تقال
إل ــى الــرئ ّـيــس ال ـل ـب ـنــانــي) .ورأى تقال
أن ال ـت ــدخ ــل اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي لـبـنــان
ّ
سيضر باالستقرار في لبنان والشرق
األوسط ،فأجابه كيسنجر بأن أميركا
ط ـل ـبــت مـ ــن إس ــرائـ ـي ــل الـ ـبـ ـق ــاء ّخـ ــارج
لبنان .لكن الوزير األميركي حــذر من
ّ
تــدخــل ســوري فــي لبنان ،وقــال إنــه ال
ّ
يـمـكــن ض ـّبــط إس ــرائ ـي ــل إال ف ــي حــالــة
عدم التدخل السوري .ويذكر ستوكر
ان كيسنجر أبلغ تقال (طالبًا الحفاظ
عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ـ ّ
ـريـ ــة) أن ّ ألـ ـ ـ ــون وعـ ـ ــد ب ـ ّـأن
إســرائـيــل «ل ــن تـتــدخــل إذا لــم تتدخل
س ّــوري ــا» .وف ــي خــريــف ال ـع ــام نـفـســه،
لــخــص كـيـسـنـجــر مــوقـفــه م ــن الـحــرب
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ب ــالـ ـق ــول« :بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
لبنان ،ليس لدينا أي شيء نقترحه»،
أي هي وصفة االستمرار بالحربّ .
وطــالــب قــائـ ّـد الـجـيــش اللبناني حنا
سعيد بـتــدخــل الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة،
ّ
واق ـ ـتـ ــرح ع ـل ــى ال ـس ـف ـيــر غ ــودل ــي ح ــث
ال ـح ـك ــوم ــات ال ـكــوي ـتـ ّـيــة وال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة
ّ
واملصرية للضغط على سوريا لوقف
ّ
تــدفــق ال ـســاح إل ــى لـبـنــان .أم ــا خليل
أبــو حمد ،الــذي ورد ذكــره سابقًا في
صــدد إب ــاغ الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة عن
ـريــة بــن لبنان والـعـ ّ
مـفــاوضــات سـ ّ
ـدو
اإلســرائـيـلــي فــي بــدايــة عهد فرنجية،
ّ
األميركية
فقد اقـتــرح على الحكومة
ّ
اللبنانيني
«مساعدة تلك القوى بني
التي تسعى إلى الحفاظ على املجتمع
الليبرالي املــوالــي للغرب فــي لبنان»،
ّ
االنعزالية.
في إشارة إلى امليليشيات
ل ـكــن س ـتــوكــر ي ــذك ــر ان ال ـس ـف ــارة فــي
الجميل
ب ـيــروت عــارضــت ذل ــك .وك ــان
ّ
وش ـم ـعــون ال ي ـ ــزاالن ي ــأم ــان بـتــدخــل
أميركي في لبنان.
وف ــي تـشــريــن األول ع ــام  ،١٩٧٥وبعد
احـ ـت ــدام امل ـ ـعـ ــارك ،ع ـق ــدت «مـجـمــوعــة
الـ ـعـ ـمـ ـل ـ ّـي ــات الـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة» ف ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبـ ـي ــض اج ـت ـمــاعــا إلجـ ـ ــراء مــراج ـعــة
ّ
رسمية للموقف األميركي من الحرب
ف ــي ل ـب ـنــان .واس ـت ـم ـ ّـرت االج ـت ـمــاعــات
عـلــى م ــدار ثــاثــة ّأي ـ ــام .وك ـ ّـان ــت إدارة
سوري
فــورد قلقة من احتمال تدخل
ّ
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ق ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إل ـ ـ ــى ت ــدخ ــل
إ ُس ــرائ ـ ّي ـل ــي م ـق ــاب ــل .ويـ ـق ــول سـتــوكــر
(املـتـحــفــظ ع ــادة فــي توصيف املوقف
األم ـي ــرك ــي) ان ّ ال ـق ـلــق األم ـي ــرك ــي كــان
ّ
الخارجية وليس
فقط إزاء التدخالت
ح ـ ــول «املـ ـ ـ ــوت وال ـ ــدم ـ ــار فـ ــي ل ـب ـن ــان»
(ص .)١٥٨ .ال ب ــل أن كـسـيـنـجــر كــان
صــري ـحــا ف ــي ق ــول ــه ف ــي االج ـت ـم ــاع ان
«الهم األميركي األساسي ال يكمن في
ّ
ّ
اللبنانية
التوصل إلــى حل للمشاكل
ّ
ّ
ال ــدا ّخ ـل ــي ــة ب ـح ــد ذاتـ ـه ــا ،ب ــل ف ــي منع
ّ
ّ
األميركية
الخارجية» (غير
التدخالت
طبعًا) التي قد ّ
تؤدي إلى حرب شرق
ّ
أوسطية.
(يتبع)

