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أسعد أبو خليل *
إن ك ـت ــاب ن ـق ــوال نــاص ـيــف« ،ج ـي ــوش لـبـنــان:
انقسامات ووالءات» ،الذي صدر قبل ّأيام في
ّ
ّ
ثالثية أصدرها املؤلف
بيروت ،هو واحد في
عن تاريخ «املكتب الثاني» وعن «األمن العام»
من قبل .وال ّ
ٌ
عالم خبير
شك أن ناصيف هو
فــي تــاريــخ لـبـنــان امل ـعــاصــر ،وخـصــوصــا في
تــاريــخ أج ـهــزة ال ــدول ــة األم ـنـ ّـيــة والـعـسـكـ ّ
ـريــة.
وال ــزم ـي ــل نــاص ـيــف ب ــاح ــث مـجـتـهــد وكــاتــب
مــوســوعــي وغــزيــر اإلن ـت ــاج .فـهــو ،بــاإلضــافــة
ّ
اللبنانية
إل ــى عمله املــواظــب فــي الـصـحــافــة
(في «النهار» ثم في «األخبار» باإلضافة إلى
ّ
ّ
البحثية
التلفزيونية) ،يصدر الكتب
إطالالته
ّ
عن السياسة اللبنانية املعاصرة .وأذكر ،عن
ّ
املهنية ،أن الــراحــل جــوزيــف سماحة
نزاهته
قال لي عنه إنه واحد من ْ
ّ
الصحافيني
اثني من
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ــرف ـض ــون ِامل ـن ــح امل ــال ـ ّـي ــة الـتــي
ّ
ـوزعـهــا نـهــاد املشنوق (وهــانــي ّ
حمود
كــان يـ
ّ
ف ــي م ــا ب ـع ــد) ع ـلــى ال ـص ـحــافــيــن ف ــي طــائــرة
الـحــريــري الـخـ ّ
ـاصــة .كما أنــه لــم يكن يضيف
ّ
ّ
عـلــى مــرتـبــه فــي «ال ـن ـهــار» منحًا شـهــريــة من
ّ
سياسيني—وكان ذلك مألوفًا على ما يبدو.
ّ
وكـتــب ناصيف ثــريــة باملعلومات ومكتوبة
بــأسـلــوب مـشـ ّـوق وبـعـبــارات منتقاة بعناية
ّ
ّ
العسكريني
للسياسيني أو
فــائـقــة :ووصـفــه
ّ
أو املــدنـ ّـيــن ي ـكــاد يـجـعــل الـشـخـصــيــات تلك
ّ
تفر من صفحات الكتاب لتحيا أمامك وأنت
ّ
تقرأ .والكاتب يستطيع أن يجمع كمًا كبيرًا
من املعلومات من دون أن يفقد السيطرة على
ما يقع بني يديه ،فيحسن استخدام ما جمعه
في روايته.
ّ
ثالثية نقوال ناصيف.
لكن هناك ما يشوب
َ
ُيــأخــذ عـلــى بــوب وودورد (الـصـحــافــي الــذي
ب ــول ــغ ف ــي ت ـق ــدي ــره ف ــي ف ـضــح «ووت ــرغ ـي ــت»
ف ــي «واش ـن ـطــن ب ــوس ــت») ف ــي كـتـبــه الـكـثـيــرة
عــن الحكم األميركي فــي إدارات مختلفة أنه
يـكــون أسـيــر َمــن يقبل أن يـتـحـ ّـدث إل ـيــه ،وأن
ّ
يتحدث إليه يضمن أن ُيضفي وودورد
َمــن
ّ
ّ
على دوره تغطية بطولية مميزة .ولهذا ،فإن
ال ـســاســة (م ــن مـسـتــوى ال ــرؤس ــاء وم ــا دون)
ّ
يتحدثوا إلى وودورد
يقبلون على مضض أن
لعلمهم أن رفضهم إلجراء مقابلة معه يضمن
تغطية شــديــدة الـسـلـبـ ّـيــة ألدوارهـ ـ ــم .كـمــا أن
ّ
متحدثيه في كتبه من
وودورد يصف أدوار ّ
ّ
دون أن يـقــارن وأن يــدقــق وأن يمحص فيما
يـقــولــون وي ـ ــروون .إن ال ـســرديــة تصبح ملك
ّ
بالثأرية
املـتـحـ ّـدث .ال تتصف كتب ناصيف
التي تتسم بها كتب وودورد — وال بالقرب
من السلطة وأصـحــاب الـقــرار ،لكن كتبه هي
ّ
ّ
متحدثيه .وبالرغم من
لسردية
أيضًا أسيرة
مضن في
عمل
على
تعتمد
ناصيف
أن كتب
ٍ
البحث والتدقيق والتوصيف والجمع ،فإنها
ت ـعــانــي م ــن ن ـقــص ف ــي امل ـعــاي ـيــر األكــادي ـمـ ّـيــة
للبحث (وال ـت ــي يـمـكــن بــوجــودهــا أن تجعل
ّ
جامعية).
من بعض كتب ناصيف أطروحات
ً
ّ
تتضمن كمًا هــائــا من
أي أن كتب ناصيف
املعلومات لكنها تعاني من نقصان من حيث:
 )١يفتح نــاصـيــف امل ـجــال أم ــام مـحـ ّـدثـيــه كي
ًّ
ّ
السردية .أي أن كل ِمن جوني
يسيطروا على
ع ـب ــده أو غ ــاب ــي ل ـ ّـح ــود (فـ ــي ك ـت ــاب «امل ـك ـتــب
ال ـثــانــي :حــاكــم ال ـظ ــل») أو أن ـط ــوان الــدحــداح
(ف ــي ك ـت ــاب «سـ ـ ّـر الـ ــدولـ ــة») يـمـلــك الـسـيـطــرة
ّ
السردية في الحوار .ال يعارض
الكاملة على
يسائل أو أن يعرض
أن
يحاول
وال
ناصيف،
وجـهــة نظر خـصــوم الــرجــل ُامل ـحـ َ
ـاور .وعليه،
ف ــإن امل ـت ـح ـ ّـدث يـضـمــن أن ت ـســود رؤي ـت ــه في
الحديث من دون اعتراض أو تدقيق من قبل
نــاصـيــف )٢ .ال يسمح ناصيف ملـحـ ّـدثــه بأن
يسيطر على الـسـ ّ
ـرديــة فــي مــوضــوع الكتاب،
ّ
محاولة مقارنة السردية
بــل هــو يمتنع عــن
بسردية خصوم ُامل ّ
ّ
حدث .وعليه ،عندما
تلك
ت ـق ــرأ جـ ـ ــدول املـ ـق ــاب ــات ف ــي ال ـك ـت ــب ال ـثــاثــة
يصدمك ٌ
نقص نافر :لم يقابل نقوال ناصيف
ً
ّ
مـســؤوال فلسطينيًا واح ـدًا كــي يأخذ وجهة
النظر األخــرى في الكتب املــذكــورة .لم يقابل
نــاص ـيــف ف ــي ك ـتــاب «امل ـك ـتــب ال ـث ــان ــي :حــاكــم
ّ
ً
ً
ّ
فلسطينيًا واحدًا أو مسؤوال
الظل» مسؤوال
فــي الـحــركــة الــوطـنـ ّـيــة فيما يـتـعـ ّـرض الكتاب
ّ
الفلسطينية من قبل
بالتفصيل لقمع املقاومة
ّ
السلطة تحت ذرائع شتى .هذا سمح لجوني
ً
ُ
عـبــده مـثــا بــأن يـقــول ويختلق ويـفـبــرك بال
هوادة )٣ .ال يضع ناصيف الرواية في سياق
ّ
التجرد أو االنصاف بني
سياسي ينزع إلــى
وجهات نظر متنازعة .على العكس ،هو يضع
الــروايــات فــي سياق الـسـ ّ
ـرديــة واملصطلحات
ّ
االنعزالية ّإياها .وعليه ،فإن حاجزًا للمقاومة

ّ
ّ
الشرقية قبل الحرب
الفلسطينية في بيروت
(ويــا ليت كــان هناك املزيد من الحواجز في
ب ـيــروت الـشــرقـ ّـيــة ملــا ك ــان ه ـنــاك مــن اخ ـتــراق
إسرائيلي عـ ّ
ـدو ّومن اغتياالت اعتمدت على
ً
ّ
للعدو) يمثل إخالال بالسيادة الغالية،
عمالء ّ
وال تمثل سلسلة االعـتــداءات واالجتياحات
ً
ّ
ّ
املتكررة على لبنان إخالال بتلك
اإلسرائيلية
السيادة الغالية .أي أنــك تطلع بخالصة أن
ّ
ّ
اللبنانية ال يمكن أن يـخــل بها إال
الـسـيــادة
ّ
الفلسطينيون فقط ،وأن خــروق السيادة من
ً
الغرب ومن إسرائيل ال يجب أن تقلق باال)٤ .
ّ
سردية ناصيف الدور اإلسرائيلي
يغيب عن
ّ
ّ
الـخـطـيــر ف ــي ال ـح ــرب ال ـل ـب ـنــانــيــة ،ول ـع ــل هــذا
يعكس عــدم اهـتـمــام أجـهــزة الجيش واألمــن
في بلبنان بالخطر اإلسرائيلي النشغالهم
بمالحقة ومـحــاربــة الـيـســار (وبــالـنـيــابــة عن
ّ
ّ
السردية
غربية غالبًا) .هو يتبع
أجهزة أمن
الــرس ـمـ ّـيــة لـجـهــاز ال ــدول ــة ال ـتــي كــانــت تقلقه
ح ــرك ــات ال ـي ـس ــار واملـ ـق ــاوم ــة وح ـت ــى شـهــود
يهوه (وهنا من املستغرب أن ناصيف روى
ّ
الرسمية لشهود يهوه من قبل
عن املالحقة
ّ
جـهــاز األم ــن الـعــام («س ــر الــدولــة :فـصــول من
تاريخ األمن العام ،»١٩٧٧-١٩٤٥ ،ص .٣١٧ .من
دون أن يشير إلــى جـنــون هــذا الـهــوس الــذي
شغل الكنيسة لعقود طويلة ،وال يــزال) .لكن
الخطر اإلسرائيلي لم يكن يشغل الدولة وال
ْ
املرتي
ُيقلق راحتها أب ـدًا .على العكس ،فــي
ْ
اللتي ألقى فيها املكتب الثاني القبض على
ّ
ْ
ْ
عميلي إلسرائيل ،عــاد وسلم العميلي إلى
دول ــة االح ـت ــال مــع أن واحـ ــدة منهما كانت
ّ
لبنانية (وه ــذه سابقة بــن ال ــدول)
مــواطـنــة
(راجع «املكتب الثاني :حاكم في الظل» ،ص.
 .)١٦٧ال ،نــاصـيــف يــأخــذ بـمـقــولــة أن اتـّفــاق
ال ـه ــدن ــة ب ــن ل ـب ـنــان ودولـ ـ ــة الـ ـع ـ ّ
ـدو «ج ــن ــب»
لبنان احتالل أراضيه (مــع أن أراضــي لبنان
ّ
ّ
إسرائيلية متعاقبة) كأن
تعرضت الحتالالت
ّ
ّ
العدو احترم تلك االتفاقية التي خالفها منذ
توقيعها (راج ــع ناصيف «املـكـتــب الـثــانــي»،
ص.)٢٦٨ .
لكن الكتاب الجديد لناصيف (أي «جيوش
ل ـب ـنــان») أض ـعــف مــن الـكـتــابـ ْـن األول ـ ّـي ـ ْـن في
السلسلة ،إذ أنه سمح لعواطفه بأن تطمس
مــا يـتـجـ ّـمــع مــن دالئ ــل وق ــرائ ــن تـتـنــاقــض مع
رواي ــة الـكـتــائــب عــن ال ـحــرب .اعـتـمــد ناصيف
ّ
في القسم ّ
األول من الكتاب على مذكرات غير

تتبنى كتب ناصيف
الثالثة موقف القوى
االنعزالية حول نفوذ
ّ
الفلسطينية
المقاومة
ّ
في «المنطقة الغربية»
َ
مـنـشــورة ألح ـمــد الـخـطـيــب .وق ــد ات ـفــق أنني
ّ
أنــا أيـضــا ق ـ ُ
ـرأت تلك املــذكــرات غير املنشورة
ّ
ألح ـ ـمـ ــد الـ ـخـ ـطـ ـي ــب (وأحـ ـ ـ ـ ـ ــث ع ــائـ ـلـ ـت ــه ع ـلــى
نشرها ملــا تحتويه مــن معلومات هـ ّ
ـامــة عن
ّ
األهلية ،وقــد كتبها الخطيب
تاريخ الحرب
بتوصيف دقـيــق وتفصيل نـقــدي ال يــرحــم).
ل ـك ــن ن ــاص ـي ــف ظ ـل ــم أح ـم ــد ال ـخ ـط ـيــب كـثـيـرًا
ع ـلــى غ ـيــر ع ــادت ــه م ــع َم ــن يـحـظــى بمقابلته
ناصيف أحـمــد الخطيب وسمحت له
(قــابــل
ّ
ّ
مذكراته) .كيف ّ
فسر ناصيف
عائلته بتصفح
ح ــرك ــة أح ـم ــد ال ـخ ـط ـيــب؟ هـ ـك ــذا )١ :قـ ــال إنــه
ً
ً
ّ
العسكرية.
كــان كـســوال وفــاشــا فــي دراسـتــه
(نقوال ناصيف« ،جيوش لبنان :انقسامات
ووالءات» ،ص )٢ .)٢٤ .اتـهـمــه بــالـطــائـفـ ّـيــة
ّ
الطائفية دافعًا وحيدًا لحركته مع
وجعل من
أن الخطيب فضح دور حــركــة «أم ــل» وكمال
جنبالط فــي التحريض الطائفي واملذهبي
في داخل حركته )٣ .اتهمه ناصيف بالعمالة
معصية ّ
ّ
أدبية في الكتاب.
إلسرائيل — وهذه
كيف فعل ذلك ناصيف؟ أدرج في حاشية في
الكتاب ّ
نصًا من تقرير لـ«الشعبة الثانية» في
زمن جول بستاني يتهم فيه أحمد الخطيب
ّ
(وف ـقــا ل ــ«م ـصــادر ع ــدة وثـيـقــة وم ــؤك ــدة») أن
الـخـطـيــب ك ــان ي ــزور دول ــة االح ـتــال فــي عــام
 .)٦٦مل ـ ــاذا ل ــم ي ـس ــأل نــاصـيــف
( .١٩٧٦صّ .
الخطيب كي يكذب هذه الكذبة؟ ال نحتاج إلى

ّ
رواية ناصيف عن انقسام الجيش ّ
فرضية مغلوطة وهي أن الجيش
مبنية على
كان ّ
موحدًا إلى أن أتى أحمد الخطيب كي يقسمه (مروان بو حيدر)

ّ
تمحيص كــي نـكــذب هــذا التقرير لـ«الشعبة
ال ـثــان ـيــة» .ثــم كـيــف يـمـكــن أن يـقـبــل ناصيف
ّ
ّ
صدقية جول بستاني ًفيما يتعلق بإسرائيل،
ّ
وه ــو ال ــذي رع ــى ســويــة مــع إســرائـيــل رعــايــة
ميلشيا «الـتـنـظـيــم»؟ ليس
وخـلــق وتسليح ّ
هناك ِمن دليل موثق (ليس بعد) على عالقة
ج ــول بستاني مــع دول ــة ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي
ّ
ّ
لكن هـنــاك أدل ــة فــي الــوثــائــق األمـيــركــيــة على
تحالف وثـيــق بــن قــوى األم ــن والـجـيــش مع
ال ـع ـ ّ
ّ
مستمر
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي وع ـلــى ت ــواص ــل
بينهما وتنسيق فــي ض ــرب امل ـقــاومــة .جــول
َ
بـسـتــانــي آخ ــر م ـص ــدر يـمـكــن أن ُي ــرك ــن إلـيــه
فــي اتـهــام الغير بالعالقة مــع إســرائـيــل :لقد
روى رئـيــس أرك ــان الجيش األس ـبــق ،ريــاض
تقي الــديــن ،كيف كــان عـمــاء جــول بستاني
يشعلون ن ــار ال ـحــرب األهـلـ ّـيــة عـنــدمــا تخمد
(راجـ ــع ك ـتــاب نـبـيــل امل ـق ـ ّـدم« ،وجـ ــوه وأس ــرار
ّ
اللبنانية» ،ص .)٢٦٠ .ثم ،الغريب
من الحرب
ّ
في األمر أن كتب ناصيف الثالثة ال تتضمن
ّ
حساسية في املوضوع اإلسرائيلي ،ال بل أنه
تجاهل في كتاب «املكتب الثاني» العالقة بني
جوني عبده وبــن الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي .ال بل
نشر الـتـبــريــرات الباطلة الـتــي ساقها عبده
ّ
(الذيلية طبعًا) بــن بشير
لتسويغ العالقة
الجميل وال ـعـ ّ
ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي .إن إدراج هذا
االتهام الباطل ضد أحمد الخطيب (وحشره
فـ ــي ح ــاشـ ـي ــة) أضـ ـع ــف مـ ــن ص ــدق ـ ّـي ــة رواي ـ ــة
ناصيف الذي ّقرر أن يهمل شهادة الخطيب
ّ
(الصادقة) في مذكراته غير املنشورة.
لقد ّ
تمرد أحمد الخطيب على جيش طائفي
وف ـ ـئـ ــوي وص ـ ـ ـ ــارخ فـ ــي ان ـ ـح ـ ـيـ ــازه ال ـط ــا ّئ ـفــي
والفئوي .لقد كان ّ
ضباط الجيش يصفقون
لـطــائــرات ال ـعـ ّ
ـدو وه ــي تقصف لـبـنــان ،وكــان
ّ
الضباط يحاضرون بعد ( ١٩٧٣عندما
كبار
ُ
هــزم الجيش اللبناني في مواجهة املقاومة
ّ
الفلسطينية) حــول ض ــرورة دعــم امليلشيات
ّ
ّ
ّ
أهمية
الطائفية .وال يعير ناصيف
اليمينية
لــواق ـعــة أن الـخـطـيــب ك ــان ي ـخــدم فــي منطقة
البقاع تحت إمــرة أنطوان لحد ،قائد منطقة
ّ
الـبـقــاع يــومـهــا .ال يعلق ناصيف بكلمة عن
هـ ــذا ال ــرج ــل ،وعـ ــن دوره ال ـطــائ ـفــي امل ـن ـحــاز
آن ــذاك ،وعــن دوره املستقبلي فيما بعد .لكن
مــن غـيــر املـقـبــول أن يستعمل نــاصـيــف ضد
أحـمــد الخطيب تلك الـحـ ّـجــة (الـبــاطـلــة) التي
اسـتـعـمـلـهــا ال ـثــاثــي فـ ــؤاد ب ـط ــرس وال ـي ــاس
سركيس وجــونــي عـبــده ضــد سليم الحص:
ك ـ ــان الـ ـث ــاث ــي ي ـت ـه ــم ال ـ ـحـ ــص ب ــال ـط ــائ ـف ـ ّـي ــة
عـنــدمــا يـعـتــرض عـلــى طــا ّئـفـ ّـيـتـهــم البغيضة
والصارخة .وقياسًا ،يصنف ناصيف ّ
تمرد
ّ
طائفية الجيش اللبناني بأنه
الخطيب ضد
ّ
ّ
الطائفية( .طبعًا ،لم يكن تمرد الخطيب
هو
ّ
فقط ضــد طائفية الجيش وقـيــادتــه آن ــذاك).

لكن كان على ناصيف مراجعة شهادة فؤاد
لـ ّـحــود (الشمعوني) ضــد سياسات الجيش
وضـ ــد طــائ ـفـ ّـي ـتــه ف ــي ك ـت ــاب «م ــأس ــاة جيش
ل ـب ـنــان» (ل ــم ي ــرد ال ـك ـتــاب ف ــي م ــراج ــع كـتــاب
«جيوش لبنان») .كانت نسبة قادة الوحدات
املـ ـق ــاتـ ـل ــة ف ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش قـ ـب ــل الـ ـ ـح ـ ــرب ٪٨٥
ّ
للمسيحيني و ٪ ١٥فقط للمسلمني (ص٨٤ .
ّ
من كتاب لحود) .وال يذكر ناصيف كيف أن
فــؤاد بطرس عندما أصبح وزيـرًا للدفاع في
عهد سركيس زار ّ
مقر وزارة الدفاع واجتمع
بقيادة الجيش واكتشف أن املسلمني كانوا
ممنوعني مــن ّ
مقر وزارة الــدفــاع فــي سنوات
ّ
حــرب الـسـنـتـ ْـن( .هــو ال يــذكــر طائفية قيادة
الجيش فــي سـنــوات ال ـحــرب ،كــأن انحيازها
إلى ميلشيات اليمني كان من منظور علماني
محض — ص ١١٤ .من «جيوش لبنان»).
ناصيف ال يبرز موقفه من السياسات التي
ّأدت إلى انهيار لبنان .وكأن ترك لبنان عرضة
ل ــاح ـت ــال وال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي سـيــاســة
مقصودة في دولة ما قبل الحرب :كان رئيس
ل ـب ـن ــان ي ــرف ــض (ب ــأم ــر م ــن أم ـي ــرك ــا والـ ـع ـ ّ
ـدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي) م ـس ــاع ــدات مــالـ ّـيــة وعـسـكـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
سخية ُعــرضــت عليه :فــي عــام ،١٩٧٤
عربية
ذهــب تقي الــديــن الصلح إلــى دول ــة اإلم ــارات
ّ
في طلب مساعدات ّ
مالية إلى لبنان للتسلح
وحمايته مــن ع ــدوان إســرائـيــل ،فما كــان من
الــرئـيــس اللبناني إال رفــض مــا ُع ــرض عليه
ّ
عربية في ّ
قمة الرباط من ّ ذلك العام.
من دول
أو فضيحة إسكندر غانم :الذي تلقى تحذيرًا
(كقائد منطقة بيروت) في يوم االعتداء نفسه
على مطار بيروت في عام  ١٩٦٨عندما قال له
قائد الجيش ،إميل بستاني« :انتبه إلى مطار
بيروت في خلده» (ص ٢٣٣ .من كتاب ّ
لحود).
غانم هذا أصبح فيما بعد «بطل» التقصير
ّ
في عام .١٩٧٣
والتخاذل في عملية فردان ّ
ّ
وهناك أيضًا أمثال إبراهيم طنوس الذي تمرد
عليه وعـلــى أمـثــالــه أحـمــد الخطيب ورفــاقــه.
في شهادة ناصيف في مقالة في «األخبار»
ف ــي  ٢٧ك ــان ــون ّ
األول  ٢٠١٢ب ـع ـنــوان «غـيــاب
طـ ّـنــوسّ :
قصة جسر ّ الكرامة مع رمسفيلد»،
ي ـصــف نــاص ـيــف ط ــن ــوس بـ ــ«املـ ـق ــات ــل» .لـكــن
نــاص ـيــف يـنـســى أن ــه ل ــم ي ـقــاتــل يــومــا ال ـعـ ّ
ـدو
اإلسرائيلي (أحمد الخطيب أخذ املبادرة في
ّ
العدو في شباط من عام  ،١٩٧٢وأصيب
قتال
ّ
ّ
بجرح حاولت الدولة اللبنانية أن تستغلها
ّ
تلفزيونيًا فرفض الخطيب) بل قاتل مسلمني
ّ
ّ
ومـسـيـحــيــن ف ــي ص ـفــوف ال ـحــركــة الــوطـنــيــة
ّ
الفلسطينية .هذا هو القتال الذي
واملقاومة
ّ
كـ ــان ي ـت ـش ـ ّـرف ب ــه ج ـن ــود وضـ ــبـ ــاط الـجـيــش
قبل أن يـثــور عليه الخطيب ورفــاقــه .طبعًا،
ّ
طنوس ّ
تمرس فيها بعد في قصف عشوائي
ضــد الـضــاحـيــة الـجـنــوبـ ّـيــة والـجـبــل فــي عهد

