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سياسة

سياسة

وثائق

ّ
ّ
هكذا خطط بشير الجميل مـع إسرائيل إلبادة شعب فلسطين []3

بعد اغتيال بشير الجميل ( 14أيلول  )1982الذي أربك المخطط المشتركّ ،
وسرع في اتخاذ قرار االجتياح اإلسرائيلي لبيروت ،وارتكاب المجازر في
صبرا وشاتيال ( 16أيلول  ،)1982قررت قيادتا القوات اللبنانية وحزب الكتائب ترشيح أمين الجميل لمنصب الرئاسة بالتنسيق مع الطرف اإلسرائيلي.

الوثائق التي ننشرها اليوم في هذه الحلقة الثالثة ،تكشف تفاصيل النقاش حول كيفية مواجهة االستنكار العالمي للمجزرة ،والحجج التي
ينبغي سوقها للتخفيف من هول الحدث (استعمال مجزرة الدامور ...إلخ) ،وترشيح أمين الجميل لمنصب الرئاسة بالتوافق بين الكتائب والقوات

سياسة
يواصل
الجميل
أمين
ّ
«الخبز والملح» مع العدو...
ّ
التنصل الصعب من «صبرا وشاتيال»
 16أيلول /سبتمبر عام 1982
مالحظات من حــوار بني ألفريد ماضي وجــوزيــف أبو
خليل ومستر ( Rنــافــوت) عقب قــرار القوات اللبنانية
ّ
الجمهورية)
(ترشيح أمني الجميل لرئاسة
«القوات اللبنانية مستعدة لالستمرار في جميع
العمليات والجهود املشتركة /التعاون ،بما في
ذلك اجتماعات قيادة املوساد مع أمني الجميل
والوفد املرافق له ،وال سيما االجتماع الذي كان
من املفترض أن يتم في  16أيلول /سبتمبر».
• أعلن (غير واضح من هو الذي أعلن) أن الوفد
ّ
مدعو إلى لبنان مساء األحد  19أيلول /سبتمبر.
• فــي مــا يـخــص إمـكــانـيــة تـعـيــن رئ ـيــس وزراء
م ـس ـي ـحــي ،ف ــي رأي شـ ـ ــارل م ــال ــك ،ف ـ ــإن إل ـي ــاس
سركيس ليس متحمسًا للفكرة ،إذ إن األخير
يخشى مــن ردة فعل املسلمني .علينا أن نتذكر
أن ــه «ش ـه ــاب ــي»… وبــال ـن ـس ـبــة إل ــى الـشـهــابـيــن،
موقف املسلمني نقطة حساسة جدًا.
• يشعر شارل مالك وزمالؤه بالقلق ألن الوقت
ض ـي ــق .ل ـي ــس ل ــدي ـه ــم ال ــوق ــت ال ـك ــاف ــي لـلـتـفـكـيــر
والتخطيط لحل.
¶¶¶
 16أيلول /سبتمبر عام 1982
مــاحـظــات مــن الـلـقــاء ال ــذي انـعـقــد بــن ممثل املــوســاد
والقوات اللبنانية
• ق ـ ــررت قـ ـي ــادة حـ ــزب ال ـك ـتــائــب تــرش ـيــح أمــن
الجميل للرئاسة.
• سيتم إج ــراء االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة قـبــل 23
أيلول /سبتمبر .حتى الساعة ،من املقرر إجراء
االنتخابات يوم الثالثاء الواقع فيه  21أيلول/
سبتمبر.
• تنتظر القوات اللبنانية عــودة كامل األسعد،
رئيس مجلس النواب اللبناني مساء  16أيلول/
سبتمبر.
• تم إبالغ إلياس سركيس بقرار حزب الكتائب
ترشيح أمني الجميل.
• ت ـش ـعــر «ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة» بـ ــأن ال ـجــري ـمــة
(اغتيال بشير) زادت من تعاطف الشعب مع آل
الجميل ،وبالتالي فــإن حـظــوظ أمــن الرئاسية
ارتفعت.
(الصفحة  2من هذه الوثيقة غير مقروءة /غير
واضـحــة .تتضمن معلومات عن كميل شمعون
وبـ ـي ــار ال ـج ـم ـيــل وال ـف ـج ــوة ب ــن ال ـج ـيــل ال ـقــديــم
والجيل الجديد في القوات اللبنانية).
¶¶¶
لقاء بني أمني الجميل ومستر R

عقد اللقاء في منزل أمني الجميل ،بحضور وليد فارس
وجورج فرحا وفادي إفرام
• تعمد أمني أن ُيعقد اللقاء في منزله ،من منطلق
أن يكون بني الطرفني «خبز وملح».
ّ
• أك ــد أمــن رغـبـتــه فــي الـسـيــر عـلــى خـطــى بشير
وإق ــام ــة عــاقــات ج ـيــدة وتــوطـيــد عــاقــات العمل
الوثيقة معنا (الـجــانــب اإلســرائـيـلــي) ،ألنــه أدرك
أهميتها بالنسبة إلى لبنان .وأضاف إنه لألسف
الشديد ليس خبيرًا باملواضيع التي من املتوقع
تتعلق
أن نناقشها معه ،وال سيما امللفات التي ّ
بالتنسيق بني الطرفني ،لكنه سيحاول أن يحضر
نفسه مسبقًا.
• يقول أمني إنه يوافق على التقيد بااللتزامات
املتفق عليها مع بشير ،لكنه يشير إلى أنه في ما
يتعلق بمسألة العالقات الرسمية ،من الضروري
االلتزام بالقرارات التي توافق عليها األكثرية في
حكوماته .وهـنــاك حاجة ملحة للعمل على هذا
امللف.
• تحدث أمني عن مشكلتني:
 .1مل ــاذا أعـلــن ك ــول يــزرائـيــل أن الـكـتــائــب ارتكبت
املـ ـج ــزرة ف ــي امل ـخ ـي ـمــات؟ إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،مل ــاذا
نشروا هــذا الخبر في اإلع ــام؟ وملــاذا لم يسيطر
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي عـلــى قــواتـنــا ،وال سيما أن
مــا تفعله امليليشيات فــي هــذه الـحــاالت معروف
للجميع...؟
 .2في ما يخص تسريب اجتماع رئيس الــوزراء
مــع بشير الجميل ،رأى أمــن أنــه لــن يـقــوم بمثل
هذه املجازفات .سوف يتهمونه بالخيانة.
• فــي مــا يتعلق باملجزرة فــي املخيمات ،أوضــح
مستر  Rأنـنــا لــم نعلن عنها وأن ـنــا ال نستطيع
أن نـسـيـطــر عـلــى امل ـص ــادر الـصـحــافـيــة .وق ــال إن
األضــرار التي نتجت من هذا الفعل ،في إسرائيل
والعالم ،ال يمكن إصالحها.
أمــا حــول التسريب ،فقال إن التسريبات تحدث،
لكنها نقطة في بحر العالقات السرية ،واألنشطة
السرية التي لم يتم الكشف عنها أو نشرها في
اإلعالم.
• ي ـس ـتــرجــع م ـس ـتــر  Rال ـع ــاق ــات امل ـم ـي ــزة الـتــي
توطدت في السنوات الـثماني املاضية ـ ـ وأهمها:
 .1بناء القوات اللبنانية كقوة عسكرية أصبحت
في ما بعد سياسية.
 .2خطط الحرب ،التنسيق السياسي والعسكري
في عملية (الـســام من أجــل الجليل) منذ كانون
ال ـثــانــي /يـنــايــر ع ــام  ،1982وه ــو تنسيق ال يتم
ً
عادة بني الدول.
• بـعــد ذل ــك ،وص ــف مـسـتــر  Rال ـل ـقــاء بــن «وزي ــر
الــدفــاع» (شـ ــارون) وبـشـيــر الـجـمـيــل ،واملــواضـيــع
التي تم التداول فيها خالل ذلك اللقاء والتي من
املتوقع أن يتم التداول فيها في اللقاء املرتقب مع

ّ
الجميل
أمين
أكد االستمرار
في التزامات
بشير ،مع
ربط مسألة
«العالقات
الرسمية»
بموافقة
األكثرية
الحكومية
(هيثم
الموسوي)

أمني الجميل ،وهي:
 .1بدء عملية السالم في سياق التطبيع.
 .2إقامة خطوط اتصال مباشر بني الحكومتني
اللبنانية واإلسرائيلية ،وبني الجيشني ،اللبناني
واإلسرائيلي ،من دون حاجة إلى (تنسيق) طرف
ثالث.
 .3مـنــاقـشــات ح ــول املــرحـلــة الـتــالـيــة :االنـسـحــاب
الكامل للسوريني والفلسطينيني من لبنان.
 .4مشكلة جنوب لبنان.
 .5اسـتـمــرار وج ــود «جـيــش الــدفــاع اإلســرائـيـلــي»
في لبنان وطلبهم («الكتائب» و«ال ـقــوات») عدم
انسحابنا قبل التنسيق معهم.
 .6الدفاع عن «املسيحيني» في املناطق الخاضعة
للسيطرة السورية.
 .7رغـبـتـنــا املـشـتــركــة بـمـنــع وج ــود ق ــوة مـتـعــددة
الـجـنـسـيــات أو ق ــوة تــابـعــة لــأمــم امل ـت ـحــدة على
األرض اللبنانية.
 .8ال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـس ـي ــاس ــي ح ـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا ذات
االهتمام املشترك.
 .9استمرار التعاون االستخباري.
 .10استمرار التعاون األمني ـ ـ التدريب والعتاد
العسكري.
 .11الحفاظ على خطوط االتصال املباشرة معه

(مع أمني) عقب توليه منصب الرئاسة.
 .12الحفاظ على ّ
تقنية التواصل السريع.
• ت ـســاءل أم ــن عــن «جـبــل ص ـنــن» ،إذ تــذكــر أنــه
قرأ في قائمة املحادثات األخيرة (لبشير) حديثًا
حول إمكانية إجراء عملية هناك.
• أش ــار ،مــرة أخ ــرى ،إلــى أن نـطــاق خـبــرتــه ليس
كبيرًا ،وأمل أال يخيب ظننا به في االجتماع معه.
• عرف أمني أن الهدف من االجتماع:
 .1االعـتــراف الشخصي والتأسيس لبناء عالقة
عمل حميمة معه.
 .2وضع أسس للتفاهم بني الطرفني حول املوقف
املشترك وبدء معالجة عدد من امللفات املختلفة.
ّ
• رك ــز مستر  Rعـلــى مـســألــة مهمة كــانــت محط
ّ
اهـتـمــامــه فــي ال ـيــومــن املــاض ـيــن ـ ـ ـ ـ وج ــه إلـيــاس
سركيس إلى الرئيس ريغان رسالة كتب فيها عن
مسألتني ،مخيمات الالجئني والدفاع عن القرى
املسيحية في الشمال.
(تعذر قــراءة آخــر فقرتني من الصفحة  3من هذا
املستند).

¶¶¶
ه ــذا املـحـضــر يجمع نسخة مــن مـحــادثــة سجلها أحــد
مـســاعــدي قــائــد املنطقة الشمالية ،ومحضر للموساد
( )4222عن االجتماع نفسه.
 19أيلول /سبتمبر عام 1982
اجتماع بني رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي،
قائد املنطقة الشمالية ،وتوتو نائب رئيس هيئة األركان
في القوات اللبنانية.
محضر للموساد ( )4222من اجتماع بني رئيس هيئة
األركان في الجيش اإلسرائيلي والجنرال دروري (قائد
املنطقة الشمالية) مع توتو ،في  19أيلول /سبتمبر عام
 ،1982الظهيرة.
املـشــاركــون :الجنرال إيـتــان ،الجنرال دروري ،مستر R
(نافوت) ،معاون دروري ،توتو ،جوزيف أبو خليل
رئيس األركان :الجيش اللبناني يدخل املخيمات،
ُ
وه ـ ـكـ ــذا تـ ـح ــل املـ ـشـ ـكـ ـل ــة .عـ ـل ــى «جـ ـي ــش ال ــدف ــاع
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي» أن ي ـج ـمــع ب ـس ــرع ــة ك ــل األس ـل ـحــة
والــذخـيــرة املــوجــودة .هــذا مــا سيحدث فــي األيــام
املقبلة .مــن وجهة نـظــري ،لــن يكون هناك إطــاق

نار أو معارك في األيام القليلة املقبلة.
إن الـعــالــم غــاضــب مــن أح ــداث شــاتـيــا .عليكم أن
تـشــرحــوا لــوســائــل اإلعـ ــام مــا ح ــدث ألن أصــابــع
االتهام تتجه نحو إسرائيل ،يتهمون إسرائيل…
مــن الـسـيـنــاريــوات املحتملة أنـنــا قــد نضطر الى
االنسحاب من بـيــروت .يجب على شخص منكم
ش ــرح امل ــوض ــوع ،وب ـس ــرع ــة .عـلـيـكــم تـحـمــل جــزء
م ــن امل ـســؤول ـيــة وال ـق ــول إن م ــا ح ــدث ك ــان خ ــارج
سيطرتكم.
إيتان :إن العالم غاضب من أحداث شاتيال .عليكم
أن تخرجوا إلى العلن وتشرحوا لوسائل اإلعالم
مــا ح ــدث .أصــابــع االت ـهــام تتجه نـحــو إســرائـيــل،
والنتيجة قد تكون أننا سنضطر الى االنسحاب
ً
من بيروت .عليكم شرح املوضوع ،وحاال .الصيغة
هي كاآلتي :الكتائب نفذت مهمة ،وما حدث كان
خارج سيطرتها.
قــائــد املنطقة الشمالية :فــي الــوقــت ذات ــه ،عليكم
اإلش ــارة إلــى /التذكير بــأحــداث الــدامــور ،إلثبات
أن مـ ــا ح ـ ــدث (ف ـ ــي املـ ـخـ ـيـ ـم ــات) ل ـي ــس ان ـع ـكــاســا
لسياستكم .عليكم القول إن اشتباكات وقعت بني
أطراف متحاربة داخل املخيمات ،وليس فقط مع
الكتائب.
دروري :عليكم التذكير بأحداث الدامور ،والقول
إن مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي املـ ـخـ ـيـ ـم ــات لـ ـي ــس ان ـع ـك ــاس ــا
لسياستكم .يمكنكم الـقــول إنــه فــي األمــاكــن التي
دخلت إليها الكتائب ،وقعت معارك بني أطــراف
متخاصمة /منافسة داخل املخيمات وليس فقط
مع الكتائب.
قــائــد املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة :مـسـتـقـبـلـيــا ،عـلـيـكــم أن
ت ـح ــرص ــوا ع ـل ــى شـ ــرح م ــا ح ـ ــدث .ه ــل تـسـتـطـيــع
تنظيم مؤتمر صحافي؟
توتو :سيهتم أبو خليل بذلك.
مستر  :Rيرجى شرح املوضوع ألبو خليل .على
ً
الكتائب االعتراف بأنهم دخلوا فعال إلى املخيم،
ولكن التأكيد أن هــذه ليست سياستهم .عليهم
الـقــول إن مــا حــدث هــو حــالــة استثنائية نتيجة
ظــروف استثنائية ،بعد اغتيال بشير .في رأيي،
ه ــذه ه ــي ال ـطــري ـقــة الـصـحـيـحــة ،ألن ـنــا إذا أردن ــا
أن ن ـشــرح امل ــوض ــوع وح ــدن ــا… سـنـقــوم بشرحه
بالطريقة التي نريدها.
جــوزف أبــو خليل :في الــواقــع ،ما تريده أنــت هو
أن نأخذ األمر على عاتقنا .في الظرف السياسي
ال ــراه ــن ،ه ــذا مستحيل .لـكــن أخـبــرنــا م ــاذا تريد
وسنعمل على تنفيذه.
رئيس األركان :ماذا تقترح؟
أبــو خليل :ال تتهمونا .ال تتهمونا فــي وسائل
إعالمكم.
رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان :الـحـقـيـقــة ه ــي أن الـجـمـيــع بــات
يعرف أن الكتائب هم من ارتكبوا املجزرة.
أب ــو خـلـيــل :أط ـلــب مـنـكــم أن ال تـحـمـلــوا الـكـتــائــب
املسؤولية في وسائل اإلعالم ،على األقل في األيام
القليلة املقبلة (حتى نكسب وقتًا إضافيًا يمكننا
استثماره سياسيًا).
قائد املنطقة الشمالية :يجب أن تشرحوا للعالم
أن هذه ليست سياستكم ،وأن ما حدث ال تتحمل
الكتائب وحــدهــا مسؤوليته ،بــل الفصائل التي
اشتبكت في ما بينها داخل املخيم كذلك.
رئـيــس األركـ ــان :الحقيقة هــي أن الجميع يعرف
أن الكتائب ارتكبت ذلــك ،وعليهم أن يشرحوا أن
هــذه ليست سياستهم وأن ما حصل كــان خارج
سيطرتهم .والقول إنهم أوقفوا (املجزرة) لحظة
معرفتهم ب ـهــا .عليكم أن تـشــرحــوا ذل ــك .تمتلك
وســائــل اإلع ــام الحرية لقول مــا تــريــد ...الجميع
بات يعرف أن الكتائب هي املسؤولة ،لذلك عليكم
أن تشرحوا أن هذه ليست سياسة الحزب .قولوا
إن ما حدث هو نتيجة فورة غضب عقب اغتيال
بشير( .إنـهــا نتيجة غضب جـنــودكــم فــي أعقاب

اغتيال بشير) إذا كان لديك اقتراح آخــر ،أخبرنا
به.
أبو خليل :علينا أن نتعامل مع هذا الحدث يومًا
بيوم ،وبأسلوب مبهم( ،بشكل غامض ،نرد على
م ــا ي ـقــولــه اإلع ـ ــام ف ـق ــط) تـمــاشـيــا م ــع م ــا تنقله
وسائل اإلع ــام .ال يمكننا أن نقول (نعترف) إن
الكتائب فعلت ذلك.
رئيس األركان :كيف تريد أن تشرح ما حدث؟
أبو خليل :االستمرار في إنكار املجزرة.
رئيس األركــان :لكن املخيم كان مليئًا بالكتائب،
كيف ستشرح ذلك؟
أبو خليل :كيف دخل الصحافيون إلى املخيم؟
ق ـ ــائ ـ ــد املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة :بـ ـ ـي ـ ــروت م ـل ـي ـئــة
بالصحافيني .إنهم في كل مكان.
أب ـ ــو خ ـل ـي ــل :تـ ـص ــرف ب ــال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ت ـجــدهــا
مناسبة ،ونحن سنقرر كيف نتصرف .لــم نتهم
إسرائيل .ولكن ،على شاشات التلفزة يوم أمس،
ألقت شخصية إسرائيلية (مـســؤول إسرائيلي)
اللوم على الكتائب.
رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان :ال أعـ ــرف ك ـيــف ي ــؤث ــر ذل ــك على
الوضع السياسي ،ولكن الجميع يعرف الحقيقة:
ال ـك ـت ــائ ــب ارتـ ـكـ ـب ــوا ذل ـ ـ ــك ،ونـ ـح ــن س ـم ـح ـنــا لـهــم
بالدخول إلــى املخيمات .لذلك يجب أن تشرحوا
للعالم وللشعب اللبناني أن ما حــدث ال يتالءم
مع سياستكم ،وأنه نتيجة غضب الجنود .ال أحد
يتهم الجيش اإلسرائيلي.
أبــو خليل :حسنًا ،سنهتم باألمر ،ولكن ال تلقوا
ال ـل ــوم عـلـيـنــا .يـمـكـنـكــم ن ـفــي /إن ـك ــار أن الـجـيــش
اإلسرائيلي فعلها.
رئيس األركان :ال أحد يتهم جيش الدفاع ،ويعلم
الجميع من املسؤول (الجميع يتهم الكتائب).
أبو خليل :هذه مشكلتنا.
مستر  :Rإنها ليست مشكلة داخلية في الكتائب.
إنها مشكلتنا أيضًا.
أبو خليل :سنهتم باملوضوع .ولكن ال تلقوا اللوم
علينا في اإلعالم.
رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ـ ــان :إذا ق ـل ـت ــم األم ـ ـ ـ ــور بـ ـص ــراح ــة،
فسيكون لذلك وقع إيجابي .الجميع يخاف منهم
(الكتائب) اليوم.
أبو خليل :االعتراف سيضرنا سياسيًا( .اعترافنا
سيدمرنا سياسيًا).
قــائــد املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة :عـلـيـهــم ش ــرح املـســألــة،
ّ
جزئيًا فقط.
رئـيــس األرك ـ ــان :مشكلتنا مــع املـجـتـمــع الــدولــي،
وليس في الداخل اإلسرائيلي .هناك العديد من
األسئلة املطروحة اآلن.
ق ــائ ــد املـن ـطـقــة ال ـش ـمــال ـيــة :سـي ـضــرهــم امل ــوض ــوع
ب ـس ـبــب امل ـس ـل ـم ــن( .قـ ــد يـ ـت ــأث ــرون س ـل ـبــا بـسـبــب
املسلمني) .لذلك ،عليهم (الكتائب) شرح املوضوع
جزئيًا.
رئ ـيــس األركـ ـ ــان :لـقــد أوض ـح ـنــا رأي ـن ــا .لـيــدرســوا
املوضوع ويقرروا .لكن الحقيقة واضحة.
• في ما يتعلق بالعالقات مع الدول العربية ،أكد
ّ
الجميل أنــه لــن يقطع الـعــاقــات مــع العالم
أمــن
العربي وأنه ال يريد أي عداء معهم.
ّ
الجميل ،لــم يتضح
• خــال املـحــادثــات مــع أمــن
موضوع الفلسطينيني والعالقات مع سوريا.
• لم تعد القوات اللبنانية بالدعم املطلق ألمني.
• ي ـجــب ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ب ـشــأن املــرش ـحــن،
على أمل أن يكون هناك مرشح واحــد فقط قبيل
مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ألن ال ـص ـحــف سـتـنـشــر صـبــاح
غــد أسـمــاء املــرشـحــن لالنتخابات الـتــي ستعقد
الثالثاء.
ّ
الجميل.
• تقويم كميل شمعون وأمني
• تــم اخـتـيــار مرشحني مــن دون أي تنسيق ،ما
أدى إل ــى ش ــق ال ـص ــف امل ـس ـي ـحــي .ه ــذا انـعـكــاس

للفساد السياسي.
• فــي مــا يتعلق بـتــأيـيــد مــرشــح واحـ ــد ،يخشى
ش ــارل مــالــك أن الـكـتــائــب لــن تـتـنــازل عــن ترشيح
أمني.
• فــي مــا يتعلق بإمكانية تــأجـيــل االنـتـخــابــات،
يعرف شــارل مالك أن األميركيني ضد هــذا األمر
ويريدون االنتهاء من هذه املسألة.
¶¶¶
 21أيلول /سبتمبر عام  1982ـ ـ لقاء في منزل بشير بني
بيار ومستر R
ّ
• خ ــال ال ـل ـق ــاء ,أكـ ــد ب ـي ــار ال ـج ـم ـيــل ع ــزم ــه على
م ــواص ـل ــة م ـس ـي ــرة ب ـش ـيــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،مـضـيـفــا:
وبــالـتــالــي ،لدينا مشاكل مشتركة .وطـلــب بيار،
مــرة أخــرى ،أن نتفهم الوضع الداخلي اللبناني
وأن ال نضغط عليهم أكثر.
• في اجتماع للرئيس املنتخب مع ممثل املوساد
بـعــد االن ـت ـخــابــات ،ق ــال الــرئ ـيــس املـنـتـخــب شيئًا
واح ـدًا فقط« :أنــا مضطر للتأكد من عــدم حدوث
أي تغييرات».
• كان موقف بيار الجميل مطابقًا ملوقف قيادة
القوات اللبنانية.
• اقترح (فــؤاد؟) بطرس في  20أيلول /سبتمبر
على الحكومة أن يقوم لبنان بدعوة قوة متعددة
ال ـج ـن ـس ـيــات إلـ ــى الـ ـب ــاد ملـ ــدة ش ـه ــر .ط ـل ـبــت منه
الحكومة اللبنانية أن يكتب صيغة أو برنامجًا.
• مــن ضـمــن أم ــور ع ــدة ،يتضمن نــص الــرســالــة
عبارة« :للمساعدة في حفظ السالم والنظام في
لبنان» .ال ذكر لكلمة «بيروت» في النص.
• أعلن السفير الفرنسي في لبنان استعداد بالده
إلرسال قواتها في أسرع وقت ممكن.
•أعــرب مستر  Rعن دهشته من تحييد الرئيس
اللبناني عن قرار كهذا ،وطالب بالتدخل الفوري
ملنع تنفيذه.

اسرائيل طالبت الكتائب
باالعتراف بالمجزرة
فيما اقترح أبو خليل
إنكار حصولها
ّ
أكد أمين رغبته في
إقامة عالقات جيدة
وتوطيد عالقات العمل
الوثيقة مع إسرائيل
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