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  قراءات
  
  :ة يف احلربقصة املوارن

  سيرة ذاتية
  

  :بيروت. بقلم جوزيف أبو خليل
  .١٩٩٠شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، 

  
  مل تكتمل فصوالً ... قصة عالقة

. من رواية جوزيف أبو خليل، هنا، ما عنى العالقات بإسرائيل فقط نقتطع
بعد مرور ثالثة  رةكاعلى الذوعلى الرغم من أن املؤلف يعلن بداية أنها رواية تعتمد 

ء جوانب مل تكشف من قبل يف أمر ي، فإنها تظل شهادة مهمة، تض)٥٥ص (عشر عاماً 
  .هذه العالقة، وتضيف إىل ما نشر يف شأنها معلومات ووقائع مفيدة

مبادرة، " ١٩٧٦مارس /كما يحددها أبو خليل، كانت يف آذار" التعامل"بداية 
؛ فقد توجه إىل إسرائيل بحراً )٥٥ص " (قرار سياسيبل مغامرة شخصية مل يسبقها 

التداول مع بشير "لتوفير احلاجة امللحة إىل الذخيرة لدى مقاتلي الكتائب يومذاك، بعد 
ويف إسرائيل اجتمع أبو خليل إىل مسؤولين ". إبالغ بيار اجلميل باألمر"و" اجلميل

بتقديم مساعدة من إسرائيليين، وخصوصاً شمعون بيرس وزير الدفاع الذي وعد 
  .الذخيرة والسالح

آنذاك أي طابع سياسي، بل أسلحة  –يقول أبو خليل  –مل يكن للعالقة بإسرائيل 
، بدأت ١٩٧٧وبعد دخول القوات السورية املناطق املسيحية سنة . وذخيرة وتدريب

، حتى جاء وقت )٧١ص " (د وثوقاًاتزد"العالقات بسوريا تسوء، والعالقات بإسرائيل 
 حبما يتجاوز تقديم السال" يحلمون بتدخل إسرائيل يف لبنان"ن املسيحيون فيه كا

  .والذخيرة والتدريب
رفائيل إيتان رئيس األركان  –ويتحدث أبو خليل عن لقاء بشير اجلميل 

على ظهر طرّاد إسرائيلي قبالة مرفأ جونيه، ، )من دون أن يحدد التاريخ(اإلسرائيلي 
، ذلك "تم تطهيرها من الفلسطينيين"التي ل تسلم املنطقة حيث عرض إيتان على اجلمي
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بأن إيتان يعتقد أن من اجلنوب يتم حترير لبنان من الهيمنة الفلسطينية، وتكون 
. أي أن يكون اجلنوب منطلقاً للكتائب يف اجتاه الداخل اللبناين. إسرائيل أجدى مساعدة

لكن بيار اجلميل أمر بإعادتهم  مقاتل إىل  الناقورة، ٣٠٠اقتنع بشير باألمر وأرسل 
  ).٧٥ص (

، زار بشير اجلميل إسرائيل الستطالع )١٤/٣/١٩٧٨(يف إبام عملية الليطاين 
، ١٩٧٨يوليو /ويف حرب املائة يوم مع السوريين، التي بدأت يف تموز. حدود العملية

أصبحت ). ٨٤ص (كان بشير يعتمد على استدراج تدخل إسرائيلي ضد السوريين 
عليهما " مل يبق إال إسرائيل نستعين بها"هي العدو، كما الوجود الفلسطيني، و سوريا 

غير أن بيار اجلميل وابنه أمين كانا متحفظين إزاء العالقة بإسرائيل ). ٨٩ص (معاً 
، حين حتقق سعيه حلمل ١٩٨١وكان على بشير االنتظار حتى ربيع سنة ). ٩٠ص (

وكان على بشير . )٢٨/٤/١٩٨١(ركة زحلة إسرائيل على التدخل ضد السوريين يف مع
ينتظر إىل صيف هذه السنة ليحمل اإلدارة األميركية على االعتراف به فيدعى  أيضاً أن

إذ كان يسعى ملثل هذه العالقة كي ). ٣٠/٧/١٩٨١(إىل زيارة الواليات املتحدة 
الواليات  كما كان يتطلع إىل أن يصبح لبنان، يف نظر. إلسرائيل" االرتهان"حتميه من 

  ).١٨٣ص ( املتحدة، يف مستوى إسرائيل من حيث األهمية واملوقع والدور
ومنذ ذلك الوقت، مل يعد بشير يخطو خطوة يف مباحثاته مع اإلسرائيليين إال 

  ).١٨٣ص (فيليب حبيب أو معاونيه  –بعد التشاور مع األميركيين 
جه إسرائيل من ومع شارون يف وزارة الدفاع اإلسرائيلية، تبدأ مرحلة تو

وقدم . عن لبنان كله. ف. ت. االهتمام بالشريط احلدودي فقط، إىل التطلع إلقصاء م
ليبلغنا قرار حكومته بتوجيه "شارون وأركان حربه من عسكريين ومدنيين إىل بيروت 

  ).١٨٥ص " (ال تقوم بعدها لها قائمة. ف. ت. ضربة عسكرية إىل م
نسأل السيد "وجورج سعادة، إىل دمشق  وتوجه أبو خليل، مع كريم بقرادوين

ال نستبعد ردة الفعل اإلسرائيلية : عبد احلليم خدام الرأي فيما تلوح به إسرائيل فقال
  ).١٨٨ص " (لكننا ال نتصورها أكبر من عمل تأديبي لياسر عرفات حمدود ومتواضع

 مل يطلعنا اإلسرائيليون على خططهم، ومل. "االجتياح: ١٩٨٢يونيو / حزيران
وصارحنا شارون وإيتان وغيرهما بأال يطلبوا من القوات اللبنانية التدخل  ،نطلب ذلك

يف املعركة اآلتية ألننا ال نريد الظهور  بمظهر من يقاتل السوريين والفلسطينيين إىل 
وكانت الكتائب والقوات ترغب يف أن تتم العملية ). ١٩٧ص " (جانب اإلسرائيليين
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وقبل . ، إذ كان قرار ترشيح بشير قد اتخذاجلمهوريةت رئاسة اإلسرائيلية قبل انتخابا
الغزو تم تأليف جلان حملية من األهلين لتساعد يف مد سلطة القوات اللبنانية إىل كل 

وكان يفترض أن تتوج العملية ). ١٩٩ص (رقعة تدخلها القوات اإلسرائيلية 
  ).٢٠٠ –١٩٩ص (اإلسرائيلية، بالصلح بين لبنان وإسرائيل 

انتخاب بشير اجلميل رئيساً للجمهورية بحماية : ١٩٨٢أغسطس / آب ٢٣
 ومل تمض أيام على ذلك، حتى جاء موعد االستحقاق الذي تنتظره. اإلسرائيليين

بين ) ١/٩/١٩٨٢ليل (وكان اللقاء يف نهاريا ). ٢٢١ص (معاهدة السالم : إسرائيل
يف " الرئيس بشير"نياً من ، حيث طلب بيغن موقفاً عل"الرئيس املنتخب"بيغن وبشير 

وقد اشترط ). ٢٢٣ص  (أقرب وقت يؤكد فيه عزمه على حتقيق السالم مع إسرائيل 
سأعهد إىل : "وكان رد بشير. بشير السرية التامة لالجتماع، لكن أجهزة اإلعالم كشفته

. رئيس احلكومة العتيدة بأمر مفاوضتكم على االنسحاب من لبنان وشروطه وأثمانه
وعقدت خلوة ). ٢٢٤ص ..." (ق عليه رئيس احلكومة املسلم أوافق أنا عليهوما يواف

 ١٢وانقطع بشير عن االتصال باإلسرائيليين مدة . مل تؤد إىل تفاهم بين بيغن وبشير
مطوالً إلزالة سوء يوماً انتهت بزيارة شارون لبشير يف بلدته بكفيا، حيث اجتمعا 

  ).٢٢٤ص (ومل يعرف ما تم بينهما، فقد اغتيل بشير بعد يومين من االجتماع . التفاهم
أمين اجلميل الذي انتخب : وينتقل أبو خليل إىل متابعة الرواية مع بطل آخر

من منطلق احلذر املتبادل وسوء الظن املتبادل "و . رئيساً يف أعقاب اغتيال شقيقه
فال هو كان من . اطي بين الرئيس أمين اجلميل واجلانب اإلسرائيليأيضاً بدأ التع

أنصار املشروع الذي ساهم شقيقه يف صنعه، وال إسرائيل كانت ترى فيه ما تراه يف 
الوسيط بين "وراح أبو خليل يقوم بدور ). ٢٣٤ص " (الشيخ بشير، كصديق أو حليف

" يادة اجلديدة للقوات اللبنانيةالرئيس اجلميل واجلانب اإلسرائيلي، وبينه وبين الق
ات اللبنانية وقد ازدادت العالقة بين القو. التي حل فيها فادي إفرام حمل بشير اجلميل

ص (كن حماوالت التوفيق بين أمين واإلسرائيليين باءت بالفشل وإسرائيل وثوقاً، ل
٢٣٦.(  

 جمزرة صبرا وشاتيال، وكان الغرض منها تهجير: ١٩٨٢سبتمبر /أيلول ١٧
واملرجح أنها تمت بالتفاهم . ما تبقى من الفلسطينيين عن العاصمة وضواحيها

ص (والتعاون بين بعض الضباط اإلسرائيليين وبعض القياديين يف القوات اللبنانية 
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وقد أوفد اإلسرائيليون رفول إيتان واجلنرال أمير دروري ليطلبا من الكتائب ). ٢٣٧
  ).٢٣٨ص (من احلزب " عناصر غير منضبطة"إذاعة بيان تنسب فيه العملية إىل 

يف اخلطط اإلسرائيلية، " تبدالً خطيراً"ويف ما تال من أيام، يرصد أبو خليل 
إذ عندما تبين إلسرائيل أن لبنان . "تلوح تباشيره يف تصرفاتهم يف إبان حرب اجلبل

عن هذا الصلح  الواحد عاجز عن الدخول يف صلح معها، بدت كما لو أنها تستعيض
وقد الحظت شخصياً أن ". "بصلح منفرد مع كل طائفة من الطوائف اللبنانية، على حدة

حمدثينا من اجلانب اإلسرائيلي بدأوا يكثرون الكالم على نظام الكانتونات كبديل من 
  ).٢٤٣ص " (النظام الوحدوي

من زاوية "ويف هذا التوجه، توسط وفد نيابي إسرائيلي بين الكتائب والدروز 
ع الكامل بحق هؤالء يف أن يكون اجلبل الشويف منطقة نفوذ لهم كما كسروان، االقتنا

بدا واضحاً أن اجلانب اإلسرائيلي، وقد ضمن "و). ٢٤٣ص " (مثالً، بالنسبة إىل املوارنة
الصلح مع املسيحيين، يخطط لصلح مماثل مع الدروز يف اجلبل ثم مع الشيعة يف 

وب منطقة أمن وسالم بالنسبة إىل إسرائيل، اجلنوب بحيث يصبح اجلبل كله مع اجلن
  ).٢٤٣ص ..." (مقسمة إىل كانتونات

، كانوا )٢٥٧ص " (عاطفي وغريزي اقبانسي"وعلى الرغم من أن املسيحيين، 
مايو، فإنه رفض ذلك وفهمه /أيار ١٧يريدون من الرئيس أمين اجلميل توقيع اتفاق 

  .ومناطقهم حتت حمايتها يضع املسيحيين" انحياز كامل إلسرائيل"على أنه 
" املناطق الشرقية"وبعد تهجير مسيحيي إقليم اخلرّوب وشرقي صيدا يف اجتاه 

، تأكد للمؤلف أن الغاية مما يحدث هي خلق أمر واقع جديد يتمثل "الشريط احلدودي"و
طريق "وليس مصادفة أن يكون حمور  ).٢٧٠ص (يف ثالثة كانتونات كما جاء أعاله 

وينسجم هذا ). ٢٧٢ص (صل بين احلضورين السوري واإلسرائيلي هو الفا" الشام
دولة "التوجه مع ما تطالب القوات اللبنانية به من نظام فدرايل يجعل من جبل لبنان 

  ).٣٠٠ص " (حمايدة إقليمياً ودولياً
ويرى املؤلف أن اخلطوط احلمر اإلسرائيلية تقسم لبنان إىل دويالت، وأن 

كما ). ٣٣٦ص (ذه اخلطوط التزامها أمن حدودها الشمالية إسرائيل ملتزمة حماية ه
يرى أن خطة تهجير املسيحيين يف اجتاه احلدود تهدف إىل خلق منطقة عازلة وحرس 

حدود إلسرائيل، كما تهدف يف املقابل إىل تهجير الشيعة من اجلنوب نحو الشمال، 
  .)٣٤٢ص (وكذلك السنة من صيدا نحو الشمال 
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إقفال اجلرح املفتوح "راً أن إحياء لبنان كدولة يتوقف على د املؤلف أخيقويعت
ولو يدري الذين فتحوا النار على إسرائيل من ). "٤٣٧ص " (يف اجلنوب –يف خاصرته 

فما فعلوه يف ذلك . أي خطيئة يرتكبون لكانوا اليوم ينتحرون ١٩٦٩جنوب لبنان عام 
وما يسمى ... تصحيح احلدوداحلين هو أنهم كانوا يقدمون لدولة إسرائيل الفرصة ل

  ).٤٣٨ص ..." (باملنطقة األمنية ليس إال مشروع تصحيح احلدود املشتركة مع لبنان
على الرغم من أن رواية جوزيف أبو خليل غير موثقة وتعتمد غالباً على 

الساذجة وغير املوفقة  –الذاكرة، وفيها الكثير من الثغرات، وعلى الرغم من حماوالته 
لغاء أو تمويه حقائق تاريخية معروفة، وبصرف النظر عن اآلر اء الشخصية إ –أحياناً 

املبثوثة هنا وهناك يف صفحات الكتاب، وال جمال اآلن لتفنيدها، فإن هذه الرواية 
تبقى شهادة مهمة غنية باملعلومات عن فترة دقيقة ال من تاريخ لبنان وحربه فحسب 

احلرب، وال تزال تلخصه الذي خلصته هذه  بل أيضاً من تاريخ املنطقة العربية كلها
  .ا تشتهي إسرائيل وتطمح إىل حتقيقهوتسوقه فيم

ويف ضوء رواية أبو خليل يمكن وضع الكثير من أحداث تلك احلقبة يف سياقها 
التاريخي، بل يمكن إضاءة الكثير مما ال يزال يحدث على املسرح اللبناين ويتصل 

اإلسرائيلية لصوغ  –إسرائيل واخملططات األميركية اتصاالً عميقاً بجوهر الصراع مع 
  .مستقبل املنطقة، وأدوار القوى اإلقليمية واحمللية يف ذلك

  
  حممود سويد



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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