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هذا  عن  أبداً  نتخلى  لن  ونحن  السياسي،  بالتنوع  مقتنعون  إننا   

االقتناع. ولكن ال بّد لنا أيضاً من أن نكون أوفياء لدماء شهدائنا ومن أن 

ننقذ المجتمع في المناطق المحّررة؛ وهذا ال يتحقق إال إذا كانت قواتنا 

موّحدة. من غير المقبول أن يكون لكل زعيم شارع أو حّي، الميليشيا 

الخاصة به، وأن يكون لكل دكان صغير ]حزب تافه[ دبابة ومدفع ميدان. 

نوّحد  خاطر،  طيب  وعن  دعونا،  ولكن  ترغبون،  كما  السياسة  مارسوا 

العسكر، قبل أن يأتينا مجنون ]أخوت[ فيوّحدهم بالقوة. 

بشير الجمّيل، 27 تموز/يوليو 1980

كانوا  ما  والموارنة  الدروز  أّن  إاّل  لها خصوصيّتها،  لكلٍّ منهم هويًّة جماعيّة  أّن  الرغم من  على 

الُمتّحَديْن  هذين  ذلك  مع  قادت  حاسمة  ومراحل  أحداث  ثّمة  لكن،  للتصادم.  مرصودين  بالضرورة 

الفصل  فولّدت صراًعا حربيًّا. ومن شأن هذا  وتكاثرت  تََشظَّت  التي  للتوتّرات،  تدريجي  تصاعد  إلى 

أن يُلقي الضوَء على هذه األحداث، في الوقت عينه الذي يُظهر كيف أّن الهيكليّة التاريخيّة المركّبة 

لكال الُمتّحَديْن واعتمادهما الربط الدائم بين األحداث الجارية في الحاضر بماٍض ُمتَخيّل، حاال دون 

نجاحهما في حّل خالفاتهما وتجاوزها، بما يضمن وقوعهما على رؤية مشتركة يسيران بموجبها قُُدًما.

حرب الجبل: 1982 ـ 1983

بها  وأعني  لبنان،  جبل  من  الجنوبيّة  المناطق  كانت  اإلسرائيلي،  لالجتياح  السابقة  الِحقبة  في 

الشوف وعاليه، خارج نطاق الحرب األهليّة بشكل واسع. إذ كانت العمليّات االحترابيّة خالل السنتين 

اللّتين افتُِتَحت الحرب بهما )1975 ـ 1977(، تنحصر في معظمها بالقسم الشمالي من جبل لبنان، 

متمثّلة بحوادث عرضية متفرّقة طالت منطقة المتن الواقعة إلى شمالي الطريق الدوليّة، التي تربط 

بين بيروت ودمشق. غير أّن الهدوء النسبّي ما لبث أن تحطّم في السادس عشر من شهر آذار/مارس 

من العام 1977، عندما اغتيل زعيم الدروز، كمال جنبالط، على يد مهاجمين »مجهولين«، على بعد 

أميال قليلة من معقل أسالفه في المختارة الواقعة في منطقة الشوف. فإذا باألصابع جميعها تشير 

إلى النظام السوري بوصفه َمن ارتكب الجرم، مدفوًعا إليه بالمقاومة العنيدة التي تصّدى بها جنبالط 

اللبنانيَّة، الذين كانوا  لدخول الجيش السوري إلى لبنان بحّجة إنقاذ الموارنة المنضوين في الجبهة 

يكيلون له العداء لوشوك انكسارهم على يد الحركة اللبنانيّة الوطنيّة وحلفائها من الفلسطينيين.
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اجتماع كمال جنبالط األخير مع الرئيس السوري حافظ األسد
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لم يكن لجنبالط على اإلطالق أيّة أوهام بشأن طبيعة النظام السوري، وال بشأن طبع قائده حافظ 

األسد، الذي ما كان في نظره أكثر من فرد من أفراد الزمرة العسكريّة البورجوازيّة النزّاعة إلى بسط 

سيطرتها على لبنان)1(. وقبل سنة تقريبًا، كان جنبالط قد قصد دمشق في زيارته األخيرة لها، حيث عقد 

اجتماًعا ثنائيًّا مع األسد، طال ساعات. لكن عوض أن يساهم في رأب الصدع بين القائَدين، أثار هذا 

اللقاء حفيظة واحدهما ضّد اآلخر، لناحية الموقف الذي كان لكلٍّ منهما من اْسِتعار نار الحرب األهليّة 

اللبنانيّة، ولناحية ماهيّة السبيل المؤّدي إلى وضع حّد لها أو وأدها. فبحسب عباس خلف، نائب رئيس 

الحزب التقّدمي االشتراكي المكلّف بالشؤون الدوليّة والذي رافق جنبالط خالل هذه الرحلة، لم يكن 

اللقاء موفًّقا، مع أنّه انتهى بدعوة وّجهها الرئيس األسد إلى جنبالط لقضاء الليلة في دمشق، بحيث 

يستكمالن »حوارهما« في صباح اليوم التالي. إال أّن جنبالط رفض الّدعوة على الرغم من النصيحة 

التي قّدمها له خلف بقبولها. وبناًء على ما يقوله خلف في األمر، نظر جنبالط إليه مباشرة قائاًل له 

بصرامة باإلنكليزية: »ال بّد لي من العودة إلى بيروت؛ لدّي عمل أقوم به«))(. كان واضًحا عند ذاك أن 

الجانبين تجاوزا نقطة الالعودة، في عالقة كانت في األساس شاقّة ومشحونة بالعداء، علًما أّن المحبّة 

المفقودة بين الرجلين ما كانت بِسّر يخفى على أحد. وبالتالي، عندما باغتت السيارة الخضراء من 

نوع »بونتياك فايربيرد« المزّودة بلوحة عراقيّة، سيّارة جنبالط، وعمد ركابها إلى إمطارها وإمطار من 

كان فيها بالرصاص، في ذاك اليوم اآلذاري الدافئ، لم يُشّك أحد في أّن أوامر حافظ األسد هي التي 

ضغطت على الزِّناد وأَقَْصت رأس العائلة الجنبالطيّة والقائد األعلى للدروز إلى حيث ال َعْوَد يُرتجى.

كان رجا حرب ـ المزمع لقاؤه بوليد جنبالط على مائدة الغداء في ذاك النهار، في مطعم سقراط 

الواقع في شارع بلس )Bliss(، وهذا تقليد أسبوعي درجا عليه في تلك األيام ـ، شاهًدا على األحداث 

التي رشحت، بعد ظهر ذلك اليوم، عن االغتيال. بعيد وصوله إلى المطعم في الوقت المحدد، أخذ 

القلق الشديد يستبّد بحرب لتأّخر صديقه المعروف باحترامه الصارم للمواعيد. فما كان منه إاّل أن 

سارع إلى االتّصال بجنبالط الذي أبلغه بما جرى قائاًل: »يبدو أّن أحدهم قد أطلق النار على والدي؛ ُمرَّ 

بي؛ ال بّد لنا من الذهاب إلى الشوف«))(. مضى حرب، فأقَّل جنبالط واتّجه به إلى الشوف ولما وصال 

إلى منطقة األوزاعي، مّر بهما موكب شيخ العقل وعلم الموّحدين يرفرف على مقّدمه بطريقة تنذر 

بالشؤم. فجأًة شعر جنبالط بإحساس غريب ينَقّض عليه، وقال لحرب بكآبة: »يبدو أنّه سيكون على 

العرب أن ينتظروا أقلّه مئة عام أو أكثر، قبل أن يأتي جمال عبد الناصر أو كمال جنبالط آخر؛ لقد مات 

أبي«))(. عندما وصال إلى حاجز لقّوات الردع العربيّة في الدامور، يتواّله عناصر من الجيش السوري، 

Jumblatt, I Speak for Lebanon, pp. 70 - 7(. :انظر )1(
))( مقابلة مع عبّاس خلف، بريوت، )1 كانون األول/ديسمرب )01).

))( مقابلة مع رجا حرب، بريوت، 0) كانون األول/ديسمرب 016).
))( املقابلة نفسها.
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احتُِجزا لوقت قصير وجرّد كلٌّ منهما من سالحه الشخصي. حاول حرب أن يشرح للجندي السوري أنّه 

ضابط في الجيش اللبناني وسالحه أميري، ولكن دون جدوى. وصل جنبالط أخيرًا إلى مسرح الجريمة 

في قرية دير دوريت المسيحيّة، ورأى مراِفَقي والده، فوزي شديد وحافظ غصيني، وقد استحاال إلى 

جثّتين هامدتين على قارعة الطريق. وما إن وصل إلى قصر أسالفه الجنبالطيّين في المختارة، حتى 

أبلغ وليد بأّن اغتيال والده قد أطلق العنان لسلسلٍة من األعمال االنتقاميّة، ذهب ضحيّتها مسيحيّون 

في كلٍّ من الشوف وعاليه، كانوا، لسخرية القدر، يحملون بطاقات عضويّة في حزب جنبالط.

اندفاعتهم العتباَريْن  ينصاعون في  األرجح  كانوا على  الفظائع  ارتكبوا هذه  الذين  الدروز  إّن 

أو  الموارنة  أّن  إاّل  جنبالط،  مقتل  في  الطولى  السوريّة  اليد  تجلّي  من  الرغم  وعلى  إذ،  اثنين. 

المسيحيّين هم الذين ذهبوا في طلب الجيش السوري، في العام 1976، ال بل »َدَعوُه« إلى التدّخل. 

وبالتالي، بات الدروز ينظرون إلى الموارنة بوصفهم شركاء في الجريمة، تَلَْحق بهم جريرة الفعل 

بحّق  المسيحيّون  ارتكبها  التي  المتعّددة  المجازر  في  فكمن  الثاني،  االعتبار  أما  كفاعليه.  تماًما 

الفلسطينيّين المقيمين الجئين في مخيمات كل من تَّل الزعتر والكرنتينا، وفي الذكرى الحاضرة في 

أذهانهم عما أُطلق عليه تسمية »السبت األسود«، الذي أرَْدت فيه الميليشيات المسيحيّة العشرات 

من المدنيّين، بناًء على االنتماء الطائفي الُمثْبَت في بطاقة ُهويّة كل منهم)5(. فما كان من جنبالط، 

وحال الجبل هي هذه، إاّل أن شرع هو نفسه، يرافقه شيخ عقل الموّحدين الدروز، محمد أبو شقرا، 

بالطّواف من قرية إلى أخرى، ساعيًا إلى وقف سفك الدماء وإنقاذ المسيحيّين القاطنين فيها من 

ثأر الدروز المحتوم. غير أّن فريق اإلنقاذ هذا وصل متأّخرًا، وهو ما أقرَّ به جنبالط الحًقا، يوم قال: 

»ما إن قُِتل كمال جنبالط، حتى قَتَل الظلم والجهل عشرات، ال بل مئات من المسيحيّين األبرياء في 

الجبال، وهم ما كانوا اقترفوا أّي ذنب، سوى اللجوء إليها معنا«)6(. وفي ذاك اليوم المضّرج بالدماء، 

كان جنبالط يدعو رجال ُمتّحده إلى »العمل مًعا لضمان األمن واالستقرار لكل أهالي الجبل«؛ غير 

أّن النداء القى آذانًا َصّماء)7(.

يشرح حرب ضخامة رّد الفعل العنيف والبربري هذا وهوله، مستحضرًا عاملَيْن اثَنيْن: أّواًل، على 

الرغم من المسؤوليّة الجماعيّة الملقاة فعليًّا على عاتق الدروز عن ذلك اليوم، إاّل أّن صفوفهم كانت 

مخترقة بالعمالء المحليّين، الذين تنّكروا النتمائهم الُمتّحدي، ووقفوا أنفسهم لخدمة النظام السوري 

في الجبل، فأّدوا الدور الَمنوط بهم بوصفهم »أدوات تحريضيّة«، تَبَْرُع في التالعب بغضب الجماهير 

)5( مقابلة مع العميد حسان البعيني، فريجينيا، الواليات املتّحدة األمريكيّة، شباط/فرباير 010).
)6( عن موقع )1 آذار دوت أورغ الذي ُزرْته يف ) آب/أغسطس من عام 016)، والذي اندثر بعد ذلك.

)7( يرد كالم وليد جنبالط يف برقية ديبلوماسية أمريكية مؤرخة يف 19 آذار/مارس 1977.
Junblatt Assasination - Situation March 19. 01(11191106Z
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. ثانيًا، لم يكن كمال جنبالط، أقلّه في نظر الدروز، رجالً 
الشديد، وتقود الرعاع إلى ارتكاب المجازر))(

عاديًّا. فهو، باإلضافة إلى كونه شخصية ذات هيبة تقدميّة دوليّة، »كان حفيد »عمود الّسما«، بشير 

جنبالط« وفي قتله ما يؤّشر إلى خطيئة جوهريّة ما بعدها خطيئة)9(. وفيما كان وليد جنبالط واقًفا أمام 

لَْحد والده، خلع عليه محّمد أبو شقرا عباءة الزعامة التقليديّة وبايعه طارًحا صوته بقول جهوري: »وليد، 

خير َخلٍَف لخير َسلَف«)10(. لكّن الظروف شاءت أاّل ينتقل الِمْشعل من األب إلى االبن إاّل مقابل موت 

األبرياء، على الرغم من الجهود التي بذلها وليد جنبالط وحزبه إلشاعة االطمئنان في نفوس المسيحيّين 

وتأمين حمايتهم بأيّة طريقة قدروا عليها. ولقد كان من شأن الثأر الدرزي أن دفع بالمسيحيّين إلى 

رف. وفي برقيّة أميركيّة  ارتحال جماعي من جبل لبنان )أي الشوف وعاليه( إلى المناطق المسيحيّة الصِّ

ر عدد القتلى بواحد وتسعين  دبلوماسيّة مستعجلة وصلت إلى وزارة خارجيّة الواليات المتّحدة، قُدِّ

شخًصا، وعدد المهّجرين من الجبل بمواكبة قوى األمن الداخلي، بسبعمئة ألف نسمة)11(.

التعايش  ديناميّات  زوال  بسبب  لبنان،  جبل  في  كليًّا  األحوال  جنبالط  كمال  اغتيال  غيَّر 

الدرزي/ المسيحي التي كانت قائمة فيه، واندثار تلك الخاصيّة التي، ومنذ أيام فخر الدين، كانت تنأى 

يت،  بالمنطقة عن كل ما يََمّس أمنها وسالمتها. الالفت خالل حرب السنتين )1975 ـ 1977( كما ُسمِّ

أّن الدروز والموارنة أقَصوا أنفسهم عن العنف الضاري الفارغ من أّي طائل، الذي كان يعصف بالبالد 

في تلك الِحقبة. فعلى الرغم من العداء الحاّد بين االثنين، كان كلٌّ من كمال جنبالط وكميل شمعون 

يعي تماًما الحاجة إلى النأي بجبل لبنان عن الحرب، فأرسيا إّذاك قنوات خلفيّة تواصليّة بهدف احتواء 

وإيجاد حلول للنزاع الذي كان من الممكن له النشوب بين أبناء القرى والبلدات، فاجتنبا بذلك سفك 

الدماء. وفي هذا الشأن، يؤكّد وليد جنبالط أّن »العالقة بين كمال جنبالط وكميل شمعون، وعلى الرغم 

يْن رئيَسيْن، انضوت في مستوى مختلف؛ إذ كان الدروز والموارنة على احترام متبادل؛  من كونهما عدوَّ

وخالل حرب الجبل األولى في العام 1976، كان ثّمة اتّفاق على إقصاء الجبل خارجها. فخضنا المعارك 

ضّد بعضنا البعض فوق صخور جبل صنين بحيث ال يقتَل أحٌد في الجبل ]ويقصد الشوف[«))1(. غير 

أّن الترتيب بين جنبالط وشمعون ما كان إاّل جراحًة تجميليًّة وحسب، بقي السالم بموجبها قائًما طالما 

احترم هذا وذاك من الزعيمين حّصته من االتّفاق. لكن مع رحيل كمال جنبالط، شعر الدروز بأْن ال 

شيَء يلزمهم التمّسك بهذا الحلف واالنصياع لذاك العهد، فأقدموا على االنتقام الغتيال زعيمهم وقتلوا 

جيرانهم الموارنة وطردوا َمْن بقي منهم على قيد الحياة خارج الجبل.

))( مقابلة مع العميد املتقاعد رجا حرب، بريوت، 0) كانون األول/ديسمرب 016).
)9( املقابلة نفسها.

)10( النهار، 17 آذار/مارس 1977.
)11( الربقية الديبلوماسية املشار إليها يف الهامش )7( آنًفا.

))1( كالم اقتبسه إييل حبيقة عن وليد جنبالط وأورده يف مقابلة له مع غسان رشبل، أين كنت يف الحرب؟، ص )9).
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وفي السياق عينه، أرجع جوزيف أبو خليل، رئيس تحرير صحيفة العمل )الناطق الرسمي بلسان 

حزب الكتائب(، صدى إحباط المسيحيّين وخيبتهم وضغينتهم تجاه الحزب الجنبالطي، وبخاصة عقب 

أحداث العام 1977. إذ يؤكّد أبو خليل، المولود في بيت الدين، أّن الشوف كمنطقة قد ُجنَِّب االهتياج 

العظيم الذي ابتلع البالد بدًءا من العام 1975. فهو كمارونّي وعضو وازن في حزب الكتائب، ما كان يشعر 

بأّي تهديد جسدي، عندما كان، في صيف العام 1976، يقصد قريته ـ حيث كانت تصطاف عائلته ـ، 

بالسيارة، عند الواحدة فجرًا، وهي الساعة التي درج فيها على إرسال الصحيفة إلى المطبعة. وبالنسبة إلى 

أبي خليل، فإّن الحقيقة التاريخيّة الجوهريّة الباقية، هي أّن جبل لبنان تمتّع بقرن تقريبًا )61)1ـ  )195( 

من الطمأنينة والتعايش بين الدروز والموارنة. غير أّن مشاعره ما لبثت أن تغيّرت، يوم أدرك أنّه ما عاد 

يستطيع الوصول إلى مسِقِط رأسه، فأعمل النقد في السعي الجنبالطي إلى إنشاء »كانتون« درزي، استُِهلَّ 

مع »انقالب كمال جنبالط في العام )195، ويستمّر، حتى هذا التاريخ، مع ابنه وليد«))1(. ومن ناحيتهم، 

وجد المسيحيّون أنفسهم وقد اقتلعوا من جذورهم وهزموا َشّر هزيمة، فراحوا يتطلّعون بأمل ولهفة إلى 

أن تسارع زعامتهم التقليديّة إلى إعادتهم إلى قراهم ومنازلهم. غير أّن القيادات التي استنجدوا بها، كانت 

رة ومفتِقرة إلى خطط عمليّة تنَجز بموجبها العودة المرُجّوة. لكّن هذا الواقع لن يلبث  في تلك األيام معمِّ

أن يتغيّر مع بروز نوع جديد من القيادة، وجد له تجسيًدا في قائد قادر على حمل الكلمات على النُّطق 

باألفعال، قائدـ  بحسب ما يقول فيه جوناثان راندلـ  مستعّد للسير في الدرب حتى خواتيمها))1(.

صور كمال جنبالط ومرافقيه: فوزي شديد وحافظ الغصيني، معلّقة في الغرفة الزرقاء في دارة المختارة

))1( العمل، 17 آذار/مارس ))19.
Randal, Going all the way. :1( انظر((
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تشييع المعلم كمال جنبالط



سيارة كمال جنبالط التي تعرضت لكمين



كمال جنبالط مسّجى في دار المختارة



جثمان كمال جنبالط مسجى في قصر المختارة برفقة مرافقيه فوزي شديد وحافظ الغصيني

تشييع جثمان كمال جنبالط



حشود شعبية في وداع كمال جنبالط

وليد جنبالط على ضريح والده برفقة شيخ العقل محمد أبو شقرا



     ياسر عرفات يقدم واجب العزاء          وليد جنبالط يبكي والده أثناء الدفن في المختارة

وليد جنبالط، المطران غفرائيل الصليبي، خالد جنبالط، بهيج تقي الدين والشيخ محمد أبو شقرا، صالح سلمان، 

والشيخ حليم تقي الدين في تعازي كمال جنبالط



هوية كمال جنبالط وبطاقته الحزبية وصورة نجله وليد التي كانت في سترته والتي تظهر الرصاصات التي اخترقت جسده
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صعود نجم بشير

إّن الطريقة التي ارتقى بها بشير الجميّل إلى السلطة والمسار الذي وضع له خارطة تمّكنه من 

تحقيق أهدافه، تسبّبا ببالغ الّضرر في سيرورة حرب الجبل. ذلك أن العديد من األعمال العدائيّة التي 

ُعْقبَيْه،  اتََّخَذ فيها القرار، هذا الخارج على حزبه ُمْختَطًّا لنفسه مسلًكا مستقالًّ وُمْنَقلِبًا بالتالي على 

جعل منه في عيون أعدائه، وبخاصة منهم الدروز، أقلَّه الجنبالطيّون منهم، تهديًدا وجوديًّا صارًخا. في 

العام 1975، كان بشير ال يزال يكافح ليصنع لنفسه اسًما يضفي عليه تميّزًا داخل صفوف الكتائب، 

لكّن هذا التدبير سرعان ما أثبت صعوبته نوًعا ما، لتعارض أفكاره مع أفكار كلٍّ من والده وأخيه األكبر 

يبَة الَكَشاتِبين«. وكان  أمين، اللّذين كانا ينتميان إلى ساللة من السياسيّين، اعتاد بشير أن يسّميها »لَعِّ

يفّضل  كرجل عسكري  ولصورته  مات«)15(،  قد  القديم...  »لبنان  بأّن  القائل  الواقع  على  بشير  لتأكيد 

استعمال القّوة كِخيار أّول، أن أدخاله في وضع أقّل ما يقال فيه إنّه كان غير مؤاٍت، بل معوِّق، مع 

ُمتّحده الخاص كما مع المسلمين، الذين َرأَوا في تصريحاته نداءاٍت صريحًة إلى الحرب.

في العام 1976، قُِتل وليم حاوي، القائد األعلى العسكري الكتائبي الذائع الصيت، بينما كان 

ُعيّن  لذلك،  وكنتيجة  الزعتر.  تَّل  في  الفلسطينيّين  الالجئين  مخيم  حصار  في  الجبهة  على  يطوف 

نائبه بشير في منصبه. وسرعان ما خضع األخير الختباره الحقيقّي األّول كقائد لميليشيا الكتائب، 

في صيف العام )197، عندما تواجه مع الجيش السوري في األشرفيّة، الواقعة شرق بيروت. أخطأ 

بشير يومها عندما افترض أن الغرب سيسارع لنجدته وقّواته إن هم خاضوا معركة ناجحة. غير أّن 

 ،)Von Pachelbel( خيبته وإحباطه كانا واضَحيْن خالل اجتماعه بالسفير األلماني ڤون پاشيلبيل

كونه أََمَل تدّخل اإلسرائيليّين في المعركة، وهو ما كان خطأً استراتيجيًّا من جانبه)16(. فعلى امتداد 

الخاصة، وقد كانت تشّكل جزًءا من قّوات  السوريّة  القّوات  انصرفت  ِحقبٍة، طال أمدها مئة يوم، 

النهاية،  في  جدوى.  دون  ولكن  اقتحامها  محاولًة  هوادة،  بال  المنطقة  قصف  إلى  العربيّة،  الرّدع 

للحّي  كامل  البشريّة، وتدميرًا شبه  الخسائر  ثقيلًة من  المسيحيّين، ضريبًة  يوم  المئة  كلّفت حرب 

برّمته. وعلى الرغم من أّن بشيرًا كان قادًرا على ِحْفظ ماء الوجه، عبر الّصمود أمام الهجوم السوري 

العاصف، إاّل أنّه اعترف الحًقا ألبي خليل، الذي كان يناديه تََحبُّبًا »َعّمو«، ]أي َعّماه[، بخطئه في 

احتساب عواقب المعركة، قائاًل إنّه »لو علم أنَّ إسرائيل ما كانت تنوي التدّخل، لما كان شّن حرب 

المئة يوم«)17(. واألهّم من ذلك هو أّن هذا الفصل من السياسة الواقعيّة المبنيّة على عوامل عمليّة 

 Rani Geha, Words from Bashir: Understanding the Mind of Lebanese Forces Founder Bashir :15( استشهاد يرد يف(
Gemayel from His Speeches )Lexington: Create Space, (010(, p. 15.

)16( من برقية ديبلوماسية أمريكية بتاريخ )) متوز/يوليو من عام )197.
http://wikileaks.org/plusd/cables/197(BEIRUT0(17(_d.html

)17( من مقابلة مع جوزيف أبو خليل أجريت يف العام )01) ويتضمنها الوثائقي »بشري«.
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بشير الجمّيل
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وماديّة ال على عوامل نظريّة أو أخالقيّة، أثبت لبشير أن مقاربته النضاليّة كانت تفتقر إلى الفعاليّة، 

لكونه شرع فيها معتمًدا على نفسه، متطلًّعا إلى االنتصار في المواجهة التي وضعته في التناقض 

مع متّحده في الداخل، وفي التصادم مع أعدائه في الخارج.

وعلى نحٍو شبه فوري، بدأ بشير عن وعي وإدراك ينأى بنفسه عن الصورة التي كان قد أعطاها 

عن شخصه في المراحل األولى للحرب، أي صورة القائد الميداني وحسب. ففي إطالالته عاّمة وُخطَِبه 

أبقى بشير على بالغته الناريّة بال تغيير، فيما انصرف وراء الكواليس إلى تلّمس طريقه باتجاه المجتمع 

الدولي، وبخاصة منه كالًّ من الواليات المتّحدة األميركيّة وفرنسا، وعلى نحو أكثر أهميًة باتجاه إسرائيل، 

لحملها جميًعا على الوثوق بمشروعه وتبّنيه. وإلنجاز ما عقد العزم عليه، راح بشير يَُفتّش عن أشخاص 

الظِّّل«، فيزّودوه بالَمتاع الفكري والعملي الذي يحتاج إليه  قادرين على أن يقوموا له مقام »وزارة 

ليصبح سياسيًّا وربّما أيًضا رجل دولة. انتهى بشير إلى ضّم لفيف من خمسة عشر رجاًل حوله))1(، كّل 

منهم يعود إلى خلفيّة مختلفة، ويحتكم على طقم من المهارات والمواهب، كان بشير يحتاج إليها 

لالستيالء على السلطة، وهو الموضوع الذي دار النقاش حوله في اجتماعهم األول به، حيث بحثوا 

في قناتَين: انتخاب بشير ديمقراطيًّا رئيًسا للجمهوريّة اللبنانيّة، أو تسليمه مقاليد الحكم عبر انقالب 

عسكري. انتهى االجتماع إلى اختيار القناة األولى.

توحيد البندقية

ليكون  للجمهوريّة،  رئيًسا  يصبح  أن  في  بشير  لرغبة  بالّصياح  المصطخب  النقاش  هذا  كان  ما 

عليه  فلقد وجب  ُمتّحده.  الواقع في صلب  الداخلي  التهديد  كّل  إبطال  على  قِدر  بعدما  إاّل  ممكًنا 

قاق بين المسيحيّين، الذين شّكل تنّوع مجموعاتهم  تجاوز أحد أكثر العوائق أهميّة، وأعني به الشِّ

السياسيّة وميليشياتهم حجر عثرة أكثر مما كان عاماًل تمكينيًّا يستَْقوون به. إذ كانت المناطق المحّررة 

ـ وهي التسمية التي اعتمدها المسيحيّون للّداللة على األقاليم الواقعة تحت سيطرتهم ـ تعيش حااًل 

بالقّوة.  التنفيذ  قانونها موضع  الخاصة وفي وضع  بجباية ضرائبها  ميليشيا  كّل  الفوضى، النفراد  من 

وعلى الرغم من خضوعهم لقيادة عسكريّة موّحدة، إاّل أّن عناصر القّوات اللبنانيّة، التي تأّسست في 

))1( يف ما ييل الئحة بأسامء املثّقفني والعسكرينّي الداعمني لبشري الجميّل، والصائغني لخطابه السيايس: شارل مالك )وزير خارجيّة لبنان 
األسبق وأستاذ الفلسفة يف الجامعة األمريكيّة يف بريوت(، زاهي البستاين )ضابط أعىل يف مديريّة األمن العام(، سليم الجاهل )قاٍض 
وعضو املحكمة العليا(، أنطوان نجم )من منظري حزب الكتائب(، جوزيف أبو خليل )رئيس تحرير صحيفة العمل الكتائبيّة(، 
الكولونيل ميشال عون، جورج فريحة )أستاذ يف الجامعة األمريكيّة يف بريوت(، جان نارض )رئيس إقليم األرشفيّة الكتائبي(، فادي 
فرام )نائب رئيس هيئة األركان يف القّوات اللبنانيّة(، فؤاد أيب نارِض )قائد العمليّات يف القّوات اللبنانيّة(، إييل حبيقة )رئيس مكتب 

االستخبارات يف القّوات اللبنانيّة(، أسعد سعيد، الياس الزايك وسمري جعجع )قادة يف القّوات اللبنانيّة(.
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العام 1976، واصلت العمل الميداني كوحدات منفصلة، وهو ما كان بشير شديد االعتراض عليه)19(. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن كالًّ من الكتائب، وحزب الوطنيّين األحرار، والتنظيم، وحرّاس األرز، كان له 

مقعد في المجلس القيادي المشترك الخاّص بالقّوات اللبنانيّة والذي كان برئاسة بشير الجميّل.

ظل  في  حقيقيًّا،  جيًشا  لتصبح  تجاهد  اللبنانيّة  القّوات  كانت  لوجودها،  األولى  السنوات  في 

افتقارها إلى التمويل والتجهيز المالئَِميْن، علًما أنّه كان عليها ]في غالب األحيان[ شراء هذا التجهيز 

من السوق السوداء. غير أّن هذا الواقع ما لبث أن تغيّر مع إقدام الموارنة على تشكيل تحالف مع 

اإلسرائيليّين، بدأ يزّودهم تدريجيًّا بالعتاد والتدريب)0)(. ولقد وجد هذا التحالف العلني مع إسرائيل 

مؤيّديه  من  اثنين  كميل شمعون،  األسبق  الجمهوريّة  رئيس  ابن  وداني شمعون،  الجميّل  بشير  في 

األساسيّين. إذ كان كّل من هذين القائَديْن الميليشياِويّيْن قد سبق إلى إرساء عالقة مهنيّة مع المؤّسسة 

األمنيّة والعسكريّة اإلسرائيليّة، سرعان ما ترجمت في َشْحنات من األسلحة والُخرَْدوات العسكريّة التي 

بدأت بالوصول إلى مرفأ جونيه. ونظرًا إلى حجمها مقارنًة بغيرها من األحزاب، كانت الكتائب الُمتََسلِّم 

الرغم من  الثانية. وعلى  المرتبة  األحرار  الوطنيّين  نمور حزب  احتّل  فيما  العتاد،  لغالبيّة هذا  األّول 

حجمها الصغير إلى حّد ما، فإّن ميليشيات النمور كانت تنتشر في طول »المناطق المحّررة« وعرضها، 

كما كان لها وصول إلى السالح بما يفوق حاجة عناصرها منه، وضلوع في االتجار غير المشروع بالسلع 

المؤكّد  أّن  عيه خصومهم. غير  يدَّ ما  أقلّه، على  بناًء،  ـ  المخّدرات  المحظورة، وبخاصة منها  والمواد 

هو أّن نمور حزب الوطنيّين األحرار كانوا أقّل انضباطيًة مسلكيّة من غيرهم، ما أرخى عليهم سمعة 

سيئة لكونهم مجرمين منضوين في عصابات مقارنًة بالكتائب التي كانت أكثر تنظيًما. ومن جهته، 

ساورت بشير الشكوك في أّن النمور، بما التّفوا عليه من أسياد حرب لكّل منهم تجارته المستقلّة، كانوا 

يقومون مقام العمالء المزدوجين لمصلحة كّل من الفلسطينيّين والسوريّين. فبحسب ما يقوله فيهم 

ناجي بطرس، وهو قائد في القّوات اللبنانيّة ممسك بزمام األمور في منطقة عين الرمانة، وعضو قديم 

في حزب الكتائب، »احتكم حزب الوطنيّين األحرار إلى نوعين من المجموعات المقاتلة: النمور وهم 

يشّكلون نخبًة قتاليًة منضبطة ومنضوية في وحدة يتولّى داني شمعون قيادتها؛ واألحرار الذين كانوا 

ر السبب في المواجهات المتفرّقة  أَْوباًشا في عصابة أكثر مما كانوا ميليشيا«)1)(. ولعّل هذا ما يفسِّ

التي وقعت بين حزب الوطنيّين األحرار والكتائب في أكثر من مناسبة، قبل أن تتحّول، في صيف العام 

0)19، إلى صدامات أكثر تواترًا، وجدت لها ما يفاقمها في اضمحالل القنوات التي كان يستعين بها 

كلٌّ من الحزبَيْن المتناحَريْن لحّل خالفاتهما.

 Lewis W. Snider, »The Lebanese Forces: Their Origins and Role in Lebanon’s Politics«, The Middle :19( انظر(
East Journal, vol. ((, no. 1, Winter )19(((, p. 10.

)0)( املصدر نفسه.
)1)( مقابلة مع ناجي بطرس، املكلس، )) حزيران/يونيو 016).
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وليد جنبالط



187

الطريق إلى النزاع

بشير برفقة كميل شمعون وپيار الجمّيل

حزب  مع  للتواصل  العادة  في  ينتدبه  بشير  كان  الذي  نعمان،  بولس  أقرَّ  السياق،  هذا  وفي 

إلى فشل ذريع.  انتهت  بشير وداني  بين  النزاع  لتسوية  بذلها  التي  الجهود  بأّن  األحرار،  الوطنيّين 

فعلى امتداد مرحلة طال أمدها شهرين، التقى نعمان برشيد الخازن، وهو مسؤول رفيع المستوى 

بشير  كان  الرجلين)))(.  بين  البين  ذات  إصالح  إلى  السعي  إطار  في  األحرار،  الوطنيّين  حزب  في 

عالقات  في  السائدة  الّشاّذة  الحالة  تلك  بإنهاء  العنيد  اللتزامه  االجتماعات  من هذه  بعًضا  يحضر 

التنظيَميْن والتي كانت تعطي لحلفائهم اإلسرائيليّين انطباًعا بأّن الموارنة يعانون َوَهًنا في القيادة. 

أساسي  بشكل  يتطلّع  كان  ألنّه  أولّي،  كِخيار  العنف  إلى  اللجوء  بشير  يشأ  لم  ثانية،  ناحية  ومن 

إلى اجتناب تكرار مجزرة إهدن، حيث لِقَي طوني فرنجية، ابن رئيس الجمهوريّة األسبق، وعائلته 

جعجع،  سمير  بقيادة  الكتائب،  من  فرقًة  أمر  قد  بشير  كان  إهدن،  ففي  بالرصاص.  رميًا  حتفهم 

البايع،  جود  مقتل  عن  المسؤولين  مناصريه  من  عدٍد  وتوقيف  لفرنجية،  الصيفي  المقّر  باقتحام 

وقد كان عضًوا كتائبيًّا عالي المنزلة)))(. يومها، كان االفتراض لدى المهاجمين أن فرنجية لن يكون 

معركة  دون  المجرمين من  باعتقال  االقتحاميّة  وزمرته  لسمير جعجع  كان سيجيز  ما  حاضرًا، وهو 

)))( مذكرات اآلبايت نعامن، اإلنسان، الوطن، الحرية، ص )0).
Randal, Going all the way, p. 1(1. :انظر )(((
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حقيقيّة. غير أّن تبادل النيران الذي تال، قاد إلى مجزرة دمويّة رهيبة، ذهب ضحيّتها كّل من كان 

في الڤيال ـ بما فيهم الكلبة التي كانت العائلة تقتنيها)))(.

كان بشير قد طلب في مناسبات عّدة، من ميليشيا حزب الوطنيّين األحرار، الموافقة على االنصياع 

إلى السلطان القضائي للقّوات اللبنانيّة، فتحجم عن إدارة خّط إمدادهم الخاّص باألسلحة، المنطلق 

من مرفأ طبرجا الواقع إلى شمالي بيروت، وتمسك إمساكًا شديًدا بزمام فرقها القتاليّة. وبكالم أكثر 

عمالنيًة ـ وهو ما كان بشير يحرَص على نشره بين القاصي والداني من األنام ـ، لم يكن األمر ليتعلّق 

بالتسلّح وحسب، بل كان وثيق االرتباط بالرؤية التي تعطيها المناطق المحّررة عن نفسها كأنموذج 

مثالّي يفِصح عما سيكون عليه لبنان الجديد. ولتحقيق هذا الوفاق، كان بشير، وخالفًا لعادته، بالغ 

الصبر إلى أن أبلغه نعمان بأّن الخازن اعترف له بأنّه فقد سطوته أو تأثيره الحقيقّي على الميليشيا، 

بعدما »قلّل عناصرها من احترامه وأمطروه بالّسباب والشتائم علًنا«)5)(. فما كان من بشير إاّل أن رّد 

على نعمان قائاًل: »لقد جرَّبت طريقتك؛ دعني اآلن أجرّب طريقتي«)6)(.

قبل تسوية األمر على طريقته، انبرى بشير معلًنا الحاجة إلى حّل جذري للفوضى والالشرعيّة 

إلى  يتحّدث  كان  وفيما   ،19(0 العام  من  تموز/يوليو   (7 ففي  المسيحيّة.  المناطق  في  السائدتين 

هذا  إلنهاء  منها  بّد  ال  التي  الخطوات  بشير  فّند  كسروان،  إقليم  في  اجتماعيّة/اقتصاديّة  مجموعة 

التراخي الداخلي، قائاًل:

إنّنا مقتنعون بالتنّوع السياسي، ونحن لن نتخلّى أبًدا عن هذا االقتناع. ولكن 

ال بّد لنا أيًضا من أن نكون أوفياء لدماء شهدائنا ومن أن ننقذ المجتمع في المناطق 

المحّررة؛ وهذا ال يتحّقق إاّل إذا كانت قّواتنا موّحدة. من غير المقبول أن يكون لكّل 

زعيم شارع أو حّي، الميليشيا الخاصة به، وأن يكون لكّل دكّان صغير دبّابة ومدفع 

ميدان. مارسوا السياسة كما ترغبون، ولكن دعونا، وعن طيب خاطر، نوّحد العسكر، 

قبل أن يأتينا أخوت )مجنون( فيوّحدهم بالقوة)7)(.

األخضر  الضوء  بشير  »المجنون«  أعطى  التصريح،  هذا  على  يوًما  عشر  أحد  انقضاء  بعد 

مرّة  الجدال  ولحسم  األحرار،  الوطنيّين  حزب  ومواقع  مراكز  كل  على  للقضاء  العسكريّة  لفرقه 

واحدة وإلى األبد. غير أّن رجال بشير لم يُشّنوا هجومهم على ساحل الصفرا، مستهدفين منتجع 

الصفرا مارينا، إاّل بعدما تأكّدوا من رحيل داني شمعون. لكن الحّظ ما كان حليف رجال شمعون 

Randal, Going all the way, p. 1((. :انظر )(((
)5)( مذكرات اآلبايت نعامن، اإلنسان، الوطن، الحرية، ص )0).

)6)( مقابلة مع بولس نعامن، الكسليك، 011).
)7)( اقتباس من خطاب لبشري الجميّل ألقاه يف نادي اليخوت ـ الكسليك، أورده أنطوان نجم يف محارضة ألقاها يف الجامعة األمريكيّة 

يف بريوت، يف 5) نيسان/أبريل 016).
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وعائالتهم الذين كانوا نياًما أو منصرفين إلى أخذ حمام شمسي، فلقي مئة وخمسون عضًوا من 

الوطنيّين األحرار حتفهم رميًا بالرصاص)))(.

إّن هذه العمليّة العسكريّة التي أطلق عليها راندال اسم »ليلة السكاكين الطويلة«)9)(، قّررت 

االنضواء  إلى  بعناصرها  والدفع  بحّل صفوفها  أُلزمت  التي  األحرار،  الوطنيّين  ميليشيا حزب  مصير 

المنطقة  البعض منهم عن  ارتحل فيه  اللبنانيّة، في وقٍت  بالقّوات  الخاصة  العسكريّة  الهيكليّة  في 

القسري  التوحيد  ع  َشرَّ آخر  أساسّي  وثّمة عامل  الغربيّة)0)(.  بيروت  لهم مالًذا في  ليجدوا  المحّررة 

األسبق كميل شمعون على  الرئيس  إقدام  كََمَن في  المسيحيّة«،  »البندقيّة  بشير على  الذي فرضه 

الوطنيّين  الخطوة حتى ولو أتت على حساب حزبه، أي حزب  إقراره، القتناعه بضرورة مثل هذه 

إلى  وقّدمها هديّة  الوطني  الصندوق  من  بشير  اقتطعها  التي  المربحة  الِقسمة  أّن  ويبدو  األحرار. 

في  ساهمت  قد  شهريًّا،  أميركي  دوالر  مليون  الشائعات،  على  بناًء  قيمتها  بلغت  والتي  شمعون، 

التهدئة من َرْوع السياسي العجوز)1)(.

زحلة: انتصار في االنكسار

والدول  اإلسرائيليّين  حلفائه  حمل  في  عيَنيْه،  نُْصَب  بشير  وضعه  الذي  التالي  التحّدي  تمثّل 

ولكي  أيًضا.  المحسوسة  باألفعال  بل  بالكالم وحسب  ليس  عرضه،  دعم  على  العموم  على  الغربيّة 

قتاليّة،  وضعيّة  في  حديثًا  الموّحدة  اللبنانيّة  قّواته  من  اإلفادة  بشير  على  وجب  مشروعه،  ينجز 

الفرصة في معركة زحلة، في شهر  أتته  القومي لحلفائه.  الفعل بضرورة ضمان األمن  ًغا هذا  مسوِّ

كانون األول/ديسمبر من العام 0)19، عندما تفّجرت الصدامات فجأًة بين القّوات اللبنانيّة والجيش 

السوري داخل المدينة وحولها. وسرعان ما تحّولت هذه االشتباكات إلى حرب واسعة شاملة، مضت 

في تصاعدها حتى بلغت حّد إقدام الجيش السوري على ضرب الحصار على زحلة، عاصمة الكثلكة 

في المشرق، التي أرسل إليها بشير على وجه السرعة، وحداته الِمغواريّة الخاصة، بقيادة جو إّده 

ة فّك الحصار عنها. الموكل َمَهمَّ

لم يكن إّده، وهو سليل عائلة سياسيّة بارزة من جبيل، صاحب عضويّة في القّوات اللبنانيّة، 

إليهم  تعرّف  الذين  الشخصيّين،  بشير  أصدقاء  من  واحًدا  إليها،  انتمى  التي  وكالمجموعة  كان،  بل 

Randal, Going all the way, p. 1(6. :انظر )(((
)9)( »ليلة السكاكني الطويلة« هي عمليّة التطهري التي وقعت يف أملانيا النازية يف 0) حزيران/يونيو و) متوز/يوليو من العام ))19، 
ذ النظام النازي بقيادة أدولف هتلر سلسلة من عمليّات اإلعدام السياسيّة قضت عىل عدد من قيادات وكوادر »كتيبة  عندما نَفَّ

العاصفة« و»القمصان البنيّة« شبه العسكريتني. يف سياق عملية التطهري هذه تابع النظام النازي القضاء عىل معارضيه.
Randal, Going all the way, p. 1(6. :انظر )(0(

)1)( املصدر نفسه، ص 9)1.
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الِمغواريّة  الوحدات  تنظيم  ة  َمَهمَّ بإّده  بشير  أناط   ،1977 العام  في  الجامعة)))(.  أو  المدرسة  في 

الخاصة بالقّوات اللبنانيّة، عبر العمل على تعزيز صالبتها بتجهيزات ذات فعاليّة عالية ومهنيّة تاّمة، 

انضّم أوغسطين  أن  أيّة والءات خارجيّة على اإلطالق. وما لبث  للمجموعة  أاّل يكون  مشدًدا على 

تيغو، الملّقب بـ»تيتو« إلى إّده ورجاله في دفاعهم عن زحلة وتحريرها من الحصار السوري. كان 

تيغو الغائب عن لبنان منذ العام 1977، ضابطًا في الجيش اللبناني. ولكّنه في ذلك الوقت هرب 

من لبنان، بَُعيد المواجهة التي وقعت بين فوجه والجيش السوري في محيط وزارة الدفاع اللبنانيّة 

الواقعة في الَفيّاِضيّة. كان الفوج يومها بقيادة النقيب األسطوري سمير أشقر، قائد فوج المغاوير، 

المئة  فعليًّا حرب  بالتالي  السوري، مفتتًحا  الجيش  استفزازات  بالرّد على  القرار منفرًدا  اتّخذ  الذي 

أن  لبث  ما  ولكّنه  الفياضيّة.  أحداث  في  دوره  على  عقابًا  غيابيًّا،  اإلعدام  بتيتو حكم  أُنْزِل  يوم)))(. 

تسلّل عائًدا إلى لبنان، على متن سفينة تجاريّة آتية من قبرص. وما إن وصل البالد، حتى سارع إلى 

االنضمام إلى كلٍّ من إّده ورجاله، الذين قطعوا المسافة بين منتجع فاريا للتزلّج وزحلة، سيرًا على 

األقدام، عابرين الجبال المكلَّلة بالثلوج.

عودة المغاوير من زحلة

)))( مقابلة مع جو إده يف الوثائقي »بشري«.
)))( مقابلة مع أوغسطني تيغو، بريوت، يف 10 آب/أغسطس 016).
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يحكي تيتو، وهو اليوم عميد متقاعد يمضي وقته بالسباحة أو بالقفز فوق دّراجته الناريّة، عن 

التسعين تقريبًا  الرجال  إليه، كما إلى  للندامة أو الخشية فيه. فبالّنسبة  أثر  معركة زحلة، بصوت ال 

الذين انضّموا إلى سكان المدينة في الدفاع عنها، لم تكن معركة زحلة إاّل مسألًة اقتضتها منهم ضرورة 

لبنانيّة،  يقول: »لم تكن مقاومة مسيحيّة، بل مقاومة  الصدد  الحياة، وهو في هذا  قيد  البقاء على 

قاتلت الفلسطينيّين في العام 1975 والسوريّين في العام 1)19 في زحلة«)))(.

لم يكن في زحلة، التي كانت عمليًّا تحت االحتالل السوري منذ العام 1976، ثكنات رسميّة 

للقّوات اللبنانيّة، وهذا ما اضطُرَّ جو إّده إلى دخول المدينة بمِعيّة جنوده، سالكين الطريق الوعر 

استعمل  أن  إلى  األقدام،  الطويلة سيرًا على  برحلتها  اللبنانيّة  القّوات  استمرّت  ِصّنين.  العابر لجبل 

المشرفة على كلٍّ  التالل  أنزلت جنوًدا مظلّيّين يقِبضون على  السوريّون طائرات مروحيّة عسكريّة 

من المسلك والمدينة. وما لبثوا أن أقاموا قاعدة أماميّة عسكريّة ذات وظيفة استراتيجيّة، على قّمة 

ا متوقًعا،  ردًّ القوّي على تحّدي بشير  السوري  الرّد  الفرنسيّة«. كان  »الغرفة  باسم  المعروفة  الجبل 

الواقعة عند  للسيطرة على زحلة  المواجهة وتوقيتها. وبكالم عسكرّي عملي، كان  إلى حيّز  بالنظر 

مدخل سهل البقاع، أن مّكنت الجيش السوري من إمداد قّواته في لبنان كلّما شاء بالمؤن والعتاد، 

بمحاذاة  المرور  عبر  دمشق،  على  واالنقضاض  عليها  اإلسرائيليّين  التفاف  دون  الَحؤول  من  كما 

أكبر  أهميّة  اكتسب  آخر  عامل  وثّمة  الطبيعي)5)(.  الفاصل  الحّد  مقام  القائمة  الجوالن  مرتفعات 

اتفاقيّة  المواجهة بين جيشها والقّوات، على توقيع  وتمثّل في إقدام سوريا، قبل أشهر قليلة على 

صداقة وتعاون مع االتّحاد السوڨياتي، انعكست مفاعيلها إيجابًا على جيشها إذ ضمنت إمداده بما 

.)(6( يكفي من الثقة النفسيّة والتقنيّة لمواجهة أي تحدٍّ

عقب االنتصار األّولي الذي كان لسوريا في زحلة، وضع بشير رجاله أمام خياَرين واضحين ال 

ثالث لهما. ففي اتّصال السلكي عبر قناة مفتوحة أجازت للسوريّين التنّصت على الرسالة الصوتيّة، أعلم 

إّده أن عليهم االختيار بين االنسحاب أو المخاطرة بالوقوع في شرك الحصار المضروب على المدينة:

بال ذخائر، بال أدوية، بال خبز، وربما بال ماء كذلك، ستقتضي مهّمتكم منكم 

تنسيق المقاومة الداخليّة والدفاع عن الهويّة اللبنانيّة للبقاع وهويّة مسيحيّي لبنان. 

هذه  بموجب  أعوام.  ستة  طالت  التي  لحربنا  معنى  تعطون  إنّما  هذا  وبفعلكم 

المهّمة، أعطيك التفويض الكامل لتقوم بكّل ما تجده مناسبًا. ال أوّد هنا التنظير. كان 

من المفترض أن يكون مكاني في جواركم في زحلة. أتمّنى لو أنّني كنت بجانبك 

)))(  مقابلة مع أوغسطني تيغو، بريوت، يف 10 آب/أغسطس 016).
)5)( آالن مينارغ، أرسار حرب لبنان: من انقالب بشري الجمّيل إىل املجازر بحّق املقاومة الفلسطينّية، املكتبة الدوليّة، بريوت، 006)، ص )9.

 Robert Freedman, Moscow and the Middle East: Soviet Policy since the Invasion of Afghanistan )6)( انظر: 
)Cambridge: Cambridge University Press, 1991(.
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ُمْشِهرًا بندقيّتي عوض البقاء في بيروت، أنتظر حتفي في قصف ]مدفعي[ عشوائي، 

فأنا لطالما فّضلت الموت في ساحة المعركة. إن قّررتم البقاء، تيّقنوا من شيء واحد: 

قد يسقط األبطال َصْرعى، ولكّنهم ال يستسلمون أبًدا)7)(.

من اليمين: بوب حداد، جو إده، أوغسطين تيغو،  بشير الجمّيل، كيروز بركات الياس الزايك 

لم يكن إلّده ورجاله أيّة أوهام بشأن مأزِقهم، لكن إمكانيّة االنسحاب ما كانت لتراودهم أبًدا. فما 

كان من إّده والحالة هذه إاّل أن أجاب قائده، بهذه الكلمة البسيطة: »سنبقى«)))(. كانوا مدركين إدراكًا 

ا أّن شهادتهم المحتملة ستكون بمثابة هديّة يقّدمونها إلى المسيحيّين في لبنان وسائر المشرق  تامًّ

على السواء. غير أّن مصير أفواج القّوات اللبنانيّة المدافعة عن زحلة لم يختم ألّن االستعمال السوري 

البقاع خرق االتّفاق السوري/اإلسرائيلي الضمني، الذي يحظّر على السوريّين  للطائرات الحربيّة في 

التحليق فوق لبنان، كما يعوق قيام المقاتالت اإلسرائيليّة بالشيء عينه. وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن 

»الحوار اإلسرائيلي/السوري الردعي«، كما يسّميه يائير إڤرون، يمنع السوريّين من استعمال الطيران 

الحربي ومن نشر منّصات صواريخ أرض/جو)9)(.

)7)( يرد كالم بشري الجميّل يف: كلوڤيس شويفايت، حرب الدروز واملوارنة يف الجبل، ال ذكر لنارش، )01)، ج. )، ص  100.
)))( املصدر نفسه.

 Yair Evron, War and Intervention in Lebanon: the Israeli - Syrian Deterrence Dialogue )Baltimore, :9)( انظر(
John Hopkins University Press, 19(7(, p. 95.
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في المحّصلة، تعاملت الحكومة اإلسرائيليّة برئاسة مناحيم بيغن مع األمر بما يخالف توصيات 

الموساد وأمان، أي مديريّة االستخبارات العسكريّة، وغيرهم من أعضاء إدارتها، مقّررة إنزال العقاب 

بالسوريّين على خرقهم الجوّي هذا)0)(. عمد بيغن إْذ ذاك إلى اإلجازة بضربة جويّة دّمرت مروحيّتين 

بضع  بنصب  سوريا  قامت  الهجوم،  هذا  أعقاب  وفي  زحلة.  شرقي  العاجل  فرارهما  أثناء  سوريّتين 

بطاريّات قاذفة لصواريخ سام، بهدف ثَْني الحماسة اإلسرائيليّة ألّي هجمات مستقبليّة. كانت هذه 

بداية ما ُعرَِف الحًقا بـ»أزمة الصواريخ«، التي اقتضت تدّخاًل للواليات المتّحدة األميركيّة التي سارعت 

المارونية.  اللبنانية  األصول  ذو  المتمرّس  الدبلوماسي  وهو  المنطقة،  إلى  حبيب  فيليب  إيفاد  إلى 

المعنيّة  األطراف  بكل  حبيب  التقى  األوسط،  الشرق  إلى  ريغان  للرئيس  الخاص  المبعوث  وبوصفه 

بالنزاع، وأزال فتيل تصادمها، رافًعا الحصار عن زحلة وُمْخلِيًا من المدينة مقاتلي القّوات اللبنانيّة مّمن 

ما كانوا زحالويّي المنِبت، وذلك بمواكبة الشرطة اللبنانيّة. وإذ كان ينتظر وصول رجاله إلى المجلس 

الحربي الخاص بالقّوات اللبنانيّة والموجود في منطقة الكرنتينا، سارع بشير إلى استقبال أبطال زحلة، 

وهم زبدة فيالقه القتاليّة، الذين وعلى الرغم من جالئهم عن المدينة، إاّل أنّهم حازوا نصرًا غير مسبوق 

كان بالنسبة إلى كلٍّ من بشير وُمتّحدهم َمْفَخرَة يستقوون بها. وفي مستهّل االستقبال، تقّدم جو إّده 

ة«. وأّدى التحيّة العسكريّة النظاميّة لصديقه وقائده بشير، متوّجًها إليه بالقول: »أُنجزت الَمَهمَّ

الذين  التسعون  اللبنانيّة  القّوات  مقاتلو  أعطى  البطولي،  موقفهم  خالل  ومن  اليوم،  ذاك  في 

للعالم  اإلثبات  فرصة  اللبنانيّة(،  القّوات  )أي  تنظيمهم هذا  والبسالة،  للشجاعة  زحلة  ميداليّة  قُلِّدوا 

أّن التحالف الماروني/اإلسرائيلي كان تحالًفا استراتيجيًّا ولم يكن لوجسِتّي الطابع أو الغرض ال غير. 

ومن ناحيتها، كانت خطبة بشير في رجاله مشابهًة ألّي خطبة تُلقى في احتفاليّة بنصر ُمْستََحق فعاًل، 

وبخاصة أّن قائدهم شّدد فيها على التضحيات التي بذلوها لحماية زحلة من الزّمر الغازية. غير أّن 

الالفت في الخطبة كان أكثر من احتفال حزبي سياسي، ألنّها أتاحت لبشير الفرصة للتوّجه إلى العالم 

العربي كما إلى المجتمع الدولي، وبخاصة أنّه قال فيها:

أيّها المقاتلون العائدون

إّن عودتكم الظافرة اليوم، إذ تتّوج ِعزّة وقَْفِتكم العسكريّة، طوال ستّة أشهر َوْسط 

ِحصار محكم، فهي تكريس خّط المقاومة اللبنانيّة الثابت وهو خّط يتوافق مع كل اللبنانيّين 

وال يتعارض مع أّي توصية أو قرار عربي أو دولي. وفي المناسبة، ال بدَّ من شكر كّل المراجع 

اللبنانيّة والعربيّة والدوليّة التي بذلت جهًدا صادقًا من أجل إنهاء مأساة مدينة زحلة وفّك 

الحصار عنها والبدء بتطبيق التدابير األمنيّة كجزء من خطّة مستقبليّة متكاملة)1)(.

 Yair Evron, War and Intervention in Lebanon: the Israeli - Syrian Deterrence Dialogue )Baltimore, :0)( انظر(
John Hopkins University Press, 19(7(, pp. 9( - 95.

)1)( اطلب خطاب بشري الجميّل »العودة من زحلة«، الذي ألقاه يف 0) حزيران/يونيو 1)19، يف: النهار، 1 متوز 1)19.
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لم يكن محض صدفة اختيار بشير إلقاء خطابه بالعربيّة الفصحى، وهو ما لم يقدم عليه إاّل ثالث 

الرئيس  مراٍت في مسيرته السياسيّة القصيرة إلى حّد ما. وفي تعليقه على األمر، َخلُص سليم َعبو، 

عليه  درج  أمر  وهو  ـ  الّضاد  للغة  بشير  توّسل  أن  إلى  لبنان،  في  اليسوعيّين  اآلباء  لجامعة  األسبق 

السياسيّون ورجاالت الدولة في إطالالتهم عاّمة ـ كان بنيّة القطع مع اإلطار العسكري الذي ُوِضَع فيه، 

وإظهار مالءمته للمنصب الرئاسي، وإسماع العرب على العموم كلماته ودالالتها)))(.

وجدت عقدة حرب المئة يوم، التي كانت تعّذب بشير منذ العام )197، عندما نزلت به كالبالء، 

الجيش  أركان  هيئة  رئيس  إيتان،  بـ»رفّول«(  )الُمكّنى  رافائيل  الجنرال  قام  يوم  الزوال،  إلى  سبيلها 

اإلسرائيلي، بوفاء الوعد الذي سبق أن قطعه له. إذ بعث إليه بكلمة، إبّان معركة زحلة قائاًل له فيها: »ال 

تجزع، لن ندعكم تُهزمون«)))(. ويعود السبب في هذا الموقف اإلسرائيلي إلى أّن زحلة ـ أقلّه بالّنسبة 

يّة قضيّتهم بما يكفي للتسبّب  إلى الموارنة وقائدهم الشاب ـ، كانت قبل أّي شيء آخر، إثباتًا على أَحقِّ

بأزمة دوليّة، وعلى احتماليّة أن يجد سعيهم الهادف إلى بناء لبنان جديد محّرر من وجود منظّمة 

التحرير الفلسطينيّة وسوريا على أراضيه، سبيله إلى خواتيمه، ألنّه بات مقدوًرا عليه.

قيامة حلف الموارنة

)أو  تخلّيًّا  الجميّل في زحلة، عالنيّة وبفعاليّة،  الموارنة وبشير  بمؤازرة  اإلسرائيلي  القرار  شّكل 

الصهيونيّة  الحكومة  كانت  التي  النفس،  عن  بالنأي  اإلسرائيليّة  الدولة  سياسة  عن  واضًحا  انحرافًا( 

والمعّقدة في  الشائكة  الطائفيّة  الضغائن  الضلوع في  لتجّنب  وإدراك،  تبّنتها عن وعي  قد  السابقة 

لبنان. وال بّد هنا من اإلشارة إلى أّن التالقي اإلسرائيلي/اللبناني سبق إنشاء دولة إسرائيل، لكون الوكالة 

اليهوديّة أقدمت، من خالل العديد من عمالئها اليهود العرب، على تشكيل شبكة واسعة من االتّصاالت 

مع كل أحزاب لبنان والوجوه القياديّة البارزة فيه، علًما بأّن الزمن ما كان ليطول بها حتى تستثمر 

هذه الشبكة استثماًرا نافًذا، في عالقة اليهود مع الموارنة وكنيستهم. في مؤلّفها الصادر تحت عنوان 

 Laura Zitrain( البدئّية، 1900 ـ 1948، تؤّرخ لورا زيترين أيزنبيرغ لبنان في المخّيلة الصهيونّية 

Eisenberg( لتطّور هذه العالقة التي أُرسيت حول فكرة إنشاء حلف لألقليّات يحمي الجماعات غير 

اإلسالميّة من هيمنة الجماهير المسلمة)))(. ولقد لقيت حماسة الصهاينة هذه صدى موازيًا لها لدى 

نظرائهم اللبنانيّين، وبخاصة منهم أعضاء »حركة الشباب الفينيقيّة« ووجوه مارونيّة قياديّة بارزة مثل 

جورج نّقاش، ناشر اليوميّة الفرنكوفونيّة لوريان، والشاعر ورجل المال واألعمال شارل قرم.

Sélim Abou, Béchir Gemayel ou L’esprit d’un peuple )Paris: Éditions Anthropos, 19(((, p. 9(. :انظر )(((
)))( مينارغ، أرسار حرب لبنان، ص 107.

 Laura Zitrain Eisenberg, Lebanon in the Early Zionist Imagination 1900 - 19(( )Detroit: Wayne State :انظر )(((
University Press(, 199(, p. ((.
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مثّلت هذه الفتّوة الفينيقيّة شريحة واسعة من المسيحيّين اللبنانيّين الذين كانوا على اقتناع 

الشرق األوسط. وفي هذا  أقليّات منطقة  بين  لبنان والموارنة تكمن في حلف  بأّن مصلحة  راسخ 

الشأن، استقى شارل قرم إلهامه من الحلف التوراتي بين الملك حيرام األول )0)9 ـ 7)9 ق.م.( ـ 

وهو أبو اللبنانيّين المزعوم ـ وسليمان ملك إسرائيل. ولقد تطلّع قرم إلى إقدام األقليّات المذكورة 

أعاله، بوصفه

المسلمين  العرب  أي  األساسي  لعدّوها  تتصّدى  مشتركة  جبهة  تشكيل 

الداعين إلى الوحدة العربيّة. ]ألزم الخطر اإلسالمي[ مسيحيّي لبنان بإيجاد »شركاء 

فلسطين  اليهودي في  الُمتّحد  بين هؤالء،  نفسه«، ومن  القدر  وإيّاهم  يتقاسمون 

والصهيونيّة على العموم... إذ ال بّد لليهود واللبنانيّين من إيجاد طريقة ينهجونها 

نحن  ما  وهو  بينهم،  ما  في  منتظمة  عالقات  وإلرساء  المتبادل  تفاهمهم  لتحقيق 

على استعداد له)5)(.

لكن الواقع لم يتطابق والتطلّعات، إذ لم يكن لشارل قرم ودوائره النُّْخبَوية تأثير حقيقّي على 

تنظيم هذه  إلى  الرامية  الصهيونيّة  الجهود  إلى فشل  ذلك  أّدى  المارونيّة، وقد  السياسيّة  المؤّسسة 

الصداقة مع الموارنة وتحديد معالمها فشاًل ذريًعا. فبينما كان هؤالء الصهاينة يحاولون الوصول إلى 

اللبنانيّين والتأثير فيهم، كان النقاش مصطخبًا داخل الوكالة اليهوديّة بين مدرستَيْن فكريّتَيْن بغرض 

السيطرة على الخطاب السياسي. المدرسة األولى مدرسة تفاؤليّة وجدت لها تمثياًل في شخص حاييم 

آرلوسوروف )Haim Arlosoroff(، وقد كان على رأس القسم السياسي في الوكالة اليهوديّة؛ والمدرسة 

الثانية، مدرسة شكوكِيّة قادها موشي شاريت )Moshe Sharett(، نائب آرلوسوروف وخليفته الالحق 

في رئاسة الوكالة.

هي  مما  أكثر  عائًقا  بوصفها  التعدديّة  لبنان  طبيعة  إلى  ببساطة  ينظر  شاريت  حزب  كان 

ز على تطبيع العالقات مع إسرائيل، فانتهى إلى أّن االستثمار في هذا المسار أو جمع ما يلزم  محفِّ

تحّركات  في  يعّززها  ما  الشكوكيّة  المدرسة  هذه  وجدت  ولقد  منهما)6)(.  طائل  ال  أمران  لتمويله 

بالتالي  واعتبروهم  الخطاب،  ومرائيّة  الوجه  بثنائيّة  اإلسرائيليّون  طبعهم  الذين  أنفسهم  اللبنانيّين 

النظر  صرف  على   19(( عام  أُرسي  الذي  الوطني  الميثاق  نّص  جهته،  من  بالثقة.  جديرين  غير 

على  البقاء  المسيحيّين  الزعماء  لتفضيل  الصهيوني/الماروني،  الحلف  مثل هذا  إرساء  إمكانيّة  عن 

مّما  الرغم  فعلى  اللبناني.  الّسّني  الُمتّحد  لمشاعر  مراعاتهم  وإظهار  العربي،  العالم  ِحيال  الحياد 

كان يبدو في تلك الِحقبة خالفًا مقاوًما للتسوية مع شركائها المسلمين في الوطن، إاّل أّن القيادة 

Laura Zitrain Eisenberg, Lebanon in the Early Zionist Imagination 1900 - 19((, p. 6(. :يرد هذا االقتباس يف )(5(
)6)( روڤني إيرليتش )Reuven Erlich(، املتاهة اللبنانّية: سياسة الحركة الصهيونّية تجاه لبنان )1918 ـ 1958(، نقله إىل العربيّة 

محمد بدر، ال ذكر لنارش، 017)، ص 9).
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العليا للجبهة اللبنانيّة )الممثَّلة آنذاك بكل من پيار الجميّل وكميل شمعون وسليمان فرنجية(، لم 

الزعماء  كان  فإن  الكتمان.  بإسرائيل طّي  على عالقتها  اإلبقاء  وفّضلت  الوطني،  الميثاق  تتخّل عن 

الموارنة، ومنهم كميل شمعون، يتطلّعون دوًما إلى طلب السالح من إسرائيل وال يجدون حرًجا في 

قبول التمويالت التي تزّودهم بها، إاّل أنّهم كانوا في الواقع يسَعْون على الدوام إلى إرضاء العرب 

ِحيال  اإلسرائيلي  النفور  هذا  برز  هنا،  من  إلسرائيل.  بعدائهم  مجاهرتهم  خالل  من  والمسلمين 

شمعون بروزًا ملموًسا في رسالة بعث بها رئيس الوزراء دافيد بن غوريون إلى األمين العام لألمم 

المتحدة داغ همرشولد خالل أزمة عام )195 قائاًل له فيها:

األحوال  كّل  في  إسرائيل  لكن  عن شمعون،  للدفاع  إليه  أستند  ما  لدّي  ليس 

ا على الشرق  ال تتدّخل في شؤون أيٍّ من الدول األجنبيّة؛ مع ذلك، أبقى خائًفا حقًّ

األوسط من المصير الذي قد يؤول إليه«. ويكمل بن غوريون قائاًل: »آمل أاّل يطول 

عهد الرئيس شمعون في رئاسة الجمهوريّة«)7)(.

في  اإلسرائيلي  الوزراء  مجلس  رئاسة  في  غوريون  لبن  شاريت  موشيه  خالفة  مع  بالتزامن 

ِحيال  التالية  اإلسرائيليّة  الحكومة  سياسة  تحديد  إلى  الشكوكيّة  المدرسة  انتهت   ،196( العام 

مناحيم  وزعيمه  الليكود  لحزب  األيمن  الجناح  نجاح  مع  إاّل  ليطالها  التغيير  كان  ما  التي  لبنان، 

بيغين في االنتخابات.

بشير الجمّيل في مزرعة أرييل شارون في النقب

)7)( يرد هذا االقتباس يف املتاهة اللبنانّية: سياسة الحركة الصهيونّية تجاه لبنان )1918 ـ 1958(، ص 9)).
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العالقة بين حزب الليكود وبشير

بيغين،  مناحيم  برئاسة  الليكود  حزب  كُلِّف   ،1977 العام  في  النيابيّة  االنتخابات  ربح  بعدما 

هذا  وفي  الجديد.  الوزاري  المجلس  بتشكيل  اإلسرائيليّة،  االستقالل  حرب  وبطل  السياسيّين  كبير 

السياق، تجدر اإلشارة إلى أّن بيغين، الذي سبق له أن تولّى قيادة ميليشيا إيرغون السيّئة السمعة، 

من  يلزم  بما  يتمتّع  كان   ،19(9 العام  قبل  الفلسطينيّين  كما  البريطاني  االنتداب  قّوات  قتالها  في 

الجرأة  من  الكثير  على  انطوت  بمبادرات  والقيام  اإلسرائيليّين  أمور  بزمام  اإلمساك  تخّوله  ِصْدقيّة 

والمجازفة. ففي العام 1979، رّسخت معاهدة السالم التي وقّعها مع الرئيس المصري أنور السادات، 

إلى  بيغين  أوعز  ما  وسرعان  حساب.  ألف  له  يُْحَسب  الثقيل،  الوزن  من  محّنك  كسياسيٍّ  مكانته 

حكومته إيالء لبنان االهتمام والنظر في الخطر الذي كانت تتهّدد به منظّمة التحرير الفلسطينيّة 

الموجودة فيه، حدود إسرائيل الشماليّة. ونتيجة لذلك، وجد هذا االهتمام ترجمته في تعزيز عالقة 

إسرائيل بالقّوات اللبنانيّة وتعاونها مع قادتها، عبر إمدادها، بدًءا من العام )197، بُشْحنات جّدية 

من العتاد العسكري، مثل األسلحة المدفعيّة والدبّابات واألسلحة الصغيرة المعتادة وما تحتاج إليه 

من ذخائر)))(.

بشير الجمّيل ورافائيل إيتان، رئيس هيئة األركان اإلسرائيلّية

)))( برقية ديبلوماسية أمريكية مؤرخة يف 1) متوز/يوليو )197. اطلبها عىل العنوان اإللكرتوين:
https://search.wikileaks.org/plusd/cables/197(BEIRUT0((5_d.html 
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غ له عالقته بالقّوات اللبنانيّة، رأى بيغين في  وباإلضافة إلى الحوافز السياسيّة التي كانت تسوِّ

شخص بشير نسخة أكثر فُتُّوة عن نفسه، وفي القتال الذي كان يخوضه الموارنة لتحرير أراضيهم من 

الفلسطينيّين، قتااًل ال يختلف كثيرًا عن الكفاح الذي انخرط فيه اإلسرائيليّون في العام ))19. ولقد 

أّن »بيغين  بيغين وبشير،  بين  ُعقدت  التي  االجتماعات  تلك  قليل من األشخاص حضروا  أكّد عدد 

اعتبر بشيرًا ابًنا له«)9)(. وبطبيعة الحال، انعكس هذا الشعور األبوّي الدافئ على هيئات أخرى من 

كان  من جهتهم،  الجنود«)50(.  بـ»ُدمى  وتَلّقبها  اللبنانيّة  القّوات  تَْمُقت  كانت  اإلسرائيليّة،  الحكومة 

للعديد  أمكن  أنّه  اإلسرائيليّين، وبخاصة  بحلفائهم  ـ  عينها  وبالنسبة  ـ  التأثّر  بشير ورجاله شديدي 

لتلّقي تدريبات عسكريّة متقّدمة ميدانيًّا، اشتملت  منهم زيارة إسرائيل بين عاَمي )197 و))19، 

على تدريب المظلّيّين، وعناصر األمن واالستخبارات والمشاة، علًما أّن البعض منها كان مفرًدا حصرًا 

الجيش اإلسرائيلي)51(. لنخبة 

فعلى سبيل المثال، كان إيلي حبيقة، َرِبيَب بشير، ملتحًقا بـ»ِمْدراشا«، أي أكاديميّة الموساد 

اإلجراءات  أحدث  في  عالية  تقنيّات  وبحيازتها  الواسعة  بخبراتها  والشهيرة  هيرزيليا،  قرب  الواقعة 

األمنيّة واالستخباراتيّة المضاّدة. وباإلضافة إلى ذلك، ارتاد حبيقة كما السواد األعظم من كبار القادة 

أبي ناضر، فادي فرام وسمير جعجع، كليّة األركان والقيادة  الملتّفين حول بشير، بمن فيهم فؤاد 

في إسرائيل، حيث خضعوا لتدريب، قال فيه أحد الذين أجريُت معهم مقابالت، إنه »كان مكثًّفا، 

ومشتماًل على منظومة كاملة من المقّررات التعليميّة النظريّة والتطبيقيّة، كانت َصْفَوة النخبة من 

الموارنة  المقاتلون  هؤالء  أصبح  العسكري،  التأثير  إلى  وباإلضافة  تدريسها«))5(.  تتولّى  المدّربين 

النضال  في  المتنّوعة  والسرديّات  الخطابيّة،  ولغتها  الصهيونيّة  الحركة  أدبيّات  لتلّقف  مهيّئين 

اإلسرائيلي الهادف إلى تحقيق السيادة القوميّة. والداللة على ذلك ترد في ما قاله جوناثان راندال 

الخارجيّة  وزير  مذكّرات  حيازته  مباشرة  بشير، حيث الحظ  إقامة  مقّر  إلى  بها  قام  زيارة  أول  في 

اإلسرائيليّة األسبق، أبا إبان )Abba Eban(، التي تقوم بحّد ذاتها مقام البيان السياسي الواضح. زد 

على ذلك، أن »تطهير« ميليشيا حزب الوطنيّين األحرار، الذي أعطى فيه بشير الضوء األخضر في 

تموز/يوليو من العام 0)19، ُوِسَم باسم »عملية ألْتالينا« )Operation Altalena(، نسبة إلى قضية 

ألتالينا، التي كان لكلٍّ من دولة إسرائيل وميليشيا إيرغون المرتّدة بقيادة مناحيم بيغين هو نفسه، 

محاولتها  عبر  حديثًا،  المولودة  اإلسرائيليّة  الدولة  إيرغون  تحّدت   ،19(( العام  ففي  فيها.  ضلوٌع 

)9)( مقابلة مع أنطوان نجم، بريوت، 10 شباط/فرباير 016).
 Larry Pintak, Seeds of Hate: How America’s Flawed Middle East Policy Ignited the Jihad )London: :50( انظر(
Pluto Press, (00((, p. (0.

Kirsten Schulze, Israel’s Covert Diplomacy in Lebanon )New York: St. Martin’s Press, 199((, p. 106. :انظر )51(
))5( مقابلة طلب من أجريتها معه أن تبقى هويته مكتومة.
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الرسّو بسفينة ألتالينا المحّملة بالمقاتلين والسالح، وإنزال َمْن وما فيها إلى اليابسة. نتج من األمر 

السفينة،  بإغراق  األوامر  إسداء  على  اإلسرائيليّة  الحكومة  إلقدام  الجانبين،  بين  أمده  طال  تباعد 

مؤكدة، تماًما كما فعل بشير الحًقا، أن ال شرعيّة إال شرعيّة الدولة اإلسرائيليّة))5(.

من جهة ثانية، أّدى انتصار الليكود في االنتخابات البرلمانيّة في العام 1)19، إلى تعيين آرييل 

شارون، بطل حرب العام )197، في منصب وزير الدفاع، وهو المعروف نوًعا ما بخروجه على حزبه 

واختطاطه لنفسه مسلًكا مستقاًل. وسرعان ما وجد شارون في بشير حليًفا يُعوَّل عليه، لكونه أقصى نفسه 

عن الطبقة التقليديّة الحاكمة، التي كان كلٌّ من والده وشقيقه ينتمي إليها. وفي سيرته الذاتيّة، رأى شارون 

في إقدام بشير على توحيد متّحده في العام 0)19، التزاًما جّديًا بـ »إعادة تشكيل حكومة وطنيّة مستقلّة، 
كانت منظّمة التحرير الفلسطينيّة قد وأدتها مرّة أولى، وعمل السوريّون على وأدها مرّة ثانية«))5(.

نهاية الحكاية: اغتيال كمال جنبالط

شّكل اغتيال كمال جنبالط ضربًة هائلًة للحركة الوطنيّة اللبنانيّة، وإلى حّد ما لمنظّمة التحرير 

إليه  تحتاج  كانت  الذي  الضروري،  السياسي  بالغطاء  أمّدها  أن  معه  لتحالفها  كان  التي  الفلسطينيّة 

للعمل على األرض. لكّن الدروز ـ وبخاصة منهم الموالون لجنبالط ـ كانوا أكثر تضّرًرا من غيرهم من 

هذا الواقع السياسي، إذ وجدوا أنفسهم بال قائد، تحاصرهم كلٌّ من سوريا والجبهة اللبنانيّة، مع ما لكل 

منهما من خطط وأهداف عدوانيّة.

وبإمالء من العرف السائد في التوريث السياسي ال غير، َحلَّ وليد جنبالط مكان والده، في رأس 

أّن  غير  اللبنانيّة.  الوطنيّة  الحركة  قيادة  في  والحًقا  االشتراكي  التقّدمي  والحزب  الجنبالطيّة،  العائلة 

كمال جنبالط لم يكن قد أعّد ابنه الوحيد للقيام مقامه واالضطالع بمهامه. كان من شأن هذا الرحيل 

المفاجئ والمبّكر أن حمل هذا الشاب ذا األعوام الثمانية والعشرين المفتقر إلى الخبرة في العمل 

ة ُمتّحده في العام 1977، أي في زمن بلغت فيه المخاطر حّدها األقصى؛ فخالفًا  السياسي، إلى ُسدَّ

لوالده الذي كان نتاج التربية اليسوعيّة، ما جعله يقدم على اعتناق أفكار النظام الماروني أقلّه في 

بداية مسيرته، كان وليد خّريج الجامعة األميركيّة في بيروت، المعروفة باكتنافها على محور القوميّة 

العربيّة وبمناهضتها ألفكار النظام اللبناني. عالوة على ذلك، كانت شخصيّة وليد تتناقض تناقًضا حادًّا 

مع شخصيّة والده النزّاع إلى الرزانة واالبتعاد عن االنفعال واالهتمام بالفلسفة. فهو درج على الترّدد 

 James Barr, A line in the Sand: Britain, France and the Struggle for the Mastery of the Middle East :5( انظر((
)London: Simon & Schuster, (011(.

 Ariel Sharon and David Chanoff , Warrior: An Autobiography, )New York: Simon and Shuster, 19(9(, :انظر )5((
p. ((7.
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إلى محافل المفّكرين والصحافيّين الغربيّين والثورويّين المقيمين في رأس بيروت، على عكس والده 

الذي حرَص على اجتناب المناسبات االجتماعيّة مهما كان نوعها.

وفاة  بوليد عِقب  تُعرّف  األميركيّة،  المتّحدة  الواليات  دبلوماسية صادرة عن سفارة  برقيّة  وفي 

والده مباشرة، ثّمة توصيف لتأرجح شخصيّته كما لقصور جدارته:

بحسب أصدقائه، يميل وليد إلى النساء الجميالت ويتمتّع بحّس الفكاهة. خالل 

فاعتمر  في سلوكيّاتهم،  الوجوديين  الُخْنُفسيّين  محاكاة  إلى  نزع  الجامعيّة،  سنواته 

شعرًا أشعث، وارتدى لبوًسا رثًّا، وراح يجوب شوارع بيروت ممتطيًا دّراجة ناريّة. كان 

رفاقه في الثانويّة والجامعة يجدونه طيّب الرفقة، دِمثًا لطيًفا، على شيء من الحياء، 

وذا حاصل ذكاء عادي. وبناًء على ما ورد في الجمهور األسبوعيّة، كان يكره التدخين 

ويهوى القراءة والتصوير الفوتوغرافي واالستماع إلى الموسيقى الكالسيكيّة)55(.

ر من َصرْف النظر عنه كشخص ال يَزن  غير أّن صاحب البرقية الدبلوماسية عينها، ال يلبث أن يحذِّ

إال القليل في المعترك السياسي، قائاًل:

من المبّكر جًدا الحكم على مؤّهالت وليد السياسيّة. إذ قبل وصول كمال إلى 

تزّعم اليمنيّين)56(، كان التصّور أنه خجول، منكمش على نفسه، وغير مؤّهل للقيادة 

السياسيّة. وعلى نحو مشابه، لم يِحن األوان بعد للتنبّؤ بحّق بالمواقف السياسيّة التي 

سيقبل وليد على اعتناقها أو مناصرتها)57(.

إّن اإلنجاز البطولّي األّول، الذي افتتح به وليد جنبالط مسيرته السياسيّة كان بالفعل صادًما وغير 

متوقّع بالنسبة إلى العديدين من حوله. إذ، وبعد انقضاء أربعين يوًما على اغتيال والده، وهي الحقبة 

المخّصصة للحداد، قام جنبالط بالزيارة القاسية إلى دمشق للقاء الرجل الذي يُعتقد بأنّه قتل والده. 

وفيما كان يجلس قبالته، استمع وليد إلى الرئيس السوري حافظ األسد يرّحب به ويعلمه بالمبادئ 

التي ستؤطّر عالقتهما المستقبليّة. وبطريقة تنّم عّما في باطنها من تهديد، نظر األسد إلى جنبالط قائاًل 

له: »كم أنّك تشبه والدك!«، في تذكير واضح إلى القدر الذي سيكون بانتظاره إن هو قّرر السير على 

خطى سلفه واستمر في مناهضة النظام السوري))5(. من ناحيته، أقدم جنبالط على القيام بهذه الزيارة، 

عن سابق تصّور وتصميم، إلدراكه التاّم أن إصالح ذات البين مع سوريا ـ على صعوبته ـ، حاجة ال بّد 

منها لحماية الدروز والحزب التقّدمي االشتراكي، بل وحاجة تكتسي أهميّة أكبر بالنسبة إلى تطوير 

البنية العسكريّة التحتيّة لحزبه.

)55( برقية ديبلوماسية أمريكية صادرة من بريوت ومؤرخة يف )) نيسان/أبريل 1977:
https://search.wikileaks.org/plusd/cables/1977Beirut01(55_c.html 

)56( من نافل القول أن هذه املعلومة مغلوطة، وأّن الجنبالطينّي ليسوا رأس اليمنيّة. 
)57( الربقية نفسها. 

https://www.meforum.org/meib/articles/0105_ld1.htm :5( يرد هذا الكالم عىل لسان وليد جنبالط يف((
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التحضير للحرب

ودائمة،  ثابتة  ميليشيا  له،  رئيًسا  جنبالط  كمال  كان  يوم  االشتراكي  التقّدمي  للحزب  يكن  لم 

الحاجة  تقتضي  عندما  تُْحَشد  نظاميّة،  غير  درزيّة  عناصر  على  األحيان  غالب  في  اعتمد  إنّه  بل 

الذين  االشتراكي،  التقّدمي  الحزب  أعضاء  غالبيّة  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر  السياق،  هذا  وفي  إليها. 

إلى  انضمامهم  خالل  من  العسكري  تدريبهم  ْوا  تَلقَّ  ،)1977 ـ   1975( السنتين  حرب  خالل  قاتلوا 

القتالي،  التدريب  التي كانت تدير مخيّمات في أساسيّات  الكثيرة،  الفلسطينيّة  واحد من األحزاب 

في  كان  وقد  ـ  المقاتلون  استخدمه هؤالء  الذي  السالح  أّن  ذلك  على  زد  لبنان وعرضه.  في طول 

ـ، اقتصر على األساسي  الفلسطينيّة أو دولة إقليميّة ما  التحرير  إيّاها منظّمة  العادة هبًة منحتهم 

واإلمداد المتقطّع، بسبب افتقار جنبالط إلى الوسائل كما إلى النِّيّة في االستثمار الجّدي والضخم 

العام 1976، أسس الحزب  الثاني/نوفمبر من  الميليشيا الخاصة بحزبه. وفي شهر تشرين  في بناء 

التقّدمي االشتراكي قّوة التحرير الشعبيّة، تحت مسّمى »اللواء التنوخي«، وهو جماعة من الشبّان 

المكسيكيّة، هو غازي  الخاصة  القّوات  للتدريب على يد طبيب وضابط سابق في  كانوا يخضعون 

السياسيّة  ِخيار االسم داللًة واضحًة على رغبة كمال جنبالط في ربط مغامرته  كرامي)59(. ويشكل 

الشواطئ  الدفاع عن  كُلّفوا بمهّمة  يوم  الدروز،  المستوطنين  أوائل  فيها  انخرط  التي  بتلك  الراهنة 

اللبنانيّة ضد الغزوات األجنبيّة. وفي كّل األحوال، كان اللواء المشار إليه آنًفا، الخليّة األولى للعديد 

من الوحدات القتاليّة، التي تشّكلت في مناطق الحزب التقّدمي االشتراكي، وبخاصٍة منها تلك التي 

كانت ضالعًة في المراحل األولى من الصراع. وبحسب رياض تقّي الدين، القائد األسبق لهيئة أركان 

 ،1975 عام  في  االشتراكي  التقّدمي  للحزب  العسكري  النشاط  في  انخرط  والذي  اللبناني  الجيش 

فإّن الدروز شعب »يصعب تدريبه وضبطه في مسلكيّة معيّنة، العتقادهم الجوهري الراسخ بأنّهم 

اقتضى تغييره وقتًا«)60(. من  اعتقاد خاطئ  بالتدريب؛ وهذا  تاليًا  بالفطرة، وال حاجة لهم  مقاتلون 

الحزب  نقاًشا طوياًل وشاقًّا داخل صفوف  قتالي رسمي،  بتشكيل جهاز  القرار  استلزم  ناحية أخرى، 

التقّدمي االشتراكي. إذ لم يكن كمال جنبالط على اقتناع تاّم بالفائدة المتوقّعة من االستثمار في 

جهاز عسكري سيجّر عليه أعباًء ماليّة هائلة ال قدرة له على تحّملها، وهو ما يتجلّى في استهجانه 

النكسات  أّدى بعٌض من  الرجال؟«. ومع ذلك،  بالمال أدفعه رواتب لهؤالء  أين لي  يوم قال: »من 

العسكريّة التي كابدتها ميليشيات الحزب التقّدمي االشتراكي، وبخاصة في معركة عاريّا، وهي بلدة 

اإلقرار  على  جنبالط  تشجيع  إلى  ودمشق،  بيروت  بين  الرابطة  الدوليّة  الطريق  على  تقع  أساسيّة 

Bassel Abi - Chahine, The People’s Liberation Army: Through the Eyes of a Lens )Unpublished, p. 7(. :انظر )59(
)60( انظر رياض تقّي الدين، التجربة العسكريّة الدرزيّة ومسارها التقّدمي، ال ذكر للنارش، بريوت، 7)19، ص 175 ـ 176.
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بضرورة تعزيز ميليشياه الصغيرة نوًعا ما، لكونها لم تكن لتشتمل على أكثر من أربعمئة مقاتل)61(، 

أّدوا مع ذلك دوًرا الفتًا في سياق الصراع. ففي الثالث من تموز/يوليو من العام 1976، وفي محاولة 

منها لنجدة حلفائها الفلسطينيّين خالل حصار مخيّم تَّل الزعتر، هاجمت الحركة الوطنيّة اللبنانيّة 

بلدة عاريّا المسيحيّة، الواقعة شمالي الطريق الدوليّة بيروت/دمشق. مثّل القبض على هذا الِمْفَصل 

إمكانيّة إنهاء حصار المخيّم، أو ربّما الدفع بالقّوات اللبنانيّة إلى إعادة التموضع. في تلك الحقبة، 

فيما  أساسيَّيْن،  محوَريْن  على  الهجوم  بقيادة  االشتراكي،  التقّدمي  بالحزب  الَمنوطة  المهّمة  قضت 

تنصرف األحزاب األخرى، بمن فيها الفلسطينيّون، بوصفهم جميًعا ظَِهيْر دفاع، إلى قيادة الهجمات 

الرديفة،  األحزاب  هذه  قّوات  تداعت  عليها،  االتّفاق  تّم  التي  للخطّة  وخالفًا  موازية.  محاور  على 

إلى  أّدى  ما  المضاّد،  الهجوم  مفاعيل  ليبِطل  الميدان،  في  االشتراكي وحده  التقّدمّي  الحزب  تاركًة 

سقوط سبعة وعشرين عنصرًا من مقاتليه))6(.

انتهى  الذي  الهجوم  رأس حربة  كان  أول،  مالزم  برتبة  الحقبة  تلك  في  كان  الذي  رجا حرب، 

الميدانيّين، شّكلت نكسة عاريّا دعوًة  القادة  والعديد من  إلى حرب  فبالنسبة  على نحو مأساوي. 

إلى االستيقاظ من غفلتهم وإلى اإلدراك بأّن النصر ال يتحّقق إال إذا بلغ الحزب التقّدمي االشتراكي 

اكتفاءه العسكري الذاتي. ومع ذلك، لم يَُصْر إلى إنجاز األمر إاّل عند وفاة »المعلّم« ـ وهو اللقب 

الذي كان أتباع جنبالط يتوّسلونه لإلحالة إليه ـ، فاْستُِهلَّ وضع أسس العمليّة القاضية ببناء هيكليّة 

عسكريّة بالتعاون مع االتّحاد السوڨياتي. فكمال جنبالط، الحائز جائزة لينين الدوليّة للسالم، وهي 

ابنه  مع  استمر  األخير،  مع  قوّي  تحالف  على  أبقى  السوڨياتي،  االتّحاد  أصدقاء  بنيلها  يكافأ  التي 

وليد. غير أّن كمال جنبالط لم يحّول تفاهمه ووئامه مع السوڨيات إلى مواد قتاليّة، وبخاصة عندما 

تعلّق األمر بالتدريب والسالح.

العام  بعد  السوڨيات  مع  العالقات  ينّسق  ارتباط  كان ضابط  الذي  الدين،  فخر  بو  حليم  يؤكّد 

)197، أّن تولّي وليد جنبالط لقيادة الحزب التقّدمي االشتراكي، شهد تحّواًل جذريًّا في طريقة التعامل 

مع عالقة الحزب بموسكو. إذ أدخل القياديّون في الحزب تغييرًا في صداقتهم مع االتّحاد السوڨياتي 

فحّولوها إلى شكل أكثر مؤسساتيّة، وجد له ترجمة عندما بدأ عدد كبير من الدروز ومن أعضاء الحزب 

بتسلّم منح دراسيّة تخّولهم متابعة تحصيلهم العلمي في واحدة من الجامعات السوڨياتيّة الرياديّة))6(. 

أما األمر األكثر أهميّة، فلقد برز عندما تولّى السوڨيات الحزب بعنايته على المستوى العسكري، محّواًل 

ميليشياه تدريجيًّا إلى جيش يحظى بالتدريب الحديث وبإمكانيّة الحصول غير المحدود على السالح 

كلما كان في حاجته. من جهته، يؤكد رجا حرب، الذي قاد تحّول ميليشيا الحزب التقّدمي االشتراكي إلى

)61( مقابلة مع رجا حرب، بريوت، 0) كانون األول/ديسمرب 016).
))6( تقّي الدين، التجربة العسكريّة الدرزيّة ومسارها التقّدمي، ص 197. 
))6( مقابلة مع حليم بو فخر الدين، بريوت، 1) كانون الثاين/يناير 016).
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كمال جنبالط والدكتور غازي كرامي مع أّول دفعة من مغاوير الحزب التقدمي االشتراكي

    

الدكتور غازي كرامي       الدكتور غازي كرامي محموالً على األكتاف  
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قّوة عسكريّة، أنّه بدًءا من العام )197 حتى حلّها، كان لميليشيا الحزب بقيادته، حوالى مئة وخمسين 

 )Odessa( رجاًل في االتّحاد السوفياتي سنويًّا، موزّعين على منشأتين تدريبيّتين أساسيّتين في أوديسا

ففي  القرم))6(.  في   ،)Simferopol Military Academy( العسكريّة  سيمفيروپول  أكاديميّة  وفي 

شتاء العام )197، وصلت إلى االتّحاد السوڨياتي المجموعة األولى من طالب الكليّة الحربيّة، وقد 

المشاة،  كليّة  من  انطالقًا  متنّوعة  عسكريّة  مقّررات  بمتابعة  بدؤوا  طالبًا،  وخمسين  اثنين  عّدت 

وصواًل إلى كليّة القيادة واألركان األكثر تقدًما)65(. وعندما عادوا إلى الوطن، شّكل هؤالء المقاتلون 

من أصحاب المهارات، كوادر مخيّمات التدريب الخاصة بالحزب التقّدمي االشتراكي، حيث عملوا 

على نقل المهارات التي اكتسبوها إلى عدد كبير من المقاتلين الدروز المستقبليّين. وفي بعض من 

هذه المخيّمات، برز عدد من المدّربين السوريّين، الذين أرسلهم حافظ األسد على عجل، لمساعدة 

حليفه الجديد وليد جنبالط. كّل هذه التطّورات، اآلنفة الذكر، سمحت لوليد جنبالط، في األّول من 

حزيران/يونيو من العام )197، بإعالن تأسيس جيش التحرير الشعبي، الذي نما ليشتمل في النهاية 

ْوِقيّات)66(. فبات  على أكثر من عشرة آالف جندي نظامي موزّعين على ألوية المشاة واآلليّات والسَّ

للّدروز، بقيادة جنبالط الشاب، جيٌش قادر على مواجهة أّي تحدٍّ جّدي، وبخاصة التهديد الذي كان 

وقّواته  الجميّل  بشير  ارتقاء  مع  بوضوح،  للِعيان  تجلّى  أن  لبث  ما  والذي  به،  يُْستَْشَعر  البدء  في 

الموّحدة حديثًا. اللبنانيّة 

الفرصة الضائعة

قاق بين الدروز والموارنة، وبخاصة عقب اغتيال كمال جنبالط،  على الرغم من اتّساع رُقْعة الشِّ

عقد كلٌّ من الفريقين العزم على إيجاد حّل يضمن إعادة إرساء عالقة عمل، قد تسمح بتعبيد الطريق 

أمام عودة المسيحيّين إلى الشوف. كان االجتماع، الذي دبّر انعقاده مدير التحرير في صحيفة النهار، 

ميشال أبو جودة، بين وليد جنبالط وبولس نعمان، واحًدا من أوائل هذه المساعي. ُعقد االجتماع في 

شهر حزيران/يونيو من العام 1977، وكان على جدول النقاش موضوع أساسّي، هو التعايش الدرزي/

المسيحي في جبال الشوف، والتحّديات المستقبليّة التي تواجه الُمتّحَديْن)67(. وفي نهاية اللقاء، أقرَّ 

راغبًا في معارضة  ما كان  الوقت عينه،  ُمطَْمِئًنا وصريًحا ولكّنه، في  لطيًفا،  بأّن محاوره كان  نعمان 

السوريّين وال في إقامة قنوات مع القّوات اللبنانيّة علًنا.

))6( مقابلة مع رجا حرب، بريوت، 0) كانون األول/ديسمرب 016).
)65( املقابلة نفسها.

)66( تقّي الدين، التجربة العسكريّة الدرزيّة ومسارها التقّدمي، ص 0)). 
)67( مذكرات األبايت بولس نعامن، اإلنسان، الوطن، الحرية، ص 176 ـ 177.



أول مجموعة من مقاتلي الحزب االشتراكي في سنفروبل

سامي مروش وغانم طربيه       نواة جيش التحرير الشعبي   



التدريب في االتحاد السوڨياتي  

أول دورة لمقاتلي الحزب التقّدمي في االتّحاد السوڨیاتي 1978
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األحرار،  الوطنيّين  تحجيم حزب  بشير في  نجاح  وبعيد  العام 0)19،  تّموز/يوليو من  في شهر 

انْتُِدب زاهي البستاني إلرساء التواصل مع وليد جنبالط. كان البستاني صاحب مقعد في مجلس بشير 

القمر؛ وهو كان يدرك تماًما تعقيدات الشوف وديناميّاته))6(.  الحربي، وواحًدا من مواليد بلدة دير 

ومع أّن اللقاء على مائدة الغداء في المختارة لم يُْفِض إلى أيّة نتيجة جّديّة، إاّل أنّه مع ذلك نجح 

في إيصال رسالة إلى جنبالط، مفادها أّن بشيرًا منفتح على االقتراحات التي قد تضمن قبول الدروز 

وليد  مع  االتّفاق  على  وبشير  اللبنانيّة  القّوات  لحمل  جّديّة  أكثر  أخرى  محاولة  وثّمة  بمشروعه)69(. 

جنبالط، قام بها رئيس الجمهوريّة آنذاك، إلياس سركيس، يوم انتدب للمبادرة الكولونيل جوني عبدو، 

الذي كان على عالقة ممتازة  الثاني،  بالمكتب  أو ما يسّمى  اللبنانيّة،  العسكريّة  رئيس االستخبارات 

عبدو،  منزل  في  لها  مكانًا  التكليف،  تلت  التي  االجتماعات  اتّخذت سلسلة  الضيّقة.  ببشير وحلقته 

وبحضور جوزيف أبو خليل وأنطوان نجيم من جانب بشير، وسمير فرنجيّة ممثاًّل لجنبالط)70(. وبعيد 

الكولونيل  فانضّم  المقابل،  الجانب  إلى  المبادرة، طلب مبعوثا بشير إضافة مفاوض درزي  استهالل 

رياض تقّي الّدين إلى الحوار. وبناًء على ما أدلى به أبو خليل، فإّن العامل الذي سهَّل هذه العمليّة، 

كمن في وجود عمليّة موازية لها كان السوريّون قد عملوا على إطالقها للتفاوض مع بشير. وبلغت 

الخولي، رئيس  اللواء محمد  بين  الثانية ذروتها في ِخَضّم معركة زحلة، باجتماع ُعقد  العمليّة  هذه 

األمل  تغّذي  كانت  أّن سوريا  ذلك  الرئيس سركيس)71(.  بحضور  وبشير،  السوريّة،  الجويّة  المخابرات 

على الدوام بمالطفة بشير بما يكفي لحمله على التخلّي عن حلفائه اإلسرائيليّين، علّها تتوّصل إلى 

تحجيمه وضّمه إلى صّفها. كان االجتماع منفتًحا للغاية، إلقدام الجانبين على التعبير عن استعدادهما 

الستكشاف وتفّحص طرق تضمن إعادة إرساء الصداقة بين سوريا والموارنة، التي كان لحرب المئة يوم 

أن هّدتها. وفي هذا السياق، أوضح الخولي لمن كان يطال سوريا بالنقد الصريح والعلني، قائاًل: »لقد 

أكّدت للرئيس األسد أنك رجل ذو استقامة، يسعنا العمل معه؛ كما قلت له إن عالقتك بإسرائيل كانت 

بإمالء من الضرورة ال غير، كونك كنت في وضع حرج اقتضى منك الدفاع عن نفسك«))7(.

كان سمير فرنجيّة ـ وهو سليل عائلة على عالقة تاريخيّة بعائلة األسد وعضو فاعل في الحركة 

الوطنيّة اللبنانيّة ـ هو َمْن مثَّل جنبالط في هذه المحادثات. فهو ابن حميد فرنجيّة، الوجه القيادي 

البارز في حقبة االستقالل، وأحد الحلفاء األساسيّين لكمال جنبالط، إبّان ثورة العام )195. من جهته، 

كان سمير فرنجيّة صديًقا مقّربًا من جنبالط، يتميّز بميوله اليساريّة، وبخلفيّته األكاديميّة، كونه تابع 

))6( مينارغ، أرسار حرب لبنان، ص 1) ـ )).
)69( املصدر نفسه، 7)1ـ ))1.

)70( أبو خليل، قصة املوارنة يف الحرب، ص 6)1.
)71( مينارغ، أرسار حرب لبنان، ص 7)1.

))7( يرد هذا اإلقتباس يف املصدر نفسه، الصفحة نفسها.
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تحصيله العلمي في جامعة اآلباء اليسوعيّين، حيث كان له مع غيره من اليساريّين، صدامات فعليّة 

الكتائب  اليمين، ومن بينها قبل أّي حزب آخر  تيّار  المنضوية في  الّسواء مع األحزاب  وفكريّة على 

وبشير الجميّل))7(. بحسب فرنجيّة، كانت االجتماعات في ظّل هذه العداءات اإليديولوجيّة إيجابيّة 

على نحو الفت، إذ، وعلى الرغم من أنّها استُِهلّت بتقاذف االتّهامات بين كال الجانبين بشأن أحداث 

سابقة، فإنّها ما لبثت أن استؤنفت بنقاشات مثمرة))7(.

أما أكثر ما أفعم فرنجيّة بالحيويّة، فكان اكتشافه أن بشيرًا، الذي عرفه في جامعة القّديس يوسف 

في العام )196، ما عاد كما كان، بل اكتسب نضوًجا سياسيًّا تجلّى في األفكار التي كان مبعوثاه يقومان 

بطرحها، والتي أظهرت بوضوح تخلّيه عن أفكاره الصارمة السابقة. أما الهدف من هذه السلسلة من 

اللقاءات، فكمن في حمل الطرفين على »الموافقة على أسس مشتركة، عبر التوّصل إلى اتفاق مكتوب 

يعبّد الطريق أمام اجتماع محتمل ونهائي بين بشير ووليد، وغيرهما من الفرقاء، ألّن المطلوب هو 

رؤية مشتركة لبناء صيغة تصلح للبنان الجديد«)75(.

باللقاء، وكل ما عرفه واحدهما  الشابّيْن  الزعيمين  الفرصة مطلًقا لهذين  تُـتَح  الماضي، لم  في 

عن اآلخر ارتكز على االنطباعات الشخصيّة الخاصة بأصدقاء أو معارف كلٍّ منهما. فبعد لقائه اليتيم 

بجنبالط، نقل جوزيف أبو خليل إلى بشير خيبة أمله، ألّن ما اكتشفه فيه، كان مناقًضا تماًما لما اعتقد 

أنه يكون عليه:

لم يُِثر الرجل الذي قابلته اليوم في نفسي ال ِخشية وال إعجابًا. وهو ال يُظهر 

ثقًة بالنفس؛ بل إنه منكمش على نفسه، متحفِّظ وشديد االرتياب باآلخرين. كنت 

أسوًة  يعتقد،  َمْعِدٍن أصلب. منطقه مختلف عن منطقنا. وهو  َمْقدوًدا من  أحَسبه 

بحلفائه، أّن َصْهيََنة لبنان هو الهدف الذي نضعه نُصب أعيننا. إنّهم يظّنوننا أكثر قّوًة 

مّما نحن عليه في الواقع. لذا، فإنّني أعتقد أنّهم يَْخَشْوننا. وبالتالي، أظّننا في موقع 

جيّد يجيز لنا التفاوض معه)76(.

وفي الجانب اآلخر، كان وليد جنبالط جاهاًل هو اآلخر لشخصيّة بشير، وهو ما دلَّت عليه كثرة 

األسئلة التي طرحها على مبعوثه سمير فرنجيّة، بشأنه وبشأن المفاوضات القائمة، والتي غلب عليها 

الفضول، واكتست مع ذلك بشيٍء من التحّفظ أو الالمباالة)77(.

وال بّد من القول هنا إّن جهل جنبالط بعدّوه وترّدده في خوض حوار معه هما في الحقيقة أمران 

))7( مقابلة مع سمري فرنجيّة، بريوت، )1 آب/أغسطس 016).
))7( املقابلة نفسها.

)75( يرد كالم سمري فرنجيّة يف: أبو خليل، قصة املوارنة يف الحرب، ص 9)1.
)76( يرد كالم أيب خليل يف: مينارغ، أرسار حرب لبنان، ص )).

)77( مقابلة مع سمري فرنجيّة، بريوت، )1 آب/أغسطس 016).
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طبيعيّان، نظرًا إلى شعوره بأنّه منزوع الحقوق الشرعيّة، في ظّل النظام الماروني السائد. ففي محادثة 

كانت له مع آالن مينارغ )Alain Ménargues(، عبَّر جنبالط عن إحباطه السافر »لكوني ـ على حّد 

قوله ـ درزيًّا؛ وأوالدي أيًضا سيكونون مثلي دروزًا، ولن نصبح أبًدا رؤساء ]للجمهوريّة[، في حين يحّق 

ألّي ماروني، حتى األغبى بين أبناء قومه، أن يصبح رئيًسا، فقط ألنّه ماروني«))7(.

على الرغم من التحّفظات التي رشحت عن كال الفريقين، أسفرت المحادثات عن وثيقتَين توجزان 

المطالب والتوقّعات والمسؤوليّات الخاصة بكل فريق، وذلك في سياق تحضير التوقيع على مذكّرة 

تفاهم. تجدر اإلشارة إلى أّن هذه الوثائق، عندما توضع في سياقها الخاص والمالئم، تشّكل مؤّشرات 

البعيدة  وتلك  المباشرة  أهدافهما  عن  كما  الحزبَين،  من  لكلٍّ  السياسيّة  العقليّة  عن  تفصح  جيّدة، 

األمد. كانت الوثيقة التي تقّدم بها فريق بشير جزًءا واضًحا من خطّته الرئيسة الهادفة إلى االستيالء 

على السلطة، عبر حشد ما يكفي من الدعم السياسي الذي يضمن له انتخابه رئيًسا للجمهوريّة في 

ختام عهد سركيس، الذي ما كان ليطول أكثر من عام. أما النقاط التي أثارتها مذكّرة بشير )أي »تحرير 

البلد من الغرباء؛ المطالبة بسيادة الدولة؛ وتغيير العقليّة السياسيّة القائمة«(، فكانت جميعها قضايا 

محّقة)79(. غير أّن هذا الهدف الذي كان يُغالى في الطموح إلى تحقيقه، اقترن بإجراءاٍت عمليٍة كانت 

تقتضي تعاون بشير ووليد، وتؤّدي إلى تعليق الدستور، وحّل البرلمان ودمج الميليشيات المتنّوعة 

في الجيش اللبناني)0)(. لكن العنصر األكثر أهميًة في الوثيقة بقي متمثاًّل بضرورة التخفيف من وضع 

األقليّة الذي كان كّل من جنبالط والدروز ملزمين به، واالرتقاء بهم إلى المرتبة الثانية بعد الموارنة، 

وهو ما يعني عمالنيًّا َعْوًدا إلى ما قبل الوضع الذي أتى به العام 0)19.

من جهتها، كانت وثيقة جنبالط مطروحة للقراءة بوصفها خطًّة إصالحيّة أكثر مما كانت خارطة 

باإليحاءات  مشّربًا  مواّدها  العديد من  كان  إذ  إلى منصب سياسّي.  الوصول  لصاحبها  تضمن  طريق 

االشتراكيّة الطابع، كما بالمطالبة بإبطال النظام الطائفي اللبناني »الذي أوجد لدى المسلمين شعوًرا 

الذي كان من  بالدور  بالمالحظة،  اعترفتا، وعلى نحو جدير  الوثيقتين  أّن  بالظّلم واإلقصاء«)1)(. غير 

أيًّا  أّن  وبما  منهما.  لكل  والدوليّين  اإلقليميّين  الحلفاء  تعاون  لضمان  منهما  كل  يؤّديه  أن  المتوقّع 

التحرير  ومنظّمة  وسوريا  إسرائيل  من  كلٍّ  تعاون  بشأن ضرورة  أوهام  لديه  كانت  ما  الزعيمين  من 

))7( مينارغ، أرسار حرب لبنان، ص )).
)79( املصدر نفسه، ص 6)) ـ 7)).

بالسيادة«، لصاِحبَيْها  للمطالبة  أوليّة  العام 0)19، وهي بعنوان: »خطّة  الوثيقة إىل 0) كانون األول/ديسمرب من  تاريخ  ويعود   
جوزيف أبو خليل وأنطوان نجم.

)0)( املصدر نفسه.
)1)( املصدر نفسه، ص ))) ـ 9)). ويعود تاريخ الوثيقة إىل 0) كانون األول/ديسمرب 0)19، وهي بعنوان »خطّة للوفاق الوطني«، 

قَّدم لها سمري فرنجيّة ورياض تقّي الدين.



211

الطريق إلى النزاع

الفلسطينيّة، فإّن مخططاتهما بقيت عمليّة أطلقت هذا النوع من التفكير المرتجى، ولعّل هذا هو 

أفضل ما كان يمكن أن يُْعَقد األمل عليه. وفي الواقع، كان غياب هذا التوافق اإلقليمي هو الذي أخرج 

إلى حقيقة،  التحّول  نهاية كانون األول/ديسمبر فرصة  المفاوضات عن مسارها، ففقدت في  عمليّة 

علًما أّن جنبالط كان قد طلب قبل بدء عمليّة التفاوض، إجراء الجلسات في سريّة مطلقة، خشية أن 

يفّسر حلفاؤه السوريّون هذه الخطوة كتحدٍّ يتقّصدهم به. وفي هذا السياق، أكّد سمير فرنجية بإيراد 

االتّفاق«، وذلك  الُمِضّي في  وليًدا من  األخيرة[ منعوا  اللحظة  »السوريين ]وفي  أّن  والدليل،  الحّجة 

بالتزامن مع تداعي المحاولة السوريّة في االنفتاح على بشير، وهو ما أّدى إلى تداعي عملية الحوار 

ُعقد في دمشق،  إلى اجتماع  الرئيس األسد جنبالط  بين بشير ووليد)))(. وبحسب مينارغ، استدعى 

حيث حّذره من المضّي في محادثات مع المسيحيّين والقّوات اللبنانيّة)))(. إّن السرديّة التي يستشهد 

بها مينارغ تتضّمن حركاٍت وإيماءاٍت مرّوعة، قام بها األسد في معرض حديثه مع جنبالط، حيث قال 

له: »يصعقني كم أنّك تُشبه والدك، لدرجٍة أستطيع معها أن أراه جالًسا في الكرسي عينه الذي تجلس 

فيه اآلن، وقد كان ذلك قبل أربعة أيام على موته. لماذا لم يأخذ بنصيحتي؟ مؤسف ما حدث له«)))(.

توّسلها  التي  االستبداديّة  المقاربة  على  لإلضاءة  مختلفة  سياقات  في  القّصة  هذه  تناقل  تَّم 

القّصة الشبيهة بالحبكة  السوريّون مع حلفائهم. ولكْن ثّمة أسباب تدعونا إلى االرتياب بشأن هذه 

السرديّة الُمْختَلََقة والمتداولة في األساطير والروايات، أقلّه في النقاش الذي نسوقه ها هنا. أواًل، لم 

يلتِق كمال جنبالط أبًدا باألسد، قبل أربعة أيام على مقتله، بل إّن اجتماعهما األخير وقع في ربيع العام 

1976. ثانيًا، تقّدم هذه القّصة لوليد جنبالط فرصة تبرئة نفسه من أّي اتّهام أو لوم يمكن أن يوّجه 

إليه، لتخلّيه عن الحوار مع بشير، ووضع هذا التراجع في إطار يجعله يبدو كنتيجة لترتيب سوري لوى 

ذراعه، وليس كنتيجة لميل أو استعداد شخصي. وإذ أشرف على اختتام مذكّرة التفاهم مع بشير، سافر 

وليد جنبالط إلى خارج البالد، وأطلق هجوًما كالميًّا عنيًفا، تماًما كما فعل في الكثير من المناسبات 

السابقة، استهدف به القّوات اللبنانيّة وشخص بشير على السواء)5)(.

ما كان مفاجئًا إذًا أن تنهار المحادثات بالتزامن مع استهالل معركة زحلة، عندما أعلن إلياس الحّنش، 

وقد كان أحد قادة عمليّة التطهير التي أُْخِضع لها حزب الوطنيّين األحرار، اعتقاده بأن حصانًا طرواديًّا 

عاماًل في خدمة النظام السوري، تسبّب عن قصد ومن باب االستفزاز، باشتباك باألسلحة الرّشاشة مع 

عناصر من الفرع المحلي للقّوات اللبنانيّة في المدينة، أعقبه بوقت قصير دخول السوريّين في المعركة.

)))( مقابلة مع سمري فرنجيّة، بريوت، )1 آب/أغسطس 016).
)))( مينارغ، أرسار حرب لبنان، ص  )).

)))( املصدر نفسه.
)5)( أبو خليل، قصة املوارنة يف الحرب، ص  157.
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اجتياز الروبيكون: عملّية كرة الثلج

السوريّة/ الباردة  والمواجهة  زحلة  معركة  من  كلٍّ  من  الناتجة  اإلقليميّة  للمفاعيل  كان 

ففي  هائاًل.  تغييرًا  تحمل  قد  المرتقبة  المرحلة  أّن  لُبْس  يشوبه  ال  بما  أوضحت  أن  اإلسرائيليّة، 

الثاني عشر من كانون الثاني/يناير، حطّت طائرة مروحيّة إسرائيليّة في الذوق، شمالي بيروت، 

العالية.  الرّتب  ذوي  من  واستخباراتيّون  عسكريّون  ضبّاط  يرافقه  شارون،  آرييل  متنها  وعلى 

لكّن  إسرائيل.  دولة  تأسيس  منذ  لبنان،  إلى  إسرائيلي  مسؤول  أعلى  زيارة  شارون  زيارة  كانت 

زيارة  تستحّق  كانت  اللبنانيّة،  والقّوات  لبشير  إبالغها  وشك  على  كان  التي  المستجّدة،  األخبار 

من هذا الطراز الرفيع)6)(. بعدما احتفى بهم بشير في »استقبال ملكي«، نُِقل شارون ومناصروه 

إلى مكتب الموساد الواقع على بعد أميال قليلة من مكان الترحيب، حيث التَقْوا بكلٍّ من ݒيار 

الجميّل وكميل شمعون. وأثناء تناولهم طعام العشاء، أسقط شارون قنبلة تمثّلت بإبالغ ُمضيفيْه 

لن  فنحن  عسكريّة ضخمة...  عمليّة  إطالق  عبر  الشماليّة  حدودها  ترتيب  »ستعيد  إسرائيل  أّن 

باإلعالن  المقصود  أّن  غير  التصرّف«)7)(.  على  بصالبة  العزم  عاقدون  ونحن  يجري  بما  نسمح 

ومصادقتها  اللوجستي  دعمها  التماس  بل  إسرائيل،  بنيّة  اللبنانيّة  القّوات  إبالغ  فقط  يكن  لم 

اإلسرائيلي  الجيش  أّن  المخطّط  وفي  أكبر.  أهميّة  يكتسي  ما  وهو  الغزو،  هذا  على  السياسيّة 

تقوم  أن  اللبنانيّة  القّوات  من  يُتَوقّع  حيث  بيروت،  ضواحي  إلى  يصل  حتى  مباشرة  سيتقّدم 

بـ»العمل القذر«، فتتسلّم زِمام األمور وتقتحم العاصمة اللبنانيّة التي كانت يومذاك معِقاًل فعليًّا 

وردٍّ  أخٍذ  وبعد  إثره،  في  المتقّدمة  الصقور  وزمرة  شارون  تمّكن  الفلسطينيّة.  التحرير  لمنظّمة 

طال أمدهما، من إقناع رئيس الوزراء بيغين بمحتوميّة الفعل العسكري لحماية شمال إسرائيل 

من مدفعيّة منظّمة التحرير الفلسطينيّة وحلفائها اللبنانيّين وصواريخهم. وكنتيجة لذلك وعليه، 

احتالل  على  يقتصر  لبنان،  لغزو  المرسوَميْن  المخططَيْن  من  واحٍد  تنفيذ  لشارون  بيغين  أجاز 

بها  شرعت  التي  بالعمليّة  الشبه  كثير  يجعله  ما  اللبنانيّة،  األراضي  عمق  في  كيلومترًا  أربعين 

إسرائيل في العام )197.

التحرير  بمنظّمة  الليطاني«،  »عمليّة  باسم  ُوِسم  برّي،  إسرائيلّي  غزو  دفع  العام،  هذا  ففي 

الفلسطينيّة إلى التراجع باتّجاه شمالّي نهر الليطاني، أي على بعد عشرين مياًل من الحدود اللبنانيّة/

التحرير على نشاطاتها، وإن  لمثابرة منظّمة  أثبتت عدم جدواها،  العمليّة  أّن هذه  اإلسرائيليّة. غير 

بتواتر أقّل.

)6)( مينارغ، أرسار حرب لبنان، ص  196 ـ 197.
)7)( يرد هذا الكالم املنسوب إىل آرييل شارون يف: مينارغ، أرسار حرب لبنان، ص 197.
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آرييل شارون لبشير: إّن »إسرائيل ستعيد ترتيب حدودها الشمالّية عبر إطالق عملّية 

عسكريّة ضخمة... فنحن لن نسمح بما يجري ونحن عاقدون العزم بصالبة على التصرّف»
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وبعد إقدام كلٍّ من مصر وإسرائيل على توقيع معاهدة كامب دايفيد للسالم، وإقرار وقف غير معلَن 

للنار بين كلٍّ من منظّمة التحرير وإسرائيل، شعرت حكومة الليكود اليمينيّة بما يكفي من الثقة ورباطة 

ا لمأزق لبنان. وبالفعل، كان مناحيم بيغين يريد إنهاء الوجود الفلسطيني المسلّح في  الجأش لتضع حدًّ

لبنان؛ بل إّن األهّم من ذلك هو إرادته في »تسهيل إعادة بناء الدولة اللبنانيّة والنظام السياسي في ظّل 

سيطرة حلفاء إسرائيل ]والمقصود بهم المسيحيّون[، وتعبيد الطريق بالتالي أمام توقيع معاهدة سالم بين 

الدولتين«)))(. كان بيغين قد سبق إلى إجراء تعديل وزاري في حكومته، ُمْقصيًا بعيًدا عنها العناصر التي 

ما كانت تدعم استشرافه الصْقرِي دعًما كاماًل. تِبًعا لذلك، صرف بيغين كاًل من وزير خارجيّته موشي دايان 

ووزير دفاعه إيزير وايزمان، واستبدلهما بكلٍّ من إسحاق شامير وآرييل شارون، واألخير واحد من أكثر 

الّصقور تطرّفًا حتى هذا التاريخ. وما لبث اإلسرائيليّون، بوساطة شارون، أن قطعوا وعًدا أللكسندر هيغ 

ـ وزير الواليات المتّحدة للشؤون الخارجيّة يومها ـ، بأّن غزوهم للداخل اللبناني لن يتوّغل مجازفًا أبعد 

من خمسٍة وعشرين كيلومترًا. وبحسب ما أفاد به فيليب حبيب، أعطى هيغـ  المعروف بميوله الداعمة 

إلسرائيل ـ الضوء األخضر لشارون، قائاًل له: »ال نعتقد ]وفي ضمير الجماعة إحالة إلى الواليات المتّحدة[ 

أنه ينبغي عليك غزو لبنان، ولكّن القرار بذلك عائد لك أنت فعليًّا«)9)(.

البنية  تدمير  إلى  يؤّدي  قد  ما  للبنان،  شامل  غزو  على  حكومته  موافقة  ينال  أن  شارون  أمل 

المتّحدة  الواليات  وال  بيغين  ال  أّن  غير  الفلسطينيّة.  التحرير  بمنظّمة  الخاصة  والمدنيّة  العسكريّة 

األميركيّة، وعلى الرغم من رغبتهما الضمنيّة في التخلّص من منظّمة التحرير الفلسطينيّة مرّة واحدة 

ولكّن  والمتهّورة)90(.  الخرقاء  الخطوة  هذه  لمثل  العلني  الدعم  لتقديم  استعداد  على  كانوا  ولألبد، 

شارون ما عرف يوًما كيف يلتزم باألوامر، فانتهى إلى الشروع في تنفيذ مخطّطه األّولي، بالتزامن مع 

تنفيذ مخطّط بشير، الهادف إلى تحرير لبنان من منظّمة التحرير.

العام ))19، وانتقاًما لمحاولة اغتيال سفير إسرائيل  وفي السادس من شهر حزيران/يونيو من 

ت على غزو  لدى المملكة المتّحدة، شلومو آرغوف، أطلقت إسرائيل عمليّة »سالم الجليل«، وهي نصَّ

شامل للبنان، تضّمن ثالثة أشهر من القتال الشرس وحصاًرا وحشيًّا أثيًما للعاصمة بيروت، التي تقع 

على بعد )11 كلم من العهد األّولي الذي قطعه لرؤسائه. وفي مواجهة كّل هذه التطّورات، أُعّدت 

الساحة لألحداث التي كان من المتوقّع لها أن تنُشب بين الموارنة والدروز، وتظهر للِعيان الماضي 

الطويل والمضطرب الذي تشاركوا فيه على مّر السنين.

Itamar Rabinovich, The War of Lebanon, 1970 - 19(( )Ithaca: Cornell University Press, 19(((, p. 1((. :انظر )(((
 John Boykin, Cursed is the Peacemaker: The American Diplomat Versus the Israeli General, Beirut :9)( انظر(
19(( )Belmont: Applegate Press, (00((, p. 56.

 Thomas Mitchell, Likud Leaders: The Lives and Careers of Menahem Begin, Yitzhak Shamir, Benjamin :90( انظر(
Netanyahu and Ariel Sharon )Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, (015(, p. 7(.
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الطريق إلى النزاع

الجيش اإلسرائيلي في رماية هاون 81 أثناء اجتياح بيروت



دبابة تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي امام فندق ليبانون بيتش في خلدة 



دبابات جيش االحتالل االسرائيلي تدخل نفق سليم سالم

عناصر من جيش االحتالل اإلسرائيلي أمام آلية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية



تجمع آلليات وعناصر جيش االحتالل اإلسرائيلي، بيروت



دبابة تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، بيت الدين 

راجمات تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي تقصف العاصمة بيروت 



دبابة مدمرة تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، نفق سليم سالم   

دبابة تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، كورنيش المزرعة



آلية تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، بحمدون

دبابة تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي امام تمثال شكيب جابر، عاليه



كاسحة ألغام  تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، بيروت

آليات تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي في شوارع بيروت



جيش االحتالل يرفع علمه فوق أحد المعسكرات 

آليات تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي أمام المطار



دبابات جيش االحتالل االسرائيلي، المنارة 

دبابات جيش االحتالل االسرائيلي، عين المريسة



دبابات جيش االحتالل اإلسرائيلي امام المدينة الرياضية



راجمات تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي تقصف العاصمة بيروت

مربض مدفعي لقوات االحتالل اإلسرائيلي في نطاق مدينة صيدا



ضباط إسرائيليون على سطح مبنى في مدينة صيدا أثناء االجتياح

شارون وبيغن في زيارة لقلعة الشقيف بعد سقوطها بيد االحتالل اإلسرائيلي



آلية إسرائيلية أمام قصر المختارة

دبابات جيش االحتالل اإلسرائيلي في منطقة قبرشمون/الشحار الغربي



قافلة سورية تتعرض للقصف اإلسرائيلي أثناء االنسحاب من المختارة/الشوف



مالالت جيش االحتالل اإلسرائيلي في قرية كفرمتى/الشحار الغربي

ناقالت جند إسرائيلية أمام قصر العدل في بعبدا



دبابات جيش االحتالل اإلسرائيلي، بحمدون مدخل المتن األعلى

منطقة رملة البيضاء تتعرض للقصف أثناء االجتياح اإلسرائيلي



جنود إسرائيليون برفقة مقاتلين من القوات اللبنانية



رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي موشي ليفي مع مراسلين صحافيين

جيش االحتالل يرفع علمه فوق أحد المعسكرات



جيش االحتالل اإلسرائيلي في جولة مع الصحافيين



عملية الويمبي من أول عمليات المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الجيش اإلسرائيلي
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