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كتب بالعربية
يوميات ح�صار بريوت �صيف عام  :1982الرحيل من
اخليمة الأخرية
جميل هالل

حيفا :مكتبة كل �شيء� 190 .2017 ،صفحة.

عدة

�أ�سباب تدفع القارئ
�إلى االهتمام بكتاب
جميل هالل ''يوميات ح�صار
بيروت �صيف عام :1982
الرحيل من الخيمة الأخيرة''،
منها �أهمية مو�ضوعه .فهو
يتحدث عن ح�صار مدينة
بيروت من طرف قوات
االحتالل الإ�سرائيلي في �سنة
 ،1982وهو الحدث الأهم
الذي مرت به الق�ضية
الفل�سطينية والمنطقة العربية
منذ حرب حزيران/يونيو
 1967من حيث �أحداثه
الميدانية وتداعياته المحلية
والإقليمية والدولية ،ومنها
�أي�ض ًا طبيعة هذا التناول� ،إذ
�إنه جاء على �شكل يوميات
هي م�صدر للت�أريخ مهم
للفل�سطينيين كونهم فقدوا
ق�سم ًا كبيراً من م�صادرهم

التاريخية الأُخرى ب�سبب
وقوع بلدهم تحت االحتالل
منذ بدايات القرن الما�ضي
حتى الآن ،عالوة على �أن
لليوميات ميزات ال تجدها
في غيرها من م�صادر
الت�أريخ.
دون جميل هالل يومياته
ّ
ما بين  6حزيران/يونيو
و� 29آب�/أغ�سط�س ،1982
راوي ًا فيها ما مر ببيروت
الغربية من �أحداث ،وم�سج ًال
�أخبار الق�صف المتوا�صل على
�أحيائها براً وبحراً وجواً
مبين ًا وقته ومكانه ونتائجه،
ّ
و�شارح ًا ب�إ�سهاب تحركات
القيادة الفل�سطينية ال�سيا�سية
ومواقفها من المبادرات التي
طرحتها الأطراف المتعددة
المحلية والإقليمية والدولية،
وذاكراً �أ�سماء الفاعلين

ال�سيا�سيين من الفل�سطينيين
واللبنانيين والعرب
والأجانبُ ،مظهراً دورهم
�أكان �إيجابي ًا �أم �سلبي ًا ،مثل
�أبو عمار و�أبو الوليد وهاني
الح�سن ووليد جنبالط
و�صائب �سالم وعبد الحليم
خدام وفيليب حبيب وغيرهم.
ولعل الإ�ضافة النوعية في
يوميات هالل تكمن فيما
احتوت من مراجعة نقدية
مبكرة للتجربة الفل�سطينية
في ح�صار بيروت عبر
معالجته للأحداث ،وتحليالته
لمواقف مختلف الأطراف،
وا�ست�شرافه للم�ستقبل،
ون�صائحه لتدارك الأخطار
المقبلة بعد انتهاء المعركة.
�شح ًا
غير �أن في اليوميات ّ
في المعلومات ب�ش�أن
تكتيكات المقاومة
الفل�سطينية الع�سكرية من
قبيل تقدير قدراتها القتالية
المعدة لمواجهة
وخططها
ّ
الح�صار وتوزيع قواتها
وتف�صيالت المعارك التي
خا�ضتها �ضد القوات
الإ�سرائيلية الغازية
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ونتائجها ،وربما مرد ذلك
�إلى طبيعة الكاتب ودوره في
تلك المرحلة� ،إذ لم يكن على
ات�صال مبا�شر بالمواجهة
الم�سلحة� ،أو �إلى تركيز
الجي�ش الإ�سرائيلي على
ا�ستراتيجيا الق�صف البري
والبحري والجوي والح�صار
الخانق وتج ّنبه خو�ض
معركة برية وا�سعة ،وبالتالي
ندرة حدوث مواجهات
ميدانية مبا�شرة.
كما �أن اليوميات قللت
من تو�صيف ق�ساوة م�شاهد
الدمار والقتل والتهجير التي
تعر�ض لها �سكان بيروت من
ّ
الفل�سطينيين واللبنانيين.

املقاومة الفل�سطينية
يف مواجهة احل�صار
الإ�رسائيلي

�ش ّكل الحديث عن الح�صار
وردة
والمقاومة الفل�سطينية ّ
فعلها الميدانية ومناوراتها
ال�سيا�سية مادة رئي�سية في
اليوميات� ،إذ تتبعت اليوميات
موقف المقاومة الفل�سطينية
من ح�صار بيروت ،وانتقاله
من القرار بال�صمود والت�صدي
وتحويل المدينة �إلى
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''�ستالينغراد عربية'' �إلى
القرار باالن�سحاب والحفاظ
على ما تب ّقى من المدينة
�سالم ًا .وكان القرار المعلن
في �أول �أيام الح�صار هو
الثبات والمقاومة ،وكان
الأمل يحدو القيادة
الفل�سطينية ب�أن تنجح في فك
الح�صار و�إجبار االحتالل
على التراجع ،على الرغم من
حجم الآلة الحربية
الإ�سرائيلية والواقع المحلي
والإقليمي والدولي الذي لم
يكن في �ص ّفها.
وبح�سب اليوميات ،ف�إن
المقاومة الفل�سطينية �أقدمت
على عدد من التحركات
ال�سيا�سية محلي ًا و�إقليمي ًا
ودولي ًا ،فكانت دائمة التن�سيق
مع قادة الحركة الوطنية
اللبنانية ،وخ�صو�ص ًا وليد
جنبالط وجورج حاوي
ومح�سن �إبراهيم ،وفتحت
خطوط توا�صل مع �سائر
الأطراف اللبنانية� ،إ�سالمية
وم�سيحية ،وعملت على
تو�سيع ات�صاالتها الإقليمية
ف�شملت �سورية وم�صر
وال�سعودية ،كما تحركت
دولي ًا فات�صلت بالفرن�سيين
وال�سوفيات والأميركيين.

ت�شير اليوميات �إلى �أن
القبول الفل�سطيني بفكرة
االن�سحاب من بيروت جاء
بعد  17حزيران/يونيو ،وقد
�سرعه طلب الحركة الوطنية
ّ
اللبنانية من المقاومة
الفل�سطينية مغادرة المدينة.
يقول هالل �أنه �أُخبر ب�أن
الحركة الوطنية اللبنانية
وجهت ''�إنذاراً'' لها ب�ضرورة
�إعالن ا�ستعدادها الخروج من
�ستحملها
بيروت ،و�إ ّال ف�إنها
ّ
م�س�ؤولية تدمير المدينة ،وقد
�س ّلم مح�سن �إبراهيم الإنذار
�إلى �أبو عمار .وين�سجم كالم
هالل مع �أغلب الأدبيات
الفل�سطينية ،و�إن اختلف في
حدة التو�صيف ،فعلى �سبيل
المثال ت�شير جملة من
المذكرات الفل�سطينية التي
�صدرت بعد االجتياح ب�أعوام،
�إلى وط�أة الق�صف والح�صار
على المدينة التي لم تعد
تحتمل مزيداً من المعاناة من
�أجل الفل�سطينيين وق�ضيتهم،
الأمر الذي دفع المقاومة �إلى
اتخاذ قرار باالن�سحاب.
ويمكن الرجوع في هذا
ال�صدد �إلى ما كتبه �أحمد عبد
الرحمن ونبيل عمرو وب�سام
�أبو �شريف و�سعيد مو�سى
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مراغة [العقيد �أبو مو�سى]
ونبيل �شعث وغيرهم.
تتبع اليوميات
ثم يبد�أ ّ
لتطور فكرة االن�سحاب
فل�سطيني ًا حتى الو�صول �إلى
مرحلة الخروج من بيروت،
ففي  19حزيران/يونيو بد�أ
حديث المقاومة عن رف�ضها
ال�شروط الإ�سرائيلية مع نيتها
التفاو�ض ب�ش�أن م�صير بيروت
مع اللبنانيين ،ثم طرحت في
 22حزيران/يونيو ان�سحاب ًا
�إ�سرائيلي ًا عن �ضواحي بيروت
بحدود  5ــ  10كم في مقابل
ان�سحابها �إلى المخيمات
ودخول الجي�ش اللبناني �إلى
المدينة وعقد مفاو�ضات بين
الفل�سطينيين واللبنانيين
ب�ش�أن ترتيب العالقة بينهما،
وبعدها بثالثة �أيام وافقت
على مبادرة فرن�سية تن�ص
على ان�سحاب متزامن
فل�سطيني ــ �إ�سرائيلي ،بحيث
تن�سحب �إ�سرائيل م�سافة
 10كم كخطوة �أولى
الن�سحاب نهائي.
وحدث تطور جديد في
 29حزيران/يونيو حين
عر�ض �سعد �صايل في لقائه
مع �أطراف لبنانية وازنة
موافقة منظمة التحرير على

�صيغة قوات فل�سطينية تحت
�إ�شراف لبناني �شبيهة بقوات
جي�ش التحرير ،تبعه �إعالن
�أطراف لبنانية ر�سمية قبول
منظمة التحرير مبد�أ
االن�سحاب من لبنان ،ثم قيام
�شفيق الوزان و�صائب �سالم
في  2تموز/يوليو بتبليغ
فيليب حبيب ب�أن القيادة
الفل�سطينية توافق على
االنتقال خارج لبنان.

املقاومة الفل�سطينية
يف �إبان ح�صار
بريوت ...مراجعة نقدية
قدمت يوميات هالل
مراجعة نقدية مبكرة لتجربة
المقاومة الفل�سطينية في
�أثناء الح�صارُ ،تظهر ا�ست�شعار
الكاتب بالم�آالت الم�ؤلمة
التي كانت تنتظر الوجود
الفل�سطيني الم�سلح في لبنان.
وجاءت المراجعة على
م�ستويين :الأول ،تقديرات
القيادة الفل�سطينية لأهداف
الح�صار الإ�سرائيلي وم�آالته،
والثاني ،خياراتها الع�سكرية
وال�سيا�سية و�أدا�ؤها الميداني.
اعتقدت القيادة
الفل�سطينية ،بح�سب هالل� ،أن
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االجتياح الإ�سرائيلي لن
يتجاوز حدود  40كم داخل
الأرا�ضي اللبنانية (�ص ،)9
وهو اعتقاد خط�أ �ساد على
نطاق وا�سع بين القيادات
والكوادر الفل�سطينية ،ذكره
عدد منهم في مذكراتهم
ومقابالتهم ال�صحافية
المن�شورة بعد الخروج من
بيروت مثل �أبو عمار و�أبو
جهاد وجورج حب�ش ونايف
حواتمة وب�سام �أبو �شريف
ونبيل �شعث ونبيل عمرو
و�سعيد مو�سى مراغة [العقيد
�أبو مو�سى] وممدوح نوفل
وغيرهم ،كما �أ�شارت �إليه
درا�سات ر�صينة مثل درا�سة
يزيد �صايغ الوا�سعة ''الكفاح
الم�سلح والبحث عن الدولة''.
ويبدو �أن منبع االعتقاد
ت�أكيدات �سعودية لأبو عمار
(انظر :يزيد �صايغ'' ،الكفاح
الم�سلح والبحث عن الدولة:
الحركة الوطنية الفل�سطينية،
 1949ــ  ،''1993ترجمة
با�سم �سرحان ،بيروت:
م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،
� ،2002ص � ،)734أو �أنه
نتيجة ت�صريحات م�س�ؤولين
من دولة االحتالل منهم رئي�س
الحكومة بيغن ،وتطمينات
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قائد قوات اليونيفيل الجنرال
كاالهان (انظر :ب�سام �أبو
�شريف'' ،بيروت مدينتي
(مذكرات)'' ،بيروت :ريا�ض
الري�س للكتب والن�شر،2010 ،
�ص  17ــ .)23
تنتقد اليوميات عدم �إعداد
القيادة الفل�سطينية لخطة
تف�صيلية متفق عليها داخلي ًا
ومع الحركة الوطنية
اللبنانية ،على الرغم من
العلم الم�سبق بنية �إ�سرائيل
اجتياح لبنان (�ص .)9
ويعا�ضد ر�أي هالل ما ن�شره
بع�ض الم�س�ؤولين الميدانيين
من الفل�سطينيين من �أن
المنظمة لم تكن حتى 11
حزيران/يونيو قد �أعدت خطة
للدفاع عن بيروت (انظر:
�سعيد مو�سى مراغة [العقيد
�أبو مو�سى]'' ،فل�سطين ق�ضية
حياتي :ذكرياتي وتجاربي
في الثورة الفل�سطينية''،
الرواد للن�شر
بيروت :دار ّ
والتوزيع� ،ص .)385

املوقف ال�سوري من
ح�صار بريوت
ُتظهر اليوميات �أن هنالك
جملة من المحددات التي
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�ساهمت في �صوغ الموقف
هم دم�شق
ال�سوري� ،إذ �إن ّ
ان�صب على تجنب
الأول
ّ
الخطر الذي م ّثله االجتياح
الإ�سرائيلي على النظام
ال�سوري وعلى وجود جي�شه
في لبنان ،فلم تكن معنية
بتو�سيع �ساحة اال�شتباك مع
قوات االحتالل ،وال ب�إنقاذ
منظمة التحرير� ،أو م�شاركتها
عبء المقاومة .وتك�شف
اليوميات اعتماد دم�شق
بالدرجة الأولى على
الدبلوما�سية الن�شطة،
وقدرتها على �إ�شراك العوا�صم
الوازنة في المنطقة في �إيجاد
حلول ،والتوا�صل مع القوى
الكبرى مثل االتحاد
ال�سوفياتي والواليات
المتحدة وفرن�سا.

االحتاد ال�سوفياتي
وخيبة الأمل الكربى
من المهم االنتباه هنا �إلى
تعليق اليوميات على موقف
مو�سكو ،لمكانتها الدولية
وطبيعة تحالفها مع
الفل�سطينيين في حينه.
فاليوميات تقدم نقداً �شديداً
للموقف ال�سوفياتي الذي ر�أته

�ضعيف ًا وتبريري ًا ومحدوداً
وال يرقى �إلى م�ستوى الحدث،
وجاء مخيب ًا لآمال كثيرين
ممن اعتقدوا �أن مو�سكو يمكن
ّ
�أن تتدخل عبر �إتمام �إنزال
قوات في �سورية� ،أو �إر�سال
بوارج حربية �إلى �شواطىء
لبنان و�سورية ودولة
االحتالل (�ص .)32
لم يتجاوز الموقف
الرو�سي في حده الأق�صى
�إر�سال �أ�سلحة وبع�ض الكوادر
المدربة �إلى �سورية حفاظ ًا
على تما�سك النظام ال�سوري،
و�إطالق ت�صريحات معتر�ضة
على ال�سلوك الأميركي في
لبنان ،والطلب من
الفل�سطينيين ال�صمود
والثبات كما حدث في
اجتماعهم مع وفد الجبهة
الديمقراطية في دم�شق في
 18حزيران/يونيو ،ثم
الطلب منهم في � 4آب/
�أغ�سط�س قبول العر�ض
الأميركي وك�سب الوقت
والتم�سك ب�ضمانة �أميركية
للخروج .ويبدو هالل هنا
متفائ ًال من ناحية توقيت
محاولة ال�سوفيات �إقناع
الفل�سطينيين بقبول
االن�سحاب من لبنان ،لأن
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هنالك َمن يرى �أن مو�سكو
تحث القيادة
كانت ّ
الفل�سطينية على قبول
التفاو�ض ب�ش�أن االن�سحاب
من لبنان في وقت مبكر،
مثل ب�سام �أبو �شريف الذي

ذكر في مذكراته �أن ال�سفير
الرو�سي طلب من �أبو عمار
بح�ضور ب�سام �أبو �شريف بعد
� 5أيام من االجتياح التعامل
مع مقترحات الخروج من
لبنان ،و�أكد له �أن ال�سوفيات
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لن ينجروا �إلى مواجهة مع
الأميركيين (ب�سام �أبو
�شريف'' ،بيروت مدينتي''،
م�صدر �سبق ذكره� ،ص .)47

عوني فار�س
كاتب وباحث فل�سطيني
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تحوالت المجتمع الفلسطيني منذ سنة 1948
جدلية الفقدان وتحديات البقاء
مجدي المالكي (مؤلف ومحرر رئيسي)
حسن لدادوة (مؤلف ومحرر مشارك)
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(قضايا استراتيجية  /وجهات نظر إسرائيلية )5
استراتيجيا الجيش اإلسرائيلي
في ضوء المتغيرات اإلقليمية
والتهديدات المستجدة
إعداد وتحرير :أحمد خليفة
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