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المكتبة الشرقية

الغالف

امام العلم اللبناني الدامع والصامد،

رجل فقد عائلته خالل الحروب في لبنان وهو يتأمل داخل قبر جماعي

حيث دفن افراد أسرته.
تصميمKleudge :

إلهداء

إلى أرواح الشهداء اللبنانيين من كل الطوائف الذين حصدتهم "الحروب من أجل اآلخرين"
في الوطن الصغير.

إلى المعوقين والمخطوفين والمفقودين في الحرب ،والى جميع الشهداء األحياء الذين ما
تزال معاناتهم اليومية ماثلة امامنا.

إلى كل شباب لبنان مع األمل بمستقبل أفضل وفي سبيل اإلتعاظ وبناء ثقافة المناعة وعدم
تكرار ما حصل.

***
مسرة ،الذي نذر طاقاته العلمية في خدمة لبنان-الدور
والى استاذي البروفسور انطوان ّ
والعيش المشترك والميثاق والرسالة ،أتوجه بعميق الشكر والعرفان على تشجيعه

المتواصل خالل مراحل إشرافه على إعداد هذا الكتاب الذي ناقشته في االساس

كأطروحة دكتوراه دولة في العلوم السياسية واإلدارية ،وكان له الفضل في
مساعدتي وارشادي وتذليل الصعوبات التي واجهتني ،وصوالً حتى نشره.
والشكر إلى جميع الذين قدموا المساعدة االكاديمية إلتمام هذا العمل ،وخاصة األب جون
دونوهيو ،مدير مركز دراسات العالم العربي المعاصر في جامعة القديس يوسف،

الذي سمح لي باالطالع على النشرات المحفوظة في ارشيف المركز.
***
والشكر

بشكل

خاص

الى

مجلس

بلدية

زحله

–

معلقة

ورئيسه

المهندس

اسعد زغيب على تشجيعهم في نشر هذا الكتاب الذي يتضمن فصوالً عن معاناة
زحله وصمودها وصيانة السلم األهلي (الفصل الرابع).
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صدر للمؤلف
التضامن الوزاري :دراسة حالة في النزاع والتسوية في األنظمة االمتالفية ،المكتبة الشرقية ،بيروت،
 224 ،1997ص.

تقنياااات التزواااار االنتخاااابي وسااابل مكافحتهاااا ،المرك ززز اللبن ززاني للد ارس ززات ،طبع ززة أول ززى ،بي ززروت،
 104 ،1996ص ،.وطبع ز ز ز ززة ثاني ز ز ز ززة ، 2005 ،بز ز ز ز ززدعم م ز ز ز ززن برنز ز ز ز ززام األم ز ز ز ززم المتحز ز ز ز ززدة
اإلنمائي 152 ،ص.

دليل المرشح لالنتخابات :المبادئ العامة في ادارة الحمالت االنتخابية ،الجمعية اللبنانية من أجل
ديمقراطية االنتخابات ،بيروت 102 ،1998 ،ص.

تااااات يرات حااااارب تماااااوز  2006وانعكاسااااااتها علاااااا المجتماااااق اللبنااااااني وحقاااااو ا نساااااان (بن ز ززى
تحتي ز ززة ،تهجي ز ززر ،تربي ز ززة ،عم ز ززل ،إقتص ز ززاد ،بيئ ز ززة وتز ز زراث) ،المكتب ز ززة الش ز ززرقية ،منش ز ززورات

المؤسسز ززة اللبنانيز ززة للسز ززلم األهلز ززي الز ززدائم ،سلسز ززلة "وثز ززائق" ،جز زززء  ،10بيز ززروت،2006 ،
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التقرار الوطني حول مشاركة المواطنين والجمعيات غير الحكومية في مبادرات ا صالح ا داري في
ُعد بتكليف من برنام األمم المتحدة اإلنمائي و ُعرض خالل أعمال "منتدى التنمية
لبنان ،أ ّ
الخامس للشرق األوسط وشمال افريقيا" الذي نظمه البنك الدولي في بيروت في 9-6

نيسان  ،2006وفي ورشة العمل اإلقليمية التي عقدها برنام

األمم المتحدة اإلنمائي

بالتعاون مع منظمة التعاون اإلقتصادي وو ازرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في لبنان في
 3-2أيار  80 ،2006ص( .دراسة حالة لثماني دول عربية :لبنان ،مصر ،االردن،
فلسطين ،الجزائر ،المغرب ،تونس ،البحرين) ،منشورات برنام األمم المتحدة اإلنمائي،

بيروت.2007 ،

مسرة) ،لور مغيزل :نصف قرن دفاعاً عن حقو
(إدارة بالتعاون مع انطوان ّ
(و امق من التاراخ  ،)1997-1947بيروت ،مؤسسة جوزف ولور مغيزل ،المكتبة

المرأة في لبنان

الشرقية ،الجزء االول 816 ،1999 ،ص ،وجزءان  2و  3يصدران في اواخر .2007

مسرة وآخرين) ،الحكمية المحلية :مبادرة ومشاركة ومواطنة في المجال
(إدارة بالتعاون مع انطوان ّ
المحلي في لبنان ،بيروت ،المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،المكتبة الشرقية3 ،
أجزاء 468 + 472 + 576 ،2004-2002 ،ص.
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مسرة وآخرين) ،مرصد التشراق في لبنان :التواصل بين التشراق
(إدارة بالتعاون مع انطوان
ّ
والمجتمق ،بيروت ،منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،المكتبة الشرقية،
جزءان 640 + 552 ،2007-2005 ،ص  400 +ص.

السيد حسين) ،مرصد علم السياسة في
مسرة ومرغريت حلو وعدنان ّ
(إدارة بالتعاون مع انطوان ّ
لبنان (توجهات البحث وحاجات المجتمع اللبناني) ،الجمعية اللبنانية للعلوم السياسية
بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ،المكتبة الشرقية 224 ،2004 ،ص.

***
"ق ز زراءة قضز ززائية لتقريز ززر المحقز ززق الز ززدولي ديتليز ززف ميلز ززيس :اسز ززتعادة الثقز ززة بالقضز ززاء اللبنز ززاني" ،فز ززي
كتز ززاب :مرصااااد القضاااااء فااااي لبنااااان :دعاااام المجتمااااق الماااادني ل حكااااام والممارساااااات

القضااااامية الجياااادة دفاعاااااً عاااان العدالااااة وا نصاااااف والحراااااات فااااي لبنااااان ،منشز ززورات
المؤسسز ززة اللبنانيز ززة للسز ززلم األهلز ززي الز ززدائم بالتعز ززاون مز ززع مبز ززادرة الش ز زراكة األميركيز ززة الشز ززرق
أوس ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززطية  ، MEPIالمكتبز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززة الشز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززرقية ،بيز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززروت 168 ،2006 ،ص،

ص .24-19

"تاريخ البقاع عبر انصابه التذكارية" ،في كتاب :مواطن الغد (نماذج في الثقافة المدنية) ،المؤسسة
اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،الجزء االول ،بيروت ،المكتبة الشرقية 496 ،1995 ،ص،

ص .407-369

"السالم يبنى من توازن المجتمع" ،في كتاب :بناء السياسات االجتماعية في لبنان :االشكالية
والتخطيط ،المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،بيروت ،المكتبة الشرقية،1996 ،

 316ص ،ص .94-87

"الحالة البحثية وواقع المسار الديمقراطي في لبنان منذ وثيقة الوفاق الوطني تاريخ ،"1989/10/22
في كتاب :البناء الديمقراطي :ا شكالية والتخطيط للبنان ما بعد الحرب ،المؤسسة

اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،بيروت 340 ،1994 ،ص ،ص .319-289
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"استقصاء حول االحزاب في لبنان" (مقابالت مع  15مسؤوالً حزبياً وخالصة تحليلية) ،في كتاب:
االحزاب والقوى السياسية في لبنان :إلتزام واستراتيجية سالم وديمقراطية للمستقبل،
المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،بيروت ،المكتبة الشرقية 592 ،1996 ،ص،

ص .306-115

"األصالة والتجدد في العقائد السياسية لألحزاب والقوى في لبنان" ،في كتاب :االحزاب والقوى
السياسية في لبنان :تجدد والتزام ،المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،بيروت ،المكتبة

الشرقية 288 ،1998 ،ص ،ص .165 -153

"الجندي خالد كحول (الجيش)" و"الدفاع عن السيادة :معركة المالكية" و"المجلس النيابي :كيف
فرضت الديمقراطية نفسها في البلد الصغير" ،في كتاب :مواطن الغد :نماذج في ال قافة
المواطنية ،الجزء الثاني ،المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم ،بيروت،1998 ،

 352ص ،ص .282-207

"التفاوض" و"النصب التذكارية" ،في كتاب :مواطن الغد :نعيش معاً في مجتمق ،الجزء الثالث،
المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،بيروت 368 ،1998 ،ص 45-41 ،و.155-149
"الحالة البحثية حول االقتصاد االجتماعي في البقاع اليوم" ،في كتاب :اقتصاد في سبيل العدالة
االجتماعية في لبنان اليوم ،المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،بيروت ،1998

 296ص ،ص .128-121

البنى الطوائفية الجامدة" ،في
"النقابات والهيئات المهنية في لبنان :نسي إجتماعي متماسك يخرق ُ
كتاب :النقابات والهيمات المهنية في لبنان :استراتيجية مشاركة وديمقراطية إجتماعية،
جزءان ،المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم ،بيروت  1999و 256+256 ،2000ص،

ص  124-89و.73-67

"تضامن المجتمع المدني ودفاعه عن الحريات ( :)1976 – 1975دراسة حالة في مناعة المجتمع
اللبناني تجاه منظومة الحرب" ،و"مجلس األهل شريك أساسي في عملية التنمية التربوية"،

و"أصول الكتابة اإلعالمية مع نماذج" ،في كتاب :تنمية المجتمق المدني في لبنان

(منظومة قيم ومبادرات وتواصل وتدريب) ،المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم بالتعاون

مع  752 ،2000 ،Mercy Corps Internationalص.
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"مواقف السياسيين والمرشحين من الجغرافيا االنتخابية :تحقيقات ومقابالت واستنتاجات" ،في كتاب:
الجغرافيا االنتخابية في لبنان :شروط التم يل الديمقراطي ،منشورات المؤسسة اللبنانية

للسلم األهلي الدائم ،بيروت 376 ،2002 ،ص ،ص .246-195
***

"حماية المدنيين في النزاعات المسّلحة :مقررات لتعزيز حقوق االنسان واالستقرار االجتماعي" ،في
كتاب :القانون الدولي االنساني وحقو

االنسان (وقائع المؤتمر الدولي الثالث الذي

نظمه معهد حقوق االنسان في نقابة المحامين) ،بيروت ،منشورات نقابة المحامين في

بيروت 160 ،2000 ،ص ،ص .148 – 143

"وسيط لبناني بعيداً عن المحسوبية" (المبادئ العامة لوثيقة تأسيسية تهدف إلى إصالح الخلل في
عالقة المواطن باإلدارة اللبنانية) ،خالصة مناقشات المؤتمر الدولي الرابع الذي عقده

المعهد اللبناني لحقوق اإلنسان في نقابة المحامين في قصر العدل في بيروت في 9-8

ايلول  2000حول مؤسسة الوسيط (امبودسمان)" :عالمية المؤسسة وخصائصها المحلية"،
بيروت،

منشورات

ص .171-167

نقابة

المحامين

في

بيروت،

،2001

196

ص،

"حالة اإلعالم اإلداري من خالل وسائل اإلعالم المكتوبة :ملف توثيقي وتحليلي" ،و"الملحقون
اإلعالميون في اإلدارات العامة" ،و"حالة اإلعالم المحلي في لبنان اليوم من خالل وسائل
اإلعالم المناطقية" ،و"المندوبون في المناطق للوكالة الوطنية لإلعالم" ،في كتاب :ا عالم

ا داري في لبنان اليوم :إشكالية ومضمون ونماذج وتدراب (خالصات ونماذج في
اإلعالم اإلداري للصحافة المكتوبة ولصالح المستفيدين من الخدمات العامة في إطار

برنام االيام السمعية البصرية الخمسة التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية للمساعدة على إعادة تأهيل اإلدارة اللبنانية ،بالتعاون مع و ازرة اإلعالم واالتحاد
االوروبي في  2001/11/14و 1/4و 3/1و ،)2002/5/21منشورات و ازرة التنمية

اإلدارية ،بيروت 476 ،2002 ،ص.

"وفاق السيادة :تضامن المجتمع المدني في مواجهة عناقيد الغضب" ،دراسات لبنانية ،و ازرة اإلعالم،
العدد الثاني ،صيف  214 ،1996ص ،ص .63-51

"المجنسون في لبنان ما بعد الحرب :حقائق وأرقام" ،في مجلة األبحاث ،كلية اآلداب والعلوم في
الجامعة االميركية في بيروت ،السنة  184 ،1997 ،45ص ،ص .111-97
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"درجة المركزية والالمركزية من خالل دراسة لمعاملة بلدية في محافظة البقاع" في كتاب :الالمركزاة
االداراة في لبنان :االشكالية والتطبيق ،المركز اللبناني للدراسات ،بيروت382 ،1996 ،

ص ،ص .215-207

"انتخابات البقاع  :1996فشل تجربة المحافظة" ،في كتاب :االنتخابات النيابية اللبنانية 1996

وأزمة الديمقراطية في لبنان ،بيروت ،المركز اللبناني للدراسات 680 ،1998 ،ص ،ص

.253 - 231

"االنتخابات البلدية في محافظة البقاع  :1998عودة إلى العائلية والوالءات األولية" ،في كتاب:
االنتخابات البلدية في لبنان :مخاض الديمقراطية في ُبنا المجتمعات المحلية ،بيروت،
المركز اللبناني للدراسات 608 ،1999 ،ص ،ص .373 – 327
الحر ،وقائع
"ظاهرة الحريات في لبنان" في كتاب :قافة الحراة في لبنان :من المعرفة إلا السلوك ّ
أعمال المؤتمر الوطني الذي نظمته الحركة الثقافية-انطلياس ومؤسسة فريدريش ايبرت في

 ،2004/11/26-25منشورات الحركة الثقافية-انطلياس 222 ،2005 ،ص ،ص -82
.89

"المفاوضات بين لبنان واسرائيل" ،خالصة مناقشات المؤتمر الثالث والعشرين الذي عقدته جامعة
سيدة اللويزة في  25-24آذار  2000حول موضوع :المفاوضات بين لبنان واسراميل:
تسوية ،سالم ،نظام إقليمي جديد؟ ،زوق مصبح ،منشورات جامعة سيدة اللويزة ،سلسلة

"الشأن العام في قضايا الناس :حاجات وأبحاث ،تخطيط واستشراف" 184 ،2000 ،ص،

ص .177 – 165

"حقوق االنسان على مطل األلف الثالث :تحديات المخدرات والسيدا" ،خالصة مناقشات المؤتمر
العشرين الذي عقدته جامعة سيدة اللويزة في  4كانون األول  1999حول موضوع:

"تحديات المخدرات والسيدا" ،زوق مصبح ،منشورات جامعة سيدة اللويزة ،سلسلة
"الشأن العام في قضايا الناس :حاجات وأبحاث وتخطيط واستشراف" 132 ،1999 ،ص،

ص .127 – 123

"االنتخابات النيابية سنة  ،"2000خالصة مناقشات المؤتمر الرابع والعشرين الذي عقدته جامعة سيدة
اللويزة في  2حزي ارن  2000حول موضوع :االنتخابات النيابية سنة  :2000اقتراع،
انتخاب ،ورقة بيضاء ،أم مقاطعة؟ ،زوق مصبح ،منشورات جامعة سيدة اللويزة ،سلسلة

"الشأن العام في قضايا الناس :حاجات وأبحاث وتخطيط واستشراف" 182 ،2000 ،ص،

ص .157 – 153
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"السياسة االقتصادية في لبنان ما بعد األلفين :حوار من أجل التغيير" (خالصة مناقشات المؤتمر

السابع والعشرين الذي عقدته جامعة سيدة اللويزة في  30آذار  ،2001زوق مصبح،

منشورات جامعة سيدة اللويزة ،سلسلة "الشأن العام في قضايا الناس :حاجات وأبحاث

وتخطيط واستشراف" 148 ،2001 ،ص ،ص .144-139

"التربية في مهب التغيير :هل من تطلعات جديدة للبنان؟" (خالصة مناقشات المؤتمر الواحد
والثالثين الذي عقدته جامعة سيدة اللويزة في  8تشرين الثاني  2002حول الموضوع)،

زوق مكايل ،منشورات جامعة سيدة اللويزة ،سلسلة الشأن العام في قضايا الناس :حاجات
وأبحاث ،تخطيط واستشراف 102 ،2002 ،ص ،ص .96-91

"االنتخابات البلدية والطوائف" ،و"حصيلة المجتمع المدني في لبنان ما بين  1997و،"1999
تمرس بالديمقراطية" ،في كتاب :مرصد الديمقراطية في
و"مندوبو الصف في المدارسّ :
لبنان ،مؤسسة جوزف ولور مغيزل بالتعاون مع االتحاد االوروبي 768 ،2000 ،ص.
"الدفاع عن التسامح :خالد كحول" ،في كتاب :المصادر الدينية لحقو

ا نسان (إشكالية ونماذج

في التكامل وا نسجام ،منشورات مجلس كنائس الشرق االوسط ،بيروت560 ،2001 ،

ص ،ص.486-485

"العمل الميداني المرتبط بحاجات الناس" في كتاب :كنيسة االعمار :اصالة وتنمية وعيش مشترك،
مركز الدراسات والتوثيق واالبحاث لمسيحيي الشرق(سيدروك) ،بيروت ،المطبعة البولسية،

 356 ،1995ص ،ص .174-161
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صدر في منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم األلهلي الدامم
مسره
إشراف انطوان ّ
 .1الحق في الذاكرة ،بالتعاون مع مركز المؤتمرات في ايانابا (قبرص) 260 ،1988 ،ص.

 .2العبور الا الدولة (من المعاناة الى المواطنية) ،بالتعاون مع مركز المؤتمرات في ايانابا (قبرص) ،بيروت 280 ،1992 ،ص.

 .3البناء الديمقراطي (االشكالية والتخطيط للبنان ما بعد الحرب) ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ،Konrad Adenauer Stiftung
 240 ،1994ص.

 .4مواطن الغد (نماذج في الثقافة المدنية) ،الجزء االول ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديموقراطية National Endowment for
 1995،496 ،Democracyص.

 .5بناء السياسات االجتماعية في لبنان (االشكالية والتخطيط) ،بالتعاون مع مركز البحوث لالنماء الدولي ،اوتاوا (كندا)312 ،1995 ،
ص.

 .6االحزاب والقوى السياسية في لبنان (التزام واستراتيجية سالم وديموقراطية للمستقبل) ،الجزء األول ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور،
 592 ،1996ص.

 .7مواطن الغد :الحراات وحقو االنسان ،الجزء الثاني ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديموقراطية 368 ،1998 ،ص.

 .8االحزاب والقوى السياسية في لبنان :تجدد والتزام ،الجزء الثاني ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور 288 ،1997 ،ص.

 .9عالقة المواطن باالدارة (نماذج في المعامالت واالعالم االداري) ،الجزء األول ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية،1998 ،
 388ص.

 .10اقتصاد في سبيل العدالة االجتماعية ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور 296 ،1998 ،ص.

معا في مجتمق ،الجزء الثالث ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديموقراطية 368 ،1997 ،ص.
 .11مواطن الغد :نعيش ً
 .12النقابات والهيمات المهنية في لبنان (استراتيجية مشاركة وديموقراطية اجتماعية) ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور256 ،1999 ،
ص.

 .13عالقة المواطن باالدارة (نماذج في المعامالت واالعالم االداري) ،الجزء الثاني ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديموقراطية،1999 ،
 384ص.

 .14تنمية المجتمق المدني في لبنان (منظومة قيم ومبادرة وتواصل وتدريب) ،بالتعاون مع ،2000 ، Mercy Corps International
 752ص.

 .15النقابات والهيمات المهنية في لبنان ،الجزء الثاني ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور 256 ،2000 ،ص.

 .16الحكمية المحلية (مبادرة ومشاركة ومواطنة في المجال المحلي في لبنان) ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية ،الجزء االول ،
 576 ،2002ص
 .17الجغرافية االنتخابية في لبنان :شروط التم يل الديمقراطي ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ،الجزء االول 376 ،2002 ،ص.

 .18الحكمية المحلية :النقاش المحلي في القضايا المشتركة ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية ،الجزء الثاني472 ،2003 ،
ص.

 .19الجغرافية االنتخابية في لبنان :تاراخية القضاء وتقسيم الدوامر ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ،الجزء الثاني624 ،2004 ،
ص,

 .20مرصد السلم االلهلي والذاكرة في لبنان ،بالتعاون مع مركز المؤتمرات في ايانابا (قبرص)ومؤسسة كونراد اديناور 656 ،2004 ،ص.
 .21الحكمية المحلية (قواعد العمل الديمقراطي البلدي في لبنان) ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية ،جزء 592 ،2004 ،3
ص.

 .22ليولوكا اورلندو ،مقاومة المافيا (سيرة ذاتية في العمل السياسي والمقاومة المدنية أو كيف استعادت صقلية هويتها المسلوبة) ،تعريب

مسره ،بالتعاون مع  Sicilian Renaissance Instituteو"برنام الثقافة الحقوقية" واميدست-لبنان،2005 ،
افلين ابو متري ّ
 248ص.

 .23مرصد التشراق في لبنان (التواصل بين التشريع والمجتمع) ،الجزء االول ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية552 ،2005 ،
ص.
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 .24مرصد التشراق في لبنان (القواعد الحقوقية في الصياغة والسياسات التشريعية) ،بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للديمقراطية،2006 ،
 640ص.

 .25طوني جورج عطاهللا ،نزاعات الداخل وحروب الخارج (بناء ثقافة المناعة في المجتمع اللبناني 601 ،)2007-1975 :ص.
صدر في سلسلة "و امق"Documents
1. Irene Lorfing, Antoine Messarra, Abdo Kahi (dir.), Linking Civil Society to Sustainable Development (A
training Manual for Institutional Strengthening), Mercy Corps International and Lebanese Foundation
for Permanent Civil Peace, 1999, 120 p.
 .2فاعلون في السياسات االجتماعية في لبنان ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ،1999 ،طبعة جديدة مضافة،2007 ،
 300ص.

دفاعا عن العدالة وا نصاف والحراات في لبنان (نماذج أحكام قضائية مختارة) ،بالتعاون مع مبادرة الشراكة األميركية
 .3مرصد القضاء:
ً
الشرق أوسطية  168 ،2006 ،MEPIص.

مسره ،جذور و يقة الوفا الوطني اللبناني – الطامف ( 1989/10/22و )1989/11/5والتعديل الدستوري (،)1990/9/21
 .4انطوان ّ
طبعة ثانية مضافة 510 ،2006 ،ص.

مسره ،الحركة العالمية للديمقراطية :عولمة السالم من خالل الديمقراطية 120 ،2006 ،ص.
 .5انطوان ّ
مسره (جمع وتنسيق) ،سياسات شبابية ،نهار الشباب  2001-1999وندوة اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو في
 .6انطوان ّ
 200 ،2006 ،1999/11/27ص.

مسره وبول مرقص ،بالتعاون مع مبادرة الشراكة االميركية الشرق
 .7مرصد القضاء في لبنان :نماذج احكام قضامية مختارة ،اعداد انطوان ّ
اوسطية  ،2007 ،MEPIجزء  272 ،2ص.

 .8المواطنية الطالبية :مندوبو الصف في المدارس ومم لوا الطالب في الجامعات او التربية علا الشتن العام ،بالتعاون مع مؤسسة
كونراد اديناور 142 ،2006 ،ص8.

 .9التربية علا القاعدة الحقوقية (مضامينها وسياقها التطبيقي والخبرات للبنان ومن لبنان) ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور،2006 ،
 230ص.

 .10طوني عطاهلل (اعداد) ،تت يرات حرب  12تموز  2006وانعكاساتها علا المجتمق اللبناني وحقو
د .طوني عطاهلل ،مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان 153 ،2006 ،ص.

االنسان ،اعداد

 .11المواطنية الطالبية :نماذج في التنظيم وال قافة الديمقراطية ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور 194 ،2006 ،ص.

مسره ،االعالم في لبنان :قانون وخلقية (دراسات ومقاالت ومداخالت في مؤتمرات  756 ،)2006-1964ص.
 .12انطوان ّ
13. Antoine Messarra (documentation fondamentale classée et colligée par), Les systèmes consensuels de
gouvernement : Documentation fondamentale- Consensual model of Democracy : Fundamental
Documentation, 2 vol., 2007, 594 et 370 p.
مسره (اشراف) ،و يقة الوفا الوطني-الطامف كما نرواها الوالدنا ،اعداد طالب الدراسات العليا صحافة في الجامعة اللبنانية،
 .14انطوان ّ
 190 ،2007 ،UL/Liban et CFPJ-IFP/Parisص.

عربيا ،الشبكة العربية لالصالح الديمقراطي (اصالح) بالتعاون مع المؤسسة
مسره (اشراف) ،تطوار ابحاث الديمقراطية ً
 .15انطوان نصري ّ
اللبنانية للسلم االهلي الدائم ومركز االردن الجديد للدراسات.2007 ،

توزاق :المكتبة الشرقية ،بيروت

ت  - )01( 492112/217364 / 333379/200875فاكس)01( 216021 :
E-Mail: libor@cyberia.net.lb
***
Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace - P.O.Box 16-5738
Beirut-Lebanon 1100 - 2070
E-mail : antoine@messarra.com
- http : //www.lfpcp.org http: //antoine.messarra.com
http: //monitoringdemocracy.com
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المحتويات
تقديم

مسره ،لبنان أوالً أو االدراك المشترك للخطر الخارجي21 ،
انطوان ّ
تمهيد
إشكالية الموضوع ومنهجيته29 ،

مبررات إختيار الموضوع -31 ،فائدة الد ارسة -37 ،تنفيذ البحث -38 ،المنهجية40 ،

مقدمة

حرب لبنان في حروب العالم45 ،

تقنيات معاصرة مختبرة لزعزعة االستقرار االقليمي-50 ،ما العمل لمواجهة النزاعات بين األقليات؟.59 ،

الفصل األول

علم النفس السياسي ووسامل الخوف والتخواف65 ،
 .1مواقف األطراف الداخليين69 ،
المحرضون -69 ،المهدؤون70 ،
 .2الخوف واالستقطاب71 ،
 .3أساليب االرهاب72 ،
ال مكزان للمحايزدين -75 ،التعز ّزرض لمزواطنين ال عالقزة لهززم بالسياسزة -76 ،حزواجز التصززفية-82 ،
التع ز ززذيب والمعامل ز ززة الإلنس ز ززانية او المذل ز ززة -84 ،التش ز ززويه -85 ،الخط ز ززف -85 ،ض ز ززحايا االخب ز ززار
الخادع ززة -94 ،رف ززض الخط ززف -97 ،الق ززنص -102 ،األس ززلحة الثقيل ززة -104 ،تفجي ززر الس ز ّزيارات،
 -106الممارسات التعسفية االخرى -114 ،التهجير الس ّكاني114. ،

 .4االشاعات127 ،

تعريززف االشززاعات -127 ،وظززائف االشززاعات وانواعهززا -128 ،وسززائل مكافحززة االشززاعات-133 ،
الفتن ززة المس ززتعادة ع ززام  2000اح ززداثاً واش ززاعات -136 ،مرحل ززة م ززا بع ززد التحري ززر -137 ،الش ززائعات
المناعة النفسية والطمأنة.138 ،
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الفصل الثاني

شل الجيش173 ،

 .1حوادث صيدا وعين الرمانة وطرق معالجتها174 ،
 .2األسباب الطارئة178 ،

التبزديل السزريع فزي القيزادة كمخزرج مزن فشزل الحكومزة بالحفزاظ علزى األمزن -178 ،التقنيزة المسزتعملة
فززي اسززتخدام الجززيش خززالل االحززداث -178 ،فصززل عناصززر مززن الجززيش مززع عتادهززا لتعزيززز الززدرك،
 -181تش ززكيل حكوم ززة م ززن العس ززكريين ...والتس ز ّزرع بز ز طالق احك ززام بفش ززلها -182 ،حم ززالت ترهي ززب
الضز ززبال والعسز ززكريين وتز ززرغيبهم -183 ،احز ززتالل الثكنز ززات -184 ،الحركز ززات العسز ززكرية اإلنفصز ززالية
ومح زاوالت اإلنقززاذ -187 ،تظززاهرات التأييززد لشززق الجززيش والتح زريض ضززده -189 ،تسززييس الجززيش،
 -189الحرب النفسية ضد الجيش193. ،
 .3األسباب المزمنة198 ،
مغززاالة لبنززان فززي انتهززاج سياسززة المسززالمة االمنيززة -198 ،جززيش سياسززة الحكومززات اللبنانيززة-199 ،
الحياد ...واالنحياز -202 ،الجيش في مواجهة المنظمات الفلسطينية المسلحة204. ،
 .4تفادي مخاطر االنقسام واعادة توحيد الجيش206 ،
التجزارب العسزكرية الفعالززة فزي مرحلزة انقسززام الجزيش -206 ،انعقزاد االجتماعززات المشزتركة السززتمرار
تأمين رواتب العسكريين -207 ،تعزيز قدرات الجيش209. ،
 .5االنقسام الثاني للجيش -211 ،أحداث أيلول  -211 ،1983انتفاضة شبال 211. ،1984
 .6الجيش في مركز القرار السياسي االول في البالد213. ،
 .7إعادة بناء الجيش وتوحيده -215 ،مهمة المراقبة -218 ،المحافظة على وحدة األراضي اللبنانية.219 ،

الفصل الثالث

بناء الميليشيات والرعاية الخارجية227 ،
 .1األبعاد الخارجية228 ،

 .2الجنين الميليشيوي في االحزاب للحماية الذاتية230 ،
 .3االنقسامات العميقة وسباق التسّلح231 ،

 .4معضلة التشابك بين الداخل والخارج232 ،
 .5معسكرات التدريب234 ،
 .6قتال الميليشيات تقنية لتواصل الحروب236 ،

 .7القيادة والتنظيم العسكري وسيلتان للقفز إلى السياسة244 ،
 .8صعوبة تحديد عدد الميليشيات264 ،
 .9قدرة الميليشيات وضعف الجيوش النظامية265 ،
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 .10البناء الميليشيوي :أرضية مادية ومالية269 ،
أعم ززال السز زرقة -270 ،الضز زرائب غي ززر المش ززروعة -271 ،المض ززاربة عل ززى الليز زرة اللبناني ززة-276 ،
اإلتجار بالممنوعات -276 ،بناء ترسانة أسلحة278 ،
 .11ادارات مدنية وتقسيم تحت شعار منع التقسيم279 ،
 .12مصادرة سيادة الدولة واختصاصاتها281 ،
 .13مداخالت الميليشيات وتقّلص الحريات284 ،
 .14التوافق المصلحي والتوزيع الترانزيتي290 ،
 .15الثأر والعداء291 ،
 .16األجهزة الميليشيوية292 ،
جه ززاز إعالم ززي -293 ،تعاوني ززات اس ززتهالكية ومس ززاعدات طبي ززة ومستوص ززفات( – 293 ،تقز ززديمات
تربوية -294 ،قديمات صحية -294 ،تقديمات غذائية -)294 ،المنشآت العسكرية294 ،
 .17نفقات الميليشيات295 ،

الفصل الرابع

خطوط التماس299 ،
 .1عوامل متقاطعة لنشوء التماس299 ،
الغيتززو :هج زرة وتهجيززر -298 ،فروقززات أشز ّزد وضززوحاً -299 ،الخطززول متززنفس للص زراعات الدوليززة،
300
 .2خط جبهة كالسيكية303 ،
حززدود ثابتززة دون تعززديل -304 ،ترسززيم للهندسززة الس ز ّكانية المذهبيززة والسياسززية -306 ،نظززام للفصززل

أساسززه القناصززة -307 ،العزززل المسززتحيل والت زرابط الززدائم -311 ،خطززول التمززاس وسززيلة لشز ّزل عمززل
الدولة" -313 ،الخط االخضر" اسم لغير مسمى314. ،
 .3دراسة تاراخ خط تماس نموذجي في محافظة البقاع315 ،

مب ز ززررات الد ارس ز ززة -315 ،الواق ز ززع الجغ ارف ز ززي وال ز ززديموغرافي -316 ،االس ز ززتعدادات للح ز ززرب-317 ،

التفجيز ززر -320 ،ارتفز ززاع خز ززط التمز ززاس -321 ،الخطز ززط العسز ززكرية -323 ،محز ززاوالت فز ززك العزلز ززة
واحتز زواء مس ززاوئ التم ززاس -332 ،الحي ززاة اليومي ززة ف ززي ظ ززل التم ززاس والح ززرب -336 ،ارتب ززال حز ز اررة

التمز ززاس باألحز ززداث محلي ز زاً ودوليز ز زاً -337 ،الخسز ززائر البش ز زرية -338 ،أح ز ززداث ،1985 – 1980
340
 .4مقابلة مع أحد قياديي التنظيمات المسّلحة348 ،
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الفصل الخامس

التعبمة ا يديولوجية وا عالمية359 ،
 .1مراحل انقسام وتوحيد اإلعالم الرسمي في لبنان363 ،
إذاعة لبنزان -364 ،التلفزيزون -364 ،إعزادة توحيزد وسزائل اإلعزالم -365 ،وسزائل اإلعزالم الرسزمية
ما بعد  6شبال 365 ،1984
 .2نشوء اإلذاعات والتلفزيونات الخاصة367 ،
 .3أوضاع الصحافة والمثقفين371 ،
 .4تقنيات التعبئة377 ،
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تقديم
لبنان أوالً أو االدراك المشترك للخطر الخارجي
مسره
انطوان نصري ّ

كتاب الدكتور طوني جورج عطاهللا هو وصف وتحليل وتحذير من دهليز الحروب األهلية
أو الداخلية في البلد الصغير والدور الكبير ،وذلك في زمن حيث مغامرون ومقامرون في الداخل
والخارج يهددون وجود الدولة اللبنانية بالذات تحت ستار ايديولوجيات االصالح والسفسطة الدستورية
واالنتصارات التي تتحول الى احتالل وخطول تماس في قلب بيروت المقاومة والحرية والصمود.

في فيلم المخرج السويسري  Lorn Thyssenالدهليز  Labyrinthالذي ُعرض في
بيروت سنة  2004وهو يتعلق ببعض مراحل الحروب في لبنان في  1990-1975يظهر بطل
ميدانيا على مجريات الحروب في لبنان ،امام مجموعة من
الفيلم ،وهو استاذ جامعي يريد التعرف
ً
ويفسر" :البعض يقول ان هذه المنفضة مؤامرة صهيونية،
المستمعين .فيمسك منفضة على مكتبه ّ
وآخرون يقولون انها مؤامرة اميركية "...فيساله أحد الحاضرين" :وانت ماذا تقول؟" يجيب :انا اقول
قطعا مبعثرة! يعني المخرج بذلك انه ًأيا كانت
انها منفضة! وتقع المنفضة من بين يديه وتندثر ً
التفسيرات والتحليالت واالجتهادات والمواقف والمواقع ...فأنتم كلكم مهددون وتتلهون بالتفسيرات.
ن
فخا لكل
دائما ً
خالصة الفيلم (والمحز ان كثر المشاهدين اللبنانيين لم يدركوا المغزى) ان لبنان كان ً
المتدخلين في حروبه الداخلية والخارجية.
هل يحتاج اللبنانيون الى مزيد من الحروب واالرهاب ،الذي يحصد الجميع في فترات

جماعيا مدى الخطر المشترك الذي يهددهم؟
مختلفة وحسب الظروف االقليمية ،لكي يدركوا
ً
يوفر تاريخ لبنان في النزاع والتوافق ،ربما أكثر من تاريخ سويس ار والبالد المنخفضة
وغيرها ،عبرة وصدمة نفسية بالمعنى الفرويدي  Freudاذا احسن اللبنانيون قراءته  .لكن اللبنانيين

ظلوا غير متعظين السباب سياسية ونفسية وكأنهم "بحاجة مزمنة الى باب عال" ،حسب تعبير لغسان

تويني.1

وحصلت خالل الحروب في لبنان (وال نقول الحرب اللبنانية أو مجرد األهلية) اغتياالت

واغتياالت واغتياالت ...بد ًءا بالقائد كمال جنبالل .ثم تتالت اغتياالت أخرى بينما الخطاب اللبناني

. Ghassan Tuéni, “Liban: patrie du risque perpétuel”, ap. Henri Awit (dir.),
Les risques de l’Université / Les risques à l’Université, Beyrouth, Université SaintJoseph, 2002, 288 p., pp. 35-49.
1
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مستمر اجت اررًيا حول القضية والقضايا ...على حساب لبنان وحياة الناس وعيشهم وحريتهم وأمنهم
اليومي ومستقبل أوالدهم.
وعندما بوشر مسلسل متكرر ومتجدد مع محاولة اغتيال مروان حماده ...ثم اغتيال الرئيس

تنظيما ...وحصلت انتفاضة االستقالل في 14
الشهيد رفيق الحريري من خالل حرب ارهابية اشد
ً
آذار  2005وليست التسمية مجرد " 14آذار" ، ،امتلك مئات اآلالف من اللبنانيين ،وبخاصة من
جيل الشباب من كل الطوائف والمناطق واالتجاهات ،الشعور العارم ان مرحلة جديدة من اليقظة

الوطنية قد بدأت.

لكن بالرغم من االستهداف االرهابي للبنان واللبنانيين واالغتياالت المتالحقة ،عاد البعض

كما في السابق الى اجت اررات حول االعداء واالشقاء واالعمام والخاالت وأبناء العم ،...بينما

أخير مجلس األمن الدولي ،وربما لم يجمع عليه بعد اللبنانيون :كلكم
المطلوب واحد ،وقد اجمع عليه ًا
مهددون .اقفلوا لبنان – الساحة!
1
االنجاز األلهم في انتفاضة االستقالل

اي
النقص األكبر في الثقافة السياسية اللبنانية ضعف االدراك المشترك للخطر الخارجيّ ،
كان ،في حين ان هذا االدراك هو العامل األفعل لصالبة التضامن الداخلي والوحدة الوطنية ،ليس

بمعناها الشعاراتي بل في حياة الناس اليومية.

في دراسات مقارنة سنة  1985حول األنظمة التوافقية أو المشاركة أو االئتالفية power

 sharingشملت ستة بلدان :افريقيا الجنوبية وبلجيكا وقبرص وماليزيا وسويس ار ولبنان ،حول حظوظ

وفاعلية هذه األنظمة حسب قياس درجات تتراوح بين مالئمة شديدة ( ،)++ومالئمة وسطية (صفر)،

وغير مالئمة بشدة ( )- -اندرج لبنان في خانة "ادراك الخطر الخارجي" بدرجة غير مالئمة بشدة (-
 ،)-على عكس افريقيا الجنوبية وبلجيكا وماليزيا وسويس ار (درجة صفر).

اما العناصر األخرى المالئمة أو غير المالئمة فهي ،مع درجات ثقلها في لبنان :عدم

وجود مجموعة اكثرية ( ،)+ +اقليات بحجم متعادل ( ،)+عدد قليل من االقليات ( ،)-صغر الحجم

السكاني ( ،)+ +والء فوقي ( supra-allégeanceصفر) ،مساواة اجتماعية-اقتصادية

( ،)-تمركز جغرافي لألقليات ( ،)-تقاليد في التسوية ( .2)++يستخلص من ذلك ان اكثر العناصر
مالئمة في لبنان باستثناء "ادراك الخطر الخارجي"!

اكثر الهيئات األهلية التي كانت تعمل وما تزال في سبيل ارساء السلم األهلي الثابت في

ركزت برامجها على فهم الحرب والمحاسبة والذاكرة وطقوسها وصورة اآلخر والتواصل بين
لبنان ّ
2

. Arend Lijphart, Power-sharing in South Africa, Berkeley, University of
California, Institute of International Studies, no 24, 1985, 180 p., p. 120.
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الجيل الجديد ،...في حين كان الهاجس األكبر لدى برنام "مرصد الميثاق والذاكرة"
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في المؤسسة

اللبنانية للسلم األهلي الدائم تنمية االدراك المشترك للخطر الخارجي ،من منطلق تاريخي اختباري

ومعاش ،وليس من منطلق بحوث تقليدية في العالقات الدولية أو ايديولوجيات القومية والعروبة

والمصير والمسار.

هذا االدراك المشترك للخطر الخارجي هو االنجاز األهم في انتفاضة اللبنانيين في 14

شبال  2005على اثر العملية الحربية االرهابية التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه،

دب بعدئذ اليأس في النفوس ألنه تعالت
ثم انتفاضة االستقالل أو ثورة األرز في  14آذار ...ثم ّ
اصوات من الماضي تعود الى المراوغة ،حسب تعبير أخير لوليد جنبالل ،أو تضرب اليقظة الوطنية
واالستثنائية في كل تاريخ لبنان ألسباب هامشية حول تنظيم لوائح انتخابية وتوزيع مقاعد نيابية أو

خالف على جردة محاسبية حول من هو والد  14آذار ومن هم ابناؤه.

معا
ما هذا الشعب اللبناني الذي يحظى باهتمام العالم ويتمتع بتقاليد راسخة في العيش ً

فرجا من اخوة واشقاء وابناء عم اختبرهم
وبثقافة عالية وتراث من الديمقراطية والذي ما يزال ينتظر ً
وعانى منهم طيلة اكثر من ثالثين سنة في تاريخه الحديث وطيلة اكثر من اربعمائة سنة؟ هل
السرة  cordon ombilicalليكون متفاعالً ومستقالً في آن؟
اللبناني مولود لم يقطع عنه حبل ّ
يرتبط الموضوع بعلم النفس في العالقات الدولية اكثر مما له عالقة بمنطق العالقات

دائما بانتظار مسبقات يأخذونها
الدولية ذاتها .يالحظ احد كبار السفراء في لبنان ان اللبنانيين "هم ً
كحجة لعدم االنكباب على شؤونهم الحياتية اليومية" Des préalables utilisés comme
prétextes pour attendre
2
نحو انعزالية تقدمية
وطبعا لدى سياسيين هي
ان برمجة ذهنية وشبكات تحليل مفهومية لدى مثقفين واعالميين
ً
تكيف وتغيير بعد الخبرة اللبنانية .خالل الحروب في لبنان ،كانت مواجهة حسب
بحاجة الى ّ
منمطات ايديولوجية بين انعزاليين وتقدميين .الثقافة السياسية اللبنانية األصيلة والعربية للجيل الجديد،
ّ

إذا اتعظ من التجربة ،هي انعزالية تقدمية في آن:

معا ،ميثاق يربط ويوثّق ،والعمل
 انعزالية في الحرص على الميثاق اللبناني في العيش ًعلى حمايته وصيانته من أي تبعية خارجية ،إذ ال تعلو اية قضية دولية أو عربية على إنجاح وحدة
لبنان في تنوعه ،بخاصة في الشرق األوسط الذي تتقاذفه تيارات صهيونية وتعصب (والتعصب هو
صهينة للفكر الديني) وأنظمة عربية استبدادية.

مسره (اشراف) ،مرصد السلم األهلي والذاكرة في لبنان ،بيروت ،المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي
 .3انطوان
ّ
الدائم ،المكتبة الشرقية 656 ،2004 ،ص.
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 -االنعزالية هذه (وال نقول انعزالية الحرب) هي التقدمية في ارقى معانيها ،ألن حرص

اللبنانيين على الميثاق يوّفر الدور العربي اللبناني الرائد في المنطقة العربية ولبنان الرسالة والصورة
ويجنب العرب
الحضارية لمستقبل العروبة وللعالقات المسيحية – االسالمية ولإلسالم الحداثة
ّ
االنغماس في انقسامات طائفية أو إثنية أو عرقية.

هل بلغ اللبنانيون ،نتيجة اختباراتهم خالل قرون وبعد انتفاضة االستقالل ،سن الرشد

وثقافيا.
بويا
السياسي؟ ما يحتاجه لبنان والجيل الجديد هو ثقافة انعزالية ّ
ً
تقدمية تنتقل في الذاكرة تر ً
وال نقول انعزالية وتقدمية إنما انعزالية تقدمية ،أي أن نهتم بشؤوننا دون فتح األبواب والنوافذ .ف ذا
"ضبضب" اللبناني شؤونه ولم يفتح األبواب والنوافذ ،عندئذ يريح اآلخرين وقد ازعجناهم كفاية وقدموا

لنا تضحيات وهم مشكورون.

هذه "الضبضبة" الداخلية هي تقدمية (وهي غير تقدمية الحرب) ألنها تدع لبنان يؤدي

دوره الريادي في الحوار بين المسيحية واإلسالم ،في العروبة الديمقراطية وفي االستقرار االقليمي.
هذه العروبة هي الرسالة وهي الدور .الى أي مدى تكون المواثيق في لبنان بعد اختبارات قرون
"تعهدات وطنية" ،4حسب تعبير إلدمون ربال تلزمنا ونلتزم بها ،فال نبقى في ضياع المراهقة ،ويكون

ومقدمة الدستور اللبناني
لبنان فعالً ال قوالً "الوطن النهائي لجميع أبنائه" ،حسب وثيقة الوفاق الوطني ّ
المعدل؟
غالبا من التاريخ بل في التاريخ ،من خالل التجربة واالختبار والمعاناة.
ال تتعلم الشعوب ً
غالبا اختبارات وتجارب ومغامرات ومراهنات الماضي .هل تكون عملية 14
وتستعيد هذه الشعوب ً

شبال  2005االرهابية وما سبقها وما تالها (مروان حماده ،سمير قصير ،جورج حاوي ،الياس المر،

مي شدياق ...لغاية استشهاد جبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو )...وسائر ضحايا -2005
 2006الصدمة النفسية الخالصية المنتظرة منذ اكثر من خمسة قرون كي يعتمد كل لبناني مبدأ
أخير!
اساسيا في لبنانيته :لبنان أوالً ...و ًا
ً

 .4ادمون رباط ،مقدمة الدستور اللبناني ،بيروت ،دار النهار" ،وثائق" ،تقديم بشاره منسى،2004 ،
 84ص ،ص .22
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3
نحن اكذوبة أم وطن؟
كتب االسرائيليون مجلدات عن كلفة اجتياحهم لبنان .والفلسطينيون كتبوا عن كلفة

انغماسهم في شؤون لبنان الداخلية .وسوريا تتكلم عن تضحياتها في لبنان .هل يوفر اللبنانيون للغير

بعد اليوم الكلفة والتضحية ؟

ينشد األرمن للشاعر  Khoren Narbiاغنية تعود الى  1890للمجاهدين األرمن:

ال يا اخوة ال أمل من الغرباء
ال تديروا انظاركم الى الجوانب الرحبة
لماذا تخدعون دائمًا
اعلم ان حملكم ثقيل ،ايها األرمن
ولكن هل تتوهمون بأن يحمله الغرباء.
ايتاما لحل مشاكلنا رغم استفقاد البعض للخارج وأالّ نستلهم اسمهان
األفضل لنا ان نبقى ً
في غنائها:

شوف اللي جرى لي
من بعدك
وال عندي اخ وال اب وال عم...

ولكن األصوب ما تقوله ناديا تويني:
هل ولدت من اكذوبة
في بلد غير موجود؟
هل انا قبيلة على مفترق دماء متصارعة!
ولكن ربما انا غير موجودة؟

5

وجماعيا ،الخطر الخارجي ونقفل
أخير
نعم نحن في "اكذوبة" وليس في وطن اذا لم ندركً ،ا
ً
عمليا ألي قضية
لبنان-الساحة أو الرصيف  trottoirبالمعنى الفرنسي السلبي للعبارة .وال معالجة ً
أخير (أي بعد كل االغتياالت)! واذا جمعنا كل خبراء
في لبنان دون اليقظة العارمة :لبنان أوالًَ  ...و ًا
ازدهار ومستقبالً دون اقفال لبنان-الساحة.
ار و ًا
تخطيا للطائفية واستقرًا
العالم فلن يحققوا
ً

. Nadia Tuéni, Archives sentimentales d’une guerre au Liban, Beyrouth, Fondation
Nadia Tuéni, Dar an-Nahar, 2001, 48 p., p. 39.
5
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وعندما اصبحت الضبابية الشعاراتية غير فاعلة بسبب الصدمة النفسية العارمة قبل وبعد

انتفاضة االستقالل في  14آذار لجأ البعض الى مصطلحات اخرى في "الهواجس" و"الوصاية

وتدمير من مسلسل
ًا
البديلة" و"الهيمنة الخارجية" ،...كما لو انه توجد هيمنة اقصى واشد قتالً
االغتياالت.

توصلت الصحافة المكتوبة في لبنان الى درجة عالية من النقاوة في المصطلحات .اما

بعض السجاالت المتلفزة فهي تلوث االذهان بتعابير مستهجنة ال عالقة لها بما يتعلمه آالف الشباب
اللبنانيين في كليات الحقوق والعلوم السياسية .اال يوجد فرق بين اربعة شؤون :االحتالل والتدخل
والدعم الخارجي والق اررات الدولية؟ وهل ق اررات مجلس األمن "خارجية" أم "دولية" صادرة عن منظمة
دولية حيث لبنان عضو مؤسس فيها؟ وهل تستطيع دول صغرى ومستضعفة حماية ذاتها خارج األمم

غالبا ما دعى
المتحدة مع كل ثغرات هذه الشرعية الدولية وحدودها؟ خالل سنوات الحروب في لبنان ً
ودفاعا عن لبنان ،الى ممارسة دور اكثر فاعلية
سفير للبنان في األمم المتحدة
غسان تويني ،بصفته ًا
ً
ار "ضرورة شرعية دولية ،عالمية ،تهدف الى
لألمم المتحدة في الدفاع عن الدول الصغرى وكرر مرًا
6
صيانة لبنان تجاه تأثيرات نزاعات خارجية على بنياته الوطنية" .

لم يتحقق ذلك بالعمق اال بعد العملية االرهابية في  11ايلول  ،2001في الواليات المتحدة
ايضا لم تدرك
االميركية ،أي بعد اكثر من ربع قرن للحروب في لبنان ،ما يعني ان الدول العظمى ً
حجم الخطر اال بعد انتشار االرهاب.

بعد ان انتفت حج ماضية ،تتحول مفاهيم القومية والعروبة والمقاومة والعداء السرائيل

في خطاب سياسي وممارسة ،وحتى في اطروحات ورسائل جامعية ومؤلفات "اكاديمية" ،الى بناء

نظري للبنان-الساحة! ف لى أي عروبة وأي قومية واي مقاومة ...هؤالء هم سائرون؟ منذ محاولة

خارجيا الى لبنان،
اعا
اغتيال مروان حماده ،...لم يعد بر ًيئا من ينقل في تنظيره وخطابه وممارسته نز ً
ً
لتفجير هذا النزاع أو حتى لمعالجته على ساحة لبنانية وخارج المفهوم الدبلوماسي للعمل العربي

المشترك ،بل هو محرض ومشارك في االجرام واالغتياالت.
4

الدول المتسضعفة مصدر ارلهاب
يقتضي اجراء قراءة دولية فعالً – وليس من زاوية ح اززات محلية لبنانية – للق اررات الدولية
قبل وبعد  14شبال  .2005تندرج هذه الق اررات في اطار دعم الدولة المستضعفة في شكل عام.

. Ghassan Tuéni, Laissez vivre mon peuple. Le Liban à l’ONU, Préface de Charles
Hélou, Paris, Maisonneuve, 1984, 272 p, p. 166.
6
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اورد تقرير لمعهد الواليات المتحدة االميركية للسالم ضرورة دعم الدول هذه التي هي ساحة صراعات

غيرها وبالوكالة وفي اطار المكافحة الدولية لالرهاب.Strengthening fragile states 7

االنعزالية الفئوية حسب ذهنية الحرب مستحيلة في زمن العولمة .وتقدمية البناء القومي
القسري على طريقة بسمارك  Bismarckوايديولوجيات الحرب هي تهور .اللبنانيون هم في زمن
عمليا.
الواقعية والحكمة وبناء لبنان الدور والرسالة وارساء مستقبل عروبة ديموقراطية غير موجودة ً

ثقافيا ،هي مجرد تراث يحتاج الى احياء من خالل ثورة تربوية عربية
عمليا اليومً ،
العروبة ً
عمليا هي عروبة سجون واجهزة وليست عروبة شعوب ،باستثناء
شاملة .اما
سياسيا ،فالعروبة اليوم ً
ً
جزر عربية من الحريات واليقظة والتضامن القومي والتحول الديمقراطي السلمي.

أبرز العوائق تجاه االدراك المشترك للخطر الخارجي رواسب ايديولوجيات قومية كان
مصدرها لبنان ولوثتها طيلة اكثر من نصف قرن انظمة عربية استبدادية .سقطت اليوم األقنعة.
الخطر األعظم الذي يهدد العرب هو انظمة االستبداد التي هي منبع التخلف واالستعمار الجديد
والرجعية والتبعية وسبب ضعف وحتى غياب دبلوماسيتهم الفاعلة والمؤثرة في العالقات الدولية.

غالبا الحليف الطبيعي السرائيل ألنها هي التي
األنظمة العربية الالديمقراطية بجماهيرها المقهورة هي ً
تسمح السرائيل بالتفوق والهيمنة بحجم يتخطى قدراتها الذاتية الجغرافية والديموغرافية واالقتصادية.
5
ال لمستشفا التوليد!
لبنان أوالً ،وعروبة ديمقراطية ،وبناء "ثقافة وطنية ميثاقية ودستورية لبنانية" ،حسب تعبير
سليمان تقي الدين :هذا ما سعينا اليه في اطار برام التربية المدنية والتاريخ في اطار خطة النهوض

التربوي بقيادة البروفسور منير ابو عسلي ( .)2001-1997ثم تحولت هذه البرام التي تشمل اكثر
من مليون شاب في لبنان الى مجرد عملية روتينية بروقراطية .واوقف وزير أسبق للتربية العمل
ببرام التاريخ بالرغم من اجماع مجلس الوزراء عليها وصدورها في الجرادة الرسمية في حوالي مئة

صفحة (عدد  27تاريخ  2000/6/22ص  )2195 – 2114ألنها منطلق لثقافة لبنانية عربية

مستقبلية اصيلة ومجددة.

ماذا ينقل اليوم الى اللبنانيين في كتب التاريخ المدرسية؟ يقرأون عن عالقات فخر الدين
دبلوماسيا؟ ويقرأون حول االستقالل كيف
"الودية" مع توسكانا! ما هذا التعبير الذي ال معنى له
ً
"عمت الفرحة كل أنحاء لبنان" وكأن االستقالل مهرجان وال شيء عن شهداء االستقالل .ويقرأون عن

. “Foreign Assitance and the Fight Against Terror”, Peace Watch, United States
Institute of Peace, Washington, Vol. 5, August-Sept 2004, (www.usip.org).
يراجع أيضًا :وليد مبارك ،مكانة الدولة الضعيفة في منطقة غير مستقرة :حالة لبنان ،أبو ظبي ،مركز
االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية" ،سلسلة محاضرات االمارات" ،رقم  66 ،2004 ،86ص.
7
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"استقالل تام" و"استقالل ناجز" وكأن االستقالل منقوص بطبيعته! هل نتعلم فعالً بعد  14شبال
 2005وبعد محاولة اغتيال مروان حماده وبعدها وبعدها ...ما هو االستقالل؟

عبر عنه بألم وحكمة وعمق غسان تويني .وكذلك كتابات عديدة أبرزها ،حديثًا،
هذا ما ي ّ
كتاب عباس الحلبي ،8والتعليقات االذاعية الصباحية لهنري زغيب ،وكذلك مواقف ثابتة ومستمرة

للرئيس رفيق الحريري وبعده الرئيس فؤاد السنيوره ومروان حماده ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد
جنبالل ...وجبران تويني من خالل "النهار العربي والدولي" ثم "نهار الشباب" ثم افتتاحياته التي رأى

يعبر
فيها البعض تطرًفا في حين انها ثمرة االدراك االختباري المشترك للخطر الخارجي ...وهذا ما ّ
عنه كل الذين اتعظوا من الحرب في جو من مراوغات وشعا ارت ضبابية.
هل نكون مستشفى ألنفسنا ،ال مستشفى توليد لنزاعات ومشاكل غيرنا وعندنا (من اسرائيل

والعراق وايران وتركيا وسوريا والفلسطينيين والدول الكبرى ،حسب تعداد غسان تويني) ،اذ "تنشأ
النزاعات في الدول العربية ويحصل التوليد في لبنان" ،حسب وصف قديم للرئيس صائب سالم.

قال احد المندوبين لممثلي المقاطعات المتحدة الهولندية خالل معاهدة اوترخت Utrecht

ار – في
(" :)1715-1713سنوقع السلم عندكم ولكم وبدونكم" .9هذا ما يمكن حصوله – وحصل مرًا
آخرا) أي بعد اكثر من خمسمائة
لبنان على أنقاض الوطن والمواطنين .لبنان أوالً ...و ًا
أخير (وليس ً
سنة دون ان نتعظ!

طا حديثًا في
تشكل نم ً
آلية النزاعات ،كما يدرسها الدكتور طوني عطاهللا في كتابهّ ،
البحوث .وكما هي الحال بين األفراد حيث توجد تقنيات الفتعال المشاكل بينهم ،كذلك األمر على

مستوى العالقات داخل الدول وبينها .ينخرل تجار الثورات وخبراؤها في نشوء النزاع وتغذيته ،أما
غالبا تقنيات النزاع .ان
العلماء الجامعيون فيسترسلون في البحث عن االسباب والمسببات متجاهلين ً
نشر الثقة وعدم السير في االشاعات والتطييف ...ينزعان صاعق التفجير .اني انوه بجرأة الباحث

الدكتور طوني جورج عطاهللا في االنكباب على الموضوع بعد تلكؤ العديد من الباحثين عن خوضه.

مسره
انطوان نصري ّ

. Abbas el-Halabi, Les Druzes: Vivre avec l’avenir, Beyrouth, Dar an-Nahar, 2006.
. On signera la paix chez vous, pour vous et sans vous”, ap. Maurice Braure,
Histoire des Pays-Bas, Paris, P.U.F., « Que sais-je ? », no 490, 1974, 128 p.
8
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تمهيد
إشكالية الموضوع ومنهجيته

تتألف المنظومة  Systèmeمن مجموعة من العناصر أو القواعزد المترابطزة بطريقزة

تجعززل منهززا وحززدة منسززقة .1يمكززن للعناصززر أو القواعززد أن تكززون مسززتقلة عززن بعضززها ،لكززن
غياب أحدها يؤثر جذرياً على طريقة عمل المنظومة وأهدافها.

ثالث فرضيات ينطلق منها البحث ،وتحتاج إلى تبيان ،هي:

 .1الفرضية األولا :الحروب في لبنان منذ  1975سارت وفق آلية أو نسق قوامه

أجزاء متصلة ومتكاملة على نحو يوّلد باسزتمرار وظيفزة اإلخزالل بزاألمن وانتزاج جزوالت عنزف

متالحقززة .إن الحفززاظ علززى العناصززر الم ّكونززة آلليززة الحززرب وعززدم نزعهززا يهززدد مسززتقبالً ب عززادة
إنتاج حروب وصراعات مسّلحة.

 .2الفرضاااية ال انياااة :جاب ززه المجتماااق المااادني نظ ززام الح ززرب بمقاوم ززة ومح ززاوالت

صمود .تحتاج هذه التحديات إلى الكشف عنها واظهارها.

 .3الفرضااية ال ال ااة :الحززرب فزي لبنززان بززدأت بشاال الجاايش وتحييززده وبتعطيززل قزرار

فتم بناء ميليشزيات وجزرى اسزتخدام تقنيزات معاصزرة فزي الحزروب الداخليزة مزن حزواجز
تدخلهّ ،
ومعززابر وخطززول تمززاس لترسززيم حززدود الطوائززف جغرافي زاً .تتضززمن تقنيززات الخززوف والتخويززف
مختلف وسائل اإلرهاب من خطف وقتل وتهجير وتدمير واحتجاز رهائن وغيرها.
***
توفر وسائل اإلعالم المكتوبة وقائع مفيدة لدراسة منظومة الحزرب ،وتسزمح التعدديزة
اإلعالمية بالوصول إلى حقائق موضوعية .2تساهم المقاربة المعرفية في اكتساب سبل تفكيك
هذه المنظومة أو الحد من مضارها ،ألن مستقبل لبنان مرتبط بمستقبل هذه الميكانيكية.
 .1تلتقي على تحديد هذا التعريف لكلمة منظومة المعاجم التالية:
خليل الجر ،المعجم العربي الحديث ،باريس ،الروس.1973 ،

احمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،بيروت ،مكتبة لبنان ،1986 ،ص .419
Petit Larousse illustré, Librairie Larousse, Paris, 1990, pp. 937-938.
29

30

نزاعات الداخل وحروب الخارج

تعتبر ظاهرة الحروب األهلية و/او الحروب الداخلية اليوم من المميززات البزارزة فزي

زار للن ازعزات
أواخر القرن العشرين وبداية القزرن الواحزد والعشزرين حيزث يشزهد العزالم اليزوم انتش اً
االثنية والدينية والطائفية والعرقية ،فضالً عن استغالل هذه الن ازعزات وتزداخلها مزع الصزراعات

اإلقليمية والدولية .3تراجعت الحزروب التقليديزة التزي عرفهزا العزالم فزي الماضزي ،وتب ّزدل مفهزوم
ويخشززى تالي زاً أن تكززون
غزززو األ ارضززي بواسززطة جززيش معززاد يجتززاح حززدود الززدول المجززاورةُ .

الصراعات المستقبلية ،حروباً أهلية من طراز جديد داخل المجتمع الواحزد نتيجزة زيزادة عوامزل
التجزئز ززة .هز ززذه التغيي ز زرات التز ززي حز ززدثت مز ززع نهايز ززة الحز ززرب البز ززاردة بز ززين الجبز ززارين االميركز ززي

والسززوفياتي ترتززدي طابع زاً جززذرياً .فتطززور طبيعززة التهديززدات أصززبحت مرتبطززة بتحززول عميززق
وبنيوي لحاجات األمن في بلدان العالم الثالث .لم تعزد هزذه التهديزدات قائمزة فقزط إنطالقزاً مزن

وراء الحدود ،بل ان العديد من المخاطر الداخلية يلقي بثقله على تماسك المجتمعات ويفرض

تحزدياً مزن نمزط جديزد .يحتزوي المجتمزع اللبنزاني علزى عزدد مزن اإلسزتعدادات النفسزية الكامنززة،

للتفجر واإلشتعال.
ينبغي الكشف عنها ،إذ تُبقي الخصومات والنزاعات قابلة دائماً ّ
تستند الدراسة إلى التحليل انطالقاً من األبحاث حزول علام الحارب والنزاعاات ،وهزي

التعم ززق ف ززي معرف ززة كيفي ززة إش ززتعال الح ززروب
تاليز زاً ليس ززت تتراخاااااً للحاااارب .يب ززدأ الس ززالم م ززن ّ
ومعالجتها ،أي القضاء على أسبابها من الجذور.

ُيشز ّزكل فززن الحززرب وعلززم الززنفس السياسززي والعالقززات الدوليززة مرتكززات للعمززل البحثززي

في هذا الكتاب ،ولكن ال بد من تحديد ما ليس لهو موضوع هذا البحث.

ليسز ززت الد ارسز ززة بحثزز زاً فز ززي المواقز ززف السياسز ززية للقز ززوى المتنازعز ززة وقز ززدراتها القتاليز ززة
وايزديولوجياتها ،وال هززي د ارسززة فززي قضززايا الفكززر السياسززي واإلصززالح الدسززتوري او فززي جدليززة

التنقيزب عززن مززدى مسززؤولية كززل مززن الززداخل والخززارج فززي التسززبب باالزمززة .بزل ان البحززث هززو
د ارسززة فززي االتنوسززتراتيجيا او فززي علززم الحززروب المرتبطززة باألقليززات ،4واسززتراتيجية الن ازعززات

2

. Dominique Monet, Le Multimédia, Flammarion, 1998.
. Jean Hannoyer, Guerres civiles: Economie de la violence, dimensions de la
civilité, Paris et Beyrouth, Karthala-Cermoc, 1999, 329p.
4
.Antoine Messarra, “Minorités et ethnostratégie en méditerranée: Propositions pour
un pacte de stabilité à partir du cas libanais”, communication en 22 pages
présentée au symposium international organisé par la Fondation
méditerranéenne d’études stratégiques en coopération avec le Centre de
recherches et d’études sur les stratégies et les technologies à l’Université
Complutense de Madrid sur le thème: “Méditerranée: Quelles propositions
3
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Polémologie,

 .)irénologieيرمي البحزث الزى إدراك أفضزل لعناصزر النززاع وعمليزات اإلسزتقطاب الزداخلي
التي تؤج األزمات وتؤسس للحروب.

1
مبررات إختيار الموضوع
أبرز مبررات إختيار الموضوع هي التالية:
 .1بززروز أنزواع جديززدة مززن الحززروب فززي العززالم مشززابهة للحززروب فززي لبنززان ،وتكززاثر
عددها ،منها على سبيل المثال ما حدث في الجمهورية اليوغوسالفية السابقة والصزومال وفزي

بعض جمهوريات اإلتحاد السوفياتي سزابقاً .5وتززامن إنتشزار هزذه الحزروب مزع إختفزاء الصزراع
بين الشرق والغرب ،فضالً عن خضوع هذه النزاعات لعوامل محلية.

 .2إطالززة عمززر هززذه الحززروب وتززأمين سززبل إسززتم ارريتها بوسززائل ذاتيززة واعززادة إنتززاج
عوامل تفجيرها تلقائياً.
 .3الحاج ززة إلعز ززادة قز زراءة الوقز ززائع واألح ززداث وتقز ززديرها ف ززي وضز ززع إقليم ززي ودولز ززي

متفج ززر ،وع ززدم تص ززغير أزم ززة ش ززرق أوس ززط ال ززى قض ززية إص ززالحات دس ززتورية او فعالي ززة دول ززة
ّ
وحكومة وجيش .ليس موضوع البحث تبرئة اللبنانيين من تبعزة مشزاكل بلزدهم ،وال الزدفاع عزن
النظام السياسي ،بل استخالص قواعد عامة إنطالقاً من أبحاث ميدانية.
 .4ض ززرورة فص ززل مس ززألة األم ززن ف ززي لبن ززان ،وف ززي ال ززدول الش ززبيهة ببنيت ززه المتنوع ززة

عام ز ًة ،عززن أي قضززية داخليززة اخززرى وبخاصززة عززن إصززالح النظززام ،أو انتمززاءات الم زواطنين

الفكريززة والدينيززة والثقافيززة ،ألن ربززط مززا حصززل فززي لبنززان مززن جزرائم وتعززديات واخززالل بززاألمن
طوال م ارحزل الحزروب بزين  1975و 1990بالطامفياة فقزط ،أو محزاوالت ربزط أي فزتن جديزدة

الحقززة بمسززألة إلغائهززا أو اسززتمرارها ،ينطززوي علززى تبرئززة للفززاعلين وعلززى تجاهززل لكززل إنجززازات

المجتمززع المززدني ،وعلززى انتشززار وسززيطرة ذهنيززة الحززرب واسززتم ارريتها حتززى فززي زمززن السززلم .ال

pour un pacte de stabilité?”, Marseille, 20-22 juin 1996, dont un extrait a
été publié dans L’Orient- Le Jour, 5/7/1996.
5
. Fadi Nassar, les conflits militaires contemporains dans une approche sociopolitique, Thèse de Doctorat Libanais en Sciences Sociales, Université
Libanaise, Institut des Sc. Sociales (II), 1998, 445p.
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شك أن الطائفية معضلة في المجتمع اللبناني ،ولكن ال يصزح أن تتحزول إلزى ذريعزة أو ملجزأ
لكل مزن يريزد العبزث بزاألمن وتخريزب السزلم األهلزي الزدائم الزذي هزو "خزط أحمزر" يزؤدي خرقزه
إلى تهديد أمن الدولة والمواطنين مما يفرض ،ضمن شرول ،إنزال الجيش لردع المخاطر.

م ززن حي ززث المب ززدأ ل ززيس الفك ززر االص ززولي ممنوعز زاً ف ززي لبن ززان ال ززذي يق ززوم ف ززي ثوابت ززه

الدسززتورية علززى حريززة الفكززر والمعتقززد واحت زرام األديززان ،وعلززى حريززة نشززر األفكززار بالوسززائل
الديمقراطيززة .ولكززن مززن حيززث الواقززع طزوال سززنوات "الوصززاية" بززدا جليزاً أن هنززاك فكز اًر اصززولياً

غير ممنوع ،وآخر ممنزوع ُيقصزى تيزاره مزن الحيزاة السياسزية وعزن البرلمزان ،ويرسزل قائزده إلزى
المنفى أو السجن أو القبر.

المخززاطر الكبززرى تكمززن فززي تجززرؤ مجموع ززات علززى القززانون وتعززديها علززى الن ززاس

والقوى االمنية ومحاولة تطبيق افكارها بالقوة .جاء في نشزرة توجيهيزة لقيزادة الجزيش ردت فيهزا
القيزادة علززى مزا أثارتززه الحزوادث األمنيززة الخطيزرة التززي وقعزت فززي الضزنية وبيززروت مطلزع عززام
 2000من تساؤالت ،وهي داخلياً األكثر عنفاً منذ انتهاء الحرب عام " :1990ان الكالم عزن
انتماء المسلحين (الذين تحدوا السزلطة المركزيزة والجزيش بمحاولزة إشزعال فتنزة جديزدة) الفكزري
أو الززديني أو الثقززافي ال يعنززي الجززيش ،فهززو ُيالحززق كززل مززن يخز ّزل بززاألمن بغززض النظززر عززن
حر في اختيار ما يريد من اإلنتماءات شرل التزامه القوانين وعزدم اإلخزالل
انتمائه ،والمواطن ّ

باألمن" .6وجاء أيضاً في بيان صدر عن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء خصص لمواجهزة
تلك الحوادث األمنية نفسها" :ان اإلخالل باألمن هو مزن المحرمزات التزي ينبغزي ضزربها دون
ه زوادة وأن موضززوع السززلم األهلززي وأمززن الززوطن والم زواطن همززا مززن المقدسززات التززي ال ُيسززمح

المززس بهززا" .7ال يمكززن التسززاهل حيززال مسززألة األمززن والنظززام فززي لبنززان ،وال يمكززن أحززد التززذرع

بحرمززان أو غززبن أو إحبززال أو إحتجززاج للعززودة بززالبالد إلززى دوامززة القززنص والقززذائف والتقاتززل
وخطف الرهائن وتخريب السلم األهلي عبر إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

هززذا الواقززع يكتسززب أهميززة بالغززة بعززدما اظهززرت التجززارب األخي زرة فززي لبنززان مززا بعززد

الحززرب أن هنززاك مززن يطلززق النززار ويغتززال القضززاة فززي محكمززة صززيدا ( ،)1999وهنززاك مززن

يغتززال الجنززود فززي الضززنية ويسززوق ضززابطاً وعززدداً مززن األهززالي السززتعمالهم دروع زاً بشزرية فززي

معركة تستهدف ضرب االستقرار ( ،)2000وهناك من يستغل تظزاهرة صزادقة لمزؤمنين أرادوا

 . 6السفير ،2000/1/7 ،ص 4؛ والنهار ،2000/7/1 ،ص .6
 . 7السفير ،2000/1/5 ،ص 2؛ والنهار ،2000/1/5 ،ص .2
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التعبير في بيروت عن إحتجاجهم على أثر نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة في الدانمارك حيث
محرض ززة وحوّل ززت التظ ززاهرة أعم ززال عن ززف وش ززغب ...توقف ززت بفض ززل وع ززي
أندس ززت عناص ززر ّ

الم زواطنين وتحلززي السززلطات الدينيززة اإلسززالمية والمسززيحية ببعززد النظززر والشززجاعة النموذجيززة

المحرضين .لوال ذلزك كزان يمكزن لألحزد األسزود فزي  5شزبال
التي أبداها مشايخ مسلمون ضد
ّ
 2006ان يعيد إنتاج  13نيسان جديد في لبنان.
 .5الحاجززة إلززى إغززالق لبنززان "السززاحة" ووضززع حز ّزد للحززروب "مززن أجززل اآلخ زرين"،8
انتقاالً إلى لبنان الوطن .استُعمل لبنان طويالً ساح ًة مفتوحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية،

ومنطلقاً لشعارات تحرير تب ّزين زيفهزا مزن مقولزة مفادهزا "أن طريزق فلسزطين تم ّزر بجونيزه" ،إلزى
مقولززة رافقززت أحززداث الفتنززة المسززتعادة ف ززي االسززبوع االول مززن ع ززام  2000وض ززرب الس ززفارة
الروسززية فززي كززورنيش المزرعززة بتأكيززدها خط زأً "أن طريززق الشيشززان تمز ّزر فززي بيززروت" .وشززكى
أقززرب األشززقاء العززرب مززن اسززتخدام لبنززان كزز"خاصرة ضززعيفة" يتحز ّزرك فيهززا األخصززام واألعززداء

لضربهم وامرار المؤامرات ضدهم.

تم إقفال لبنان "السزاحة"؟ عزام  1990أُقفلزت "السزاحة" داخليزاً .وبزرزت
إلى أي مدى ّ
منذ تحرير الجنوب عام  2000إرادة القفال لبنان "السزاحة" اإلقليميزة الجنوبيزة فزي وجزه النززاع
الدولي .ولكن ما كان يجري مزن ممارسزات علزى بوابزة فاطمزة والحزدود الجنوبيزة منزذ انسزحاب

اسز زرائيل ف ززي  25اي ززار  2000وتطبي ززق القز زرار  425ح ززافظ عل ززى مس ززتوى مرتف ززع م ززن التهدي ززد

المس ززتمر بع ززودة الس ززاحة ،خاص ززة وأن الج ززيش اللبن ززاني اس ززتمر ممنوعز زاً بفع ززل عوام ززل داخلي ززة
واقليمية من القيام بدوره واالنتشار حتى الحدود مع اسزرائيل لغايزة آب  .2006وأبزرزت بعزض
األطز زراف الداخلي ززة المتحالف ززة م ززع س ززوريا مقول ززة خاطئ ززة مفاده ززا ان ه ززذا اإلنتش ززار يجع ززل م ززن
الجيش اللبناني حام لحدود الدولة العبرية.

 .6ألن مززا ج ززرى ف ززي لبن ززان من ززذ أيل ززول  2004مززن س ززباق ب ززين الع ززودة إل ززى "لبن ززان

السززاحة لحززروب مززن أجززل اآلخ زرين" وبززين إغالقهززا يؤك ززد صززحة مبززررات إختيززار الموض ززوع.
حملت إنتفاضزة اإلسزتقالل فزي  14آذار  2005إثزر العمليزة الحربيزة اإلرهابيزة التزي اسزتهدفت
إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،تغييرات جذرية في الوضع اللبناني .كان من نتائ ذلك
أن أعلن الشعب اللبناني استقالل لبنان في أكبر حركة تضامن وطني وانتفاضة مسالمة على

الوض ززع القزززائم ذ ّك ززرت بم ززا حص ززل إبزززان مرحل ززة االس ززتقالل األول  .1943وأدت إل ززى تجديز ززد
 . 8يراجع غسان تويني ،حرب من أجل اآلخران ،بيروت ،دار النهار للنشر.1985 ،
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الميثززاق اللبنززاني بززين المسززلمين والمسززيحيين حززول السززيادة .فانسززحب الجززيش السززوري فززي 26
نيسززان  ،2006واصززبح الجززيش اللبنززاني الجززيش الوحيززد علززى األ ارضززي اللبنانيززة ،وذلززك بعززد

ثالثززين عام زاً مززن اإلحززتالالت .وتهززاوى النظززام األمنززي بمعظززم رمززوزه فززي لبنززان .ومنززذ ذلززك
التاريخ بدأ تراجع تدخل األجهزة األمنية تدريجياً في السياسزة وفزي الحيزاة الخاصزة للمزواطنين،

وف ززي التنص ززت والتهدي ززد واط ززالق الش ززائعات والتخ ززوين مثلم ززا ك ززان يحص ززل ف ززي لبن ززان لش ززهور

وسنوات خلت.
ومع ذلك ،شهد لبنان منذ حزيران  2005حتى  2007ما ال يقل عن  40محاولة
إلشعال فتن داخلية بين الطوائف من خالل إغتياالت أو محاوالت إغتيال أو تفجير ،فتحت
معها مجدداً مسلسالً دموياً والئحة إغتياالت في البلد الصغير واظهر اللبنانيون درجة عالية

من التماسك حيالها :من محاولة اغتيال النائب مروان حماده الذي نجا باعجوبة من تفجير

سيارة مفخخة ( ،)2004/10/1إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان مع
عدد من المرافقين والمواطنين ( ،)2005/2/14كما كانت الحال مع الصحافي في "النهار"

سمير قصير ( )6/2والمناضل الحزبي جورج حاوي األمين العام السابق للحزب الشيوعي
اللبناني ( ،)6/21مرو اًر بمحاولة اغتيال نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع الياس المر

( ،)7/12واإلعالمية في "المؤسسة اللبنانية لإلرسال" مي شدياق ( ،)9/25والنائب
والصحافي جبران تويني ( ،)12/12وصوالً إلى إغتيال الوزير الشهيد الشيخ بيار أمين

الجميل ( ،)2006/11/21والنائب الشهيد وليد عيدو مع نجله خالد ومرافقيهما
ّ
( ،)2007/6/13وجريمتي تفجير األوتوبيسين في عين علق واستشهاد المواطنين لوريس
الجميل والشاب الجامعي ميشال العطار ( ،)2007/2/13وجريمة إغتيال الزيادين :زياد
ّ
غندور وزياد قبالن ( ،)4/26والمجزرة التي ارتكبها عناصر من "فتح اإلسالم" بحق أفراد
وضبال في الجيش اللبناني في مخيم طرابلس-نهر البارد وأدت إلى استشهاد عشرات

ثم
العسكريين ( 20و )5/12وما تبعها من هجمات على الجيش في محيط
ّ
المخيم ،ومن ّ
تفجير دورية لقوات حفظ السالم الدولية في الخيام بجنوبي لبنان واستشهاد  6عناصر من
الكتيبة االسبانية (.)6/24
تُضاف إلى هذه الالئحة التفجيرات المتنقلة التي استهدفت مناطق سكنية (الجديدة
 )2005/3/19وتجارية (الكسليك  )3/23وصناعية (البوشرية  )3/23وسياحية (برمانا
 )4/1ووسائل إعالم ("صوت المحبة"-جونيه  ،)5/6وأحداث األحد األسود  5شبال 2006
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حين هاجم األشرفية مندسون في تظاهرة ضد رسوم كاريكاتورية مسئية إلى اإلسالم ،وأحداث
 1حزيران  2006عندما هاجمت جماعات مهتاجة مناطق المزرعة وأطراف األشرفية رداً
على حلقة تلفزيونية أعتبرت ماسة بموقع األمين العام لز"حزب هللا" السيد حسن نصرهللا،

وأحداث الثالثاء والخميس األسودين ( 23و ،)2007/1/25وتفجيرات األشرفية ()5/20

وفردان ( )5/21وعاليه ( ،)5/23وسد البوشرية ( ،)6/4وزوق مصبح حيث استشهد
المواطن بطرس توفيق الدهنة (. )6/7
ويضاف إلى كل هذه األحداث حرب  12تموز  2006التي أعادت لبنان كدولة-
رهينة لخدمة الصراعات الدولية واإلقليمية على رغم صدور قرار مجلس األمن الدولي 1701

وانتشار الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية حتى الحدود الجنوبية مع اسرائيل .إذا بقي
لبنان ساحة فهو سيستمر مسرحاً للنزاعات المتنوعة األبعاد واالتجاهات.
 .7الحاجزة إلزى تحديزد واضزح لمفهزوم أمزن الدولزة  Sécurité de l’Etatالزذي هزو
مفه ززوم ش ززديد االلتب ززاس ف ززي لبن ززان إل ززى أقص ززى الح ززدود .م ززاذا نعن ززي ب ززأمن الدول ززة؟ ل ززم يع ززال

الموضوع بعمق وشمولية حتى اليوم .ما هي الشؤون التي تدخل فزي نطزاق أمزن الدولزة؟ وهزل
إذا انتقد أحدهم مثالً حرية االنتخابات ومداخالت األجهزة ،يعتبر ذلزك مسزاً بزأمن الدولزة؟ ومزا

هززو بالتحديززد مفهززوم األمززن االقليمززي؟ ال ج زواب عززن هززذه المواضززيع حتززى اليززوم .يقتضززي ان

نصز ز ل إل ززى معرف ززة أي ززن ه ززو "الخ ززط األحم ززر" م ززن خ ززالل التج ززارب اللبناني ززة العملي ززة ،وماهي ززة
المواضيع الداخلة في أمن الدولة أو تحت عناوين اخرى؟

يتعز ّزين إج زراء جززردة بوقززائع وأحززداث للخززروج باجتهززاد .فززي موضززوع اإلعززالم والفتنززة
الطائفية توصلت المحاكم إلى اجتهادات مفيدة جداً ،وبخاصة حول ماذا تعني الفتنزة الطائفيزة

التي تجيز مالحقة كتّزاب أو مزؤلفين أو صزحافيين؟ لكزن علمزاء السياسزة فزي لبنزان لزم يتنزاولوا
هززذه المواضززيع بعززد .مززا هززي القضززايا التززي تمززس أمززن الدولززة؟ ومززا هززي القضززايا االخززرى التززي
تمس األمن اإلقليمي؟ وما الذي ال عالقة له ال بأمن الدولة وال باألمن االقليمي؟

 .8خطأ اإلعتقاد بانتهاء آخر الحروب الخارجية على لبنان بعد عشر سنوات علزى
وثيقززة الوفززاق الززوطني التززي سززبق لهززا أن أوقفززت الحززرب الداخليززة ع ززام  .91990ف ززي معظ ززم
م ارح ززل الح ززروب ف ززي لبن ززان اختلط ززت ب ززدرجات متفاوت ززة عناص ززر النز ززاع األهل ززي م ززع عناص ززر
 . 9جورج بكاسيني ،اسرار الطامف ،بيروت ،دار التعاونية الطباعية 288 ،1993 ،ص.
البير منصور ،االنقالب علا الطامف ،بيروت ،دار الجديد 287 ،1993 ،ص.
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التدخل الخارجي .لكن مع تحرير جنوب لبنان كان يعتقزد ان صزفحة دمويزة طويزت مزن النززاع
العربي – اإلسزرائيلي فجزر  24أيزار  2000مزع االنسزحاب اإلسزرائيلي مزن "الشزريط الحزدودي"
متذرع ز ًة بحمايززة مناطقهززا الشززمالية مززن هجمززات
الززذي كانززت تحتلززه اس زرائيل منززذ عززام ّ 1978
المقاومة الفلسطينية و"حزب هللا" الحقاً.

وللمناسبة إعلنت الحكومة اللبنانية بطلب من الرئيس اميل لحود اعتبار اليزوم التزالي

ويعرف بز"عيد المقاومة والتحرير"
لإلنسحاب ،أي  25ايار ،عيداً وطنياً رسمياً يحتفل به لبنان ُ
تأكيداً لتسجيل اللبنانيين والمقاومة أول انتصزار علزى اسزرائيل منزذ قيزام قضزية الصزراع العربزي

– االس ز زرائيلي .ولكز ززن لز ززم ُيعلز ززن بعز ززد عز ززن ذكز ززرى للشز ززهداء أو عز ززن مز ززأتم وطنز ززي للمفقز ززودين
والمخطوفين خالل الحروب في لبنان .ويظهر من العديد من األحداث ان معظم اللبنزانيين لزم
يتعّلمزوا إحتزرام شززهدائهم ولزم يتعظزوا بعززد ،لزذلك مززا زال المجتمزع اللبنزاني يززدفع بقوافزل الشززهداء
تلو األخرى.

يقتضي تحديد تاريخ مناسبة وطنية لتذ ّكر جميع الشهداء اللبنانيين الذين سزقطوا فزي

الحززروب س زواء الخارجيززة أم الداخليززة ،ومززن كززل األط زراف ،ثمن زاً للمقاومززة ،أو ضززحايا حريززة

الز زرأي والموق ززف ،والتوق ززف ع ززن لغ ززة التخ ززوين المتب ززادل ب ززين الطوائ ززف اللبناني ززة ،ألن التحري ززر

والنصر "ليس لطائفة دون اخرى بل للجميع" ،بحسب تعبير أمين عام "حزب هللا" السيد حسن

نصززرهللا .أثبتززت التجربززة اللبنانيززة أن منطززق التقسززيم الثنززائي بززين م زواطنين "وطنيززين" وآخ زرين
"خونة" هو ظاهرة غير صحية يقتضي العدول عنها حرصاً على الوفاق.
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2
فامدة الدراسة
ما فائدة دراسة منظومزة الحزرب مزن منطلزق علزم الن ازعزات؟ ومزا هزي أسزباب إختيزار
الموضوع؟

التعمزق فزي
 .1إن الهدف األساسي من دراسة الوقائع الميدانية للحزرب هزو البحزث و ّ
مشززاكل الحززرب والسززالم .فااارادة السززالم ال تصززنع وحززدها السززالم بززل تحتززاج الززى معرفااة آليااة
الحرب وميكانيكياتها لتقوية مناعة المجتمع ضد مخاطرها ومجابهة دورتها.

 .2مزن فوائزد الد ارسزة بنااء الااذاكرة إذ ُيخشزى ان يزؤدي نسزيان التجزارب األليمزة الززى

إعززادة إنتاجهززا .مززا يهززدد السززلم األهلززي فززي لبنززان نسززيان األجيززال المقبلززة ل ز الم المشززتركة فززال
تتعظ من غنزى التجربزة وتعيزد إنتزاج الماضزي كالشزعوب المتخلفزة .وتعتبزر الزذاكرة مزدخالً إلزى
ثقافززة مدنيززة متجززددة .ال تقتصززر مسززاوئ غيززاب الممارسززات العبثيززة مززن أذهززان النززاس علززى
الصعيد المعرفي ،بل لها مخاطر على صعيد تكرار التجارب المأسوية.
 .3تجربز ززة الحز ززروب فز ززي لبنز ززان بز ززين  1975و 1990ليسز ززت مثي ز زرة لإلهتمز ززام علز ززى

المستوى المعرفي فقط ،بل ألنها ذات معنى وفائدة لحوالى نصف سكان العالم الزذين يعيشزون
في مجتمعات شبيهة ،من حيث تركيبتها ،بالمجتمع اللبناني.

 .4يز زرتبط تق ززدم لبن ززان ،وازده ززاره ،ومس ززتقبله ببن ززاء الس ززلم االهل ززي ال ززدائم ،وبممارس ززة

اللبنانيين لسياسة حذرة في عالقاتهم اإلقليمية والدولية وخاصز ًة اإلبتعزاد عزن سياسزة األحزالف
م زع القززوى الخارجيززة التززي ال بززد ان تززنعكس تززوت اًر ون ازعززات فززي الززداخل .وكززي يمكززن معالجززة
ظواهر النزاعات الدامية بين اللبنانيين التي قد تتكرر كل  10أو  15سنة أو أكثر ،ال بد لعلم

السياسة في لبنان ان يدرس هذه الظواهر سزاعياً إلزى معالجزة المشزكالت التزي تتهزدد المجتمزع

إليجززاد الحلززول لهززا .وهززذا مززا يسززاهم فززي ربززط الجامعززة بززالمجتمع ،ألن المعاهززد الجامعيززة هززي
مركز ابحاث أولى للدولة ويتعين عليها ان تكون علزى عالقزة وثيقزة بمزا يجزري فزي المجتمزع.
ا
وطمززوح هززذا البحززث أن يلقززي مزيززداً مززن الضززوء علززى ظززاهرة الحززروب األهليززة و/أو الداخليززة،

عّلززه يسززاعد فززي جزززء متواضززع مززن الحلززول .واذا لززم يززتمكن مززن ذلززك ،ف نززه قززد يفززتح الطريززق
ل خرين كي يكملوا البحث.
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3
تنفيذ البحث
تحتاج دراسة منظومة الحرب الى منهجية دقيقة ألسباب عدة:
 .1ألن المرحل ززة التاريخي ززة المش ززمولة بالبح ززث طوالاااة ،امت ززدت أح ززداثها عل ززى م ززدى

خمس عشرة سنة من  1975الى  1991ويواجه البحث مشكلة الغرق في التفاصيل.

 .2البح ززث جدي ززد وال تت ززوفر م ارج ززع ود ارس ززات ف ززي منظوم ززة الح ززرب نفس ززها .يوج ززد

كتابات حول الجيش والميليشيات والتهجير ووسائل الخوف وغيرها ،وقد أدت التجربة اللبنانيزة
إلزى وفزرة فززي االنتزاج .10لكزن ال تتززوفر اسزتنتاجات عززن مادى تارابط عناصار منظوماة الحاارب

 .10حول الجيش:

عزيز األحدب (اللواء الركن) ،لهيبة الدولة وحكم القانون ،بيروت224 ،1993 ،ص.

شز ززوقي خليفز ززة ،لبنااااان وقضااااية االماااان (د ارسز ززة مقارنز ززة :مشز ززروع تنظز ززيم ،تصز ززور لقضز ززايا االمز ززن األساسز ززية،
االه ز ز ز ززداف ،وبح ز ز ز ززث ف ز ز ز ززي المنهجي ز ز ز ززة التنفيذي ز ز ز ززة لعل ز ز ز ززم االم ز ز ز ززن والمعلوم ز ز ز ززات) ،بي ز ز ز ززروت،1994 ،
268ص.

فؤاد عون (العميد الركن) ،وابقا الجيش لهو الحل ،بيروت ،آب  288 ،1999ص.

ليلز ز ززى فرنسز ز ززيس ،تعااااااداد األسااااااباب الكامنااااااة وراء انفجااااااار الجاااااايش عشااااااية أحااااااداث ،1976 – 1975
بي ز ززروت ،الجامع ز ززة اللبناني ز ززة ،معه ز ززد العل ز ززوم االجتماعي ز ززة ،الف ز ززرع الث ز ززاني ،رس ز ززالة دبل ز ززوم الد ارس ز ززات
المعمقة.1986 ،
فؤاد لحود ،متساة جيش لبنان ،بيروت 311 ،1977 ،ص.
حول التهجير:
Robert Kasparian et André Beaudoin, la population déplacée au Liban 1975 - 1987,
Canada, 1991.
Ali Faour, “The Displacement Crisis and Forced Migration in Beirut in 1984”, ap.
Salim Nasr and Theodor Hanf (eds.), Urban Crisis and Social Movements,
Arab and European Perspectives, Beirut, 1987, pp. 165-198.
Boutros Labaki, et Khalil Abou Rjeily, Bilan des guerres du Liban (1975-1990),
Paris, L’Harmattan, “Comprendre le Moyen-Orient”, 1993, 256p.
حول الميليشيات:
Lewis Snider, “The Lebanese Forces: Their Origins and Role in Lebanon’s Politics”,
The Middle East Journal, vol. 38, no. 1, winter 1984, pp. 1-33.
Magnus Ranstrop, Hizb’ Allah in Lebanon: The Politics of Western Hostage Crisis,
New York, St. Martin’s Press, 1997.
حول اإلشاعات:
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ببعضااها ،وكيفيااة تركيبهااا .وف زرادة هززذا الكتززاب انززه جززاء ليسززد حاجززة فززي هززذا المجززال لجهززة
وصل تلك العناصر ببعضها .مما حتّم مطالعة الكثير من الكتزب مزن أجزل اسزتخراج الوقزائع.
وال تكمززن مشززكلة البحززث حززول الحززروب فززي لبنززان منززذ  1975فززي جمززع المصززادر وتبويبهززا
فحسب ،بل في كيفية قراءتها.
ُيش ّكل فن الحرب وعلم النفس السياسي والعالقاات الدولياة مرتكززات للبحزث ،ولكزن
ال بد من تحديد ما ليس لهو موضوع هذا البحث.
يستند البحث الزى التحليزل إنطالقزاً مزن األبحزاث حزول علام الحارب والنزاعاات ،وهزو

التعمززق ف زي معرفززة كيفيززة إشززتعال الحززروب
تاليزاً ليسززت تتراخ ااً للحاارب .يبززدأ بنززاء السززالم مززن ّ
لمعالجتها ،والقضاء على أسبابها من الجذور.
ليسز ززت الد ارسز ززة بحثزز زاً فز ززي المواقز ززف السياسز ززية للقز ززوى المتنازعز ززة وقز ززدراتها القتاليز ززة
وايديولوجياتها ،وال هي دراسة في قضايا الفكر السياسزي واإلصزالح الدسزتوري .بزل ان البحزث

هو دراسة فزي االتنوسزتراتيجيا او فزي علزم الحزروب المرتبطزة باألقليزات ،واسزتراتيجية الن ازعزات
الداخليزة ،وكيفيززة إشززتعالها ،وسزبل ضززبطها فززي المجتمعزات المتنوعززة .ترمززي هزذه الد ارسززة الززى
إدراك أفض ززل لعناص ززر النز ززاع وعملي ززات اإلس ززتقطاب ال ززداخلي الت ززي ت ززؤج األزم ززات وتؤس ززس

للحروب.

 .3ألن الحرب في لبنان هي حالة نموذجية في سبل توليد الن ازعزات وادارتهزا ،وهزي

حالززة إختباريززة لفاعليززة التقنيززات المسززتخدمة .امتززدت بعززض التجززارب الززى بلززدان اخززرى يجززري
فيهزا اسزتعمال تقنيزات اختبزرت أوالً فزي المختبزر اللبنزاني .يمكزن إضزعاف مناعزة دول صززغيرة،

ب غ ززداق االمز زوال واالس ززلحة عليه ززا ،وع ززن طري ززق بن ززاء وادارة نظز زام ح ززرب متكام ززل ،ل ززه س ززياقه
الخاص في التطور ،تخضع لقواعده كل أطراف النزاع.11

Fadia Nassif Tar Kovacs, Les rumeurs dans la guerre du Liban: Les mots de la
violence, Paris, CNRS Editions, 1998, 375p.
11
. Béchara Ménassa, Le Liban dans la tourmente, Beyrouth, Editions de L’Orient,
1991, 245p.

40

نزاعات الداخل وحروب الخارج

4
المنهجية
تتنزاول الد ارسزة حززرب لبنزان منززذ إنزدالعها عزام  ،1975وحتززى إنتهائهزا عززام ،1991
تاريخ حل الميليشيات ،وتسليم اسلحتها ،او بيعها واعادتها للخارج .هزذه المرحلزة مفيزدة لد ارسزة

النزاعات والحروب الداخلية المعاصزرة مزن خزالل بحزث ميزداني وتزوثيقي يعتمزد بصزورة رئيسزية
على مصادر صحفية مختلفة لبنانية واجنبية ،شرل قراءة االحداث بمنهجية جديدة.
تحت ززاج د ارس ززة منظوم ززة الح ززرب الزززى عم ززل موسزززوعي كبي ززر بس ززبب وفز زرة عناصز زره
وتشابكها .فالميليشيات ،على سبيل المثال ،أحزد أركزان الحزرب ،يتعزذر عزدها واحصزاؤها بدقزة

بسبب توالي ظهور ميليشيات جديدة واختفاء اخزرى طزوال م ارحزل الحزرب .ممزا يجعزل د ارسزتها

بمجملها ام اًر صعباً .والتهجير متعزدد الجوانزب ،امزا وسزائل اإلعزالم فتُشز ّكل بمفردهزا موضزوعاً
المعباارة فززي بنززاء
لكتززاب مززن الحجززم الكبيززر .لااذا يقتصاار البحااث علااا دراسااة بعااض الحاااالت
ّ
الميليشززيات ،والتهجيززر ،ووسززائل اإلعززالم ،وتعطيززل الجززيش بهززدف اسززتخراج اآلليااة مززن خززالل

الحاالت البارزة.

يواج ززه البح ززث فزززي منظوم ززة الح ززرب خط ززورة د ارس ززة العمومي ززات او القيز ززام بتحقيزززق

التعمزق بزأي مزن عناصزر التصزميم بسزبب كثرتهزا وتعزددهاُ .يخشزى تاليزاً
سطحي ال يؤدي الى ّ
ان يقتصر البحث على إعداد عمل توثيقي بحت يزأتي علزى حسزاب التحليزل واإلسزتنتاج .كزان
من األفضل حصر البحث في موضوع الجيش وتعطيلزه ،أحزد عناصزر التصزميم ،لكزن بعزض

الوثائق يحتاج الى مزيد من الوقت ليكشف عنه النقاب.

التنقيز ززب عز ززن قضز ززايا الجز ززيش قز ززد يصز ززطدم بز ززالحظر المز ززانع الز ززذي توجبز ززه السز ز ّزرية

المفروضة على الموضوعات العسكرية .احتاج البحث إلى العودة ألرشيف بعزض المؤسسزات
فتم االكتفاء بالمصادر الممكنة.
ومنها الجيش ،ولم يكن االمر متاحاًّ ،
ما هي نوعية البحث؟

أوالً-بحث ميداني وقراءة اخرى :كانت قزراءة اخزرى وبحثزاً ميزدانياً اقتضزى تمحيصزاً

دقيقاً ال في المصادر المكتبية فقط ،بل في زوايا الصحف أيضاً الصادرة خالل خمسزة عشزرة

سنة .وواجه البحث صعوبات ناجمة عن األوضاع السياسية واألمنيزة وحالزة االرتيزاب النفسزي

لززدى اللبنززانيين عموم زاً ،ممززا كززان يعيززق الحصززول علززى البينززات .وتركززز البحززث علززى د ارسززة

حاالت ،نذكر أبرز النماذج:
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 .1حادثة الجنزدي خالزد كحزول فزي تصزديه للخطزف علزى الهويزة ،والتزي لزم تتناولهزا
الصحف بالتفصيل أو التحليل باستثناء ما ذكرته حول الوقائع .قصدت كحول إلى بلدته برجا
(الشوف) للتوسع في دراسة الحالة" :كانت سيارة عسكرية تنقل جنزوداً فزي طزريقهم مزن النزادي
العسكري في الزيتونة الى مقر القيادة في اليرزة .عند مستديرة البربير اوقفهزم مسزلحون وطلبزوا
الززى الجنززود المسززيحيين النزززول والززى المسززلمين متابعززة سززيرهم ،فترجززل الجميززع ،ولززدى عززرض
بطاقززاتهم علززى المسززلحين تبز ّزين ان بيززنهم مسززلمين ومسززيحيين فقززالوا للمسززلمين اصززعدوا ال ززى
كحول وقزال :نحزن جنزود لبنزان ولزيس بيننزا مسزلم او مسزيحي واذا
السيارة .فاعترضهم الجندي ّ

كنتم تريدون قتلنا فاقتلونا جميعنا .فاحرج المسلحون وتركوا الجنود".12

 .2مبادرة المربية ناديا برصا شدياق ،مديرة ثانوية رسمية ،لسد الفراج التربوي خزالل

الحرب وابعاد الناشئة عزن الميليشزيات .قامزت المبزادرة علزى التعزاون بزين إدارة الثانويزة وأهزالي
التالميززذ ،ممززا سززمح بتخطززي قلززة الززدعم الرسززمي للقطززاع التربززوي مززن خززالل تجربززة مجل ززس
األه ززل .وتكم ززن اهمي ززة ه ززذه الحال ززة ف ززي نجاحه ززا ف ززي مدرس ززة رس ززمية وس ززط ظ ززروف الح ززرب

الصعبة ،مما خفف عن األهل الخوف على مستقبل اوالدهم.

 .3كيف ينشأ خط التماس؟ نشوءه مفتعل ،بحج الزدفاع عزن الزنفس نتيجزة تخويزف
مسبق بأن طرفاً ما يريد التعرض لطزرف آخزر ومهاجمتزه .ففزي الشزياح ،مزثالً ،جزاء مزن يقزول
للمسززلمين ان المسززيحيين سيشززنون الهجمززات علززيكم .وفززي المقابززل قيززل للمسززيحيين فززي عززين
الرمانة ان المسلمين والفلسطينيين يتزأهبون لضزربكم .الجميزع اشزترى السزالح وبطريقزة متوازيزة
لدرء االخطار.

 .4التجارب العسكرية في مرحلة انقسام الجيش :قامت وحزدات مزن الجزيش اللبنزاني
مرة على األرض بعزد االنشزقاق عزام  ،1976وذلزك
بتحقيق األهداف المرجوة من نزولها ألول ّ
في تل الزعتر وجسر الباشا وفي بلدة شكا .وتواصل انعقاد االجتماعات المشتركة بين ضبال
القيز ززادة مز ززن جميز ززع الطوائز ززف فز ززي و ازرة الز ززدفاع فز ززي اليز ززرزة ،لتوحيز ززد الجز ززيش وتز ززأمين رواتز ززب

العسززكريين .ونجززح الجززيش عنززد إعززادة انشززطاره فززي شززبال  1984فززي عززدم إطززالق الوحززدات
المختلفززة النززار علززى بعضززها ،عنززد إعززادة تقسززيم بيززروت ،فززي الوقززت الززذي كانززت تنسززحب فيززه
القوات المتعددة الجنسيات.

 .12النهار ،1975/12/9 ،ص .6
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احتززاج البحززث إلززى العززودة إلززى أرشززيف بعززض المؤسسززات ومنهززا الجززيش ،فاصززطدم
بالس زرية علززى الموضززوعات العسززكرية .ورفضززت القيززادة طلبززاً خطي زاً تقززدمت بززه فززي حزيززران

 ، 1996إلرشادي إلى المصادر التي يمكن أن تزوفر إجابزات علميزة تؤكزد أو تنفزي التعميمزات

القائلة بأن الجيش إذا تدخل في حالة من اإلنقسام بين السياسيين ُيخشى انشطاره.
توجهززت بالطلززب عبززر معسززكر خدمززة العلززم فززي الززوروار ،بصززفتي محاضز اًر متطوع زاً
فززي تنشززئة المجنززدين منززذ  ،1994ولززم تُسز ّزهل عالقززة التززدريس مززع الجززيش فززي الحصززول علززى
معلومززات .فب ززالنظر إل ززى المحاكمززات المفتوح ززة عل ززى بع ززض ملفززات الح ززرب ،والشززكوك ح ززول

خلفياته ززا السياس ززية ،جعل ززت الكثيز زرين يمتنع ززون ع ززن ال ززرد أو المس ززاعدة خش ززية أن تك ززون وراء

البحث "أجهزة ومراجع مخابراتية" .والقيادي الحزبي الوحيد الذي كانت له الجزرأة للزرد  -وقزائع

المقابلة معه مدرجة في الكتاب  -رفض أن ُيكشف النقاب عن إسمه.
اقتضى التحقزق مزن صزحة الوقزائع فزي بعزض م ارحزل البحزث مقابلاة قيزادات رسزمية
وعسكرية او حزبية وميليشيوية عايشزت هزذه الحقبزة مزن تزاريخ لبنزان لتوضزيح بعزض الحزاالت

واإلجابززة علززى االسززئلة التززي أُثيززرت فززي معززرض التقززدم بالبحززث .ولززم يكززن ذلززك سززهالً .وتمززت

مراجعة مذكرات بعض رجال السياسة او بعض األفزراد الزذين اختبزروا التجربزة او عزانوا منهزا.

وفي هزذا السزياق ت الزم االعتمزاد علزى ببليوغرافيزا مسزاعدة أعزدها الزدكتور انطزوان مس ّزرة حزول مزا
صدر عن الحرب في لبنان من .131989 – 1975

تمكنزت مزن الحصزول علزى إيصزاالت الجبايزة الماليزة للميليشزيات بعزد التفتزيش عنهززا
سنوات قبل الوقوع عليها .ولم تكن ندرتها السبب بقدر ما كان الخوف غير المبزرر أي خزوف
حاملها من إظهارهزا بعزد الحزرب خشزية تعزريض نفسزه أو الغيزر الي انتقزام أو عقزاب .فالعديزد

من اإليصاالت يظهر عليها أسماء مالكي سيارات نقل ،وأرقام تسجيلها ،وأسماء امنزاء الماليزة
في التنظيمات الحزبية .تعهدت لحامليهزا بمحزو األسزماء وارقزام الميكانيزك المدرجزة عليهزا عنزد
اسزتالمي لهززا .ومزا حصززلت عليزه كززان مفيززداً جزداً لتكززوين جزداول عززن قيمزة بعززض "الضزرائب"

والرسوم التي كانت تستوفيها الميليشيات.

أمضيت وقتاً طويالً لرسزم خرامط خطاوط التمااس وجمزع المعلومزات عنهزا .وتعمزدت

إظهززار التعززديالت الميدانيززة إلب زراز حسززاب الكلفززة الباهظززة بالمقارنززة مززع المنفعززة الزهيززدة ألي
. Antoine Messarra, Conflit et concordance au Liban, 1975 -1989. Bibliographie
sélectionnée, Francfort, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische
Forschung, 1989, 333p.
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محاولة انتصزار .كزان مزن األفضزل ربمزا د ارسزة خزط التمزاس الزذي قسزم بيزروت إلزى شزطرين.
يفززرض ذلززك تززوفر منززاخ مززن الثقززة بززين الباحززث والشززهود ،والززى معرفززة شخصززية .يستحسززن أن

يكززون ابززن الحززي أو الشززارع الززذي ارتفززع فيززه خززط التمززاس هززو الززدارس ال شززخص غريززب عززن
المنطقززة ألنززه لززن يجمززع وقززائع مفيززدة لبحثززه .اللبنززانيون الززذين عاشزوا فززي اجسززادهم وضززمائرهم
الحززروب هززم المؤرخززون الحقيقيززون .إن لززم ينقل زوا مززا حصززل ،يززأتي بعززدهم اخصززائيون يكتبززون

تاريخاً كاذباً.

تواجهاااك فاااي البحاااث مشاااكلة التغّلاااب علاااا قرفاااك لم ززا ح ززدث ك ززي تت ززابع اس ززتنبال

اسززتراتيجيات الن ززاع لززدى الالعبززين الكبززار والصززغار .وتتفطززر حزن زاً وأنززت تتززابع التززدقيق فززي

ح زوادث العنززف بززأدق تفاصززيلها وفظائعهززا األليمززة وصززور الضززحايا .ممززا يحززتم عليززك تمضززية

ليال بيضاء ومقاومة االكتماب واليتس الذي يوّلده هذا النوع من المطالعات.
انياً -منهجية دراسة الحالاة :كيزف نقز أر مرحلزة 1990 – 1975؟ كزان مزن المفيزد
قزراءة مززا حصززل منززذ  13نيسززان  1975علززى نمززط مغززاير لمززا يرويززه مؤرخززون لحادثززة الصززيد
والحجززل ع ززام  ،1860والص ززطدام دواب المسززيحيين وال ززدروز ،وه ززو ال ززنمط المتززداول لتس ززطيح
االمور الدولية ف ي الشأن اللبناني ووسيلة إلبزراز العامزل الزداخلي فزي الن ازعزات الداميزة .عسزى
أن تكززون قراءتنززا مززدخالً لمنهجيززة تاريخيززة لبنانيززة وعربيززة اصززيلة لبنززاء ذاك زرة جماعيززة واقعيززة

للحاضر والمستقبل .والقاعزدة التزي اعتمزدتها فزي الكتابزة تجمزع بزين عزرض األحزداث وتحليلهزا

فز ززي الوقز ززت نفسز ززه واالبتعز ززاد عز ززن األحكز ززام المسز ززبقة دون التز ززأثير علز ززى القز ززارئ حرص ز زاً علز ززى

الموضوعية .واعتمدت اسلوباً بعيداً عن الروح االنتصارية أو التبرير.

تتوفر حاجة ماسة ،خالل مرحلة السلم ،إلعادة قراءة الوقزائع واألحزداث التزي وقعزت

متفجززر ،وعززدم تصززغير أزمززة شززرق
بززين  1975و 1990وتقززديرها فززي وضززع إقليمززي ودولززي ّ
أوسط الى قضية إصالحات دستورية او فعالية دولزة وحكومزة وجزيش .تسزمح المسزافة الزمنيزة
الفاصززلة ب لقززاء نظ زرة شززمولية ،علززى تجربززة السززنوات الخمززس عش زرة ،وق اراءة للحاارب مااا بعااد

الحاااارب ،واع ززادة تبي ززان م ززا حزززدث بزززدافع االسزززتنتاج ،واالس ززتفادة ،ال باس ززلوب إحي ززاء ح ز زوادث

الماض ي .ليس موضوع البحث تبرئة اللبنانيين من تبعة مشاكل بلزدهم ،وال الزدفاع عزن النظزام
السياسي ،بل استخالص قواعد عامة إنطالقاً من أبحاث ميدانية.
المنهجية المعتمدة في البحث هي غير اختزالية ،ال تربط ما حصزل مزن حزروب فزي
بفعالية حكومة وجزيش ودولزة ،بزل
لبنان حص اًر بقضية اإلصالحات الدستورية أو بالطائفية أو ّ
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ترصززد الموضززوع بنظ زرة شززمولية .تعتمززد هززذه المنهجيززة علززى د ارسززة الحالززة حيززث تركززز علززى
السزلوك الفعلزي ،أو علزى مجمزوع المواقزف ،وكزذلك علزى وصزف ،أو تتزابع األحزداث التزي يقززع
السلوك في محيطها ،وتحليل الحاالت ومقارنتها ،مما يسمح ب طالق الفروض .ودراسة الحالة

البينزات
هي من مناه البحزث التزي تتطّلزب دقز ًة فزي اإلعزداد والتنفيزذ .وهزي تسزتند علزى جمزع ّ
التعمززق فززي د ارسززة مرحلززة تاريخيززة معينززة ،أو د ارسززة جميززع الم ارحززل التززي مز ّزرت بهززا بشززكل
و ّ

تفصززيلي ،مسززتخدم ًة التشزريح المنهجززي ،للكشززف عززن مختلززف جوانبهززا ،وذلززك بهززدف الوصززول
إلززى تعميمززات علميززة .ود ارسززة الحالززة هززي فززي الواقززع ،إعززادة عززرض مززا حززدث فززي مختلززف
المسززتويات ،فززي فت زرة زمنيززة محززددة ،ممززا يعطززي القززارئ صززورة لززم تكتمززل مززن قبززل ،ألي مززن
المشاركين فيها وقت حدوثها.14

ُ .14يراجع الفصل المتعّلق بز"مناه البحث االجتماعي وأدواته" ،في كتاب محمد الجوهري وعلياء شكري ومحمد
علي محمد والسيد محمد الحسيني :دراسة علم االجتماع ،القاهرة ،دار المعارف468 ،1979 ،
ص ،ص .141 – 49
B. Hozelitz, (ed.), A Reader’s Guide to the Social Sciences, Glencoe, The Free
Press, 1960.

مقدمة
حرب لبنان في حروب العالم

ان التط ززور الحز ززديث للنظزززام ال ززدولي ،وبص ززورة رئيس ززية لز زدول متنوع ززة مث ززل لبن ززان،
تبدل ،فأصبحت الحزرب
يوغوسالفيا ،وقبرص ،يظهر ان مفهوم الحرب التقليدية بين الدول قد ّ
أو الحروب تُشن بالوكالة وتنتشر فزي الزدول ذات البنيزة المتعزددة مسزتغل ًة ظزاهرة االقليزات فزي
الرهان على الصراع االقليمي والدولي.

هززذه الحززروب الحديثززة ،المتفاوتززة فززي درجززات العنززف ،والتززي يجززد االختصاصززيون

ص ززعوبة ف ززي تص ززنيفها (أهلي ززة ،داخلي ززة ،اقليمي ززة ،دولي ززة؟) ،ف ززي قب ززرص ولبن ززان ويوغوس ززالفيا
وغيرها ،إضاف ًة إلى بزروز العامزل الزديني بقزوة ،كعامزل موّلزد للتعصزب (االصزولية) والنززاع فزي
بعض الدول العربية ،يندرج في سياق تقنيات زعزعة االستقرار.
الحزرب الداخليززة و/أو األهليزة هززي نززاع مسزّلح ينشزب بززين مجموعزات مززن السززكان،1

من أبناء البلد الواحد ،وأكثر ما تدفع إليه النزاعات الحزبيزة أو الطائفيزة أو المعارضزة الشزديدة
2
ميززز الحززرب الداخليززة و/أو
للحكومززة  .ان الرهززان علززى النززاع بالنسززبة للدولززة المعنيززة هززو مززا ُي ّ
التمرد.
األهلية عن الثورات البسيطة أو حاالت ّ

زادة تكززون اآلليززات المعز ّزدة لمسززرح النززاع علززى عالقززة مززع المشززاكل الداخليززة ،ولكززن
عز ً
دون أن تكون ناجمة حتماً عنها ،أو من دون صلة سببية داخلية مباشزرة معهزا ،ممزا يضزطرنا

إلى إعادة النظر بمفهوم الحرب األهلية في اطار النظام العالمي المعاصر .الحروب الداخلية

المعاصرة ،والتزي مزا زال الزبعض يطلزق عليهزا تسزمية "حزروب أهليزة" دون تمييزز ،هزي البزدائل
عزن الحزرب العالميزة الثالثزة ،البالغزة الكلفززة للقزوى الدوليزة واالقليميزة المتشزبثة بنموهزا ورفاههززا.

من هناُ ،يخشى على بعض القوى الداخلية التي تتحرك وفقاً ألهداف ومفاهيم وطنيزة متصزلبة

. Charles Debbasch et Yves Daudet, Lexique de politique, Dalloz, 1984, p. 177.
 .2احمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت ،1986 ،ص .445
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أو الطامعة باإلنتصار أو النفوذ ،أو المرغمة على الخضوع بهدف تأمين حمايتها الذاتيزة ،ان
تنتهي ب شغال وظيفة مخّلة بالوضع االقليمي بانتظار نضوج النزاع ،وبمعزل عن إرادتها.

ث ززم أن تك ززاثر ع ززدد الح ززروب الداخلي ززة و/أو األهلي ززة ف ززي الع ززالم يط ززرح سز زؤاالً ح ززول

االسزتراتيجيات الفاعلزة لحمايززة السز ّكان المززدنيين ضزحايا أعمزال العنززف والدارة الحلزول الناجعززة
عبز ززر تحصز ززين المجتمز ززع مز ززن الز ززداخل ،وزيز ززادة مناعتز ززه ضز ززد مخز ززاطر الص ز زراعات الداخليز ززة
المسّلحة؟ 3عانى لبنان في تاريخه الحديث العديد من النزاعات المسّلحة تواصل آخرها حوالى

سبعة عشر عاماً .وأكثر من خمسين نزاعاً مسّلحاً شبيهاً بالنزاعات اللبنانية ما تزال تتواتر فزي
أرجاء األرض كافة في الوقت الراهن :من سري النكا إلى السودان والمكسيك وتيمور الشزرقية
وسيراليون وداخل بعض جمهوريات االتحزاد السزوفياتي السزابق وحتزى بزين جمهوريزات االتحزاد
اليوغوسالفي السابق .ما من مواجهزات تزدور بزين دول بعضزها ضزد الزبعض اآلخزر .كزل هزذه
النزاعات ،بما فيها الصراعات الدامية في لبنان ،تحظزى بسزمة مشزتركة اآل وهزي قيزام المعزارك
والحروب داخل هزذه الزدول .حتزى فزي صزربيا وكرواتيزا والبوسزنة  -الهرسزك ،وهزي جمهوريزات

مبسززط،
معتززرف بهززا دولي زاً نشززأت بعززد تفكززك يوغوسززالفيا ،ال يمكززن تصززنيف نزاعاتهززا ،بشززكل ّ
ومتميزة بزالمفهوم المتعزارف عليزه نظز اًر لوجزود تزداخل سز ّكاني شزديد
كحروب بين دول منفصلة
ّ
يدل
وأقليات من الصرب والكروات والمسلمين في هذه الدول الثالث .وال شيء في هذه الدول ّ

عل ززى وج ززود ثقاف ززة سز ززلمية جامع ززة حز ززول عبثي ززة الح ززروب الداخلي ززة بمز ززا يض ززمن ردع العنز ززف

والعدواني ززة واالس ززتقواء .وال يوج ززد تاليز زاً دالئ ززل تش ززير إل ززى ان الن ازع ززات والتناقض ززات ب ززين ه ززذه
المجموعات سوف تختفي.
لززم تعززد الحززروب تنشززب مباش زرة بززين دول متنازعززة ،بززل أصززبحت تحتززدم "بالواسززطة"
زتم
عبززر حلفززاء مززن المجموعززات االهليززة داخززل دولززة مززا .هززذه الحززروب المصز ّزغرة غالب زاً مززا يز ّ
زدخل االسزرة الدوليزة الدارة
التركيز على طابعها الداخلي إلخفاء أبعادهزا الخارجيزة والح ّزد مزن ت ّ

 . 3تراجع وقائع ومناقشات المؤتمر الدولي الذي نظمته نقابة المحامين في بيروت ،بالتعاون مع اللجنة الدولية
للصليب األحمر (جنيف) والصليب األحمر اللبناني في  3و 4كانون األول  1999حول موضوع "القانون

الدولي االنساني وحقوق االنسان :نحو مقاربة متجددة" ،وبخاصة أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر حول واقع

ضحايا النزاعات وسبل حماية المدنيين التي أعدها مسؤولون وأخصائيون في مؤسسات دولية قدموا من أربعة
بلدان (بلجيكا ،فرنسا ،ايرلندا ،سويسرا ،إضافة إلى لبنان) ،في كتاب :القانون الدولي االنساني وحقو

االنسان ،بيروت ،منشورات النقابة 160 ،2000 ،ص.
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الحلززول الممكنززة .4ومززا يجعززل هززذا الت زدخل صززعباً العززرف القززانوني ال ززدولي السززائد من ززذ ع ززام
 1945الززذي تمتنززع بموجبززه االمززم المتحززدة عززن التززدخل فززي الشززؤون الداخليززة للززدول مززن دون
موافقته ز ززا الض ز ززمنية عل ز ززى األق ز ززل ،باس ز ززتثناء ح ز ززاالت الت ز ززدخل لتنظ ز ززيم المس ز ززاعدات اإلنس ز ززانية
طبززق عليززه برنززام العقوبززات "الززنفط مقابززل الغززذاء") ،والتفتززيش عززن
(الصززومال والع زراق الززذي ُ

أسلحة الدمار الشامل (العراق) .ومن أيزن تزأتي موافقزة المنظمزة الدوليزة مزا دامزت االنقسزامات

والنزاعات المسّلحة هي الصورة الشائعة عن المجموعات األهلية؟.5

حت ززى ول ززو ل ززم تتص ززارع الق ززوى العظم ززى مباشز زرًة ،فز ز ن ن ازع ززات غي ززر مباشز زرة وأخ ززرى
بالوكالة قد تندلع على األرجح .وما دامت العواصزم الكبزرى محميزة بزدروع الزردع النزووي ،فز ن

الحرب بين القوى العظمى سزتظل مجّيزرة لزدول العزالم الثالزث حيزث تصزطدم دوائزر النفزوذ .أمزا
أشكال الحروب التي قد تتخذها هذه الصدامات فهي متنوعة :بدءاً مما ُيسمى بالحروب "ذات

تتميزز بفظاعزة المزذابح واالقتتزال وضزعف
الحماوة أو الحدة المنخفضة" ،مرو اًر بزالحروب التزي ّ
التنظيم ،إلى بضعة ضربات بين حدود الدول ،فالحروب بالوكالة ،والحروب المباشرة ،وصزوالً
إلى الحروب التي تتدخل فيها القوى اإلقليمية الكبرى.6

ُيش ز ّكل مسززتقبل الحززرب فززي العالقززات الدوليززة المقبلززة موضززوعاً محوري زاً يفززرض الززرد

التيار التشاؤمي بأن االنسانية سوف تظل فزي
على التحديات التي يثيرها ،حيث يعتقد أنصار ّ
المسززتقبل تشززهد الحززروب كمززا حصززل فززي تاريخهززا الطويززل وان تطززورت أشززكالها وأنواعهززا أو
7
التي ززار التف ززاؤلي ،فيس ززود أوس ززاطهم اعتق ززاد خ ززاطئ مف ززاده ب ززان انتش ززار
تغي ززرت  .أم ززا أنص ززار ّ
ّ

4

. Farid el-Khazen, The Breakdown of the State in Lebanon (1967-1976),
Cambridge, Harvard University Press, 2000, 400p.
 . 5إال أن المالحظ ان مجلس األمن الدولي ّبدل سياسة عدم التدخل منتهجاً سياس ًة أكثزر فاعليزة تجزاه لبنزان منزذ
 2004بتصويته على القرار رقم  1559المتضزمن طلبزاً ب نسزحاب غيزر مشزرول للقزوات السزورية فزي لبنزان ،وهزو

ما تحقزق فزي  ،2005/4/26واجزراء اإلنتخابزات الرئاسزية فزي لبنزان عمزالً بأحكزام الدسزتور اللبنزاني .جزاء صزدور

ه ززذا القز زرار قب ززل س ززاعات م ززن إجتم ززاع مجل ززس النز زواب ف ززي  2004/9/4لتع ززديل الدس ززتور وتمدي ززد والي ززة رئ ززيس

الجمهوريززة أميززل لحززود بضززغط مززن سززوريا .ومنززذ ذلززك الوقززت ولبنززان يمثززل بنززداً موضززوعاً فززي شززكل دوري علززى

جدول أعمال مجلس األمن الدولي ،مما يعكس اإلهتمام الذي توليه المنظمة الدولية باألوضاع في لبنان.
. Laurent Murawiec, La guerre au XXIe siècle, Paris, Editions Odile Jacob, 2000,
300p., pp. 21-43.
7
. John J. Mearsheimer, “Back to the Future: Instability in Europe After the Cold
War”, International Security, summer 1990.
6
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الديمقراطية في العالم يخفف كثي اًر من امكان اندالع الحروب .8ولكزن الحالزة اللبنانيزة تزدحض

هذا االعتقاد ألن الحروب لم تندلع في لبنان عام  1975بسبب نقص أو ضعف الديمقراطية،
بززل نتيجززة االسززتغالل الخززارجي للديمقراطيززة اللبنانيززة .وأن تقززدم الديمقراطيززة ال يكفززي للقضززاء

على العنف.

ُيشززدد األمززين العززام السززابق لالمززم المتحززدة ،الززدكتور بطززرس غززالي علززى اعتبززار هززذه
الن ازعززات بأنهززا "مززن نمززط جديززد" .مشززكلة هززذه الن ازعززات والمواجهززات الناجمززة عنهززا ،أن أعمززال
العنف ال تندلع فقط بين جيوش نظامية ولكن أيضاً بزين ميليشزيات مزن مزدنيين مسزّلحين غيزر
هشززة وغيززر مسززتقرة .تتخززذ هززذه الحززروب
مّلمززين بأُصززول االنضززبال العسززكري مززع ُبنززى قياديززة ّ
شززكل حززرب الش زوارع مززع خطززول مواجهززة ملتبسززة وغيززر دقيقززة .وهززل ُيعتبززر المززدنيون بززأنهم
ُ"يش ز ّكلون الضززحايا الرئيسززية لهززذه الحززروب التززي غالب زاً مززا تسززتهدف الززدفاع أو السززيطرة علززى
السكان والموارد االقتصادية كأحد االهداف الرئيسية للحرب" ،9أم ال؟
ّ

خززالل الحززرب العالميززة الثانيززة ،كانززت نسززبة الضززحايا المززدنيين قياسزاً علززى الضززحايا
بالسكان حيزث أصزبحت
العسكريين حوالى  50في المئة .اما الحروب الجديدة فهي أكثر فتكاً
ّ

هززذه النسززبة تُقززارب  90فززي المئززة .10العنززف فززي الحززروب الداخليززة يصززل إلززى مسززتويات فززي
منتهززى الحز ّزدة والرعززب .وتجززد المنظمززات المهتمززة بالمسززائل االنسززانية بززأن عليهززا التفززاوض مززع

ومتغيززرة ،وغالبز زاً ال تحتززرم أيززة قواع ززد سززلوكية أو مع ززايير خلقيززة ،ب ززل
زتقرة
ّ
"سززلطات" غيززر مس ز ّ
تستغل الضحايا المدنيين وتختلس المساعدات المرسلة إلغاثة منكوبي الحرب من المدنيين.
قدم مستشار األمن القومي االميركي السابق زبيغنيو بريجينسكي في كتابزه "انفزالت
ُي ّ
الضزوابط" رقمزاً مخيفزاً إذ ُيقز ّزدر عززدد ضززحايا حززروب القززرن العشزرين (العالميززة منهززا واالقليميززة
والداخليزة) بنحزو  187مليززون نسزمة .11وفزي مدينززة وينيبيزغ (كنزدا) عقززد مزؤتمر دولزي بززين 10

و 17ايلززول  2000البعززاد األوالد عززن الحززروب ،سززلط الضززوء علززى إحصززاءات مثي زرة للقلززق
تظهر أن الحروب دمرت حياة ماليين األوالد .ويكشف صندوق االمم المتحدة لرعاية الطفولة

. Cf. Edward Mansfield & Jack Synder, “Democratization and the Danger of War”,
International Security, summer 1995.
9
. Supplément à “Un programme de paix”, document du secrétariat général, Nations
Unies, New York, A/50/60/1995/1, 3 janvier 1995.
10
. Mariano Aguirre, “Guerres civiles: idéologies folles”, in Le Monde diplomatique,
novembre 1995, p. 10.
 .11سليم نصار" ،انتهى قرن العنف والحروب بكلفة  187مليون قتيل للبشرية" ،الحياة،1999/11/27 ،
8
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فرقزوا عزن أهزاليهم
(اليونيسيف) ان أكثر من مليون ولد أصبحوا يتامى في العقزد الماضزي ،أو ّ
وهجر  20مليون ولد منازلهم بسبب الحرب .كمزا أن أكثزر مزن مليزوني ولزد قتلزوا فزي الحزروب
ف ززي العق ززد األخي ززر فيم ززا أُص ززيب  6مالي ززين آخز زرين بج ززروح أو أُعيقز زوا م ززدى الحي ززاة .وقزز ّزدرت

اليونيسزيف ب ز  300ألزف شزاب عززدد الزذين تقزل أعمزارهم عززن  18عامزاً وتورطزوا فزي  30ن ازعزاً

حمز ززالين أو ُسز ززعاة بريز ززد أو اسز ززتُعبدوا
مس ز زّلحاً فز ززي مختلز ززف أنحز ززاء العز ززالم بصز ززفتهم جنز ززوداً أو ّ
جنسياً.12

هززذه الحززروب تنززدلع خاصز ًة بأسززلحة غالبزاً مززا تكززون مسززروقة مززن الجيززوش النظاميززة
في هذه البلدان أو مشتراة في السوق السوداء حيث عمليات التهريزب تظزل بمنزأى عزن الرقابزة

ويشز ّكل هززذا الواقززع أحززد مظززاهر ضززرب السززيادة الوطنيززة لهززذه الززدول ويرتز ّزد بمفاعيلززه
الرسززميةُ .
السلبية علزى المسزتوى العمالنزي .مزن هنزا قزد تضزمحل المؤسسزات واألجهززة الحكوميزة التابعزة
للدول التي تدور فزي داخلهزا تلزك المواجهزات مهزددة بحزدوث فزراج خطيزر للغايزة علزى الصزعيد

المؤسسززاتي :فززالقوى المولجززة بالحفززاظ علززى األمززن الززداخلي وصززون الحززدود يتعز ّزرض عملهززا
للشززلل ،والسززلطة القضززائية يتعطززل نشززاطها ،وتتفشززى اللصوصززية ذات الطززابع السياسززي ،أمززا
الحكومززة فتتوقززف عززن مراقبززة مجمززل اال ارضززي الوطنيززة ويتعز ّزرض عملهززا للشززلل والعرقلززة علززى
غ زرار مززا أصززاب اجتماعززات مجلززس الززوزراء فززي لبنززان ط زوال م ارحززل عديززدة مززن الحززروب.13

البنز ززى التحتيز ززة كز ززالطرق والجسز ززور ومحطز ززات ضز ززخ الميز ززاه وتوليز ززد الكهربز ززاء وسز ززكك الحديز ززد
ُ
والمط ززارات يج ززري تعطيله ززا وت ززدميرها بش ززكل م ززنظم م ززن قب ززل أطز زراف النز ززاع ،مم ززا ي ززؤدي إل ززى
التقهق ززر االقتصز ززادي السز زريع ،وتص ززبح عمليز ززة إع ززادة االعمز ززار والنهزززوض المس ززتقبلي صز ززعبة

ومشكوك فيها كثي اًر.

تنززته غالبزاً األطزراف المتقاتلززة فززي هززذه الحززروب ديبلوماسززية همجيززة أو شرسززة حيززث ال قيمززة للكززالم

والوعززود أو للقواعززد االساسززية للسززلوك العقالنززي .14تحززرق المجموعززات المنخرطززة فززي الحززرب الغززالل والمحاصززيل
وتزرع االلغام وتحاول مراقبزة الطزرق التزي تسزلكها المزؤن والسزلع والحاجزات االنسزانية واألشزخاص ،وكزذلك تسزعى
للسيطرة على التجمعات السكنية التي تسمح لها بتجنيد المقاتلين بمزا فزيهم القاصزرين علزى وجزه العمزوم .لقزد وّلزى
" .12مؤتمر دولي البعاد األوالد عن الحروب" ،النهار ،2000/9/12 ،ص .20

 .13طوني عطزاهللا ،التضامن الوزاري :دراسة حالة في النزاع والتسوية في األنظمة االمتالفياة ،بيزروت ،المكتبزة
الشرقية224 ،1997 ،ص.

 .14تراجع وقائع ومناقشات المؤتمر الزدولي الزذي نظمتزه نقابزة المحزامين فزي بيزروت ،بالتعزاون مزع اللجنزة الدوليزة

للص ززليب األحم ززر (جني ززف) والص ززليب األحم ززر اللبن ززاني ف ززي  3و 4ك ززانون األول  1999ح ززول س ززبل
حماية المدنيين في حاالت النزاعات المسّلحة … ،مذكور سابقاً.
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الزززمن الززذي كانززت فيززه الحززروب شززأن الجنززود البززالغين .ففززي حززروب السززنوات القليلززة األخي زرة اسززتُخدمت أجسززاد
األطفال واالحداث بنوع خاص والمدنيين عام ًة كوقود للعمليات الحربية.

هذه الحروب تظهر فراغاً خطي اًر يتمثل في سزقول دولزة القزانون ،حيزث تكثزر خاللهزا
االنتهاكزات ضزد حقززوق االنسزان وتمززارس فيهزا مختلزف أنزواع االرهزاب والقهززر وتهجيزر السززكان
يضطرون إلى مغادرة مساكنهم نحو مناطق اخرى داخل حدود دولهم أو خارجها بسزبب
الذين
ّ
الحرب.
اء كانززت للهيمنززة علززى مواقززع
أصززول الن ازعززات الراهنززة فززي العززالم اليززوم عديززدة .س زو ً
السززلطة واالسززتئثار بززالحكم ،أو لبسززط النفززوذ علززى أراض معينززة ،أو للسززيطرة علززى المقززدرات
االقتصززادية ،أو لخلززق منززاطق تتمتززع بز ز "الصززفاء الززديني والمززذهبي" ،ف ز ن حززروب نهايززة القززرن

تبززدو معقززدة فززي مززا يتعّلززق بجززذورها وتجلياتهززا .وتتنززاول فصززول هززذا الكتززاب تباع زاً بالتش زريح

المنهجززي مظاهرهززا علززى مختلززف المسززتويات ،انطالق زاً مززن الحالززة اللبنانيززة وأحيان زاً فززي سززياق
مقارن ،ومحاولة إستخالص العبر ،على أمل أن تكون خاتمزة أحززان اللبنزانيين الزذين انهكزتهم
لعبة االستقواء بالخارج .فما هي تقنيات زعزعة االستقرار في الحروب الداخلية الحديثة؟

1
تقنيات معاصرة لزعزعة االستقرار الداخلي
زذة مسزا اًر تصزاعدياً خزالل حقبزة زمنيزة لزم
نمت استراتيجيات الطوائزف فزي قبزرص آخ ً
يكززن ممكن زاً أن تمتززد أكثززر بسززبب وجززود فئززة مززن السززكان تتمتززع بتفززوق عززددي كبيززر (أكثريززة

قويز ززة) ،ومز ززن ثز ززم فز ززي لبنز ززان منز ززذ  1975حيز ززث تز ززوفرت فيز ززه فرصز ززة كبي ز زرة السز ززتمرار تل ز ززك

االستراتيجيات وقتاً أطول بكثيزر ( 17عامزاً) بسزبب وضزع الطوائزف التزي هزي كلهزا اقليزات،15
ومزن ثزم فزي قلزب اوروبززا ،فزي يوغوسزالفيا .تحزوي اسززتراتيجيات األقليزات علزى تقنيزات لزعزعززة
زتم فززرض نتائجهززا
االسززتقرار ،ولمززداخالت خارجيززة ،وأيضزاً علززى مفاوضززات بززين دول أجنبيززة يز ّ
على الدولة التي يدور فيها النزاع المسّلح ويمكن تسميتها بالدولة  -الرهينة.

هذا التشابه القائم بين استراتيجيات الحرب في العديد من البلدان المتنوعة ،واسزتناداً

إلى الكثير من التفاصيل ،يحمل على التفكير بطريقة براغماتية حزول كيفيزة الحزد مزن مخزاطر
منظومة الحرب في هذه المجتمعات اليوم.
. Arend Lijphart, A Comparative Approach of Power-sharing in South Africa,
Berkeley, University of California, Institute of International Studies, no 24,
1985, 180 p., p.120.
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ان تحليززل ظزواهر الحالززة اللبنانيززة يبز ّزين كيززف يمكززن لمنظومززة حززرب أن تتأسززس فززي
مجتمززع مؤل ززف م ززن طوائ ززف ع ززدة م ززع عناص ززر ش ززديدة الت ززداخل وتموي ززل ذات ززي بوس ززائل ت ززؤمن
االسززتم اررية واعززادة انتززاج لهززذه المنظومززة ،إلززى درجززة يصززبح تفكيكهززا خاضززعاً لتسززوية دوليززة
واقليميززة .يتحززرك السززكان المززدنيون لمواجهززة هززذا النظززام المفززروض عبززر مقاومززة مدنيززة تحززد
جزئياً من الخسائر ،لكنها ال توقف التدهور .ومع الوقزت ،وبقزدر مزا تطزول الحزرب تزؤدي إلزى
زتم فززي وضززع اقليمززي
خلززق شززبكات مصززالح متداخلززة وبخاصززة تجاريززة ،لكززن التسززوية التززي تز ّ
ودولززي مصززاب بحالززة مززن انعززدام التزوازن ال يسززتفيد منهززا األطزراف الززداخليون ،بززل تززأتي علززى

حسابهم لصالح القوى الدولية.

زترتيجيات
 .1خلااق اسااباب نزاعيااة موضااوعية .تشزكل التقنيززات التززي تقززوم عليهززا اسز ا

المجموعززات فن زاً معاص ز اًر للحززرب الموجهززة أو المززدارة مززن الخززارج ،والتززي تززتحكم بهززا :خطززول
تماس ،وقناصة وظيفتهم إعزادة اشزعال القتزال أو تبريزد الجبهزات ومراقبزة العزابرين ،وميليشزيات
خاضززعة ألسززياد خززارجيين ،ودوامززة مقفلززة يتحززرك فيهززا األسززياد واألتبززاع ،الغززالبون والمغلوبززون،

المتشززددون والمعتززدلون ،مززع اتفاقززات تحشززد المتضززررين وتغززذي الن ززاع ...كززل هززذه االسززاليب
تززؤدي إلززى سززلم اآلخ زرين المنززاقض للديمقراطيززة ولتطلعززات الشززعوب فززي العززيش مع زاً .ويززوفر
التاريخ العديد من األمثلة مع تقنيات أقل اتقاناً.

يمكن البحث فزي وسزائل الخزوف والتخويزف أو مزا ُيعزرف بنظريزة الغضزب واالنفعزال
مززن أجززل تفهمهززا تفهم زاً أفضززل .16تنززدلع ش ز اررة (شززجار مززثالً) يززتم اسززتيعابها أو تصززورها ،مززن
شز ّزدة الشززحن النفسززي والحقززد ،وكأنهززا عمززل إثززارة أو تح زريض ،وتكززون محسززوبة جيززداً مززن قبززل
المخططززين ،فتززؤدي إلززى اطززالق سلسززلة مززن أعمززال العنززف .السززبت األسززود فززي لبنززان كززان
حصززيلة عمززل مثي ززر :رجززل فقززد اثنززين مززن أبنائززه قززتال علززى كمززين مسززّلح .إجتاحززه الغضززب
واالنفعززال ،فيقززود عمليززة تززؤدي إلززى حصززول مجزززرة بش زرية فظيعززة يقززع ضززحيتها ح زوالى 200

شخص.17

 .16لمزيد من المعرفة حول الخوف واستغالله اليوم ُيراجع:
Jean-Paul Escande, J’accuse les marchands de peur, Paris, Calmann-Lévy, 1996,
216p.
17
. Frédéric Brunnquell et Frédéric Couderc, Victime et bourreau (Joseph Saadé),
Paris, Calmann-Lévy Presses Pocket, no 3515, 1989, 256p.
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شهدت بعض مراحل الحروب انتقامزات وعمليزات ثزأر جماعيزة لزم تنزل باالقتصزاص
م ززن المج ززرمين الحقيقي ززين بق ززدر م ززا أص ززابت األبري ززاء .ك ززان ال ززرد عل ززى اغتي ززال زعم ززاء وق ززادة
الجميزل.
لبنانيين ،يحمل ردود فعل عنيفة مثل ما حصزل لزدى اغتيزال كمزال جنزبالل أو بشزير
ّ

ورغم اختالف ردات الفعل بين الحادثين االليمين ،خاص ًة فيما يتعّلق بالخسائر البشزرية وعزدد
الض ززحايا ،لك ززن تل ززك ال ززردود كان ززت متش ززابهة م ززن حي ززث توجي ززه الث ززأر ض ززد ض ززحايا ال يمك ززن

مساواتهم بقتلة الزعيمين .إذ في مقابل مقتل الزعيم الدرزي ،جرى تصفية حزوالى مئزة مسزيحي
الجميززل قوبززل
عل ززى أي ززدي محززازبي الشززهيد نفسززه .كمززا ان استشززهاد الززرئيس المنتخززب بشززير
ّ
بمجازر جماعية ُنفذت في مخيمي صب ار وشاتيال حيث قتل اآلف الفلسطينيين .وفزي الحزالتين

مورس العنف ضد أشخاص أبرياء ،ومع ذلك لم يؤد العنف إلى إحالل الهدوء.18

تميز ززل علز ززوم االجتمز ززاع والتز ززاريخ والثقافز ززة عام ز ز ًة فز ززي البحز ززوث حز ززول الن ازعز ززات إلز ززى
المساهمة في التمويزه وفزي إخفزاء دور الديبلوماسزية الدوليزة واالقليميزة اللتزين تتمتعزان بحظزوظ

السري بقدر ما تحجبهما وسائل االعالم والدراسات المتخصصة .من
أكبر في النجاح والعمل ّ
يتعين على البحوث المقارنة ان تنكب أكثزر فزأكثر علزى د ارسزة التقنيزات والظزواهر الدوليزة
هنا ّ
للنزاعات بين الطوائف اليوم.
يمكززن للنظززام الززدولي المعاصززر ان يخلززق أوضززاعاً نزاعيززة مرّكبززة (بمعنززى مصززطنعة
أو مفبركززة) فززي بلززد مززا دون ان تكززون فيززه اسززباب مهمززة أو قضززية داخليززة بززارزة ،وذلززك عززن

طريق اغداق كميات من األموال واالسلحة تتخطى قدرة النظام في الداخل علزى المقاومزة ،ايزاً
تكن مناعته قوية .ترتفع حظزوظ نجزاح نظزام الحزرب بقزدر مزا يكزون نظزام األمزن االقليمزي هزو
نفسه مختالً أو مزعزعاً.

غالباً ما يركز علم الحرب والنزاع علزى ظزواهر الن ازعزات ،وذلزك علزى حسزاب د ارسزة
اصول الن ازعزات ومصزادرها وكيفيزة نشزؤها فزي أوضزاع لزيس فيهزا حتمزاً مزن مبزررات أو أُسزس

اجتماعية لقيام مثل هكذا ن ازعزات .ففزي الواقزع نجزد فزي العديزد مزن المجتمعزات (الزديمقراطيات
االوروبية) أن جماعات متعارضة بل متناقضة تتعايش معزاً بسزالم .ويكفزي إيجزاد اخزتالل فزي
مزوازين القززوى بززين المجموعززات كززي ينززدلع النززاع بينهززا .هززذا الخلززل يمكززن افتعالززه عبززر إغززداق

. Fawwaz Traboulsi, “Sociétés violentes ou système de guerre?”, ap. Jean
Hannoyer (Ed.), Guerres civiles: Economies de la violence, dimensions de
la civilité, Paris, Kharthala – Cermoc, 1999, 329p., pp.139-150.
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األموال واالسلحة .19تقوم قوة خارجية بواسطة ميليشيا مرتبطة بها باحراز انتصار يرفع المزاد
في مواجهة ميليشيا اخرى تدعي الحرمان .ثزم يزأتي دور المحزرومين الحزراز انتصزار بالوكالزة

أي لصالح اآلخرين ،ما يرفع المزاد ويقلزب األدوار .إنهزا حلقزة أو لعبزة شزبه ميكانيكيزة تسزتمر

علززى هززذا الززنمط .يقتضززي إذاً البحززث عززن آليززات تغذيززة الن ازعززات أكثززر ممززا يقتضززي الوصززف

السطحي لها .تظهر العديد من العوامل ان الشزرول الداخليزة كانزت غيزر كافيزة لتغذيزة النززاع،

أو انهززا بالتاكيززد غيززر متوازنززة مززع حجززم النززاع وأهميتززه .مززن هززذه العوامززل :العنززف المتزوازن أو

المضبول ،األشكال المتنوعزة للمقاومزة المدنيزة ،والمسزاعي الضزارية لنصزب الحزواجز فزي كزل
النقال االستراتيجية لقطع التواصل وحركة المواصالت.

ان تقنيززة خطززول التمززاس تؤسززس لبززؤرة ن ززاع جززاهزة ،تسززتعمل عنززد الطلززب ،وتخلززق

أوضاعاً موضوعية للفصل أو التقسيم القسري والمفروضُ .20يستغل العنف تالياً ضمن مجال
منظم أو معد سلفاً ومقفزل مزن اجزل المحافظزة علزى المخزاوف الناشزئة عزن التهديزدات وافتعزال

التززوتر ،ومراقبتززه .يمكززن تغذيززة الن ززاع وفززق خمززس آليززات هززي :شززل عمززل الجززيش ،الح زواجز

الجغرافي ززة ،القناص ززة ،الرعاي ززة الخارجي ززة للميليش ززيات ،واإلي ززديولوجيا االعالمي ززة أي األكاذي ززب
واعالم الحرب.
ان مفه ززوم الح ززرب الداخلي ززة ه ززو مفه ززوم عمل ززي أكث ززر م ززن الح ززرب االهلي ززة .كم ززا أن
اختزال االشكال المختلفة للحرب العالمية الثالثة المعاصرة ،الدائرة فزي منزاطق اسزتراتيجية مزن
العالم الثالث ،وتصغير تلك الحرب إلى حدود صزالحيات دسزتورية خاصزة بطائفزة أو بمنطقزة

محرومة ،هو تفسير من القرون الوسطى في عصر حرب النجوم .القوات المتعددة الجنسيات
لم تأت إلى لبنان (بين آب  1982وآذار  )1984لحل مسألة صالحيات رئيس الجمهوريزة أو
الحكومززة اللبنانيززة .كمززا ان وجززود دولززة ومؤسسززات قويززة فززي بلززد صززغير مثززل لبنززان ،تحتززرم
الحريات االساسية ،كزان يمكزن ان تقلزل خسزائر الحزروب ،ولكنهزا مزن غيزر المؤكزد انهزا كانزت

قادرة على منعها كلياً .لذا استعجلت الدول الكبرى ارسال قوى متعددة الجنسيات إلى الحروب
المتعددة الجنسيات في لبنان.

 .19يؤكز ززد أيض ز زاً ال ز زرئيس سز ززليم الحز ززص ذلز ززك فز ززي مقابلز ززة أجريتهز ززا معز ززه فز ززي منزلز ززه فز ززي عائشز ززة ب ّكز ززار بتز ززاريخ
 ،1992/4/18ونشرت وقائعها فزي كتزاب التضاامن الاوزاري :دراساة حالاة فاي النازاع والتساوية فاي
األنظمة االمتالفية ،المكتبة الشرقية ،بيروت 224 ،1997 ،ص ،ص .163
. Nabil Beyhum, “Les démarcations au Liban d’hier à aujourd’hui’, ap Fadia
Kiwan (dir.), Le Liban aujourd’hui, Paris-CNRS éditions, BeyrouthCermoc, 1994, 296 p., pp 275-296.
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عاش اللبنانيون واحزدة مزن أقسزى الظزروف فزي التزاريخ الديبلوماسزي الشزرق أوسزطي
الذي ُيخشى ان يتواصل او ان يعيد انتاج نفسه .وكانت المشكلة الجوهرية مطروحة ومختزلزة
بالقول اآلتي" :ايها اللبنانيون اتفقوا" .لكن جزوهر المشزكلة كزان دوليزاً واقليميزاً حيزث قزوى الحزل

والربط.

 .2معضلة السياساة والتساوية :إن صزغر حجزم مسزاحة لبنزان الجغرافيزة ،وتركيبتزه

الطوائفيززة المتنوعززة ،والتجربززة التاريخيززة ،جعلززت اللبنززانيين منغمسززين بشززدة فززي التسززوية .انهززم

يعيشون عظمزة التسزوية ومسزاوءها ،وهزم يتزأرجحون علزى حزافتي هزامش ض ّزيق يتزراوح مزا بزين
التسوية والمساومة ،وبالعكس .لقد حققوا ارقاماً قياسية في المسزاومات وصزوج االتفاقزات :ففزي
تم التوصزل إليهزا علزى المسزتوى الرسزمي ،ممزا
 16عاماً حرروا أكثر من ثمانية اتفاقات سالم ّ
ُيظهر الميل اللبناني إلى التوفيق والتسوية .أبرز تلك االتفاقات كانت :الوثيقزة الدسزتورية التزي

أعلنهززا الزرئيس ال ارحززل سززليمان فرنجيززة وتضززمنت اقت ارحززات لإلصززالح السياسززي وتعزيززز قواعززد

الجميزل عزام
المشاركة (شبال  ،)1976ثم اعقبها مبزادئ الوفزاق ال ز 14التزي شزارك فيهزا بشزير
ّ
 1978و ،1979ث ز ززم م ز ززؤتمري ل ز ززوزان وجني ز ززف ع ز ززامي  1983و 1984بع ز ززد األح ز ززداث الت ز ززي
عصززفت فززي لبنززان ،ثززم االتفززاق الثالثززي عززام  1985بززين قززادة الميليشززيات الرئيسززية ،فززأوراق
السفيرة االميركيزة ايبريزل غالسزبي التزي كانزت تتنقزل بزين بيزروت ودمشزق وواشزنطن والريزاض،

وص زوالً إلززى أعمززال اللجنززة السداسززية العربيززة ،ثززم اللجنززة الثالثيززة التززي كللتهززا القمززة العربيززة
وأوصلت إلى اتفاق الطائف.21

زتم إهمززال وقززائع التسززوية التززي تلعززب دو اًر فززاعالً أحيانزاً فززي التخفيززف مززن
غالبزاً مززا يز ّ
زعبة ،فض زالً
وطززأة األزمززات ،إذ يالحززظ وجززود مسززاع دائمززة وشززبكة اتصززاالت ذات خيززول متشز ّ
عززن قن زوات اتصززال ومفاوضززة ،ومشززاورات وحركززة موفززدين فززي كززل االتجاهززات ،واجتماعززات،

جوالزة وغيرهزا .مزن هنزا فز ن العزودة إلزى التعزاون تفزرض نفسزها علزى جميزع
ولقاءات ،ومراسيم ّ
الخيززارات التقسززيمية االخززرى ،ولززم تسززتطع الحززرب أن تتجززاوز خطوطزاً حمز اًر بززل علززى العك زس

ّثبتتها.

يقتضزي البحززث بطريقززة مغزايرة للطززرق الشززائعة فززي الفكزرين اللبنززاني والعربززي عمومزاً

حيث يعال المؤلف مواضيع متداخلة انطالقزاً مزن بعزد واحزد ملقيزاً دائمزاً عزبء المشزاكل علزى
 .21يوسف قزما الخوري ،مشاراق ا صالح والتسوية في لبنان (موا يق ،وابت ،برامج ،أو ار
اقتراحات) ،بيروت ،دار الحمراء ،1989 ،جزءان 789 ،ص  40 +للجزئين.

عمل،
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الطائفيززة أو الزعامززات فقززط .فف ززي هززذه الد ارسززة أبع ززاد مختلف ززة لكززل عوامززل النز ززاع وعناصز زره.
ويش ّكل الواقع اللبنزاني مزيجزاً مزن نقيضزين :الخالفزات الجوهريزة موجزودة فزي لبنزان ،ولكزن فزي
ُ
المقابل توجزد أيضزاً تقاليزد ارسزخة فزي التسزوية وغيزر مدروسزة ،فضزالً عزن أن مفزاهيم التسزوية

شززائعة االسززتعمال إلززى درجززة أنهززا أوجززدت مشززكلة فززي معرفززة أيززن هززي حززدود التسززوية .وتكمززن

المشززكلة األساسززية فززي لبنززان فززي د ارسززة التسززوية مززن دون عقززدة خززوف أو خجززل ألنززه خززالل

الحززرب قززال الززبعض "انتهينززا مززن عهززد التسززويات" ،وقززام الززبعض بتسززويات علززى كززل الشززؤون.

والمشكلة إذاً ليست في التسوية ،بل في المساومة دون أي حدود.

من شدة االفرال في المساومات ،عرف لبنان العنف المفرل .ففي الواقع ان التسوية

التززي تجززري غالبزاً تحززت الضززغول الخارجيززة ،حززول قضززايا غيززر قابلززة اصزالً للتفززاوض بسززبب

يتأجل النزاع إلى وقت الحق فينفجر بطريقة
طبيعتها ،يمكن ان تخلق اوضاعاً مرضية ،حيث ّ
أعنف ،ألنه يصزبح محمزالً بكزل أثقزال ورواسزب الماضزي .عزرف لبنزان خزالل تاريخزه الحزديث

زس سزيادته
م ارحل صعبة ووجد نفسه مرغماً ،بسبب ضزغول خارجيزة علزى القبزول بتسزويات تم ّ
واسززتقالله .تعز ّزرض اسززتقالل لبنززان للخطززر عززام  ،1969وأُجبززرت السززلطة المركزيززة بعززد سززتة
أشهر من األزمة الو ازرية على توقيع اتفاق القزاهرة الزذي ُيع ّزد بمثابزة تسزوية علزى السزيادة أدت
إلى إيجاد دولة داخل الدولة.22
 .3االتفاقاااات لتاااتجيج الخالفاااات :لمززاذا معظززم االتفاقززات التززي تز ّزم التوصززل إليهززا،
كانت تفشل في لبنان؟ يمكن استخالص ستة عبر من تقنية االتفاقزات التزي ترمزي إلزى تزأجي
الخالف.23
أ .سياسة االتفاقات الشاملة :ظهر ميل واضح لعقد اتفاقات تشمل كزل أوجزه االزمزة

بحجزة الوصزول إلزى الحزل الشزامل ،تزؤدي مزن جهزة
وكل جوانبها .ان سياسة مزن هزذا الزنمطُ ،
إلززى تجميززد المسززار التفاوضززي بسززبب الخالفززات حززول التفاصززيل ،ومززن جهززة ثانيززة تززؤدي إلززى
تعبئة المستاءين أو غير الراضين من كل جانب .وفي المقابل ،فز ن االتفاقزات الجزئيزة تشزتت
المعارضززين ضززمن مجموعززات معزولززة .فمززن يبحززث عززن حززل عليززه أن يبززدأ أوالً بتنفيززذ مززا هززو

متفق عليه ،ويترك جانباً المواضيع المتنازع عليها لمزيد من البحزث واالختبزار .وعنزدما ينتهزي
. Farid el-Khazen, The Breakdown of the State in Lebanon …, op. cit.
. Antoine Messarra, “Minorités et ethnostratégie d’aujourd’hui: Le cas libanais”, in
Le Pacte Libanais (Le message d’universalité et ses contraintes), Beyrouth,
Librairie Orientale, 1997, 252 p. pp. 143-162.
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من تنفيذ االمور المتفق عليهزا يكزون قزد اشزاع مناخزاً مزن الثقزة واألمزان النفسزي ،ويفزتح عندئزذ
الطريق ألعمال أوسع.

ب .سياس ززة الع زززل :ظه ززر مي ززل ل ززدى األطز زراف ال ززداخليين والخ ززارجيين إل ززى ف ززرض

الفيت ززو .ال يمك ززن التم ززادي ف ززي ف ززرض الفيت ززو وف ززي إنج ززاز التس ززويات ،بص ززورة غي ززر مح ززدودة،

وخاصة في قضايا غير قابلة للمساومة ،مثل قضزايا السزيادة ،مزن دون أن يش ّزكل ذلزك تهدي ًزدا
جديا للدولة ،الن هذه المسائل ال تقبل التجزئة والتنازل .بدأت الحروب فزي لبنزان عزام 1975
ً

بق زرار العزززل ،والسياسززة نفسززها تواصززلت مززع رغبززة فززي عزززل االقطززاب والزعمززاء ،والتنظيمززات
السياسززية والمؤسسززات والجززيش والعززائالت السياسززية .أمززا فززرض الفيتززو مززن دولززة أجنبيززة علززى

هذا المسؤول السياسي أو ذاك ،ف ن مثزل هزذا الوضزع يمزس بالسزيادة الداخليزة للبنزان .االتفزاق
القابل للتطبيق ليس ثمرة مفاوضات مع ممثلين مدفوعين إلى التفاوض بطريقة مصطنعة ،بزل

مع قوى قادرة فعالً على المفاوضة وتتمتع بحرية التقرير.

ج .سياسززة خززرق القواعززد التززي تخضززع لهززا العالقززات مززع الززدول االجنبيززة :ان عززدم

احترام القواعد التي تخضع لها العالقات بين الدول ،وتجاهل الشرول األساسية لصحة انعقزاد
المعاه ز ززدات ،ال يس ز ززاهمان ف ز ززي الوص ز ززول إل ز ززى النتيج ز ززة الرئيس ز ززية الت ز ززي ه ز ززي اقز ز زرار الس ز ززالم

والمصالحة .معظم االتفاقات منذ  1976جرى اعدادها وفق آلية أدت بهزا إلزى االنحزراف عزن

أه ززدافها .ومث ززل ه ززذه االتفاق ززات ال تتمت ززع بالفاعلي ززة ألنه ززا غي ززر معق ززودة مباشز زرة م ززع االطز زراف
المعنيين أنفسهم.

إضاف ًة إلى أن تجاهل سياسة الشرعية غالباً ما يؤزم االمور .كل دولة حريصة فعالً
علززى وحززدة لبنززان واسززتقالله تتعامززل ال مززع أح ززاب وميليشززيات أو منظمززات الطوائززف ،بززل مززع

السلطة المركزية كما يريدها المواطنون أنفسهم .لذا فان مجلس الوزراء هو المؤسسة المالئمزة
لصززوج ق ز اررات تتعلززق بسياسززة خارجيززة موحززدة ،فززال يكززون مززثالً ،لكززل وزيززر عالقاتززه الخارجيززة

يعبر عن السيادة في مجال العالقزات الخارجيزة بصزوت
المستقلة عن عالقات لبنان الرسميةّ .
واحززد ،وال تعنززي هززذه الصززالحية فززي مطلززق األح زوال تف زّوق طائفززة علززى أخززرى ،إنمززا توجبهززا
ضرورة عدم حرمان السلطة من القيادة.24

 .24لمزيد من المعرفة حول حدود التسوية والالتسوية ُيراجع:

حرب لبنان في حروب العالم

57

د .سياسززة اللجززوء إلززى القززوة لفززرض الحززل مباشزرة أو مززداورة :وجززدت فززي لبنززان وف زرة

اتفاق ززات ت ز ّزم التوص ززل إليه ززا بع ززد عملي ززات عس ززكرية ل ززم تس ززفر ع ززن نص ززر عس ززكري ألي م ززن
االطزراف .االتفززاق القابززل للحيززاة واالسززتمرار يأخززذ بعززين االعتبززار الحقززائق مززن دون ان يسززعى

إلى تحويل التوازن العسكري على االرض إلى هزيمة سياسية تؤج النزاع.

ه زز .سياسززة االصززالحات فززي ظززل االحززتالل :التنززازالت المتبادلززة فززي ظززل االحززتالل

الخززارجي ال يفيززد منهززا االطزراف فززي الززداخل ،بززل الفريززق االقززوى عسززكرياً علززى االرض ،وفززي

زتم إسززتيعاب البحززث عززن تقاسززم أو توزيززع جديززد
مثززل هززذه الحالززة القززوة االجنبيززةُ .يخشززى أال يز ّ
للسلطة كمسعى ديمقراطي من أجل إيجاد تزوازن جديزد ،بزل كز خالل بميززان القزوى عزن طريزق
االستقواء بقوة خارجية ،باستثناء حالة وحيدة هي عندما ينظر فيهزا حقيقزة إلزى هزذه القزوة علزى
انها سلطة وسيطة مقبولة ومصلحة.
و .سياسة االتفاقات التي ال تأخذ بعزين االعتبزار التزوازن االسزتراتيجي االقليمزي :ان

التوصل إلى اتفاقات في لبنان وتطبيقها هو مسألة مرتبطة بالتوازن االقليمي.

 .4جيوستراتيجية الالعبين والمتفرجين :المداخالت الخارجيزة التزي تميزل فزي لبنزان

إلى المناورة والتالعب علزى التوازنزات الداخليزة ،والزى تفكيزك مسزتحيل للعالقزات بزين الطوائزف

وبين دول المنطقة ،وفرز الطوائف ،تؤدي إلى نتائ معكوسة .لذلك شعرت كل طائفة انها ال

تشززكل شززعباً بمفردهززا أو أُمززة او حتززى شززبه دولززة او عشززيرة او جماعززة موحززدة .االمززر الواقززع

التقسززيمي فززي جزي زرة قبززرص نفززذ خززالل  6اشززهر مززن الحززرب .امززا فززي لبنززان ف ز ن االنقسززامات

التي تكاثرت لم تستطع سزوى ان تفزرض بزالقوة انقطاعزاً مسزتحيالً بزين المنزاطق كزان محصزو اًر

بفترات اشتعال جبهات القتال.

يقتضي احصاء عدد العابرين على خطول التمزاس ومراقبزة حركزة ازدحزام السزيارات

عنززدما كانززت تفززتح المعززابر .كانززت قوافززل الشززاحنات الطويلززة تنتظززر بفززارج الصززبر كززي يحززين
الموعزد المحزدد لالنتقزال بززين شزطري بيزروت ،بززالرغم مزن الحزواجز والمعززابر .هزذه القوافزل هززي

أكثر تعبي اًر عن طبيعة المجتمع اللبناني ،وهي المظهر األبرز لمتانة النسي االجتماعي الذي
انط زوان مسز ّزرة" ،نشززوء االمززم بززالمواثيق وبالتوبززة القوميززة" فززي كتززاب :الحااق فااي الااذاكرة ،بيززروت ،المؤسسززة
اللبناني ززة للس ززلم األهل ززي ال ززدائم بالتع ززاون م ززع مرك ززز الم ززؤتمرات ف ززي اياناب ززا-قب ززرص ،ج زززء  ،1المكتب ززة
الشرقية 360 ،1988 ،ص ،ص .24
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يربط بين اللبنانيين وبين المناطق .بدت االرادات الداخلية في بعض األوقات مجمدة ،مشلولة
ومقموعة .هكذا ف ن تقنيات استراتيجية الطوائف تُشزكل منظومزة حزرب متكاملزة ،وفنزاً معاصز اًر
للحرب.
م ززا ه ززي المب ززادئ الت ززي تله ززم عم ززل الديبلوماس ززية الدولي ززة الي ززوم؟ وه ززل هن ززاك أنظم ززة

ومجتمعززات أكثززر جززذباً مززن غيرهززا له زذه الديبلوماسززية؟ يمكززن اسززتخالص أربعززة مبززادئ عامززة

توجه عمل الديبلوماسية في الدول المتنوعة اليوم ،وهي اآلتية:
ّ
 المجتمعات المؤلفة من دين واحد (او فئة واحدة) هي محصنة بشكل افضل ضدالعنف وتتمتع باالستقرار وبقدر أكبر من الفاعلية.

 -االنظم ز ززة الديكتاتوري ز ززة ه ز ززي اكث ز ززر طواعي ز ززة للديبلوماس ز ززية الدولي ز ززة م ز ززن االنظم ز ززة

الليبرالية .ما من شك بأنه يؤخذ على الديكتاتوريات تردي أوضاع الديمقراطية وحقوق االنسان

فضززل أكثززر التعامززل مززع الززديكتاتور  -الش زريك ،ألنززه محكززوم
فيهززا ،ولكززن القززوى العظمززى قززد تُ ّ
بالخضوع والتبعية لها "بغية كسب شرعية يفتقر إليها في دولته".25
 -ال ززدول التوتاليتاري ززة الغني ززة ه ززي مص ززدر تموي ززل للعملي ززات وألجهز ززة االس ززتخبارات

العالميززة ،نظز اًر ألن تمويززل مثززل هكززذا عمليززات مززن قبززل الحكومززة الديمقراطيززة يصززطدم برقابززة

ومسائلة واجراءات معقدة.

 العززدو الززذي يصززعب أو يسززتحيل نزززع سززالحه ،يمكززن شزراؤه بالمززال .فززي الماضززيكززان يمكززن لمبلززغ  40أو  50ألززف دوالر فقززط إذا تززم إغداقززه فززي بلززد صززغير مثززل لبنززان عززام

 1958أن يفكك النظام السياسي .اليوم يقتضي فقط مبلغاً أكبر.

. Amine Mehdi, La crise de la démocratie et de la paix, Maison arabe d’édition,
Le Caire, 1999.

25
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2
ماذا يمكن العمل لمواجهة النزاعات بين االقليات؟
هز ززذا البحز ززث الز ززذي يتعز ز ّزين تعميقز ززه وتوسز ززيعه ال يز ز ّزدعي الوجز ززود المسز ززبق والمخطز ززط
للمزؤامرة ،ولكنززه يسززتخلص وجززود آليززات النززدالع العنززف المسززتبطن ولتغذيتززه ،تززديره ميليشززيات
داخلية برعاية اسياد خارجيين .يشكل مجموع هذه اآلليات منظومة تنمزو انطالقزاً مزن عناصزر
تفهزم هزذا
داخلية واخرى خارجية ،وفي الوقزت نفسزه مزن عوامزل ميكانيكيزة واخزرى طوعيزة .إن ّ

النظززام بصززورة أفضززلُ ،يسززاعد علززى اكتشززاف وسززائل المناعززة والحمايززة وسززبل تفكيكززه .مززن
المؤسف ان تستمر البحوث في علم الحروب والنزاعات بمقاربات تقليدية ،26بينما يوفر الواقزع

اللبناني حقالً ومختب اًر للتحليل.

عندما نعال نظام العنف ،واسزتراتيجيات الحزروب الحديثزة ،واسزتراتيجيات الطوائزف،

ال نبحث عن الدفاع ،أو عن تبرير وتبرئة مواطني الدولة التي يسودها النزاع ،ولكزن نسزتهدف
جعززل البحززث المسززتقبلي أكثززر فائززدة وعمالنيززة علززى ثززالث مسززتويات هززي :الثقافززة السياسززية،
نظززام الحكززم ،والديبلوماسززية .التربيززة علززى السززلم االهلززي تفتززرض تفهم زاً أكبززر لتقنيززات العنززف،
واعالمز زاً غي ززر محص ززور بالش ززكليات ،ومناع ززة نفس ززية ض ززد مخ ززاطر االنس ززياق نح ززو التحز زريض
والخريب وتسزييس الفروقزات .ان تسزوية الن ازعزات تتخطزى سياسزة الوفزاق لتصزل إلزى الفزاعلين
العقم ان نستمر بفهم النزاعات التي تجتاح نصف
في التحريض ووسائل عملهم .واال ف نه من ُ
سكان العالم اليوم بصور ومنمطات رثة على النمط التقليدي.

ان التنامي المتصاعد للديمقراطية في المجتمعات ،والتفاعل بين الحضارات واالمم،

وتط ززور التكنولوجي ززا والمع ززارف ف ززي العل ززوم االنس ززانية ووس ززائل االتص ززال السياس ززي ،ك ززل ه ززذه
العوامززل لهززا كلفززة أو ثمززن :توسززيع دائ زرة المنافسززة السياسززية ،دخززول سياسززيين جززدد مغ زامرين

ومتعطش ززين للنف ززوذ إل ززى حلب ززة المنافس ززة السياس ززية ،تس ززييس ك ززل الش ززؤون أله ززداف المنافس ززة،
وبخاصة الحروب البديلة تحت اشكال حروب مسماة "داخلية".

الن ازع ززات ب ززين االقلي ززات والعالق ززات ب ززين االثني ززات ه ززي ف ززي جوهره ززا ن ازع ززات مركب ززة

يصززعب فصززلها أو حّلهززا ،مززن هنززا يززأتي الخطززر الززذي يتهززدد البلززدان المتنوعززة ،والحاجززة إلززى
استراتيجية ذات ابعاد متعددة ،حتى وان تكن فاعليتها مشكوك فيها أو محدودة.

26

. Martin Van Creveld, The Transformation of War, New York, The Free Press,
1991.
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 .1ارساء قافة دستوراة مي اقية في المجتمعات المتنوعة :في دساتير العديد من

الز ززدول المتنوعز ززة تخز ززتلط ايز ززديولوجيا الثز ززورة الفرنسز ززية لعز ززام  ،1789مز ززع التقاليز ززد أو االع ز زراف
الدستورية العثمانية ،والثقافة الدستورية الفرنسزية أو البريطانيزة التزي جزاء بهزا االسزتعمار .عزدد
مززن هززذه الززدول نسززخ انظمززة حك ززم مس ززتلهمة مززن الززدول المتندبززة ،وه ززو يع ززرف الي ززوم مش ززكلة
التناقض بين النموذج التوافقي الذي تقوم عليه انظمته في الواقع وبين االغتزراب الثقزافي ،ألن
كل المثقفين درسوا العلوم االنسانية في مدارس وجامعات تستند على أنظمة قائمة على قاعدة

االكثرية المطلقة ،لذلك وجدت مشكلة اغتراب دستوري.27

ان احتزواء الن ازعززات بززين الطوائززف ال يمكززن ان يقززوم علززى اسززاس نمززوذج وستمنسززتر
في الحكم ،فضالً عزن ان البحزوث حزول انظمزة الحكزم التوافقيزة تمثزل المسزاهمة األكثزر اهميزة
لعلم السياسة المقارن منذ السبعينات .العديد من الثوابت الخاصة بالتوافقية مثل التنزاوب علزى
السززلطة ،االئتالف ززات السياسززية والحكومي ززة ،تقاس ززم الس ززلطة ،كززل ه ززذه المف ززاهيم تحم ززل بز زراهين

واضززحة علززى ان االنظمززة السياسززية تُصززنف بحسززب قواعززد تطبيززق المبززدأ األكثززري ،أي قواعززد

المشززاركة ولززيس بحسززب القاعززدة المبسززطة التززي تختزززل بالمعادلززة التاليززة :اكثريززة فززي الحكومززة

في مواجهة اقلية معارضة خارج الحكم.

عززرف العديززد مززن دول العززالم الثالززث ،مززع نهايززة االسززتعمار ،انقالبززات واضززطرابات

التكيززف بززين المؤسسززات القائمززة والتنززوع االجتمززاعي .هززذه االنقالبززات كززان
ناجمززة عززن عززدم ّ
يصعب اخمادها بقدر ما كانت النخبة الحاكمة قد تلقت تعليمها الجامعي في مزدارس سياسزية
زدرس فيهززا سززوى نظززام وستمنسززتر كنظززام مرجعززي أو معيززاري وحيززد فززي العززالم.
وحقوقيززة لززم تز ّ
وبالتالي لم يكن ممكناً لهذه النخبة ان تتصور نمطاً آخ اًر من الحكم.

27
مسرة:
 .يراجع مؤلفات انطوان ّ
Antoine Messarra, “Constitution libanaise et pacte national en droit constitutionnel
comparé”, in Panorama de l’actualité, no 37, 1985, pp. 11-40.
__, “Principe de territorialité et principe de personnalité en fédéralisme comparé”,
communication à la conférence de l’Association internationale de droit
constitutionnel et de l’Institut du Fédéralisme, Morat (Suisse), 12-16 déc. 1984,
48 p.
مسرة" ،النظام اللبناني في االدراك الجماعي" ،مقدمة للترجمة العربية لكتاب ارنزت ليبهزارت (ترجمزة افلزين
انطوان ّ

أبززو متززري مسز ّزرة) :الديمقراطياااة فاااي المجتماااق المتعااادد .دراساااة مقارناااة ،بيززروت ،المكتبززة الش زرقية،
 420 ،1984ص ،ص .12-5
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ان منشأ النظام التوافقي في الحكم يجد اساسه فزي المجتمعزات التزي كانزت خاضزعة
لالحززتالل العثمززاني .28قاعززدة التخصززيص ونظززام الملززل (حريززة االح زوال الشخصززية) همززا مززن
الثوابززت الدسززتورية فززي االنظمززة العثمانيززة .ويمكززن للنمززوذج الت زوافقي ،بتطبيقاتززه المتعززددة ،أن

ُيش ز ّكل مثززاالً يمتززد تطبيقززه إلززى عززدد مززن الززدول مززع بززروز ال زوالءات األوليززة والديمقراطيززة فززي
العديد من البلدان التي تواجه المأزق الناجم عن عزل االقليات عن الحكم.
ل ززم يع ززد ج ززائ اًز تحلي ززل االوج ززه المختلف ززة للحي ززاة السياس ززية م ززن زاوي ززة المب ززدأ االكث ززري

المطل ززق ،ب ززل يقتض ززي قل ززب المع ززايير الش ززكلية لعل ززم السياس ززة التقلي ززدي .ل ززيس معي ززار اإلنم ززاء
ُ
السياسي االنتقال من نموذج مشاركة ،واحياناً جامد ،إلى نموذج تنافسي ،ولكن احترام السياق
الذاتي في التغيير الخاص بتطور كل نظام.

تفتح المقاربة التوافقيزة الطريزق امزام حلزول أصزيلة وديمقراطيزة فزي المجتمعزات حيزث
تقاسم السلطة هو مرادف للوحدة والفاعلية واالستقرار .هذه المقاربة تصحح القيمة الديمقراطية
للمبززدأ االكثززري الززذي هززو لززيس مفهومزاً حسززابياً ،بززل ينززدرج فززي سززياق مززن المشززاركة .ال يوجززد
ذم
نموذج مرجعي وحيد للنظام السياسي ،ويقتضي أخذ النماذج التوافقية بعين االعتبزار ،دون ّ
أو تحقير ،والنظر إليها على انها تشكل مستوى متطور من المشاركة الديمقراطية.29

ان انتهززاج سياسززة أكثززر تعق زالً وحكمززة بالنسززبة لمطالززب االقليززات يمثززل سززنداً داعم زاً

للمحافظ ززة عل ززى المكاس ززب ،وللعم ززل عل ززى تحقي ززق تغيي ززر مت ززدرج ف ززي اط ززار المكتس ززبات ،ه ززذه
السياسة تكبح االستغالل الخارجي لمطالب االقليات ،وهو اسزتغالل تكزون هزذه االقليزات أولزى

ضززحاياه .لقززد ولززى الزززمن الززذي كنززا نبحززث فيززه عززن االسززتقواء بالخززارج للحفززاظ علززى موقززع
داخلي ،وكذلك تبدل زمن الحمايات والضمانات في عصر سياسة االستقطاب الدولي.
 .2الاادفاع عاان المجتمااق بواسااطة الجاايش :يحتززاج النسززي االجتمززاعي كززي يكززون

متماس ززكاً ،إل ززى نظ ززام ي ززؤمن ال ززدفاع عن ززه ف ززي مواجه ززة الم ززداخالت الخارجي ززة الت ززي تس ززتهدف

تفكيكه .30وآليزة التقسزيم والحزرب الداخليزة تبزدأ فزي المجتمعزات المتنوعزة بشزل الجزيش الزوطني
. Otto Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie, Paris, FDI, 2
vol., 1987, 334 et 524 p.
Antoine Messarra, Théorie générale du système politique libanais, Paris, Cariscript,
Beyrouth- Librairie Orientale, 1994, 406 p.
29
. Arend Lijphart, Patterns of majoritarian and consensus government in twentyone countries, New Haven and London, Yale University Press, 1984,
230 p.
 . 30فؤاد لحود ،متساة جيش لبنان ،بيروت 311 ،1977 ،ص.
28
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ح ززامي الوح ززدة .ه ززذا الش ززلل بش ززكل ع ززام ه ززو ذات مص ززدر خ ززارجي ،أو غالبز زاً م ززا ه ززو مفتع ززل

ومحززرض عليززه مززن الخززارج ،ولكززن تحززت سززتار وذ ارئززع داخليززة .الحالززة اللبنانيززة توضززح هززذه
الظزاهرة منزذ بدايزة الحزروب عزام  1975وحتزى اليزوم حيزث االمزن غيزر مزؤمن حصز اًر بواسزطة

الجززيش اللبنززاني السززباب مرتبطززة ب ززالنزاع االقليمززي فززي الشززرق االوسززط .تززدخل الجززيش ع ززام
بناء على اوامزر سياسزية صزريحة لوقزف الفوضزى التزي تعاظمزت بزدءاً مزن  ،1975مزا
ً 1970
أدى إلى شله عبر مداخالت الدول المجاورة.
عن ززدما يش ززل الج ززيش ،يص ززبح الجس ززم االجتم ززاعي كجس ززم مز زريض مص ززاب بالس ززيدا.
تتشززكل الميليشززيات لتززأمين الززدفاع الززذاتي .وينززدلع العنززف علززى شززكل سززبحة انفرطززت حباتهززا،

وذلك على خلفية الجدل حول ضرورة او عدم ضرورة إنزال الجيش ،والخوف المشزبوه مزن ان
يؤدي انزال الجيش إلى شرذمتهُ .يش ّكل تسييس االمن الشرعي منطلقاً لتحقيق "االمن الذاتي".
لم يخرج لبنان عن هذه القاعدة .وفي السياق الدولي المقارن أدى تسييس الشزرطة فزي قبزرص
مززثال ،الززى نشززوء تنظيمززات مسززلحة داخززل كززل مززن المجمززوعتين اليونانيززة والتركيززة عززام 1958

هم ز ززا جماعت ز ززا ال ز ز ز  EOKAو TMTاللت ز ززين ظهرت ز ززا للمز ز زرة االول ز ززى ح ز ززين عم ز ززدت الس ز ززلطات
البريطانية ،تعميقاً للهوة بين الجمزاعتين فزي الجزيزرة ،الزى توظيزف اعزداد اضزافية مزن عناصزر

الشرطة ،فرفعت عزددها بحيزث اصزبح عزدد القبارصزة االتزراك ثالثزة آالف ،بينمزا كزان عزددهم

قبززل ذلززك التززاريخ يتعززادل مززع االلززف شززرطي قبرصززي يونززاني .31هززذا الخلززل االثنززي المقصززود
للشززرطة سززاهم بتززأجي العصززبيات ،فززاظهر هززذا الجهززاز االمنززي وكأنززه لفئززة مززن دون اخززرى،

وتسز ّزيس تبع زاً ل ززذلك االمززن الشززرعي .ف ززي يوغوسززالفيا ،أدى اعتززراف الماني ززا باحززدى المن ززاطق
االنفصالية في يوغوسالفيا إلى زرع البلبلة في صفوف الجيش .التجربة في لبنزان منزذ 1984
باعتمز ززاد االلويز ززة بالنسز ززبة لتز ززدخل الجز ززيش ابز ززان االزمز ززة ،بحسز ززب معز ززايير اقليميز ززة (مناطقيز ززة)
ومذهبية ،كانت أكثر فاعلية من تجارب الميليشيات فيما يتعلق باالمن اليومي للمواطنين.

لم يضمن الشريط االمني في جنوب لبنان الذي كانت تحتله اسزرائيل ،االمزن للدولزة

العبرية .والسياسة االسرائيلية التي عرفت خيبات أمل ،أدركت في النهايزة ان تحقيزق االمزن ال
يمكن تأمينه إال عبر الدولة اللبنانيزة المتمتعزة بكامزل سزيادتها ،وهزذا يعتبزر تحزوالً فزي السياسزة

االسرائيلية تجاه لبنزان .االسزتقرار فزي لبنزان ،فزي اطزار احتزرام سزيادة البلزد والتعدديزة الداخليزة،

 .31فردريك معتوق ،جذور الحرب االلهلية ،دار الطليعة ،بيروت  168 ،1994 ،ص ،ص .68
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هو االنعكاس والشرل الالزم لتوفير االسزتقرار االقليمزي .ان تجاهزل التعدديزة والطزابع التزوافقي
للنظام اللبناني يخبئ سلسلة احباطات للمواطنين وللمحتلين.
 .3تعزااااز التضاااامن االقليماااي العرباااي :التجربززة اللبنانيززة ه ززي بمثابززة مث ززال ودرس

بليغين .بعد المرحلة المسماة "حرب السزنتين" فزي لبنزان ،ت ّزم التوصزل إلزى وقزف الطزالق النزار
بفضززل تززدخل جامعززة الززدول العربيززة وارسززال الجامعززة لقزوات الززردع العربيززة .32ثززم عززاد العنززف
خالل مراحل زمنية طويلة بعزد توقيزع االتفزاق بزين مصزر واسزرائيل علزى معاهزدة كامزب دايفيزد

وتشتت نظام االمن العربي.33

 .4العودة إلا العمل بمبدأ عدم المساس بالحادود والادول :يكمزن مفتزاح االسزتقرار

في االزمات الدولية واالقليمية ،فزي العزودة إلزى مبزدأ عزدم المسزاس بالحزدود والزدول الزذي كزان
معم زوالً بززه بززين الجبززارين وقبززل تفكززك االتحززاد السززوفياتي .وعم زالً بهززذا المبززدأ تصززبح االقليززات
ملزمة بكبح تطلعاتها االنفصالية ،والدول تغدو اكثر انفتاحاً فيما يتعلق باالهتمزام بسزائر فئزات

يجنب تلك الدول خطر التفتت والتقسيم.
المجتمع وبالعيش المشترك ،مما ّ
الن ازع ززات الداخلي ززة والح ززروب األكث ززر "اهلي ززة" (وغي ززر األهلي ززة) ال ت ززؤدي إل ززى تع ززديل
الحززدود وال إلززى تفكيززك دولززة مززا ككيززان حقززوقي فززي العالقززات الدوليززة .االعت زراف بززالمتغيرات
الحدودية ،وزوال الدولة ككيان حقوقي دولي هما حصيلة قرار خزارجي .تب ّزين التجربزة الحديثزة
ان أصززغر ثغززرة ف ززي مب ززدأ عززدم المسززاس بالح ززدود والززدول تفززتح الطري ززق لكززل مغززامرات ع ززدم

االستقرار الزاحف والمتنّقل ،خصوصاً في الدول ذات البنية التعددية.
***

هززذه المقدمززة انطالقزاً مززن الحالززة اللبنانيززة ،تتخطززى اإلطززار العربززي والشززرق أوسززطي

حيث تستشرف مكزامن الخلزل ومخزاطره فزي العديزد مزن البلزدان الشزبيهة فزي أوضزاعها بلبنزان.

مززا مززن شززك بززأن المخززاطر الكبززرى علززى الززدول العربيززة بززدأت مززع نشززوء اسزرائيل عززام ،1948

. Farid el-Khazen, The Breakdown of the State in Lebanon, … op. cit.
Joseph Bahout, “Du Pacte de 1943 à l’Accord de Taëf: La réconciliation
nationale en question au Liban”, ap. Jean Hannoyer (Ed.), Guerres civiles:
– Economies de la violence, dimensions de la civilité, Paris, Kharthala
Cermoc, 1999, 329p., pp.299-313.
33
. Walid Khalidi, Conflict and Violence in Lebanon: Confrontation in the Middle
East, Cambridge, Harvard Center for International Affairs, 1979, p. 90.
32
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واحززتالل األ ارضززي العربيززة واسززتمرار السياسززة االس زرائيلية القائمززة علززى الهيمنززة .34ويؤمززل أن
يفززتح السززالم الشززامل والعززادل الطريززق إلززى عصززر جديززد فززي المنطقززة يعيززد للشززعب الفلسززطيني
حقوقزه ،ويزؤدي إلززى احتزرام حززدود دول المنطقزة .لكززن المالحزظ أن اسزرائيل لزم تتخززل بعزد عززن

خيا ارتها القائمزة علزى زعزعزة االسزتقرار .ويشزكو لبنزان خطزر أن يكزون الضزحية االولزى لحالزة
انعدام االستقرار ،واستمرار المفاوضات أمام الحائط المسدود.

هززل تتجززدد فززي لبنززان الحززروب الداخليززة و/أو األهليززة فززي المسززتقبل؟ تبززددت األوهززام
التي راودت مخيالت البعض مع انتهاء الحرب الباردة بوضع حد نهائي للحروب الداخلية في

العديد من الدول الصزغرى المعنيزة .35واتضزحت الحقزائق مزن جديزد :إذا لزم ُيحصزن اللبنزانيون

مناعتهم في الداخل والخارج ،ف نه ُيخشى أن تعود الحرب كل  10أو  15سنة أو أكثر .لذلك
يقتضزي اعتبززار خطزر الحززرب علززى األ ارضزي اللبنانيززة أو مزا ُيعززرف بزز"لبنان السزاحة" ،هززو مززن

المخززاطر الجديززة الماثلززة باسززتمرار .يتعزّزين علززى اللبنززانيين أن يفكززروا فززي الحززرب ،علززى األقززل
مززن أجززل مسززتقبل آمززن ،وأن يسززتعدوا علززى الززدوام لمجابهززة منظومتهززا .أن لبنززان المهززدد دوم زاً
بززالعودة إلززى "السززاحة" ،لززن يعفززي مواطنيززه وطوائفززه وأح ازبززه ومنظماتززه وميليشززياته مززن التس زّلح

واللجوء إلى الدفاع الذاتي.

كززل عصززر يبتك ززر شززكل الحززرب التززي تعنيززه بض زوابطها وأحكامه ززا ووسززائلها .وكززل
عصززر لززه نظريتززه الخاصززة عززن الحززرب ،حتززى ولززو كنززا نميززل دائم زاً إلززى تحويلهززا إلززى علززم

موض ززوعي .36مز ززا هزززي االشز ززكال التزززي اتخز ززذتها ح ززروب االع ز زوام الس ززبعة عشز ززر فز ززي الز ززوطن
الصغير؟ وكيف يمكن تفكيك منظومة الحرب؟ هذا ما تجيب عنه تباعاً فصول هذا الكتاب؟

 . 34االعتداءات االسراميلية ( ،)1990-1948معلومات (دار السفير) ،بيروت.1992 ،
Stephane Pierre Caps, La Multination: L’avenir des minorités en Europe centrale et
orientale, Paris, Odile Jacob, 1995, 338 p.
35
. Jean-François Revel, “La fin de la guerre froide est finie”, Le Point, 16 novembre
1996, p.79.
36
. Carl Von Clausewitz, De la guerre, Paris, Plon-Perrin, 1999, livre VIII, chap. 4.
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الخززوف بمعنززى الفزززع ) (peurلززه تعريفززان :1األول يحززدده بأنززه شززعور قززوي بززالقلق
والززذعر يظهززر عنززد اإلنسززان لززدى مواجهتززه خطز اًر أو تهديززداً واقعيزاً مززا ،أو لززدى مجز ّزرد التفكيززر
عرفه بأنه حالة من الخشية
ويقال أخاف شخصاً أي أقدم على تخويف أحدهم .والثاني ُي ّ
بهماُ .

معين .أما الذعر )Panique( 2فهو حالة من الرعب المفاجئ والعنيف الذي
والفزع في وضع ّ
ال يمكن السيطرة عليه .وهو غالباً ذات طابع جماعي .ومن هنا ف ن الذعر المفزاجئ ( Peur
 )paniqueهزو خززوف مباغززت وغيززر منطقززي .3ويشزير فعززل أرهززب إرهابزاً ) (Terroriserإلززى
إعمال البطش والترويع وفقاً للمعنى التالي" :ان بأسه وبطشه حمال الناس على الخوف منه".

انطالق زاً مززن تحديززد هززذه المعززاني ،يمكززن اعتبززار وسززائل الخززوف والتخويززف بأنهززا أحززد أش زكال الحززرب

التقليدية والنفسية .وقد وجدت مزدارس قديمزة عزدة فزي هزذا الزنمط مزن الحزروب الماديزة والنفسزية .أكثرهزا قزدماً تلزك
التزي ترتكززز علززى "الصززعق" ،أي علززى حالززة الرعززب التززي توّلززدها بززين السززكان والمقززاتلين األعززداء عبززر االسززتعمال

المكثززف للمعلومززات بهززدف خززداع العززدو أو الخصززوم .4والعززرب قززديماً كززان لهززم كتززاب عززن "الخززداع الحربززي" فززي
ُ
الق ز ززرن ال ارب ز ززع عش ز ززر .5وتق ز ززول المؤلف ز ززات الحديث ز ززة الي ز ززوم ب ز ززأن األس ز ززياد الج ز ززدد له ز ززذا الن ز ززوع م ز ززن الح ز ززروب ،ه ز ززم
االنغلوسكسون.6

تفتززرض الحززرب فززي االسززاس وقززف قن زوات التواصززل بززين االط زراف المتنازعززة الززذين

يهززدف كززل طززرف مززنهم ال ززى حمايززة مص ززالحه وحقوقززه ف ززي مواجهززة اآلخ ززر او ف ززرض ارادت ززه
1

. Petit Larousse illustré, Larousse, 1990, p. 734.
. Ibid, p. 703.
3
. Ibid
4
. Laurent Murawiec, La guerre au XXIe siècle, Paris, Editions Odile Jacob, 2000,
300p., pp. 192-193.
5
. Voir B. H. Liddell Hart, Great Capains Unveiled, chap. 1, Jenghiz Khan and
Sabutai, New York, Da Capo, 1996, p. 500-506, et Gérard Chaliand,
Anthologie mondiale de la stratégie, Paris, Robert Laffont, 1990, p. 545580.
6
. Laurent Murawiec, La guerre au XXIe siècle, … op. cit.
2
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عليززه .7لكززن االمززر كززان مغززاي اًر فززي الواقززع اللبنززاني حيززث عملززت الحززرب علززى ترسززيخ قواعززد

التسززوية بززدل تقويضززها .بززرز السززلوك الهمجززي فززي الحززرب وكأنززه اداة للتمززاس والتواصززل بززين

المجموعات اللبنانية .لم يقتصر استخدام وسائل الخوف والتخويف على فئة او منطقة محددة

بل شمل الجميع.

تعز ززاني مجتمعز ززات مز ززن العنز ززف بز ززدرجات متفاوتز ززة ،لكز ززن غيز ززاب ادوات قمز ززع العنز ززف
كاسلوب في التعاطي السياسزي يزؤدي حتمزاً الزى انفالشزه وتوسزيعه .عكسزت الحزرب فزي لبنزان
صززورة عززن جوانززب هامززة مززن مضززمون العالقززات بززين اللبنززانيين التززي تقززوم علززى كثيززر مززن
التناقضات ما يؤثر في السلوك الكّلي للمجموعات.

منذ اندالع حوادث العنف اعتبرت الحرب مثابة تعبير عن مواصلة السياسة بوسائل

بديلة .كل تقنيات الرعب استخدمت بهدف تخويف الخصم وانزال االضرار بمصالحه الرغامه
على تقزديم تنزازالت سياسزية .ونزاد اًر مزا ادت احزدى م ارحزل العنزف ،الزى سزحق الفئزة المهزومزة
او الغاء دورها وحقوقها بصورة كلية .يمكن تعريف االرهاب بأنه استعمال العنزف المنسزق ،او

التهديد باستعماله مزن اجزل الوصزول الزى غايزات سياسزية .8وفزي أشزكاله األكثزر شزيوعاً ُيعتبزر
اإلرهاب بأنه وسيلة ضغط قد تسمح بفرض اإلكراه على تصرفات وقرارت الذين يستهدفهم.9

أسزاءت الجماعززات المسزلحة الرئيسززية التقزدير ،ألنهززا اعتقزدت أن فززي امكانهزا تحقيززق
أهززدافها او احزراز نصززر شززامل عبززر ممارسززة أنزواع عديززدة مززن االرهززاب الفززردي او الجمززاعي.

لكن هذه الجماعات وقعت في أخطاء جسيمة حزين ادركزت أن فعاليزة التهديزد بزالعنف سزتكون

قوية لدرجة تسمح بتحقيق أهدافها .تبين تجارب حروب السبعة عشر عاماً في لبنان انه حزين

تتزوالى حلقززات العنززف يتبززدد االعتقززاد بفائززدة التنززازالت السياسززية ويبززرز الخززوف كعامززل أساسززي

محززرك للقززرار عنززد أفرقززاء النزززاع .10فززالخوف مززن االبززادة الجماعيززة او التهجي ززر السززكاني او
7

. Ibrahim Najjar, Ahmed Zaki Badaoui et Youssef Chellalah, Dictionnaire
Juridique, Beyrouth, Librairie du Liban, 1983, p. 150.
 .8المركز اللبناني للتوثيق والبحزوث (سزادر) ،العناف السياساي فاي العاالم ( :)1987-1967وقاامق بيبليوغرافياا
وو امق ،انطلياس (لبنان) ،منشورات بيت المستقبل.1988 ،
). Cf.le sens du mot “Terrorisme”, in Encyclopédie Microsoft(R) Encarta(R) 98. (c
1993-1997, Microsoft Corporation.

9

 .10تيودور هانف ،لبنان :تعايش في زمن الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أماة ،نقلزه عزن االلمانيزة مزوريس
ص ززليبا ،مرك ززز الد ارس ززات العرب ززي -االوروب ززي ،ب ززاريس ،دار لح ززد خ ززاطر للطباع ززة والنش ززر ،بي ززروت
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المجانس ززة القسز زرية يرف ززع وتيز زرة الع ززداء ب ززين المجموع ززات المتنازع ززة .وبق ززدر م ززا يتف ززاقم ش ززعور
المجموعزات بززالخطر تتعز ّززز امكانززات اللجزوء الززى العنززف كمززالذ أخيزر للمحافظززة علززى الوجززود
وعلى الهوية وعلى الحقوق والمصالح بمنأى عزن التهديزد .ويسزاهم الشزحن النفسزي والمخزاوف

المتناميز ززة فز ززي تز ززوفير التعبئز ززة المنظمز ززة ،ألن هز ززاجس االمز ززن الز ززذاتي يز ززدفع المجموعز ززات الز ززى
االستزادة من السدود التي تد أر عنها التهديدات المحتملة او الوشيكة.
تحمززل اعمززال الترويززع واالرهززاب رغمزاً عنهززا وهززي تتززردد فززي
فززي امكززان المجموعززات ّ
الخضززوع العمززال الترويززع واالرهززاب فتتصززلب فززي مواقفهززا ألنهززا تخشززى فززي حززال التنززازل م زن
مواجهززة ارهززاب أشززد خطززورة يعرضززها لخسززارة كززل شززيء .لززذا فانهززا تختززار الصززمود ومقاومززة
العنززف بمثلززه كاسززلوب فززي التعززاطي السياسززي .ألنززه مززن اهززداف اسززتراتيجية االرهززاب احززداث

ردود فعل عند الخصزم عزن طريزق التزأثير النفسزي كزالتخويف وادخزال الشزعور باليزأس والعجزز
والفزع فزي نفسزه ودفعزه الزى تقزديم تنزازالت لزم يكزن ليقزدم عليهزا فزي االحزوال العاديزة .ال وجزود
لحلول سهلة او سريعة في سبيل وقف االرهاب ألنه يتغذي من ذاته ،فالعنف يولد العنف.

منززذ بدايززة االحززداث فززي لبنززان كززان كززل طززرف ال يقز ّزدر حقيقززة القززوة الفعليززة للطززرف
اآلخزر فززي الصزراع بززل كززان يقلززل دائمزاً مززن اهميتهززا .فززي حززين ان ضزراوة المعززارك هززي تعبيززر
عن استعداد للدفاع عن النفس حتزى المزوت ابزداه المتحزاربون الزذين ادركزوا المخزاطر المحدقزة
بوجودهم من جراء الخسارة التي قد تعني بالنسبة لطوائفهم نهاية وجودها كجماعة .من يشزعر
بتهديد وجوده يستميت في المقاومة والدفاع عن الزنفس .شزعر الجميزع بالمخزاطر علزى الوجزود

ألن االستسززالم يعنززي نهايززة هززذا الوجززود ولززم يكززن احزازد يقبلززه اطالقزاً .لززذا قززاوم الجميززع بضزراوة
وشراسة خوفاً من االبادة الشاملة.

ل ززم يك ززن اح ز ازد راغبز زاً اطالقز زاً ،باس ززتثناء المحرض ززين ال ززداخليين ،ف ززي تحقي ززق انتص ززار
كاسح ،لكزن الجميزع ،وخاصز ًة القزوى االقليميزة ،ارادوا التفزوق فزي النززاع ألن ذلزك كزان يمزنحهم

مواقززع تفاوضززية أفضززل .االذى والرعززب اللززذان كانززا يمكززن لفريززق ان يلحقهمززا بززاآلخر يعتب زران

ك ززافيين للش ززعور ب ززالظفر او الخس ززارة .ف ززي البداي ززة ربم ززا وق ززع الجمي ززع ف ززي حس ززابات مغلوط ززة
معتقدين خطأ أن في إمكانهم احراز نصر شامل في النزاع علزى خصزومهم .ولكزن سزرعان مزا

بززددت الوقززائع االوهززام رغززم كززل مززا اغدقززه االطزراف الخززارجيون علززى حلفززائهم فززي الززداخل مززن
مساعدات باالموال واالسلحة لتحقيق اهدافهم.
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في حاالت عديدة ينشأ نزاع مسّلح نتيجزة حسزابات خاطئزة تتعّلزق بتحقيزق المطالزب .11هزذه الحسزابات

المغلوطة التزي وقزع فيهزا الجميزع تقريبزاً هزي نتيجزة تفكيزر سزاذج يفتزرض ان الن ازعزات الداخليزة بزين الفئزات تزتحكم

بها ستراتيجية الهروب او االستسالم .بمعنى ان حصزيلة الصزراع تفزرز دائمزاً غالبزاً ومغلوبزاً بشزكل مبسزط ،بينمزا

الن ازعزات الداخليززة المعاصزرة اضززحت تشززكل موضززوع علززم واسززع وشززديد التعقيززد يتززداخل مززع البسززيكولوجيا االتنيززة.

ظززن الفلسززطينيون وبعززض المسززلمين فززي لبنززان ان المسززيحيين لززن يتمكن زوا مززن الصززمود بززل سززيفرون الززى الخززارج

وينتهزي النززاع باستسزالمهم .وظزن بعزض المسزيحيين ان فزي امكزانهم اسزتدراج الجزيش للقضزاء علزى الفلسززطينيين.
وظهززرت الحسززابات الخاطئززة عنززد جميززع القزوات االجنبيززة التززي تصزرفت علززى اال ارضززي اللبنانيززة حيززال خصززومها
انطالقزاً مززن سززتراتيجية الهززروب او االستسززالم ،لكنهززا تعرضززت لخيبززة امززل كبيزرة ألن أي فريززق داخلززي لززم يعتززرف

بسيطرة القوات االجنبية المعادية لزه رغزم وطزأة الضزغول العسزكرية الموجهزة ضزد االحيزاء السزكنية وبربريتهزا .ولزم

تفلح كبريات البوارج العالمية في اخضاع الميليشيات اللبنانية او في ترويضها.

طزوال م ارحززل الحززروب فزي لبنززان كززان ممكنزاً رصززد االخطززاء فزي تقززدير الوقززائع عنززد

السياسززيين والجماعززات الحزبيززة والميليشززيوية .12ادت هززذه القز اررات السززيئة الززى تصززعيد العنززف
وتواصله لفترات طويلة فأصبح االرهاب أشبه بسجن يمنع نزالءه من الخروج منه الزى المسزار
السلمي.

السلوك االنفعالي كان يجد منطقاً تبريرياً الخفزاء الزذنبُ .بزررت عمليزات القصزف االولزى عزام 1975
بحجة مفادها ضرورة تأنيب الفريق اآلخر او اعطائه درساً في سبيل ردعزه وارغامزه علزى تقزديم تنزازالت سياسزية.

حصيلة الدروس في الردع جاءت مخيبة ل مال ألن الفريق المسزتهدف اعتمزد سياسزة الزرد علزى القصزف بقصزف
مضزاد .وأضزحى مبزدأ المعاملزة بالمثزل مزن صزميم اسزتراتيجية االرهزاب .كزل قصزف مزن طزرف مزا باتجزاه منزاطق

الطرف اآلخر كان يقابله هذا االخير برد مماثل .وكانت االحياء السكنية تتعرض لقصزف عشزوائي ووحشزي دون

أن يؤدي ذلك الى اضعاف العدو عسكرياً ألن المقاتلين يحتمون فزي امزاكن آمنزة بعيزداً عزن نيزران القزذائف .كزان

القصززف يتسززبب بمزيززد مززن التأييززد فززي صززفوف المززدنيين للمنظمززات المسززلحة نظ ز اًر للرعززب والززدمار اللززذين كززان
يخلفهما .العنف الذي شهدته الحروب فزي لبنزان لزم يحقزق اهزدافاً سياسزية او عسزكرية رغزم ان مقاصزده رمزت الزى

انتزاع تنازالت سياسزية مزن الخصزم .لزذا كزان التسزاؤل والتشزكيك حزول االهزداف الحقيقيزة للحزرب يسزودان صزفوف

المقاتلين ويتركان حرجاً كبي اًر في اوسال القيادات التي كانت عاجزة عن توفير اجابات عقالنية مقنعة.

1
مواقف األطراف الداخليين

يمكن بسهولة تصنيف مواقف االطراف الداخليين وفقاً للتصنيفين التاليين:
11

. Anthony Oberschall, Social Conflict and Social Movements, Englewood Cliffs,
N.J., 1973, p.25.
12
. Tewfik Khalaf, “The Phalange and The Maronite Community: From Lebanonism
to Maronitism”, ap. Roger Owen (ed), Essays on the Crisis in Lebanon,
London, 1976, pp. 43-57.

علم النفس السياسي :وسائل الخوف والتخويف

69

أوالً -المحرضون :هزم اصزحاب الثقافزة االنتصزارية مزن سياسزيين وقيزاديين متزأهبين
دوماً لتأجي الصراع والتهديزد بالحسزم وتلقزين الزدروس ل خزرين وفزرض االنتصزار السزاحق.13
كان المحرضون ينشطون كلما الحت بوادر التهدئة فيزداد الفلتزان والفوضزى .بعزض الزدعوات
التززي كززان يطلقهززا المحرضززون كانززت بمثابززة ص زب الزيززت علززى النززار .شززجعوا مززثالً بوضززوح

تخريززب االقتصززاد ،وحض زوا العناصززر المسززلحة علززى القيززام باعمززال الشززغب والسززلب والنهززب.

فعالززة ف ززي ال ززدس والتح زريض ادت ال ززى الح ززاق اضز زرار جس ززيمة بالص ززناعة
اسززتخدمت وس ززائل ّ
والزراعة والتجارة وتسببت في تقليص فرص العمل امام المواطنين مزا دفعهزم الزى الهجزرة بحثزاً
عززن م زوارد رزق للعززيش .وتمكززن المحرضززون مززن اربززاك اداء النخززب والزعامززات التقليديززة فززي

اوسز ززاطها الشز ززعبية بفعز ززل قز ززوة حمز ززالت التح ز زريض واالثز ززارةُ .14يشز ززكل التص ز زريح التز ززالي حالز ززة
نموذجية للخطاب التحريضي الذي كان رائجزاً لزدى دخزول الزبالد الحزرب ،وهزو يتضزمن وقزائع

حززول طززرق اسززتغالل الفروقززات فززي اذكززاء الص زراعات المسززلحة .يحززاول فيززه احززد السياسززيين

تحريف الوقائع والتضليل عبر التحليل اآلتي ":يبزدو ان احزداث منطقزة (معينزة) اخزذت ترتزدي
طابعاً اجتماعياً طبقيزاً نظز اًر الزى الزربح الفزاحش الزذي يفرضزه كبزار ال أرسزماليين (فزي المنطقزة)
علز ززى الم ز ززارعين والفالحز ززين وألن خمس ز زاً مز ززن العز ززائالت الكبز ززرى تملز ززك نصز ززف سز ززهول تلز ززك
(المنطق ززة) .وان ه ززذه االح ززداث ترت ززدي ط ززابع التح ززرر م ززن نز زواب (المنطق ززة) ال ززذين يفرض ززون

سيطرتهم على االهلين ويتركون مصالح المنطقة مهملة".15

من النتائ المباشرة لقيام مثيري الفتنة باطالق حمالت التحريض ارتفاع عمليزات التفجيزر والسزلب.16

انغمززس بعززض السياس ززيين مززن المحرض ززين علن زاً ف ززي التح زريض السززافر وف ززي ظززروف تتطل ززب اطفززائيين ب ززارعين

إلخمززاد االقتت ززال .فنش ززطوا ف ززي تألي ززب اللبن ززانيين ض ززد بعض ززهم ال ززبعض وته ززديم الت ززآخي ال ززذي عاش ززوه .وم ززن ب ززين
الدعوات األكثر إثارة تبرز العينات التالية:

 .13تيودور هانف ،لبنان :تعايش في زمن الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أمة … ،مذكور سابقاً،
ص .271-270

 .14فؤاد مطر ،لبنان :اللعبة والالعبون والمتالعبون (سنوات الحرب ومراحل الص ارع والتحالفات من الوجود
الفلسطيني إلى الدور السوري إلى الحل السعودي) ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
 512 ،1993ص.
 .15الحياة ،1975/9/4 ،ص .3

النهار ،1975/9/4 ،ص .2

 .16النهار  ، 1975/9/6 ،ص .2
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" -اي دولززة هززي هززذه التززي ال يمززون فيهززا ال زرئيس المكلززف (للحكومززة) علززى تعيززين حكومتززه بززل تززأتي

بناء على اشارة احد الرهبان".17
حكومته ً
 "بعض ضبال قزوى االمزن فزي زحلزة ،تصزرفوا تصزرفاً عزاطالً جزداً حيزث جزاروا عزواطفهم الطائفيزة،فأخززذوا يطلقززون رصززاص مصززفحاتهم علززى بعززض االحيززاء اإلسززالمية ،كمززا فعلزوا فززي الشززياح بنززاء علززى تعليمززات
وزير الداخلية آنذاك العميد سعيد نصرهللا!".18

وقززع المحرضززون فززي حسززابات خاطئززة عنززدما اعتقززدوا ان فززي امكززانهم االفززادة مززن

الحض على العنف ،فاسترسلوا في سياسة التحريض والتخريب مزدركين انهزم اكبزر مزن الوقزوع
في الشرك الى ان سقطوا ضحية افخاخهم التي نصبوها ل خرين.

اني ااً -المهاادؤون :تضززم هززذه الفئززة قززادة وسياسززيين يتحلززون بصززفات رجززال الدولززة

لتجنززب انززدالع معززارك جديززدة والعززودة مجززدداً الززى صززيغة التعززايش،
الزذين عملزوا بثبززات وجديززة ّ
وذلززك إمززا عبززر اطززالق الززدعوات والنززداءات او مززن خززالل تحززركهم الفززوري وعملهززم لزوأد الفززتن
المتصزاعدة .19يبززرز نشزال المهززدئين العفزوي والفززوري وكأنزه فززي سزباق محمززوم مزع الوقززت مززن

اجززل مواجهززة حالززة الفوضززى والرعززب .كززان دورهززم محززدوداً فززي وقززف اطززالق النززار وتهدئززة
الخ زواطر .مززن بززين المواقززف البززارزة فززي هززذا المجززال االنتقززال الالفززت للعميززد ريمززون اده الززى

بعض مواقع القتال للعمزل علزى التهدئزة .وتبزرز خاصز ًة حالزة إنتقالزه إلزى الدكوانزة إثزر انفجزار
القتال فيها سعياً لوقزف النززاع المسزلح بعزد ظهزور إشزاعات مثيزرة للتزوتر واالحتكزاك .وهزو كزان

شززديد الحززرص علززى دفززع االط زراف لالتفززاق علززى وقززف اطززالق النززار رافض زاً مغززادرة "سززاحة

المعركززة قب ززل التأك ززد م ززن صززمود االتف ززاق ال ززذي ت ز ّزم التفززاهم علي ززه" .20هك ززذا ان ززدفع العمي ززد اده
انطالقزاً ممززا لززه مززن ثقافززة وتزراث ديمق ارطززي .فكززان خززالل المعززارك مثززال الشززجاعة فززي الززدفاع
عن حقوق االنسان والدعوة إلى تجنيب لبنان ويالت الحرب.

2
 .17النهار ،1975/9/2 ،ص .2
 .18المرجع نفسه.
 .19تيودور هانف ،لبنان :تعايش في زمن الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أمة … ،مذكور سابقاً،
ص .246

 .20الحياة ،1975/5/21 ،ص .3
النهار  ، 1975/5/21 ،ص .3
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الخوف واالستقطاب
الخززوف هززو أبززرز عامززل مسززبب للسززباق نحززو التسززلح وعسززكرة الن ززاع .فوجززود قززوى
مسزّلحة خارجززة عززن سززلطة الدولززة هززو عنصززر رعززب فززي مجتمززع يسززوده الحززذر بززين الطوائززف
المبيتزة .هكزذا فرضزت مصزلحة الجميزع العمزل علزى تحقيزق تزوازن الرعزب
والخوف من النيزات ّ
للحؤول دون بقاء وسائل التخويزف محصزورة بزين أيزدي فئزة معينزة ،فتطزور الوضزع سزريعاً فزي
اتجاه التخويف والتخويف المعاكس .ساهم توازن الرعب والخزوف فزي صزيانة التزوتر واسزتمرار
النزاع وخاصة في تحول الحرب الى ظاهرة تعيد انتاج نفسها.
عملززت منظمززة التحريززر قبززل انززدالع ح زوادث العنززف عززام  1975علززى اسززتقطاب قسززم مززن اللبنززانيين
وزعم ززائهم معتم ززدة عل ززى اس ززاليب الترهي ززب والتخوي ززف ت ززارًة ،وعل ززى االغز زراءات المالي ززة ت ززارة اخ ززرى .اس ززباب كثيز زرة
اسهمت في تعزيز وتوسيع قاعدة الموالين للمنظمة ،لكن ابرزهزا الزدعم المزالي .فالمسزاعدات الماليزة والعينيزة التزي
كانت تتلقاها المنظمة من الدول العربية النفطية وبلدان اوروبا الشرقية كبيزرة جزداً .بزين تشزرين االول  1975وآب
 1976أي في غضون أقل من عشرة اشهر تسزلمت المنظمزة تحزويالت ماليزة مزن حكومزات عربيزة بقيمزة اربعزين
مليزون دوالر بحسزب االرقززام الزواردة فزي صززحف لبنانيزة (مزا بززين  1976/4/12و  .)1976/7/20ويضزاف إليهززا

المسززاعدات الطبيززة واالدويززة والمزواد الغذائيززة وااللبسززة والطحززين والمحروقززات (بتزواريخ نززذكر منهززا  75/10/23و

 11/5و  12/25و  1976/2/25و  4/10و  4/12و  4/16و  )8/2وهز ز ززي تفز ز ززوق بقيمتهز ز ززا المبز ز ززالغ النقديز ز ززة

المعلنة.

وفرت المبالغ المالية التي كانت تصل قبل ذلزك بكثيزر ،ومنزذ عزام  ،1968للمنظمزة

فعالزة سزعت بواسزطتها ،وفزي االسزاس ،الزى زيزادة مناصزريها فزي مختلزف األرجزاء
وسائل دعزم ّ
السني.21
اللبنانية .فبدأت التدخل في السياسة الداخلية مستهدف ًة القيادات الفاعلة في الشارع ّ
فف ززي طز زرابلس م ززثالً انح ززازت المنظم ززة ال ززى جان ززب معارضز زي الز زرئيس رش ززيد ك ارم ززي
لممارسززة الضززغول عليززه .وفززي بيززروت ايض زاً أيززدت المنظمززة اخصززام ال زرئيس صززائب سززالم

السنة في المدينة معروف سزعد وابنزه مصزطفى ولزم تفزرج
السياسيين .وفي صيدا خطفت زعيم ّ
عنهمززا إال بعززد االعززالن عززن تأييززدهما لهززا مززن دون تحفززظ .وفززي مختلززف المنززاطق اللبنانيززة
تعرض الزعماء لضغول عديدة من اجل تأييد مواقف المنظمة .22وفي بيروت الغربية نجحزت
المنظمة في تخويف قسم من السزكان بالتهديزد ،واسزتمالت عزدداً مزن المزواطنين بالزدعم المزالي

.Walid Khalidi, Conflict and Violence in Lebanon: Confrontation in the Middle
East, Cambridge, Harvard Center for International Affairs, 1979, p. 115.
 . 22تيودور هانف ،لبنان :تعايش في زمن الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أمة … ،مذكور سابقاً،

21

ص .216
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وقام ززت بتس ززليح الفئ ززات والمجموع ززات المتعاون ززة معه ززا .هك ززذا احاط ززت المنظم ززة نفس ززها بتأيي ززد
قيزادي وشزعبي ،فالزذي لزم يكززن يؤيزد القضزية الفلسزطينية عزن اقتنززاع كزان مضزط اًر الزى تأييززدها

شكالً أقله في سبيل مصزلحته وحفاظزاً علزى حياتزه .وعنزدما قزوي نفزوذ منظمزة التحريزر لزم يعزد
احد يجرؤ على التعبير بحرية عن رأيه بشكل علني.
ا

3
أساليب االرلهاب
مززا هززي االسززاليب االرهابيززة التززي اسززتخدمتها مختلززف الفئزات اللبنانيززة وغيززر اللبنانيززة
في حروب لبنان؟

من ثوابت الممارسة طيلة سزنوات العنزف فزي لبنزان اعتمزاد قاعزدة  6و  6مكزرر فزي

هجزرت ميليشزيات مسزيحية سزكان
استخدام وسائل الترويع المنظم .فعلى سزبيل المثزال ،عنزدما ّ
ح ز ززي الكرنتين ز ززا ردت المنظم ز ززات الفلس ز ززطينية واالس ز ززالمية المس ز ززلحة بتهجيز ز زر بل ز ززدات ال ز ززدامور
والسززعديات والجيززة والناعمززة .23الززنمط السززائد فززي التفكيززر متماثززل لززدى الجميززع فززي الززرد علززى
التحديات ،والممارسة متطابقة لدى افرقاء النزاع كافزة .القزذائف العشزوائية تتسزاقط علزى احزدى

المنززاطق ويقابلهززا قصززف مماثززل مززن المنطقززة المسززتهدفة .والخطززف كززان يززرد عليززه بززالخطف،
والقنص يستدرج الفريزق اآلخزر الزى القزنص .هكزذا يتبزين ان الممارسزة متطابقزة بشزكل منهجزي
دقيق لدى جميع االطراف على السواء.
تحززول العنززف واالرهززاب فززي لبنززان ،خززالل أكثززر مززن خمززس عش زرة سززنة ،الززى نشززال

يومي آخذاً اشكاالً مختلفة ووسائل متعددة .قلما حرص المتنازعون فزي لبنزان علزى إعزارة مبزدأ
تحييد المدنيين من العمليات االرهابيزة .فمزن الوسزائل االساسزية فزي حزروب لبنزان وفزي مجمزل
الحروب الداخلية بشكل أعم تخويف السكان وتوجيه النشال الحربي ضدهم لدفع المجتمع الى

الرضوخ لسلطة قوى االمر الواقع .أدت االعمال الحربية الزى انتهاكزات فظيعزة لمبزادئ حقزوق
االنسان ،ولم يعد ثمة احترام لكرامة االنسان وحمايته.
23

 .ملحم شاوول ،الحق في الذاكرة ،بيروت ،المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم بالتعاون مع مركز
المؤتمرات في ايانابا – قبرص ،جزء  ،1المكتبة الشرقية 360 ،1988 ،ص.

فردريك معتوق ،جذور الحرب األلهلية … ،مذكور سابقاً ،ص .84
Fawwaz Traboulsi, “Sociétés violentes ou système de guerre?”, ap. Jean Hannoyer
(Ed.), Guerres civiles: Economies de la violence, dimensions de la civilité,
op. cit.

علم النفس السياسي :وسائل الخوف والتخويف

73

سبق اندالع حادثة بوسطة  13نيسان  ،1975وهو تاريخ بداية النزاعات الدامية في لبنزان،

عززدد كبيززر مززن حزوادث االرهززاب والعنززف الموجهززة ضززد المزواطنين والمسززؤوولين علززى حززد سزواء .ابززرز

تلك الحوادث :خطف بشير الجميزل ( ،)1970/3/25محاولزة اغتيزال رئزيس بلديزة صزور عبزد الزرحمن
الخليل شقيق وزير العزدل السزابق كزاظم الخليزل ( ،)1975/2/24نسزف منززل النائزب مخايزل الضزاهر

فززي القبيززات ( ،)1975/3/31احتجززاز ثالثززة قضززاة بهززدف الضززغط علززيهم لتخليززة أحززد الموقززوفين،24

استشهاد معروف سعد في حوادث صيدا ( ،)1975/3/7محاولة خطف النائب امين الجميل.25

وجرت الزى
زادت العمليات االرهابية بعد بداية الحوادث واصبحت اكثر عنفاً ورعباًّ ،
كلفززة باهظززة .كززان التخويززف موجهزاً ضززد كززل مززن يحززاول ان يبززدي تحفظزاً او امتعاضزاً حيززال
سلوك القوى الفاعلة المسلحة .ومع انهيار سلطة الدولة سادت شريعة القوة واصبح المواطنون
والمسؤولون على السواء مضطرين الى مسايرة التنظيمات والميليشزيات المسزلحة وتأييزدها عزن
قناع ززة او رغمز زاً ع ززنهم ،عل ززى االق ززل ف ززي س ززبيل مص ززلحتهم وتجنبز زاً لتعز زريض حي ززاتهم للخط ززر.
اضززحى التعبيززر عززن الزرأي بحريززة مطلقززة وفززي العلززن يعتبززر ضزرباً مززن المجازفززة .ففززي "حززرب

السزنتين" مزثالً وقزع العديزد مززن حزوادث الترهيزب اسزتهدفت شخصززيات بزارزةُ .يزذكر علزى سززبيل
التعداد ال الحصر:
تعز ّزرض مكززان اقامززة النائززب الرافعززي للتفجيززر فززي ط زرابلس ( ،)1975/8/3واغتيززل محززافظ
الشززمال قاسززم العمززاد ،ونسززف مكتززب النائززب طززوني فرنجيززة ( ،)9/7واستشززهد األب زوان انط زوان تمينززة

وبطززرس ساسززين واألخ يوحنززا مقصززود فززي ديززر عشززاش علززى أيززدي عناصززر ميليشززيوية ( ،)9/9واألخ

غص ززيبة كي ززروز ال ززذي ج ززرى تص ززفيته عل ززى الطري ززق ب ززين زحل ززة وبي ززروت ( ،)12/24واألب ألب ززان دو
جرفززانيون عل ززى ح ززاجز ف ززي الشززياح ( )76/3/14وه ززو ارب ززع ض ززحية يسززوعية خ ززالل حز زوادث الع ززامين
االولززين للحززرب بعززد االب مززوريس مايززان (صززيف  )1975واألب لززويس ديمززا الززذي أصززابه قنززاص فززي

رأس النب ززع ( )75/10/25واالب ميش ززال آالر ال ززذي دخ ززل ص ززاروخ حجز زرة نوم ززه ق ززرب معه ززد اآلداب
الش ز ززرقية ( ،)76/1/16وقت ز ززل األبز ز زوان ج ز ززورج ح ز ززرب وجز ز ززوزف ف ز ززرح ف ز ززي دي ز ززر جن ز ززين ف ز ززي عكز ز ززار

( ،)1976/1/18والمونس ززنيور يوحن ززا م ززارون عل ززى ح ززاجز مسز زّلح ( ،)3/26واألب أش ززعيا غ ززانم ال ززذي
ضربه فلسطينيون في دير مار روكز الدكوانة حتى الموت ( ،)4/15واألب انطزوان سزالمة الزذي قتزل
خالل قصف الدير نفسه ( ،)3/27واالب بطرس أبي عقزل الزذي قتزل خزالل هجزوم للفلسزطينيين علزى

الكحالززه ( ،)7/3واالب ي زواكيم عسززاف علززى أيززدي ميليشززيات فززي ديززر الحززرف بعبززدا ( ،)7/17واألب
 .24النهار  ، 1975/4/2 ،ص .3
 .25الحياة ،1975/4/10 ،ص .2

النهار  ، 1975/4/10 ،ص .3
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الالتيني آلدو باولوني في بيروت خالل القصف ( ،)8/19واألب الياس لطف هللا في بيت مري خالل

قصف دير اآلباء األنطونيين (.)1976

واغتيلززت لينززدا جنززبالل شززقيقة الزززعيم كمززال جنززبالل ( ،)5/27وفشززلت محاولتززان الغتيززال

العميززد ريمززون اده ( 4/20و  ،)12/12واغتيززل الززدكتور خليززل سززالم (اورثوذكسززي) المززدير العززام لززو ازرة

المالي ززة ( )7/30وه ززو ك ززان تح ززدى ذهني ززات التقس ززيم والع ززاملين م ززن أجل ززه فواظ ززب عل ززى عمل ززه رافضز زاً
االنتقزال مزن منزلزه الكززائن فزي منطقزة رأس بيزروت التززي كزان بزدأ يغلزب عليهززا الطزابع االسزالمي بفعززل

سياس ززة تطهي ززر المن ززاطق م ززن االقلي ززات ،ووق ززع انفج ززار ف ززي س ززيارة ب ززالقرب م ززن من زززل كم ززال جن ززبالل

(.)12/4

ك ززان التوقي ززت الزمن ززي لموج ززات االغتي ززاالت الموجه ززة ي ززدفع ف ززي اتج ززاه التأكي ززد ب ززأن
حلقات تصعيد العنف مخططة قصد ذر بذور التفرقة والتباعد بين أبناء البلد الواحد .26كانزت

مؤشرات التقارب بين االقطاب تصطدم بمحرمزات .فحزوادث الترويزع كانزت تش ّزكل تحزذي اًر لكزل
من يحاول التوسط او اقامة اتصزاالت بزين االفرقزاء المتنزازعين أو السزعي إلزى التوفيزق بيزنهم.
لم يكن من الصعوبة تحديد الجهات الدافعة الى االغتياالت السياسية في لبنان ،خاصز ًة حزين
يسهل االجابة على التساؤلين التاليين :لماذا حدثت االغتياالت؟ ومن هو المستفيد منها؟ لكن
التحقيقات القضائية كان يصطدم تقدمها غالباً بالمحرمات.

الثابززت ان االغتيززاالت افرغززت الززوطن مززن عززدد كبيززر مززن قياداتززه وسززاهمت عوامززل اخززرى،

أهمها اضطرار بعض الزعماء الى الهزرب خزارج الزبالد واإلقامزة فزي المنفزى ،فزي تصزفية رواد الميثزاق
الوطني ،فانزلقت اوضاع البالد الى حالة افاد منها الخارج بوضوح .هكذا كزان القزدر المشزؤوم مصزير

عدد من الشخصيات اللبنانية ،ابرزها :استشهاد كمزال جنزبالل ( ،)1977/3/15مجززرة اهزدن واغتيزال
ط ززوني فرنجي ززة وزوجت ززه وابنتهم ززا ( ،)1978/6/13واختف ززاء االم ززام موس ززى الص ززدر (،)1978/8/29

اغتيززال الصززحافي سززليم اللززوزي ( ،)1980/3/4استشززهاد الزرئيس بشززير الجميززل ( )1982/9/14وقبلززه
بسز ز ززنوات عز ز ززدة طفلتز ز ززه مايز ز ززا ،ورشز ز ززيد ك ارمز ز ززي ( ،)1987/6/1والمستشز ز ززار الرئاسز ز ززي محمز ز ززد شز ز ززقير

( ،)1987/8/2والمفتي حسن خالد ( ،)1989/5/16والنائب لويس أبو شرف ( )1989والنائزب نزاظم
القززادري ( ،)1989وال زرئيس رينززه معززوض ( ،)1989/11/22والقيززاديين فززي حركززة "أمززل" داوود داوود
ومحمززود الفقيززه وحسززين سززبيتي ( ،)1989/9/22ومززن الحزززب القززومي محمززد سززليم وتوفيززق الصززفدي

وايلززي الجاكززل ( ،)1987ومززن الحزززب الشززيوعي اللبنززاني حسززين مز ّزروه وخليززل نعززوس ومهززدي عامززل(
حسن حمدان) في العام نفسه ( )1987ومجزرة نهر المزوت ( ،)1990/10/30واغتيزال دانزي شزمعون

(.)1990/10/12

 .26فؤاد مطر ،لبنان :اللعبة والالعبون والمتالعبون…  ،مذكور سابق ًا.
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تنوعت وسائل وأساليب التخويف وأبرزها اآلتية:
أوالً -ال مكاااان للمحاياااادين :المعت ززدلون او المحاي ززدون تلقز زوا س ززيالً م ززن ال ززتهم الت ززي
تعتبزرهم "خونززة" او متعززاونين مززع اآلخزرين ،فكززان مزن الصززعب علزيهم المحافظززة علززى حيززادهم
تحت وطزأة التعزرض لشزتى انزواع المخزاطر .27دفعزت التهديزدات بالسياسزيين ،الزذين ظلزوا رغزم

كزل التناقضزات يبحثززون عزن تسززويات ومخزارج لوقززف النززاع ،الززى الرحيزل خززارج الزبالد بعززد ان

اضحت حياتهم مهددة .اضطر العميد ريمون اده والرئيس صائب سزالم أن يعيشزا فزي المنفزى
اختياريزاً .كانززت اوضززاع السياسززيين المعتززدلين ،الززداعين الززى صززيانة العززيش المشززترك واحززالل

الوح ززدة والوئ ززام ،ش ززديدة االنكش ززاف عل ززى ش ززتى المخ ززاطر .ف ززالحرب زادت م ززن ح ززدة التص ززلب

والتطرف لدى جميع الطوائف .وما ح ّزل بالعميزد ريمزون اده ،الزذي تع ّزرض لعزدد مزن محزاوالت
االغتيززال وبززالرئيس صززائب سززالم ،أصززاب عززدداً ال يسززتهان بززه مززن الم زواطنين المقيمززين فززي
جميع المناطق اللبنانية على نحو ملموس وأشد مأسوية .شهدت معظم المنزاطق خزالل "حزرب

السنتين" موجات تهدف الى ازالة االختالف عبر التصفية الجسدية او اإلبعاد بالقوة.28

وُف ّسززر االعتززدال علززى أنززه خيانززة ،وربمزا وجززدت فززي أقسززى م ارحززل الحززرب والتصززعيد أكثريززة
معتدلة من المواطنين والقيادات ولكزنهم لزمزوا جانزب الزتحفظ منعزاً لتعزريض حيزاتهم ألي تهديزد .هكزذا،

أصززبح االرهززاب بحززد ذاتززه فززي الغالززب حززائالً دون تعبيززر االنسززان عززن أريززه بحريززة وص زراحة .وسززاد

عنا هو عدو وخائن".
المنطق الفاشي" :إما معنا واما ضدنا .وكل ما هو مختلف ّ

اني ااً -التعاّارض لم اواطنين ال عالقااة لهاام بالسياسااة :كانززت ممارسززات الميليشززيات
التعرض لمواطنين ال عالقة لهم بالسياسة فتُثير الرعزب والهلزع
تستهدف ،عن قصد او بدونهّ ،
في صفوف المدنيين من دون تفريزق .كزان عامزل التخويزف هزذا مزن صزميم ثوابزت اسزتراتيجية
الترويع المنظم .حاولت المجموعات المسزلحة المتطرفزة فزرض تصزوراتها وقناعاتهزا بزالقوة ممزا

ضززايق كثي ز اًر الم زواطنين حتززى ه زؤالء الززذين ال عالقززة لهززم بالسياسززة اطالق زاً .اصززاب االرهززاب

واألذى احيان ز زاً الضز ززحايا األكثز ززر ب ز زراءة بز ززين السز ززكان .كانز ززت حمز ززالت الترويز ززع موجهز ززة ضز ززد

المزواطنين ،بشززكل رئيسززي ،لزززج المجتمززع عنززوة فززي الحززرب وابزراز الطززابع االهلززي للنززاع .كززان
المواطن اللبناني يشزعر فزي كزل لحظزة بزأن حياتزه مهزددة وهزو أعززل .كانزت االعتزداءات علزى

استياء وتعتبر بمثابة مؤشزر نحزو التصزعيد وتزوتير االجزواء .فتسلسزل
االشخاص اآلمنين تترك
ً

27

. Sélim Accaoui et Magida Salman, Comprendre le Liban, Paris, Culture critique
12 1976.
28
. Ibid
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االحززداث يظهززر تصزاعداً ملحوظزاً للمجابهززات التززي اسززتخدمت فيهززا تززدريجياً وسززائل أشززد فأشززد

فتكاً حتى غدا القليل القليل من المواطنين بمنأى من العنف.29

بوشززر بززاك اًر المززس بززالرموز الدينيززة وحتززى مززا قبززل انززدالع الحززرب ،فجززرى االعتززداء

تم القزبض علزى رجزال ديزن اخضزعوا لضزغول قاسزية ولصزنوف جزائرة مزن
على المعابد والحقاً ّ
التعذيب والتنكيل .كانت هذه الممارسات الشائنة تعتبر بمثابة تحد لمشزاعر النزاس والمزؤمنين.
ش ززوهت اعم ززال العن ززف والقت ززل واالنتق ززام ب ززين المتن ززازعين ف ززي لبن ززان ص ززورة التع ززايش ال ززوطني
المش ززترك واس ززاءت اليه ززا ،مم ززا س ززمح بتص ززوير الخ ززالف والصز زراع ب ززين اللبن ززانيين عل ززى غي ززر
حقيقتززه ،فبززدا احيان زاً وكأنززه ن ززاع اسززالمي  -مسززيحي .تحتززاج الفتنززة الززى وقززود يثيززر النع زرات
المذهبية واالحقاد بين الطوائف.
ُسجل عدد كبير من الحزوادث التزي اتخزذت شزكل عمليزات بزين مجموعزات دينيزة او مذهبيزة
هززدفها التعززرض لرمززوز ومقامززات ومقدسززات هامززة لتأليززب الطوائززف ضززد بعضززها الززبعض ،ومززن اجززل

تعرضزت الكنيسزة االنجيليزة
تعبئة ايديولوجية نفسية ومادية فاعلة داخل المجموعات .ففي بعلبك مثالًّ ،
للتفجيززر ( ،)75/2/16وتززوترت االج زواء فززي ط زرابلس بعززد اصززابة كنيسززة مززار مززارون بعيززارات ناريززة
وشززظايا المتفج زرات التززي اطلقززت عليهززا ( ،)3/27وجززرى االعتززداء علززى مقززابر المسززيحيين فززي القبززة

30
وخطززف ثالثززة
طزرابلس ( ،)5/12وتز ّزم التعززدي علزى بعززض المسززاجد االسززالمية والكنزائس المسززيحية ُ ،
كهنززة مززن مطرانيززة الززروم االورثززوذكس فززي ط زرابلس بعززد اقتحامهززا ( ،)9/4وأُحرقززت نسززخ عديززدة مززن

القرآن الكريم على طريق بيروت  -دمشق بعد تدهور شاحنة كانت تنقلها الى الخزارج ( .)12/2وكزان
المتهان حرمة بيوت العبادة وتدنيس المقدسات والتعدي على مؤسسات الطوائف والمستشزفيات ورجزال

جر اللبنانيين الى الكثير من الخراب والويالت.
الدين ان ّ

االعتداءات علا رجال الدين منذ *1975
تعرض زوا ط زوال
محززاوالت اغتيززال رجززال الززدين نجززح بعضززها وفشززل الززبعض اآلخززر .رجززال ديززن ُكثززر ّ

مراحل الحروب في لبنان العتداءات وخطف ومحاوالت اغتيال ذات طابع سياسي .هنا أبرزها:31

. Samir Khalaf, “On Entrapment and Escalation of Violence”, in American – Arab
Affairs, No. 24(1988), p. 15.
 .30النهار  ، 1975/6/25 ،ص .

29

31

 .يراجع باسم الحاج" ،االعتداءات على رجال الدين منذ  :1975كثر سقطوا ضحية الصراعات أو عمليات
األعداء" ،النهار ،1994/9/17 ،ص .6
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فززي  16آذار  1977قتززل مسززلحون األب بززولس خريتززي فززي مزرعززة الشززوف فززي إطززار األعمززال اإلنتقاميززة علززى
إغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبالل.

في  16ايار  1978هاجم مسلحون منزل رئيس "اتحاد العلماء المسلمين" الشزيخ عبزد الحفزيظ قاسزم قزرب الملعزب
البلدي في بيروت ،وأطلقوا عليه النار ،فأُصيب برصاصات عدة ،وأُصيب كذلك والده وشقيقه.

فززي  29آب ُ ،1978غّيززب اإلمززام موسززى الصززدر ومرافقززاه فززي ظززروف غامضززة فيمززا كززانوا يقومززون بزيززارة ليبيززا،
وبقي مصيرهم مجهوالً بعد ذلك.
فززي  29شززبال  1980تعز ّزرض بطريززرك الززروم الكاثوليززك مكسززيموس الخززامس حكززيم لمحاولززة اغتيززال علززى كمززين
مسّلح على طريق بحمدون.
في  12ايار من العام نفسه ،اغتيل رئيس "جماعة العلماء الشيعة" اإلمام حسن الشيرازي في الرملة البيضاء.

في  5آب ،وجد إمام بلدة حاروف العالمة علي بدر الدين مقتوالً في مغزارة قزرب الزه ارنزي بعزد مزرور بضزعة ايزام
على خطفه من منزله.

أم ززا العالم ززة محم ززد حس ززين فض ززل هللا ،فتع ز ّزرض ف ززي  2تشز زرين الث ززاني  1980لمحاول ززة اغتي ززال ق ززرب منزل ززه ف ززي
الغبيززري ،حيززث أطلززق مس زّلحون النززار عليززه وفز ّزروا فززي سز ّزيارة "فيززات" رصاصززية اللززون .اوآخززر كززانون
االول من العام نفسه ،أُلقيت متفجرات على "دار اإلفتاء" في بيروت.

وفززي  26كززانون الثززاني  1981نجززا المفتززي الجعفززري الشززيخ سززليمان اليحفززوفي مززن محاولززة اغتيززال عنززد أول بلززدة
بريتال (قضاء بعلبك) عندما أطلق مسّلحون النار على موكبه فقتل سائقه ومرافقه.

فززي  28نيسززان  ،1981اغتيززل رئززيس "اتحززاد الجمعيززات والمؤسسززات اإلسززالمية فززي لبنززان" الشززيخ احمززد عسززاف
( 45عاماً) برصاص مسّلحين طاردوه بعد خروجزه مزن مسزجد "المركزز اإلسزالمي" فزي عائشزة ب ّكزار.
وفزي  4حزيزران مزن العزام نفسزه هزاجم مسزّلحون مجهولزون منززل العالمزة احمزد شزوقي األمزين ،رئززيس

"جمعيززة علمززاء الززدين فززي لبنززان" فززي بلززدة مجززدل سززلم الجنوبيززة ،وأطلق زوا قززذائف صززاروخية ورمايززات

رشاشة في اتجاه منزله ،من دون أن يؤدي ذلك إلى أي إصابات.

وللمزرة الثانيززة ،نجززا العالمززة محمززد حسززين فضززل هللا (عضززو "المجلززس اإلسززالمي الشززيعي األعلززى") مززن رصززاص
مس زّلحين أطلق زوا النززار علززى منزلززه فززي الغبيززري فززي  28تش زرين الثززاني  ،1981فتسززببوا بمقتززل مرافقززه
حسن عز الدين.

في أول ايزار  1982اغتزال مسزّلحون كزاهن الرعيزة المارونيزة فزي عاليزه األب فيليزب أبزو سزليمان عنزد بزاب منزلزه
خلف كنيسة عاليه.

وبعززد اربعززة ايززام ،فززي الخززامس مززن ايززار ،انفجززرت سززيارة مفخخززة فززي عرمززون ،كانززت متوقفززة قززرب جززامع "أزهززر
لبنززان" ،علززى بعززد  200متززر مززن منزززل مفتززي الجمهوريززة الشززيخ حسززن خالززد .وأوقززع االنفجززار أربعززة
جرحى.

فززي  29حزيزران  1982قتززل األب فرنسزوا ضززاهر أبززي انطززون علززى أيززدي عناصززر ميليشززوية فززي ديززر مززار يوحنززا
في قبيع.
في  31آب  1983قتلت عناصر ميليشيوية األب جورج الراعي الماروني خالل مجزرة بمريم.
في  6أيلول  1983أغتيل الشيخ مسعود الغريب (من بني معروف) في عبيه بقضاء عاليه.
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ف ززي  6أيل ززول  1983قتل ززت عناص ززر ميليش ززيوية األب المخلص ززي س ززعيد عب ززود ف ززي دي ززر م ززار مخاي ززل ف ززي عمي ززق
الشوف.

في  9أيلول  1983قتل مسلحون األب المخلصي أنطوان عبود خالل مجزرة معاصر الشوف.
ف ززي ال ارب ززع م ززن تشز زرين األول  1983تع ز ّزرض الز زرئيس الع ززام للرهباني ززة الماروني ززة االب ززاتي ب ززولس نعم ززان لمحاول ززة
اغتيال ،وُفجرت سيارته خالل توقفها أمام دير مار انطونيوس في شارع عبد الوهاب االنكليزي.

فززي  1كززانون األول  1983أطلززق مجهززول النززار مززن مسززدس حربززي علززى رئززيس القضززاء المززذهبي الززدرزي الشززيخ
حليم تقي الدين فأرداه في منزله في محلة الظريف.
فززي  26نيسززان  1984قتززل األب جززيمس فنززيغن ( )James Vingenاليسززوعي فززي بيتززه قززرب جامعززة القززديس
يوسف خالل قصف عشوائي لبيروت الشرقية ،وهو كان استاذ الفلسفة في الجامعة.

في  14آذار إغتال متطرفون األب اليسوعي نيقوال كلويتريز ( )Nicolas Clouitrezفي بلدة نبحا في البقاع.
ف ززي  18تشز زرين الث ززاني  1985اغتي ززل وكي ززل مطز زران الطائف ززة الماروني ززة ف ززي البق ززاع الغرب ززي االب ب ززولس جز زريس
الساحالني وابن شقيقته خالل وجودهما في بلدة باب مارع.

فززي  27كززانون األول  1985تعز ّزرض أميززر منطقززة المينززاء ف ززي "حركززة التوحيززد اإلسززالمي" الشززيخ هاشززم منق ززارة
لمحاولة اغتيال وأُصيب بجروح خطرة.

في  11آذار  1986اغتال مسزّلحون قزرب جسزر المطزار الشزيخ عبزد العزيزز الفقيزه شزقيق زوجزة المفتزي الجعفزري

الممتاز آنذاك – نائب رئزيس المجلزس اإلسزالمي الشزيعي األعلزى حاليزاً – الشزيخ عبزد األميزر قزبالن،
وأُصيب مرافقوه بجروح خطرة.

فززي  24ايززار  1986اغتززال مسزّلحون فززي صززور رئززيس "مدرسززة الرسززل" التابعززة لزز"جمعية المرسززلين اللبنززانيين" فززي

المدينززة األب بززولس أبززي عقززل .وقبلززه ،تلقززى المط زران يوسززف الخززوري تهديززدات عززدة بوجززوب مغززادرة
وتعرض لمحاوالت خطف.
المدينةّ ،

فزي  15آب  1986قتزل األب الالتينززي الكبوشزي فردينزاد أبززو جزودة خزالل قصززف ديزر اآلبزاء الكبوشززيين فزي بززاب
إدريس في بيروت.
وفززي  7تشزرين األول ،اغتيززل الشززيخ صززبحي الصززالح بينمززا كززان يترجززل مززن سززيارة "تاكسززي" امززام جززامع خالززد بززن
الوليد في محلة ساقية الجنزير ،على يد مسّلح كان يتعقبه مع رفيق له على دراجة نارية.

في  23أيلول ُ 1987قتل األب المخلصي سميح حداد فزي ظزروف غامضزة داخزل مفزرزة المخزابرات السزورية فزي
زحلة حيث كان محتج اًز.
في  24ايلول  1987اغتيل االب اليسوعي الفرنسي اندريه ماس مدير مركز الجامعة اليسوعية في صيدا.

فززي نيسززان  1988خطززف االب البززر خ زريش قريززب البطريززرك المززاروني ال ارحززل مززار انطونيززوس بطززرس خ زريش،
ووجدت جثته في شننعير (كسروان) اوائل ايار.
الخيزال ،فزأدت إلزى استشزهاد مفتزي الجمهوريزة الشزيخ
في  16ايار  1989انفجرت سزيارة مفخخزة قزرب جزامع تلزة ّ
حسن خالد.
وخزالل حززرب "القزوات اللبنانيززة" ووحززدات الجزيش التابعززة للعمززاد ميشزال عززون اغتيززل االب سزمعان عسززاف ،رئززيس
دير عجلتون التابع للرهبانية االنطونية.
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في  1995/8/31اغتيل الشيخ نززار الحلبزي ،رئزيس "جمعيزة المشزاريع الخيريزة اإلسزالمية" فزي بيزروت ،وقبزل هزذا
تعرض لثالث محاوالت قتل في العام نفسه.
التاريخ كان المغدور ّ
تعرض الشيخ محمد مهدي شمس الزدين ،رئزيس المجلزس اإلسزالمي الشزيعي األعلزى ،لمحاولزة
في ّ 1997/12/3
اغتي ززال بينم ززا ك ززان ي ززؤدي الص ززالة ف ززي مص ززلى "المجم ززع العلم ززي الثق ززافي" عن ززد مس ززتديرة ش ززاتيال ف ززي
الغبيري.
ومنذ منتصف الثمانيناتُ ،سجلت عشرات االعتداءات اإلسرائيلية على رجزال ديزن ،ومزن ابرزهزا اغتيزال إمزام بلزدة
جبش ززيت العالم ززة الش ززيخ ارغ ززب ح ززرب ف ززي  16ش ززبال  .1984وف ززي  28تم ززوز  1989نف ززذت وح ززدة
كوماندوس اسرائيلية إن ازالً في البلدة نفسها ،وخطفت الشزيخ عبزد الكزريم عبيزد مزع مرافقيزه هاشزم احمزد

فحززص واحمززد عبيززد .وفززي  16شززبال  1992أطلقززت طوافتززان اس زرائيليتان عززدداً مززن الص زواريخ علززى
موكب االمين العام لز"حزب هللا" السزيد عبزاس الموسزوي ،بينمزا كزان عائزداً مزن جبشزيت ،فاستُشزهد مزع
زوجته وولديهما ،إضافة إلى مقتل أو جرح عدد من المرافقين.

يمكن تصنيف اسزماء الشخصزيات التزي أغتيلزت خزالل م ارحزل الحزرب بزين -1975
 1990بتوزيعهز ززا علز ززى الفئز ززات التاليز ززة :رجز ززال الز ززدين المسز ززلمين ،رجز ززال الز ززدين المسز ززيحيين،
الراهبز ز ززات ،الصز ز ززحافيون والعز ز ززاملون فز ز ززي وسز ز ززائل اإلعز ز ززالم ،األطبز ز ززاء ،الصز ز ززيادلة ،االسز ز ززاتذة

الجززامعيون ،االسززاتذة غيززر الجززامعيين ،الخسززائر البش زرية فززي الجامعززة األميركيززة فززي بيززروت،

الكتّززاب واألدبززاء والشززعراء ،المتطوعززون والعززاملون فززي الصززليب األحمززر ،السياسززيون ،القضززاة

والسززفراء والموظفززون اإلداريززون مززن الفئززة األولززى ،رؤسززاء البعثززات الدبلوماسززية والقناصززل فززي
لبنان.

ماان الرالهبااات ،قتلززت األخ زوات :أدلززين وغبريززال ومرسززيل وجززان-أندريززه مززن راهبززات العائلززة المقدسززة
تعرضت الطوافة التزي تقّلهزم مزن فنزدق سزان جزورج فزي بيزروت للقصزف ( ،)1975/9/30واغتيلزت األخزت
عندما ّ
فيلززومين خززوري مززن راهبززات القديسززة تيريززز فززي مستشززفى مززار اليززاس-وادي أبززو جميززل ( ،)1975/12/11وقتلززت
األخ ز ززت ج ز ززولي فنس ز ززان ن ز ززاكوزي م ز ززن راهب ز ززات القلب ز ززين األقدس ز ززين ف ز ززي المت ز ززين ق ز ززرب سز ز زرير وال ز ززدتها المريض ز ززة

( ،)1976/9/29وأُصيبت األخت مونيك أبو زيدان من راهبات المخلص إصابة قاتلة خالل مرورهزا فزي الزدامور
أثنززاء القص ززف اإلسز زرائيلي (آذار  ،)1977بينم ززا قتلززت القز زوات الس ززورية الراهب ززة الممرضززة األخ ززت م ززاري ص ززوفي
زغبي عند مدخل زحلة خالل قصفها سيارة إسعاف تنقل مصابين (.)1981/4/3
ماان األطبااااء ،قتززل :جمززال موسززى إغتيززاالً ( ،)1975وميشززال يززارد بسززقول قذيفززة ( ،)1976وجززورج

فغالي بشظايا قذيفة خالل عمله في المستشزفى اللبنزاني ( ،)1978وميشزال أصزفر بقذيفزة خزالل عملزه (،)1978
ونجيزب صززالح الزدين إغتيززاالً ( ،)1979أمزين زهززر إغتيززاالً ( ،)1980وبيزار طربيززه إغتيزاالً أثنززاء عملزه فززي جبيززل

( ،)1981جز ززورج كيركريز ززان إغتيز ززاالً ( ،)1981وفاطمز ززة عيتز ززاني إغتيز ززاالً ( ،)1982روبيز ززر جرمز ززانوس إغتي ز ززاالً
( ،)1982وحبيززب أنطززون إغتيززاالً فززي بحمززدون ( ،)1983خليززل كززالوش الززذي إغتيززل علززى حززاجز فززي الجنززوب
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( ،)1983ازه ز ززي حز ز زوا الطبي ز ززب واالس ز ززتاذ ف ز ززي كلي ز ززة الط ز ززب ف ز ززي الجامع ز ززة األميركي ز ززة ال ز ززذي ُقت ز ززل ف ز ززي عيادت ز ززه
( ،)1985/11/17وعب ززدهللا األس ززمر قت ززل إغتي ززاالً ( ،)1987ديان ززا ص ززقر إغتي ززاالً ( ،)1987ولبي ززب عب ززد الص ززمد
(.)1987

مان الصايادلة ،إغتيززل هزاني جميزل لطززوف علزى طريزق مطززار بيزروت ( ،)1975/8/30وقتزل ميشززال

بيرتي بقذيفة خالل حصزار األشزرفية ( ،)1978/9/30رينيزه إدوار جبزارة بانفجزار سزيارة مفخخزة ( ،)1983خليزل
أسززعد العززروة الززذي قتززل خززالل تفجيززر حسززينية بلززدة معركززة فززي الجنززوب ( ،)1985/4/3أنززيس كايززد مكززي قتززل

بقص ززف عشز زوائي ( ،)1985/8/14ج ززورج ارغ ززب ال ارم ززي قت ززل ب نفج ززار مس ززتودع للكيمائي ززات ف ززي ف ززرن الش ززباك

تم خطفه ثم تصفيته (.)1987/2/24
( ،)1986/9/8فاروق بشير النجار الذي ّ

من االساتذة الجامعيين ،استشزهد كمزال يوسزف الحزاج اسزتاذ الفلسزفة فزي الجامعزة اللبنانيزة الزذي قتزل

فززي منزلززه فززي الشززبانية-بعبززدا ( ،)1976واألب اليسززوعي ميشززال آالر مززدير معهززد اآلداب الش زرقية فززي جامعززة
القديس يوسف الذي ُقتل في منزله بفعل القصف ( ،)1976وجميزل إبزراهيم االسزتاذ فزي كليزة التربيزة فزي الجامعزة

اللبنانيزة الزذي ُخطززف وبقزي مصززيره مجهزوالً ( ،)1977وسززمير كزرم االسززتاذ فزي كليززة العلزوم فززي الجامعزة اللبنانيززة
الززذي اغتيززل فززي مكتبززه ( ،)1979واألب جززيمس فنززيغن اسززتاذ الفلسززفة فززي جامعززة القززديس يوسززف الززذي قتززل فززي
القص ززف عل ززى منزل ززه ( ،)1984وج ززون دوغ ززالس االس ززتاذ ف ززي الجامع ززة األميركي ززة ف ززي بي ززروت (،)1985/4/17
ودنززيس هيززل االسززتاذ فززي الجامعززة األميركيززة فززي بيززروت ( ،)1985/6/9و ازهززر حزوا االسززتاذ فززي كليززة الطززب فززي
الجامعززة األميركيززة فززي بيززروت الززذي قتززل فززي مكتبززه ( ،)1985/11/7وحسززن حمززدان اسززتاذ الفلسززفة فززي الجامعززة
اللبنانية الذي اغتيل فزي منزلزه ( ،)1987والمهنزدس كميزل سزعاده االسزتاذ فزي المعهزد العزالي للهندسزة فزي جامعزة
القديس يوسف (.)1987
وماان األم لااة علااا األساااتذة غياار الجااامعيين الااذين جاارى تصاافيتهم :عبززد األميززر قطززيح ،عززدنان

حلواني ،أسد حمد (اغتيل في صور) ،بيار أنجيلوبولو ،ديب الجاسم ،أفلين مالل (قتلزت بسزيارة مفخخزة) ،ميشزال
واكززد (قتززل فززي الشززياح  ،)1986الززدكتور جززورج حنززا (خطززف ثززم ُقتززل) ،حسززن الصززباج ،جززان سززيهاكا ،الززدكتور

الصززباح ،كامززل سززعد ،كامززل سززكاف ،ماجززد رعززد ( ُقتززل برصززاص قنززاص فززي بيتززه) ،ملحززم
قززبالن كيززروز ،كامززل ُ
حداد ،متى متى ( ُقتل بسزيارة مفخخزة) ،محزي الزدين مشزيخو ،محمزد صزناديقي ( ُقتزل فزي محلزة األونيسزكو) ،رفيزق
قصززاص (قت ززل فززي جن ززوب لبنززان) ،س ززليم نقززاش ( ُقت ززل خززالل القص ززف االس زرائيلي للمدين ززة الرياضززية ف ززي بي ززروت
 ،)1982سززمير صززقر (قتززل بقذيفززة سززقطت علززى الحمززام العسززكري فززي الروشززة) ،وفززاء نزوار ،أندريززه نحززاس (قتززل

فززي مكتبززه فززي المدرسززة الرسززمية فززي ط زرابلس  ،)1984سززهيل مجالنززي (قتززل فززي صززور) ،الززدكتور حسززين مززروة
(اغتيل في بيروت  ،)1987هنيبعل عطية (قتل في منزله في بيروت الغربية .)1987
وماان الك ّتاااب والشااعراء ُقتاال :عبززدهللا النجززار (الكاتززب والسززفير السززابق قتززل فززي منزلززه فززي بيززت مززري
صفي في النبطية  ،)1980كمزال خيزر بزك (شزاعر قتزل خزالل اشزتباكات
 ،)1976موسى شعيب (كاتب وشاعر ُ
بززين الميليشززيات فززي بيززروت الغربيززة  ،)1981عبززد الوهززاب الكيززالي (كاتززب اغتيززل سززنة  ،)1981توفيززق يوسززف
عزواد (كاتززب وشززاعر وسززفير سززابق قتززل مززع سززفير اسززبانيا لحظززة وجززوده فززي زيززارة مقززر السززفارة فززي الحززدث التززي
كانت هدفاً للقصف إبان "حرب التحرير" .)1989
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ومن متطوعي الصليب األحمر :األخت ماري صزوفي الزغبزي ( ُقتلزت علزى حزاجز سزوري عنزد مزدخل
زحلززة  ،)1981/4/2وخليززل صززيدح (قتززل فززي نفززس الموقززع والتززاريخ) ،وسززليم حمززود ( ُقتززل أيض زاً فززي نفززس الموقززع

والت ززاريخ) ،باس ززل الب زززري (قت ززل عل ززى أي ززدي عناص ززر ميليش ززيوية ف ززي كفرف ززالوس-الجن ززوب) ،س ززليم خي ززرهللا (قتلت ززه
(خطززف فززي قززب اليززاس ثززم
عناصززر مززن الميليشززيات فززي األش زرفية ش زرقي بيززروت  ،)1986/1/16فززارس لبززوس ُ
ُقت ززل) ،حس ززين حي ززدر (قتلت ززه عناص ززر م ززن الميليش ززيات ف ززي مستش ززفى الجامع ززة األميركي ززة) ،ط ززوني األس ززمر ( ُقت ززل
برصززاص قنززاص فززي األش زرفية) ،سززليم عبززدو ( ُقتززل بقذيفززة أصززابته خززالل مهمززة إنسززانية كززان يقززوم بهززا) ،ميشززال
مكرزل ( ُقتل بقذيفة في الدوار خزالل مهمزة إنسزانية كزان يقزوم بهزا) ،جزوزف خزوري ( ُقتزل بقذيفزة فزي الزدوار خزالل

مهمة إنسانية كان يقوم بها) ،طه لشين ( ُقتل في طرابلس خالل اشتباكات بزين الميليشزيات) .ومزا يززال عزدد آخزر

من المتطوعين ( 14متطوع) فزي الصزليب األحمزر مفقزودون منزذ زمزن الحزرب ممزا يعنزي أنزه جزرى تصزفيتهم مزن

قبل خاطفيهم .واستشهد المتطوع مخايل الجبيلي (خالل قصف طائرة حربية اسرائليلية لموكزب نزازحين قزرب عانزا
 ،)2006/8/11والمتطوعززان بززولس معمززاري وهيززثم سززليمان أثنززاء الخدمززة عنززد مززدخل نهززر البززارد بنيزران عناصززر
من منظمة "فتح اإلسالم" اإلرهابية.
ومن القضاة والكوادر ا داراة العلياُ ،قتل القاضي عبدهللا كسزبار ( ُقتزل علزى مزدخل قصزر العزدل فزي

(خطززف مززن منزلززه فززي جديززدة المززتن وجززرى تصززفيته  ،)1977والززدكتور
زحلززة  ،)1975والقاضززي شززارل بززاخوس ُ
(خطزف وقتززل فزي بيزروت الغربيزة  ،)1976/8/1محززافظ الشزمال قاسزم العمززاد
خليزل سزالم مزدير عززام و ازرة الماليزة ُ

(اغتيززل فززي طزرابلس  ،)1975السززفير حسززيب العبززدهللا مززدير عززام الشززؤون اإلقتصززادية فززي و ازرة الخارجيززة (اغتيززل

فز ززي بيز ززروت  ،)1978والسز ززفير هز ززاني األمز ززين عضز ززو الوفز ززد اللبنز ززاني المكلز ززف إج ز زراء المفاوضز ززات مز ززع الجانز ززب
اإلسرائيلي  1983اغتيل في بيروت الغربية .)1984
وماان رؤساااء البع ااات الديبلوماسااية والقنصاالية األجنبيااة فااي لبنااان ،اغتيززل سززفير الواليززات المتحززدة

األميركيززة ف ززي بي ززروت الغربي ززة بعززد خطف ززه ( ،)1976/9/17والس ززفير الفرنس ززي الززذي اغتي ززل ف ززي بي ززروت الغربي ززة
( ،)1981/9/14وسززفير الع زراق الززذي ُقتززل بتفجيززر مقززر السززفارة فززي بيززروت  1981/12/15واستشززهد معززه 63
ديبلوماس ززياً عراقيز زاً) ،س ززفير اس ززبانيا ال ززذي قت ززل أثن ززاء القص ززف الس ززوري عل ززى دارت ززه ومق ززر الس ززفارة ف ززي الح ززدث
 ،)1989/4/16قنصل النمسا العام الذي اغتيل في بيروت الغربية .)1984/5/22

ال ااً -ح اواجز التصاافية :فززي العززامين االولززين للحززرب ،كانززت ح زواجز القتززل علززى
الهويززة تصززفي المزواطنين لمجززرد انتمززاءاتهم الدينيززة والمذهبيززة فحسززب وبشززكل مأسززوي .32ففززي
لبنززان ،تسززمح تززذاكر الهويززة خصوص زاً ،وأسززماء االف زراد عموم زاً ،بتحديززد انتمززاءاتهم الطائفيززة
وحتى المذهبية احياناً .وكانت الحواجز تطلب من المزارة التعريزف بمعتقزداتهم وابزراز هويزاتهم.
غالب زاً مززا كززان الشززباب يخضززعون السززئلة المسززلحين عنززد نقززال المراقبززة والتفتززيش حيززث كززان

 .32فاضل عقل وانطوان الجبيلي ،الوقامق – الحرب في لبنان :موسوعة األحداث  ،1976-1975بيروت ،دار
الوقائع.1978 ،
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نزاعات الداخل وحروب الخارج

يفزرض علزيهم إبزراز بطاقزات الهويزة او رخصززة القيزادة .هزدد الخطززف سزالمة المزواطنين الززذين

كانوا يجرؤون المغامرة بالمرور عبر الطرق بين المنزاطق .فمزن كانزت تزراوده فكزرة التنقزل بزين

المنزاطق والتزردد علزى منزاطق "اآلخزرين" كززان يعزرض حياتزه للمجازفزة .كزذلك كانزت المخززاطر

محدقة بالمواطنين الذين كانوا يقيمون خارج مناطق طوائفهم.

حزواجز القتززل الطائفيززة كانززت تظهززر كززردة فعززل علززى حزواجز مماثلززة او نتيجززة لنشززر صززور

واخبار عن أعمزال تعزذيب تع ّزرض لهزا بعزض مزن خطفزوا ثزم افزرج عزنهم .33عزدد مزن وسزائل االعزالم،
خاصزة الصزحف ،صز ّزور بالتفصزيل اسززاليب التعزذيب وانواعهزا وعززددها واسزمائها وكيفيززة ممارسزتها ممززا

كان يساهم في اشاعة مزيد من الخوف عند الناس.

لززم ينفززع ال زوالء الحزبززي فززي تجنيززب اصززحابه القت زل المحززتم ،ألن ح زواجز التصززفية الطائفيززة

كانت تغتزال المزواطنين المسزيحيين علزى حزواجز المسزلمين ،وتفتزك بزالمواطنين المسزلمين علزى حزواجز
المسيحيين .تحولت هذه الحواجز الى مسزالخ بشزرية فظيعزة فزي بشزاعتها .اظهزرت الحزروب فزي لبنزان

فعززال فززي انقززاذ مصززير صززاحبه مززن المززوت .ففززي حززرب الجبززل عززام
ان عامززل االنتمززاء الحزبززي غيززر ّ
 1983مززثالً ،قتززل العديززد مززن المسززيحيين المنضززوين فززي االح ززاب المنتميززة الززى "الحركززة الوطنيززة".
والمجزززرة التززي تعززرض لهززا شززباب بلززدتي القززاع والفاكهززة صززيف  1978لززم تززوفر مززن كززان مززنهم فززي

صفوف الحزب الشيوعي .ويؤكد السيد عاصم قانصوه أحزد أبزرز مسزؤولي حززب البعزث فزي لبنزان أنزه

ك ززان يمض ززي طيل ززة االس ززبوع ف ززي العم ززل النق ززاذ المخط ززوفين .وه ززو نج ززح ف ززي انق ززاذ ب ززين  400و500

شخص .وقد وزع على اآلف المسيحيين في بيروت "الغربية" بطاقات االنتماء إلى حزب البعث بهدف

انقاذهم .و"لكن حتى هذه العملية لم تجد نفعاً أحيانزاً أيضزاً" .ويضزيف بأنزه" :علزى معبزر المتحزف ُقتزل
أحززد الموارنززة ،وهززو عضززو بززارز فززي حزززب البعززث .والقتلززة لززم يعتقززدوا بكززل بسززاطة أن ذلززك ممكززن"،

مستخلصاً بأنها بالفعل "كانت حرباً أهلية".34
هذه التجاوزات الخطيرة كانت تت ارفزق مزع اتسزاع نطزاق عمليزات الخطزف علزى الهويزة الزذي

كان يؤدي احياناً الى تصفية المخطوفين حتى من قبل اولئك الذين رفعوا شعار الغاء الطائفية ،االمزر
الززذي يشززكل تناقض زاً فاض ززحاً مززع طروحززاتهم .ممارس ززة الخطززف تعتبززر مثاب ززة تأكيززد علززى ان التب ززاين
الطائفي كان المحرك الرئيسي لتعبئة الناس باسم شعارات مختلفة.

ُ .33يراجع:

انطوان الخويري ،حوادث لبنان 11 ،جزء ،بيروت ،دار االبجدية للصحافة والطباعة والنشر– 1975 ،
.1987
دار األبجدية ،الحوادث الطامفية في لبنان ( ،)1983 – 1860بيروت ،دار األبجدية.1983 ،

 . 34من مقابلة أجراها معه تيودور هانف عام  ،1979ونشر المؤلف وقائعها في كتابه :لبنان :تعايش في زمن
الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أمة … ،مذكور سابق ًا ،ص .400
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ش ززكلت حز زواجز التفت ززيش والمراقب ززة الت ززي نشز زرتها المنظم ززات ،والميليش ززيات المس ززلحة عل ززى

الطرق ززات ،مص ززدر إزعز ززاج ومض ززايقة للمز زواطنين يثيز ززر امتعاض ززهم نظز ز اًر ألنهز ززا كان ززت تُح ززدث البلبلز ززة
والفوضى ،فضالً عن تصرفات المسزلحين الفوقيزة وغيزر الالئقزة .فمزن حزواجز خطزف المزواطنين علزى
الهوي ززة ال ززى الحز زواجز الثابت ززة لتفت ززيش الم ززارة ومز زراقبتهم واخض ززاعهم لتص ززرفات مهين ززة ،ال ززى الحز زواجز

"الطيارة" او الظرفية التي كانت تفاجئ الناس في الطرق ،الى الحواجز الجمركية التي تستوفي الرسوم

عنوة على انتقال البضائع والسلع واالشخاص والسيارات بين المناطق.35
من المواطنين ً
متغيز زرة تبعز زاً
ل ززم تك ززن نق ززال المراقب ززة والتفت ززيش ّ
مركز ززة دائمز زاً ف ززي أمكن ززة ثابت ززة ،ب ززل كان ززت ّ
لمقتضيات األمن او للحاجات المادية االخرى .وظيفة الحواجز قطع الطزرق واعتزراض سزبيل العزابرين
واخضززاعهم للتفتززيش الززدقيق بحجززة "العمززل لمنززع تسززلل عناصززر مخلززة بززاالمن" .فززالحواجز التززي كززان

يقيمهززا المسززلحون علززى الطرقززات كانززت تززدعي حمايززة السززكان المززدنيين .وخلززف هززذه الذريعززة بالززذات
مارست الحواجز انواع عديدة من التعزديات علزى المزواطنين .36لزم تعزد حركزة التنقزل والمواصزالت بزين

مناطق النفوذ المختلفة تجزري بحريزة ،بزل أصزبحت محصزورة بعزدد قليزل مزن نقزال العبزور ،التزي كانزت

تمسززك بهززا ب حكززام القززوى الميليشززيوية ،حيززث ك ززان العززابرون يخضززعون لتفتززيش دقيززق فززي اغ ارض ززهم
الشخصززية عنززد هززذه المعززابر التززي كانززت تحززيط بهززا االسززالك الشززائكة ،وأكزوام الت زراب ،ودشززم البززاطون
وحراس األمن المدججين باألسلحة.

أضززحى توجيززه النقززد ضززد الميليشززيات نززاد اًر ،حيززث كززان يبززرز خاصززة خززالل فتزرات الهززدوء،
ألن تجززدد تززدهور االوض ززاع االمنيززة ك ززان يززدفع ب ززالمواطنين الززى الوق ززوف وراء ميليشززياتهم ،وتأيي ززدها،
متناسين معاناتهم السابقة .كانت العناصر المسلحة التابعة للمنظمات الفلسطينية أول من أقام حزواجز

التفتززيش علززى اال ارضززي اللبنانيززة ،فكانززت توقززف او تخطززف اللبنززانيين واالجانززب بحجززة انهززم يشززكلون

خطز اًر علززى أمززن الثززورة الفلسززطينية .ثززم عمززدت مختلززف المنظمززات اللبنانيززة والفلسززطينية المس زّلحة الززى
نشر الحواجز .ومن المنطقي في مثل هذا السياق المشتت ان تتبعثر مراكز القزرار .وبسزبب كثزرة عزدد

ه ززذه المنظم ززات واس ززتقاللها ل ززم يك ززن ممكنز زاً معرف ززة هوي ززة المس ززؤول ع ززن ح ززادث اعت ززداء م ززا او تحدي ززد
المسؤولية.

رابع ااً -التعااذيب والمعاملااة الننسااانية او المذلااة :اسززتخدمت وسززائل تعززذيب ضززد
الموقوفين الذين كانوا يتعرضون احياناً للضرب حتى الموت على أيدي الميليشيات في اماكن
وسززجلت تكز ار اًر عمليززات اختفززاء اشززخاص السززباب سياسززية وغيززر سياسززيةُ .خطززف
احتجززازهمُ .

35

 .انطوان خويري ،حوادث لبنان 11 ،جزء ،بيروت ،دار األبجدية للصحافة والطباعة والنشر– 1975 ،
.1987
. Sélim Accaoui et Magida Salman, Comprendre le Liban, … op. cit., p.67.
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آالف االشزخاص طزوال م ارحززل الحززروب بززين  1975و  .1990خطززف المزواطنين كززان يتبعززه
مز ار اًر تنكيززل وحشززي بالضززحايا وممارسززة القسززوة المفرطززة بحززق المحتجززين مثززل التحقيززق معهززم
تحززت الضززرب وتعززذيبهم ،وبتززر االعضززاء ،وفززقء العيززون ،وسززحب الززدم ،وقطززع اآلذان ،وقلززع

االظ ززافر ،وج ززر الض ززحية مربوط ززة بس ززيارة ،والح ززرق ،واطف ززاء اعق ززاب الس ززجائر عل ززى اجس ززاد
المخطوفين ،والكي بالنار ،ورسم اشارات الصليب والهالل على االجسام ،والضرب بالمسامير
في الرؤوس واالطراف وسواها من وسائل التشويه الهمجي.37

اعتقال المخطوفين واحتجاز حريتهم يتم فزي السزجون واالقبيزة والمقزابر ،وجثزث القتلزى مزنهم

والمحروقة احياناً ترمى في المزابل وتحت الجسور وفي المكبات وعلى الطرقات.
أورد العديززد مززن المحتجززين شززهادات حيززة عززن اكتظززاظ "سززجون" قززوى االمززر الواقززع بأعززداد

أكبر كثي اًر من سعتها ،وافتقارها الى التدفئة ووسائل النظافة واالستحمام والمراحيض .كان المخطوفزون
عادة في زن ازنزات صزغيرة سزيئة التهويزة ،ولزم تكزن قيزادات الميليشزيات تسزمح لمراقبزي حقزوق
يحتجزون ً
االنسان او للصليب االحمر بزيارة النزالء في المعتقالت التي تديرها.

خامس ااً -التشااويه :هززو أحززد ابززرز معززالم الحززرب وحشززية وقسززاوة وبربريززة ،ب خفائززه
هوية الضحية .أثار التشويه في بعض المرات ردود فعل لدى اكثر من طزرف أي عنزد اهزالي
المخطززوف وعنززد االهلززين فززي المنطقززة التززي القيززت فيهززا جثززة المخطززوف .ف ز ذا كانززت المنطقززة

مختلطززة مززن عززدة طوائززف دبززت فيهززا الفوضززى وشززحنت االج زواء ،وبوشززر االقتتززال وامتززد الززى

مناطق اخرى .38ساهم القتل على الهوية فزي نشزوء منزاطق سزكانية متجانسزة دينيزاً فزي لبنزان،
ولكززن ذلززك لززم يحززل دون قيززام ن ازعززات داميززة حتززى بززين أبنززاء المززذهب الواحززد فبقيززت المشززاكل
وازدادت تعقيززداً .39اعتقززد اللبنززانيون خطززأ ان المكززان اآلمززن م زرتبط بانتمززاء سززكانه الززى فريززق
واحد مذهبياً ودينياً.

سادس ااً -الخطااف :خضززع نظززام الخطززف والرهززائن فززي الحززروب التززي وقعززت علززى
أرض لبنان لمجموعة قواعزد ولنزوع مزن التزدبير العفزوي .فالرهزائن اعتبزروا بمثابزة عملزة مذهبيزة
للمقايضة ،واالحتجزاز لزم يكزن بزدافع الحصزول علزى فديزة ماليزة لقزاء االفزراج عزن الرهينزة ألن

الخاطفين يملكون المال بكفاية .بل كان الخطف يتم لمبادلزة المحتجززين او الغزراض سياسزية
 . 37تراجع الصحف اللبنانية الصادرة خالل "حرب السنتين" (.)1976 – 1975
 . 38تراجع احدى حوادث الخطف والتشويه ،النهار  ، 1975/5/31 ،ص .4
.Samir Khalaf, “On Entrapment of Violence”, in American – Arab Affairs, … op.
cit., p.15.
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غير مادية .40ما ورد أحد البيانزات الصزادرة عزن اللجنزة الشزعبية لمنطقزة المسزلخ يؤكزد صزحة
هذا االستنتاج ،وجاء فيه" :قامت بعض الفئات بمحاولزة لتوزيزع  10اطنزان مزن السزكر ومثلهزا

مززن االرز علززى جمززاهير المسززلخ باعتبززار انهززا فديززة (احززد المخطززوفين) .وبعززد اجتمززاع طززارئ
عقد في مقر اللجنة الشعبية في المسلخ تبين ان جماهير المسلخ تقف صفاً واحداً في رفضها
الفدية معربة عن حرصها واصرارها على الحفاظ على مستوى المواجهة وعدم النزول بها الزى

درك قبول فدية من ّأرز وس ّكر او من احذية ومالبس داخلية".41

ومززع ذلززك ،اسززتغل عززدد مززن العناصززر المسززلحة كث زرة أعمززال الخطززف وتلطززى تحززت غطززاء

سياسززي لتنفيززذ عمليززات خطززف بززدافع الحصززول علززى فديززة .فأصززبحت التعززديات تقززع علززى االشززخاص
اضززافة الززى الممتلكززات داخززل كززل فريززق بهززدف التززرويض والتخويززف .وفززي سززنوات الحززرب االخيز زرة

تكززاثرت بشززكل ملحززوظ عمليززات خطززف االشززخاص الراميززة الززى الحصززول علززى فديززة ماليززة ،ولززم يكززن

ممكناً التأكد من هوية الخاطفين لمعرفة ما اذا كانوا قراصنة حقيقيين او قراصنة سياسيين.
على الحواجز كان يمكزن معرفزة هويزة العزابرين عبزر وسزائل مختلفزة .أوالً مزن خزالل بطاقزة
ززورة .مززن هنزا كزل عالمززة فارقزة كانزت تززؤدي إلزى نتزائ جسززيمة.
الهويزة .ولكزن هزذه يمكززن أن تكزون م ّ
المحكيززة كزان فززي وسزعها أن تكشززف هويزة األشززخاص .بالنسززبة
فز ذا لززم يكزن اإلسززم كافيزاً ،فز ن اللهجزة
ّ

تتعرف ما إذا كان أحزد العزابرين ينتمزي إلزى الرعايزا
لحواجز الميليشيات المسيحية كان في مقدورها أن ّ
الفلسطينيين حيث كان ُيطلب منه لفظ كلمة بندوره مزثالً .ومزن المؤكزد أن اللفظزة سزتحمل لهجزة مميززة
غيززر متززوفرة لززدى أي مززن اللهجززات المعمززول بهززا فززي سززائر المنززاطق اللبنانيززة .والحززرف النززاقص كززان

يمكن أن ُيكّلف اإلنسان حياته .فهل ُيعقل أن تُرتكب جرائم ال لذنب سوى لز"ذنب" النطق؟
مززن جهززة أخززرى ،كززان ُيطلززب إلززى الموقززوفين علززى الح زواجز التابعززة للمنظمززات الفلسززطينية
42

وللحركة الوطنية تالوة أول اآليات القرآنية ،إضافة إلى طلبات أخرى ال ُيستحسن ذكرها.43
الخطزف ،هزو احزد الحلقززات التزي ضزمنت اسززتمرار الحزرب فزي لبنززان وغز ّذتها ،إتُخزذ كوسززيلة
ضغط الستعادة المخطوفين ،فكان الحاجز يستثير حاج اًز مضاداً .مما خزدم اغزراض الفزتن عزن طريزق

. Cf. Magnus Ranstrop, Hizb’ Allah in Lebanon: The Politics of Western Hostage
Crisis, New York, St. Martin’s Press, 1997, pp. 25-59.
 .41النهار  ، 1975/7/12 ،ص 14؛ والحياة ،1975/7/12 ،ص  .8ويراجع أيضاً في الصفحة  3تأكيد

40

السيد زهير محسن رئيس الدائرة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن "أعمال الخطف تضر

بالمقاومة وتسيء إلى مكانة الثورة".
. Fawwaz Traboulsi, “Sociétés violentes ou système de guerre?”, ap. Jean
Hannoyer (Ed.), Guerres civiles: Economies de la violence, dimensions de
la civilité, op. cit.
43
. Ibid.
42
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الحفززاظ علززى عناصززر التززوتر .كززل غريززب عززن حززي يدخلززه كززان مصززيره الخطززف ،وكززل حززاجز كززان
يطالزب اآلخزر بزاطالق مخطوفيزه ليحزرر المحتجززين لديزه .دخلزت المطالزب والمطالزب المضزادة ،مثززل
كل المسائل المتنزازع عليهزا ،فزي اطزار اسزتراتيجية المراوحزة فزي الحزرب والمحافظزة علزى التزوتر ومنزع

العودة الى الحياة الطبيعية .وفي هذا السياق يوضح السزيد جميزل محزو رئزيس حززب "البزارتي" الكزردي

اس ززباب الخط ززف واهداف ززه م ززن خ ززالل الوق ززائع التالي ززة " :نح ززن ال نري ززد ان نخط ززف أح ززداً ،ونح ززن ض ززد
الخطززف ،ولكززن حصززل انززه منززذ شززهر وحزززب (معززين) يتصززل بنززا ويطلززب تسززليم المفقززود اندريززه غوديززه

ونح ززن نؤك ززد له ززم ان ال عالق ززة لن ززا بخطف ززه ،وان ززه ل ززيس موج ززوداً عن ززدنا ،فل ززم يص ززدقنا افز زراد الح زززب

(المذكور) ،فخطفوا ولدي بورزان ورفيقاً له ممزا اضزطرنا الزى القيزام بعمليزة الخطزف مزن اجزل المبادلزة
ال اكثززر وال اقززل" .44معظززم الخززاطفين ،خززالل جزوالت الحززروب فززي لبنززان ،لززم يكونزوا ح ززبيين بززل اف زراد

عززائالت ُخطززف لهزم أقربززاء فززردوا بخطززف مضززاد للمبادلززة .45والقاعززدة المتبعززة فززي اعمززال الخطززف ان
البلدة او القرية التي خطف لها أبناء كان اهلوها ينزلون بسالحهم فيقطعون الطريزق ويحتجززون النزاس
الى ان يعاد مخطوفهم.

مززا مززن شززك بززأن عززدداً كبي ز اًر مززن عمليززات الخطززف أُخضززع لتحقيقززات طويلززة ولززم يخززل م زن
العنززف الكالمززي او الجسززدي ،ومنهززا مززا تحز ّزول الززى مأسززاة .46لكززن فززي المقابززلُ ،يسززتدل مززن مطالعززة
مزذكرات اشززخاص يزروون فيهززا تجزربتهم كرهزائن فززي لبنززان انهزم عوملزوا معاملززة انسزانية مززن خززاطفيهم،
وقد غابت عزن تلزك المزذكرات العناصزر المرعبزة التزي ت ارفزق عزادة عمليزات الخطزف او احتجزاز حريزة

االشززخاص علززى أيززدي التنظيمززات المسززلحة .بززل ان شززعور المخطززوف بززالخوف يكززاد يكززون معززدوماً،

وتوصل البعض الى التعبير عن شعور بالسعادة غمره احياناً نتيجة "بادرات التساهل" التي كان يلقاهزا
من حراسه.47
يفززتح الخطززف مجززاالً التصززاالت واسززعة علززى مسززتويات متعززددة قززد تصززل مززن القاعززدة الززى

القمة ،ويفسح لتدخل القيزادات .وسزرعان مزا كانزت االتصزاالت والمسزاومات تُب ّزدل موقزف الخزاطفين او
القيادات المسؤولة فتعمد الى تحرير المخطوفين بعد تكريمهم واعادة ما سرق منهم من اموال وأغزراض
شخصية.

يندرج في هذا االطار الكثير من اعمزال الخطزف التزي وقعزت فزي لبنزان ومنهزا حزادث اختطزاف ثالثزة

شزبان هززم نهز ار الهززاني ونقزوال صزافي وانطزوان كززرم الززذين اعيززدوا الززى منزازلهم فززي التحويطززة  -فززرن الشززباك بعززدما

 .44النهار ، 1975/12/2 ،ص .4
 .45النهار ، 1975/12/5 ،ص .4
. Fawwaz Traboulsi, “Sociétés violentes ou système de guerre?”, in Guerres
civiles: Economies de la violence, dimensions de la civilité, op.cit.
47
. Terry Waite, Taken on Trust, Hodder and Stoughton, London, 1993, 370 p.
46
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احتجزززهم مسززلحون فلسززطينيون .48وفززي السززياق نفسززه يززروي انط زوان ابززي نجززم ،المسززؤول عززن حزززب الززوطنيين
االحرار في الحازمية ،تفاصيل اختطافه واعادته ،قال" :كنت وحدي فزي سزيارتي اريزح علزى شزارع سزامي الصزلح،
ولمززا وصززلت الززى مسززتديرة الطيونززة امززام مكتززب الكاتززب العززدل جززالل عالمززة خففززت السززيارة وانززا وعززم احكززي مززع

صزديق لزي كزان جزايي فزي سزيارته .وفجزأة قفزز مسزلحون مزن خلزف التصزوينة وطلبزوا منزي هزويتي ،مزا كزان معززي

هويززة .اعطيززتهم دفتززر السزواقة ،انزلززوني مززن السززيارة وعصززبوا عينززي وحطززوني بصززندوق سززيارة وأخززذوني الززى بززرج
البراجنة ،وهونيك حجزوني بغرفة وأخذوا مني ساعتي و  165ليرة .ما عذبوني ومزا ضزربوني ومزا قزالوا لزي شزي.
وعشززية حملززوني الززى مكتززب ابززو عمززار وبززس شززافني قززال لززي " :انززت انطزوان ؟" وقز ّزرب بززاحترام وعبطنززي وباسززني
وغمرني ...وودوني الى مركز االرتبال وافرجوا عني".49
يطلق الخطف سلسلة مراجعات واتصزاالت فزي سزبيل تزأمين االفزراج عزن المخطزوفين .فتحزت حزوادث
الخطف المتبادلة بين حارة الناعمة والناعمة والزدامور قنزوات االتصزاالت غيزر المباشزرة التزي كانزت مقطوعزة بزين

الزرئيس كميززل شززمعون والسزيد كمززال جنززبالل بواسزطة بعززض النزواب ومزنهم السززيدين محمززود عمزار ونززديم نعززيم.50

الهدف من هذه االتصاالت احتواء التوتر الذي ظهر إثزر وقزوع حزوادث بزين أبنزاء المنطقزة السزاحلية فزي الشزوف،
واالفراج عن المخطزوفين ،والتأكيزد للسزيد جنزبالل ان "حززب الزوطنيين االحزرار الزذي يرئسزه الزرئيس شزمعون لزيس

في وارد التصعيد او تغذية االقتتال في الشوف".51

ومززن بززين ح زوادث الخطززف يبززرز حززادث اختطززاف وليززد جنززبالل فززي  1975/9/18الززذي اعززاد فززتح

االتصاالت المباشرة بين الزعيمين الشوفيين الرئيس كميل شمعون والسيد كمزال جنزبالل المقطوعزة منزذ  18عامزاً
بعززد خصززومة سياسززية مزمنززة .أدى نجززاح مسززاعي ال زرئيس شززمعون فززي العثززور علززى وليززد جنززبالل وتحري زره فززي
تبادل الكالم بين الزعيمين خالل اتصال هاتفي مباشر.
 .1وقااامق خطااف وليااد جناابالط :نزززل السززيد وليززد جنززبالل مززن منزلززه فززي الحازميززة واتجززه فززي طريززق

الحززدث ،فأوقفززه شززخص ال ينتمززي الززى أيززة جهززة سياسززية كززان ُقتززل شززقيقه قبززل يززومين واقتززاده الززى غرفززة ل ز "اجزراء

حوار سياسي معه" ،كما قال ،وحاول رفاقه منعه من التعرض للسيد جنبالل فشزهر علزيهم مسدسزه .عنزدها توجزه

رفاق المسّلح الى قصزر بعبزدا وابلغزوا الزرئيس شزمعون ،الزذي كزان موجزوداً فزي القصزر ،تفاصزيل الحزادث ،فارسزل
على الفور ولديه داني ودوري والشيخ سليم الخوري مع عدد من المسلحين .وبعدما هرعزوا وفتشزوا المنطقزة عثزروا
علززى وليززد جنززبالل وذهب زوا بززه الززى القصززر الجمهززوري .وفززي القصززر اسززتقبل ال زرئيس شززمعون السززيد وليززد جنززبالل

وهنززأه بالسززالمة .ثززم اسززتدعاه الزرئيس فرنجيززة وعانقززه وطلززب لززه القهززوة وقززدم اليززه مسدسزاً بززدل المسززدس الززذي نزززع
منززه بعززد خطفززه .وكززان السززيد كمززال جنززبالل اتصززل هاتفيزاً بززالوزير غسززان تززويني بعززدما انشززغل بالززه علززى مصززير

نجلززه وليززد ،فأبلغززه الززوزير تززويني القصززة وطمأنززه الززى وجززود نجلززه فززي القصززر ،فطلززب منززه السززيد كمززال جنززبالل

 .48النهار ،1975/5/17 ،ص .3
 .49النهار ،1975/6/4 ،ص .1

 .50الحياة ،1975/6/3 ،ص " ،3جنبالل يبلغ شمعون ألمه لمقتل نعيم بردقان مرافق الرئيس شمعون".
 .51النهار ،1975/6/3 ،ص .2
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شكر الرئيس شمعون نيابة عنه .ثم تكلم شزمعون مزع جنزبالل وقزال لزه" :ابنزك متزل ولزدي ،وولزداي همزا بزاد ار مزن
تلقائهما بالذهاب لتخليصه" .بعدها اتصل السيد كمال جنبالل بالرئيس فرنجية شاك اًر اهتمامه.52

طززال الخطززف مسززؤولين ولززم يكززن محصززو اًر بالعامززة .فز ذا خطززف مسززلح مواطنزاً مززن

ذوي االسماء المعروفة عند ذلك يأتي اليه الزعمزاء ليسترضزوا خزاطره فيعيزد المخطزوف ،او ال
يعيره احد االنتبزاه اذا كزان المخطزوف مزن المزواطنين العزاديين .ويشزكل تحريزر الرهينزة تكريسزاً
للخاطف كزعيم على طائفته او مفاوضاً مع زعماء الطوائف االخرى.

وفي هذا السياق ،روى الوزير السابق المحامي ميشال اده الزذي تعزرض للخطزف فزي 1975/11/12

وقائع حادث احتجازه على أيدي مسلحين قائالً" :كنت قرب مستشفى البربير فأوقفني مسلحون مزع سزتة اشزخاص

آخ زرين واقتززادوني الززى خلززف مبنززى المقاصززد وهنززاك عصززبوا عيوننززا بعززدما قاومنززاهم محززاولين الززتخلص مززنهم ثززم

عرفتزه بنفسزي طلبزت االتصزال
نقلونا ،من مكان الى آخر ،حتى اصبحنا في عهدة الحاج محمود رضا .وبعزد ان ّ

بالعميززد ريمززون اده وبمركززز الحزززب الشززيوعي واخبرتهمززا اننززي فززي عهززدة رجززل صززاحب اخززالق وكززل مززا يهمززه هززو
مقايضززتنا بثالثززة اشززخاص خطف زوا فززي الحززدث هززم ريززاض زيززدان وسززامي كبريززت ومحززي الززدين كبريززت .وبالفعززل

اجززرى العميززد اده اتصززاالته ،كززذلك اتصززل الس زيد اب زراهيم قلززيالت بالحززاج رضززا واسززفرت االتصززاالت عززن عززودة
المخطززوفين مززن الحززدث وتُركنززا نحززن فززو اًر" .53وقززد تكززون المعاملززة الحسززنة التززي لقيتهززا الشخصززيات أثنززاء فت زرة
احتجازهززا وراء التهديززد الززذي اطلقززه مسززؤول حزبززي ملوح زاً بخطززف شخصززيات لهززا وزنهززا واسززاءة معاملتهززا ع ز ّزل
عمليات الخطف تتوقف.

ثمززة ح زوادث خطززف كانززت مختلفززة عززن بقيززة ح زوادث الخطززف وارجززاع المخطززوفين.

ودّلت بعض الوقائع بوضوح انه لزم يززل فزي لبنزان مزن ي ارعزي تقاليزد التسزامح وحقزوق االنسزان

وان يكن الخطف مناقضاً أصالً لمبدأ احتجاز حرية االشخاص .وظهزر فزي عزدد مزن حزوادث

الخط ززف وج ززود أبع ززاد خلقي ززة ف ززي التعام ززل م ززع المحتجز ززين ،كمع ززاملتهم ب أرف ززة او استض ززافتهم

وتكريمهم ،فضالً عن تواصل تقاليد تأمين الحماية والدفاع عن االشخاص المهددين بالخطر.
ومن بين العديد من حزوادث الخطزف المختلفزة ،والتزي تنزدرج فزي هزذا اإلطزار ،مزا القزاه فرنسزوا الحزاج

من سكان كفرشيما الذي خطفه شزباب مزن عرمزون بعزد اختفزاء أحزد أبنزاء بلزدتهم احمزد امزين الجزوهري مزن مكزان

عمله في مزار تقزال الحازميزة فهزب أهزل عرمزون يبحثزون عزن ابزنهم علزى مزدى عشزرة ايزام .وذهبزت كزل المسزاعي
المبذولة علزى مختلزف المسزتويات سزدى ،فقطعزوا الطريزق إلسزماع صزوتهم الزى المسزؤولين وخطفزوا فرنسزوا الحزاج

واحتجزوه "من اجل الضغط على من يعزرف شزيئاً عزن مصزير الجزوهري كزي يخبزرهم عنزه" .وبعزد تزدخل الكثيزرين
 .52النهار ،1975/9/19 ،ص .1
 .53النهار ،1975/11/13 ،ص .4
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مع اهالي عرمون افرج آل الجوهري عن فرنسوا واوصلوه سالماً معافى الى منزله دون ان يكزون ابزنهم المخطزوف
ارجع اليهم .وتبين ان فرنسوا كزان "ضزيفاً معزز اًز مكرمزاً" عنزد آل الجزوهري وانزه لزم يهزن ولزم تمزس كرامتزه وعنزدما
ودع اهلهززا بالمعانقززة .وأعززرب أهززل عرمززون عززن حقيقززة نوايززاهم بززأنهم لززم يكونزوا يضززمرون غيززر هززذه
تززرك عرمززون ّ
المعاملة لفرنسوا "ألن اخالقهم أبت عليهم ان يأخذوا بريئاً بجريرة مجرم" ،وبرهنوا انهم ما زالوا يتمسزكون بالمسزلك

االنساني ويستهدون بالتعاليم الدينية والتقاليد اللبنانية االصيلة.54

 .2خطف حد ي وحسن معاملته :عدد من المخطوفين نعم بضيافة لم يحزظ بهزا نززالء الفنزادق .ومزن

بزين حزوادث الخطززف الكثيزرة تبززرز حادثزة خطززف خطززار حززدثي (الموظززف فزي شززركة طيزران الشززرق االوسززط) مززن
أجل الضغط على السلطة لكشف مصير خمسزة شزباب خطفزوا قبلزه بتسزعة ايزام .فزاحتجزه اشزخاص فقزدوا اوالدهزم
ومثّززل فززي اجسززادهم مززن أجززل إثززارتهم ودفعهززم نحززو تصززفية رهينززتهم.
وكثيز اًر مززا ُهمززس فززي اذنهززم ان اوالدهززم قتلزوا ُ
لكن عقالنية وروية الذين كان حدثي عندهم تغلبا على كل أشكال التحريض .عاد خطار ايليا حزدثي مزن الشزياح
حيززث احتجززز نحززو  60سززاعة .وكززان الرهززان االساسززي فززي قضززيته ان يعززود حيزاً ،ارهززن عليززه خززاطفوه قبززل ذويززه.
وأراد الخاطفون ان يظهروا بحرصهم على راحته وحياته كم غالية على قلوبهم حياة شبابهم الخمسة المخطوفين.

قبززل ان يغززادر مكتبززه فززي شززركة طي زران الشززرق االوسززط فززي مطززار بيززروت حي زث يعمززل فززتح خطززار

حززدثي الراديززو ،فاطمززأن الززى ان الطريززق "سززالكة وآمنززة" ،فغززادر مكتبززه بعززد انتهززاء العمززل ،وعلززى طريززق المطززار

اوقفه حاجز مسلح ونقله الى الشياح .ومنذ اللحظة االولى عرف ان حياته ليست مستهدفة وانه لزن يكزون ضزحية

بل أخذه رهينة ذوو مخطوفي الشياح الخمسة ليساوموا عليه ويعرفوا مصير أبنائهم فافهموه هزدف احتجزازه وشزعر
ببعض االمان .ونقل من ايدي خاطفيه الى مسلحين من "فتح" تولوا حراسته ليزل نهزار وجعلزوه فزي منزأى عزن أي
اذى او اسززتفزاز .وكانززت تقززدم اليززه ثززالث وجبززات يومي زاً .ترويقتززه كانززت زبززدة ومربززى وشززاياً ،وغززداؤه وعشززاؤه بمززا
يأكززل المقيمززون معززهُ .عرضززت عليززه سززجائر ومشززروبات روحيززة فاعتززذر ألنززه ال يززدخن وال يشززرب .ومززن اجززل
مس ززاعدته عل ززى تمض ززية الوق ززت أُحض ززر ل ززه ورق فلع ززب م ززع ح ارس ززه ك ززذلك لع ززب بطاول ززة الزه ززر .اعط ززي بيجام ززا

وأُحضززرت لززه الصززحف التززي طلبهززا .وكززان يالحززق قضززيته مززن خززالل الصززحف واالتصززاالت التززي يجريهززا هاتفي زاً
بواسززطة المسززلحين الززذين كززانوا يتولززون هززم االتصززال ونقززل الززردود مززن خززارج المنزززل ألنززه لززم يكززن فيززه هززاتف.
واسززتطاع حززدثي بهززذه الوسززيلة االتصززال بززالرئيس كميززل شززمعون واالمززام موسززى الصززدر وال زرئيس صززائب سززالم

والسززيد اسززعد نصززر مززدير طي زران الشززرق االوسززط .وعززرض رئززيس "الميززدل ايسززت" الشززيخ نجيززب علززم الززدين علززى
الجهززة الخاطفززة دفززع فديززة لكنهززا رفضززت .وكززان فززي الغرفززة س زرير واحززد اعطززي لحززدثي بينمززا نززام ح ارسززه علززى
االرض .وأكززد ح ارسززه ،ان اوامززر السززيد ياسززر عرفززات كانززت متشززددة وتقضززي باالبقززاء عليززه حي زاً واخ ارجززه مززن
الشزياح فزي الوقزت المناسزب "معزز اًز مكرمزاً" .وتزابع الزرئيس كميزل شزمعون قضزية خطفزه وكانزت جهزوده تلتقزي مززع
جهود االمام الصدر والرئيس سالم وشركة "الميدل ايست".

حز ززافظ حز ززدثي علز ززى هز ززدوء أعصز ززابه يترقز ززب اخ ارجز ززه الز ززى ان ق ز ز أر فز ززي احز ززدى الصز ززحف ان معظز ززم
زاء وداعيزاً بززدل ان
زاء اقززام لززه ضززابط المسززلحين عشز ً
المخطززوفين اطلقزوا وان مصززيره مززا زال مجهزوالً ،فانفعززل .ومسز ً
يقيم هو العشزاء علزى شزرف الضزابط والحزراس الزذين اكرمزوا وفادتزه خزالل اقامتزه القسزرية غيزر المزعجزة .ثزم نقزل
 .54النهار ،1975/12/31 ،ص .6
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الززى احززد مكاتززب المسززلحين حيززث كززان فززي اسززتقباله ابززو حسززن وعززدد مززن الضززبال الفلسززطينيين ،فتنززاول وايززاهم

ترويقززة كنافززة بجبنززة .وشززكرهم علززى حسززن معززاملتهم ثززم نقلززوه الززى قيززادة قززوى االمززن الززداخلي .وكززان فززي انتظززاره

السيد داني شزمعون الزذي نقلزه فزي سزيارته الزى احزد مستشزفيات جونيزه حيزث عزاد والدتزه التزي لزم تصزدق انزه عزاد
حيزاً .وشززكر حززدثي جميززع الززذين سززاهموا فززي اطالقززه وخززص السززيد ياسززر عرفززات والزرئيس كميززل شززمعون واالمززام
موسى الصدر والرئيس صائب سالم وشركة "الميدل ايست" (علم الدين ونصر وسالم) وعائالت المخطوفين.55

يكنزون ،فزي المطلزق ،حقزداً لخزاطفيهم.
ال يبدو ان االشخاص الذين احتجزوا ثزم أُفزرج عزنهم ّ
اوضح الرهينة السابق الكولونيل مورغان (اميركي) بعد االفراج عنه في بيروت فزي مزؤتمر صزحافي :

"انززي ال اكززن أي حقززد للززذين احتجزونززي .وعالقتززي بهززم خززالل احتجززازي كانززت حسززنة للغايززة .عوملززت

معاملززة طيبززة وكززان الطعززام يززأتيني مززن أحززد الفنززادق .وكززان طعام زاً طيب زاً" .56وامكززن تسززجيل بعززض
الظواهر المدهشة لدى عدد من الرهائن من مثل إرساء عالقات صزداقة دائمزة مزع الخزاطفين السزابقين

تم تبادل الزيارات بين من كانوا خاطفين ومخطوفين.
بعد فك أسرهم بحيث ّ
مسززحة اللياقززة التززي رصززدت فززي عززدد مززن عمليززات الخطززف اعززادت الحريززة الززى العديززد مززن
المخطوفين ،ومن بينهم المسؤول العسكري في حزب النجادة الذي تركه مسلحون بعدما احتجززوه ألنزه

غير الشخص المقصود .وافاد المسؤول الذي تعرض للخطف ثم اعيد ان خمسة اشخاص خطفوه بقوة
السززالح ونقلززوه بسززيارة الززى جهززة مجهولززة بعززدما عصززبوا عينيززه بقطعززة قمززاش .وقززال انززه بعززد أخززذ ورد

اعتذر منه خاطفوه ألنه غير المقصود وأعادوه الى قرب االونيسكو معصوب العينين وتركوه.57

النوايا الطيبة التي لزم يفتقزر إليهزا لبنزان يومزاً ،خزرج بعضزها مزن اطزار التصزريحات الشزكلية

وتمخضزت عزن أعمزال نموذجيزة هزي بمثابزة مضزرب مثزل فزي كيفيزة نبزذ الخطزف وعزدم االنسزياق وراء

االسززتف اززات واالنفعاليززة .م ززن بززين الوق ززائع التززي ت ز ّزم رصززدها ،كتعبي ززر عززن البع ززد االنسززاني ،الحز زوادث
التالية:
 .1اف ززرج آل عب ززد الكز زريم ع ززن فز زؤاد س ززركيس ،ش ززقيق ح ززاكم مص ززرف لبن ززان ،ال ززذي خطف ززوه ب ززين مس ززتديرة المط ززار
ومحالت العريس في الشياح رداً على خطف ابنهم محمزد نجيزب عبزد الكزريم الزذي كزان خطزف بزدوره

قبززل يززومين فززي تحويطززة النهززر .وأُعيززد فزؤاد سززركيس بمبززادرة حسززن نيززة ،وعلززى أمززل اعززادة محمززد عبززد

الكريم.58

 .55النهار ،1975/10/20 ،ص .3

 .56النهار ،1975/7/13 ،ص  1و .13
 .57النهار ،1975/8/24 ،ص .4
 .58النهار ،1975/11/13 ،ص 4؛ والمحرر ،1975/12/7 ،ص  ،8تراجع مبادرات مماثلة تحت عنوان:
"أهالي ميروبا يطلقون سراح المخطوفين لديهم".
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 .2اكتفى اقرباء المخطوف جوزف االعرج بقطع جسر الواطي في سزن الفيزل .واكزد هزؤالء لضزبال االرتبزال انهزم
لم يخطفزوا احزداً فزي مقابزل ولزدهم المخطزوف وذلزك للتأكيزد علزى حسزن نيزتهم وان مطلزبهم الوحيزد هزو

اعادة جوزف سالماً.59

 .3تدخل االب جوزف خليل الرئيس العام ل باء الكبوشزيين فزي لبنزان والشزرق لتحريزر  18مخطوفزاً احتجززوا فزي

منطقة نهر الكلب اربعة أيزام متتاليزة عقزب اختفزاء شزقيقه المهنزدس اليزاس طزانيوس خليزل مزن ميروبزا

وبززالرغم مززن اسززتمرار خطفززه وبقززاء مصززيره مجه زوالً .وحززول مصززدر القززوة المحركززة التززي دفعتززه الززى

زدخل تحززدث االب خليززل عززن األبعززاد الخلقيززة الكامنززة وراء عملززه فززي قولززه انززه سززعى الززى اطززالق
التز ّ
المخط ززوفين "ب ززدافع شخص ززي وخلق ززي وانس ززاني اظه ززا اًر للنواي ززا الحس ززنة ،وألن الخط ززف ال ينس ززجم م ززع

التقاليد اللبنانية العريقة في التعايش او مع تعاليم االديان السامية في التسامح والتآلف االخوي".60

فزي المقابزل افزاد اثنزان مزن المخطزوفين المفزرج عزنهم همزا عصزام شزميطلي ووفيزق رجزب فزي رسزالة شزكر الززى آل
خليل واهالي ميروبا عموماً حيث حالّ عندهم انهما لقيا معاملة الئقة أثناء احتجازهما.61

 .4رغزم تعزرض المخطزوف علزي عمزرو مزن حزي ماضزي للضزرب والتعزذيب علزى أيزدي محتجزيزه ،عامزل أقربزاؤه

برفززق وانسززانية عززدداً مززن االشززخاص الززذين احتجزززوهم للضززغط سززعياً لالفزراج عززن مخطززوفهم .وتقززدي اًر
لمسلكهم المتسامح زار المطران افرام جرجور ،مطران السريان الكاثوليك ،الرهينة السابقة علزي عمزرو

لإلعراب عن شكره لعائلته على المعاملة الحسنة التي لقيها المخطوفون من جانبهم.62

 .5اطلق آل االتاث "تعبي اًر عن نيتهم الحسنة" ثالثة مخطوفين فبادرهم اهالي كفرشيما بزاالفراج عزن  13مخطوفزاً
لززديهم .وس زّلم الززدكتور اسززعد االتززاث السززادة اميززل ضززو ونعززوم فززرج هللا وجززوزف ابززو سززم ار الززذين كززان
احتجزززهم عززدد مززن آل االثززاث علززى طريززق االو ازعززي حزوالى  11يومزاً رداً علززى خطززف اثنززين مززن آل

االتززاث همززا ن ززار وعبززاس اسززعد االتززاث علززى طريززق سززن الفيززل  -الدكوانززة .وحضززر عززدد مززن أهززالي
كفرشيما الى منزل السيد علزي االتزاث فزي الغبيزري لتسزّلم اميزل ونعزوم وجزوزف وقزال هزؤالء " :عوملنزا

بالحسنى منذ اللحظة االولزى ولزم نشزك مزن أمزر بزل شزعرنا كأننزا فزي منازلنزا .وافهمونزا مزن البدايزة ان

احتجازنززا هززو للضززغط فقززط وكززانوا يقززدمون الينززا كززل مززا نطلبززه" .وشززكروا آل االتززاث علززى "اخالقهززم

الرفيعززة ،ونيززتهم الحسززنة" .وكشززف الززدكتور اسززعد االتززاث االسززباب التززي دعززت العائلززة إلززى الخطززف

بقوله" :وجدنا أنفسنا مزرغمين علزى الخطزف كوسزيلة ضزغط حتزى يتحسزس المسزؤولون قضزيتنا اليجزاد
ولدينا".63

 .59النهار ،1976/2/25 ،ص .8
 .60النهار ،1975/12/7 ،ص .4
 .61المرجع نفسه.

 .62المحرر ،1975/12/7 ،ص 2؛ والنهار ، 1975/12/7 ،ص .4
 .63النهار ، 1976/1/14 ،ص .6

92

نزاعات الداخل وحروب الخارج
واوضح انه "انسزجاماً مزع المبزادئ واالخزالق السزامية التزي ال تقزر التعزرض للبزريء بزأذى" ،أفزرج عزن

المحتج ززين الثالثززة تارك زاً أمززر الكشززف عززن مصززير ولديززه "للجهززات المسززؤولة عّلهززا تتززذكر شززيئاً مززن
االنسانية" .وبعد عودة اهالي كفرشيما افرجوا عن  13محتج اًز كانوا لديهم.

 .6فززي إطززار البعززد االنسززاني نفسززه ،احتفظززت عناصززر م ززن "التجمززع الزحلززي" المسززيحي مززدة يززومين بعززدد م ززن
االشز ززخاص لحم ز ززايتهم خوف ز زاً م ز ززن تعرضز ززهم للخط ز ززف ثز ززم س ز ززلمتهم الز ززى الجه ز ززات المسز ززؤولة ع ز ززنهم،

واالشزخاص هززم  :توفيززق صززبح ،خليززل دمز  ،محمززد ديزاب زعيتززر ،جززودت محمززد زعيتززر ،قاسززم ديززاب

زعيتر ومحمد حسين زعيتر.64

***

اختُطف المواطنون على قاعدة  6و  6مكزرر ،وجزرى تبزادل المخطزوفين وفزق لزوائح
بأسزماء الززذين بقزوا أحيززاء قيززد االحتجزاز للقيززام بعمليززة المبادلزة علززى أساسززها مزا جعززل االنسززان

سززلعة فززي سززوق المقايضززة .وفززي بعززض المزرات كانززت القاعززدة االساسززية المتبعززة فزي عمليززات
الخطززف ان المخطززوف ال يعززاد إال اذا خطززف فززي مقابلززه شززخص أو أكثززر .فانطلقززت أصزوات
تززدعو الززى رفززض مبززدأ المسززاومة او المقايضززة فززي عمليززة إعززادة المخطززوفين كوسززيلة لوقززف

الخطف.65
وفي مقابل الخطف على الهوية الدينية الذي اضفى على النزاع طابعاً مذهبياً برزت
وقائع خففت من هزذه المظزاهر الطائفيزة التزي تلبسزتها الصزراعات .فلزم يف ّزرق الخزاطفون احيانزاً

بززين الم زواطنين المسززيحيين والمسززلمين ،بززل جززرى الخطززف فززي بعززض االمكنززة "بالجملززة" دون

66
التحقززق مززن طائفززة المخطززوف او القيززام بعمليززة "الغربلززة" الدينيززة  .شز ّزكل هززذا الواقززع خروج زاً

علززى االنتظززام المفززروض او النسززق المتبززع الززذي سززعى الززى إبزراز الخالفززات المذهبيززة كمسززببة
وحيززدة للح ززرب والخط ززف .مم ززا يعن ززي ان عملي ززات الخط ززف ل ززم تك ززن ،كم ززا يص ززورها ال ززبعض،
محض طائفية .فالخطف الذي بدأ على الهويزة المذهبيزة تحزول الزى خطزف عزائلي ومنزاطقي،

 .64النهار ،1976/2/16 ،ص .5
 .65المحااارر ،1975/12/7 ،ص  ،8تُ ارجززع م ززداوالت لجن ززة التنس ززيق العلي ززا والتأكيززد ال ززذي ص ززدر ع ززن المح ززامي

اندريززه نززادر ممثززل حزززب الكتلززة الوطنيززة وقولززه" :اننززا فززي االجتماعززات السززابقة رفضززنا اعتمززاد اسززلوب

المقايضة على البشر"؛ كذلك :النهار ،1975/11/17 ،ص  4و  1976/2/2ص .1
 .66النهار ،1975/11/13 ،ص .4
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تحولت عن هزدفها .وقزام
وهذا مؤشر إضافي على ان الحرب التي أُريد لها ان تكون "طائفية" ّ
مسيحيون بخطف مسيحيين ومسلمون بخطف مسلمين.67
مززن الظ زواهر االيجابيززة التززي خففززت مززن مسززاوئ الخطززف علززى الهويززة انززه لززم يكززن

هناك انضبال تام فزي الخطزف بحسزب الهويزة الدينيزة مزن جهزة ،وانضزبال الخزاطفين الزى حزد
معززين عززن الحززاق الضززرر الجسززدي بززالمخطوفين فززامتنعوا عززن تصززفيتهم فززي معظززم حززاالت
الخط ززف م ززن جه ززة ثاني ززة .والحاج ززة ماس ززة ال ززى معرف ززة الع ززدد اإلجم ززالي للمخط ززوفين ،بص ززورة
تقريبية (وهو رقزم مرتفزع) ،ومقارنتزه بنسزبة الزذين استشزهدوا فزي عمليزات الخطزف وهزي ضزئيلة
نسبياً قياساً على عدد المخطوفين الزذين اعيزدوا أحيزاء .تسزمح هزذه المقاربزة بقزراءة الحزرب فزي
بعززدها المحاسززبي ،وبقيززاس حجززم البعززد االنسززاني ومززدى رسززوخ تقاليززد التسززامح فززي المجتمززع
اللبناني.
سااابعاً -ضااحايا األخبااار الخادعااة :سززلوكيات اللبنززانيين االنفعاليززة ،وانج زرافهم وراء
االشززاعات واالخبززار الكاذبززة ،وضززعف روح النقززد والتحقززق مززن صززحة األخبززار وقلززة العقالنيززة
شكلت مصادر اضطراب واخالل باالستقرار .قام عدد كبير من عمليات الخطف بفعل تخّلف

مز زواطنين ع ززن الع ززودة ال ززى من ززازلهم ف ززي الوق ززت المعت ززاد ،أو لمج ز ّزرد ت ززأخرهم .فاس ززتُغل الغي ززاب
واعتبروا "مخطوفين" وتوتر الجو واضطرب االمن ونصزبت الحزواجز وانطلقزت اعمزال الخطزف
بس ززبب "مخط ززوفين" ل ززم يكونز زوا مخط ززوفين .أدت ه ززذه الممارس ززات المس ززتهجنة ال ززى مزي ززد م ززن
الخسززائر فززي أرواح الم زواطنين .مززن بززين الح زوادت العديززدة المسززجلة فززي هززذا االطززار الوقززائع
التالية:
 .1تزوتر الجزو فززي عزين الرمانززة واقفلزت المتزاجر واقيمززت الحزواجز وانتشززر المسزلحون فزي الشزوارع وقطعزوا بعززض

الطرق الداخلية على اثر اختفاء الياس سزليم فيزاض رفزول ،المسزتخدم فزي مؤسسزة سزليم نعمزة هللا ابزو
موسى التجارية (عين الرمانة) أثناء انتقاله بين الشويفات  -الليلكزي  -كفرشزيما .وأحزدث اختفزاؤه ردة

فعززل سززلبية فززي عززين الرمانززة وامتززدت الززى فززرن الشززباك واقفلززت الحززدث محالتهززا وطرقاتهززا .وُقطعززت

الطرق من أجل الضغط على المسؤولين للعمل على اعادته .وتزدخل الزرئيس شزمعون لتهدئزة االهزالي
فسززر بأنززه
ومززنعهم مززن االنسززياق وراء مزيززد مززن االعمززال السززلبية احتجاج زاً علززى هززذا االختفززاء الززذي ّ

 .67المحااارر ،1975/11/10 ،ص ،8وص ززحف أخ ززرى منه ززا النهاااار ،ت ارج ززع حز زوادث الخط ززف الت ززي وقع ززت ف ززي
الصف ار بين  6و .1975/11/10
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تبين ان رفول لزم يكزن مخطوفزاً بزل اوقزف سزيارته فزي الفاكهزاني وسزافر الزى
خطف .وبنتيجة التقصي ّ
االردن ألسباب خاصة.68

 .2توجززه حسززين احمززد حززدرج وكامززل عبززد الك زريم حززدرج مززن الغسززانية قززرب بلززدة مغدوشززة فززي  5كززانون الثززاني
 1976فززي سززيارة بيززك اب محملززة بالمكززانس الززى جهززات جونيززه ولززم يعززودا .فأُشززيع فززي اليززوم التززالي
انهمززا خطفززا .تززوتر االمززن فززي الغسززانية وبوشززرت االعمززال السززلبية لكنهمززا عززادا بعززد انتشززار الفوضززى

وافادا انهما لم يخطفا.69

 .3اختفى سمير ابو عرابي من أهالي جب جنين في البقاع الغربزي فزي  .1975/10/14فاعتقزد أهزالي بلدتزه انزه
خط ززف واق ززاموا ح ززاج اًز مس ززلحاً عل ززى الطري ززق الع ززام لحج ززز بع ززض الم ززارة .إال ان ق ززوى االم ززن اج ززرت

تبين بعدها ان سمير غادر البالد الى سوريا عبر المصنع ولم يعد.70
اتصاالت ّ

تبين ان شعالن ابزراهيم الزدروبي الزذي ذكزر انزه خطزف علزى مفزرق فالوغزا  -عزين الصزحة ،وأُبلزغ عنزه مركزز
ّ .4
االرتبال "خطزف نفسزه" .فقبضزت أجهززة األمزن فزي زحلزة علزى توفيزق مصزطفى حسزن قاسزم مزن بيزت
شاما الذي كان ادعى ان رفيقه شعالن الدروبي خطفه مسلحون واقتادوه الى مكان مجهزول ممزا اثزار
اهالي بلدته بيت شاما وشمسطار .وفي التحقيق مع مصطفى تبين انه لّفق رواية الخطف.71

 .5قطزع أهززالي حززارة الناعمززة الطريزق العززام علززى اثززر اشزاعة عززن اطززالق النززار علزى مزواطنهم احمززد مزهززر الززذي
تبين انه جرح على اثر انفجار اصبع من الديناميت بين يديه وهو يصطاد.72
ّ

 .6انتشززرت موجززة خطززف فززي رأس بيززروت بسززبب مخطززوفين لززم يكون زوا مخطززوفين .فاختفززاء اربعززة شززبان (جهززاد
الحلبززي ورفاقززه الثالثززة) مززن أبنززاء محلززة عائشززة بكززار وض زواحيها رد عليززه مسززلحو "الغربيززة" بخطززف

 165شخصاً ووقع بعض حوادث القتل والمطاردات المسلحة .كيف بدأت هذه الموجة من الخطف؟

بوشرت فجأة اعمال خطف واسزعة النطزاق فزي  1975/12/24إثزر اقامزة حزواجز طيزارة مزا لبثزت ان

وعمززت منطقزة رأس بيززروت ،وبزدأت قززرب صزيدلية بسززترس وامزام ثانويززة الرمززل
ت ازيزدت وصززارت ثابتزة ّ
الظريف وامتدت الى شارع فردان ومتفرعاته .أُقيم حزاجز قزرب مبنزى شزركة التلفزيزون اللبنانيزة فزي تلزة
الخيال خطف السيد بول طنوس ،المدير العزام للشزركة ،الزذي كزان امزام المبنزى اذ اعترضزه مسزلحون
وهددوا المزوظفين واقتزادوه الزى مكزان قزرب الشزركة ثزم اعزادوه .و ارحزت عناصزر مسزلحة تجزوب منطقزة
رأس بيززروت وتطلززق النززار ارهاب زاً وتحتجززز المززارة الززذين بلززغ عززددهم ،بحسززب التقززارير الرسززمية ،ق اربززة
 .165وينتمززي الخززاطفون ال ززى جماعززات مس ززلحة مززن منطق ززة رأس بيززروت ،وس ززبب الخطززف ه ززو ان

 .68النهار ،1975/6/13 ،ص  1و ،1975/6/15ص .5
 .69النهار ،1976/1/7 ،ص .8
 .70النهار ،1975/10/20 ،ص .3
 .71النهار ،1975/7/8 ،ص .12

 .72النهار ،1975/10/20 ،ص .3
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جهاد الحلبي وثالثة من رفاقه هم خليل ياسين وجميزل حمزاده وفزؤاد قزره علزي ،اختفزوا ،فزاعتبر رفزاقهم

وأبنززاء منطق ززتهم (الزيدانيززة وعائش ززة بكززار) انه ززم خطفز زوا ،ف ارح زوا يقيم ززون الح زواجز ويحتج زززون الم ززارة

قائلين انهم يفعلون ذلك العادة مخطوفيهم.

وفي ما كانت عمليات الخطف ناشطة اتصل فريق من شباب المنطقزة بزوزير الداخليزة الزرئيس كميزل

شمعون وقال له انزه بلغزه ان الحلبزي ورفاقزه خطفهزم حزاجز س ّزيار مزن الزوطنيين االحزرار علزى مزدخل
تلة الخيزال ،وان منطقزتهم كانزت مفتوحزة دائمزاً وهزي منطقزة تعزايش .وأبلزغ هزؤالء الزرئيس شزمعون انزه

اذا لم يعد الحلبي ورفاقزه فز ن ثمزة اتجاهزاً الزى إقفزال المنطقزة ومنزع دخزول "الغربزاء" .واسزتبعد الزرئيس
زرد الش ززباب ان ذوي المخط ززوفين تلقز زوا مخ ززابرة
ش ززمعون ان يك ززون االحز زرار خطفز زوا الش ززبان االربع ززة ،ف ز ّ

هاتفية تفيد ان عشرة احرار ُخطفوا منذ مدة قريبة ،وان االحرار خطفوا االربعزة للمبادلزة .فزأجرى وزيزر

الداخلي ززة تحقيق ز زاً مز ززع كز ززل الف ززروع الحزبيز ززة لمعرفز ززة حقيقز ززة االمز ززر ،فتب ز ّزين لز ززه ان لز ززيس هنز ززاك اح ز زرار
مخطوفزون وال االحزرار خطفزوا جهززاد الحلبزي ورفاقززه .ونقززل الزرئيس شزمعون هززذه التأكيززدات الززى الززذين
راجعززوه فززي شززأن المخطززوفين االربعززة .وحززاول وزيززر الداخليززة والشززباب الززذين راجعززوه معرفززة مصززدر
المخابرة فلم يتمكنوا.

وف ززي ه ززذه االثن ززاء ايضز زاً كان ززت إش ززاعة اخ ززرى تس ززري ،مفاده ززا ان المخط ززوفين االربع ززة أُوقفز زوا ق ززرب

االرلكززان ،وان الكتائززب وح زراس االرز هززم الخززاطفون ،فجززرت االتصززاالت ،وتبز ّزين ان ال الكتائززب لهززا
عالقة بالحادث وال حراس االرز .فبرزت إذ ذاك نظرية تقول ان الحزادث ربمزا افتعلزه "الفريزق الثالزث"
إلحززداث الفتنززة التززي كانززت يبشززر الززبعض بوقوعهززا يززوم عيززد المززيالد ( 25كززانون االول  .)1975وزاد
في توتر الجو في منطقة تلة الخيال ،العثور في بؤرة القناة  7على جثزة محمزد شزعبان عيتزاني ،وهزو
ومكبل اليدين بحبل وراء ظهره.
مقتول بالسكاكين ومقطوع الرأس ّ
ت ززدخل رئز ززيس الحكوم ززة ووزيز ززر الداخلي ززة وأُجريز ززت اتصز ززاالت عل ززى كز ززل المس ززتويات مز ززع المنظمز ززات
الفلسززطينية وجهززاز أمززن الثززورة .فتجمززدت أعمززال الخطززف لكززن الح زواجز بقيززت .وأُنزلززت دوريززات مززن
المنظمات الفلسطينية باالتفاق مع القوات المشتركة و"المرابطون".
وتبين نتيجة حملة استقصاءات ان الحلبي ورفاقزه لزم يكونزوا مخطزوفين لزدى الكتائزب أو االحزرار ،بزل
ّ
كززانوا لززدى اح ززد جهززاز أمززن الث ززورة الفلسززطينية .ورغززم ك ززل المضززاعفات التززي رافق ززت اختفززاء الش ززبان
االربعززة ذكززر جميززع أعضززاء لجنززة التنسززيق ان امتنززاع أبنززاء المنطقززة "الش زرقية" عززن القيززام بززالخطف

سهل إنهاء المشكلة وحافظ على حياة المخطوفين.73
المضاد رداً على خطف  165مواطناً ّ



لز ززم تقتصز ززر التسز ززويات فز ززي زمز ززن الحز ززرب علز ززى إتمز ززام صز ززفقات تبز ززادل االشز ززخاص

المخط ز ز ززوفين ال ز ز ززذين اس ز ز ززتخدموا كسزز ز ززلع ف ز ز ززي س ز ز ززوق المقايض ز ز ززة "الطائفي ز ز ززة" ،ب ز ز ززل لألش ز ز ززياء
واالدوات فز ززي لبنز ززان ايض ز زاً لونهز ززا "الطز ززائفي" ومنهز ززا وسز ززائل النقز ززل ،التز ززي اسز ززتعملت كعملز ززة
 .73النهار ،1975/12/25 ،ص  1و .6
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"طائفيز ززة" ،وبصز ززورة مشز ززابهة لالنس ز ززان .فامتز ززد تبز ززادل الخط ز ززف الز ززى الصز ززهاري والش ز ززاحنات
والبضائع المتنقلة بين المناطق.74
امناااااااً -رفااااااض الخطااااااف :فز ز ززي م ز ز زوازاة شز ز ززدة االنغمز ز ززاس فز ز ززي التسز ز ززويات بز ز ززرزت
مظز ززاهر رفز ززض الخطز ززف عنز ززد اللبنز ززانيين ومقز ززاومتهم لز ززه .فتنوعز ززت الوقز ززائع وأشز ززكال الوقز ززوف
ف ز ززي وج ز ززه موج ز ززات االعت ز ززداء عل ز ززى حريز ز ززة الن ز ززاس .لكنهزز ززا عكس ز ززت ف ز ززي مجملهزز ززا صز ز ززالبة

المواقز ززف الواعيز ززة المناهضز ززة النته ز ززاك حقز ززوق االنسز ززان .مز ززن ب ز ززين االدلز ززة العديز ززدة العين ز ززات
التالية:

زداء مز ز ززن  1975/11/13اذا لز ز ززم يطلز ز ززق زمز ز ززيلهم احمز ز ززد
 .1هز ز ززدد عمز ز ززال بلديز ز ززة بيز ز ززروت باالض ز ز زراب العز ز ززام ابتز ز ز ً
العلز ززي الز ززذي ُخطز ززف علز ززى حز ززاجز فز ززي منطقز ززة النهز ززر األمز ززر الز ززذي اسز ززتدعى اهتمز ززام محز ززافظ بيز ززروت.
فقز ز ززام باالتصز ز ززاالت الضز ز ززرورية سز ز ززعياً لالف ز ز زراج عز ز ززن المخطز ز ززوف والحز ز ززؤول دون توقز ز ززف عمز ز ززال البلديز ز ززة
عن القيام باعمالهم المعهودة.75

 .2قطز ززع عمز ززال كهربز ززاء لبنز ززان فز ززي معمز ززل زوق مكايز ززل التيز ززار عز ززن أقضز ززية جبيز ززل وكسز ززروان والمز ززتن وبعبز ززدا
م ز ززدة ث ز ززالث س ز ززاعات ف ز ززي  ،1976/1/9احتجاجز ز زاً عل ز ززى اس ز ززتمرار احتج ز ززاز رفيق ز ززين له ز ززم هم ز ززا ج ز ززوزف

حز ز ززداد وادوار شز ز ززكرهللا مز ز ززدة ثالثز ز ززة ايز ز ززام لز ز ززدى عائلز ز ززة الصز ز ززعبي فز ز ززي االو ازعز ز ززي بحجز ز ززة ان الز ز ززوطنيين

االحز ز ز زرار يحتج ز ز زززون ع ز ز ززدداً م ز ز ززن أبنائه ز ز ززا .وأص ز ز ززدر عم ز ز ززال معم ز ز ززل زوق مكاي ز ز ززل بع ز ز ززد اع ز ز ززادة التي ز ز ززار
الكهربز ززائي بيان ز زاً جز ززاء فيز ززه" :أُعيز ززد التيز ززار نز زززوالً عنز ززد رغبز ززة المسز ززاعي الحميز ززدة وبعز ززد ان لمسز ززنا اهتمز ززام

م ز ززديرنا الع ز ززام وجمي ز ززع الم ارج ز ززع المعني ز ززة ب ع ز ززادة المخط ز ززوفين" .76وأظه ز ززر العم ز ززال ف ز ززي البي ز ززان تفهمه ز ززم

وتمن ز زوا اطز ززالق س ز زراحهما واعادتهمز ززا سز ززالمين الز ززى ذويهمز ززا فز ززي اسز ززرع مز ززا
لصز ززعوبة تبز ززادل المخطز ززوفين ّ
يمكن.
 .3أورد المهنز ززدس ف ز زؤاد البز زززري المز ززدير العز ززام لمصز ززلحة كهربز ززاء لبنز ززان ان مز ززوظفين مز ززن الكتائز ززب وقف ز زوا فز ززي

وجز ز ززه مجموعز ز ززة مسز ز ززلحة دخلز ز ززت مبنز ز ززى المصز ز ززلحة فز ز ززي طريز ز ززق النهز ز ززر قصز ز ززد الخطز ز ززف يز ز ززوم "السز ز ززبت

االسز ز ز ز ززود" (فز ز ز ز ززي  1975/12/6الز ز ز ز ززذي خطز ز ز ز ززف فيز ز ز ز ززه  300شز ز ز ز ززخص وقتز ز ز ز ززل ح ز ز ز ز زوالى  )200ومنع ز ز ز ز زوا
المس ز زّلحين مز ززن تنفيز ززذ غز ززايتهم فز ززي خطز ززف عز ززدد مز ززن المز ززوظفين (المسز ززلمين) ،ودار بيز ززنهم جز ززدل إتصز ززل

الب ز زززري خالل ز ززه بكب ز ززار المس ز ززؤولين طالبز ز زاً إرس ز ززال ق ز ززوة م ز ززن رج ز ززال األم ز ززن لحماي ز ززة الم ز ززوظفين ومب ز ززاني
المصز ززلحة .كمز ززا اتصز ززل أحز ززد الكتز ززائبيين بمركز ززز الحز زززب للغايز ززة نفسز ززها فجز ززاء السز ززيدان انط ز زوان شز ززادر

 .74النهار ،1975/11/2 ،ص .5
 .75المحرر ،1975/11/13 ،ص .4
النهار ،1975/11/13 ،ص .4

 .76النهار ،1976/1/10 ،ص .8
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أمنز ززا مواكبز ززة
وغيز ززث خز ززوري مز ززع عز ززدد مز ززن المسز ززلحين وأبعز ززدوا المجموعز ززة المسز ززلحة عز ززن المكاتز ززب ،ثز ززم ّ
أمنية لخمسين موظفاً نُقلوا في موكب واحد الى خارج المنطقة "الشرقية".77
زدخل رئ ز ززيس مجلز ززس ادارة مرفز ززأ بيز ززروت ومز ززدير المرف ز ززأ مز ززع عز ززدد كبيز ززر مز ززن الم ز ززوظفين
 .4فز ززي اليز ززوم ذاتز ززه تز ز ّ
والعم ززال لمن ززع مس ززلحين دخلز زوا ح ززرم المرف ززأ م ززن متابع ززة خط ززف زمالئه ززم مم ززا ح ززال دون اتس ززاع موجز ززة
الخطز ززف .ثز ززم خز ززرج عمز ززال المرفز ززأ فز ززي موكز ززب يتقدمز ززه رئز ززيس مجلز ززس االدارة السز ززيد هنز ززري فرعز ززون فز ززي

اتجاه الزيتونة في بيروت "الغربية".

78

ودع ز ززا ح ز زززب ال ز ززوطنيين االحز ز زرار ال ز ززى اع ز ززالن ي ز ززوم االح ز ززد  1975/12/7ي ز ززوم ح ز ززداد وطن ز ززي اس ز ززتنكا اًر

العمال الخطف والقتل وحزناً على جميع الضحايا البريئة الذين سقطوا يوم "السبت االسود".

 .5اتصز ز ززل الطال ز ز ززب جم ز ز ززال ري ز ز ززاض ط ز ز ززه نج ز ز ززل نقي ز ز ززب الص ز ز ززحافة بمختل ز ز ززف الجه ز ز ززات الحزبي ز ز ززة والتنظيم ز ز ززات
المسز ززلحة معلن ز زاً اسز ززتعداده لوضز ززع نفسز ززه رهينز ززة فز ززي مقابز ززل االف ز زراج عز ززن صز ززديقه ادي اميز ززل شز ززمعون،

اب ززن ش ززقيق ال ز زرئيس كمي ززل ش ززمعون ،الز ززذي اختطفت ززه عناص ززر مسز ززلحة ف ززي منطق ززة المتحز ززف بينم ززا كز ززان
يح ززاول العب ززور م ززن بي ززروت "الشز زرقية" ال ززى بي ززروت "الغربي ززة" تلبي ززة ل ززدعوة تلقاه ززا م ززن رفيق ززه جم ززال ط ززه

لتمضية بضعة ايام عنده.79

 .6امض ز ز ززى مواطن ز ز ززون فاج ز ز ززأتهم حز ز ز زوادث وه ز ز ززم خ ز ز ززارج من ز ز ززاطقهم لي ز ز ززاليهم ف ز ز ززي ض ز ز ززيافة أص ز ز ززدقاء له ز ز ززم ف ز ز ززي
المنطقتين الشرقية والغربية.80

***

معالجاااة قضاااية مفقاااودي الحاااربُ :ش ز ّكل مجلززس الززوزراء فززي " 2000/1/21لجنززة

التحقيززق لالستقصززاء عززن مصززير المخطززوفين والمفقززودين" من زذ  ،1975برئاسززة العميززد الززركن

سزليم ابززو اسزماعيل ،وضززمت فزي عضززويتها ضزباطاً ينتمززون إلزى مختلززف األجهززة األمنيززة فززي
الدولة وهي :قيادة الجيش ،المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،المديرية العامة لألمن العزام،

المديريززة العامززة ألمززن الدولززة .وبعززد سززتة أشززهر علززى مباش زرة مهامهززا ،أعلنززت اللجنززة أن "كززل

مرت علزى ظزروف اختفزائهم مزدة  4سزنوات ومزا فزوق ،ولزم ُيعثزر
المخطوفين والمفقودين الذين ّ

 .77النهار ،1975/12/7 ،ص  .4وتتطابق الوقائع مع ما أورده انطوان شادر فزي مزداوالت لجنزة التنسزيق العليزا
المنشورة في المحرر ،1975/12/7 ،ص .8

 .78المرجع نفسه.

 .79المحرر ،1976/5/12 ،ص 2؛ والنهار ،1976/5/12 ،ص .3
 .80المحرر ،1975/12/8 ،ص 3؛ والنهار ،1975/12/8 ،ص .4
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علززى جثززثهم هززم فززي حكززم المتززوفين" .81وأوصززت اللجنززة "باإليعززاز إلززى ذويهززم مراجعززة القضززاء
المختص إلثبات الوفاة بصورة قانونية".

شملت أعمال اللجنة االستقصاء عن  2046مخطوفاً تقدم أهاليهم باستمارات طلبتهزا اللجنزة

عززن ظززروف الخطززف والفقززدان ،يتوزعززون بززين  516مسززيحياً و 1382محمززدياً و 107لززم يحززدد ذووهززم
انتم ززاءهم الط ززائفي ،وك ززانوا ُخطفز زوا ب ززين الع ززامين  1975و .1999وتب ز ّزين للجن ززة بنتيج ززة تحرياته ززا ،أن
"معظززم المخطززوفين تمززت تصززفيتهم بعززد اعتقززالهم ،انتقام زاً لمززوت أحززد المسززؤولين أو األقربززاء ،أو بعيززد
أعمال قصف عشوائي .كان المسزّلحون يحتفظزون بهزم فزي البدايزة للمبادلزة ،ثزم عنزدما تحصزل ظزروف

ويضزيف بزأن "االسزتمارات
محددة ال يترددون في قتل هزؤالء األبريزاء" كمزا يؤكزد العميزد ابزو اسزماعيلُ .
التززي عبأهززا األهززالي بلغززت  ،2046وأن رقززم  17ألززف مخطززوف (المعززروف أو المتززداول) هززو وهمززي
وغير دقيق وال يستند إلى إحصاءات جدية ،وهو معيب بحق اللبنانيين".

شززمل التحقيززق والتحز ّزري كززل المنززاطق والفرقززاء اللبنززانيين ،وكززل الجهززات الحزبيززة ،و"الجميززع
82
أكدوا عدم وجود مخطوفين أحياء لديهم"  .ويكشزف العميزد ابزو اسزماعيل بزأن التحقيقزات طالزت عزدداً

من العناصر التي كانت موجزودة علزى الحزواجز ونفزذت عمليزات الخطزف .فأجزابوا أنهزم "كزانوا ينفزذون
اوامر األكبر واألعلى منهم (…) ،وهؤالء اعترفوا بأنه في ظروف الحرب حصلت أشزياء كثيزرة" .ومزع

ذلك يخلص ابو اسزماعيل إلزى القزول" :المسزؤولية كانزت مشزتركة ،فأحيانزاً كانزت تزأتي اوامزر بزالخطف
م ززن رؤس ززاء األحز ززاب ،وأحيانز زاً اخ ززرى ك ززان العناص ززر يتص ززرفون م ززن تلق ززاء انفس ززهم ب ززداعي االنتق ززام

والجهل… األمر اليوم أصبح مشموالً بقانون العفو ،وال تنفع إثارة األحقاد من جديد".

وكان مجلس النواب وافق على القانون  95/434المتعلق بز"االصول الواجب

إتباعها إلثبات وفاة المفقود" الذي نص على أنه "تجوز توفية المفقود بعد أربع سنوات ،على

بناء على طلب كل ذي مصلحة" .وهذا القانون هو واحد بالنسبة لكل الطوائف،
األقل ً
المسيحية والمحمدية ،وللمدنيين والعسكريين.

 .81مي عبود أبي عقل" ،مخطوفو لبنان ابتلعتهم اآلبار والمقابر الجماعية ووادي الجماجم" ،النهار،
 ،2000/8/3ص .10

 .82المرجع نفسه.
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و امق حول الخطف بالسنوات واألعداد والحاالت االجتماعية والتوزع علا الطوامف
الطامفة

العدد

الطوامف المسيحية:

الحالة االجتماعية

العدد

سنة الخطف

عدد المخطوفين

أرمل

8

1975

96

1158

1976

408

822

1977

30

1978

74
20

للمخطوف

أو المفقودين

ارمن ارثوذكس

12

أعزب

ارمن كاثوليك

2

متأهل

اشوريون

2

مطلق

34

موارنة

295

بدون أوالد

23

1979

روم ارثوذكس

109

المجموع

2045

1980

16

روم كاثوليك

81

1981

29

سريان ارثوذكس

7

1982

367

سريان كاثوليك

3

1983

287

بروتستانت

3

1984

128

كلدان

2

1985

183

المجموع

516

1986

71

1987

27

453

1988

27

555

1989

13

علوي

6

1990

22

مسلم لم يحدد أهله مذهبه

368

1991

6

المجموع

1372

1992

6

مخطوفون من دون تحديد طائفة

107

1993

4

المجموع العام

2045

1994

6

1995
1996
1997
1998
1999
تاريخ غير مدون

6
2
1
0
3
208

المجموع

2040

تم تقديم
مالحظةّ :
بعد انتهاء فترة

 6استمارات

الطوامف المحمدية:
سني
ّ

شيعي

المصدر :النهار ،2000/8/3 ،ص .10

االحصاء.
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(وثائق "النهار" حول الخطف)

 :علززى خطززول التمززاس ،أو خطززول الفصززل بززين المنززاطق ،انتشززر

تاسااعاً -القاان
رج ززال القناص ززة .تمرك زززوا عل ززى س ززطوح االبني ززة العالي ززة وف ززي االم ززاكن المش ززرفة عل ززى خط ززول
االتصال البري .كانت وظيفتهم اطالق النار ومنع العبور بين المناطق ،83إضزافة الزى توجيزه

. Nabil Beyhum, “Les démarcations au Liban d’hier à aujourd’hui”, ap Fadia
Kiwan (dir.), Le Liban aujourd’hui, op.cit.

83
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القز ززنص نحز ززو المن ز زاطق المقابلز ززة السز ززتدراج مسز ززلحيها الز ززى الز ززرد ،وتز ززوتير االج ز زواء ،وترويز ززع
المواطنين.84
ال يمكززن د ارسززة مززدى رسززوخ تقاليززد التسززوية بمعزززل عززن البحززث فززي تقنيززات القززنص

والن ازعززات وخطززول التمززاس وتززداخلها الشززديد مززع وسززائل الن ززاع االخززرى ،بحيززث بززات يصززعب
الفص ززل بينه ززا أو اص ززبح ش ززبه يس ززتحيل .فالزعم ززاء السياس ززيون ،المتمرس ززون بالتس ززوية ،كان ززت

تعت ززرض تحرك ززاتهم مش ززاكل ميداني ززة تتعل ززق بكيفي ززة ت ززنقلهم .تُب ز ّزين خريط ززة الحز زواجز األس ززباب
الجغرافيززة ف ززي اسززتحالة اجتمززاع مجلززس الززوزراء بززين  1986و ،1989إضززافة إل ززى األسززباب
السياسززية .خطززول التمززاس ،ونشززال القناصززين ،همززا وسززيلة لتعطيززل العمززل الحكززومي وتقنيززة

معاصرة إلدارة صراع إقليمي بأيد محلية .85إن الغاية من آلية تعطيل الحكم هي الحؤول دون
فاعلية التقاليد اللبنانية في التسوية والتواصل.

نظامززا للفصززل بززين اللبنززانيين .وانحصززرت حركززة
فززرض انتشززار القناصززين وخطززول التمززاس ً
التواصل بينهم ،عبر ما سزمي بزز"بوابات العبزور" أو "المعزابر" التزي ارتفعزت علزى جانبيهزا سزواتر ترابيزة

ومتززاريس وح زواجز .وتوقفززت أمامهززا صززفوف طويلززة مززن السززيارات والم زواطنين الززذين كززانوا يخضززعون
للتفتيش عند نقال المراقبة التي أقامها مسلحو الميليشيات على الطرقات للتدقيق في هويزات العزابرين.

كان المعبر يسمح لعناصر الحواجز المسيطرة على الجهتين التحكم بحركزة مزرور األشزخاص ،والسزلع

أيضزا،
التجارية بين المناطق ،وفرض "الضرائب" غير المشروعة
ً
أحيانا ،والتسبب بشل الحيزاة اليوميزة ً
من خالل قطع الطرق بالحواجز والعوائق أو القيزام بأعمزال الخطزف ،أو إطزالق رصزاص القزنص ،أو
المباشزرة بالقصزف المززدفعي .تتزوالى م ارحززل اسزتراتيجية الفعزل وردة الفعززل ،عنزد صززدور األوامزر ،ألحززد
رجززال القناص ززة بز ز طالق الن ززار ،أو لمج ز ّزرد ممارس ززته لنش ززاطه القنص ززي بمب ززادرة فردي ززة .ترتف ززع السز زواتر
الترابية في الجهة المقابلة ،بحجة تزأمين الحمايزة للمزواطنين ،ويتزولى قنزاص آخزر ،الزرد علزى رصزاص

األول .ينت عن رفع السواتر المتقابلة ،شل حركة العبور .تتوقف إدارة الصراع والسيطرة ،في التسزابق

على اإلمساك بأحد طرفي خطول التماس والمعابر والتناوب على فتحها ،واغالقها ،وهي عناصر مزن

منظومة الحرب فزي لبنزان .يزؤدي تحريزك أحزد هزذه العناصزر إلزى قطزع الطزرق
وغالبزا إلزى منزع بعزض
ً
الوزراء من الحضور إلى جلسة المجلس.

 .84تيودور هانف ،لبنان :تعايش في زمن الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أمة … ،مذكور سابقاً،
ص .400-399

 .85طوني عطاهللا ،التضامن الوزاري :دراسة حالة في النزاع والتسوية في األنظمة االمتالفية ،بيروت ،المكتبة
الشرقية 224 ،1997 ،ص ،ص .75 – 55
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ك ززان االعتق ززاد الس ززائد أن م ززن ي ززتحكم بأح ززد المع ززابر وبمواص ززالته وموقع ززه ه ززو ف ززي وض ززع

اسزتراتيجي بالنسززبة لخصزومه .ولكززن كثزرة التبززدالت التزي طزرأت علزى المعززابر وعلزى هويززة القزوى التززي
تعاقبت على اإلمساك بها طيلة مراحل الحروب في لبنزان تظهزر كزم كانزت تلزك القزوى ضزحية صزغيرة

في لعبة اكبر منها.

تكمن وظيفة خطزول التمزاس ،فزي تغذيزة النززاع واطالزة عمزره .لزيس االخزتالف فزي المواقزف

أساسا في بناء تلك الخطزول ،بزدليل وجزود هزذا التبزاين ،فزي كزل الم ارحزل السزابقة
بين القادة في لبنانً ،
زببا للخززالف بززين اللبنززانيين أو نتيجززة لززه،
لوجززود تلززك الحززدود المصززطنعة .وال كانززت خطززول التمززاس سز ً
إنما هزي وسزيلة لمنزع اللبنزانيين مزن االتفزاق .كزم مزن إضزراب وح ّزد المنزاطق خزالل سزنوات الحزرب فزي
لبنان ،وكم من مسيرة انطلقت من عمق البيروتين "الشرقية" و"الغربية" لتلتقي وتجتاح المعابر الفاصزلة

زديا لكززل أشززكال الفصززل .86إن هشاشززة وضززع خطززول التمززاس ،وزوالهززا الس زريع ،فززور رفززع األيززدي
تح ز ً
نقضززا لالدعززاء القائززل ،بززأن الن ززاع فززي لبنززان هززو حززرب أهليززة .يرمززي مثززل هززذا
الخارجيززة عنهززاُ ،يشززكل ً

الق ززول إل ززى س ززتر االح ززتالالت الخارجي ززة .ك ززل الميليش ززيات مرتبط ززة بق ززوى خارجي ززة ،تزوده ززا ب ززاألموال
واألسززلحة والززذخائر وحتززى المرتزقززة عنززدما تززدعو الحاجززة ،وتسززتغلها فززي ص زراعها مززع القززوى الدوليززة

األخرى .كانت خطول التماس والحواجز ونظام القنص آلية للحرب ولتفجيزر الوضزع األمنزي ،مارسزت
القوى الخارجية بواسطتها دو اًر مستقالً في األزمة اللبنانية ،بمعزل عن ارادات كزل الفئزات فزي الزداخل.

ومثلت هذه التقنيةُ ،بعد األزمة الخارجي ،الهادف إلى تعطيزل الحكزم ،ومنزع الزوزراء مزن االجتمزاع .لزم
مسموحا لمجلس الوزراء في لبنان ،أن يجتمع بزدون موافقزة مزن الخزارج ،وا ازلزة العوائزق والحزواجز
يكن
ً

المؤديززة إلززى مكززان االجتمززاعُ .يشززدد الزرئيس حسززين الحسززيني أن "هنززاك ارادات تعمززل علززى منعنززا مزن
حززل أزمتنززا بمعزززل عززن أزمززة الشززرق األوسززط" .87ولكززن ،ال يعنززي هززذا إغفززال البعززد الززداخلي لالزمززة
واعتبار النزاعات المسلحة ظاهرة غريبة عن المجتمع اللبناني أو محاولة طمسها.

عاشااااا ارً -األسااااالحة ال قيلاااااة :اسز ززتعملت المز ززدافع الثقيلز ززة ،والز ززدبابات والمصز ززفحات

والص زواريخ ،وأسززلحة الميززدان ضززد منززاطق مأهولززة ومكتظززة بالسززكان اآلمنززين .88وكززذلك فززي

" .86اقتح ززام خط ززول التم ززاس رمززز الب ززؤس والح ززرب العالميززة المعاصز زرة" ،حالياااات ،تقري ززر الفصززل ،الع ززدد ( 48خري ززف
 ،)1987مركز التوثيق والبحوث اللبناني ،بيت المستقبل ،انطلياس (لبنان) ،ص .73-51
"بززروز وحززدة اللبنززانيين فززي وجززه االحززتالالت" ،حاليااات ،تقريززر الفصززل ،العززدد ( 47صززيف  ،)1987مركززز التوثيززق
والبحوث اللبناني ،بيت المستقبل ،انطلياس( ،لبنان) ،ص .88-71
 .87النهار ،1985/6/26 ،ص .2
. Samir Kassir, La guerre du Liban: De la dissension nationale au conflit régional
(1975-1982), Paris et Beyrouth, Karthala-Cermoc, 1994, 516 p.
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"حززروب الحلفززاء" اسززتخدمت مختلززف اسززلحة التززدمير التقليديززة مززن العيززارات الكبي زرة .وفززي كززال
الحالين سواء قصف االحياء السكنية عن ُبعد او عن ُقرب كانت الخسائر دائماً مرتفعة.89

القصف المدفعي اعتبر بمثابة مؤشر يواكب التحركات السياسية والديبلوماسية والمفاوضات

بشكل عام .فمع كزل جولزة لمسزؤول او موفزد اجنبزي الزى لبنزان ،او الزى عواصزم الشزرق االوسزط ،كزان
افرقاء الصزراع يصزعدون العمليزات الحربيزة كأنمزا للتزذكير بوجزودهم عبزر القصزف واطزالق القزذائف او

اشعال خطول التماس.

كلما تقدمت الحرب كانت الفئات المتحاربة تطور نوعيات االسلحة ومداها بفعزل االمزدادات

الخارجيززة .ونتيجززة تلقززي االسززلحة الحديثززة كانززت تتسززع دائ زرة القتززال الززى منززاطق جديززدة .هكززذا كززان

يتضاءل الفارق بين خطول التماس والمناطق اآلمنزة .لزم يعزد بمقزدور المزواطن االختبزاء فزي المالجزئ
وتكيفزوا مزع ظزروف
بصورة متواصلة ،ألنزه ال بزد للحيزاة مزن ان تسزتمر .تزابع السزكان نشزاطهم اليزومي ّ
الحرب المرعبة التي يخلفها سقول القذائف الفجائي على المناطق السكنية ،او تعرض المزارة لمخزاطر
عديدة عند اجتيازهم خطول التماس والمعزابر الواقعزة تحزت رحمزة نيزران القناصزة .اجزواء الترويزع شزبه

الدائمة جعلت من الرعب ام اًر تافهاً ومبتذالً نظ اًر لعدم وجود خيارات اخرى.
اضززطر المواطن ززون ال ززى التكي ززف م ززع الرع ززب الززدائم ال ززذي يزرع ززه وق ززوع الق ززذائف والقص ززف
المدفعي .فاذا ما تواصلت عمليات القصف هرب المواطنون الى المناطق الخلفية البعيدة عن االمكنزة
المسززتهدفة ،وحالمززا تهززدأ االحزوال كززانوا يعززودون مززن جديززد الززى مسززاكنهم وأعمززالهم .محطززات االذاعززة،

التزي كانزت تص ّزعد لهجتهزا أثنزاء اشزتداد القتزال ،سزعت الزى تالفزي مخزاطر التصزعيد حيزث عمزدت الزى
االعالن ،وبشكل مستمر ،عن االشتباكات واطالق النزار والمنزاطق المسزتهدفة .وقزدمت االذاعزات الزى

المواطنين نصائح حول الطرق ،او الممرات اآلمنة وغير اآلمنة ،الواجب استخدامها او تحاشيها حتزى

بات الرعب ام اًر شبه تافه ومبتذل نظ اًر النعدام الخيارات االخرى.
عندما كان طزرف مزا يباشزر بالقصزف المزدفعي ،كانزت الفئزة المسزتهدفة ترتقزب رد الميليشزيا

التابعززة لهززا بقصززف مضززاد يقززوم بززه المسززلحون الززذين يطلززق علززيهم اسززم "الشززباب" .كززان الت زوازن فززي
اسززتخدام اجهززة الرعززب افضززل سززبيل إليقافززه .وخلززف مجمززل عمليززات االرهززاب كززالخطف واالغتيززاالت

والقصززف والقززنص وغيرهززا يتبززع االعتقززاد الشززائع بززأن االنتقززام ال مفززر منززه كمضززاد لالرهززاب قززد يوقززف

التعديات.

وبالرغم من حدة المواجهات ومواقف بعزض المغزالين فزي التطزرف ،فانزه كزان يجزري تجزاوز

الص ززدمات سز زريعاً وبطريق ززة مدهش ززة للغاي ززة .فقب ززل توق ززف الم ززدافع بقلي ززل وم ززع ت ارج ززع ح ززدة القص ززف
الصاروخي يندفع اللبنانيون الستعادة مواقفهم المعتدلة االعتيادية.
. René Chamussy, Chronique d’une guerre: Le Liban 1975-1977, Paris, Desclée,
1978.
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السيارات :التقنية األكثزر ارهابزاً خزالل الحزروب فزي لبنزان هزي
حادي عشر -تفجير ّ
السيارات المفخخة التي أصابت الضحايا األكثر براءة في الشوارع المكتظة .كانت هذه التقنية
الجهنمي ززة تز ززتالئم ال ززى حز ززد كبي ززر مز ززع اسز ززتراتيجية الح ززرب التز ززي اس ززتهدفت توجيز ززه التفجي ز زرات
والض زربات الززى السززكان المززدنيين بشززكل رئيسززي لتززرويعهم ،وزج المجتمززع عنززوة فززي الحززرب،
فضالً عن ابراز الطابع االهلي للنزاع.90

سلسززلة السززيارات المفخخززة بززدأ تفجيرهززا فززي  1977/1/3فززي االشززرفية ،أحززد أحيززاء بيززروت

الشرقية ،وجاءت حصيلتها الدامية باهظة حيزث قتزل  40شزهيداً مزن المزواطنين و  53جريحزاً جمزيعهم

مززن المززدنيين .91انتشززر تاليزاً اسززتخدام السززيارات المفخخززة علززى نطززاق واسززع بعززد ع زام  ،1980وكانززت
هذه االلغام المتنقلة تنشر الذعر بين المزواطنين وتزؤثر كثيز اًر علزى معنويزاتهم .ففزي غضزون أحزد عشزر

عاماً بين  1977و  1987انفجرت  123سيارة بينهزا  83فزي المنزاطق الغربيزة مزن بيزروت و  40فزي
المن ززاطق الش ززرقية .92ولك ززن فق ززط ع ززدد مح ززدود م ززن الس ززيارات الملغوم ززة ال يتج ززاوز الس ززتة او الس ززبعة
اسززتهدف الزعمززاء او القيززادات او حززاول النيززل مززنهم وهززم علززى الت زوالي  :بيززار الجميززل ،بشززير الجميززل

(استشززهدت ابنتززه مايززا  3 -سززنوات  -فززي شززبال  1979بحززادث تفجيززر سززيارة مفخخززة فززي االشززرفية

استهدفت والدها) ،كميل شمعون ( ،)1987/1/7امين الجميل ،المفتي حسن خالد ،رينزه معزوض .امزا
سائر السيارات فوجهت ضد المدنيين بشكل متعمد.93

حصززدت السززيارات المفخخززة خززالل أحززد عشززر عامزاً مززن الحززروب حزوالى  7000شززهيد مززن

المدنيين ،وناد اًر ما كزان يسزقط ضزحايا بزين مقزاتلي الميليشزيات .امزا عزن السزبب فزي تزدني نسزبة مقتزل
العناصر الميليشيوية في حوادث تفجير السيارات المفخخة فعائد الزى ان حزراس الم اركزز الحزبيزة كزانوا

يمنعون إيقاف السزيارات المجهولزة بزالقرب مزن م اركززهم ،او كزانوا يتمترسزون خلزف تحصزينات وثكنزات
ومكاتب منيعة .لزذا كزان الضزحايا فزي غزالبيتهم مزن المزدنيين العزابرين صزدف ًة سزواء مزن رواد المطزاعم
والمقززاهي او مززن زوار المرضززى فززي المستشززفيات او مززن زبززائن السززوبر ماركززت والمصززارف او مززن

 .90فردريك معتزوق ،جذور الحرب االلهلية  :لبنان وقبر

والصاومال والبوسانه  ،دار الطليعزة ،بيزروت ،الطبعزة

االولى ،ايار  168 ،1994ص ،ص .101-92
 . 91المرجع نفسه.
 .92المرجع السابق.
 .93المرجع السابق  ،ص .94
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المصلين في طريقهم الى أمكنة العبادة او حتى الطالب امام مدارسهم ،فالرعب ُزرع في جميزع انحزاء

البالد.94

القصززف والتفجيززر كانززا يسززتهدفان إيقززاع أكبززر عززدد ممكززن مززن الضززحايا بززين الم زواطنين .إذ

لجأ المخططون الى تنفيذ أساليب أكثر وحشية باعتماد تفجيرين متتالين .فعنزدما كزان يحصزل التفجيزر

االول كان يهرع المسعفون وعناصر الدفاع المزدني ويتجمزع االهزالي للمباشزرة بعمليزات االنقزاذ واجزالء
الضززحايا ،وسززرعان مززا كززان يحززدث تفجيززر آخززر او تسززقط قذيفززة علززى مقربززة مززن المكززان بعززد دقززائق

لتضززاعف الكارثززة .تسززبب هززذا االسززلوب الوحشززي بمجززازر بش زرية .كززان المواطنززون ينتظززرون حصززول

تفجير سيارة في منطقتهم فور سماعهم بوقوع انفجار في المنطقة االخرى.

 .94تيودور هانف ،لبنان :تعايش في زمن الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أماة ،نقلزه عزن االلمانيزة مزوريس
ص ززليبا ،مرك ززز الد ارس ززات العرب ززي-االوروب ززي ،ب ززاريس ،دار لح ززد خ ززاطر للطباع ززة والنش ززر ،بي ززروت،
 832 ،1994ص.
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أبرز حوادث تفجير السيارات المفخخة منذ 1975
في ما يلي الئحة بسلسلة تفجير السيارات ،أوردتها األجهزة األمنية ،وأبرز تلك الحوادث:95
في  24حزيران  1979انفجزرت سزيارة مفخخزة فزي محلزة نهزر الكلزب وقتلزت ثالثزة وجرحزت رئزيس حززب الكتائزب
الجميل و 16آخرين.
الشيخ بيار
ّ
فززي  23شززبال  1980انفجززرت سززيارة ملغومززة فززي حززي الس ارسززقة فززي االش زرفية قززرب و ازرة الخارجيززة واسززتهدفت
الجميززل ،قائززد "الق زوات اللبنانيززة" ،الززذي لززم يكززن فيهززا ،فقتلززت ابنتززه مايززا مززع أربعززة مززن
سززيارة بشززير
ّ
مرافقيه وثالثة مدنيين وجرحت  24آخرين.
الجميززل فززي جديززدة المززتن بقصززد اغتيالززه
فززي  23نيسززان  1980انفجززرت سززيارة مفخخززة قززرب مكتززب الشززيخ امززين
ّ
فسقط عشرة جرحى.
في  17حزيران  1980انفجرت سيارة مفخخة في محلة الروشة وكانت حصيلتها 3 :قتلى و 35جريحاً.
في  30تموز  1980انفجرت سيارة مفخخة قرب ملعب السالم في االشرفية 5 :قتلى و 16جريحاً.

في  7آب  1980انفجرت سيارة مفخخة قرب ملعب السالم أيضاً في االشرفية 6 :قتلى و 42جريحاً.
في  23آب  1980انفجرت سيارة في ساحة فؤاد شهاب في ريفون – كسروان 6 :قتلى و 35جريحاً.

في  10تشرين الثاني  1980انفجرت سيارة في األشرفية ،وبعدها بخمس دقائق انفجزرت سزيارة اخزرى قربهزا17 :
قتيالً و 72جريحاً.

في  6آذار  1981انفجرت عبوة ناسفة داخل مكتب "سفريات فيكتوريا" في زحلة 4 :قتلى و 28جريحاً.

فززي  16آذار  1981انفجززرت سززيارة مفخخززة قززرب مركززز الحزززب السززوري القززومي االجتمززاعي فززي النبطيززة :قتيززل
واحد وأربعة جرحى.
في  13نيسان  1981انفجرت سيارة في محلة "بيسين عاليه" 14 :قتيالً و 16جريحاً.
في  13ايار  1981انفجرت سيارة في حي ماضي في الشياح 6 :قتلى و 32جريحاً.

في  17ايلول  1981انفجرت سيارة في باحة شركة الترابة في شكا 4 :قتلى و 9جرحى.
وف ززي الي ززوم نفس ززه انفج ززرت س ززيارة مفخخ ززة ام ززام مق ززر غرف ززة العملي ززات ف ززي القي ززادة المش ززتركة لز زز"الحركة الوطني ززة"
والمقاومة الفلسطينية في صيدا 28 :قتيالً و 109جرحى.

في  18ايلول  1981انفجرت سيارة ملغومة في حي السلم – برج البراجنة 7 :قتلى و 9جرحى.
في  20ايلول  1981انفجرت عبوة ناسفة داخل "سينما سلوى" في محلة المزرعة 4 :قتلى و 27جريحاً.
في  28ايلول  1981انفجرت سيارة مفخخة في بلدة الز اررية قرب صيدا 17 :قتيالً و 78جريحاً.

 .95نقزالً عززن بهجززت جززابر" ،رسززائل مززوت تبادلهززا فززي لبنززان الرفززاق قبززل األعززداء 400 :سززيارة مفخخززة ب ز 25ألززف
كيلو متفجرات" ،النهار ،1995/3/29 ،ص .6
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فززي األول مززن تش زرين األول  1981انفجززرت سززيارة مفخخززة قززرب مقززر جامعززة بيززروت العربيززة 97 :قتززيالً و225
جريحاً.

في  26تشرين االول  1981انفجرت سيارة مفخخة في محلة حرج تابت في سن الفيل 3 :قتلى و 22جريحاً.
في  17كانون األول  1981انفجرت سيارة في مرأب مسبح "غولدن بيتش" في انطلياس 3 :قتلى و 5جرحى.
في  18كانون األول  1981انفجرت سيارة في طرابلس 25 :قتيالً و 83جريحاً.
في  19كانون االول  1981انفجرت سيارة في محلة االونيسكو في بيروت 9 :قتلى و 18جريحاً.
في  20كانون األول  1981انفجرت سيارة تحت جسر الكوال في بيروت 3 :قتلى و 4جرحى.

فززي  30كززانون األول  1981انفجززرت سززيارة مفخخززة قززرب مبنززى مؤسسززة كهربززاء لبنززان فززي صززيدا 4 :قتلززى و15
جريحاً.

في  13شبال  1982انفجرت سيارة في صيدا 6 :قتلى و 14جريحاً.

في  27شبال  1982انفجرت سيارة مفخخة في محلة االوزاعي 4 :قتلى و 27جريحاً.

في  28شبال  1982انفجرت سياراتان ملغومتان في محلة الروشة 9 :قتلى و 65جريحاً.

في  24ايار  1982انفجرت سيارة مفخخة في باحزة السزفارة الفرنسزية فزي شزارع كليمنصزو فزي بيزروت 11 :قتزيالً
و 26جريحاً.

فززي  25ايززار  1982انفجززرت سززيارة قززرب مكاتززب مجلززة "الم زرابط" فززي محلززة كززورنيش المزرعززة 12 :قتززيالً و27
جريحاً.

فززي  11حزي زران  1982انفجززرت عبززوة ناسززفة فززي بنايززة "روز ليززه" فززي محلززة المنززارة فززي بيززروت 17 :قتززيالً و26
جريحاً.

في  13حزيران  1982انفجرت سيارة مفخخة في محلة البربير 19 :قتيالً و 25جريحاً.

وفي اليوم نفسه انفجرت سيارة مفخخة قرب "سينما سلوى" في محلة البربير 27 :قتيالً و 32جريحاً.

في  24حزيران  1982انفجرت سيارة مفخخة امام مقر اللجنة األمنية فزي محلزة الزاهريزة فزي طزرابلس 18 :قتزيالً
و 27جريحاً.

وفي اليوم نفسه انفجرت سيارة مفخخة في محلة عين المريسة في بيروت 32 :قتيالً و 122جريحاً.

في  25حزيران  1982انفجرت سيارة في محلة ساقية الجنزير في بيروت 3 :قتلى و 18جريحاً.
وفي اليوم نفسه انفجرت سيارة مفخخة في سوق الخضر في الشياح 22 :قتيالً و 67جريحاً.

في  27حزيران  1982انفجرت سيارة مفخخة في محلة الصنائع في بيروت 6 :قتلى و 18جريحاً.
في  28تموز  1982انفجرت سيارة مفخخة امام سرايا زغرتا 6 :قتلى و 35جريحاً.

في  9آب  1982انفجرت سيارة مفخخة في طرابلس 38 :قتيالً و 53جريحاً.
في  14آب  1982انفجرت سيارة مفخخة في بحمدون قرب "مطعم ابو خضر" 11 :قتيالً و 39جريحاً.
في  11ايلول  1982انفجرت سيارة مفخخة في محلة الميناء في طرابلس 58 :قتيالً و 115جريحاً.
في  12ايلول  1982انفجرت سيارة في دير القمر 3 :قتلى و 12جريحاً.

في  15ايلول  1982انفجرت سيارة في بحمدون 3 :قتلى و 11جريحاً بينهم  5جنود اسرائيليين.
في  15ايلول  1982انفجرت سيارة ملغومة في مرجعيون 5 :قتلى و 41جريحاً.
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في  17ايلول  1982انفجرت شاحنة مفخخة في مقر للقوات االسرائيلية في صور 79 :قتزيالً و 115جريحزاً مزن
القوات االسرائيلية.

في  25كانون األول  1982انفجرت ثالث سيارات مفخخزة فزي كزل مزن مدينزة صزور وبلزدة بزر اليزاس فزي البقزاع
وفي بلدة الصف ار في كسروان 15 :قتيالً و 39جريحاً.
في  13كانون الثاني  1983انفجرت سيارة في السعديات 4 :قتلى و 26جريحاً.
في  28كانون الثاني  1983انفجرت سيارة في شتورة امام بنايزة كزان يشزغلها جهزاز أمزن حركزة "فزتح" 73 :قتزيالً
و 45جريحاً.

في  5شبال  1983انفجرت سيارة مفخخزة امزام مركزز البحزوث الفلسزطينية فزي شزارع السزادات فزي بيزروت112 :
قتيالً و 438جريحاً.

في  16شبال  1983انفجرت سيارة مفخخة في انطلياس 7 :قتلى و 14جريحاً.
في  26آذار  1983انفجرت سيارة مفخخة في بعلبك 4 :قتلى و 18جريحاً.

في  17نيسان  1983انفجرت سيارة مفخخة في الزهراني – صيدا 64 :قتيالً و 100جريح.

ف ززي  18نيس ززان  1983انفج ززرت س ززيارة مفخخ ززة اقتحم ززت مبن ززى الس ززفارة االميركي ززة ف ززي محل ززة ع ززين المريس ززة ف ززي
بيروت 64 :قتيالً و 123جريحاً.

في  18حزيران  1983انفجرت سيارة مفخخة في شارع الحمراء في بيروت 3 :قتلى كانوا في داخلها.
في  5آب  1983انفجرت سيارة في طرابلس 23 :قتيالً و 77جريحاً.

في  20آب  1983انفجرت سزيارة مفخخزة فزي مزرأب فنزدق "السزمرلند" فزي محلزة الجنزاح – قضزاء بعبزدا 7 :قتلزى
و 13جريحاً.

في  25آب  1983انفجرت سيارة مفخخة في بلدة العربانية في قضاء بعبدا 5 :قتلى و 4جرحى.
في  26آب  1983انفجرت سيارة مفخخة في سوق الخضر في بعلبك 35 :قتيالً و 75جريحاً.

في  29آب  1983انفجرت سيارة مفخخة امام مستشفى "البيسار" في طرابلس 3 :قتلى و 21جريحاً.
في  4ايلول  1983انفجار سيارة مفخخة في حارة حريك 13 :قتيالً و 45جريحاً.

فززي  7ايلززول  1983انفجززرت سززيارة مفخخززة فززي محلززة ابززو شززاكر فززي الطريززق الجديززدة (بيززروت) 12 :قتززيالً و37
جريحاً.

في  8ايلول  1983انفجار سيارة مفخخة في طرابلس 7 :قتلى و 25جريحاً.

فززي األول مززن تش زرين األول  1983انفجززرت شززاحنة مفخخززة بقنززاني الغززاز السززائل المضززغول امززام موقززع ق زوات
"المارينز" االميركية على طريق مطار بيروت 276 :قتيالً من الجنود االميركيين و 351جريحاً.

وبعد عشر دقائق على حزادث "المزارينز" انفجزرت شزاحنة مفخخزة بسزتمئة كيلزوغرام مزن مزادة الزديناميت امزام مقزر
القزوات الفرنسزية فزي محلزة "سزبينس" فزي بيزروت 64 :قتزيالً و 89جريحزاً مزن جنزود القزوة الفرنسزية فززي
القوة المتعددة الجنسية.

ف ززي  5ك ززانون االول  1983انفج ززرت س ززيارة مفخخ ززة ف ززي محل ززة الطري ززق الجدي ززدة ف ززي بي ززروت 26 :قت ززيالً و100
جريح.

في  28كانون الثاني  1984انفجرت سيارة مفخخة في محلة ساقية الجنزير في بيروت 12 :قتيالً و 16جريحاً.
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وفي اليوم نفسه انفجرت سيارة مفخخة في محلة تلة الخيال 13 :قتيالً و 59جريحاً.

في  5ايلول  1984انفجرت سيارة مفخخزة فزي محلزة الروشزة فزي بيزروت اسزتهدفت الزرئيس الزدكتور سزليم الحزص
الذي نجا منها وجاءت حصيلتها 7 :قتلى و 28جريحاً.

في  29تشرين االول  1984انفجرت سيارة مفخخة في عاليه قرب مبنى البريد 9 :قتلى و 16جريحاً.
فززي  12كززانون االول  1984انفجززرت سززيارة مفخخززة قززرب بيززت الطائفززة الدرزيززة فززي محلززة فززردان فززي بيززروت3 :
قتلى و 18جريحاً.
في  21كانون االول  1984انفجرت سيارة مفخخة في بلدة رأس المتن 7 :قتلى و 35جريحاً.

في  29كانون االول  1984انفجرت سيارة مفخخة في الشويفات 5 :قتلى و 28جريحاً.
في  11كانون الثاني  1985انفجرت سيارة مفخخة قرب جامعة بيروت العربية 9 :قتلى و 39جريحاً.

في  18كانون الثاني  1985انفجرت سيارة في الشياح 7 :قتلى و 12جريحاً.
فززي  22كززانون الث ززاني  1985انفجززرت س ززيارة مفخخززة ام ززام منزززل مصززطفى س ززعد فززي ص ززيدا أدت إلززى إص ززابته
بجروح بالغة وسقول  6قتلى و 29جريحاً.

في أول شبال  1985انفجار سيارة مفخخة في شارع المصارف في طرابلس 9 :قتلى و 43جريحاً.

في  10شبال  1985انفجار سيارة مفخخة في طرابلس 11 :قتيالً و 25جريحاً.

في  11شبال  1985انفجرت سيارة مفخخة في شارع فردان في بيروت 3 :قتلى و 7جرحى.
في  18شبال  1985انفجرت سيارة مفخخة في محلة الرويس – برج البراجنة 7 :قتلى و 45جريحاً.
في  25شبال  1985انفجار سيارة مفخخة في الشياح 29 :قتيالً و 49جريحاً.

فززي  4آذار  1985انفجززرت سززيارة مفخخززة قززرب "النززادي الحسززيني" فززي بلززدة معركززة – قضززاء صززور 17 :قتززيالً
و 45جريحاً.

في  6آذار  1985انفجرت سيارة في عجلتون – كسروان 5 :قتلى و 16جريحاً.

في  9آذار  1985انفجار شاحنة مفخخة على مقربة من منززل العالمزة السزيد محمزد حسزين فضزل هللا فزي محلزة
بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت 85 :قتيالً و 211جريحاً.

في  16آذار  1985انفجرت سيارة مفخخة في الغبيري 3 :قتلى و 4جرحى.
في  23آذار  1985انفجرت سيارة في سن الفيل 58 :قتيالً و 117جريحاً.

في  14حزيران  1985وفي محلة االوزاعي انفجرت سيارة مفخخة 26 :قتيالً و 37جريحاً.

في  19حزيران  1985انفجرت سيارة مفخخة على شاطئ الميناء في طرابلس 57 :قتيالً و 116جريحاً.

فززي  15تمززوز  1985حصززلت عمليززة انتحاريززة بواسززطة سززيارة مفخخززة قززام بهززا ابززرهيم عبززاس واسززتهدفت مرك ز اًز
للقوات االسرائيلية و"جيش لبنان الجنوبي" في بلدة كفرتبنيت 15 :قتيالً و 18جريحاً.

في  14آب  1985انفجرت سيارة مفخخة في محلة مار تقال في الحازمية 23 :قتيالً و 118جريحاً.

في  18آب  1985انفجرت سيارة مفخخة في انطلياس امام "سوبرماركت ملكي" 79 :قتيالً و 142جريحاً.
في  19آب  1985انفجرت سيارة مفخخة في محلة كركول الدروز في بيروت 25 :قتيالً و 98جريحاً.
وفي اليوم نفسه انفجرت سيارة مفخخة في الغبيري 6 :قتلى و 11جريحاً.

في  20آب  1985انفجرت سيارة مفخخة في محلة ابو سم ار في طرابلس 37 :قتيالً و 213جريحاً.
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في  4ايلول  1985انفجرت سيارة في زحلة 17 :قتيالً و 42جريحاً.

فززي  12تشزرين الثززاني  1985جززرت محاولززة فاشززلة الغتيززال اركززان "الجبهززة اللبنانيززة" كميززل شززمعون وايلززي ك ارمززة
ودانزي شزمعون وفزؤاد افزرام البسززتاني وادوار حنزين بواسززطة شزاحنة مفخخززة اقتحمزت ديززر مزار جززرجس

في عوكر 7 :قتلى و 6جرحى.

في  21كانون الثاني  1986انفجار سيارة قرب بيت الكتائب في فرن الشباك 39 :قتيالً و 133جريحاً.
في  4آذار  1986انفجرت سيارة مفخخة في صيدا 5 :قتلى و 12جريحاً.

في  26آذار  1986انفجرت سيارة مفخخة في محلة الرميل في األشرفية 9 :قتلى و 23جريحاً.
في  10نيسان  1986انفجار سيارة مفخخة في صيدا 8 :قتلى و 37جريحاً.
في  11نيسان  1986انفجار سيارة في جونية 18 :قتيالً و 92جريحاً.

في  23ايار  1986انفجرت سيارة مفخخة في سن الفيل 13 :قتيالً و 93جريحاً.

في  29تموز  1986انفجار سيارة مفخخة في محلة البربير 27 :قتيالً و 167جريحاً.
في  30تموز  1986انفجار سيارة مفخخة في عين الرمانة 39 :قتيالً و 128جريحاً.
في أول آب  1986انفجار سيارة مفخخة في محلة الدورة 6 :قتلى و 19جريحاً.

في  2آب  1986انفجار سيارة مفخخة في محلة المكّلس :قتيل و 4جرحى.

في  4آب  1986انفجار سيارة في محلة جسر نهر بيروت 3 :قتلى و 13جريحاً.

في  8آب  1986انفجرت سيارة في شارع عفيف الطيبي في الطريق الجديدة 39 :قتيالً و 109جرحى.
في  14آب  1986انفجار سيارة مفخخة في الدورة 47 :قتيالً و 94جريحاً.

في  20تشرين الثاني  1986انفجرت سيارة مفخخة على حاجز الكتيبة الفيدجية التابعة للقوة الدوليزة علزى طريزق
الناقورة في الجنوب 7 :قتلى بينهم ثالثة جنود من الكتيبة الفيدجية و 6جرحى فيدجيين.

في  8كانون الثاني  1987انفجرت سيارة مفخخة في زحلة قرب "فندق قادري" 3 :قتلى و 12جريحاً.

في  9شبال  1987انفجرت سيارة مفخخة في محلة الرويس – الضاحية الجنوبية 28 :قتيالً و 63جريحاً.

فززي  5شززبال  1987انفجززرت سززيارة مفخخززة فززي محززيط منطقززة الرمززل العززالي فززي بززرج البراجنززة قززرب منزززل عقززل
حمية المسؤول العسكري لحركة "أمل" 13 :قتيالً و 27جريحاً.

في  28آذار  1987انفجرت سيارة مفخخة في محلة الرملة البيضاء في بيروت 9 :قتلى و 17جريحاً.
في  9ايار  1987انفجرت سيارة في زغرتا 3 :قتلى و 38جريحاً.
في  5حزيران  1987انفجرت سيارة مفخخة في عدلون  -جنوب لبنان 3 :قتلى و 4جرحى.

في  9تشرين الثاني  1987انفجرت سيارة مفخخة امام "المستشفى الحسيني" في طرابلس 4 :قتلى.
فززي  16ايززار  1989انفجززرت سززيارة مفخخززة فززي محلززة عائشززة بكززار اسززفرت عززن مقتززل مفتززي الجمهوريززة اللبنانيززة
الشيخ حسن خالد مع  21قتيالً آخر وجرح  76شخصاً.

في  22تشرين الثاني  1989انفجرت سيارة مفخخة في محلة ثانوية رمل الظريف في بيزروت أودت بحيزاة رئزيس
الجمهورية اللبنانية رينه معوض و 23شخصاً وجرح  36آخرين.
في  23حزيران  1994انفجرت سيارة مفخخة قرب بيزت الكتائزب المركززي فزي محلزة الصزيفي أوقعزت ثالثزة قتلزى
و 143جريحاً.
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فززي  21كزانون األول  1994انفجززرت سززيارة مفخخززة فززي منطقززة صززفير فززي الضززاحية الجنوبيززة لبيززروت 3 :قتلززى
و 39جريحاً.
وفكك الخبزراء العسزكريون  197سزيارة كانزت مفخخزة قبزل دقزائق وأحيانزاً قبزل لحظزات مزن انفجارهزا وكانزت تحزوي

 4189كيلوغ ارمز زاً م ززن المتفجز زرات و 86قذيف ززة ه ززاون فيم ززا كان ززت تح ززوي س ززت س ززيارات قن ززاني غ ززاز
مضغول قدرت قوة تفجيرها بنحو ثالثة اآلف واربعمئة كيلوغرام من الديناميت.

وأثبتززت التحقيقززات أن جميززع هززذه السززيارات التززي كانززت مفخخززة وجززرى تفجيرهززا أو التززي لززم تنفجززر ،كانززت سززيارت
مسززروقة ولوحاتهززا مزززورة .ومنهززا تسززع سززيارات لززم تنفجززر لعطززل أصززاب أجه ززة التوقيززت والسززاعات
المدسوسة فيها.

يمي ززل الفك ززر االره ززابي او التفكي ززر السياس ززي الش ززرس نح ززو االعتق ززاد بالق ززدرة العالي ززة
96
تبين أن
لوسائل الترويع المنظم على دفع الخصم نحو تقديم تنازالت سياسية  .لكن التجارب ّ
فعالية وسائل االرهاب متفاوتة طبقزاً للتقنيزات المسزتعملة وللضزحايا المسزتهدفة .97ففزي حزروب

لبنززان تطززورت تقنيززات االرهززاب تبعزاً لتقززدم الحززرب حيززث أضززحت أكثززر رعبزاً وترويعزاً .98وفززي
م ارحززل التصززعيد طززال االرهززاب كززل الفئززات وجميززع الم زواطنين مززن دون اسززتثناء انطالق زاً مززن
القاعدة الخاطئة القائلة بعدم وجود بريء.

الميليشزيات القويزة بلغززت درجزة عاليززة مزن الفعاليززة اذ كزان فززي إمكانهزا تخريززب كزل مسززاعي

التسزوية والمصززالحة التززي حززاول السياسززيون الوصززول إليهززا .ورغززم تحززول الحززروب فززي لبنززان الززى قتززال

مواقع دفاعيزة ،فز ن أيزاً مزن الميليشزيات لزم تقطزع األمزل ب مكانيزة إحزراز نصزر فزي سزبيل القضزايا التزي
تدافع عنها او تعمل لفرضها .فلم يشأ احزد التسزليم والقزاء السزالح ،ولكزن مزن خزالل مواصزلة التصزعيد
ورفع درجة التوترات كان باستطاعة الميليشيات ان تكسب قوة ومعنويات وماالً أكثر.

اني عشار -الممارساات التعسافية االخارى :بلزغ الرعزب ذروتزه عنزد المزواطنين فزي

المنزاطق حيزث معززارك النفزوذ بزين الميليشززيات لزم تحقززق نصز اًر لصزالح هززذا الفريزق او ذاك .لززم
يكن الرعب وليد المعارك فحسب ،بل وبسبب ممارسات التنظيمزات المسزلحة التزي كانزت تقزوم

 .96سززليم الحززص ،زمااان األمااال والخيباااة :تجاااارب الحكااام ماااا باااين  1976و ،1980الفصززل ال اربززع :فززي مع ززارج
الطائفية ،بيروت ،دار العلم للماليين ،آب  414 ،1992ص ،ص .90-89
 .97المركز اللبناني للتوثيق والبحوث (سادر) ،العنف السياسي فاي العاالم ( :)1987-1967وقاامق بيبليوغرافياا
وو امق ،انطلياس (لبنان) ،منشورات بيت المستقبل.1988 ،

 .98انط زوان الخززويري ،حاااوادث لبناااان 11 ،جزززء ،بيززروت ،دار االبجديززة للصززحافة والطباعززة والنشززر– 1975 ،
.1987
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بالتع ززدي عل ززى المز زواطنين وامز زوالهم وتنف ززذ ض ززدهم اعم ززاالً تعس ززفية .99فكان ززت تص ززادر بع ززض
المساكن بسبب مواقعها االستراتيجية او لالنتقام او ألسباب اخرى .ففي بعزض االحيزان كانزت

أشززكال بسززيطة مززن الرعززب واالرهززاب تكفززي لهززروب النززاس او تهجيززرهم .هكززذا نجززح االرهززاب
الذي مارسته جميزع الفئزات ،وخاصزة بفضزل توقزف الدولزة عزن تزوفير الحمايزة للمزواطنين ،فزي

تهجير سكان معظم الجزر السكانية .دفع االرهاب اللبنانيين الزى الهزروب مسزلمين ومسزيحيين
مززن المنززاطق التززي كانززت تسززيطر عليهززا الميليشززيات المعاديززة .ونفززذت بوحشززية علززى االرض
عملية التجانس السكاني القسرية في مناطق عديدة من لبنان.

تحزول النززاع فززي لبنززان مززن صزراع بززين الطوائزف الززى اقتتززال عززدائي داخززل الطائفززة الواحززدة.

فظاهرة العنف اخذت اشكاالً عديدة والرعب اصبح ظاهرة يومية :من حرب الشوارع الى حرب األحياء
الى االغتياالت وسزلب ممتلكزات النزاس ،االجانزب واللبنزانيين ،بواسزطة ميليشزيات مزن داخزل كزل فريزق
او مززن الفريززق "اآلخ ززر" .وكززان يززتم تس ززويق العنززف الجدي ززد بززنقض االشززكال القديم ززة .فززالميزة الس ززابقة

لمراحل العنف المدني االولى التي ظهرت خالل "حرب السنتين" والتي كانت تصف الصزراع بأنزه بزين
المس ززيحيين والمس ززلمين او ب ززين اليم ززين واليس ززار عج زززت ع ززن مواص ززلة تفس ززير الح ززرب .فتحول ززت ال ززى

توصيفات قديمة ال قيمة لها بسبب افتقارها الى عناصر الصمود والثبات.

الااث عشاار -التهجياار السا ّاكاني :ارتفززاع درجززة التجززانس السززكاني فززي منززاطق نفززوذ
قوى االمر الواقع أدى الى خفض القتل على أساس االنتماء الطائفي بعد ان أصبح االختالل
ضززعيفاً .لكززن التطهيززر االثنززي الززذي نجحززت الميليشززيات فززي تحقيقززه ،الززى حززد كبيززر ،متوسززلة

العنف لم يمنع االخطار عن المواطنين .فالنزاعات الداخلية المسلحة ما لبثت ان بدأت تنشب

بين أبناء "الصف الواحد" ،100وحتى بزين أبنزاء الطائفزة الواحزدة بعزد توقزف الصزراعات الداميزة
بين أفرقاء النزاع الرئيسيين.101

ثمززة حقيقززة ظهززرت مززن خززالل مختلززف الحززروب هززي أن مجمززل الخالفززات وطززرق

تص ززعيدها كان ززت تش ززكل الض ززمانة لتواص ززل القت ززال .وبش ززكل ع ززام فز ز ن الخس ززائر الناجم ززة ع ززن
االقتتززال داخززل الطائفززة الواحززدة كانززت مكلفززة جززداً بقززدر الحززروب علززى خطززول الفصززل بززين
.Lewis W. Snider, “The Lebanese Forces: Their Origins and Role in Lebanon’s
Politics”, The Middle East Journal, vol. 38, no. 1, winter 1984, pp. 1-33.
" .100اصززطدامات بززين الصززاعقة والحركززة الوطنيززة تسززفر عززن استشززهاد  8مقززاتلين" ،المحااارر،1976/4/7 ،

99

ص .1
. Samir Khalaf, “On Entrapment and Escalation of Violence”, in American – Arab
Affairs, No. 24(1988), p. 15.
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المنززاطق وأكث ززر .102الفري ززق المسززيحي المش ززارك ف ززي النز ززاع المسززلح ع ززرف صز زراعات وحش ززية

وداميززة جززداً بززين مناصززري الكتائززب والمززردة ،وبززين الززوطنيين االحزرار والكتائززب ،وبززين "القزوات

اللبنانية" والكتائب ،وبين الكتائب واالرمن ،وبزين عناصزر مزن "القزوات اللبنانيزة" مؤيزدة لالتفزاق

الثالث ززي الموق ززع اوآخ ززر ع ززام  ،1985واخ ززرى معارض ززة ل ززه ،وبززين "القز زوات اللبناني ززة" ووح ززدات

الجيش اللبنزاني التابعزة للعمزاد ميشزال عزون التزي غالبيزة عناصزرها مززن المسزيحيين .103النززاع

تغيززر ألن
الززذي أُريززد لززه أن يكززون "طائفيزاً" ،بمعنززى اشززتداد الصزراعات الداميززة بززين الطوائززفّ ،
العداوات انتقلت الى أبناء "الصف الواحد" وحتى الى داخل الطائفة الواحدة .وحصلت نزاعات
طاحنززة بززين السزّزنة والشززيعة ،وبززين الززدروز والشززيعة ،وبززين الفلسززطينيين والشززيعة ،وبززين الشززيعة
انفسززهم ،وكززذلك بززين الفلسززطينيين انفسززهم .هك ززذا ظهززر بوض ززوح خطززأ منطززق القززوى الفاعلززة
المسززلحة التززي بززررت التهجيززر والتشززديد بضززرورات "الحفززاظ علززى االمززن وخلززق منززاطق نظيفززة
أمنياً".

تحز ّزول الرعززب خززالل الحززرب الززى شززبه خبززز يززومي يززوزع علززى الم زواطنين بأشززكال وتقنيززات
مختلف ززة تتكام ززل فيم ززا بينه ززا لش ززحن المز زواطنين ،وتخ ززويفهم ،مم ززا يس ز ّزهل اس ززتقطابهم داخ ززل الجماع ززات
المسززلحة .سززاهمت عمليززات القتززل علززى الهويززة فززي مجانسززة المنززاطق دينيزاً ،وسززاعد القصززف المززدفعي
تحولززت
الززذي اسززتهدف االحيززاء السززكنية فززي نزززوح قسززم مززن السززكان باتجززاه المنززاطق االكثززر أمان زاًّ .

االحيززاء الس ززكنية ت ززدريجياً سززاحة ح ززرب .عن ززدما تبززدأ االس ززلحة الثقيل ززة والمززدافع بص ززب حممه ززا ،عل ززى
المناطق اآلهلة ،كان يرتفع الشعور بالتضامن بين المواطنين والعناصر المسلحة ،فتلتف كل مجموعة
حزول امزراء الحزرب فززي الطائفزة .ولكززن هزذا النززوع مزن الوحززدة الزذي يبصززر النزور تحززت وطزأة ضزربات

المدافع كان يتالشى بسرعة عند عودة الهدوء.

وجهززت الجيززوش االجنبيززة القص زف المززدفعي ضززد المنززاطق المكتظززة عززن ُبعززد فززي محاولززة
الضعاف اخصامها دون تعريض جنودها للخطر .واضافة الى االهداف السكنية التي اتخذت كمرمزى
يسززمح بتخويززف المززدنيين وتهديززد حيززاتهم باسززتمرار وبشززكل مباشززر ،اسززتهدف التخريززب تززدمير البنززى

االقتصادية التحتية مما دعم عملية اقتالع السكان من ارضهم ودفعهزم الزى الهزروب بفعزل قطزع مزوارد
.Boutros Labaki, et Khalil Abou Rjeily, , Bilan des guerres du Liban (19751990), Paris, L’Harmattan, “Comprendre le Moyen-Orient”, 1993, 256p.
Elizabeth Picard, Liban: État de discorde. Des fondations aux guerres
fratricides, Paris, Flammarion, 1988.
 .103جورج سعاده ،مشكلة الكتامب مق القوات ومصير الحزب ال ُيقرره المتمردون ،بيروت ،دار العمل للنشر
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الرزق .فعلى سزبيل المثزال ،هاجمزت مجموعزات فلسزطينية مزع حلفائهزا اللبنزانيين بلزدة القزاع فزي البقزاع

الشزمالي ودمززروا قنززاة الميززاه التززي تغززذي البلزدة والحقززول الزراعيززة المحيطززة ( )1975/7/1فُقضززي علززى
بنية الوجود االقتصادي للسكان الذين يعيشون ،بصورة رئيسية ،على الز ارعزة ،وش ّزكل هزذا العامزل أحزد
أسباب التهجير .104في المناطق التي كانت تمارس عليها نفوذهزا القزوى المختلفزة ،كزان السزكان الزذين

يتقاس ززمون وجه ززات النظز ززر السياس ززية نفسز ززها للجماع ززات المس ززيطرة غالب ز زاً بأم ززان وبمز ززأمن م ززن مكائز ززد
المسلحين .وبالمقابل ،ف ن االشخاص الذين يتجرأون على معارضة الجماعزات السزائدة كزانوا يواجهزون

مصاعب كثيرة ،حتزى ولزو كزان االمزر يتعلزق بأنشزطة سزرية قزاموا بهزا .واالشزخاص الزذين يهربزون مزن
منطقة الى اخرى لدوافع سياسية ،ف نهم كانوا يعرضزون عزائالتهم التزي يتركونهزا فزي منزاطقهم االصزلية

ألبشع انواع االنتقام.

من أهزداف الحزرب الرئيسزية" :التطهيزر االثنزي" لال ارضزي بواسزطة التهجيزر السزكاني
الكثيززف .قامززت سياسززة التطهيززر االثنززي علززى مبززدأ الضززغط علززى الفئززات المنعزلززة جغرافي زاً،
بمختلززف وسززائل الضززغط الماديززة والمعنويززة ،مززن اجززل دفززع االقليززات الدينيززة الززى النزززوح عززن
المنززاطق التززي تقطنهززا غالبيززة دينيززة اخززرى .105واصززاب التخريززب المصززالح الحياتيززة اليوميززة

للمزواطنين ،فاسززتُخدمت الوسززائل المعيشززية والحاجززات االساسززية منززذ بدايززة الحززروب فززي لبنززان
كاسززلوب فززي التعززاطي السياسززي واالرهززابي ،وتز الزم تهززديم البنززى التحتيززة للضززغط علززى الخصززوم
ومضايقتهم وارغامهم على النزوح.

هكزذا تعرضززت اقنيززة الميززاه التززي تمززد احيززاء المنيززة السززكنية وحقولهززا الزراعيززة ،فززي الشززمال،

للتفجير ما ادى الى قطع المياه .106ونسف خزان المياه في بلدة مجدلون المسزيحية فزي قضزاء بعلبزك،
وزرعت االلغام حزول بعزض المسزاكن فيهزا .وُفجزرت قسزاطل محطتزي الميزاه فزي هزاب ورشزعين اللزذين

يمونان مدينة طرابلس ذات االغلبية االسزالمية .107تكزررت ظزاهرة االعتزداء علزى المززارع والمؤسسزات
االقتصززادية ،ونسززف قسززاطل الميززاه وقطعهززا عززن السززكان والحقززول الزراعيززة ،وقطززع التيززار الكهربززائي،
وتدمير محطات التحويل او المحوالت ما تسبب بخسائر كبيرة في االقتصاد الوطني .فتقلصزت فزرص

تشززغيل الم زواطنين الززذين ارح زوا نتيجززة انعززدام االمززن يبحثززون عززن أمكنززة أكثززر أمان زاً وتفاقمززت موجززات
الهج زرة الززى خززارج الززبالد .اصززيبت مصززالح جميززع الفئززات ،دون اسززتثناء ،بالمخززاطر واالض زرار تبع زاً
القحززام الخززدمات الحيويززة فززي االطززار المتنززازع عليززه بززين االط زراف مززا دفززع باتجززاه الحززد مززن ممارسززة

 .104المحرر ،1975/8/14 ،ص 10؛ والنهار ،1975/9/5 ،ص .14
105
. André Bourgey, “La guerre et ses conséquences géographiques au Liban”,
Annales de géographie, no. 521, XCIVe année, jan.-fév. 1985, pp. 1-37.
 .106النهار ،1975/8/15 ،ص .4
 .107الصحف اللبنانية الصادرة بتاريخ .1975/9/8
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المعطز ززل ،فز ززدخلت تالي ز زاً الحاجز ززات الحياتيز ززة ،كز ززالخبز والطحز ززين والكهربز ززاء والغز ززاز والبن ز ززين
الفيتز ززو ُ
والمحروقات والمياه ،عملية المساومة والمقايضة.

تعززود معظززم أسززباب التهجيززر الززى اسززتخدام القززوة المسززلحة المباشزرة .108ويمكززن التمييززز بززين

المسؤولين الرئيسيين عن التطهيزر االثنزي :الميليشزيات والسياسزيين والقزادة العسزكريين المنشزقين ،وكزان

اول ضحاياهم السكان المدنيون .109استخدمت كزذلك اسزاليب ضزغط غيزر مباشزرة إلرغزام النزاس علزى

إخالء مساكنهم ،والنزوح عن مناطقهم .فبعض االحياء كزان معرضزاً أكثزر مزن غيزره للقصزف والقزنص

مززا اضززطر سززكانه الززى الهززرب .عززدد مززن الم زواطنين انتقززل مززن مناطقززه لشززعوره بأنززه فززي بيئززة سياسززية

وعسكرية معاديزة .وفزي كزل م ارحزل التهجيزر كزان فزي االمكزان تبيزان اسزباب التهجيزر ،أكزان منظمزاً او
طززرد السززكان المسززيحيون مززن بعززض قززرى البقززاع وعكززار رغززم انهززم لززم يشززكلوا أي تهديززد
خززالف ذلززكُ .

عسززكري ألحززد ،ولززم يحززاولوا الززدفاع عززن انفسززهم .فاالغتيززاالت ،ومصززادرة المنززازل وحززرق المحاصززيل
الزراعية ،وتدمير منشآت الري وغيرها دفعزت الزى حركزة نززوح كثيفزة .وت الزم إجزالء سزكان منطقزة النبعزة
الشيعية الواقعة داخل "المعقل" المسيحي بطريقة التفاوض وتدخل الوسطاء.

كززان للم زواطن الززذي يجززد نفسززه خززارج منطقززة االكثريززة الدينيززة ،التززي ينتمززي اليهززا،

اسزباباً مبززررة للخززوف علززى المصزير .مقززاتلو الميليشززيات ،كززانوا يفتشزون باسززتمرار عززن ضززحايا
يثأرون منها عند تعرضهم للخسارة في حربهم مع خصومهم في الميليشيات المقابلة .فيلجزأون
الى اطالق شتى انواع التهديد والوعيد ضد المواطنين االبريزاء ،وينتقمزون مزنهم بصزورة فظيعزة
على اعتبار انهم من اتباع الطوائف "المعادية" لهم.

اسززتخدمت تقنيززة تهجيززر السززكان علززى نطززاق واسززع خززالل الحززرب ،ونفززذت عمليززات طززرد

المززدنيين مززن مسززاكنهم ومنززاطقهم فززي اشززكال مأسززاوية جززداً وداميززة .لززم يكززن التطهيززر االثنززي نتيجززة
الندالع المعارك الحربية فحسب في منطقة ما ،بزل جزاء ايضزاً فزي سزياق عمليزات طزرد منظمزة بزالقوة
عن طريق توسل مختلف وسائل الرعب كالتفجير والتهديد.110

الحجم الكبير للسزكان الزذين تعرضزوا للتهجيزر يشزير الزى ضزخامة المعانزاة االنسزانية

التززي تعززرض لهززا المززدنيون فززي لبنززان .فبحسززب بعززض االبحززاث الجامعيززة ،بلززغ عززدد السززكان

. Ali Faour, “The Displacement Crisis and Forced Migration in Beirut in 1984”,
ap. Salim Nasr and Theodor Hanf (eds.), Urban Crisis and Social
Movements, Arab and European Perspectives, Beirut, 1987, pp. 165-198.
109
. André Bourgey, “La guerre et ses conséquences géographiques au Liban”,
Annales de géographie, no. 521, XCIVe année, jan.-fév. 1985, pp. 1-37.
110
. Ali Faour, “The Displacement Crisis and Forced Migration in Beirut in 1984”,
… op.cit.
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الززذين اضززطروا الززى تغييززر أمكنززة سززكنهم بفعززل اضززطراب اح زوال االمززن بززين اع زوام - 1975

 1987حوالي  681000نسمة يمثلون  %22.2من مجموع سكان لبنان.111

زذة علز ززى االرض عمليز ززات
نجحز ززت الميليشز ززيات فز ززي انشز ززاء منز ززاطق طائفيز ززة منسز ززجمة ،منفز ز ً
"تطهير" وتهجير اثنية .احدثت ممارسات الترهيب والتخويف الرعب في صفوف المواطنين ،فوضعتهم

مكرهين امام خيارات صعبة وحاسمة للهروب من منطقة سكنهم .ولم يكزن احزداً مزن المزواطنين يجسزر

على مخالفة تعليمات الميليشيات واعمالها ،واال ف ن عليه توّقع اخطار شتى.

من ززذ ايل ززول  1975بوش ززرت اول ززى عملي ززات التطهي ززر الط ززوعي والقس ززري .112ح ززددت

الميليش ززيات خياراته ززا المتاح ززة فالحظ ززت بطريق ززة تفكي ززر يعقوبي ززة ان االش ززتباكات تحص ززل ف ززي
المناطق المختلطة .اعتقدت خطأ ان "تنظيف" المناطق من االقليات الموجودة فيها ،وتحويلهزا
الززى منززاطق منسززجمة ،يختزززل المشززكلة ويضززع حززداً للقتززال" .حززرب الحصززارات" التززي بززدأتها

الميليشززيات لتطويززق الجزززر السززكانية ،وتهجيززر االقليززات مززن مناطقهززا ،حولززت الم زواطنين الززى
رهينة بين أيدي المتصارعين في النزاع المسلح.

لززم تحصززل المجززازر بصززورة عفويززة إال نززاد اًر  .معظززم عمليززات القتززل الجماعيززة نفززذت عززن

سابق تخطيط ووعي بهدف تنظيف المناطق من االقليات التي تقطنها غالبية مزن طائفزة اخزرى .لعزب

التوزي ززع الجغ ارف ززي للطوائ ززف اللبناني ززة عل ززى ارض لبن ززان دو اًر كبيز ز اًر ف ززي تحدي ززد بع ززض تقني ززات الخ ززوف
والتخويززف الجماعيززة .فحيثمززا وجززدت جزززر سززكانية مززن طائفززة معينززة فززي منطقززة غالبيززة سززكانها مززن

طائفززة اخززرى ،فززرض الموقززع الجغ ارفززي علززى أهززالي تلززك الجزززر ان يكون زوا قززاطنين فززي قلززب االحززداث
(ساحة المعركة) مما انعكزس علزى طبيعزة الصزراع ونتزائ المعركزة .ولزم يكزن سزكان الجززر فزي حاجزة

الززى ق زرار للمشززاركة فززي الحززرب او االنكفززاء .اسززتخدم أط زراف الن ززاع ،غالب زاً ،سززكان البقززع الجغرافيززة
المعزولة عن معاقل طوائفهم كرهائن جماعية بهدف ممارسة ضغط علزى الفريزق اآلخزر .تعزرض تاليزاً

هؤالء السكان للتهجير في سبيل توطيد مناطق نفوذ ميليشيات متجانسة ديموغرافياً.

تسززمح د ارسززة التززوزع الجغ ارفززي للطوائززف الدينيززة فززي لبنززان بالوصززول الززى اسززتنتاجين

أساسيين :ان الطوائف اللبنانية ،على رغم تركزها في معاقل رئيسية خاصة بكل منها ،موزعة

علززى جميززع المنززاطق وهززي أشززبه بالفسيفسززاء الشززديدة التززداخل؛ وان هززذا الواقززع هززو أحززد أبززرز
 .111نتائ تحقيق نفذته جامعة القديس يوسف بالتعاون مع جامعة الفال (كندا) في كتاب:
Robert Kasparian et André Beaudoin, la population déplacée au Liban 1975 - 1987,
Canada, 1991, p.29.
112
. Melhem Chaoul, “Le dispositif de la guerre au Liban: Fonction et réduction”, in
Le Droit à la mémoire, Fondation libanaise pour la paix civile permanente,
Beyrouth, Librairie Orientale, 1988, 360 p., pp.36-60.
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االس ززباب العملي ززة الداخلي ززة الت ززي تعت ززرض تقس ززيم ال ززبالد .ل ززم يك ززن ف ززي االمك ززان ال ززتخلص م ززن
المنز ززاطق المتعز ززددة الطوائز ززف وهز ززي "المشز ززكلة" التز ززي أدت فز ززي الماضز ززي الز ززى افش ز ززال نظز ززام
القائمقززاميتين ( ،)1858 - 1842وأُحبطززت علززى مززدى  17عامززاً مززن الحززروب ب ززين 1975
و 1990ك ززل مش ززاريع التقس ززيم النظري ززة والعملي ززة .وف ززي س ززبيل ادراك تط ززور تقني ززات الح ززرب،
وأشزكال النززاع ،يتعززين رصزد التززوزع الجغ ارفزي للسزكان علززى مختلزف اال ارضززي اللبنانيزة بصززورة
كلية.

شز ّزكل الشززيعة أكثريززة سززكان الجنززوب وشززمال البقززاع ،بينمززا يتمركززز السز ّزنة فززي بعززض مززدن

الساحل وهي طرابلس وصزيدا وصزور .امزا المسزيحيون فيش ّزكلون أكثريزة كثيفزة فزي الجبزال الممتزدة مزن
الشززمال حتززى الطريززق الدوليززة بززين بيززروت ودمشززق ،وفززي المنززاطق السززاحلية الممتززدة مززن بيززروت الززى

يشكل كزالً مزن
أطراف طرابلس .وفي الشوف يكاد المسيحيون والدروز يتساوون في العدد .وفي عكار ّ
المسز ززيحيين والسز ز ّزنة ح ز زوالي نصز ززف السز ززكان .وفز ززي البقز ززاع الغربز ززي و ارشز ززيا وحاصز ززبيا يتز ززوزع السز ززكان

المسيحيون والدروز والشيعة بشكل متساو.

اما الجزر السكانية الموجودة داخل مناطق أكثريزات كثيفزة فتتزوزع علزى شزمال البقزاع حيزث

تنتشر بعض القرى المسزيحية وسزط بيئزة شزيعية ،وفزي بزالد جبيزل تتشزتت بعزض القزرى الشزيعية داخزل
هززذا المعقززل المسززيحي .وعلززى وجززه العمززوم ف ز ن سززكان لبنززان المسززيحيين هززم أكثززر انتشززا اًر وتوزع زاً فززي
البالد من المسلمين ،فضالً عن ان عدداً كبي اًر مزن المسزيحيين يعيشزون فزي مزدن مكتظزة بالسزكان تقزع
وسززط محززيط اسززالمي بعيززداً عززن المنطقززة المسززيحية الرئيسززية فززي الجبززل مثززل زحلززة فززي البقززاع ،وديززر
القمر في الشوف ،وجززين فزي الجنزوب والقبيزات فزي عكزار .113ومزن الناحيزة االسزتراتيجية فز ن الجززر

معزولززة ،وال تتصززل بخطززول امززدادات مززع معاقلهززا الرئيسززية ،لززذا يعتبززر الززدفاع عنهززا عمليززة شززاقة جززداً
وتعترضزها صزعوبات كبيزرة ال تخلزو مزن المخززاطرة التزي قزد تصززل الزى حزدود المقززامرة بمصزير السززكان

ومسززتقبلهم .تحولززت الجزززر الززى أهززداف عسززكرية نموذجيززة حيززة اسززتخدم سززكانها ،رغم زاً عززن ارادتهززم،
كرهززائن جماعيززة لززدى اط زراف الن ززاع ولززم يكززن لهززم أي خيززار آخززر لإلفززالت مززن هززذا القززدر .غالب زاً مززا
تعززرض سززكان الجزززر للمباغتززة مززن قبززل الميليشززيات ،التززي اسززتخدمتهم كأهززداف تهززاجم لالنتقززام مززن

الميليشززيات المعاديززة ،ال لسززبب إال وحززدة االنتمززاء الززديني والمززذهبي .هكززذا كززان االنتقززام يحز ّزل بززالفريق
الضعيف من حيث مواقعه االستراتيجية وامكاناته.
سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان تحولوا ايضاً الى رهزائن مثزل السزكان اللبنزانيين .فمنزذ

وصززول أولززى موجززات المهج زرين الفلسززطينيين ،الززذين طززردتهم السززلطات االس زرائيلية مززن أرضززهم الززى

 .113تيودور هانف ،لبنان تعايش في زمن الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أمة ...،مذكور سابقاً،
ص .251
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تحولزت
لبنان عام  ،1948استوطن الالجئون في مخيمات توزعت على مختلف المناطق اللبنانيزة ّ .

المخيمات الى قواعد عسكرية منيعة بفعل الحرية التزي وفرهزا اتفزاق القزاهرة عزام  1969للعمزل الفزدائي

المسّلح .115جهزت هذه المعسكرات بالتحصينات الدفاعية والقتالية .ففي مخيم تل الزعتر مزثالً ،الواقزع

وحفززرت الخنززادق والززدهاليز ومختلززف التحصززينات.
فززي ضززاحية بيززروت المسززيحية ،ارتفعززت المتززاريس ُ
تمتعت المخيمات الفلسطينية من حيث مواقعها الجغرافية بأهميزة اسزتراتيجية بالغزة ،فهزي كانزت تنتشزر
ح ززول العاص ززمة بي ززروت ،وك ززان باس ززتطاعة الفلس ززطينيين المس ززلحين تعز زريض ط ززرق المواص ززالت ب ززين
المناطق اللبنانية والعاصمة للشلل .وهذا ما كزان يحزدث بالفعزل فزي كزل مزرة تحصزل فيهزا االحتكاكزات

مززع اللبنززانيين .وبززدافع مززن الززوهم السززائد ،آنززذاك ،ب مكززان المقايضززة بززين الوجززود الفلسززطيني فززي لبنززان

وقيام دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية الذي اسهمت دول عربية في تغذيتزه طزويالً ،حاولزت القيزادة

الفلسطينية جاهدة تحقيق اتصال المخيمات ببعضها سعياً لتطويق المناطق المسيحية ومحاصرتها.

لززم تكززن المعززارك الحربيززة ترمززي فززي اهززدافها الززى احززتالل منززاطق الخصززم ،إال فززي

بعض الحاالت التي كان يقصد بهزا مجانسزة المنزاطق دينيزاً ،حيزث هزاجم أفرقزاء النززاع الجززر
السكانية وتمكنوا من احتاللها بصورة متشابهة فزي القسزاوة لزدى كزل األطزراف وطزردوا السزكان
بعد مذابح مأسوية.

رداً على محاوالت االتصزال بزين المخيمزات الفلسزطينية ،وعززل المنزاطق المسزيحية ،ضزرب
المسززيحيون منززذ ايلززول  1975الطززوق حززول ثالثززة مخيمززات للفلسززطينيين ،تقززع فززي منززاطق االكثريززة
المسززيحية ،وهززي ضززبية وتززل الزعتززر وجسززر الباشززا .116واقتحمززت وحززدات مززن الفلسززطينيين وحلفززائهم

اللبنانيين دير عشاش في الشمال فقتلوا ثالثة رهبان ،117وش ّزن مسزلحون هجومزاً ضزد قريزة بيزت مزالت
(المسززيحية) فززي عكززار ( .)1975/9/11وتعرضززت الناعمززة (المسززيحية) علززى سززاحل الشززوف لقصززف
وهجوم دفعا االهالي الى النزوح عن البلدة .118وفي عكزار ،هوجمزت قريزة تزل عبزاس فقتزل حزوالي 15
. Sélim Nasr, “Les formes de regroupement traditionnel dans la société de
Beyrouth”, ap. Dominique Chevallier (ed.), L’espace social de la ville
arabe, Paris, 1979, pp. 145-198.
Bassem Serhan, “Palestinian Refugee Camp Life in Lebanon, in Journal of
Palestine Studies, 4(1975)2, p. 106.
115
. Elizabeth Picard, “Le Liban et la résistance palestinienne, in Revue Française de
Sciences Politiques, 25(1975)1, pp. 22.
114

. Fawwaz Traboulsi, “Sociétés violentes ou système de guerre?”, ap. Jean
Hannoyer (Ed.), Guerres civiles: Economies de la violence, dimensions de
la civilité, op. cit.
 .117المحرر ،1975/9/12 ،ص 12؛ والنهار ،1975/9/11 ،ص .3
 .118النهار ،1975/11/2 ،ص .5
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شخصاً من أبنائها ودمر وأُحرق عدد كبير من مسزاكنها ( .)1975/10/9وفزي العاصزمة دفزع الخزوف

آالف السززكان المسززلمين الززى النزززوح مززن منززاطق بيززروت الشززرقية باتجززاه بيززروت الغربيززة ،خاص ز ًة إثززر
وقوع أحداث "السبت االسود" (.119)1975/12/6
وفززي البقززاع حصززد التهجيززر ضززحايا مززدنيين .علززى سززبيل المثززال ،ف ز ن بلززدة تعلبايززا ،التززي

تجم ززع
يقطنه ززا بض ززعة آالف م ززن المس ززيحيين والواقع ززة وس ززط مح ززيط اس ززالمي وخاص ززة ق ززرب م ارك ززز ّ
للفلسززطينيين ،تعززرض سززكانها للقتززل والتش زريد .وتُشز ّزكل د ارسززة أسززباب تهجيززر أهززالي هززذه البلززدة حالززة

نموذجيززة فززي طززرق ابتك ززار أسززاليب التح زريض واالنتقززام المس ززتخدمة خززالل الحززرب ،والتززي ادت ال ززى

مروعة استهدفت عزائلتين مسزيحية
انسياق المواطنين وراء ردود الفعل الغرائزية :فقد وقعت جريمة قتل ّ
ومسززلمة فززي حززوش االم زراء ،وهززي احززدى ض زواحي مدينززة زحلززة المختلطززة التززي يعززيش فيهززا مسززلمون
ومسززيحيون .وانتقامزاً للضززحايا المسززلمين هززوجم سززكان بلززدة تعلبايززا المسززيحيين فززي البقززاع االوسززط بعززد
حملززة شززحن مثيزرة ،إذ ُنقلززت جثززث الضززحايا فززي سززيارة مكشززوفة أخززذت تطززوف القززرى المجززاورة ،وفيهززا

اش ز ززخاص يحرض ز ززون عل ز ززى الث ز ززأر ،دونم ز ززا أي اعتب ز ززار لحرم ز ززة الم ز ززوتى او للق ز ززيم االخالقي ز ززة ( 11و

المثيزر المشزاعر ،فنززل عزدد كبيزر مزن المسزلحين وهزاجموا سزكان
 .)1975/12/12ألهب هذا المشزهد ُ
بلدة تعلبايا تشفياً ،فدخلوا المنازل ،وقتلوا أكثر من  15مواطناً ،ما اضطر عدد من السكان الى إخالء
منززازلهم قس ز اًر والهززرب الززى القززرى المجززاورة خوف زاً مززن التصززفية الجسززدية .120وبعززد هززذه الحادثززة فرغززت
تعلبايززا مززن بقيززة سززكانها تززدريجياً .امززا السززكان البززاقون فهوجم زوا فززي  20كززانون الثززاني  1976وجززرى

تصفية عدد منهم وهرب اآلخرون.121

تعرضزت منطقزة البقزاع لالضزطرابات األمنيزة ،وهوجمزت الم اركزز المسزيحية فيهزا فاسززتهدفت

خصوصاً زحلة والقاع ودير االحمر وقزب اليزاس وغيرهزا .فزال يمضزي يزوم مزن دون ان تصزاب احزدى
هذه المراكز باالعتداء والهجوم ،ويتعزرض أبناؤهزا العمزال التضزييق والخطزف والتصزفية .فزحلزة مزثالً،

وعزلززت وكان ززت
عاصززمة البقززاع ومرك ززز االدارة فززي المحافظززة ،حوص ززرت مززن قبززل عناص ززر مسززلحة ُ
تتعرض باستمرار للتهديد والقصف والقنص .وكان ابناؤها كلما خرجوا الى أعمالهم يتعرضون للخطف
والتصززفيةُ .قطعززت طرقهززا لشززهور عززدة ،كززذلك طززرق التمززوين وخطززول االتصززاالت ممززا جعززل الحيززاة
قاسية جداً في ظل االوضاع التي فرضتها الحرب.

امززا الوضززع فززي بلززدة القززاع فززي شززمال البقززاع ،وهززي بلززدة كاثوليكيززة فززي منطقززة بعلبززك علززى

الحززدود السززورية يبلززغ عززدد سززكانها نحززو سززبعة آالف ،فهززو يعطززي صززورة أخطززر عمززا عانززاه السززكان

المدنيون المحاصرين في البقاع .فالقاع هزي أول بلزدة تعرضزت (فزي أول تمزوز  ،)1975مزن دون أي
 .119فردريك معتوق ،جذور الحرب االلهلية :لبنان وقبر
 .120النهار ،1975/12/14 ،ص .4
 .121النهار ،1976/1/23 ،ص .3

والصومال والبوسنه  … ،مذكور سابقاً.
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مبرر ،لهجمات مسلحة كثيفة قصد اإلبادة او التهجير .وميزاه القزاع ُقطعزت بغيزة زيزادة التضزييق علزى
أبناء البلدة ،وحرمانهم مورد رزقهم الوحيد في بسزاتينهم وارضزهم بهزدف تهجيزرهم مزن الجزوع والعطزش،

بعززدما فشززلت عمليززة الضززغط بقززوة السززالح .122انتقلززت العمليززات ،مززن ثز الزم ،الززى الشززمال فأصززابت اردة
وسززرعان مززا عززادت الززى البقززاع فحطززت فززي حززوش بززردى ،ثززم حّلززت فززي ديززر القمززر فززي الجبززل قبززل ان

تنتقل إلى العاصمة وضواحيها الجنوبية والشرقية.

وفززي الوقززت نفسززه تقريب زاً الززذي كززان يتعززرض فيززه سززكان بع زض القززرى المسززيحية فززي البقززاع
للتهجير ،كان السكان المسلمون في المزتن يتعرضزون بزدورهم لممارسزات مماثلزة فزي الوحشزية .فسزكان

حارة الغوارنة ،القريبة من انطلياس حيث تقطن عائالت فلسطينية واخزرى شزيعية مزن منطقزة بعلبزك -

الهرمل ،تعرضوا للتهجير بعد هجوم شزن ضزدهم أسزفر عزن تهزديم المنزازل وحرقهزا (.)1975/12/13

وه ّجزر أهاليهزا
وفي قضاء بعبدا هوجمت قرية سبنيه (المسلمة) فسقط فيها  5قتلزى وعزدد مزن الجرحزى ُ
( .)1975/12/16ثم استولى المسيحيون على مخيمي الضزبيه ( ،)1976/1/14والكرنتينزا  -المسزلخ
( )1/18وشز ّزردوا سززكانهما .استشززهد فززي هززاتين العمليتززين حززوالي  300شززخص ،وبلززغ عززدد المهج زرين
ح زوالي  10000مهجززر .123اعتمززدت الميليشززيات الفلسززطينية وحلفاؤهززا االسززالمية اسززتراتيجية مماثلززة،
فردت بتطويق ثالث بلدات مسزيحية فزي منطقزة الشزوف السزاحلية هزي السزعديات والجيزه والزدامور ،ثزم

اجتاحته ززا ف ززدمرتها كليز زاً بع ززد نهبه ززا واحراقيه ززا وتهجي ززر أهاليه ززا ( .)1976/1/19بلغ ززت حص ززيلة ه ززذه
العمليززات الحربيززة أكثززر مززن الززف قتيززل ،وقززارب عززدد المهج زرين الز ز  40000مهجززر .124وفززي عكززار

تعرضززت عززدة بلززدات مسززيحية للهجمززات ،فبلززدة رحبززة تز الزم تطويقهززا ثززم قصززفت بالمدفعيززة الثقيلززة وتهجززر
اهلها ( ،)1976/1/25وهوجمت بلزدتي القبيزات وعنزدقت فسزقط عزدد مزن الضزحايا بزين االهزالي الزذين

هرب قسم منهم (.)1976/3/6

فززي ضززاحية بيززروت الشززرقية نجززح حزبززا الكتائززب والززوطنيين االح زرار المسززيحيين فززي غزززو

وتم إجالء السكان الشيعة عن منطقة النبعزة
مخيم جسر الباشا لالجئين الفلسطينيين (ّ ،)1976/6/30
بعززد تعرضززها لهجمززات الميليشززيات المسززيحية واثززر مفاوضززات بشززأن السززماح للسززكان بمغززادرة المنطقززة
سلمياً ( .)1976/8/6امزا مخزيم تزل الزعتزر فسزقط فزي ايزدي الميليشزيات المسزيحية بعزد حصزار طويزل
وشز ّزرد ح زوالى 30000
وعمليززات حربيززة مضززنية جززاءت نتائجهززا باهظززة اذ وقززع أكثززر مززن الززف قتيززل ُ

مهجر (.125)1976/8/12

 .122تيززودور هززانف ،لبناااان تعااايش فاااي زماان الحااارب :ماان انهياااار دولااة إلاااا انبعاااث أماااة ...،مززذكور سززابقاً،

ص .258
. Melhem Chaoul, “Le dispositif de la guerre au Liban: Fonction et réduction”, in
Le Droit à la mémoire, op. cit.
124
. Ibid
 .125فردريك معتوق ،جذور الحرب االلهلية :لبنان وقبر والصومال والبوسنه  … ،مذكور سابقًا ،ص .84
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وهجززر سززكانها،
فززي الجنززوب هززاجم "جززيش لبنززان العربززي" المنشززق بلززدة العيشززية المسززيحية ّ
فانتقمززت الميليشززيات المسززيحية بعززدوان مشززابه نفذتززه ضززد بلززدة الخيززام الشززيعية (،)1976/10/20-18

وسقط في االعتداءين عشرات القتلى والجرحى.

جرى قضم المناطق المعزولة منطقة تلو االخرى ،وكان كل حصار ينتهزي بهجزوم ويتسزبب

بمصززرع عززدد مززن الم زواطنين ونزززوح قسززري للعززائالت المقيمززة .هززذا الضززغط الززذي لجززأت اليززه فئززات
األكثرية ضد االقليات المنعزلة جغرافياً غالباً ما جرت محاوالت لتبريره بشتى انواع الذرائع العلنية التي
كانت تطلق وأبرزها ان المنطقة او البلدة المقصود تأنيبها تهزدد خطزول ومحزاور االتصزاالت والتمزوين

داخل مناطق فئات األكثرية.

وفززي كززل م زرة كانززت تتعززرض فيهززا منطقززة سززكنية للهجززوم كززان العززدوان يتخززذ طززابع

غززوات السززلب والنهزب التززي تنظزف البيززوت والمخزازن علززى غزرار عمليززات السزبي التززي كانززت

تقع بين القبائل ،وكزأن حالزة البزداوة الجاهليزة التزي تبقيهزا المؤلفزات التاريخيزة حيزة فزي النفزوس
عادت الى الظهور .مما يشزير الزى روح الفوضزى المتأصزلة فزي اعمزاق الفئزات اللبنانيزة وكزأن

الحضارة ليست سوى قشرة انقشعت عما في الداخل خالف ذلك.

دارت المعززارك فززي لبنززان بطريقززة ال تهززدف الززى احززتالل منززاطق الخصززم بززل اجبززاره

علززى االستسززالم عبززر الحززاق اله ززائم بززه .لززم يتحقززق هززذا الهززدف ولززم تفلززح أيززة فئززة فززي سززحق
اخصززامها لكززن الخسززائر واالض زرار التززي جززاءت نتيجززة للحززرب كانززت جسززيمة جززداً .فتحززول
اللبنززانيون الززى شززعب مززن الالجئززين والمهجززرين وأكثززر مززن أي وقززت مضززى الززى شززعب مززن
المهاجرين.
خالل الحرب لم تتواصل هجرة اللبنانيين الى الخارج فحسزب ،بزل زادت كثيز اًر نتيجزة

انعززدام االمززن وتقلززص فززرص العمززل .قبززل انززدالع الحززرب كززان يغززادر لبنززان سززنوياً مززا يقززارب
 10000شزخص بحثزاً عززن مززورد للزرزق فززي الخززارج .126امززا بعزد انززدالع الحززرب فززارتفع العززدد
الى حزوالي  62000شزخص سزنوياً ،وبقزي هزذا العزدد علزى حالزه دون انقطزاع حتزى آخزر ايزام
الحززرب فززي عززام  .1271990أدت االحززداث االمنيززة وتززردي االوضززاع االقتصززادية الززى هج زرة

حوالى ثلث سكان لبنان.

 .126جززورج القصززيفي" ،مززدخل إلززى د ارسززة الهج زرة القس زرية والخارجيززة فززي لبنززان خززالل  :1991-1975الوقززائع
والسياسات" ،بيروت ،مجلة المستقبل العربي ،شبال (فبراير) ،1993 ،ص .71-48

 .127المرجع السابق.
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المهجززرون وظيفززة متعززددة الجوانززب فززي التعبئززة االيدولوجيززة واالعالميززة ،فهززم الشززاهد
أدى
ّ
على بطش الميليشيات المعادية .ساهمت مجموعات المهجرين ،كدليل حسي على وحشزية "اآلخزرين"،
فززي تقوي ززة الميليش ززيات وتعزيززز نفوذه ززا .انخ ززرل عززدد م ززن المهجز زرين فززي ص ززفوف الميليش ززيات به ززدف

اسززترجاع ق زراهم ومنززاطقهم التززي هجززروا منهززا .اسززتفادت الميليشززيات مززن التهجيززر واسززتغلته السززتقطاب
المهج زرين فززي صززفوفها واخضززاعهم لنفوذهززا .لززذا "كانززت كززل ميليشززيا تهززدي اخصززامها فززي المنطقززة

المقابلة هدية من المهجرين تقويها على الصعيد الداخلي".128

منذ نيسان  1975بدأت المنظمات والميليشيات المسلحة سلسلة اغتياالت فرديزة واعتزداءات

ضد المواطنين ومؤسساتهم التجارية ومعابزدهم الدينيزة بهزدف واضزح هزو القضزاء علزى وجزود االقليزات

داخززل الطوائززف الرئيسززية وخلززق من زاطق دينيززة متجانسززة .فززي العاصززمة تحولززت االحيززاء السززكنية الززى

مسرح لعمليات ارهابيزة ادت الزى هزروب ونززوح قسزم مزن السزكان .129ففزي الضزاحية الجنوبيزة مزثالً ت الزم

تهجيززر منطقززة السززكان المسززيحيين وعززددهم ح زوالي  40000مززن البلززدات المسززيحية مثززل بززرج البراجنززة
والشياح وحارة حريك وهي كانت احيطت سابقاً بمخيمات فلسطينية وأحياء سكنية اسالمية .130وتحزت
وطززأة الخززوف مززن تعززرض المزواطنين للقتززل علززى أيززدي العناصززر المسززلحة فززي احيززاء المنطقززة الغربيززة

ذات األكثرية االسالمية هرب حزوالي  35000مزواطن مسزيحي الزى المنطقزة الشزرقية .131كزذلك هزرب

مزن المنطقزة الغربيزة عززدد كبيزر مزن المزواطنين المسزيحيين ُق ّزدر بحزوالي  15000مزن انصزار االحززاب

المس ززماة "وطني ززة" التابع ززة لتجم ززع احز ززاب "الحرك ززة الوطني ززة" وال ززذين ك ززانوا يثي ززرون ريب ززة الميليش ززيات
المسيحية التي طالما اعتبرتهم عامزل خطزر وتهديزد لهزا .132امزا المواطنزون المسزلمون الزذين هربزوا مزن

المنطقة الشرقية ذات األكثرية المسيحية بدافع من عامل الخوف من "القتزل علزى الهويزة" فبلزغ عزددهم

حوالي  120000مواطن.133

وفززي نهايززة عززام  1976اضززحت المنززاطق الشززرقية المسززيحية مززن العاصززمة بيززروت أكثززر

تجانساً من المنزاطق الغربيزة ،ولزم يبزق فيهزا إال عزدد ضزئيل جزداً مزن المسزلمين .وبصزورة شزبه متماثلزة

تراجع الحضور المسيحي في المنطقة الغربية ،ولكن برغم التعديات العديزدة التزي تعزرض لهزا مسزيحيو
 .128فردريك معتوق ،جذور الحرب االلهلية :لبنان وقبر

والصاومال والبوسانه  ،دار الطليعزة ،بيزروت ،الطبعزة

االولى ،ايار  168 ،1994ص ،ص .87
.Ali Faour, “The Displacement Crisis and Forced Migration in Beirut in 1984”,
ap. Salim Nasr and Theodor Hanf (eds.), … op. cit.
 .130تيودور هانف ،لبنان :تعايش في زمن الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أمة … ،مذكور سابقاً،

129

ص .425

 .131المرجع نفسه.
 .132المرجع نفسه.
 .133المرجع نفسه.
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االحيززاء المختلطززة فززي غززرب العاصززمة فززان عززدداً مززنهم بقززي حيززث هززو فززي أمززاكن اقامتززه فززي االحيززاء
المسيحية القديمة ،مثل حيي رأس بيروت والحمرا ،التي يعود تاريخ وجودها الى اجيال عديدة.

يمكن القول ان الحرب في لبنان كانت مثابة زلزال بشري واجتماعي طزال أكثزر مزن

نصززف سززكان الززبالد وفززرض علززيهم االنتقززال القسززري .ولكززن هززذا الزلززال لززم يززؤدي الززى انهيززار
لبنان الذي ظل صامداً بفعل قدرة اللبنانيين العالية علزى الصزبر واالحتمزال فزي ظزل الظزروف
القاسية.
فززي البقززاع ح زدث تغييززر عميززق فززي الديموغرافيززة االثنيززة .فالمسززيحيون كززانوا يشززكلون قبززل

الحززرب ح زوالي  %40م ززن سززكان البق ززاع ويعيشززون فززي مدين ززة زحلززة ،عاص ززمة البقززاع االداري ززة ،ذات
االكثريززة المسززيحية ،وهززي أكبززر المززدن المسززيحية فززي لبنززان ،باالضززافة الززى ح زوالى  25قريززة مسززيحية

تنتشر في سهل البقاع من شماله وحتى جنوبه.134

نزح مزن قزرى وبلزدات البقزاع المسزيحية مزا يقزارب  150000مزواطن ،فح ّزل حزوالى 40000
مززنهم فززي مدينززة زحلززة ،ونزززح البززاقون الززى المنطقززة المسززيحية الرئيسززية .وفززي المقابززل اسززتقبل البقززاع

عشرات اآلالف مزن السزكان الشزيعة مزن منزاطق بيزروت والجنزوب الزذين هربزوا مزن أمزاكن إقزامتهم.135

ونتيجة تهجير المسيحيين من بعض قرى وبلدات البقزاع اسزتوطن الفلسزطينيون ،الهزاربين مزن المعزارك
في بيروت ،مناطق المسيحيين واحتلزوا بيزوتهم كمزا حزدث فزي تعلبايزا وجزالال وسزعدنايل التزي اصزبحت

تتضززمن بززين سززكانها نسززبة عاليززة جززداً مززن الالجئززين الفلسززطينيين .وتحززول شززمال البقززاع نتيجززة هج زرة
المسيحيين وتهجيرهم من قراهم الى منطقة شيعية شبه متجانسة.

كان الضطراب أحوال األمن أثره السيء على االستقرار في البالد فكان في أساس موجزات

الهجرة والنزوح .136ففي شمال البالد أدى الهرب والتهجير الى تبادل سكاني داخل المنطقة .في العزام

االول للحرب ُه ّجر المسزيحيون مزن عكزار ،والمسزلمون مزن الكزورة والبتزرون .وفزي جنزوب الزبالد عزانى
السكان م ار اًر من التهجير خاص ًة بفعل المواجهات الفلسطينية  -االسرائيلية.

ّيدعي المتطرفون باستحالة تعايش مجموعزات متمزايزة ثقافيزاً واجتماعيزاً .فيقضزي هزذا المبزدأ
بمجانسة المناطق قسرياً وابادة "اآلخر" أي الشخص المختلف (دينياً ،مزذهبياً ،اثنيزاً …،الزخ) او طزرده
بززالقوة .ارتكزززت فك زرة التفرقززة والتمييززز بززين المجموعززات ،بفضززل اسززتغالل الفروقززات المذهبيززة كتسززييس
الدين وتطييف السياسة ،الى مبدأ اعتبار كل شخص مسؤوالً لمجرد انتمائزه الزى طائفزة معينزة بصزرف

 .134المرجع السابق ،ص .423
 .135المرجع نفسه ،ص .424-423
 .136جورج القصيفي" ،مدخل إلى دراسة الهجرة القسرية والخارجية في لبنان خالل  :1990-1975الوقائع
والسياسات" … ،مذكور سابق ًا.
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النظر عن اعماله ،وذلك في شكل مناقض لمفهوم وجوهر حقوق االنسان .ينطلق الفكزر اليعقزوبي مزن
مبدأ الفرز والتقسيم ،ومن القاعدة القائلة بعدم وجود بريء .لذا كزان العنزف موجهزاً ضزد جميزع السزكان
ولم يكن يستثني احداً .ويفتقر قاموس هذا الفكر الزى مبزدأ الحيزاد .علزى هزذا االسزاس تحركزت مختلزف
المجموعززات مززن خززالل الفعززل ورد الفعززل الززى معاقبززة اشززخاص ،واالنتقززام مززنهم ،لمجززرد انتمززائهم الززى

فريززق معززين بسززبب اعمززال ارتكبهززا "اآلخززرون" .هكززذا اعتبززر اتبززاع بعززض الطوائززف رهززائن فززي منززاطق

ليسززت لهززم او ال يشززكلون فيهززا سززوى اقليززة ضززئيلة بالنسززبة لسززائر الطوائززف .فكززان الخززوف والرعززب

يحركززان السز ّزكان ويؤديززان الززى نزززوحهم باتجززاه المنززاطق االكثززر امان زاً .الذهنيززة اللبنانيززة شززديدة التززأثر
ّ
بالعززادات والتقاليززد العشززائرية ،وتقززوم علززى تشززجيع الثززأر االعمززى الززذي يبززرره "القززانون" العشززائري حيززث

يبززرر تحميززل البززريء جريمززة غيزره مززا دام ينتمززي الززى العشززيرة او الطائفززة التززي لعبززت دور العشززيرة فززي
االحداث.

اخي ز اًر خززالل الحززرب فززي لبنززان لززم يحززاول أي طززرف داخلززي اللجززوء الززى المجانسززة

القس زرية عبززر التززأثير علززى معتقززد آخززر او تبديلززه باسززتثناء دع زوات متكززررة مززن أحززد الرؤسززاء

العززرب الززى المسززيحيين اللبنززانيين العتنززاق االسززالم كحززل النهززاء المشززاكل السياسززية فززي البلززد.
لكن الطريقتين اللتين استخدمتها مختلف االفرقزاء اللبنزانيين كانتزا التهجيزر السزكاني ومحزاوالت
التصفية الجسدية التي بلغت في بعض المواقع حدود االبادة الجماعية.
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4
االشاعات
االشاعات في حروب لبنان كانت االفخاخ التي نصبت لكل الناس ضمن اطار من
االح ززداث ،وكان ززت الم ززدخل لتعبئ ززة المز زواطنين وتجييش ززهم بعض ززهم ض ززد بع ززض .137ق ززد تب ززدو
االشاعات وقائع صغيرة او تافهة لكنها ذات نتائ كبيزرة ومؤلمزة .كزل اللبنزانيين وقعزوا ضزحية

الشائعات اليومية بما فيهم االشخاص االكثر وعياً مما جعلهم رهينة االستغالل .لكزن الحقزائق

التي ُغّلفت بالكذب عادت االى الظهور بعد حين رغم كل الجهود المعاكسة.

محرف ززة مدروسززة ،تس ززتخدم
أوالً  -تعرااااف االشااااعات :االشززاعات أخب ززار كاذبززة او ّ
مختلززف وسززائل تحريززف الوقززائع وتزييفهززا ،وهززي موجهززة لنقززل معلومززات بهززدف البلبلززة واإلثززارة
والتحريض .138كلمة شائعة تحمل في طياتها جانباً يعنزي أن الخبزر خطزأ .وهزي وسزيلة فاعلزة
لتعبئز ززة الجمز ززاهير وتحريز ززك اسز ززتعداداتها الكامنز ززة تحز ززت وطز ززأة الضز ززغول او الخز ززوف ،يطلقهز ززا

اخص ززائيون يملك ززون خبز زرة عالي ززة ف ززي ال ززدس واش ززعال الف ززتن .تنطل ززق التعبئ ززة ف ززي المجتمع ززات

المتنوعة من تغذية المخاوف عند جميع الطوائف والجماعات عبزر تزروي االشزاعات فتتحزرك
المش زاعر والنزززوات وتززدفع المجموعززات ،التززي تصززادف عنززدها اسززتعداداً نفسززياً لتصززديق هززذه
االضززاليل ،بشززكل عفززوي وغ ارئزززي بحيززث أنهززا تهززب لززرد االخطززار الوهميززة او الواقعيززة التززي
اثارتها االخبار الكاذبة في النفوس.139

االشززاعة مشززتقة مززن فعززل شززاع أي ذاع والكلمززة بالفرنسززية  Rumeurتعنززي ضززجة صززماء

ومزورة ،تُستغل ألغراض سياسية وتتفشى وسط حالة من الخزوف
تنطلق من أخبار كاذبة او مضخمة ّ
والقلق على المصير.
وسززائل االتصززال ال تسززهم غالب زاً فززي تخفيززف حززدة التناقضززات ،بززل تعمززل علززى تضززخيمها
وتأزيمهززا .والنززاس كانززت عبززر التززاريخ ومززا ازلززت تُثززار وتهز ّزي عبززر ادراك خززاطئ أكثززر ممززا تُثززار عبززر

ادراك حقيقي وبالتالي تتقاتل وتموت من اجله.140

.Fadia Nassif Tar Kovacs, Les rumeurs dans la guerre du Liban: Les mots de la
violence, Paris, CNRS Editions, 1998, 375p.
 .138انيس مسّلم ،وسامل ا عالم بين الرأي العام وا رادة الشعبية ،بيروت ،التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر،
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.Werner Ackerman, Renaud Dulong et Henri-Pierre Jeudy, Imaginaires de
l’insécurité, Paris, Librairie des Méridiens, 1983.
140
. Marie Bonaparte, Mythes de guerre, Paris, PUF, 1950.
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انيااً -وظااامف االشاااعات وانواعهااا :وظيفزة الشززائعات األساسزية هززي تغذيزة التوجززه

نح ززو الغ ارئ ززز ب ززدالً م ززن التوج ززه األص ززعب واألنف ززع نح ززو العق ززل مم ززا ُيرتّز زب تغييز ز اًر ف ززي الس ززلوك
االنساني .تهدف الى حشد الناس في اطر معينة عن طريق استغالل الفروقات وتوظيفهزا فزي
مجز ززاالت التعبئز ززة .مز ززن أهز ززداف الشز ززحن النفسز ززي ،وتحريز ززف الوقز ززائع ،تز ززذكير النز ززاس باالحقز ززاد
التاريخيززة إلشززاعة الززذعر وايقززاظ الفززتن عبززر تعمززيم الشززعور بالتهديززد .مززن يخززاف علززى وجززوده

ومصيره يثور وينتفض ألمر تافه .فالخوف عند اللبنانيين جرى تصعيده بانتظزام للحفزاظ علزى
مسززتوى عززال مززن التعبئززة داخززل المززذاهب والطوائززف .لززذا ف ز ن االشززاعات تخل زق أج زواء مرعبززة
وتطلق ردات الفعل.
مززن بززين العديززد مززن االشززاعات التززي سززعت الززى زرع الحقززد والكراهيززة بززين الطوائززف

إش ززاعة مؤاده ززا ان مي ززاه الش ززرب ف ززي البق ززاع س ززممها مس ززلحون م ززن طائف ززة معين ززة قصز زد إب ززادة

التثبززت صززحة
الم زواطنين المحسززوبين علززى الطائفززة االخززرى .نفززت أمانززة سززر المحافظززة بعززد ّ
االشاعة ،ويظهر من خزالل بيزان النفزي وتعزداد المنزاطق المتصزلة بالشزبكة ذاتهزا تزرابط قنزوات
الميزاه التززي يشزرب منهززا المواطنززون مزن مختلززف الطوائزف مززن مصززدر واحزد ممززا يعنززي ان أي

ضرر تتعرض له المياه يصيب الجميع دون استثناء.141

تظهر دراسة مجموعة نماذج من االشاعات وجود نوعين بارزين :

 .1االشاعات االستباقية :تحمل اخبا اًر لم تتحقزق بعزد لكنهزا تنبزئ بوقوعهزا .142هزذا
النززوع مززن االشززاعات ارتكزززت عليززه بصززورة رئيسززية الحمززالت التحضززيرية التززي سززعى مطلقوهززا

الى تهيئة الرأي العزام لتقبزل االحزداث المرتقبزة وللحزؤول دون ظهزور بزوادر رفزض ،ممزا يجعزل
المجتمزع أكثزر اسزتعداداً لالنصززياع .الفزارق الزمنزي بززين وقزت بزث الشززائعة ووقزت ترجمتهزا فززي

الواقع يساعد على التفاعل والتحضير النفسي وا ازلزة العوائزق امزام تحقزق اإلشزاعة ،ويسزهم فزي

اض ززعاف مناع ززة المز زواطنين وتقل ززيص مق ززاومتهم عل ززى اعتب ززار ان الحقيق ززة اص ززبحت معاش ززة،

والتغيير مكلف ومقلق.

ف ززي بداي ززة الح ززرب خ ززالل اح ززداث ص ززيدا الت ززي وقع ززت ف ززي ش ززبال  ،1975وانحص ززرت ف ززي

عاصززمة الجنززوب فززي ذلززك الشززهر ،روجززت اشززاعات عززن انتقززال الح زواجز واالشززتباكات الززى الدكوانززة

 .141النهار ،1975/7/3 ،ص .4
 .142انيس مسّلم ،وسامل ا عالم بين الرأي العام وا رادة الشعبية … ،مذكور سابقاً.
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والكحالة وطرابلس ،وهي المناطق التي استهدفتها الحرب فزي المرحلزة الالحقزة .143وقبيزل وقزوع حادثزة

البوسززطة فززي عززين الرمانززة فززي  13نيسززان  1975ارجززت اشززاعات حززول وجززود مخططززات تهززدف الززى

زرع الفتنززة بززين اللبنززانيين ،وتز الزم التززداول بت زواريخ محتملززة لوقززوع القتززال ( 20نيسززان مززثالً) ،فض زالً عززن
الحديث عن تقارير حافلة بالتشاؤم .144وعشية اندالع الفتنزة ذكزر النائزب نجزاح واكزيم امزام زمالئزه فزي

المجلززس قزوالً لزرئيس حكومززة اسزرائيل اسززحق اربززين يززورد فيززه امززام نزواب فززي الكنيسززت "ان لبنززان علززى
145
وبعيزد انزدالع الحزرب وخزالل كزل
ابواب مشكالت ضزخمة وصزراعات بزين الطوائزف وحزرب اهليزة" ُ .
مرحلة من مراحل الهدنة كان الحديث عن جوالت العنف القادمة يستأثر صفحات بارزة في الصحف،

ويشيع جواً من التشكيك حول ثبات وقف النار .146واول اشاعة عن اختراق قزوات اجنبيزة حزدود لبنزان
ُ
ظهزرت فزي  18ايلزول  1975أي قبزل وقزت طويزل نسزبياً مزن دخولهزا الفعلزي ،االمزر الزذي س ّزهل علزى

الم زواطنين اإلنصززياع لالحززتالل والتكيززف معززه احيان زاً .147عززدد كبيززر مززن الح زوادث بززدأ باشززاعة غيززر

صحيحة لكنها تحولت حقيقة وواقع ،منها الحديث عن نهب "سوق الصاغة" وسرقة االسواق التجارية،

إضاف ًة إلى العديد من حزوادث العنزف والخطزف .سزبق سزقول ثكنزات الجزيش اللبنزاني اشزاعات تزرددت
مهزد لفزرل
حول وقزوع "حزوادث غامضزة" و"حركزات تمزرد" داخزل ثكنزات صزيدا والشزمال والنبطيزة ،ممزا ّ

تم تداول معلومات عن قيزام احزدى الجهزات بزالتخطيط لتخريزب
الجيش وشله .وعشية السبت "االسود" ال
الهدنة والسالم الذي لوحت بامكان حلوله زيارة الشيخ بيار الجميل الى دمشق في ذلك اليوم واجتماعه

بالرئيس السوري حافظ االسد.148

 .2االشاااعة التعليليااة :هزدفها تفسززير حزوادث العنززف والقتزل واالنتقززام وتركيبهززا علززى

نحو يساهم في زيزادة عوامزل اإلثزارة والفزتن بزين مختلزف االحززاب والطوائزف .149يسزتند تحليزل
ه ززذا الن ززوع م ززن االش ززاعات ال ززى ثقاف ززة انتص ززارية مم ززا ي زززرع عوام ززل الث ززأر للش ززرف والك ارم ززة

جرهززا الززى االقتتززال مجززدداً .تحتززاج هززذه االشززاعات ممززن
"المهززدورين" بززين المجموعززات بغيززة ّ
يطلقهز ززا معرفز ززة عميقز ززة باالوضز ززاع والز ززذهنيات القز ززادرة علز ززى تقبلهز ززا .ويزيز ززد مز ززن فعاليز ززة هز ززذه
143
وي ارج ز ززع أيضز ز زاً مق ز ززال المحااااارر ،1975/4/15 ،ص  ،2تح ز ززت عنز ز زوان:
 .النهاااااار ، 1975/3/3 ،ص 12؛ ُ

"معلومات خطيرة تؤكد وجود تخطيط مسبق لألحداث في لبنان".

 .144النهار ، 1975/4/9 ،ص .2
 .145النهار ، 1975/4/12 ،ص .2
 .146النهار ، 1975/8/6 ،ص .2
 .147النهار ، 1975/9/19 ،ص .1

 .148المحرر ،1975/12/6 ،ص 1؛ والنهار ، 1975/12/7 ،ص .1
 .149انيس مسّلم ،وسامل ا عالم بين الرأي العام وا رادة الشعبية … ،مذكور سابقاً.
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االشاعات السلوك السياسي االنفعالي عند المواطن اللبناني الزذي تزتحكم فيزه رواسزب التزاريخ،
والتصززورات الخاطئززة عززن الم زواطن اآلخززر .ومززا يحز ّزرك ردود فعلززه هززي التوهمززات واالشززاعات
التي تثير مشاعره ومخاوفه فتدفعه الى التصادم العنفي الدموي عائالت وفئات واحزاباً وافراد.
وقع كل اطراف النزاع نتيجة الشائعات في حسابات خاطئة .وخالل الحروب في لبنان كزان

في االمكان تبيان االخطاء في تفسير الظواهر من قبل السياسيين .أدت االخطاء الى تصعيد العنزف.
التح زريض والحززض علززى الحززرب ونشززوء المواقززف او ردات الفعززل كانززت تعتمززد فززي وجززه عززام علززى

االيحاء .فكانت ردات فعل المواطنين تنطلق من االيحاءات ،وهذا وجه من وجوه الجهزل .هكزذا كانزت

السياسة تتأسس على الغريزة الصافية ،وكذلك الحرب والعنف.

في بداية الحرب كان يقضي الشزعال القتزال افتعزال حزوادث فزي حجزم بوسزطة عزين الرمانزة

مع وجود عالقزة مترابطزة بالسياسزة او تفسزيرات سياسزية .لكزن االمزر تبزدل مزع الوقزت ووجزدت اسزباب

نزاعيززة موضززوعية ،فأصززبح القتززال ينززدلع لمجززرد خبززر كززاذب او اشززاعة او أي حززادث تافززه .مززا هززي
الحوادث البارزة خالل حرب السنتين التي بدأت باشاعات وانتهت بكلفة باهظة ؟ وكيف تتحول حادثة
فرديزة الزى أزمززة أمزن ؟ مزن بززين الكثيزر مزن االشززاعات واالضزاليل رصزدت مجموعززة النمزاذج والصززور

التالية:

* وقعزت مشزاجرة فرديززة بزين شخصزين عزراقيين وآخزرين لبنزانيين همززا نزاظم جزروج وولززده بحجزة تحرشزهما باحززدى
ثم ،متفجرة قرب سزاحة البلديزة علزى
الفتيات .انتشر الخبر مضخماً في الشياح وعين الرمانة .فأُلقيت ،من ّ
طريززق صززيدا القديمززة وبوشززر اطززالق النززار بززين جماعززات متعززددة فسززقط فززي اليززوم االول جريحززان .توالززت
االشززتباكات ايامزاً عززدة قطعززت خاللهززا الطريززق الدوليززة الممتززدة مززن مسززتديرة الطيونززة حتززى مسززتديرة كنيسززة
مار مخايل وتسبب القصف والرعب بزين المزواطنين بحركزة نززوح كثيفزة مزن منزاطق الشزياح وعزين الرمانزة

المواجهة لطريق صيدا القديمة .وامتد التوتر الى مناطق عديدة منها فرن الشباك.150

* وقع حزادث فزي القرّيزة (قضزاء بعبزدا) نجزم عزن قيزام عزدد مزن المسزلحين بز طالق النزار علزى سزيارة فولكسزفاغن
ستيشززن معززدة لنقززل الخضززار .اصززيب راكباهززا بجززروح وهمززا مززن بلززدة حمانززا .وذكززر ان الززذين اطلق زوا النززار
كانززت حجززتهم ان السززيارة تنقززل اسززلحة لجهززة معينززة ،لكززنهم لززم يجززدوا فيهززا شززيئاً .فتززوتر الجززو علززى اثززر

الح ززادث ف ززي حمان ززا وقرع ززت االجز زراس واقفل ززت المح ززالت .واكتف ززى االه ززالي ال ززذين تجمعز زوا ف ززي الس ززاحات
بززاالعالن عززن طلززبهم الززى السززلطة القززاء القززبض علززى الززذين اطلق زوا الرصززاص علززى مواطنيهمززا وضززبطوا

اعصابهم للحؤول دون التصعيد واالستغالل.151

 .150المحرر ،1975/6/27 ،ص  ،1تحدثت عن "نزوح جمزاعي"؛ والنهاار 25 ،و  27و  1975/6/28ص 6
و  5و ( 10على التوالي).
 .151النهار ، 1975/7/2 ،ص .6
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* روجت اشاعات كاذبة في الشمال عن حشزود زغرتاويزة واسزتعدادات لمهاجمزة القبزة فقوبلزت بمززاعم عزن هجزوم
وشززيك علززى اط زراف زغرتززا .واالنعكاسززات المباش زرة لهززذه االضززاليل تجلززت بنزززول عززدد مززن المسززلحين مززن

اهززدن الززى زغرتززا ومنهززا الززى القبززة .وتأهززب مززن المنطقززة االخي زرة مسززلحون آخززرون لززردهم ممززا خلززق ج زواً
متزوت اًر .وبتزوافر االسزباب الموضزوعية للصززدام بقزي التفجيزر الزذي قزام بتنفيززذه احزد المسزلحين فتسزلق سززطح
احدى البنايات واطلق النار في اتجاه الطرفين.152

* توتر الوضع االمني في الشياح وعين الرمانة على اثر قيام متعهد بناء بترميم مدرسزة فزي شزارع اسزعد االسزعد
كانزت تضززررت خزالل الحزوادث .واحضززر المتعهزد شززاحنة نقلزت الحصززى واالسززمنت واكيزاس الرمززل .فظززن

بعض شباب عين الرمانة ان مسزلحين يحزاولون اقامزة متزاريس جديزدة فاعزادوا متاريسزهم الزى عزين الرمانزة

وكرم الزيتون.153

* حززدثت اسززتنفارات متبادلززة بززين الناعمززة وحززارة الناعمززة وانززدلع القتززال وقطعززت طريززق بيززروت  -صززيدا فززي 13
تموز  1975السباب ال عالقة لها بالسياسة بتاتاً .ويعزود السزبب الزى قيزام بوسزطة تعمزل علزى خزط صزيدا

 بيززروت بتجززاوز اشززارة رقيززب السززير فززي خلززدة الززذي نظززم بسززائقها محضززر مخالفززة ،وحجززز لززه رخصززةالقيادة ،وطلب منه اللحاق به الى الناعمة .وكان بين الركاب شخص من حارة الناعمزة لزم يعجبزه تصزرف

الرقيززب فتالسززن وايززاه ثززم تضززاربا .انتصززر اهززالي الناعمززة للرقيززب فوصززل الخبززر الززى حززارة الناعمززة وعمززد
ابناؤهززا الززى قطززع الطريززق ،وتززوتر الجززو ،واسززتنفر الشززباب الززذين حمل زوا السززالح وظل زوا فززي حالززة تأهززب.
وعنززدما صززودف لززيالً عبززور طززائرة الكونكززورد األج زواء اللبنانيززة واختراقهززا جززدار الصززوت لززيالً مسززبب ًة دوي زاً
هززائالً ظ ززن ك ززل م ززن الفز زريقين ان االنفج ززار اس ززتهدفه م ززن اآلخ ززر ،فاش ززتعلت المنطق ززة رصاصز زاً وانفج ززارات
وقطعت طريق بيروت  -صيدا.154

* وقززع خززالف ال عالقززة لززه بالسياسززة فززي احززد محززالت الفليبززرز للتسززلية فززي وادي زحلززة بززين فلسززطينيين وشززاب
زحلي ما لبث ان تطزور فزي اواخزر آب  1975الزى اشزتباكات واسزعة النطزاق بزين جماعزات مذهبيزة ذهزب
ضحيتها عشرات القتلى والجرحى .هكذا يتطور حادث تافه خزالل ايزام معزدودة الزى نززاع حربزي ممزا يشزير
الزى الدرجزة العاليززة مزن التعبئززة والتزوتر فضزالً عززن االنتشزار الكثيززف لالسزلحة والزذخائر بززين أيزدي اطزراف

عديدة.

* حضززر الززى بلززدة تززل عبززاس فززي عكززار خمسززة اشززخاص اربعززة مززن فنيززدق والخززامس مجهززول ملقززب ابززو جززورج
بهززدف فززرض الخززوة علززى أبنززاء البلززدة وسززلبهم بعززض االسززلحة .فحصززل اشززتباك بززين الف زريقين قتززل خاللززه

اثنين من المعتدين وتمكن الثالثة اآلخرون من الهزرب فزي الجزرد ،وعزادوا الزى فنيزدق زاعمزين ان أبنزاء تزل

عبززاس قتلزوا رفيقززيهم فيمززا همززا يعمززالن فززي الحقززل .فاهتززاج اهززل البلززدة وانطلززق اكثززر مززن مئززة مسززلح مززنهم
وطوقوا تل عباس وقصفوها بالقذائف والصواريخ .دافع ابناء البلدة عن انفسهم لكن المهزاجمين تمكنزوا مزن
 .152الحياة ،1975/7/5 ،ص 3؛ والنهار ، 1975/7/5 ،ص .4
 .153النهار ،1975/7/11 ،ص 14

 .154الحياة ،1975/7/13 ،ص 8؛ والنهار ، 1975/7/13 ،ص .14
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قتززل اكثززر مززن  15شخص زاً مززن األهززالي واح زراق وتززدمير اكثززر مززن  40من ززالً وتخريززب البسززاتين المحيطززة
وخطف تسعة اشخاص.155

* قطع اهالي حارة الناعمة الطريق العامة اربع سزاعات علزى اثزر اشزاعة عزن اطزالق النزار علزى مزواطنهم احمزد
مزه ززر ال ززذي تب ززين ف ززي م ززا بع ززد ان ززه ُج ززرح نتيج ززة انفج ززار اص ززبع م ززن ال ززديناميت ب ززين يدي ززه وه ززو يص ززطاد
السمك.156
* وقع حادث في القبيات بين االهالي ومسلحين هاجموا البلزدة .إنتشزر الخبزر بسزرعة حتزى وصزلت روايزات مثيزرة
إلزى أبنزاء البلزدة العسزكريين فززي ثكنزة صزربا (كسزروان) ،فاهتزاجوا وخرجزوا مزن الثكنزة متظزاهرين ومطززالبين

الحكومززة بالززدفاع عززن أهززاليهم .جززرى اسززتغالل الحززادث وف ّسززرت االشززاعات هززذه الفززورة علززى انهززا اعززالن
بتفكيك الجيش وتشكيل "جيش التحرير اللبناني" .وعلى اثر اطزالق هزذه االشزاعات وتوظيفهزا حصزلت ردة
فع ززل ف ززي الجن ززوب فاس ززتولى عس ززكريون بمز زؤازرة المس ززلحين عل ززى موق ززع م ززدفعي ف ززي ارن ززون ت ززابع للج ززيش

اللبناني.157

وكززان الهجززوم علززى بلززدة القبي ززات بززدأ باشززاعة كاذبززة وأدى الززى س ززقول قتيلززين فززي مكمززن .االشززاعة ج ز ّزرت

الجعززافرة سززكان جززرود عكززار واهززالي القبيززات الززى االقتتززال ،فسززقط قتززيالن وامتززدت ردود الفعززل الززى منطقززة
كس ززروان حيز ززث يقز ززيم مواطن ززون عكز ززاريون مهجز ززرون فت ززوتر الوضز ززع واقيمز ززت حز زواجز خطفز ززت عز ززدداً مز ززن

المزواطنين .وتفاصززيل الحززادث ان احززد الجعززافرة تعززرض لحززادث سززلب قززرب القبيززات ،فتبززين ان جنززدياً فززا اًر
من الجيش اللبناني يدعى احمد العس ،وهو ليس من القبيزات قطزع الطريزق وسزلبه .فزانطلق الجعفزري الزى
زرد الجعززافرة بنصززب مكززامن الحتجززاز
الجززرود طارح زاً الصززوت وظان زاً ان الززذي سززلبه هززو مززن القبيززات .فز ّ
رهززائن مززن القبي ززات للمسززاومة به ززم علززى م ززا سززلبه العريززف م ززن أبنززاء عش ززيرتهم ،وتجمززع ع ززدد كبيززر م ززن
المسلحين وهاجموا القبيات فسقط اكثر من  11قتيالً و 19جريحاً .وفي كسزروان احتجزز اكثزر مزن ثالثزين

شخصاً كرد على حوادث القبيات.158

تبززين هززذه الوقززائع أهميززة العامززل الشززعوري او العززاطفي فززي تحريززك ردات الفعززل ،وحجمهززا

ومداها ،وهي عموماً غير متناسبة مع الفعل .من وظائف الشائعات تعميم الشعور بالتهديد ممزا يسزمح
تالياً باستغاللها في التعبئة الجماعية داخل المذاهب والطوائف ،واستعمال الدين كعامل اساسزي لتعبئزة
الناس .ردات الفعل هي غالباً عفوية ،غير مدروسة ،وال عقالنيزة وتزرتبط بعوامزل عزدة اهمهزا  :الزذاكرة
التاريخي ززة وطريق ززة ادراك الحز ز وادث الماض ززية ،تطلع ززات الجماع ززة ومص ززيرها ،والخ ززوف كأح ززد العوام ززل
الكامنة التي يوقظها حدث فتتحول الجماعة الى صقور .من يشعر بتهديزد وجزوده يسزتميت فزي الزدفاع

 .155المحرر ،1975/10/10 ،ص  1و6؛ والنهار ، 1975/10/10 ،ص .4
 .156النهار ، 1975/10/20 ،ص .3

 .157المحرر ،1976/3/7 ،ص 1؛ والنهار ، 1976/3/7 ،ص .2
 .158المحرر ،1976/3/5 ،ص 5؛ والنهار 5 ،و  ، 1976/3/6ص .1
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والمقاومززة .وال شززك ان كثي ز اًر مززن اعمززال العنززف فززي لبنززان تززدل علززى حقززد دفززين يتفجززر ،فثمززة مظززاهر

قسوة ال مبرر لها.

المؤشززر الرئيسززي التعززاظ الم زواطنين وتعلمهززم مززن المآسززي والحززروب هززو فززي تقلززص ردود

الفعل على الحوادث الفردية ،وفزي حصزرها ،وعزدم تصزعيدها الزى حزوادث جماعيزة وأزمزات أمزن ،وفزي

التقصززي ع ززن الحق ززائق ،وع ززدم االنجز زرار الغ ارئ زززي وراء االض ززاليل ،وتفوي ززت الفرص ززة عل ززى االش ززاعات
ومختلف وسائل التخويف في تعطيل فعالية العقل والتفكير في حلول حكيمة.

ال ااً -وسااامل مكافحاة االشاااعات :اقتصزرت الد ارسزات المتزوافرة عزن الشزائعات فززي

حرب لبنان على تجميع الكثير من اإلشاعات التي سرت لدى كل األطزراف ومحاولزة توزيعهزا
علززى أنمززال ومجموعززات وفق زاً لم ارحززل ظهورهززا والتسلسززل الزمنززي للح زوادث األليمززة .إسترسززل

توثيززق اإلشززاعات فزي ذكززر التفاصززيل ومحاولززة تفسززير المززاعم المختلقززة وارتباطهززا بعلززم الززنفس
وبمخيلززة اللبنززانيين وذاك زرتهم الجماعيززة ،ممززا ش ز ّكل نوع زاً مززن ذ ارئززع ومبززررات للعنززف والترويززع

وطريقة لتفسير النزاعات.

بعض الدراسات حول اإلشاعات مشكوك في صحة العديد من النتائ التي توصلت
إليها ألنها في حيثياتها تأثرت فاستندت إلى شائعات غير صحيحة وغير واقعية.
ال تنم ززو االش ززاعات اال وس ززط حال ززة م ززن الخ ززوف والقل ززق .ويع ززاني اللبن ززاني بسز ززبب

الخ ز ز ززوف م ز ز ززن ض ز ز ززعف ف ز ز ززي مناعت ز ز ززه النفس ز ز ززية تج ز ز ززاه مخ ز ز ززاطر االنس ز ز ززياق وراء االش ز ز ززاعات
واالستف اززات .159فهو سريع االستجابة الى حد التهور في رده علزى التحزديات ممزا يزؤدي الزى
اطالق سلسلة مزن االفعزال والزردود عليهزا .يمكزن ضزبط التزوتر اذا تزدخلت القيزادة فزي اللحظزة

زدخل القيززادة
الحاسزمة لمنزع اطزالق حلقزات ردات الفعزل المتواليزة للحزؤول دون تفّلزت الغ ارئزز .ت ّ

يسمح بضبط القاعدة.

تأكيززداً علززى ذل زك نززذكر حادثززة وقعززت بعززد انتهززاء الحززرب الداخليززة فززي لبنززان :شززهد الوضززع
الدرزي فزي ايزار  1993تزوترات مفاجئزة انطلقزت مزن حادثزة إشزاعة طاولزت أحزد كبزار مشزايخ الطائفزة

الشيخ ابو حسن عارف حالوي ،وأوحت بأنه أُهين على حاجز للجيش اللبناني ،ولكن سزرعان مزا تب ّزين

عدم صحتها .ورغم ذلك ،تطورت مفاعيل اإلشاعة في مناطق الجبل وسببت اضطراباً صعب ضبطه
إال بعد أن أخذ مدى واسعاً ،ما اضطر قيادات دينية وسياسية درزية إلزى التزدخل العاجزل وفزي الوقزت
المناسززب لوقززف المضززاعفات .وكززان أبززرز المتززدخلين الزززعيم الززدرزي وليززد جنززبالل الززذي سززارع إلززى

استدراك ما حصل واضعاً حداً لتفاعالت األزمة .ففي منطقتي الشوف وعاليه خزرج مشزايخ ومواطنزون
 .159انيس مسّلم ،وسامل ا عالم بين الرأي العام وا رادة الشعبية … ،مذكور سابقاً.

علم النفس السياسي :وسائل الخوف والتخويف

133

زتفز مهج زرين
وحزبيززون إلززى الش زوارع يحرقززون اإلطززارات ويسززدون الطززرق .وبلززغ األمززر ببعضززهم أن اسز ّ
مسيحيين عائدين بمبادرة من وزير شؤون المهجرين وليد جنبالل في عدد من القرى .وحزدث ذلزك كلزه
يتعرض له".160
و"الشيخ حالوي في منزله في بلدة معصريتي ،ينفي لزواره اإلشاعة ويؤكد أن أحداً لم ّ

وربطززت بأبعززاد خارجيززة واخززرى داخليززة حيززث ُذكززر
وأُعطيززت تفسززيرات عززدة للحادثززةُ ،
أن مزا حصزل جزاء فزي سززياق تحزريض خزارجي إلبقزاء "السززاحة" اللبنانيزة مفتوحزة ،إضزافة إلززى

إزكاء نعرات وهواجس "دفينة".
***

تكاثر االشاعات يترافق مع غياب االخبزار الموضزوعية .اذا غزاب االعزالم إثزر حزدث مثيزر

ومفاجئ تتكاثر االشاعات بسرعة .في حرب السنتين مثالً ،استعملت االذاعة اللبنانية الرسمية لتكذيب

االشاعات لغة عامة ال تزيل القلق من النفوس ،بل ترفع من التساؤالت المخيفة .في معزرض دحضزها

االشززاعات اذاعززت اآلتززي " :تسززري اشززاعات مغرضززة الغايززة منهززا خلززق البلبلززة واشززاعة الفوضززى واثززارة
النفززوس .ان و ازرة االعززالم اذ تنفززي هززذه االشززاعات تحززذر الم زواطنين مززن األخززذ بهززا وتززدعوهم الززى ان

يتحل زوا باليقظززة والززوعي" .161واذا كززان االبتعززاد عززن التطززرق إلززى مضززامين االشززاعات وتفاصززيلها ال
يساعد على تبديد فعاليتهزا فزان مفاعيزل االعزالم الصزحيح غيزر أكيزدة فزي محاربزة االشزاعات .مكافحزة

اإلشاعات بتكذيبها ،أو نفيها ،يعني االعتزراف بوجودهزا أوالً ،ومزن ث ّزم االعتزراف بفعاليتهزا ألنهزا تحتزاج
إلى عالج.162
ال يسززتقيم النظززام بمجز ّزرد دعززوة الفئززات واالط زراف الززى ضززبط االعصززاب والتحلززي بززالوعي
فحسززب ،بززل يحتززاج االسززتقرار الززى قيززام اجهززة الدولززة بززدورها ووظائفهززا فززي فززرض االمززن ونزززع عوامززل

الفتن واالثارة ومنع الحمالت االستف اززية.

تولد الشائعات في مجتمع مأزوم ،مهدد في استق ارره وسلمه (الزداخلي ،الخزارجي ،السياسزي،

االقتصادي ،االجتماعي ،وغيزره) ،حتزى وان كانزت عرضزاً ،فهزي تهزدف إلزى جعزل النزاس أكثزر تحمزالً

للن ازعززات وأكثززر اسززتعداداً للخززوف .مززثالً عنززدما يشززيع خبززر عززن "علقززة" قريبززة ،لنقززل بعززد اسززبوعين أو
ثالث ،فلزيس لتهويزل النزاس وحسزب ،بزل لمسزاعدتهم علزى تحجزيم خزوفهم والسزيطرة علزى الخطزر عبزر

 .160وليززد شززقير" ،الوضززع الززدرزي يشززهد ص زراعات بعززد فززورة الجبززل واإلشززاعة :رسززالة اس زرائيلية أم إيقززاظ لوضززع
األقلية؟" ،الحياة 5 ،و ،1993/6/6ص .2

 .161النهار ، 1975/5/28 ،ص .8
. Fadia Nassif Tar Kovacs, Les rumeurs dans la guerre du Liban: Les mots de la
violence, Paris, CNRS Editions, 1998, 375p., p.11.
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المعرفة المسبقة به ،ألن هذه المعرفة تلغي بدورها عنصر المفاجأة .163فالشائعة تساعد اإلنسان علزى
التأقلم في الواقع المستجد ،وعلزى اعتيزاد الخزوف .والكثيزر مزن الشزائعات كانزت تطلزق ،أو تتسزرب إلزى

بالمخيلزة المشزتركة للجماعزة ،وال بزد مزن
ثم تتحقق علزى االرض .والشزائعة تخلزط الواقزع
ّ
المواطن ومن ّ
أن يكون العديد من اللبنانيين اعتمدوا قراءة معينة لحادثة ما ولمسوا غيرها.
انطالقاً من دراسة نماذج شهيرة في تحريف االخبار ما هي العوامزل التزي ال يكفزي وجودهزا

لتجنب الفتن في مجتمع يسوده الخوف والقلق؟
بمفردها ّ
وويالته.

 .1المغززاالة فززي االتكززال علززى وعززي الم زواطنين فززي جززو ضززاغط ال يجنززبهم الصزراع الززدامي
 .2وج ززود ص ززالت قائم ززة ب ززين مختل ززف الفئ ززات والطوائ ززف بص ززورة متواص ززلة ال يمن ززع قي ززام

صدامات بينها.

 .3صالت القربى واالنتماءات الروحية المشتركة ال تشكل رادعاً يحول دون االقتتال.
 .4القيادات تلعب دو اًر كبي اًر في وأد الفتن او تفّلتها .لذا تتمتع القيادة بموقزع اسزتراتيجي فزي

لتجنزب االحتكاكزات ،او للحزد
ضبط التوتر والحفاظ على درجة عالية من التماسك بين مختلف الفئات ّ
من مضاعفاتها .يقتضي أن تتدخل القيادة في اللحظة الحاسمة لمنع تدهور األوضاع.
 .5انتشززار االسززلحة وتززدفق االم زوال الخارجيززة لبنززاء الميليشززيات وش زراء المناص زرين يخلززق

اسباباً نزاعية موضوعية للحرب.

 .6في اطار من الحرية يمكن الدجل ولكن من الممكن ايضاً فضح االكاذيب.

" .7االمززن بالت ارضززي" ،هززو مسززاومة علززى االمززن ،وكززذلك التسززويات علززى حسززاب السززيادة.

كالهما يضعف الدولة ويرفع حظوظ االصطدامات ويطرح موضوع "االمن الذاتي".

عززاش اللبنززانيون األمززن المفقززود و"األمززن بالت ارضززي" ،وقززد تتكززرر هززذه التجربززة إذا لززم

تمي زززت
نعمززل عل ززى قز زراءة م ززا ج ززرى ف ززي لبن ززان بشززأن الج ززيش اللبن ززاني م ززن منظ ززور مختل ززفّ .

المعالجززات خززالل "حززرب السززنتين" باعتمززاد صززيغة لألمززن ب زز"التراضي" تقضززي ب ز نزال الجززيش

بالتقسيط ،أو ب شراك وحدات صغيرة منه مع قوى األمن الداخلي (وهذا سنتاوله بالتفصيل فزي
إرضاء للمطالبين بتدخل الجيش ولمعارضي هذا التدخل في آن ،ممزا
الفصل الالحق) ،وذلك
ً
يتنافى مع مبدأ إنزال الجيش كجيش ،ومع معنويات القوى المولجة حفظ األمن.
يقتضي إعزادة االعتبزار لطريقزة التعامزل مزع الجزيش الزذي هزو حزامي السزيادة الوطنيزة .ففزي

كزل مز ّزرة كانزت تنشززب الخالفززات بزين السياسززيين حزول دور الجززيش وتدخلززه أو عدمزه لقمززع اضززطرابات
 .163صباح زوين" ،حوار الباحثة السوسيولوجية اللبنانيزة فاديزا ناصزيف :الشزائعة تولزد مزن الواقزع وال تعزيش إن لزم
تتناسب وقناعات مجتمع ما" ،النهار ،1998/11/19 ،ص .17

علم النفس السياسي :وسائل الخوف والتخويف

135

داخليزة ،كانزت المؤسسززة العسزكرية تصزاب بالشززلل ،أو تززج فززي التسزييس والتهمزيش والتحييززد .وهزذا مززا

كان يؤدي تالياً إلى انتهاك دولة القانون ،واألمن القزومي الزذي يحمزي المزواطنين فزي حريزاتهم وعيشزهم
وتواصلهم.

تكمززن المخززاطر الكبززرى فززي االخت ارقززات الداخليززة لمعززايير سززيادة الدولززة ،أي تحديززداً

المبالغززة فززي االعتمززاد علززى سياسززة التسززوية فززي حززاالت االضززطرابات الداخليززة خاص ز ًة ،وفززي

السلوك السياسي تجاه الجزيش عامز ًة .كتزب تومزاس فلينزر-غرسزتر ،مزدير المعهزد الفزدرالي فزي
جامعة فريبورج في مؤلفه حول "النظرية العامة للدولة" ما يلي" :بمجرد أن تصبح الدولزة غيزر

قززادرة علززى القيززام بوظائفهززا الدفاعيززة ،فز ن هززذه الوظززائف سززتقوم ب شززغالها سزريعاً فئززات داخليززة
تُقزّزوي قززدرات ذاتيززة عسززكرية خاصززة بهززا ،وتؤسززس فززي ظززروف معينززة ميليشززيات شززعبية للززدفاع
الذاتي .إن تطو اًر لألوضاع الداخلية على هذا النحو يقود عاجالً إلى تدمير سزيادة الدولزة مزن

الداخل ،وتالياً إلى الفوضى .وفي هزذا السزياق يمكزن أن نزذكر نموذجزاً ،مؤسزفاً بشزهرته ،يزوفره
لنا لبنان منذ سنوات عدة .إذ انه قبل الحرب األهلية ،كان الفلسطينيون يسيطرون على أجزاء
هامة من أراضيه ،األمر الذي أثزار ردود فعزل مزن جانزب الميليشزيات المسزيحية ،مزا أدى إلزى
تدخل السوريين" .164وفي المفهوم نفسزهُ ،يشزدد وزيزر خارجيزة فرنسزا هزوبير فيزدرين Hubert
 Védrineعلزى عزدم إهمزال موضزوع السزيادة بقولزه" :ال للتخلزي عزن السزيادة الوطنيزة فزي بلززد
تسد الفراج فو اًر".165
مكشوف ،ألنني ال أرى مطلقاً أي قوى تستطيع ان ّ

رابع ااً -الفتنااة المسااتعادة عااام  2000أحاادا اً اواشاااعات :منززذ انتهززاء الحززرب وانطززالق مسززيرة السززلم
األهلي في لبنان عام  ،1990تمر البالد من وقزت إلزى آخزر فزي ظزروف أمنيزة عزابرة تت ارفزق مزع تزروي شزائعات
تهدد ب عادة بعض التجارب في تقنيات الخوف والتخويزف التزي اسزتخدمت خزالل الحزروب منزذ  ،1975ومنهزا مزا
حززدث مززثالً عشززية اسززتقبال األلفيززة الثالثززة ،رأس سززنة  ،2000عنززدما شززهد لبنززان حزوادث عنززف هززي األخطززر منززذ
زأة منطق ززة الض ززنية ف ززي الش ززمال إل ززى مس ززرح لمع ززارك دارت ب ززين الج ززيش اللبن ززاني
عش ززر س ززنوات .إذ تحول ززت فج ز ً
ومسزّلحين ينتمززون إلززى جماعززات أُصززولية متهمزة بتفجيززر كنززائس اورثوذكسززية فززي طزرابلس كززرد انتقززامي علززى قيززام
الجيش الروسي بمحاولة الحتالل غروزني عاصمة الشيشان التي تقطنها أكثريزة مسزلمة .وكانزت حصزيلة حزوادث

الضنية سقول عشرات القتلى من الجيش والمواطنين.
. Thomas Fleiner-Gerster, Théorie générale de l”Etat, Publications de l’Institut
universitaire des hautes études internationales (Genève), Paris, PUF, 1986,
518 p.
165
. Hubert Védrine, “Ce que La France doit faire dans le monde”, in Manière de
voir – Le Monde diplomatique, no. 55, janvier-février 2001, Atlas 2001 des
conflits, pp. 25-27, p. 26. La citation de Mr Védrine est la suivante: “Non à
un abandon en rase campagne de la souveraineté nationale, car je ne sais
que trop quelles forces combleraient immédiatement le vide”.
164
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س زريعاً امتززد التززوتر األمنززي إلززى منطقززة بيززروت حيززث هوجمززت السززفارة الروسززية بقززذائف صززاروخية،

وأُطلقززت النززار علززى ثكنززة الحلززو لقززوى األمززن الززداخلي المجززاورة لمبنززى السززفارة وتز ّزم احتجززاز رهززائن فززي المبنززى.
وقامززت ممارسززات هززدفت إلززى إحيززاء فتنززة طائفيززة وترافقززت مززع عززدد مززن ح زوادث القتززل كززان أبرزهززا مقتززل راهبززة
انطونيززة فززي كفرشززيما .وأُطلقززت بالغززات كاذبززة عززن وجززود سززيارات مفخخززة امززام الجامعززة األميركيززة فززي بيززروت،
وفي شارع الحمراء .بسرعة الفتة جرى استرجاع بعض ادوات الحرب مثل القذائف ،والقصزف علزى األبنيزة وعلزى

القززوى األمنيززة ،واحتج زاز الرهززائن ،ورمززي الجثززث علززى الطرقززات ،وبززث اإلشززاعات ...هززذه الظ زواهر التززي كانززت
تززؤدي فززي سززنوات الحززروب بززين  1975و 1990إلززى ردود فعززل تفززاقم العنززف والفوضززى ،لززم تززنجح هززذه المز ّزرة فززي
تأجي فتنة داخلية ،بعكس المرات السابقة .هل ألن صدمة الحرب مزا ازلزت ماثلزة بقزوة فزي ذاكزرة النزاس؟ اقتصزر
الترهيب علزى الفعزل ،ولزم تسزجل ردات فعزل ،بزل تزدخل الجزيش فزي اللحظزة المناسزبة لحسزم الموقزف بحززم شزديد.
ولم يكن جواب الناس الغرق في اإلنفعاالت والتشنجات.

خامسااً -مرحلااة مااا بعااد التحرااار :زجززت الدولززة اللبنانيززة نفسززها فززي موقززف المتفز ّزرج مثيزرًة فززي وجههززا
جملة انتقادات حين قررت التريث أو االمتناع عن إنزال الجيش إلى المنطقة الجنوبيزة التزي انسزحب منهزا الجزيش
االسرائيلي ،فور انسحابه ،في  24ايار  2000بعد  22عاماً من االحتالل.

هذا الموقف ش ّكل فجوة ،مناقضة لمزا ورد فزي بنزود وثيقزة الوفزاق الزوطني المتضزمنة للثوابزت الميثاقيزة

بززين اللبن ززانيين ،وه ززي ته ززدد اإلجم ززاع عل ززى التض ززامن ح ززول السززيادة ال ززذي ب ززرز ف ززي مرحل ززة تحري ززر الجن ززوب م ززن
االحززتالل االسز زرئيلي ،إذ للس ززيادة مض ززامين وأح ززد أب ززرز عناوينه ززا ه ززو الج ززيش ال ززذي يجم ززع ويص ززون لبن ززان ودوره

العربي.
لقززد كززان التوقيززت مناسززباً كززي تبززرهن الحكومززة اللبنانيززة عززن هيبززة السززلطة المركزيززة ببسززط نفوذهززا إلززى

مناطق األطراف الجنوبية المحزررة ،دونمزا حاجزة إلزى ضزوء أخضزر مزن أحزد ،ألن المقزاوم األول الزذي هزو حززب
هللا أكززد أن ال نيززة لديززه للحلززول مكززان الدولززة .وأن الحزززب ،وهززو منتصززر مززن التطززورات التززي حززدثت فززي جنززوب

لبنززان ،يقززرن قولززه بالفعززل علززى مززا اشززتُهر بززه فززي تاريخززه .ومززع ذلززك ،عّللززت السززلطة موقفهززا بززان االمتنززاع عززن
أرسال الجيش نزابع مزن حرصزها علزى عزدم تحويلزه إلزى القيزام بزدور الشزرطي لحمايزة حزدود اسزرائيل الشزمالية مزن
عمليززات المقاومززة مززا دامززت مززارع شززبعا ال تززال رازحززة تحززت االحززتالل االسزرائيلي .ويقززول لبنززان ان مززارع شززبعا

هي أراض لبنانية ،بينما تربط اسرائيل مصيرها بالمفاوضات على الجوالن السوري المحتل.

في المرحلة الالحقزة لإلنسزحاب االسزرائيلي مزن الجنزوبُ ،سزجلت تجزاوزات كانزت مؤلمزة أحيانزاً :وقزوع
جريمة أدت إلى مقتزل أحزد الشزبان فزي قريزة رمزيش الحدوديزة علزى يزدي أحزد المحزامين ( ،)2000/5/28وسزقول
عدد من الجرحى في اشتباكات بين مسّلحين في قالوية ،جريمزة قتزل شزاب فزي رمزيش ( ،)5/28ووقزوع عزدد مزن

حوادث الخطف واحتجاز أشزخاص فزي عيتزرون ( ،)6/6وتلقزي أشزخاص آخزرين تهديزدات بوجزوب مغزادرة قزراهم،
فضالً عن تنزامي حالزة مزن القلزق وعزدم االطمئنزان فزي نفزوس األهزالي فزي ظزل عزدم انتشزار الجزيش فزي المنطقزة

وسززجلت اشززتباكات فززي قريززة مركبززا الحدوديززة فززي القطززاع
ممززا أثززار موجززة نزززوح عززن بعززض القززرى الحدوديززةُ .
االوسززط سززقط ضززحيتها شززهيدان مززن حزززب هللا فززي اشززتباكات مززع عناصززر مززن حركززة أمززل لخززالف حصززل بززين
عناصرهما على تعليق صور (.)2000/7/16-15
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إزاء التطورات في الجنوب اكتفزت الدولزة اللبنانيزة بمواقزف رمزيزة مثزل قيزام كبزار المسزؤولين الرسزميين
بجولة على المناطق المحررة ،وانعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب في بنت جبيزل وهزي أكبزر التجمعزات السزكانية
الحدوديززة وقززد جززاء هززذا االجتمززاع بعززد يززومين علززى انعقززاد الكنيسززت االس زرائيلي فززي مسززتوطنة كريززات شززمونة،

واجتمززاع اللجنززة الو ازريززة لشززؤون الجنززوب فززي النبطيززة ،إضززافة إلززى توجيززه الحكومززة دعززوة إلززى الززدول الشززقيقة مززن
أجل تقديم المساعدات الالزمة العادة إعمار الجنوب.

وأدى التريززث إلززى فرملززة مرحليززة للمسززاعدات الدوليززة إلززى لبنززان ،فلززم ينعقززد مززؤتمر الززدول المانحززة إال

بالتزامن مع بداية نشر قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب وتوسيع مهمتها.

في منتصف حزيران  2000ش ّكل مجلس الزوزراء قزوة أمنيزة مشزتركة تضزم نحزو ألزف عنصزر نصزفهم
مززن الجززيش لمعاونززة قززوى األمززن الززداخلي فززي ضززبط األمززن فززي المنززاطق الجنوبيززة المحززررة .وتقززرر أن تكززون هززذه
القوة مرتبطة بزو ازرة الداخليزة للمحافظزة علزى األمزن الزداخلي فزي تلزك المنزاطق .ممزا ُيشزير إلزى العزودة إلزى العمزل
المخيبة.
بمبدأ األمن بالتراضي الذي طالما خبره اللبنانيون بتجاربه ونتائجه
ّ
ورغ ززم ك ززل االس ززباب الموجب ززة والملح ززة الرس ززال الق ززوى األمني ززة إل ززى الجن ززوب بع ززد اس ززتعادة األ ارض ززي

اللبنانية وحدتها ،والحاجزة إلزى المحافظزة علزى األمزن والسزلم األهلزي فزي المنزاطق المحزررة اسزوة بسزائر المنزاطق،

ف ن الشكل الذي اتخذه قزرار إنززال القزوى االمنيزة (ولزيس مبزدأ فزرض األمزن واحتزرام النظزام بواسزطة القزوى األمنيزة
والعسكرية) ،إضاف ًة إلى السوابق التاريخية ال يشجعان على اعتماد حل مماثل  ،أي األمن بالتراضي ،لماذا؟
عززام  1975اعتُمززدت طريقززة إلخمززاد الحززرب الداخليززة قضززت بتعزيززز قززوى األمززن الززداخلي عززن طريززق
مدها بعناصر من الجيش بعد إلباسها بزات عسكرية لقوى األمن ودهزن آلياتهزا بزألوان آليزات الزدرك .وعلزى الزرغم

تصرف و ازرة الداخليزة ،إال أنزه لزم يكزن لهزم سزوى دور
تم وضع حوالى  400جندي مع المصفحات تحت ّ
من أنه ّ
رمزززي مززن دون أي مهمززة للتززدخل .كززان أقصززى مززا سززمحت بززه الحكومززة هززو االسززتعانة بززالجيش كقززوة تابعززة أو
ملحقة بقوى األمن الداخلي ،ألن هذه القوى لم تكن مجهززة علزى الصزعيد القتزالي لحفزظ السزلم .أصزاب هزذا الزنه

مساً بمعنويات الجيش وساهم في اإلساءة إلى كرامة المؤسسة العسكرية.
إذا قززورن الوضززع عززام  1975بالوضززع المسززتجد عززام  ،2000يمكززن اسززتخالص س زؤال مفززاده :هززل

يززتعّلم اللبنززانيون مززن التززاريخ أم يسززتمرون فززي الززتعّلم فززي التززاريخ؟ فززي الجنززوب لززم يحززدث االنسززحاب االس زرائيلي
المفاجئ اضطرابات ذات طابع طائفي في المناطق المحررة ،رغزم ارتبزاك السزلطة فزي التعزاطي مزع مسزألة األمزن

فززي الجنززوب .تكمززن المفارقززة الكبززرى فززي عززدم التجززانس بززين نسززبة الم زوارد المخصصززة للززدفاع والززدور المعطززى
للجيش.

سادساً -الشامعات ،المناعة النفساية والطمتناة :خزالل حزرب السزنتين جزرى التوصزل إلزى  57اتفزاق

لوقززف النززار لتعززود المعززارك بعززد كززل إتفززاق إلززى االحتززدام نتيجززة ردات فعززل غالبزاً مززا تكززون مسززتندة علززى شززائعات
وأفعززال مضززللة .لعبززت الشززائعة ط زوال م ارحززل التززاريخ اللبنززاني دو اًر فززي إثززارة الحززروب وتغززذيتها حتززى أن "حززرب

الشزائعات" كانزت عنوانزاً لم ارحززل عزدة فزي لبنززان .وهزي اعتمزدت بعززد انتهزاء الحزروب فززي الحزوادث األخيزرة (مطلززع
عززام  )2000التززي وقعززت فززي الشززمال وبيززروت عنززدما فززوجئ اللبنززانيون بمجموعززات تريززد عززودة األوضززاع األمنيززة
إلى الوراء بعدما كانوا اعتقدوا انهم ودعوا إلى غير رجعة مشاهد الحرب والتفجير والجثث.
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لزم يعززد خافيزاً علززى احززد مزدى تززأثير الشززائعات والسززرعة الكبيزرة التزي تنتشززر بهززا فززي االوسززال الشززعبية

التززي تصززدقها وتتصز ّزرف أو تتخززذ مواقفهززا علززى أساسززها بسززبب حالززة الضززعف العامززة فززي االزمززات وميززل اإلنسززان
إلى كل ما هو "إثارة وتشويق" ،وذلك إلى حد التأثير على العقول .يستتبع ذلزك حروبزاً وازمزات تنتجهزا ردات فعزل
على هذه الشائعات.

ان ط ززرح الموض ززوع ف ززي الم ارح ززل الالحق ززة النته ززاء الح ززرب ف ززي لبن ززان يه ززدف إل ززى إع ززادة قز زراءة ردات
الشززارع اللبنززاني علززى احززداث مشززابهة ألحززداث عززام  .1975ففززي األفعززال تشززابه بززين مرحلتززي الحززرب والسززلم:
قززذائف ،جثززث ،لعززب علززى الززوتر الطززائفي ،الخززوف مززن متفج زرة أو رصاصززة طائشززة ،فززاألمر نفسززه بالنسززبة إلززى
بعززض الش ززائعات الت ززي رافق ززت أح ززداث  2000مث ززل البالغ ززات الكاذبززة ع ززن س ززيارة مش ززبوهة ...ال ززخ .إض ززافة إل ززى
الشززائعات السياسززية التززي تُرمززى فززي األوسززال الشززعبية بشززكل تعطززي كززل طائفززة أو منطقززة شززائعة "علززى قياسززها"

تززتالءم وأفكارهززا وطروحاتهززا .فالشززائعة السياسززية التززي تسززري فززي الشززمال تختلززف عززن تلززك التززي فززي جبززل لبنززان
مثالً ،وما ُيعمم بين المسيحيين يختلف عنه في اوسال المسلمين.
األفعززال فززي ح زوادث عززام  2000مشززابهة لألفعززال التززي سززبقت الحززرب أو رافقتهززا ،إال أن ردات فعززل
اللبنززاني ب زائهززا اختلفززت هززذه المز ّزرة ولززم تعززط المجززال لفتنززة جديززدة بززين الطوائززف اللبنانيززة أو حتززى النتززائ المرجززوة
لزدى العزابثين بززاألمن ،ألن اللبنزانيين الزذين عززانوا ويزالت الحزروب لززم يظهزروا اسزتعداداً لعززودة لبنزان مجزدداً سززاحة
حرب أو ساحة لصراعات "من اجل اآلخرين".

من هنا ركزت وسائل اإلعالم على مواقزف وردود فعزل المجتمزع المزدني علزى محزاوالت إعزادة إشزعال
الفزتن التزي جزاءت ب جمزاع الفزت مؤيزدة لتزدخل الجززيش بخزالف الحزاالت السزابقة .ومزا تب ّزين مزن خزالل ردود فعززل
اللبنززانيين شززعباً وقيززادات حزبيززة ،أن ثمززة اختمززا اًر لفك زرة الدولززة التززي باتززت ارسززخة فززي االذهززان وهززي دليززل علززى

االتعززاظ مززن المآسززي التززي مز ّزر بهززا لبنززان .وجززاء فززي تأكيززد ل زرئيس اللجنززة النيابيززة للززدفاع واألمززن والداخليززة الل زواء
سامي الخطيزب بعزد مناقشزة اللجنزة للحزوادث األمنيزة فزي الضزنية وبيزروت ان "الشزائعات والتزأويالت التزي حاولزت
تخريب البلد اصزطدمت بمناعزة وهزي أهزم مكسزب كسزبه شزعبنا ضزد كزل اإلشزاعات والتزأويالت التزي كانزت واحزدة

منها تُشعل حرباً طويلة".166
هل الشعب اللبناني محصن نفسياً بما فيه الكفايزة لمواجهزة الشزائعات الهادفزة إلزى إعزادة انتزاج الفزتن؟

ان اسز ززتمرار الرواسز ززب الطائفيز ززة فز ززي نفز ززوس اللبنز ززانيين ال بز ززد أن تش ز ز ّكل عز ززامالً سز ززلبياً فز ززي مواجهز ززة "الشز ززائعات

المغرضززة" .هززذه الشززائعات خطيزرة عنززدما تسززري فززي مجتمززع مززا فتحززدث رد فعززل سززلبي ولززيس فعزالً عقالنيزاً .انهززا
تنم ززو أكث ززر ل ززدى االش ززخاص ال ززذين يش ززعرون بع ززدم ثق ززة ب ززالنفس وب ززالخوف وب ززنقص ف ززي اإلرادة .أتاح ززت طبيع ززة
المجتمع اللبناني تغذية الشعور بالخوف لدى المواطن اللبناني .ورصد خزالل الحزرب ظهزور سياسزات قائمزة علزى
الخززوف والتخويززف يسززتغلها الززبعض ويتالعززب فيهززا بغيززة تغذيززة الن ززاع .والمعززروف أنززه حتززى فززي بلززد توصززل إلززى
درجة عالية من اإلندماج ،ال بد من أن تشكل إثارة المخاوف فيه عامل عدم اسزتقرار ألن اإلنسزان حتزى المعتزدل
سيعود بال ريب إلى غرائزه عندما ُيثار لديه شعور الخوف.

 .166النهار ،2000/1/7 ،ص .3
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مزا الزذي يضزمن فزي المسززتقبل عزدم ظهزور شزائعات أو حصزول تهجيززر جديزد؟ التجربزة اللبنانيزة غنيززة
وأليمززة فززي آن .لقززد اسززتُغلت الشززائعات والخززوف والتخويززف لحصززول تهجيززر .أظهززرت هززذه التقنيززات انهززا لززم تكززن
صززادرة دائم زاً مززن الطائفززة االخززرى ،بززل مززن ضززمن الطائفززة نفسززها ،وألهززداف تهجيرية.اقتضززى التوسززع فززي هززذا
الفصل من أجل دراسة سبل تحقيق مناعة المجتمع تجاه هذا التقنيزات .ولهزذا السزبب كزان الزرئيس ريزاض الصزلح

يززردد باسززتمرار كلمززة "طمأنززة" التززي اعتبرهززا الززبعض ،لالسززف ،نوع زاً مززن البالغززة الكالميززة واألدب فززي حززين انهززا
ذات معنى سياسي وحتى دستوري ولها محتوى في الثقافة المدنية.167
***
المقصززود بالطمأنززة هززو عززدم إثززارة المخززاوف لززدى كززل الطوائززف فززي لبنززان حززول مواقعهززا فززي السززلطة
ودورهززا ومشززاركتها فيهززا .ولززيس جديززداً القززول ان كززل طائفززة تخززاف علززى مصززيرها وتخززاف مززن اآلخززر لكنهززا ال

تُجزاهر بززذلك فززي العلززن .يحززدد المززؤرخ كمززال الصززليبي "معاقززل العنززف" قززديماً فززي لبنززان و"حصززونها االساسززية فززي
االريزاف" كمززا و"فزي المززدن السزاحلية حيززث بزرز شززعور فئززة مزن اللبنززانيين "بعزدم الطمأنززة حيزال وضززعهم السياسززي
الجديززد" .ويؤكززد أنززه منززذ اواخززر الثالثينززات بززدأ "المسززلمون السز ّزنة والمسززيحيون بمواجهززة بعضززهم بعضزاً بعصززابات
منظمزة" .ويسزتخلص الصززليبي أن صزدامات الشزوارع القليلزة تلزك التززي حصزلت بززين الطزرفين "لزم تكززن ربمزا يومهززا
خطيرة ،ولكنها لم تكن إال أول الغيث".168

ال يمكن المضي في مشروع السلم األهلي الدائم وتحصزينه مزن دون اعتمزاد اسزتراتيجية "تطزيمن" هزي

م ززن مس ززؤولية القي ززادات السياس ززية والديني ززة ،عل ززى عك ززس م ززا حص ززل اوائ ززل الس ززبعينات حي ززث س ززادت اس ززتراتيجية
التخويززف وعززدم التطمززين ،وكززذلك مززن خززالل تربيززة مجتمعيززة تنمززي الثقززة بززالنفس والززوعي لززدى اللبنززانيين وبخاصززة
ضززرورة التحقززق مززن صززحة الخبززر وعززدم اإلنجزراف وراء اإلشززاعات .ثمززة معالجززات ينبغززي اعتمادهززا لخلززق مناعززة
لدى الشعب تجاه الشائعات .لكن التربية وحدها غير كافية بمعزل عن وجود قيزادات وسياسزيين مزن طينزة ريزاض

الصززلح وبشززارة الخززوري وف زؤاد شززهاب .169ولألسززف ف ز ن بعززض المسززؤولين فززي لبنززان اليززوم ليس زوا علززى مسززتوى
المرحلة.
ان عدم وعي مخاطر سياسات الخوف والتخويف ،واستغالل هذا الخوف ،يؤدي حتماً إلزى نسزف كزل

الجهود في مجال الحوار اإلسالمي  -المسيحي ،ويهدد بانهيار كل التجارب التاريخية اإليجابية.

سابعاً -كيف يقاوم اللبنانيون التطييف؟ هل لبنان هو بالفعل محصن ضد حمالت التعبئة والشحن

الطائفي انطالقاً من أحداث ووقائع عام  2001في عالقتها بالسلم األهلي الدائم؟ ما هي أبرز أشكال التطييف،
167
مسرة في تحقيزق صزحافي لرمززة عسزاف" ،الشزائعة السياسزية احزدى تقنيزات الحزرب المسزتعادة" ،ناداء
 .انطوان ّ
الوطن ،2000/1/7 ،ص .3

التصاور والواقاق) ،ترجمزة عفيزف الزرزاز ،مؤسسزة
 .168كمال الصليبي ،بيت بمنازل ك يارة (الكياان اللبنااني باين
ّ
نوفل ،بيروت 312 ،1990 ،ص ،ص .228-227

 .169وض ززاح شز ز اررة" ،أش ززجع رج ززل سياس ززي عرب ززي ق ز ّزدم رابط ززة الدول ززة الوطني ززة عل ززى العص ززبية األهلي ززة (ري ززاض
الص ززلح)" ،و"حداث ززة سياس ززية ت ززوّفر عل ززى أص ززحابها الح ززروب األهلي ززة وجم ززوح العام ززة" ،الحيااااة11 ،
و.1991/8/12
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نزاعات الداخل وحروب الخارج

إطار لبحث واستشراف مسار السلم
ومقاومة اللبنانيين لها؟ تُش ّكل إعمال الرصد المستمر حول العيش المشترك،
اً
االهلي في لبنان ،استناداً إلى أكثر من  140مؤش اًر للعيش المشترك ،أي مجموعة المعطيات الكمية والنوعية
التي يمكن من خاللها تحديد مدى تراجع أو تقدم مناعة العيش المشترك في لبنان .توزعت الوقائع والمؤش ارت

على ثالثة محاور كبرى هي:

 .1النظام الدستوري والموا يق والحكم :لم تظهر مطالبة ب حصاءات طائفية ،بل ظهر تقدم في

هذا المجال عبر التأكيد على الثوابت الميثاقية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني .وتعتبر قاعدة المناصفة
المعتمدة في لبنان في تشكيل الحكومات والمجلس النيابي ووظائف الفئة االولى في االدارة والجيش وتخصيص
المال العام ،بأنها تعبير عن التضامن الوطني بين الطوائف .انها تشكل في الوقت نفسه ضمانة لحماية
األقليات من مخاطر العزل ،وكسباً لمشاركتها .وهذه قاعدة تلهمها حكمة سياسية وتجارب تاريخية غنية بشرل
قراءتها دون أفكار مسبقة أو عقدة خوف.
رداً على محاوالت تحريف مفهوم النظام اللبناني ،أوضح محمد السماك روحية اتفاق الطائف بشكل
ال لبس فيه ،وكتب ان "لبنان يكون دولة للمسيحيين والمسلمين معاً أو ال يكون .فال لبنان من دون مسيحيين
وال لبنان من دون مسلمين ،وهو ال يمكن أن يكون دولة مسيحية أو دولة إسالمية .وهذا ركن ثابت في الكيان

اللبناني(… ) .من هنا أهمية ما ورد في اتفاق الطائف من انه بصرف النظر عن أي متغيرات في الديموغرافيا
الطوائفية ،ف ن المناصفة في كل من مجلس النواب وفي الحكومة هي ركن ثابت أيضاً من أركان الوفاق

الوطني ،وكذلك طائفية رئيس الجمهورية".170

لكن في المقابل ،بالنسبة لمدى شعور المواطنين بالتوازن وعدم الهيمنة أو الغبن ،ف ضاف ًة إلى
رواسب الماضي ،ظهرت مطالب جديدة منذ تشكيل الحكومة في تشرين الثاني  2000التي تألفت من  30وزي ًار

بينهم وزير أرمني واحد بدالً من اثنين عمالً بسوابق تعود إلى كوتا تأليف الحكومات في عهد الرئيس الياس

الهراوي ( .) 1998-1989حيال هذا الواقع ،طالب حزب الطاشناق ،الممثل للغالبية األرمنية في لبنان ،بتعيين
وزير أرمني ثان.171

حّلت ذكرى  13نيسان عام  2001وسط إنقسامات وتشنجات بين السياسيين حول قضية الوجود

العسكري السوري في لبنان .وجاءت "الهدية الملغومة" التي سبقت ذكرى حرب  1975بيومين ،وانفجرت في
بخشتيه بأقرباء نائب الكتلة الجنبالطية أكرم شهيب ( ،)4/11لتعيد تذكير اللبنانيين بأهوال الحرب ،ووصفها

وزير اإلعالم غازي العريضي بأنها "رسالة ارهابية" .صدرت مواقف داعية للتضامن ونبذ التطرف واالنقسام.
وأكد القضاء اللبناني وجود "دوافع شخصية" وراء المتفجرة .ووقع عدد من االغتياالت السياسية استهدفت حص اًر
قيادات فلسطينية داخل مخيمات الالجئين الفلسطينيين التي تعتبر جز اًر أمنية ال سلطة للدولة اللبنانية عليها.

ووقعت أحياناً اشتباكات بين المنظمات الفلسطينية داخل معاقلها في هذه المخيمات أسفرت عن سقول ضحايا.

وعلى صعيد التمثيل الشعبي ،أسفرت نتائ االنتخابات النيابية التي جرت صيف عام  ،2000وما

سبقها من حمالت ومواقف ،عن بروز تيار لبناني من جميع الطوائف ،مطالب بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني
 .170المستقبل ،2001/7/21 ،ص .2
 .171تراجع صحف .2001/2/21
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لجهة إعادة انتشار الجيش السوري في لبنان .انتقل النقاش حول هذا الموضوع إلى البرلمان المنبثق حديثاً من

هذه االنتخابات في دورته التي انعقدت في تشرين األول  .2000ثم تجدد النقاش في المجلس النيابي في أولى

جلسات بداية عقده األول في النصف الثاني من آذار  2001وكانت حصليته :تبني الزعيم الدرزي وليد جنبالل

مطالب المسيحيين الرئيسية ،ووجه بتهديد على موقفه هذا .إطالق دعوة الرئيس عمر كرامي إلى عقد مؤتمر
عراب وثيقة الوفاق الوطني الرئيس حسين الحسيني تعبي اًر عن تأييده
وطني .وموقف الصمت الذي إلتزمه ّ
تطبيق الوثيقة .تقاطعت هذه المواقف مع إجماع النواب البير مخيبر ونسيب لحود وبطرس حرب على ضرورة
تطبيق ميثاق الطائف وتصحيح العالقات اللبنانية – السورية .وفي الواقع ،ف ن الوجود المادي للجيش السوري

ليس هو ما يجرح اللبنانيين في كرامتهم ،بل ان ربط هذا الوجود بمسألة المحافظة على السلم األهلي الدائم بين

اللبنانيين يعتبر ضربة لمعنويات كل القوى اللبنانية التي رفضت الحرب ،وقاومت منظومتها ،وصمدت في وجه

محاوالت التقسيم التي تصدت لها أيضاً سوريا ببسالة ومن منطلقات قومية واستراتيجية ،على ما كانت تؤكد

دائماً.

منذ انتهاء الحروب في لبنان عام  1990وانطالق مسيرة السلم األهلي ،اجتازت البالد مرحلة نقاهة

واعادة إعمار على مختلف المستويات حتى عام  .1999ولكن في عامي 2000 ،و ،2001دخل لبنان في
وضع إذا استمر تفاقمه ُيخشى أن يهدد ب عادة انتاج تجارب الحروب الماضية.
منذ انسحاب اسرائيل من الجنوب في ايار  ،2000ظهر شعور بالنشوة لدى ابناء طوائف لبنانية،
وبخاصة في أوسال بعض الشيعة ،وهم غالبية المقاومة أو "حزب هللا" .وفي الوقت نفسه برزت مخاوف من
حصول عمليات انتقامية لدى العديد من اللبنانيين الذين كانوا تحت سيطرة االحتالل االسرائيلي طيلة  22سنة،
وتعاملوا معه أو مع ادواته المحلية في ميليشيات "جيش لبنان الجنوبي" سواء كان هذا التعامل تم بفعل اإلكراه
أو من دونه .ورغم حوادث متفرقة ،ف ن انضباطية المقاومة وحركة "أمل" والشيعة عموماً إبان االنسحاب
االسرائيلي ،فوتت على اسرائيل ما كانت تخطط له من وراء تعجيل انسحابها قبل الموعد المحدد في السابع من

تموز ،أمالً بحصول فوضى واقتتال داخلي بين اللبنانيين يريحها من عمليات المقاومة ويؤدي إلى حالة تقسيمية

في الجنوب.

ترافقت لحظة النشوة مع قيام بعض الشيعة من المقاومة بحركات في الشارع وفي السياسة ،اتخذت
مؤش اًر على استعمال وسائل الخوف والتخويف :من استعراض غنائ م الحرب في مناطق مسيحية ،إلى رفع
مستوى العرض في عاشوراء مصحوباً بخطاب سياسي ،في لحظة تقابلية مع خطاب سياسي مسيحي إثر عودة

البطريرك صفير من رحلته إلى الواليات المتحدة وكندا ،مما أضفى طابعاً تعبوياً على الخطابين.

المتمعن في واقع االمور يمكن له ان يخاف على الشيعة من بعض توتراتهم وبعض تعبيراتهم عن

توترهم ،أكثر مما يخاف منهم على لبنان الكيان ،الذي يحلو للبعض من الشيعة وغير الشيعة ،ال من الشيعة
وحدهم ،باعتباره عاب اًر ومؤقتاً وغير نهائي وغير متبلور .واذا ما اردنا ان نق أر التوجه الشيعي ومؤشراته ،فال بد
من أن نق أر جذوره ومكوناته ،في العقل الشيعي الراعي ،أي العقل المرجعي الحريص على ان ال تكون الدولة

الوطنية استقالة من الهموم العامة ،وال تكون الهموم االسالمية أو العربية العامة إلغاء لالنتماء الوطني أو اعفاء
للذات من الوظيفة الوطنية.
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معبرة عن توافق عام على المبادئ الواردة
جاءت بعض المواقف حول إدراك طبيعة النظام اللبناني ّ
في مقدمة الدستور اللبناني .في هذا السياق ،أكد رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي االعلى الشيخ محمد مهدي
شمس الدين ،قبيل وفاته بشهر ،تخليه عن مشروع "الديمقراطية العددية" .172مضيفاً بالنسبة إلى سوريا ولبنان،

والكال م هو لإلمام شمس الدين" :قلت وأكرر ان لبنان خارج أي صيغة من الوحدة إلى أبد اآلبدين ،ولو تكونت
جمهورية عربية من طنجة إلى عدن ،لبنان الدولة العربية الثانية ،سيبقى دولة عربية اخرى .ال وحدة .فطبيعة
االجتماع اللبناني تقتضي ذلك وفائدة العرب تقتضي ذلك أيضاً .لبنان هذه الدولة العربية في اجتماعه المدني،
وثمة خصوصية تجعل من األفضل له ولكل المحيط العربي واالسالمي أن يبقى جمهورية مستقلة ذات سيادة

غير متحدة مع أحد ،تتعاون مع الكل من دون أن يذوب كيانها مع أحد".173

في عام  2001تواصل استخدام وسائل الخوف والتخويف ،وتفشي ايديولوجيا العنف :قامت

تظاهرات ألهداف عير سلمية ،منذرة بوقوع مشاكل عنف جديدة ،وسط بيروت ،رفع خاللها المتظاهرون عصياً
وسواطير ومسدسات في شكل ظاهر ،174ونقلت صورها عبر وسائل االعالم .وأُطلقت تهديدات علنية بمضايقة

أبناء طوائف معينة في الشمال وقطع الطرق ،للضغط على البطريرك الماروني مار نصرهللا بطرس صفير
وحمله على تغيير مواقفه اللبنانية المطالبة بانسحاب الجيش السوري .واقترنت الحملة التي استهدفت صفير في

عكار بتظاهرة نظمت ضده .175ولم تفتح تحقيقات في هذه القضية لمعرفة حقيقة دوافع التحريض واثارة

النعرات .رغم توفر نصوص قانونية في لبنان لمالحقة المحرضين الطائفيين ،تطبق فقط على الكتاب

والصحافيين دون مثيري الحساسيات أنفسهم من سياسيين ورجال دين الذين هم غالباً محصنون وغير خاضعين
للعدالة ،ف ن رئيس الحكومة رفيق الحريري اعلن أن حكومته تحضر قانوناً يحظر إثارة النعرات الطائفية،176

ولكن بعد مرور عدة أشهر على هذا اإلعالن لم يعد أحد ال في الحكومة وال في المجلس يتحدث عن

الموضوع.
لم يقتصر الترهيب على رجال دين من طائفة معينة ،بل طالت الممارسات مسؤولين روحيين لدى
طوائف أخرى .تعرض احد المشايخ المسلمين ،هو الشيخ حيدر المولى ،لمحاولة اعتداء بالضرب في حسينية
النبطية على أيدي شبان حزبيين بسبب مواقفه الفقهية من حز الرؤوس في عاشوراء ( 6نيسان).

يبدو أن أوضاع البلد وذهنيات البعض وغياب سيادة القانون ومدى فاعلية األمن في صورة عامة،

كلها عوامل تغري يومياً العديد من المواطنين على اللجوء إلى العنف تحصيالً لحق أو رداً لتهجم أو ظلم ،أو

لمجرد التشفي واالنتقام.
ّ

 .172النهاااار ،2000/12/7 ،ص  ،5ت ارجززع وقززائع مقابلززة مززع االمززام الشززيخ محمززد مهززدي شززمس الززدين أج ارهززا
مراسل النهار في باريس جورج ساسين.

 .173المرجع نفسه.
 .174تراجع صحف .2001/4/10
 .175تراجع صحف .2001/4/28
 .176الشر  14 ،و ،2001/4/15ص .1
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حصل سنة  2001مزيد من العمليات االنتقامية موجهة من لبنانيين ضد لبنانيين في عدد من

بلدات وقرى الجنوب المحرر ،بينها حوال وميس الجبل ومرجعيون وكفركال ،حيث ظهرت موجة من االعتداءات

استهدفت ممتلكات متعاملين سابقين مع االحتالل االسرائيلي وميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" :في  15أيار
 2001بثت "المؤسسة اللبنانية لإلرسال" في نشرتها اإلخبارية المسائية أنه منذ  26آذار الماضي ولتاريخه
تعرضت ممتلكات  8أشخاص من عناصر ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" أو تخص أفراد عائالتهم لالعتداء

بالتفجير أو الحرق رغم تنفيذهم ألحكام العقوبات الصادرة عن المحكمة العسكرية .وأوردت الصحف اللبنانية
الصادرة بعد هذا التاريخ أخبار حوادث انتقام عديدة وقعت من حرق أو تفجير سيارات ،ومنازل واطالق نار
على بعض العناصر السابقة بلغت أوجها في العثور على أحدهم جثة متحللة وهو حسين علي ضاهر (69
عاماً) من لبايا البقاعية ،بعد اختفائه بثالثة أسابيع من بلدة كفركال حيث كان مقيماً .لكن الطبيب الشرعي أكد

ان الوفاة نتجت من نوبة قلبية .وترافقت االعتداءات مع بيانات تنذر العناصر السابقة في "الجنوبي" بوجوب

مغادرة قراهم تحت طائلة التصفية الجسدية ،وتحظر على الخارجين من السجن العودة إليها ألن مصي اًر قاتماً

ينتظرهم.177

رداً على هذه االستف اززات ،قام وفد من مشايخ الطائفة الدرزية برئاسة الشيخ فندي شجاع بمراجعة
مسؤول منطقة الجنوب في "حزب هللا" الشيخ نبيل قاووق في قضية التوترات .لكن المسؤول الحزبي اشتكى من
"تساهل في األحكام التي صدرت بحق من" اعتبرهم انهم "خانوا وطنهم" .وفي المقابل ناشد رئيس الوفد الشيخ
شجاع "كل من له أي اعتراض على المتعاملين السابقين مع الميليشيات الحدودية بعد تنفيذهم األحكام القضائية
الصادرة بحقهم بأن يعرض شكواه أمام القضاء ،ألن االنتقامات واالستف اززات تسيء إلى الوحدة والتماسك

الداخليين".178

من جهتها اعتقلت أجهزة األمن سبعة اشخاص ،ادعي على أربعة منهم بتهمة التخريب وصدرت
أحكام بالحبس ضدهم لمدة تتراوح بين  3و 6أشهر.
تحت عنوان "ارفعوا الظلم عن الناس" كتب الصحافي في "النهار" بهجت جابر مقاالً انتقد فيه

عمليات االنتقام التي تستهدف األبرياء في الجنوب المحرر .179وقال" :تكاد العدالة في لبنان تتحول عدالتين،

عدالة تحكم ب سم القضاء العسكري وبالعدل والنزاهة والضمير ،وتصدر أحكامها في دفعات متتالية منذ أكثر

من ستة أشهر في حق المتهمين بالتعامل مع العدو ا السرائيلي عبر ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" ،حتى قارب

عدد المحالين على القضاء العسكري حتى اآلن نحو خمسة آالف متعامل أو من يشتبه بعالقاتهم باسرائيل

وانطوان لحد أو الذين كانوا قد دخلوا بالد العدو بقصد االرتزاق طوال ربع قرن مرغمين تحت ضائقة الفقر

والبطالة والعوز ،وعدالة اخرى تالحق األبرياء .المحكمة تقوم بواجباتها كاملة وتعقد جلسات تمتد أحياناً من

التاسعة صباح ًا حتى الرابعة فج ًار وتحاكم المتهمين وجاهي ًا والفارين غيابي ًا وتصدر أحكامها باإلدانة أو بالبراءة
وذلك بحسب اقتناعها وتقديرها لألدلة والقرائن في آالف الدعاوى المرسلة إليها من أالجهزة األمنية .وحتى اآلن

 .177تراجع صحف .2001/4/24
 . 178تراجع صحف .2001/5/15
 .179النهار.2001/4/24 ،
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حاكمت المحكمة العسكرية برئاسة العميد ماهر صفي الدين أكثر من أربعة آالف متهم ،فحكمت على البعض

باإلعدام بعد ثبوت ضلوعهم في التعامل مع اسرائيل وتقديم العون إليها والمعلومات عن تحركات المقاومة

وأماكن وجودها .وتفاوتت بقية األحكام بين االشغال الشاقة من  15سنة إلى ثالث سنين والبراءة لعدم كفاية
الدليل .وأنزلت المحكمة بالمحكومين الذين دانتهم بالغرامات المالية التي تجاوزت حتى اآلن  300مليون ليرة.

إذاً القضاء العسكري أظهر مقدرة كبيرة في هذه المحاكمات التاريخية وأصدر آالف األحكام العادلة .وبات من
واجب الدولة عبر أجهزتها األمنية تأمين الحماية لألبرياء الذين أُطلقوا بعد ثبوت براءة كل منهم .ولكن هؤالء

األبرياء باتوا يتعرضون اآلن ألعنف عمليات االنتقام والتشفي بحرق منازلهم أو نسفها أو إحراق سياراتهم أو
خطفهم على أيدي أشخاص لم يتوص ل التحقيق إلى معرفتهم ،إضافة إلى أن العديد من الموقوفين في سجن

جرمتهم المحكمة العسكرية تتعرض ممتلكاتهم من منازل وسيارات في القرى الجنوبية للحرق
رومية والذين ّ
والنسف والتدمير )...( .سمعت عجو اًز في حاصبيا تقول "هذه ليست حرب تحرير انها حرب تفقير" .فهل تحزم

الدولة أمرها وتفرض وجودها في الجنوب حيث تنتهك حقوق اإلنسان وحيث تتعرض الكرامة للنسف والحرق
والتدمير؟ هل يجوز أال تحمي الدولة األبرياء وترفع الظلم عنهم؟ والى أين نحن سائرون".
ُيشار إلى ان عقوبة اإلبعاد التي ُحكم بها على العديد من المتعاملين السابقين في الجنوب ،بمنعهم
من العودة إلى قراهم تُمثل مفهوماً عثمانياً يتنافى مع مبادئ حقوق اإلنسان .وكان من األفضل ربما تنظيم

المصالحات والعودة إلى القرى على غرار ما حصل مع مهجري حرب الجبل.

ال يزال السالح منتش اًر في لبنان بين أيدي نسبة مرتفعة من المواطنين بصرف نظر من الدولة

وسلطاتها .ويثبت ذلك إحجامها عن جمع السالح بعد انتهاء الحرب قبل أكثر من عشر سنوات أو ربما عجزها
عن ذلك .واألمران خطيران ألنهما يعنيان أن الحرب لم تنته بعد ،وأن اشتعالها ينتظر ق ار اًر كبي اًر باعتبار أن

البارود والنار موجودان .ومنها أيضاً استمرار وجود عدد من الجزر األمنية اللبنانية وغير اللبنانية .و"قياديو"
هذه الجزر يطبقون "قوانينهم وأنظمتهم" على أنفسهم وعلى الذين خارج "معاقلهم" .وهذا التطبيق ترافقه أحيان ًا
ممارسات جرمية ال يمكن مكافحتها بالتسامح .ونسبة كبيرة من الناس ال يسودهم اقتناع بأن القضاء مستقل

ومنزه ع ن األغراض والتدخالت والنفوذ .وما يعزز عدم القناعة الكالم الذي يسمعونه من قضاة ومحامين
ومتقاضين حول مضايقة منافسيهم بواسطة القضاء .فضالً عن استمرار غياب دولة المؤسسات والقانون رغم

كثرة الكالم عليها .وال ُيسأل المسؤولون والسياسيون وحدهم عن هذا الغياب ،بل ُيسأل أيضاً الشعب.
أسلحة صغيرة ومشكالت كبيرة :لمناسبة انعقاد مؤتمر االمم المتحدة المعني باالتجار غير المشروع
باألسلحة الصغيرة واالسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ،في الفترة ما بين  20- 10تموز في نيويورك ،2001
ال تحت عنوان "اسلحة صغيرة ومشكالت كبيرة" توجه فيه إلى
كتب األمين العام لالمم المتحدة كوفي انان مقا ً
الرأي العام العالمي .ومما جاء في نص الرسالة الذي نشرت "النهار" نسخة منها مترجمة إلى العربية" :ان

االسلحة الصغيرة تعتبر تهديداً للسلم والتنمية والديمقراطية وحقوق االنسان" ،مضيفاً بأن "لهذه ضلعاً في أكثر

من  1000حالة وفاة تحدث يومياً في العالم ،معظمها لنساء وأطفال" ،بحسب المسح المستقل لألسلحة الصغيرة

لعام .1802001

 .180النهار ،2001/7/11 ،ص .1
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في مقابل هذه السلبيات ،رصدت إيجابيات :تدخل رئيس الحكومة رفيق الحريري مندداً بلغة التهديد

التي أُطلقت بحق البطريرك .وسجل رئيس تحرير "السفير" االستاذ طالل سل مان في مقال افتتاحي ،بالتقدير
الكثير مما صدر عن البطريرك بشأن وحدة اللبنانيين ونبذه التطرف الديني في المنطقة وتشبثه بالعيش
المشترك .وتصدى النائب ياسين جابر (النبطية) ،والنائب السابق حسن يتيم ،لردود بعض رجال الدين في
عكار على مواقف صفير .ونددت "ندوة العمل الوطني" برئاسة الدكتور سليم الحص بالتظاهرات المهددة
بالعنف وغياب الدولة التي انتقدت موقفها معتبرة انه "من باب التساهل" .181وفي مواجهة دعوات مبرمجة للقيام

بتظاهرات وتحركات تأخذ المنحى الطائفي ،رفض "المرابطون" زج اسمهم في بيانات مدسوسة معتبرين "انها ال

تمت لحركتهم بصلة .182ووقعت  43جمعية على وثيقة "ضد الحرب المصطنعة" ترفض "اللغة المبرمجة"
وتؤكد على ان مستقبل لبنان يرتبط بمناعة شعبه .ولكن هل الشعب اللبناني هو بالفعل محصن ضد حمالت
الشحن والتعبئة والتسييس؟

حصل في شهر حزيران  2001انسحاب سوري جزئي من بيروت وبعض مناطق الجبل ،وهو ما

اصطلح على تسميته ب عادة انتشار القوات السورية .لم يربط االنسحاب بمسألة تطبيق اتفاق الطائف ،والبيان
الوحيد الذي صدر عن مديرية التوجيه توضيحاً للتحركات العسكرية على الطريق الرئيسية بين بيروت ودمشق

لم يأت على ذكر االتفاق المذكور .ولكن أياً تكن االسباب المعلنة ف ن هذه الخطوة أتت منسجمة مع وثيقة
الوفاق الوطني.

 .2التاراخ والذاكرة الجماعية :كان لبعض القوى في المجتمع المدني اللبناني طقوس رائدة في

إحياء ذكرى شهداء الحرب .وقد ش ّكل االحتفال الحاشد الذي أقامه الحزب التقدمي االشتراكي في المختارة في
الذكرى الرابعة والعشرين الغتيال مؤسسه الزعيم الدرزي كمال جنبالل نقطة تحول في طقوس الذاكرة .إذ خلت
الكلمة التي ألقاها رئيس الحزب وليد جنبالل من التعابير المألوفة في معظم المناسبات المشابهة لدى أكثر

القوى السياسية في لبنان والتي غالباً ما تستعيد خطاب الحرب ،تبرئة للذات وتخويناً ل خر .والالفت أن الكلمة
جاءت تعبي اًر عن توبة قومية جامعة عندما قال" :لم نكن في االساس ،في اية لحظة ،نعتبر هذه الذكرى ذكرى

حقد وانتقام أو ضغينة ،لقد تجاوزنا الحدث ،وانطلقنا من أجل تثبيت الرسالة اللبنانية الديمقراطية واإلنسانية

والعربية".
لكن نظرة بعض األحزاب إلى الرموز الوطنية الجامعة استمرت مغشاة ،ال قدرة لها على تغليب
الوفاق بل على العكس سيطرت الخصومات التاريخية القديمة .وفي هذا السياق انتقد أحد األحزاب العاملة في
لبنان رجال االستقالل معتب اًر انهم "أخّلوا بالمسؤولية" .جاء االنتقاد في بيان وزع على الصحافة لمناسبة إعالن
انشاء مؤسسة باسم رئيس الوزراء السابق ،أحد رجاالت االستقالل ،رياض الصلح في ذكرى مرور خمسين
عاماً على استشهاده .وحمل البيان على استعمال تعبير الشهادة الذي رأى انه يشكل "تشويهاً فاضحاً لحقيقة

الشهادة".183

 .181تراجع صحف .2001/4/13
 .182صحف .2001/4/10
 .183تراجع صحف .2001/7/21
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أطلقت اللجنة التحضيرية العمل في مركز أبحاث حول ذاكرة الحرب اللبنانية (،)1990-1975

بندوة علمية نظمتها تحت عنوان" :ذاكرة الغد" ،يومي الجمعة والسبت  30و 31آذار  2001في مبنى االمم
المتحدة ،االسكوا .وهدفت الندوة إلى إثارة مسألة الذاكرة الجماعية للحرب وما يحيط بها من مشاكل يجري

تجاهلها ،وم حاولة تحديد طريقة التعامل مع ذلك الماضي على نحو يساعد اللبنانيين على تجاوزه.

أعلن رئيس المركز التربوي للبحوث واإلنماء الدكتور نمر فريحة ان كتاب التاريخ الموحد سيكون

جاه اًز في المكتبات مطلع السنة الدراسية  2002-2001لصفوف الحلقتين االولى والثانية من التعليم االساسي،
أي الصف الثاني حتى السادس االساسي .ودعا المسؤولين عن المدارس والمؤسسات التربوية الرسمية

والخاصة إلى إعداد لوائح الكتب المدرسية للسنة المقبلة ،آخذين في االعتبار توافر كتاب التاريخ الموحد بحسب

المناه الجديدة للصفوف المذكورة.184

 .3الدفاعات الوطنية والمجتمق المدني :في مجال السياسة الخارجية والنظرة إلى موضوع

المقاومة .وبشأن العالقة المثلى بين السلطتين التنفيذية والعسكرية الضامنة للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وبشأن

العالقات بين هاتين السلطتين والمنظمات األمنية االخرى على االراضي اللبنانية .ف ن تكن الحكومة تراقب

القوات المسّلحة وقوى األمن الداخلي على نحو فاعل ،إال أن الوضع يختلف مع فصائل في المقاومة

الفلسطينية في المخيمات ،الخارجة عن سيادة الحكومة ،ومع منظمات أمنية لبنانية .وفي هذا السياق ،أخرج

الرئيس الحريري إلى العلن خالفه مع "حزب هللا" حول موضوع المقاومة في الجنوب غداة عملية عسكرية نفذها
الحزب في مزارع شبعا ضد القوات اإلسرائيلية ( ،)3/16فأصدر مكتبه بيان ًا ،قبل أن يعود الحريري نفسه إلى

سحبه ،ذ ّكر فيه بأنه "ال يجوز لفئة أن تنفرد بالمقاومة ،وأن االنتصار الذي حققته المقاومة هو حصيلة للصمود
عبر عنها التفاف الشعب اللبناني بكل مستوياته حول المقاومة ورجالها
الداخلي وإلرادة وطنية لبنانية شاملة ّ

ويشار إلى أن حركة المقاومة لم تفقد منطق وجودها العسكري ،برغم فصل قضية استمرار احتالل
وعملياتها"ُ .
مزارع شبعا عن تطبيق القرار  425الصادر عن االمم المتحدة .ذلك العتبارات عدة أهمها :الطابع غير المنجز

لإلنسحاب اإلسرائيلي (مع االحتالل المتواصل لمزارع شبعا) ،واإلبقاء على حوالى عشرين معتقالً لبنانياً في
السجون االسرائيلية ،ورفض منح حق العودة لالجئين الفلسطينيين من لبنان التي تفرضها وثيقة الوفاق الوطني.
هذه عوامل عديدة تدفع بز"حزب هللا" إلعطاء األولوية لدوره العسكري واألمني في جنوب لبنان.185

التنوع في اآلراء قد يكون موجودًا بين ركني السلطة التنفيذية نفسها :رئيس الجمهورية من جهة
الذي سبق ان أعلن رفضه إرسال الجيش إلى الحدود الجنوبية للحيلولة دون اعتباره حامياً ألمن االسرائيليين.
يحبذ عدم قيام عمليات مقاومة خشية تعريض المساعدات الدولية للبنان
ورئيس الحكومة من جهة ثانية الذي ّ

ألي تحفظ من جانب الدول المانحة التي قد تتذرع وراء احجامها باستمرار العمليات الحربية على األرض

 .184تراجع صحف .2001/7/7
. Marina Da Silva et Walid Charara, “Irrésistible ascension du Hezbollah”, in
Manière de voir – Le Monde diplomatique (Atlas 2001 des conflits), no 55,
janvier-février 2001, pp. 66-69; et Mahmoud Soueid, Israël au Liban, la fin
de trente ans d’occupation?, publié par les éditions de la Revue d’études
palestiniennes, Paris, 2000.
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والخسائر الناجمة عنها .وهناك من جهة ثالثة المواطنون اللبنانيون الذين يعانون التحرشات واالستف اززات

االسرائيلية على الحدود ويطالبون ببدائل أمنية عن الجيش بعد إدراكهم حجم الضغول التي تمنع جيشهم

الوطني من االنتشار حتى الحدود .إذ طالب أهالي كفرشوبا القوة الدولية ب قامة مراكز ثابتة على امتداد الخط

األزرق ،خالفاً لموقف "حزب هللا" الذي رفض مطلع شبال  2001استحداث مركز للكتيبة الهندية في محيط
بركة كفرشوبا .وزار وفد من البلدة مقر قيادة الكتيبة الهندية في ابل السقي ،وسّلم عريضة في هذا الصدد تحمل

تواقيع عدة ،إلى قائدها الكولونيل فيرماني الذي نقلها إلى القيادة الدولية في الناقورة .وجاء في العريضة:
"نناشدكم تنفيذ ما نصت عليه الق اررات الدولية التي حددت مهمات عملكم في الجنوب .ونطالبكم ب قامة مراكز

ثابتة على طول الخط االزرق الموقت المحازي لبلدتنا ،األمر الذي ُيشكل مصدر طمأنينة وحماية لنا من
االعتداءات االسرائيلية لممتلكاتنا وأراضينا".186
وفي ما يتعلق بحدود تمّلك األجانب ،صوت مجلس النواب هذه السنة على قانون يحصر عمليات

تمّلك األجانب .ولكن صدر العديد من األصوات التي اعتبرت أن القانون الذي أقره المجلس بضوابط ينطوي
على "تمييز" بحق الفلسطينيين .فتقدم عشرة نواب بمراجعة للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بهدف

إعطاء الفلسطينيين حق تمّلك عقارات .لكن المجلس رد الطعن معتب اًر أن "من حق الدولة وضع القيود إذا كان
التمّلك متعارض ًا ورفض التوطين" .187وبذلك أعلن القضاء الدستوري أن القانون جاء انسجام ًا مع الثوابت
الميثاقية الواردة في وثيقة الوفاق الوطني وتأكيداً لحق العودة ورفضاً للتوطين.
***

*

امناً -أحداث ووقامق عام  2002في عالقتها بالسلم األلهلي الدامم في لبنان  :منذ ان قام

البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرهللا بطرس صفير بزيارته التاريخية إلى الشوف التي كرست المصالحة
أعده لصفير
بين الطائفتين المسيحية والدرزية ،واعالن الزعيم الدرزي وليد جنبالل اثناء االستقبال الحاشد الذي ّ
في المختارة ،أن "حرب الجبل وّلت إلى غير رجعة" ،188توقفت المصالحات الوطنية بين الطوائف بفعل أحداث

سجل عودة قسم كبير من عناصر ميليشيا "الجيش الجنوبي"
 7آب وما استتبعها من اعتقاالت ومالحقات .لكن ّ
السابق من المنفى االسرائيلي الذي فروا إليه عام  2000مع عائالتهم حيث رجعوا في اواخر العام  2001إلى

قراهم في الجنوب دون ضجة أو اعتراض ،واستمرت عودة مهجري حرب الجبل العام  1983إلى قراهم ببطء.

تركت المالحقات المنفذة ضد حوالى  150شاباً ،والتي استتبعت المصالحة الدرزية-المسيحية في

الجبل ،شكوكاً حول األهداف الحقيقية لسلطة مركزية بدت كأنها منزعجة من االنفتاح والتالقي وطي صفحة
الحرب في الجبل .وكتب الوزير غسان سالمة معتب اًر أن "البالد في حاجة ماسة إلى مصالحات مجتمعية في
العمق مثل التي ازهرت في الشوف وقراه .غير ان هناك من اعتبر نفسه متضر اًر من حصولها ،أو من سعى

 .186تراجع صحف .2001/2/28
 .187الصحف اللبنانية بتاريخ .2001/5/11

*
يعده الباحث حول حالة المناعة اللبنانية والسلم األهلي في لبنان ،باالستناد إلى الوقائع المتراكمة
تقرير سنوي ّ
وتحليلها.

 .188السفير ،2001/8/6 ،ص .4
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لتقزيم معانيها ،أو من عمل على محاولة وأد بزوج مثيالتها في الشمال والجنوب والسهل ،وهي مثيالت

ضروريات".189

رصدت وقائع وأحداث أمنية خطيرة متعلقة بالسلم األهلي بين آب  2001وآب  2002كشفت ان
هناك من يريد إحياء الماضي االليم بالعودة إلى "لبنان-الساحة" مما أدخل عناصر تعقيد وتراجع على الوضع
اللبناني وال سيما األمني :بدءًا من اغتيال الوزير السابق الياس حبيقة مع ثالثة من مرافقيه بانفجار سيارة
ملغومة في الحازمية وهي االولى ما بعد انتهاء الحرب تجري في منطقة تتمركز فيها أهم مقار الدولة والسلطة
السياسية واألمنية ( .)2002/1/24واغتيال المسؤول الفلسطيني في "الجبهة الشعبية" جهاد احمد جبريل بعبوة

ناسفة في سيارته ،وتصفية الناشط في "القوات اللبنانية" رمزي عيراني بعد اختطافه في بيروت ( .)5/21ومقتل
مخيم عين الحلوة الذي يش ّكل جزيرة أمنية تتحصن بز"األمن
ثالثة عسكريين من الجيش في صيدا على مدخل ّ

الذاتي" ( ) 7/12وذلك بعد ثالثة أعوام على اغتيال القضاة االربعة في قصر العدل في صيدا .وجريمة قتل

مروعة في االونيسكو أسفرت عن  8قتلى في مركز صندوق المعلمين للمدارس الخاصة وأُعطيت
جماعي ّ
تفسيرات مالية واخرى مثيرة للنع ارت والحساسيات البغيضة بين الطوائف.
ورغم ان االغتياالت تقع في أكثر المجتمعات المحصنة أمني ًا ،ف ن وقوعها في لبنان أعاد إلى ذاكرة

شكل القتل واالغتيال أكثر الوسائل
اللبنانيين أبشع صور لحرب استمرت زهاء  17عاماً ،وعاشوا لحظات رعب ّ
لتصفية الحسابات بين المتحاربين ،والحل اليعقوبي الذي كانت تلجأ إليه القوى الخارجية المتورطة في الحرب

إلشعال الفتن أو للتخلص من شخصيات تعوق مشاريعها في البالد .ولكن لحسن الحظ ان اللبنانيين كشعب
وقفوا بمختلف طوائفهم وميولهم السياسية موقفاً موحداً إزاء كل حلقة من حلقات هذا المسلسل في رفض

الجريمة.

يمكن توزيع الوقائع والمؤشرات االخرى على ثالثة محاور كبرى هي :النظام الدستوري والمواثيق

والحكم ،التاريخ والذاكرة الجماعية ،والدفاعات الوطنية والمجتمع المدني.
 .1النظام الدستوري والموا يق والحكم :حملت الوقائع المسجلة في "مرصد السلم األهلي" مجموعة
من المعطيات الكمية والنوعية مؤثرة سلباً أو إيجاباً في تقدم أو تراجع مناعة العيش المشترك .وأبرز تلك

المعطيات:

 .1مباشرة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المتعلقة باالنسحابات :رغم ان انسحاب الجيش السوري

الجزئي المنفذ في آذار  2002هو الثاني المعلن عنه في أقل من عام (األول أُعلن عنه في حزيران ،)2001
تم ُربطه في إطار استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ،ولقي ترحيباً وارتياح ًا
إال ان هذه المرة ّ
واسعين في مختلف االوسال اللبنانية ،خاص ًة وانه جاء تنفيذاً لقرار يبدو انه اتخذ خالل القمة اللبنانية-السورية

التي عقدت اثناء الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السوري الدكتور بشار االسد إلى لبنان باالتفاق مع

الرئيس اميل لحود ،وهي زيارة ش ّكلت تطو اًر في العالقات اللبنانية-السورية مكرسة االعتراف بلبنان دولة
مستقلة.

 .189غسان سالمة" ،حفاظ ًا على المؤسسات والميثاق" ،النهار ،2001/8/16 ،ص .1
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 .2تأثير خالفات المسؤولين على العالقات بين الطوائف :اعترى العالقة بين الطوائف اللبنانية
مؤثرات سلبية نجمت عن موجات متعاقبة من التوتر بين الرؤساء بسبب الخالفات والتباينات في المواقف
ووجهات النظر بين المسؤولين ،وتركيز وسائل اإلعالم نشراتها وبرامجها السياسية واإلخبارية على إبراز تلك
التباينات ،األمر الذي ساهم في تراجع معنويات اللبنانيين بالنسبة لمستقبل الوفاق والثقة ببلدهم .وأدت الخالفات
إلى تطييف المشكالت وتجريد السلطة من هيبتها واحترامها ،والى تدهور مستوى لغة التخاطب السياسي بين

المسؤولين ،وتأخير في التعيينات هدد بشل عمل اإلدارة وعرقلة ملء الشواغر في الوظائف العامة والم اركز
الديبلوماسية والجامعية وخصخصة مرافق الخدمات العامة ال سيما قطاعات الهاتف الخليوي والكهرباء والمياه
وغيرها .لكن مساعي التوفيق والتسوية لم تغب لترتيب الشؤون الداخلية بدليل تنامي تحركات للوسطاء في

تحول بسبب صراع المسؤولين إلى
مختلف االتجاهات الطفاء نار الخالفات .غير ان نظام المشاركة في الحكم ّ
نظام لز"الترويكا" الرئاسية يختزل فيه المسؤولون القمميون سائر المؤسسات الدستورية على نقيض مع وثيقة
الوفاق الوطني .وباتت الق اررات الحكومية تتخذ احياناً خارج األطر الرسمية حيث سجل عقد لقاءات بين
مجرد
الرؤساء إلدارة شؤون الدولة كانت تسبق الجلسات الكالسيكية للحكومة وتجعل من اجتماع مجلس الوزراء ّ
صورة شكلية.

 .3محاوالت لالرتداد عن مكتسبات الوفاق الوطني :بدءًا من محاولة لتعديل احد بنود وثيقة الوفاق
الوطني التي اتفق عليها النواب اللبنانيون في الطائف ( )1989ب لغاء حق رؤساء الطوائف بالمراجعة امام

وتم سحبه من
المجلس الدستوري ( )2/13الذي ّ
تكرسه المادة  19من الدستور ،فتصدت الحكومة لهذا االقتراح ّ
جدول اعمالها ( ،)8/9وصوالً إلى ظهور بوادر عجز في احدى المؤسسات الدستورية عن أداء دورها بتفسير
الدستور ومراقبة دستورية القوانين ،محول ًة نفسها إلى جهاز رسمي وبيروقراطي مثل أي جهاز آخر تستعمل
المال العام وتُدار وفقاً لرغبات السلطة واهوائها .فما بين آب  2001وآب  ،2002ورغم كل الطعون النيابية
المقدمة ،لم ُيسجل للمجلس الدستوري سوى إبطال القانون المتضمن تعديل آلية التعيين في الفئتين االولى
والثانية من وظائف المالك العام عن طريق تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض .ويعتبر تشكيل المجلس

الدستوري مكسباً بحد ذاته ،برهن الرعيل األول من أعضائه عن احكام واجتهادات كانت مدرسة في
الديموقراطية ،اما التطوير فهو من مسؤولية المجلس نفسه والمتعاقبين على مناصبه .وفي هذا السياق تذكر

عراب وثيقة الوفاق الوطني ،الذي
وجهت إلى المجلس من الرئيس حسين الحسينيّ ،
االنتقادات العلنية التي ّ
أعلن أكثر من مرة انه لن يشارك في اي طعن بأي قانون ُيرفع إلى المجلس "ما دام هذا هو وضعه" الفتاً إلى

"عملية تهويل كبيرة يتعرض لها المجلس لتعطيل عمله" ( .)2/12وصدرت آراء قانونية مستقلة تخالف احكام

المجلس الدستوري في رده الطعن النيابي بقانون الخليوي لعدم مخالفته الدستور ،أبرزها قامت به "المؤسسة
القانونية للتحكيم" الناشئة حديث ًا لتهيئة الدراسات القانونية والتعليقات وابداء الرأي من شخصيات مشهود لها في

القضاء والمحا ماة مارسوا مهنتهم مدة طويلة .وجاءت باكورة اعمال المؤسسة تعليقها على قرار المجلس

الدستوري والذي قامت الصحف اللبنانية بنشره.

وما يقال عن موجب عدم تن ّكر المؤسسزات الدسزتورية ألصزولها ،يقزال عزن يزوم  14آب  2001الزذي

اعتبرتززه الصززحافة اللبنانيززة بأنززه "يززوم ح ززين فززي الحيززاة الديمقراطيززة فززي لبنززان" :مجلززس الن زواب اللبنززاني يت ارجززع
ويعززدل قززانون المحاكمززات الجزائيززة .واعتبززرت بعززض الصززحف ان مجلززس الن زواب "ارتكززب أكبززر مخالفززة ألصززول
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التشريع والقانون" ألنه عزاد فص ّزوت ،بغالبيزة  71صزوتاً ،علزى تعزديل كزان رفضزه قبزل  12يومزاً فقزط بعزدم تعزديل
قززانون المحاكمززات الجزائيززة ب جمززاع  81نائب زاً رغززم رد رئززيس الجمهوريززة لززه آنززذاك .وداللززة التصززويت بلغززت ذروة
المفارقات مع موقف رئيس الوزراء رفيزق الحريزري الزذي سزّلم بالموافقزة عليزه مكرهزاً ،وقزال ذلزك بزالفم المز ن" :ان
أحززداً فززي البلززد ال يتمنززى ان يكززون رئيس زاً للحكومززة فززي هززذا الجززو" .وأضززاف" :ان التش زريع ال يجيززز تعززديل قززانون

نشر في  2آب ويجري تعديله في  13مزن الشزهر نفسزه ،لكزن عزدم التصزويت سزيخلق مشزاكل فزي البلزد نحزن فزي
غنى عنها في هذا الظرف بالذات لذلك سنمشي بالتعزديل" .واوضزح الزوزير والنائزب مزروان حمزاده بزأن مزا حصزل
يعتبززر مؤش ز اًر علززى ضززعف الشززفافية ،وال يوّل زد قناعززة بعززدم وجززود مززا يلزززم الحكومززة ومجلززس الن زواب علززى "مسززح
تواقيعهم عن القانون" بحسب تعبيره.

 .4إجمززاع المسززؤولين والطوائززف علززى التمسززك بالثوابززت الميثاقيززة ورفززض التززوطين :لمناسززبة انعقززاد
القمززة العربيززة فززي بيززروت فززي اواخززر آذار  ،2002صززدرت جملززة مواقززف تعيززد تأكيززد المبززادئ ال زواردة فززي وثيقززة
الوفززاق ال ززوطني لجهززة رف ززض التززوطين .أع ززد المس ززؤولون الورقززة اللبناني ززة الرسززمية إل ززى الملززوك والرؤس ززاء الع ززرب

المجتمعززين فززي بيززروت ،مطززالبين مززنهم "التضززامن مززع الجمهوريززة اللبنانيززة" و"التأكيززد علززى حززق عززودة الالجئززين
الفلسززطينيين إلززى ديززارهم" ( .)3/23ودعززا األمززين العززام لزز"حزب هللا" السززيد حسززن نصززرهللا إلززى لقززاء وطنززي لبنززاني
لمواجهززة التززوطين حيززث يبززدو "المززال العربززي جززاه اًز للتززوطين ،ولكززن لززيس لززدعم االنتفاضززة" ( .)3/18وتجاوبززت
الرابطة المارونية مع الدعوة معلنة تأييدها رفض التوطين (.)3/22

 .5استحضار ذهنية القمع في تعامل السلطة مع الحريات السياسية التي يكفلها الدستور :استمرت
محاوالت السلطة المركزية للضغط على اإلعالم ومنع التجمعات والحد من الحريات العامة المصانة في
الدستور ،والتي تش ّكل قاسماً مشتركاً بين اللبنانيين ،في مقدمها حرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية ،ال

سيما للشباب اللبناني ،فضالً عن المنحى الذي تسلكه الدولة في مسارها نحو دولة األمن ،مما يوّلد شعو اًر
بالكبت قد يؤدي إلى مزيد من التوترات .لكن رغم توفر مظاهر القمع السلطوي ،ف ن األقالم المعارضة لم تغب

في الصحف ولم يرتهب أصحابها من ممارسات أو حمالت ترهيب أو تهديد .وسجل قيام تظاهرات محدودة،
بخاصة طالبية ،سادها جو مسالم إلى أقصى الحدود ،مما أظهر وجود مخاوف مبالغة لدى بعض المسؤولين.

وافرج القضاء عن معظم الشباب الذين اقدمت القوى األمنية على اعتقالهم في احداث  7آب  ،2001داحضاً

المزاعم والتهم التي أُلصقت بالمتظاهرين .ولكن عدداً من المعارضين ما زال في السجن يقضي احكاماً توصف
احياناً بأنها "سياسية أكثر منها قانونية" .وتنمو أحياناً معارضة من داخل الحكومة للمنحى القمعي في إدارة

التبرم من عمل "االجهزة" بانتقادات الذعة توجه إليها.
السلطة لقضايا الحريات العامة ،ويبدي بعض الوزراء ّ
وتتصدى المحاكم المدنية لتوسع صالحيات القضاء العسكري االستثنائي.

 .6متابعة السلطة القضائية لملفات ودعاوى متعلقة بصيانة السلم األهلي :أبرز ما ُسجل في هذا
المجال صدور حكم قضائي في حادث مركبا (الجنوب) الذي وقع بين عناصر من "أمل" وعناصر من "حزب

هللا" وأدى إلى مقتل ع نصرين من الحزب وجرح اشخاص عدة من رفاقهم .وقضى الحكم بتجريم اثنين من
المتهمين وانزال عقوبة الحبس بكل منهما سنتين.
 .2التاراخ والذاكرة الجماعية :جرت محاوالت لتسييس وتطييف بعض برام كتب التاريخ اللبناني

الصادرة عن "المجلس التربوي للبحوث" حيث ظهرت مساع إلثارة نقاش على بعض الصفحات المتعلقة بالفتح
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العربي واستدراج ردود من جانب سياسيين إلى خارج األطر التربوية العلمية والمؤسسية المخولة معالجة هذه
المواضيع .وفي المقابل ظهرت مبادرات من تنظيمات حزبية حملت أبعاداً تربوية لتعزيز الثقافة المواطنية في
لبنان ،وأهمها مبادرة الحزب السوري القومي االجتماعي لتكريم شهيد االستقالل األول سعيد فخر الدين وللمرة
األولى منذ االستقالل ( .)12/3وأطلقت حركة "حقوق الناس" كتاب "التعليم الديني الموحد واإللزامي في لبنان"

بهدف التعريف من خالل كتاب واحد بز"أفكار المسيحية واإلسالم في منه موحد للمدارس الخاصة والرسمية"،
ومن اجل "عدم التمييز الطائفي في كل المراحل التعليمية ومنع فصل التالمذة بحجة التعليم الديني واعتماد
مادة ثقافية انسانية حول المعتقدات الدينية" (.)3/9
ال وممارس ًة وعلى خلو
واذ ظهر حرص لدى بعض األطراف الحزبية على تعزيز الوحدة الوطنية قو ً
الخطاب في ذكرى شهدائها من لغة الحرب ،رصدت عودة للتخوين المتبادل بين لبنانيين ومساع حثيثة من
جانب اجهزة واحزاب اخرى لنبش ملفات الحرب .وفي هذا السياق ،جرت محاولة لفتح ملف مجزرة اهدن التي

وقعت عام  1978خالفاً لمبدأ "عفا هللا عما مضى" الذي نادى به الرئيس الراحل سليمان فرنجية المعني األول
آنذاك بالمجزرة التي استهدفت نجله النائب والوزير السابق طوني فرنجية وأدت إلى استشهاده مع عائلته وعدد

من انصاره .ورفض الوزير الحالي سليمان نجل الشهيد طوني فرنجية "فتح جروج قديمة كّلنا تخطيناها"" ،بقصد

إحراجه مسيحياً أو زغرتاوياً" ،من دون ان يتردد في تسمية الجهاز والمسؤول عن نبش هذا الملف (.)5/17
ُيذكر ان اربعة اشخاص على األقل أوقفوا رهن التحقيق في هذا الملف وهم من الكتائبيين قبل ان ُيفرج عنهم
خالل وقت قصير (.)5/13

وفي ذكرى  13نيسان ،التاريخ المعتبر بمثابة البداية الفعلية للحروب في لبنان ،وقع مزيد من

االنقسامات الحزبية داخل أحد األحزاب المسيحية على االحتفال بهذه الذكرى األليمة والشهداء الذين سقطوا في

الحرب .ففيما كانت القاعدة الحزبية في أحد االحزاب تستعد لالحتفال بالذكرى وسط جو من الخالفات على

الشرعية الحزبية ،أعلنت القيادة انها هي "التي تقرر احياء ذكرى  13نيسان ،وان هذه الدعوات هي محصورة

بالقيادة الحزبية وحدها وليس العكس" ( .)4/13لكنه سجل وجود نظرة أكثر وحدة وتماسكاً في الصفوف

الداخلية للمعارضة اللبنانية المقيمة في الخارج التي صحيح انها تذكرت آالف الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن

ال وطن ،ولكنها أغفلت تسمية زعماء من المسلمين استشهدوا اسوة بزعماء مسيحيين كبار .والالفت في هذا
السياق ان األرمن الذين يحتفلون
اء لإلبادة
كل عام بعد ايام معدودة من  13نيسان اللبناني بذكرى شهدائهم إحي ً
األرمنية ،توحدوا في العام  2002وش ّكلوا لجنة مشتركة من االح ازب الثالثة في لبنان الطاشناق والهنشاق
والرمغفار مهمتها تحضير احتفال تأبيني موحد (.)4/16

وفي ذكرى  13نيسان خصصت "نهار الشباب" صفحة كاملة للحديث عن هذه المحطة ،ونشرت

فيها تحقيق ًا تربوياً مع شباب ولدوا ما بعد  1985في نهاية الحرب أو بعدها ولم يعيشوا المعاناة ،تحدثوا فيه عن
مخزون ذاكرتهم حول الحرب ،وعما يتلقنوه في المدرسة والبيت والشارع .ويستخلص من التحقيق الذي اعدته
رولى مخايل ان الشباب يفتشون عن ذاكرة الحرب وسط روايات متناقضة .كما نشرت في الصفحة نفسها

وعم
مسرة ،واخرى "ماذا قلنا لشبابنا عن الحرب ال
كتابات حول "كيف ال نعود إلى المعابر" للدكتور انطوان ّ
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نسكت ولماذا" ألمل ديبو .190ولم تسجل كتابات اخرى بارزة في سائر الصحف نظ اًر لتزامن المناسبة مع
االسرئيلية على الفلسطينيين في االراضي المقدسة التي حجبت أخبارها الذكرى
ا
الحوادث الدامية واالعتداءات
اللبنانية.

وبشأن االتعاظ على مستوى المسؤولين الرسميين من أحداث  13نيسان ،يبدو ان االستفادة من

التجارب الغنية واألليمة في التاريخ اللبناني وخاص ًة حول مسألة السيادة ودور الجيش ما تزال غير محققة بدليل
اعتراف السلطة في بيانات رسمية صادرة عنها بعدم مراقبتها على المنظمات المسّلحة واكتفائها بتسجيل
االختراقات األمنية التي تسمح بوقوعها "جزر أمنية" تخرج عن سيطرة الحكومة وتتمتع باستقاللية "األمن الذاتي"

( .) 11/15وظهرت مؤشرات على استمرار العمل بمبدأ "األمن بالتراضي" ،ففي حادثة مقتل العسكريين الثالثة
في صيدا في حزيران  2002تسّلمت القوى األمنية المتهم الرئيسي اللبناني بديع وليد حماده الملقب "أبو عبيدة"

بعد مفاوضات مع الجهات التي اعتقلته في "عصبة األنصار" التي يتزعمها "ابو محجن" المطلوب من العدالة
اللبنانية بالضلوع في اإلعداد الغتيال رئيس "جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية" في لبنان الشيخ نزار الحلبي
في آب .1995
منذ عام ال تزال تطلق شائعات مسيئة للجيش وتهديدات ضده ،بهدف النيل من المؤسسة العسكرية،
ومنها ما حصل بشأن تقاضي العسكريين لتعويضاتهم بعد انتهاج الحكومة لسياسة التقشف المالي .وتعاملت

مجربة وغير مفيدة على
الحكومة مع قضية خرق حرم جامعة القديس يوسف في مار روكز انطالق ًا من تجارب ّ
صعيد معنويات القوى المولجة الحفاظ على األمن ،حيث أقدمت على معاقبة ثالثة ضبال من القوى األمنية
للحؤول دون تحميل المسؤولية السياسية ألي وزير في الحكومة أو لمجموع اعضائها ككل.

 .3الدفاعات الوطنية والمجتمق المدني :ان تراجع برام التنمية في المناطق الريفية أو توقفها،

واستمرار تردي المستوى المعيشي ،فضالً عن االرتفاع المستمر لمعدل البطالة بين اللبنانيين ،191وفرض

ضرائب جديدة ترزح تحت وطأتها الفئات الشعبية وبينها الضريبة على القيمة المضافة ،كل هذه العوامل تنطوي

على خطورة استغالل التباين ات االقتصادية االجتماعية كوقود للفتنة في أي وقت .ان الضرائب المتصاعدة
تسهم في تدهور الطبقة المتوسطة التي هي اساس النظام واالستقرار.
جرت محاوالت الستحضار الفتنة الطائفية في العديد من المناطق اللبنانية :بدءاً من رفع الفتة في

تعرض سكانها للتهجير خالل حرب الجبل كتب عليها "ال للعودة" إلى البلدة ( ،)10/13مرو ًار
بلدة صليما التي ّ
بمسلسل استهداف دور العبادة الدينية باالعتداء على كنيسة مار جاورجيوس في طرابلس ( ،)10/13وكنيسة
مار الياس المارونية في صيدا ( ،)10/19واحراق مسجد في البترون ( ،)10/22وصوالً إلى اعتداء شبان على

المطران غريغوار حداد امام مبنى تلفزيون "تيلي-لوميار" في الدورة على مرأى من رجال أمن كلفوا حمايته،
نقلت وقائعه محطات التلفزة مباشرة على المشاهدين ،مسجلة سابقة خطيرة في التطرف الذي يش ّكل إنذا اًر لجميع

اللبنانيين في التعرض لحرية الرأي والمعتقد ( .)6/15ووجهت حملة االعتداء على المقدسات باستنكار واسع

ومواقف شاجبة من مختلف الطوائف والقيادات .نفذ اعتصام في مساجد صيدا رفضاً لالعتداء على كنائس ألن
190
191

 .النهار ،2002/4/14 ،ص .14

 .تراجع دراسة رياض كباره ،المنشورة في الصحف اللبنانية في .2001/11/12
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"وجودها يش ّكل نموذجاً للتعايش" بحسب المعتصمين ،وأعادت بلدية البترون تأهيل المسجد على نفقتها ،وانعقد
لقاء ديني – وزاري في طرابلس لمجابهة النعرات ولد على أثره لقاء للقادة الروحيين في طرابلس تعطيالً للفتنة

التعرض
( .)10/25وظهرت موجة استنكار واسعة في مختلف الطوائف اللبنانية تدين حركات التطرف و ّ

للمطران حداد حيث أعلن الرؤساء الروحيون للطوائف البطريرك مار نصرهللا بطرس صفير والمفتي محمد
رشيد قباني والشيخ عبد االمير قبالن استنكارهم االعتداء ( .)6/17وندد االجتماع الدوري الثاني للمراجع

الروحية المسيحية واإلسالمية المنعقد في ازهر البقاع ،من أجل التعاون للحفاظ على الحرية الدينية ،باالعتداء
على المطران حداد (.)6/16
رصد مزيد من التوترات االهلية والداخلية خاصة بين التنظيمات الحزبية وبصورة رئيسية داخل

الطائفة الشيعية واضطر الجيش والقوى األمنية إلى التدخل احياناً لوقف أطالق النار وفصل المتقاتلين .وقع ما

ال يقل عن ست اشتباكات كبرى :في بيت ليف (بنت جبيل  )10/3لخالف على الرياضة اسفر عن  6جرحى،
وفي الشياح على احد المالعب الرياضية بين "حزب هللا" وحركة "أمل" ( )2/2حيث وقع  9جرحى ،وفي
كفرحتى (صيدا  ) 12/3بين التنظيمين المذكورين لمنع تشييع عنصر من الحزب ،وفي عيتا الشعب (بنت جبيل
 )12/27لخالف بين الحزب والحركة على نزع شعارات حزبية ،وفي النبطية ( )3/23تجدد الصدام بينهما
خالل مراسم عاشوراء وأوقع  40جريح ًا ،وفي بيت ليف (بنت جبيل  )5/16اشتباك بين الحزب واألهالي على
خلفية منع المقاومة االهالي من قطع االشجار في خراج البلدة حيث يتمركز عناصر من المقاومة ،وفي بيروت

وقعت مواجهات عنيفة لتعطيل مشروع االوزاعي اسفرت عن اعتداء انصار للحزب بالضرب على مستشار

رئيس الحكومة فادي فواز ورشق حجارة على سيارة النائب وليد عيدو من كتلة الرئيس رفيق الحريري (،)6/27

وفي عيترون (بنت جبيل  )7/19شجار بين عناصر من الحزب الشيوعي و"حزب هللا" يوقع جريحاً ،كان سبقه
خالف قبل يومين بين محازبي ا لطرفين في البلدة نفسها .وفي دورس (بعلبك) وقع حادث أمني بين عناصر
من الجيش اللبناني والشيخ صبحي الطفيلي زعيم "ثورة الجياع" ( .)6/13وفي جل الديب ( )6/2وقعت

اعتداءات على المارة وجرى تحطيم سيارات بين أنصار المرشحين في انتخابات المتن الفرعية.

وقع ما ال يقل عن ستة حوادث تصادم واشتباك داخل حرم عدد من الكليات الجامعية بين طالب

ينتمون إلى احزاب "أمل" والحزب التقدمي االشتراكي و"حزب هللا" وخاص ًة في الفرع األول لكلية الحقوق في
الصنائع على خلفية االنتخابات الطالبية ،وامتدت االشتباكات إلى فروع اخرى في مناطق بعيدة نسبياً عنها،
طم ،مما
محولة المساحات الجامعية إلى ساحة معركة واقتحام صفوف وتهديد بالسكاكين وقطع الزجاج المح ّ

أدى إلى وقف الدروس في النصف الثاني من نيسان .وتأخر مجلس الجامعة في فرض عقوبات تأديبية على

الطالب المخّلين بأمن الجامعة حيث شملت العقوبات  23طالب ًا بين الطرد من الجامعة بكل كلياتها سنة واحدة،
والحرمان من االمتحانات دورة واحدة ،والطرد من الفرع مدداً راوحت بين شهر واسبوع واحد (.)5/17
تطبق القانون على من
كشفت هذه التوترات وامتداداتها ان إدارات فروع جامعية في المناطق لم تكن ّ

يجرؤ من الطالب على اإلخالل بأمنها ( .) 4/25هذه الحوادث الجامعية الدامية أعادت طرح مشكلة جوهرية

تتعلق بالواقع الجامعي ككل ،وخصوصاً وضع اليد سياسياً على الكليات وامكاناتها وتحويلها محميات لألحزاب
التسيب .تتوزع اليوم
والسياسيين بال مراعاة لحرمات اكاديمية أو لمستقبل آالف الطالب الذين يقعون ضحية
ّ

القوى السياسية السيطرة على الفروع الجامعية ،ومثلما امتدت العقلية الميليشيوية نحو و ازرات ومؤسسات عامة

154

نزاعات الداخل وحروب الخارج

وبلديات ،تفرع بعضها في اتجاه الجامعة اللبنانية ضبطاً لكل ما قد يخرج عن الضبط .وفي حين كان منتظ ًار
ان تؤدي عشرة اعوام من السلم الداخلي بعد حرب طويلة إلى تحقيق نقلة نوعية في واقع الجامعة الوطنية

وامكاناتها لتواكب بعض التطور بعدما تخّلفت كثي اًر ،نجد بعد زهاء  12عام ًا من السلم ان شعارات الحرب التي
سقطت من قواميس كثيرة وجدت مكانها االرحب في الحرم الجامعي الذي يفترض ان يكون معقل الديموقراطية
ومنطلق النهضة الشبابية في اتجاه إزالة رواسب الحرب الدامية طيلة  17عاماً ،وبخاصة في حرم الفرع االول
لكلية الحقوق والعلوم السياسية.
في المقابل ،رفعت وقائع حول العديد من مظاهر التضامن والعيش المشترك بين الطوائف :في
غمرة ظروف دولية واقليمية صعبة وسجال دولي حول المقولة الخطيرة لصراع الحضارات وتحديد مفهوم
االرهاب عقب احداث  11أيلول  2001والهجمات على نيويورك وما وّلدته من شحن طائفي ال على الصعيد

العالمي فقط بل على الصعيد المحلي ،توحدت الطوائف اللبنانية واستطاع الوطن الصغير ان يؤمن مناعته

الوطنية والداخلية بالتمييز بين المقاومة واالرهاب ،ب جماع اللبنانيين على التمسك بالمقاومة .واعتبر السيد حسن
نصرهللا ،في هذا السياق ،ان "موقف البطريرك صفير وطني وشعبي" ( .)11/16وأعلن لقاء "قرنة شهوان" في
بيان اصدره انه يرفض عمليات خارج الحدود اللبنانية ( .)12/28مما يعني أن اللبنانيين الذين أجعوا على
المقاومة ودورها إلخراج االحتالل من جميع االراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل ،كان ُيخشى على تضامنهم
من التفكك فيما لو سعت المقاومة إلى الحلول كبديل عن الفلسطينيين في تحرير اراضيهم المحتلة في فلسطين.

من المظاهر االخرى ،لبى مسيحيون لبنانيون دعوة البابا يوحنا بولس الثاني للصيام مع المسلمين

في نهاية شهر رمضان من أجل إحالل السالم في العالم .وأعلن المجلس الشرعي االسالمي االعلى في جلسته

المنعقدة بدار الفتوى برئاسة المفتي قباني ،التي حضرها للمرة االولى منذ مدة الرؤساء الحريري وسليم الحص

ورشيد الصلح ،عن تقدير المجتمعين لقداسة البابا في دعوته المسيحيين للمشاركة في الصيام .وأعتبر المجلس
انه كان "لتجاوب شركائنا المسيحيين في لبنان مع الدعوة النبيلة أطيب األثر في نفوس المسلمين اللبنانيين"
وثمن العالمة السيد محمد حسين فضل هللا في خطبة العيد في مسجد الحسنين في حارة حريك،
(ّ .)12/28
النداء الذي انطلق من الفاتيكان للمسيحيين في لبنان لكي يصوموا مع المسلمين .وواصل مجلس كنائس الشرق
األوسط للعام الثاني على التوالي تقليده الجديد بتوجيه أمينه العام القس رياض جرجور التهاني إلى الطوائف
االسالمية ،مرفقة "بتحية االخوة والمحبة والسالم".
استضافت دورة مجلس البطاركة واالساقفة الكاثوليك السنوية في بكركي على مدى اسبوع
محاضرين مسلمين لعرض الخبرات االسالمية والوصول إلى رؤية مشتركة ولحوار لبناني -لبناني حول عدد
من المواضيع .وانطلقت مسيرتان للطوائف من أجل السالم في لبنان :واحدة من مار جرجس وواحدة من جامع
عساف في وسط بيروت حيث التقيتا في ساحة النجمة في مسيرة مشتركة للطوائف ضمت كهنة ورجال دين

مسلمين ودروز بعثوا برسالة إلى رؤساء االديان المجتمعين في مدينة اسيزي االيطالية ( .)1/25وفي حدث

وشبان مسلمون في كنيسة موفرين صورة إضافية
فريد من نوعه يحدث للمرة االولى في لبنان صّلى رجال دين ّ
عن لبنان حضارة التالقي والعيش المشترك .ففي يوم االحد  1/27شارك نحو خمسين شاباً وشابة في القداس،
دعاء إسالمياً من على منبر "العامية" في
يتقدمهم اإلمام الشيخ محمد الحاج من جمعية اإلشراق ،صّلوا ورفعوا
ً
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كنيسة مار الياس انطلياس .واختلطت صالة األبانا بالفاتحة في لقاء جامع أُريد له ان يكون ممي اًز انسجام ًا مع

لقاء رؤساء األديان في اسيزي.

توحدت الطوائف من جديد في الذكرى السنوية االولى لرحيل رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي

األعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين ( ،)3/12إذ عكست المناسبة بمشاركة الرؤساء الروحيين لجميع
الطوائف رغبة لبنانية جامعة في تجاوز اجواء االنقسام التي ظللت الوضع الداخلي بالشحن والتعبئة نتيجة
حمالت االستقطاب الطائفي التي ترافقت مع قرار الحكومة إلغاء الوكاالت الحصرية .جاء هذا القرار بعد مقالة

المقرب من الرئيس الحريري والمشرف العام على صحيفته
سبق ان نشرها الوزير السابق الفضل شلق،
ّ
"المستقبل" ،يدعو فيها إلى إعادة توزيع المراكز االقتصادية على غرار ما حصل في التوزيع السياسي في
الطائف ،األمر الذي اعتبر بمثابة تهيي للحساسيات ( )2/25أدى إلى الحد من نشال السوق.
ساهم تدخل الرؤساء حسين الحسيني وسليم الحص وعمر كرامي والنائب السابق حسن الرفاعي في
انتقاد مالحظات تلفزيونية أدلى بها رئيس الحكومة ،واعتبروا كالمه "محاولة لتحميل مسيحيين أزمة التدهور
االقتصادي" ،فكسروا بذلك حلقة االستقطاب الطائفي مما ش ّكل معارضة سياسية ال طائفية أوجدت شبكة أمان
لمنع انزالق الوضع إلى االسوأ ( .)3/11وأُعلن عن والدة "لقاء دائم لممثلي المراجع الدينية" عقب موجة
االغتياالت والشحن الطائفي لجبه خطر الفتنة (.)5/29
تواصلت العالقات بين اللبنانيين ،واكتسبت زيارات "حزب هللا" للبطريرك الماروني مار نصرهللا
بطرس صفير ( )12/4أهمية خاصة في الظروف المحلية والدولية التي سادت طوال الفترة الماضية .ظهرت
شبكة عالقات متشعبة الخيول بين الطوائف واالحزاب والقيادات والقوى السياسية اللبنانية ،ودلت على تعاون

بين الجماعات حتى تلك التي كانت إلى زمن قريب على تناقض تام .وسجل في هذا المجال حركة تبادل الفتة
للزيارات بين مسؤولي االحزاب في لبنان على درجة عالية من الحيوية.
تبدلت تحالفات حزبية لكن ال يمكن القول بأن التحالفات الجديدة تجعل من تعزيز السلم األهلي
هاجس ًا دائم ًا لها .ولألسف نشأت لقاءات وتجمعات سياسية ذات منحى طائفي في مقابل تجمعات مماثلة ،أو
لعزل تشكيالت سياسية قائمة من قبل ،وفي مطلق االحوال لم يأت نشؤ التكتالت الجديدة لتوسيع قاعدة الحوار
الديمقراطي بل للمزاحمة أو لتعطيل والغاء وتشويش ما هو موجود واظهار اللبنانيين بأنهم عاجزون عن إدارة
شؤونهم.
من النشاطات الرائدة التي سجلت في المجتمع المدني ،انعقاد لقاءات حوارية مشتركة بين اللبنانيين
لمناقشة التطييف واطالق برمجة جديدة للحوار حيث اجتمع "اللقاء اللبناني للحوار" مرتين في تشرين األول
( )2001وآب ( )2002واتفق على مبدأ دورية اجتماعاته .ووّقع عشرة نواب في ساحة النجمة على اقتراح
القانون المدني االختياري للمطالبة باالعتراف بحقوق تقع في المجال المحايد بين االديان والمذاهب وللحد من
التطييف ( .) 3/15وتشكلت هيئة نيابية بناء على اقتراح رئيس جامعة القديس يوسف االب سليم عبو لمتابعة
قضايا الطالب الذين يتعرضون للتوقيف للحفاظ على حرية الطالب وتتولى المراجعة في التوقيف السياسي

( .)2/20وجاءت والدة الهيئة في تشكيلة مشتركة تضم نواباً مسيحيين ومسلمين (.)2/20

جرى احترام قواعد المشاركة في الهيئات والنقابات المهنية ،بصورة أفضل مما ساد في العامين

 2001-2000الماضيين عندما تدخل مسؤولون لكسر األعراف وقواعد المشاركة.
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تاسعاً -تحليل وقامق وأحداث  2003-2002في عالقتها بالسلم األلهلي الدامم في لبنان :لم

تُسجل تغييرات ملموسة في األوضاع اللبنانية الداخلية وحالة السلم األهلي في لبنان بين آب  2002وآب
 ، 2003رغم الزلزال الذي أصاب الوضع اإلقليمي بفعل الحرب على العراق ووقوعه تحت احتالل قوات
التحالف االميركي  -االنكليزي.

قدم رئيس الحكومة السيد رفيق الحريري
المتغير السياسي الوحيد جاء ُبعيد انتهاء تلك الحرب ،حيث ّ
ّ
استقالة حكومته في  15نيسان  2003التي قبلها رئيس الجمهورية العماد اميل لحود .وكّلفه ،بعد استشارات

ملزمة ،بخالفة نفسه في تشكيل حكومة جديدة خضع تأليفها لتداخل عوامل خارجية وداخلية (كانت حظيت

بمباركة مسبقة من سوريا
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التي تمارس نفوذًا قوي ًا في لبنان) .فحصل تغيير حكومي داخلي كان أقرب إلى

التعديل الوزاري .فقد عاد حوالى ثلثي الوزراء من الحكومة السابقة .ودخل عدد من الوزراء الجدد الذين يجمع
بينهم قاسم مشترك بارز ،اشارت إليه الصحافة ،بوصفهم ثمار ناضجة من شجرة العالقات اللبنانية  -السورية.
من بين الذين لم يعودوا إلى الحكومة الجديدة ،عدد من أكثر الناشطين في الفريق الحكومي السابق
والذين ّأدوا عمالً هاماً وممي اًز في مجاالت إختصاصهمُ .يذكر منهم :غسان سالمة وزير الثقافة الذي كان له
المحرك الرئيسي النعقاد قمتين دوليتين :القمة العربية والقمة الفرنكوفونية اللتين انعقدتا في بيروت عام
دور
ّ

 . 2002وباسل فليحان وزير االقتصاد السابق الذي كان له فضل المشاركة الفاعلة في وضع االتفاقية الموقعة
بين لبنان والمجموعة االوروبية ،إلى كونه أحد المهندسين االساسيين لقمة باريس 2-التي هدفت إلى مساعدة
لبنان على تخطي صعوباته االقتصادية .وفؤاد السعد وزير التنمية اإلدارية السابق الذي ش ّكلت إنجازاته بداية

تغيير نوعي ،محطماً الصورة التقليدية الشائعة عن "اإلصالح" اإلداري
كمجرد عملية تقتصر على صرف
ّ
موظفين أو "تطهير" اإلدارة ،أو على تحديث أبنية رسمية دون الدخول في التنمية اإلدارية المستدامة .وقام
بتنفيذ العديد من البرام التي تعود بالنفع على المستفيدين من خدمات اإلدارات العامة والسيما من خالل األيام
السمعية-البصرية الخمسة لتفعيل التواصل بين المواطن واإلدارة.
 .1تبديل الحكومة واستمرار األداء والخالف :رغم تغيير الحكومة ،لم يحصل ما يعزز نوعية

األداء أو ممارسة معايير الحكمية الجيدة في صورة أفضل ،بل ط أر مزيد من التراجع في هذا المجال ،مما أبقى
تالياً على قواعد الشرعية في حالة من عدم االستقرار .إذ لم تؤد عملية إعادة تشكيل الحكومة إلى محو
الخالفات الداخلية بين الرؤساء التي شّلت وأضعفت الحكومة السابقة ،وخاص ًة بين رئيسي الجمهورية اميل
يجمدان الملفات الشائكة والسيما ملف خصخصة الهاتف الخليوي.
لحود ،والحكومة رفيق الحريري ،اللذين كانا ّ

يتم على قاعدة
بقي نظام "الترويكا" سائداً برؤوسه المتعددة مع غياب االنسجام بين أركانه حيث التعامل ّ
االندماج بين السلطات ال على اساس الفصل والتعاون كما ينص الدستور .وهذا فرض وجود سلطة تنفيذية
تعتبر كمرآة للمجلس النيابي مع عدد وزراء فضفاض من  30وزي اًر وممارسة شكلية في تطبيق قواعد الميثاق

الوطني واعتماد المحاصصة في التعيينات وتوزيع المنافع العامة ،مما أبقى على الهوة بين الحكام والمواطنين

. Cf. Le Monde, édition Proche-Orient, 18 avril 2003, p. 2.
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وعلى ضعف ثقة الناس بالدولة واصالحها ،وهو شعور خطير إذا تعمم أو إذا استقال الناس وتخلوا عن
التزاماتهم الوطنية أو إذا استحكمت بهم نظرة تشاؤمية إلى مستقبل البلد.
تشكيل الحكومة الجديدة جاء بعد استبعاد المعارضة عنها حيث كان االعتقاد السائد لدى اإلعالن

عن استقالة الرئيس الحريري ان التشكيلة الحكومية الجديدة ستضم معارضين بعد التقارب في المواقف بين

البطريرك الماروني مار نصرهللا بطرس صفير وسوريا من موضوع رفض الحرب على العراق .وهو تقارب لم
تعتريه أية شائبة خالل مرحلة األزمة العراقية .فبعد الموقف الذي أصدره مجلس االساقفة الموارنة برئاسة

البطريرك صفير في  5آذار  2003واشاد فيه بالرئيس السوري الدكتور بشار االسد بتركيزه خصوص ًا على

"حكمته وبعد نظره" ،جاء موقف آخر لصفير بعد تشكيل الحكومة الجديدة ( 9ايار  ،)2003يتحفظ فيه عن

دعوات خارجية النسحاب الجيش السوري من لبنان .لكنه خالفاً لمواقف العديد من القوى السياسية في لبنان،

والذرائع المعروفة التي يتمسك بها بعض المسؤولين ،ف ن صفير لم يربط بين االنسحاب وانفجار الوحدة الوطنية

بسببه ،وال بينه وبين عودة الحرب االهلية على غرار المعزوفة التي تتردد دائماً ،وانما قرن هذا االنسحاب
بتفاهم لبناني – سوري يتصل بالنظرة المشتركة إلى المسألة اإلقليمية أكثر منها تبري اًر لوجود الجيش السوري
على انه حام للوحدة الوطنية ومنع عودة االقتتال والحرب األهلية.

اما سوريا ،من جهتها ،فلم تعد تقول كالسابق انها باقية من أجل أال ينقسم لبنان وانها هي التي

تحفظ األمن فيه .بل نفذت على األراضي اللبنانية عملية انتشار جديدة لقواتها هي الرابعة في غضون ثالث
سنوات .ومقولة "الحرب األهلية" لم تعد تالياً كسيف ديموكليس المسلط ،وكذلك لم يعد أحداً يستخدمها للتهويل

كمجرد ذريعة أو غطاء.
أو الترهيب أو
ّ
في الوضع الجيو – سياسي المحلي ،صحيح ان المتاريس في لبنان ،بالمفهوم الحربي ،زالت مع
طي صفحة الحرب عام  ،1990لكن تحوم الشكوك حول صحة التخلي عن منطق وعقلية المتاريس داخل
المؤسسات الدستورية وخارجها حيث المطلوب وضع حد نهائي لها .والمالحظ أيضاً ان الذهنية السياسية

التقليدية في لبنان مرّكبة على تقاسم الجغرافيا اللبنانية ،وكل ما عليها من شعب ومؤسسات وادارات عامة
وموظفين ،على الطريقة العثمانية في اقتطاع السناجق والواليات وتوزيعها جوائز ومكافآت على أصحاب
الحظوة ولالحتفاظ بمكاسب حرب أو نفوذ سياسي ،عائلي ،حزبي ،وجغرافي .ومن الخطورة بمكان في ظل هذا

الواقع من طغيان قوى محلية البحث في المركزية إدارية إلخفاء بشاعة اقطاعات شبيهة بمركزيات القرون

الوسطى ألن الغائب األكبر هو مبدأ المشاركة المواطنية الذي هو اساس الالمركزية .وما تشهده بعض

المناطق من تسّلط أو تسليط لقوى محلية هو مركزية أشد طغياناً من مركزية الدولة .ولعل حادثة بتغرين التي
وقعت في  2003 /7/26هي تأكيد على صحة هذا االستنتاج.

بقي لبنان ،في وضعه الجيو – سياسي اإلقليمي ،دولة رهينة ،خاص ًة مع مواصلة النفوذ القوي
للوجود العسكري السوري الشقيق ومئات آالف الالجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون "حالً عادالً وشامالً" للنزاع

حل ما زال بعيد المنال مع حكومة في اسرائيل تضم مجموعة من المتطرفين سياسياً
العربي  -االسرائيلي .وهو ا
ودينياً وعقائدياً .واذ ال يمكن تالياً إغفال األ دوار العربية واالسرائيلية والدولية في اندالع الحروب "الداخلية" و/أو
"األهلية" في لبنان ما بين  1975و ، 1990ف ن لبنان اليوم ،ما بعد انسحاب االحتالل االسرائيلي من الجنوب،

هو في مأمن من المخاطر التي تتهدد دول اخرى في المنطقة .وكتب االستاذ جهاد الزين في صحيفة "النهار"
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بكثير من الواقعية" :نحن بعد الزلزال العراقي امام مفارقة مأسوية وطريفة معاً .المرجع السوري أي "المعّلم" قلق
على مصير النظام السوري بالمعنى االستراتيجي ،بينما التابع اللبناني يعيش وضعاً مسترخياً".193

لقد أظهرت سنوات الحروب بين  1975و 1990لالعبين الخارجيين الكبار ان استثمار االنتصارات

اللبنانية الداخلية في الصفقات اإلقليمية والدولية هو باهظ الكلفة مع نتائ غير مضمونة من خالل العنف
المسّلح في لبنان ،أو عبر إغداق األسلحة واألموال على األطراف المتقاتلة محلياً بحيث اصبحت هذه العمليات
غير مربحة ومحفوفة بشتى أنواع المخاطر غير المتوقعة.

ولكن اللبنانيين لم يستفيدوا بعد ،وكذلك النخب السياسية الحاكمة ،من المعاناة والتجارب المتراكمة
في المختبر اللبناني من أجل العمل على تدعيم الركائز االساسية للحكمية الجيدة وأبرزها :تطبيق الميثاق

الوطني لعام  ،1989وقيام دولة الحق على أنقاض شعارات دولة القانون والمؤسسات ،واعادة تشكيل النسي

اإلجتماعي اللبناني الذي نسجته األجيال بين الطوائف ومزقه العنف والتهجير انسجام ًا مع دور لبنان الرسالة.
ومع ذلكُ ،سجلت خروقات أمنية من نوع جديد منها االعتداء على مبنى تلفزيون "المستقبل" ب طالق

التعرض بالحجارة لموكب رئيس مجلس النواب نبيه بري في البقاع،
الصواريخ على مكاتب االخبار السياسية ،و ّ
وتهديد رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان ،واالعتداء على زوجة سفير سابق ،واالشتباكات المتنقلة في الجزر
األمنية وخارجها.
لكن اللبنانيين لم يستفيدوا بعد ،وكذلك النخب السياسية الحاكمة ،من المعاناة والتجارب المتراكمة
في المختبر اللبناني من أجل العمل على تدعيم الركائز االساسية للحكمية الجيدة وأبرزها :تطبيق الميثاق

الوطني لعام  ،1989وقيام دولة الحق على أنقاض شعارات دولة القانون والمؤسسات ،واعادة تشكيل النسي

اإلجتماعي اللبناني الذي نسجته األجيال بين الطوائف ومزقه العنف والتهجير انسجاماً مع دور لبنان النموذج
والرسالة.

على الصعيد الضريبي والعدالة االجتماعية ،استحدثت ضرائب جديدة في لبنان بحيث بات

المواطنون ،في معظمهم ،يرزحون تحت وطأة أعباء متصاعدة وتكليف ضريبي لم يساهم لغاية اليوم في تحقيق
خفض تدريجي للدين العام الذي استمر في التنامي إلى حدود  33مليار دوالر أميركي .واذا ما استمر تردي
المستويات المعيشية إلى حدود درجة الفقر ،ف نه ُيخشى ان تُش ّكل هذه العوامل أسباباً اقتصادية تضاف إلى
التوترات الطائفية والخالفات القديمة بحيث تنفجر من جديد في شكل من أشكال الحروب الداخلية أو األهلية.
 .2أنشطة المعارضة شبه ممنوعة :في لبنان تعتبر التحركات واألنشطة المعارضة شبه ممنوعة

التجمع
في المطلق :فالحق في التظاهر الذي هو أحد وسائل التعبير الديمقراطي عن الرأي ،وكذلك الحق في
ّ
واالجتماع (حتى لو كانت المناسبة إجتماعية أو لقاء حول مأدبة) ،وحرية اإلعالم ،ما زالت تواجه بالقمع أو

الضغط أو التهديد أو قطع الطرق وفرض شرول واجتهادات وأحكام للحد من حرية استخدام المعارضين لهذه

تسول له نفسه استعمالها أو يالحق
الحقوق والتضييق عليهم .يتعرض مثالً للقمع بواسطة القوى األمنية كل ما ّ
امام المحاكم القضائية ،أو يهدد أصحابها بفتح ملفات ،من خالل عدالة انتقائية ،أو يتهم بالعمالة والخيانة
والتعامل وشتى أنواع التوصيفات االخرى مثل "االتصال بالعدو االسرائيلي" بحيث أصبحث هذه التهم كقميص

 . 193تُراجع ثالث مقاالت للكاتب في صفحة "قضايا النهار" بين  7/30و.2003/8/1
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عثمان االجهزة االمنية في لبنان لتوقيف كل من يطرح قضايا مخالفة للسياسة المحلية واالقليمية للسلطة
التنفيذية ،وخصوصاً في ما يتعلق بالعالقات اللبنانية-السورية.

في المقابل ،ايرخص بالتظاهر فقط لبعض المجموعات غير الشعبية ،وعلى قاعدة المحسوبية
والزبائنية وعلى طريقة التمييز المعروفة بز "صيف وشتاء على سطح واحد".
على الصعيد االنتخابي ،لم يسمح الفوز الذي حققه مرشح المعارضة غبريال المر في االنتخابات

الفرعية التي جرت في المتن في حزيران  2002ب كمال واليته التشريعية ،بل أعلن المجلس الدستوري بطالن

نيابته وتجاهل عشرات آالف األصوات التي صبت لمصلحته في انتخابات بدت وكأنها استمرار خفي للحروب
الممتدة منذ  1975وبأشكال مختلفة استعملت فيها كل وسائل تحريف إرادة الناخبين.
تطرح الوقائع المتوافرة إشكالية العالقة بين األمن والحرية .ويالحظ بأن أحداث  11أيلول 2001
وتدابير الحماية المتخذة في الغرب ،أدت إلى توفير مبررات إضافية للتعدي على الحريات محلياً .وعلى
الصعيد اإلعالمي ،حصل تدهور في مفهوم حقوق اإلنسان حيث تنتهك الحريات االساسية في اإلعالم بوتيرة
متزايدة ،وهي قمة الحريات ،بحيث ان األوضاع تبدو في كثير من األحيان بأنها سائرة إلى الوراءُ .سجل في
لبنان عام  2002عودة جزئية للرقابة المسبقة ،في حين ان الرقابة الذاتية وميثاق الشرف يميزان الصحافة

اللبنانية .وسائل اإلعالم الكبرى المرئية والمسموعة ،التي منحت تراخيص رسمية ،تتكتل فيها قوة المال مع

الهيمنة اإليديولوجية والحماية السياسية مما يستدعي حماية المجتمع من التجاوزات والتالعب والتحريف
اإلعالمي .وتسود الشكوك حول مدى ممارسة هذه الوسائل الستقالليتها.
من هنا ،يستمر لبنان لألسف عرضة لمخاطر تأجي الخالفات خاص ًة وان الشعور بالكبت
والحرمان ينمو لدى فئات داخلية كانت بعيدة عنه في الماضي ،األمر الذي قد ينذر بحدوث انفجار جديد.
فحرية التعبير واجهت اختبا اًر قاسي ًا في أيلول  2002بعيد كل البعد عن التقاليد الديمقراطية والممارسات اللبنانية
ورمي بموظفيها الز
العريقة في حرية اإلعالم حيث أُقفلت محطة تلفزيون "ام .تي .في" ".إقفاالً نهائي ًا وتاماً"ُ .
 450في الشارع مع عائالتهم فريسة البطالة والجوع والعوز .وأدى تطبيق المادة  68من قانون االنتخابات
خارج صالحيتها الزمنية ،كما في حالة تلفزيون الز"أم .تي .في" ،إلى اإلساءة بقوة إلى اإلعالم والقضاء معاً
الذي ينص الدستور على احترام استقالليته.

في مواجهة التعدي على الحريات العامة التي يتميز بها لبنان مع العيش المشترك باعتبارهما في

اساس معنى لبنان وعّلة وجوده ،حافظ اللبنانيون على درجة عالية من اليقظة الديمقراطية .وبرز نض في

صفوف القيادات اللبنانية ،في المعارضة والمواالة ،تُرجم ب جماع على شجب وادانة كل ما يمس مستقبل
الحريات عموماً ،كانتهاك حرمة االجتماع أو حرية التعبير والرأي والتنقل وغيرها كما حصل اثر حادثة بتغرين
ومنع بعض أركان المعارضة من الدخول إلى البلدة لتلبية دعوة غداء ( .)2003/7/26وصدرت مواقف

لمسؤولين لبنانيين وسوريين مثيرة لإلطمئنان ،وعلى أرفع المستويات ،مفادها انه ممنوع "ان يستقوي أحد بأي
جهة وال حتى بالدولة" اللبنانية (.)7/29
 .3العدالة سيا

عام واست ناء :على الصعيد القضائي ،يعتبر تشكيل المجلس الدستوري مكسباً

بحد ذاته ،برهن الرعيل األول عن احكام واجتهادات كانت مدرسة في الديموقراطية .ولكن في العام 2002

160

نزاعات الداخل وحروب الخارج

وجهت إلى المجلس من سياسيين ورجال صحافة أخذوا عليه تنكره ألصوله
تنامت االنتقادات العلنية التي ّ
الدستورية وتعطيل عمله وصوالً إلى الغاء دوره.
المتغير الوحيد الذي يش ّذ على المنحى القضائي العام السائد اليوم ،فيظهر في قرار مجلس
اما
ّ
ويش ّكل منعطفاً تغييرياً في
شورى الدولة قبول الطعن بمرسوم التجنيس بعد تسعة أعوام على تقديم المراجعةُ .

مسار الحياة السياسية في لبنان ما بعد الحرب ،لصالح دولة الحق ،إذا أُحسن اإلفادة منه وجرى التعامل معه
بحكمة وواقعية .المهمة التي يلقيها القرار على و ازرة الداخلية إلزالة الشوائب وتصحيح االخطاء ليست باألمر

السهل .لكن القرار يسحب من سوق المبارزة والسجال (السياسي ،اإلعالمي ،الديموغرافي ،االنتخابي)...،
موضوعاً نزاعياً أدى منذ االستقالل وحتى اليوم إلى إثارة هواجس الطوائف ،وتنامي مشاعر في التمييز

العنصري ،وتعزيز مخاوف التوطين بشكل مناقض لوثيقة الوفاق الوطني ولحق الفلسطينيين في العودة إلى
ديارهم.

قل أهمية عن قرار الشورى المذكور ،التقارير الدورية التي يصدرها التفتيش القضائي ،وفائدتها
وال ت ّ
وتميزها بالشفافية .وتُش ّكل التقارير تقدماً في العمل القضائي في لبنان ما بعد الحرب ،خاصة لجهة توفر ونشر
ّ
الدعاوى
تم الفصل فيها ،رغم ان النظام القضائي ككل وكذلك
التي
وتلك
المحاكم
امام
المقامة
حول
قام
أر
ّ

العدالة ما يزاالن في نواح اخرى بحاجة إلى تحقيق نقلة نوعية.

كان لبنان ُيمثل قبل الحرب نموذجاً فريداً لحكم ديمقراطي في الشرق األوسط تتعايش فيه العائالت
الروحية في مناخ من الحرية ال تتوفر في محيطه حيث تقوم أنظمة على كم االصوات المعارضة .ف ذا ما

استمرت الملفات قاتمة بين السلطة والمعارضة ،ف ن العالقات بينهما قد تتجه إلى االحتدام والتصدام خاص ًة مع

تم الوصول إلى فتح
اقتراب االستحقاقات االنتخابية المقبلة على الصعد البلدية والرئاسية والتشريعية .إال إذا ّ
وتم استكمال المصالحة الوطنية وتطبيق البنود غير المنفذة في وثيقة الميثاق الوطني
حوار وطني بين الفريقين ّ
المعروفة بز"الطائف".
على صعيد الشباب ،هل يمكن التعويل على جيل جديد أكثر وعي ًا وادراك ًا لشرول الديمقراطية

والسالم الداخلي من معظم النخب الحاكمة اليوم؟ تابعت شخصياً حوا اًر دار بين وزير بارز اليوم يحاول اقناع
نجله الشاب من عمر  20سنة وتشجيعه على ممارسة األنشطة السياسية .وكان األب يردد على مسامع ابنه

تجربته هو في السياسة ويقول" :عام  1969نزلنا إلى الشارع وكان نصيبنا ان نأكل الضرب بالعصي" .ولكن
الشاب كان يبدو غير متحمس إطالقاً مذك اًر والده بأحداث  7آب  2001ومثيالتها .وبدا وكأن تلك األحداث
ش ّكلت صدمة ألبناء الجيل الجديد .وانفرل الحوار دون التوصل إلى أية نتيجة .ان الشرول السائدة اليوم باتت
تش ّكل عوائق خطيرة ،حتى بالنسبة للسياسيين الحاكمين ،امام تأمين استم اررية خالفتهم من أبنائهم أو احفادهم
أو أحد أفراد عائالتهم .فهل هذا ما يريده السياسيون في لبنان حقاً؟ ما يهدد مستقبل لبنان ليس أوضاع ًا ظرفية
إقليمية أو داخلية بل سيطرة النزعة التشاؤمية لدى جيل الشباب.

الحية في المجتمع
وحول دور المجتمع المدني ،ففي لبنان خالل سنوات الحرب ،لعبت القوى ّ
المدني دو اًر بار اًز في القيام بمبادرات لتطويق الشلل أو النقص الذي اصاب اجهزة الخدمات العامة .ولكنه
يالحظ اليوم بعد مرحلة السالم منذ عام  1990وجود حاالت من التعب واالحبال والحرمان وحتى استقالة
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المجتمع وميله إلى اإلتكال على الدولة التي نعرف جيدًا انها غير مؤهلة ،مع النخبة الحاكمة اليوم ،وادارة المال

العام ،ل الستجابة بمفردها النتظارات وتطلعات المواطنين على الصعد االجتماعية واالقتصادية والعمرانية.

ان العالقة بين الدولة والمجتمع المدني أثارت دائماً الكثير من الجدل بشأن من يحل مكان اآلخر؟

هل الدولة أم المجتمع؟ بينما ليس المطلوب ال من يحل مكا ن اآلخر وال من يستبدل باآلخر .ان الصورة
الحصرية عن الدولة في مواجهة المجتمع المدني تعكس إدراكاً أو تصو اًر تسلطياً عن وظيفة الدولة ،وهو إدراك
خطير بقدر ما هو غير فاعل ،وفي مطلق االحوال يشكل عائق ًا امام انتشار ثقافة التنمية بمعناها القائم على
مشاركة الناس.

عاشراً -تعديل المادة  49من الدستور اللبناني :بتاريخ  28آب  2004إجتمع مجلس الوزراء

اللبناني في جلسة مفاجئة استغرقت عشر دقائق كانت كافية للتصويت على إقتراح مشروع قانون دستوري رقم

 13259يقضي بتعديل المادة  49من الدستور التي تحدد والية رئيس الجمهورية بست سنوات غير قابلة
تمدد والية رئيس الجمهورية العماد أميل لحود ثالث سنوات .فأُحيل إقتراح
للتجديد ،وذلك ب ضافة فقرة إليها ّ
مشروع التمديد إلى مجلس النواب للتصويت عليه واق ارره خالل دورة استثنائية كان ُدعي المجلس النيابي إلى

عقدها بموجب المرسوم رقم  13258الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ  28آب  2004ألن مجلس النواب

كان خارج عقوده العادية.
يقيد صراحة السلطة التي يوليها صالحية تعديله عند االقتضاء في ما
والالفت ان الدستور اللبناني ّ
خص الوقت الذي يمكنها ان تعمل خالله .فالدستور اللبناني يلحظ دورات محددة يمكن تعديل أحكامه خاللها
فحسب .وفي لبنان رغم ان الدستور يمنع تقديم اقتراح بتعديل أحكامه إال في دورة من دورات مجلس النواب
العادية ،ف ن التعديلين اللذين شهدهما لبنان سواء عام  1995أو عام  ،2004أقرهما المجلس خالل دورة
استثنائية.
"لمرة واحدة وبصورة استثنائية ،تستمر والية رئيس الجمهورية الحالي
جاء في نص مشروع التعديلّ :
ثالث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني  ."2007علماً بأن إقتراح القانون لم يتضمن أية
إشارة إلى إقتراح رئيس الجمهورية تعديل الدستور على ما توجبه المادة  - ،76وهو الذي كرر م ار اًر انه ال

تم اإلكتفاء باإلشارة إلى ان المرسوم مبني على إقتراح رئيس مجلس الوزراء .194علم ًا
يطلب شيئ ًا لنفسه  -بل ّ
عبر في غير مناسبة عن موقفه القائل بأنه ُيفضل ان تقطع يده
بأن رئيس الحكومة السيد رفيق الحريري كان ّ
عوض ان يوقع على مشروع التمديد.

أما بشأن األسباب الموجبة للتعديل التي استند إليها مشروع القانون بصورة رئيسية ،فهي ظروف

الموقف اإلقليمي وأوضاعه االستثنائية الحرجة ،إن في فلسطين أو في العراق ،إضاف ًة إلى التهديدات االسرائيلية
للبنان و"المصلحة العليا للبالد" .تكمن المخاطر الكبرى لتلك االسباب الموجبة في تحويل الدستور ورقة

تجاذبات بين القوى اإلقليمية والدولية من خالل إخضاعه لتبدل المصالح بينها.

وهكذا بحجة نظرية "المقتضيات االستراتيجية" ،جرى المس ب حدى المواد الدستورية ذات الطبيعة

الميثاقية التي توافق عليها اللبنانيون باعتبارها تش ّكل إحدى المعايير والمرتكزات الشرعية والقانونية االساسية في
 .194تراجع الصحف اللبنانية بتاريخ  29و.2004/8/30
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ميثاق العيش المشترك في لبنان .فالمادة  49من الدستور تسمح بالتداول الديمقراطي لرئاسة الجمهورية عبر
النص على عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية لوالية ثانية قبل انقضاء مدة مساوية للمدة التي استغرقتها واليته
األولى.
فور إقرار مشروع التعديل في مجلس الوزراء أعلن أربعة وز ارء ،ممن سجلوا اعتراضهم على

المشروع ،عن تقديم استقاالتهم وهم الوزراء :195مروان حماده ،غازي العريضي ،عبدهللا فرحات وفارس بويز.

جاءت هذه االستقاالت لتمثل عودة نادرة لالستقاالت الو ازرية إلى العمل الحكومي والحياة السياسية اللبنانية التي
افتقدت طويالً هذا النمط الديمقراطي الفعلي الذي يترجم بمواقف كالمية وقانونية مقرونة باألفعال ،انسجاماً مع
المواقف الرافضة لتعديل الدستور وللتمديد.

عكس إقرار التمديد صورة عدم استقرار التشريع الدستوري في لبنان خاص ًة والتشريع القانوني عام ًة.
ففي وقت كان أربعة مرشحين على األقل ،تتوفر فيهم كل مؤهالت الترشيح وشروطه ،سبق لهم وأعلنوا عن
ترشيح أنفسهم لرئاسة الجمهورية وهم النواب بطرس حرب وروبير غانم ومخايل ضاهر ونائلة معوض ،بدأوا

حمالتهم االنتخابية في انتظار افتتاح المهلة الدستورية النتخاب رئيس جديد بدءاً من  23أيلول  2004وفي
خالل الشهرين اللذي ن يليان هذا التاريخ .وبعض هؤالء المرشحين وضع برام وقام بعرضها على الرأي العام
اللبناني وعلى العديد من القيادات السياسية .فاضطروا إلى وقف نشاطهم االنتخابي بسبب هذا التعطيل
يعد من أهم
المفاجئ ألحد أهم االستحقاقات االنتخابية المحددة بموجب الدستور ولمبدأ دورية االنتخاب الذي ّ
قيم الديمقراطية .مما ش ّكل خرقاً لمبدأ المساواة وتكافوء الفرص المنصوص عنه في مقدمة الدستور وفي المادة
السابعة منه ،بحكم إغالق باب الترشيح امام المرشحين نتيجة لتعديل دستوري ال يستفيد منه سوى شخص
رئيس الجمهورية فقط بتمديد واليته الرئاسية على حساب مبدأ المساواة وقاعدة التناوب الديمقراطي .وهذا ما دفع
باألمين العام لألمم المتحدة كوفي انان الذي كان يشارك في قمة الوحدة االفريفية إلى تذكير "الحكومات
وشعوبها بأن الحكام يجب ان يمتنعوا عن التالعب بالدستور والشرول التي قبلوها قبل الوصول إلى المنصب،

وأال يعدلوا دساتيرها لخدمة مصالح شخص واحد".196

لم يكن ممكناً تعديل المادة  49من دون خرق للدستور اللبناني المعروف عنه بأن مواده تغلق باب

الجدل النزاعي ،وفي صورة حاسمة ،امام تعديل المادة المذكورة لتمديد والية رئيس الجمهورية .حتى القواعد

التقيد بها بل جرى تجاهل العديد منها .لدى إحالة مشروع القانون
الشكلية في احترام الشرعية لم يكن ممكناً ّ
تم تخطي كل أصول التشريع والمبادئ المقررة
على المجلس النيابي لم يتم عرضه على اللجان النيابية ،بل ّ

بموجب النظام الداخلي للمجلس في مخالفة واضحة ألحكام المادة  26منه التي نصت على أنه "فور وصول
المشاريع واإلقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها في اللجان إلى قلم المجلس يحيلها الرئيس على اللجان

بحسب إختصاصاتها إال إذا كان النظام ينص على عرضها على المجلس أوالً" .فهل ُيعقل ان ُ"يمرر" مشروع
تعديل مادة ميثاقية في الدستور اللبناني في جلسة خاطفة ،وبسرعة قياسية ،فيما تبقى مشاريع قوانين عادية
خاضعة للمناقشة في اللجان ألشهر بل سنوات قبل البت بها؟

 .195تراجع صحف .2004/9/7
 .196النهار ،2004/9/8 ،ص .1
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ُيستخلص تالي ًا ،أن قوة الدستور والتشريع في لبنان ما زالت هشة ،ولم تصل بعد إلى الحد الذي
تم
يردع أصحاب النفوذ في مواقع الحكم عن التملص من األحكام القانونية ،بل ان ما حصل – حتى ولو ّ

بضغط من الخارج – أدى إلى نزع أي مهابة جدية عن الدستور بصفته القانون األعلى الضامن لحقوق
المواطنين وحرياتهم االساسية .ان وجود قاعدة دستورية مكتوبة تمنع رئيس الجمهورية من تجديد أو تمديد واليته
من جهة ،ونقض تلك القاعدة عبر تعديالت متكررة كما حصل عامي  1995و 2004من جهة اخرى ،يجعل

يعرض
الحقوق التي تنص عليها الدساتير الخطية التي رافقت تقهقر الحكم الكيفي وكأنها غير موجودة .مما ّ
االستقرار التشريعي الختالل خطير.

سبق انعقاد جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي التي أقرت تعديل الدستور والتمديد لرئيس
الجمهورية في الثالث من أيلول  ،2004ممارسة ضغول وتهديدات ضد عدد من النواب مما أوجد مناخات
ضاغطة أضطرت بعضهم إلى تغيير موقفه بصورة جذرية من معارض بشدة للتعديل إلى مؤيد .ونشرت
الصحف بارزة أخبار التهديدات التي تلقاها نواب بينهم على سبيل المثال ال الحصر النواب بطرس حرب

ومصباح األحدب وفارس بويز وغطاس خوري.197

صوت  96نائباً لبناني ًا منتخب ًا على تعديل الدستور في جلسة استثنائية عقدها مجلس النواب اللبناني
ّ
في  3أيلول  2004برفع األيدي ،في حين "كان ُيفترض التصويت س اًر ليختلي كل نائب بضميره" .198وفي
تصدرت أسماؤهم "الئحة الشرف" التي
المقابل عارض التعديل مجموعة من النواب الشجعان بلغت  29نائباً
ّ
نشرتها الصحافة اللبنانية .199وهناك  14نائباً فاتتهم هذه الوقفة االخيرة رغم انه سبق لهم ان أبدوا مواقف
معرضين شرعيتهم الشعبية
معارضة للتمديد إال انهم في لحظة التصويت على التمديد ّبدلوا مواقفهم جذرياً ّ
لالختالل ،رغم ان عددهم يبقى الشاهد على حقيقة الضغول.

عبر عنها بيان
مثّل النواب المعارضون للتمديد أقلية نيابية ،لكنها متجاوبة مع أكثرية شعبية كان ّ
صدر عن المفتي محمد رشيد قباني والشيخ عبد االمير قبالن وتضمن فقرة ،اعتبرت تجاوباً من المرجعين مع

موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرهللا بطرس صفير الرافض لتعديل الدستور ،إذ شددا فيها على

"احترام الدستور" األمر الذي أظهر ان ثمة إجماعاً لبنانياً لدى المراجع الدينية لمختلف الطوائف بالحفاظ على

الدستور والنظام الديمقراطي وتداول السلطة.200

أما النواب الشجعان الذين كانوا لهم شرف الدخول في "الئحة الشرف" بمعارضتهم التعديل فهم:

وليد جنبالل ،مروان حماده ،فارس بويز ،بطرس حرب ،نسيب لحود ،باسم السبع ،صالح حنين ،هنري حلو،
شهيب ،جورج ديب نعمة ،ايلي عون ،انطوان غانم ،بيار
مخايل ضاهر ،نايلة معوض ،فؤاد السعد ،أكرم ّ

 .197تراجع على التوالي الصحف اللبنانية بتاريخ  8/31و 2و.2004/9/3
 .198رأي قانوني للقاضي سليم العازار الرئيس السابق للمجلس الدستوري ،النهار ،2004/9/10 ،ص .3
 .199النهار ،2004/9/4 ،ص .1

 .200النهار ،2004/8/24 ،ص  1تحت عنوان" :جهات مجهولة تدخلت لسحب بيان لقباني وقبالن من
التداول :المراجع االسالمية تجاوبت مع صفير في الحفاظ على الدستور".
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الجميل ،فارس سعيد ،غازي العريضي ،عبدهللا فرحات ،انطوان اندراوس ،منصور البون ،مصباح األحدب،
ّ
201
نعمة طعمة ،نبيل البستاني ،محمد الحجار ،أيمن شقير ،أحمد فتفت ،غطاس خوري ،عالء الدين ّترو .

أقر فيها التعديل في  3أيلول  ،2004إجتمع
والجدير انه قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب التي ّ
وصوت على القرار الرقم  1559القاضي باالمتناع عن تعديل
مجلس األمن الدولي في اليوم السابق ()9/2
ّ

الدستور في لبنان والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقاً لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من

غير تدخل أو نفوذ خارجي .إال أن مجلس النواب اللبناني بمخالفته للقرار الدولي المذكور وتعديله الدستور ف نه

عرض لبنان لوضع خارج عن الشرعية الدولية.
ّ
كيف جرى امتهان الدستور واالستسهال في تعديله وخرق المبادئ االساسية للنظام الديمقراطي؟ ان
مسرة بعنوان "كيف ُيخرق الدستور وتُجدد الوالية"
مقالة الدكتور انطوان ّ
الحالة اللبنانية ،أورده لحسم السجال حول الدستور وتعديله والتجديد أو التمديد والظروف التي قد تحتم التمديد
202

حول نص الرسطو ،تنطبق على

بعدما تم تجاهل الخبرة التاريخية اللبنانية .أوضح فيه ان التراخي المتدرج في االستغناء عن مادة تبدو صغيرة

ثم يأتي بعدها دور مادة اخرى أكثر أهمية ،مما يجعل من السهل القبول بتغيير وخرق أكبر .وهكذا دواليك حتى
زعزعة كل البنيان السياسي.

يظهر من تعديل المادة  49بالطريقة التي جرت فيها بأنها تنطوي على تالعب وتحايل على

الدستور ألن السلطة المستفيدة من التعديل وتمديد الوالية استنبطت حقوقاً لم يمنحها إياها الدستور عند توليها
مقاليد الحكم .فمن شرول الديمقراطية عدم محاولة الحكم إحتكار السلطة أو إرجاء أو تعطيل قاعدة التداول

الديمقراطي .والحاكم يبقى شرعياً بشرل أال تصبح غايته المس بقاعدة التناوب على الحكم.

حادي عشر -أحداث ووقامق ومعطيات خالل  2005في عالقتها بالمي ا

والسلم األلهلي

203
تغير الكثير في لبنان ،وأطلقت عبارات عديدة لوصف
والذاكرة  :بين صيف  2004وصيف ّ 2005
اء سميت التحوالت اللبنانية بز "ربيع لبنان" أو بز "ثورة األرز"
المتغيرات التي حصلت وانتفاضة االستقالل .وسو ً

أو بز"اإلنتفاضة المسالمة" وغيره ا من التعابير ،ف ن حجم تلك التحوالت هو أكبر من أن يتم استيعابه في
توصيف دقيق أو إدراكه واإلحاطة بمجمله في صورة سريعة.
ففيما كان النقاش دائ اًر العام الماضي حول تمديد والية رئيس الجمهورية ومدى تعارض هذا الخيار

مع أحكام الدستور ومبادئ الشرعية والديمقراطية ،أو عدم تعارضها ،شهد لبنان تحوالت تاريخية في ترسيخ
سلمه األهلي وبناء الذاكرة الجماعية لم تكن لتحصل لوال تضافر عوامل داخلية مع أخرى خارجية ،وبخاصة

نضوج اللبنانيين والسيما جيل الشباب وخروجهم من حالة "الشعب القاصر" ،وهو التعبير الذي طالما استعمل

 .201النهار ،2004/9/3 ،ص .1
 .202النهار ،2004/4/14 ،ص .18

203
يعده الباحث حول حالة المناعة اللبنانية والسلم األهلي في لبنان ،باالستناد إلى الوقائع
 .تقرير سنوي ّ
المتراكمة وتحليلها.
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خالل العقود الثالث الماضية تبري ًار لمختلف أنواع الوصايات واالحتالالت التي كانت مفروضة على البلد
الصغير .وتخلص لبنان تالياً بفضل تلك التحوالت من مقولة خاطئة مستحكمة مفادها أن "اللبنانيين ال يحسنون

إدارة شؤونهم بأنفسهم".

مر الوضع اللبناني بمرحلة انتقالية في مساره الصعب والشاق نحو
ما بين عام  2004وّ 2005
االستقالل والديمقراطية ،تميزت بعدم استقرار سياسي مع أربع حكومات للرؤساء رفيق الحريري وعمر كرامي
ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة ،وتراخ تدريجي للقبضة األمنية الخارجية التي كانت تحكم السيطرة على البلد
الصغير ،وتراجع تبعية األعضاء-الوزراء كمقياس للتعيين في الحكومات .بدأت تلك المرحلة بانصياع أكثرية
وتم تعديل الدستور بتمديد والية
مجلس النواب لقرار سلطة الوصاية ،ما عدا  29نائب ًا تصدروا "الئحة الشرف"ّ ،
رئيس الجمهورية ثالث سنوات إضافية في  3أيلول  .2004وبلغت أشد مراحل األزمة وطأة في  14شبال
 2005مع وقوع الجريمة الحربية اإلرهابية التي أدت إلى استشهاد رجل أكبر من وطنه الصغير ،عمل من أجل
السالم واعادة اإلعمار ،هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
في المقابل صدر القرار الدولي ( 1559في  2أيلول  )2004وسط المباالة في حينه من معظم
المسؤولين اللبنانيين حيال سياسة المواجهة مع الشرعية الدولية .وفي بعض مراحل التأزيم ،وامعان ًا في سياسة
طرحت المعادلة الشهيرة" :اإلنتخابات النيابية ستجري عام  2005تحت شعار إما مع القرار 1559
التحديُ ،

واما ضده .ولكن القرار الدولي أدى بعد أقل من ثمانية أشهر إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان طبق ًا ألحد
بنوده أو تنفيذاً إلتفاق الطائف -ال فرق ،-واصبح الجيش اللبناني الوحيد على األراضي اللبنانية ( 26نيسان
 ،)2005وذلك بعد ثالثين عاماً من اإلحتالالت .وظهرت حركة حزبية واسعة تندرج في إطار سياسة اإلنفتاح
والتعاون بين معظم األحزاب والقوى والتيارات السياسية ،وعكست الحرص على فتح صفحة جديدة من أجل

استعادة وترسيخ السيادة اللبنانية.
وكان من نتائ ذلك أن أعلن الشعب اللبناني استقالل لبنان في يوم  14آذار في أكبر حركة
تضامن وطني وانتفاضة مسالمة على الوضع القائم ذ ّكرت بما حصل إبان مرحلة االستقالل األول .1943
وأدت إلى تجديد الميثاق اللبناني بين المسلمين والمسيحيين حول السيادة .فتهاوى النظام األمني بمعظم رموزه
في لبنان .ومنذ ذلك التاريخ بدأ تراجع تدخل األجهزة األمنية تدريجياً في السياسة وفي الحياة الخاصة

للمواطنين ،وفي التنصت والتهديد واطالق الشائعات والتخوين مثلما كان يحصل في لبنان لشهور وسنوات
خلت .ولم يكن ليحصل ذلك اإلرتخاء في القبضة األمنية لوال قيام الحكومة المشكلة ب رادة اللبنانيين بتغيير قادة
األجهزة المسماة "أمنية".
للمرة األولى في التاريخ العربي تسقط حكومة في لبنان من خالل تغيير ديمقراطي سلمي جاءت به
انتفاضة االستقالل ( 28شبال  )2005التي واكبتها غضبة نواب المعارضة مع مئات اآلف من المواطنين
احتشدوا ،باألعالم اللبنانية وسط بيروت ،تجاه سلطة تابعة وأجهزتها القمعية واالستخباراتية ،من دون ان تعكرها

حادثة واحدة ،ووسط متابعة على الفضائيات من عشرات الماليين م ن المواطنين العرب المتعطشين إلى تغيير
ديمقراطي على الطريقة اللبنانية.

بين صيف  2004وصيف  2005عاد المنفيون السياسيون من الخارج الذين كانوا ُينعتون
بالز"معارضة خارج النظام" وكانوا يواجهون كلما لوحوا بعودتهم ،بتهديدهم فتح "ملفات" امام عدالة استنسابية.
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فجأة أُغلقت الملفات وعاد العماد ميشال عون مع أنصاره المبعدين فانخرطوا في النظام وشاركوا في االنتخابات

النيابية التي جرت في حزيران  ،2005رغم شوائب القانون الذي أُقر عام  2000بتدخل من األستخبارات

تغير حوالى نصف أعضائه ،واصبح لهم
السورية ،وانتخب عدد منهم مع آخرين غير منفيين نواباً في مجلس ّ
كتلة "اإلصالح والتغيير" النيابية المؤلفة من  21نائباً بقيادة العماد عون .كما أُفرج عن المعتقلين السياسيين
وأبرزهم الدكتور سمير جعجع وأصبح له هو اآلخر كتلة نيابية هي كتلة نواب "القوات اللبنانية" بقيادة السيدة

سيتريدا جعجع والتي تضم  5نواب ،مثلما أُطلق أيضاً سراح المعتقلين السياسيين في قضيتي أحداث الضنية

ومجدل عنجر.

برزت مكتسبات مرحلة ما بعد  14شبال  2005في التضامن اللبناني ،بخاصة ان هذه المرحلة
استقطبت الشباب اللبناني وأنهت ذهنية الحرب األهلية على مستويات عدة:
 .1تضامن اللبنانيين في مواجهة األحداث الخطيرة :ظهور درجة عالية من التماسك بين اللبنانيين
حيال العمليات الحربية اإلرهابية التي تعرض لها لبنان وفتحت معها مجدداً مسلسالً دموياً والئحة إغتياالت في

البلد الصغير وتفجيرات طالت العديد من المناطق .وتحسساً مع معاناة المواطنين الذين ألحقت بهم تلك
رد المجتمع المدني بحركة تضامن وانشاء صندوق لمساعدة المتضررين
التفجيرات اإلرهابية الخسائر المتنوعةّ ،
من تبرعات طوعية.

يتعرض السلم األهلي للخطر،
 .2عدم استحضار الفتنة الطامفية :بالرغم من كل هذه العمليات لم ّ

المتسرعة التي كانت تُطلق بعد كل
ولم تستحضر اإلنقسامات الطائفية أو المذهبية .ولم تصح االستنتاجات
ّ
حلقة من موجة اإلغتياالت والقائلة بأنها ستعيد لبنان حتماً إلى مرحلة التصفيات السياسية والفتنة التي عرفها
خالل مراحل الحروب ما بين  1975و .1990ما جرى منذ تشرين األول  2004في لبنان لم يكن قتاالً طائفياً

أو نزاعاً بين ميليشيات متناحرة ،إنما استهداف قيادات معظمها معارض وبعضها موال لبث روح التفرقة

والخالفات الداخلية ،وإلشعال الفتنة بين اللبنانيين الذين أظهروا صحوة وطنية ،وأنهم كشعب على درجة عالية

من الوعي حال دون إنزالقهم مجدداً إلى حرب عبثية .وكانت كل هذه العمليات تقابل ب جماع القوى واالحزاب

والمسؤولين على اإلدانة وفي موقف موحد .ظهر في صورة أولية أن عمليات التفجير هي من النوع الذي ال
يمكن ان يصدر عن هواة بل عن أجهزة تعمل لصالح دول وجهات خارجية.
تبدل مصادر الخوف والخطر في إدراك اللبنانيين :ما زال لبنان والعالم ينظر ب هتمام إلى عمل
ّ .3

لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي ش ّكلها مجلس األمن الدولي واألمين العام

لألمم المتحدة كوفي أنان والتي تضع تقارير فصلية تُحدد فيها المسؤوليات حول عملية اإلغتيال .وفي االنتظار
يعيش اللبنانيون قلقاً على غدهم الذي ال يعرفون ماذا ُيخبئ لهم على صعيد مسلسل القتل .لكن مصدر الخوف
لم يعد من منافس داخلي بل من جهات خارجية .واليوم خوفهم أكبر خاصة من الشقيق الذي ُيفترض أن يكون
سنداً لهم ،ف ذا بهم يعاقبهم ،بطرق متنوعة ،كان أكثرها وضوحاً الضغط اإلقتصادي عبر إغالق الحدود البرية
أمام الشاحنات التي تقل اإلنتاج اللبناني إلى الدول العربية.

 .4فشل الرلهانات حول إنقسام الجيش :لم تنجح كل محاوالت التشكيك بوحدة المؤسسة العسكرية

وتماسكها ،التي نشطت عبر تصريحات مبرمجة لسياسيين محترفين يسعون إلى إضعاف الثقة بالجيش وزرع
عوامل الشقاق بين العسكريين عن طريق استباق إنسحاب الجيش السوري بالتروي لمقوالت خطيرة تشكك
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بوحدة الجيش وقدراته وتتحدث عن إنقسام المؤسسة العسكرية .وكان أخطر ما صدر المقولة اآلتية" :الجيش
اللبناني مؤلف من هذا الشعب والشعب منقسم .وقد جرت محاولة سابقة مماثلة وفرل الجيش .فهل ندخل في
تجربة ثانية في هذا الشكل وبهذا الضرر".
بينما يالحظ أن الجيش اللبناني تصرف قيادة وضباطاً وأفراداً ،خالل التظاهرات التي جرت في
ساحة الشهداء خالل شهري شبال وآذار بكثير من الحكمة في حماية الديمقراطية والمحافظة على الحريات.
رد ضمني لقائد الجيش العماد ميشال سليمان ،على رئيس الحكومة ،أكد على وحدة المؤسسة العسكرية.
وفي ّ
رده ان "الجيش الوطني الذي يلتف حوله جميع المواطنين على اختالف آرائهم وسياساتهم ومعتقداتهم
جاء في ّ

ال في الوحدة الوطنية يقتدي به
( )...واجه أحداثاً جساماً وخرج منها بنجاح وأكثر تماسكاً حتى أصبح مثا ً

المواطنون".

 .5توحد اللبنانيين حول شهدامهم :أما بالنسبة لطقوس الذاكرة ،ف ن اللبنانيين توحدوا للمرة األولى
الجميل
المغيب موسى الصدر والرئيس بشير
حول قافلة شهدائهم منذ  1978بدءاً بالزعيم كمال جنبالل واإلمام
ّ
ّ
مرو اًر بالرئيس رشيد كرامي والمفتي حسن خالد والرئيس رينه معوض وداني شمعون وصوالً إلى الرئيس الشهيد
رفيق الحريري .تصالح الشهداء وتوحدوا أوالً بين الشباب اللبناني وفي الجامعات حيث التقى الجميع تحت علم

واحد هو العلم اللبناني ،وشعارات موحدة" :حرية ،سيادة واستقالل ،والبحث عن الحقيقة في جريمة اغتيال

الرئيس الحريري" ،قبل أن تعم المصالحة الحشود الشعبية التي هبت في انتفاضتي اإلستقالل في  28شبال
و 14آذار  .2005أصبح اللبنانيون أكثر ميالً للدفاع عن حرية الرأي والموقف حتى بالنسبة لخصومهم ،وباتوا
يرتفعون إلى درجة أعلى في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،والحريات التي هي قواسم جامعة بين
جميع الطوائف .يالحظ أن احتفاالت شهداء الحرب أصبحت تتخذ هذا المعنى ،وكذلك ذكرى الزعماء الكبار

الذين إغتيلوا ولم تعد تأتي تك ار اًر لخطابات قديمة .ألنه من الخطورة بمكان أن يعود السياسيون إلى مناقشة

المواضيع المتنازعة التي تناقشوا فيها عشية الحرب ،وبالروحية الخالفية نفسها.

تحول ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه إلى مزار فريد في
 .6لقاء األديان والمذالهبّ :
ساحة الحرية تؤمه الحشود الشعبية من كل الطوائف والمناطق ،وتتلى فيه الصلوات الدينية والطقوس والشعائر

اإلسالمية والمسيحية في ظاهرة تالق عفوي بين المؤمنين حيث يق أر المسلمون سورة الفاتحة ويرسم المسيحيون
إشارة الصليب .يقتضي عدم اإلستخفاف بهذه الظاهرة التي تكشف عن لقاء األديان والمذاهب وقراءتها إنطالقاً
من الحق في اإلختالف والتالقي بعمق في ما يتخطى اإلختالف.

 .7توسق ا لهتمام بذكرى الحرب في لبنان :منذ نشوء المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم

عم اإلهتمام بالمناسبة عددًا من
واطالق دعوتها السنوية المتكررة إلى إحياء ذكرى  13نيسان ،للمرة األولىّ ،
الجمعيات األهلية والمدنية العاملة في قضايا الثقافة والديمقراطية التي تعاونت ،مع المؤسسة اللبنانية في إطار
برنام "مرصد السلم األهلي والذاكرة في لبنان" الذي تنفذه المؤسسة اللبنانية ،على تنظيم لقاء في سبيل الذاكرة
الجماعية ومناعة المجتمع األهلي تحت عنوان "ذاكرة للمستقبل :لبنان اليوم من الساحة إلى الوطن" .ان انتشار
اإلهتمام إلى جمعيات وناشطين ميدانيين هو دليل نجاح وفاعلية للمؤسسة وبرنام

المرصد .والجمعيات

المتعاونة مع المؤسسة عام  2005على تنظيم حلقة نقاشية بعنوان "ذاكرة للغد" ،بلغ عددها تسع جمعيات

ومؤسسات .كما نظمت النائبة بهية الحريري سلسلة نشاطات غلب عليها طابع اإلتعاظ والحزن.
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 .8إعادة األعتبار إلا دور لبنان وصورته ورسالته في محيطه والعالم :جاءت كل التحوالت

مر بها لبنان في الشهور الستة األولى من عام  2005لتعيد اإلعتبار إلى دور لبنان في محيطه
التاريخية التي ّ
اإلقليمي والدولي ،والى معنويات اللبنانيين وثقتهم بقدراتهم الذاتية وبأن وجود بلدهم ليس مسألة ملتبسة أو
متنازع عليها ،خالف ًا لما كانت تعممه مقوالت سابقة تنعي لبنان منذ السبعينات وتصفه خطأ بز"الكيان ذي
العيوب الخلقية المتجه حتماً نحو الدمار الذاتي" أو أشبه بز"مخلوق استثنائي مصطنع" وبز"مجتمع هش" "غير

قابل للحياة" و"ممزق" إلى درجة اعتبرت معها أنه "يستحيل إعادة جمع أجزائه".

على العكس ،بددت األحداث المتسارعة على الساحة اللبنانية صورة لبنان الرائجة في وسائل إعالم
دولية كانت تتجاهل تاريخ البلد وانجازات اللبنانيين ،فتستحضر صور فظائع الحرب وتستعير مفردات العنف
والفوضى لربطها في كل مرة ب سمه .لبنان اليوم تغير وخرج إلى النور .انه يتجه إلى النموذج الذي يشبهه ،ال
إلى الصورة التي طمستها سنوات الحروب والخوف والفساد وكل القيم السلبية.
 .9خروج الهيمات ا قتصادية والمهنية عن الصمت :للمرة األولى خرجت الهيئات اإلقتصادية
والمهنية عن صمتها حيال ما يدور من أحداث ،وتحركت ب جماع ال سابق له دفاعاً عن السيادة واالستقالل.

وشكلت تحركات أعضائها الوجه الجديد للمقاومة المدنية السلمية في لبنان ما بعد الحرب.

يقتضي عزدم اعتبزار كزل مزا يحصزل مزن تجاذبزات حزول المسزائل الداخليزة بأنهزا امتحزان جديزد للعزيش

المشززترك ومبعززث لإلحبززال أو بمثابززة دعززوة للعززودة إلززى الماضززي األلززيم ،رغززم أن قززوى إقليميززة مسززتبدة تريززد عززودة

لبنززان السززاحة .فلبنززان هززو البلززد العربززي الوحيززد الززذي يمكنززه إج زراء إنتخابززات وطنيززة دوريززة فززي موعززدها ،تتميززز

بهامش من الحرية ،رغم العيوب التي تشوب قانون اإلنتخاب .وهناك خطزأ فزي النظزر إلزى  14آذار وكأنزه تزاريخ

جززرى اسززتغالله واف ارغززه مززن معانيززه ،ففززي هززذا اليززوم وضززعت أكثريززة الشززعب اللبنززاني وقياداتززه مززداميك االسززتقالل
لدولززة لبنززان الحز ّزرة والسززيدة .أمن زوا بززأن لززيس مززن حقهززم فقززط ،بززل مززن واجززبهم الززتخّلص مززن طغيززان جززيش غريززب
حاولززت حكومتززه تأكيززد هيمنتهززا مززن خززالل القززوة العسززكرية وزعزعززة ثقززة الشززعب اللبنززاني بنفسززه بتززأجي التززوترات
والنعراب وب ثارة الشكوك حول القدرة اللبنانية على الحكم الذاتي.

التكيف
سوريا خرجت من لبنان ،ولم تخف بالتالي حدة التجاذبات الداخلية .يحتاج اللبنانيون إلى ّ

مع الحياة من دون قوات سورية أو مرجعية خارجية وصوالً إلى هوية لبنانية مصقولة .وتقتضي مصلحة لبنان

وسوريا ببناء عالقة غير عدائية بين بلدين شقيقين بينهما مصالح مشتركة وروابط فرضها الجوار ،كما بين
بلدين متجاورين ،وذلك بصرف النظر عن واقع نظام الحكم القائم في كل من البلدين ،وبعيداً عن لغة الحصار
والمقاطعة اإلقتصادية .الحاجة إلى عالقات قائمة على اإلعتراف المتبادل واحترام السيادة الوطنية.

يقتضي التركيز على معالجة العديد من السلبيات وأبرزها :عزل التوترات الطائفية التي يمكن ان
تنشب بين الطوائف في مناطق لبنانية ،ووقف األحالم واألوهام المتعلقة بالعودة عن اتفاق الطائف واآلمال
العد العكسي لحرب داخلية جديدة بين اللبنانيين
بتعديله ألن كل محاولة للتخلص من ميثاق الطائف هي بداية ّ
ومشروع لتهجير أعداد أخرى منهم.
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ان ما ُيسمى بز"لجان األمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هي مناقضة لمبدأ الحرية الدينية ومسيئة
إلى صورة الدين وقاعدته القائلة بأن "ال إكراه في الدين" ،مثلما هي مسيئة أيضاً إلى العيش المشترك طروحات

الفدرلة وعودة الحديث عنها.

اني عشر -تت يرات حرب  12تموز  2006وانعكاساتها علا المجتمق اللبناني وحقو
ا نسان -إقفال لبنان الساحة لحروب "من أجل اآلخران" :يظهر من توثيق لمجموعة مستندات وتحقيقات
ومقاالت مختارة من صحف لبنانية حول كلفة العدوان والحرب اإلسرائيلية في لبنان صيف  ،2006الثمن

الباهظ الذي دفعه لبنان في أرواح أبنائه والتدمير الذي لحق ب قتصاده وببنى ومنشآت تحتية ،وما أصاب البلد

الصغير من نزوح وهجرة وخرق لحقوق أساسية.204

تسمح الوثائق باستخراج وقائع وأرقام ومعطيات حول حصيلة العدوان-الحرب ،وبعضها باالستناد
إلى مصادر رسمية لبنانية (الهيئة العليا لإلغاثة) ودولية (تقارير المنظمة الدولية لألمم المتحدة واألمين العام
ال
تم جمعها تسهي ً
كوفي أنان) ،وحجم الخسائر التي "بلغت  15مليار دوالر وأعادت لبنان  15سنة إلى الوراء"ّ .
للعودة إليها وتعميماً للفائدة ،على أمل أن تُش ّكل حرب تموز  2006خاتمة للحروب في لبنان ،وكي يتعلم الناس
وخاصة الشباب واألجيال الجديدة من التاريخ وليس في التاريخ.

تُستخلص التقديرات اإلجمالية لحرب  12تموز وفقاً ل تي:
 .1ضحايا الحرب 1287 :شهيداً ،وحوالى  5-4آالف جريح؛ نزوح حوالى  900ألف مواطن

(يمثلون ربع الشعب اللبناني) ،إضافة إلى التعويضات المقدمة لعائالت المتوفين وتكاليف عالج الجرحى...

 .2أضرار بنا تحتية :مطارات ( ،)3مرافئ بحرية ،جسور مدمرة ( ،)145طرقات ( 630كلم)،
محطات إرسال تلفزيوني واذاعي وهوائيات للخليوي ،محطات توليد الكهرباء ،خزانات مياه ...والحاجة في
مرحلة إعادة اإلعمار وترميم الطرق إلى تشديد إجراءات السالمة المرورية كي ال يستمر سقول مزيد من القتلى

ضحية الجسور المقصوفة.
 .3أبنية سكنية ومنشآت تجاراة وصناعية :تدمير حوالى  30ألف وحدة سكنية و 9000مؤسسة
إقتصادية (مصانع ،محال تجارية ،مزارع ،محطات وقود ،صهاري محروقات ،سيارات نقل ركاب وبضائع.)...
وبروز مشاكل على صعيد إيواء السكان المهجرين والذين دمرت منازلهم (الحاجة إلى  20ألف وحدة سكنية من
البيوت الجاهزة -مروان اسكندر) إضافة إلى مشكالت البطالة والهجرة إلى الخارج...
 .4تت يرات الحرب علا التعليم والتربية :وتشمل الصدمات النفسية على األطفال ،الحاجة إلى
العناية بأطفال الحرب ،مجزرة قانا  2006وغيرها من المجازر ،تدمير أكثر من  50مدرسة رسمية وخاصة في
الضاحية والجنوب (الوزير الدكتور خالد قباني) ،إصابة  12مدرسة من المدارس الكاثوليكية في الجنوب
بأضرار تقدر بماليين الدوالرات (األمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان األب مروان تابت) ،تقدير

204

 .طوني عطاهللا ،تت يرات حرب  12تموز  2006وانعكاساتها علا المجتمق اللبناني وحقو

ا نسان:

بنا تحتية ،تهجير ،تربية ،عمل ،إقتصاد ،بيمة وتراث ،منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم،

بيروت ،المكتبة الشرقية 153 ،2006 ،ص.
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الحاجات التربوية بز 90مليون دوالر لتأمين حقائب وقرطاسية مجان ًا ،مبادرة خادم الحرمين الشريفين عاهل

لتحمل النفقات العائدة لرسوم تسجيل التالمذة في جميع
المملكة السعودية الملك عبدهللا بن عبد العزيز آل سعود ّ
المبرات الخيرية
المدارس الرسمية مجاناً وعلى نفقته الخاصة ،النكبة التي أصابت المؤسسات التابعة لجمعية ّ

اإلسالمية (الدكتور محمد باقر فضل هللا) ،مشكالت بشأن خوض التالمذة الذين ُدمرت منازلهم لإلمتحانات
الرسمية ،القنابل العنقودية المفخخة على شكل ألعاب لألطفال إلغرائهم بالتقاطها وقتلهم...
 .5التت يرات علا العمل :هروب مليون إلى مليون ونصف مليون سائح ،إجالء األجانب من لبنان،

توقف مطار بيروت والمرافئ البحرية عن العمل ،حريق مرفأ بيروت بمئات ماليين الدوالرات ،قطع الطرق
عمال ،خسائر
والمواصالت ،توقف العمل في قطاعات تجارية وصناعية وزراعية وخدماتية ،مشاكل صرف ّ
مالية الدولة جراء التوقف عن دفع الضرائب والرسوم أو تأجيلها ،قنابل عنقودية تتهدد المزارعين بخاصة في

الجنوب ...انشاء صندوق بطالة تموله منظمة العمل الدولية ،مبادرة قطر إلعادة إعمار بنت جبيل والخيام،
وهناك حاجة إلى "مارشال" إقتصادي ،والى تشريعات استثنائية ملحة لمرحلة ما بعد الحرب.
 .6التت يرات علا الصحة والبيمة والتراث :تبرز في هذا المجال البقعة النفطية التي تلوث الشاطئ
اللبناني ودور الجيش اللبناني في إ زالة التلوث النفطي إلى قسم من األلغام والقنابل العنقودية وما كبده ذلك من

شهداء وضحايا ،تدمير دور عبادة من مساجد وكنائس بعضها تاريخي وأثري (كنيسة القديس جاورجيوس في
راشيا الفخار واحراق اإليقونسطاس ،ودير ماما األثري في دير ميماس الذي سحقته القذائف مع كنيسته،)...

إعادة إعمار مستشفيات بنت جبيل ومرجعيون والعرقوب وتأهيلها (مبادرة رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان وتكليفه نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد أعمال المتابعة)...
تركز الوثائق على الكلفة ،وهي توثيق أولي يحتاج إلى إكمال ومتابعة ومن مصادر متعددة وأكثر
شمولية.

***
ُيستخلص ان السلم األهلي يتهدد حيثما تتدخل سلطة أو جماعة طاغية وخارجة عن
الدستور للحد من مجاالت الحرية أو للعودة عن الثوابت الميثاقية .ان المخاطر على السلم األهلي

في لبنان اليوم ناجمة عن اإلنحراف الرسمي عن مبدأ سيادة القانون ورفض مسؤولين االستماع إلى

الناس ألن مقاومة التطييف التي يعيشها المجتمع اللبناني اليوم نابعة من البنى المجتمعية التحتية أي

من الناس ،الذين يوفرون إيجابيات كبيرة ،وليست حصيلة قرار أو تصريح صادر عن مسؤول في
سلطة لتغطية عجز أو تقاعس عن إدارة شؤون الحكم.

وُيستخلص تالياً توفر إيجابيات كبيرة .لكنه منذ انتهاء الحروب في لبنان عام 1990
وانطالق مسيرة السلم األهلي ،اجتازت البالد مرحلة نقاهة واعادة إعمار على مختلف المستويات حتى

 .1999أما في السنتين األخيرتين ،فدخل لبنان وضعاً إذا استمر تفاقمه ُيخشى أن يهدد ب عادة انتاج
تجارب الحروب الماضية.
***
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أظهززرت د ارسززة تقنيززات الخززوف والتخويززف أن العنززف هززو أحززد أبززرز الظ زواهر االجتماعيززة

والسياسية في لبنان .انزه يشزتمل علزى األعمزال التزي تتمثزل فزي القهزر أو القسزر أو اإلكزراه بوجزه عزام،

ومثالهززا أعمززال الهززدم والتلززف والتززدمير والتخريززب ،وكززذلك اعمززال الفتززك والتقتيززل والتعززذيب ومززا شززابه.

ويتضمن العنف استخداماً للقوة أو تهديداً باستخدامها إللحاق األذى والضرر باآلخرين لتحقيق أهزداف

جراء استعماله .والعنزف هزو ظزاهرة لصزيقة بزبعض انمزال التربيزة
مرجوة ،حتى ولو أصاب المرء نفسه ّ
لززدى اللبنززانيين .تبززدأ عنززد الطفززل ،وال تلبززث أن تغشززى ميززداناً كبيز اًر ينطلززق مززن المدرسززة إلززى المجتمززع.
وم ززن المجتم ززع المحل ززي إل ززى المجتم ززع اللبن ززاني األع ز ّزم .وب ززذلك يتس ززلل إل ززى داخ ززل المؤسس ززات المدني ززة
شل الجيش .وهو موضزوع البحزث الزذي
والسياسية والعسكرية .وقد أدى في بعض مراحل الحرب إلى ّ

نتناوله في الفصل الثاني.

2
شل الجيش

تعرض الجيش اللبناني خالل العامين األولين من الحروب في لبنان إلى هجمات
ّ
مادية ومعنوية استطاعت تفكيك وحدته واحداث فراج أمني في البالد ،ففقدت الحكومة،

الفعال والمؤثر في الدفاع عن الوطن ،والركيزة األقوى للدولة .1أوجد تفتيت المؤسسة
الجهاز ّ
تحول لبنان نتيجة إلغاء الوظيفة األساسية للدولة كحارسة
العسكرية أسباباً نزاعية موضوعيةّ .
لألمن ،وتشتت الضوابط الرادعة المتمثلة بالقوى المسّلحة ،إلى ارض سائبة مفتوحة على
النزاعات المسلحة بال توقف .بدأ لبنان ،تالياً ،يتعرض للتدمير بسبب الذين ساهموا بشل قوة

الجيش.

رافقت الحرب العسكرية ضد الجيش حمالت إعالمية سعياً إلى كسر تالحم المؤسسة
العسكرية عن طريق تحطيم معنويات أفرادها واثارة النعرات الفئوية الكفيلة ب شعال االقتتال الداخلي،

كي يتحلل الجيش إلى زمر مذهبية متناحرة.

تمثلت ستراتجية المتنازعين والمتحالفين على اقتسام الجيش ،وتفريغ قدراته ،في حاجة فريق

الى االستيالء على األسلحة واالعتدة للحفاظ على أمنه ،بحجة أن الجيش الذي يملك السالح ال يقوم

بواجبه في الدفاع عن المواطنين ،بينما وجد الفريق اآلخر أن مصلحته تقضي بمصادرة األسلحة

واالعتدة العسكرية للحؤول دون تفوق خصمه في حال وقوعها بين أيديه.2

دفعت حاجة الطرفين الى مقاتلين ممتهنين نحو استمالة عناصر الجيش وحثّهم بمختلف

وسائل الترغيب والترهيب ،وخاصة اإلشاعات والتهديدات الشخصية الموجهة ضد الضبال والجنود

وعائالتهم ،فضالً عن االغراءات المالية .انتشرت على نطاق واسع حمالت خبراء التحريض

والتجني ،وتمكنت من شل الجيش الذي أقتُسم "غنائم" بين القوى الفاعلة في الداخل عن طريق تدمير
بنيته بشكل تدريجي منظم.

وأكثر ما أساء الى تماسك المؤسسة العسكرية هو سلوك السياسيين اللبنانيين في تعاملهم

مع المؤسسة العسكرية ،والطريقة المتبعة في معالجة الحوادث وفي استخدام الجيش .فعلى رغم
 . 1العميد الركن فؤاد عون ،وابقا الجيش لهو الحل ،بيروت ،أول آب  288 ،1988ص ،ص .31-30
 .2المرجع السابق.
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خطورة األحداث التي وقعت في لبنان في بداية الحرب عام  ،1975ف ن المعالجات الحكومية لقضايا

السيادة تميزت ب حالل التسويات الخطيرة أصالً على الوحدة بدل رفض المساومات .واذا كان إنتاج

التسويات بين اللبنانيين له مدلوالت إيجابية يعكس لديهم وعياً للمصالح المشتركة وقدرة على احتواء
النزاعات ،ف ن المساومة بال حدود أو ضوابط ،تفرز ذيوالً سلبية وأخطا اًر على الوحدة الداخلية متى

طالت قضايا مرتبطة بالسيادة .ولربما وقعت في البلدان العربية الشقيقة المجاورة للبنان ،خاصة في

ومفجرة للعنف شبيهة بالش اررات
االردن وسوريا في تلك اآلونة ،محاوالت إلشعال حوادث مخّلة باألمن
ّ
التي حدثت في البلد الصغير .لكن الحلول الحاسمة التي اعتمدتها حكوماتها ،جاءت لتقطع من أول
الطريق سياق تدهور األوضاع وتفاقمها .3فما هو سياق النزاع في عالقته بالجيش؟
1
حوادث صيدا وعين الرمانة وطر معالجتها
انطلقت تظاهرة شعبية في صيدا يوم  1975/2/26تأييداً للصيادين ضد شركة "بروتيين"
لصيد األسماك ،وكان يسود االعتقاد أن هذه الشركة قد تؤثر على معيشة الصيادين .فتحولت

التظاهرة الى مأساة ذهب ضحيتها عريف في الجيش ومواطن فلسطيني وسقط فيها سبعة جرحى

بينهم النائب السابق معروف سعد .4تحرك المحرضون فو اًر التهام الجيش ب طالق النار على
المدنيين مستبقين نتائ التحقيق .وتملصاً من مسؤولية ق ارره إنزال الجيش ،أمر مسؤول حكومي كبير

محافظ الجنوب هنري لحود بسحب الجيش قائالً له بلهجة تثير االستهجان" :من هون لربع ساعة

بدي اللي يفوت على صيدا ما يشوف أثر ألي عسكري" .5كيف عالجت الدولة حوادث صيدا؟

ألقت الحكومة مهمة المعالجة الميدانية وضبط األمن على عاتق فئات مسلحة غير لبنانية

ممعن ًة في التخلي عن سيادتها .6ودخل بعض أعضائها الوزراء في مفاوضات مع ممثلي المسلحين،
وقوى األمر الواقع ،انتهت بالتنازل عن وجود الدولة في المدينة وانسحاب الجيش.7
ُقدمت ضحايا من العسكريين واإلداريين كي ال تدفع الحكومة ثمن ما حصل وانقاذاً لرأس

المسؤولين الحقيقيين .ففرض مجلس الوزراء إجازة إدارية (مأذونية إجبارية) على المحافظ لحود بعد
 .3تُراجع الصحف اللبنانية والعربية الصادرة بين أول كانون الثاني ونيسان .1975
 .4العقيد فؤاد لحود ،متساة جيش لبنان ،بيروت 311 ،1977 ،ص ،ص .166-165
 .5النهار ،1975/2/27 ،ص .3
 .6العقيد فؤاد لحود ،متساة جيش لبنان … ،مذكور سابقاً ،ص .166
تراجع أيضاً الصحف اللبنانية بتاريخ .1975/2/27

 .7العقيد فؤاد لحود ،متساة جيش لبنان … ،مذكور سابقاً ،ص .166
تُراجع أيض ًا الصحف اللبنانية بتاريخ  ،1975/3/3ص .1
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8
ونقل الضابطان
رفضه الرضوخ للضغول التي مورست عليه بهدف أن يتقدم بطلب إجازة عادية ُ .
9
حملت
العميد احمد زكا والنقيب إبراهيم عباس من مركزهما في الجنوب  .مما يعني أن الحكومة ّ

المحافظ والضابطين مسؤولية قرارها السياسي .وتكررت سياسة معاقبة القادة األمنيين وتغييرهم في

غير منطقة وقعت فيها حوادث دامية تحت وطأة ضغول المسلحين ومطالبهم .10تحول ،تالياً،

الموظفون والضبال والجنود والدركيون الى مكسر عصا أو "فشة خلق" إلخفاء تقصير السياسيين.

شكل هذا اإلجراء منطلقاً للحط من معنويات الجيش وساهم في انهيار هيبة السلطة ألنه
ّ

نقل التخريب الى داخل الجيش واإلدارة ،وخلق داخل هذين الجهازين أوضاعاً نفسية صعبة ومربكة
ظهرت نتائجها السيئة فيما بعد .11أورد الرئيس كميل شمعون بوصفه وزي اًر للداخلية آنذاك بعض

الوقائع حول الحالة النفسية واالرباكات التي أصابت رجال األمن في لبنان نتيجة العقوبات التي

"طلبت من أحد الضبال ،اقتحام منطقة
ومست العنفوان العسكري في قوله:
ُ
ُفرضت على بعض القادة ّ
وقعت فيها حوادث فلمست منه تقاعساً وانقلب لون وجهه أبيض فأصبح كالورقة .فقلت له :يا نفذ

األوامر أو فل".12

ساعد على تدمير معنويات الجيش قيام المسؤولين بالتفاوض مع جماعات تنازع الدولة

سلطاتها من دون مراعاة أصول التفاوض وأهدافه ،فضالً عن الخلط الخطير بين المواضيع القابلة

وسهل غموض المرامي الحقيقية للتفاوض ،في
وغير القابلة للمساومة ،ولحدود الممكن وغير الممكنّ .
إرضاء لنزوات الشارع ،األمر الذي جعل من الرضوخ
تقديم تنازالت متتالية من جانب المسؤولين
ً
لمطالبه مثابة قبول بتدخل السياسيين وقادة المسلحين بشكل علني سافر في شؤون المؤسسة

 .8المحرر ،1975/3/1 ،ص 1؛ والنهار ،1975/3/1 ،ص .1
 . 9المحرر ،1975/3/13 ،ص 1؛ والنهار ،1975/3/15 ،ص .2
 .10النهار ،1975/9/1 ،ص .4
11
مسرة" ،دور الجيش أو كيف ال نعود إلى المعابر" ،النهار ،1993/1/6 ،ص .11
 .انطوان ّ
ُيراجع أيضاً كتاب العقيد فؤاد لحود ،متساة جيش لبنان … ،مذكور سابقاً ،ص .166

 .12المحرر ،1975/9/2 ،ص 8؛ والنهار ،1975/9/2 ،ص .11
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العسكرية .13انتهت الجولة االولى من المفاوضات باتصال أجراه مسؤول كبير بجهات مسلحة
إلبالغها قرار الموافقة على مطالبها إجراء مناقالت بين الضبال.14

قد تكون الحاجة ماسة ،خالل مرحلة السلم ،إلى إعادة قراءة األحداث التي وقعت ما بين

 1990-1975مع بعد زمني .تسمح هذه المسافة الفاصلة ب لقاء نظرة شمولية ،على تجربة السنوات

الخمس عشرة ،وقراءة الحرب ما بعد الحرب ،واعادة تبيان ما حدث بدافع االستنتاج ،واالستفادة ،ال

بأسلوب إحياء حوادث الماضي المأسوية ،كما جرى لحوادث عام  1860وغيرها بهدف تفسير
النزاعات المسلحة ،بل بطريقة تحول دون تكرار تجارب الماضي.

ال يقتصر تاريخ لبنان على سرد الحوادث خالل أعوام  1841و 1860و 1958ومن العام

 1975حتى  ،1990في طريقة انتصارية بكل تفاصيلها ووقائعها التي تشحن النفوس من جديد .وال
هو تبسيط ساذج ألسباب تلك الفتن ،ومسببيها ،واختزالها ببعض الحوادث الصغيرة كاصطياد الحجل،
واصطدام دواب المسيحيين والدروز ،وبوسطة عين الرمانة ،واعتبارها األسباب الرئيسية للنزاعات

الدامية .وهو النمط الشائع لتسطيح األمور الدولية في الشأن اللبناني ووسيلة لتضخيم العوامل

الداخلية للن ازع.

***
ماذا عن بوسطة عين الرمانة ومواقف الدولة منها؟ يستدل من قراءة وقائع حوادث عين

الرمانة التي وقعت في  1975/4/13غياب دور الدولة وحيادها المطلق إزاء حوادث االخالل
باالمن .وقع خالف في عين الرمانة بين لبناني ينتمي الى منظمة مسلحة غير لبنانية ،وبين بعض

أبناء المحلة ما أدى الى جرحه .مرت بعد ذلك سيارة في مكان الحادث تبادل ركابها اطالق النار مع

مسلحين انتشروا في الشارع ،فُقتل جوزف أبو عاصي وارتفع التوتر .وصودف مرور بوسطة تقل
فلسطينيين ،فأُطلقت عليهم النار وقتل ثالثون شخصاً من ركابها ومن مواطنين عابري السبيل .15ولم

تشر الوقائع ،في مقابل فداحة الحادث وخطورته ،الى قيام الحكومة باتخاذ أي اجراء العادة إحالل

االمن.

ُ .13ي ارج ززع محض ززر جلس ززة مجل ززس النز زواب الت ززي ُعق ززدت بت ززاريخ  1975/4/10لمناقش ززة أح ززداث ص ززيدا ،والس ززيما
مداخلة النائب الدكتور البير مخيبر الذي قال" :كنزت أُفضزل أن نمزوت جميعنزا فزي صزيدا وال يحصزل
مززا حص ززل م ززن تن ززازل عززن الس ززيادة واالس ززتقالل واألرض .وق ززد تنازلززت الحكوم ززة أيضز زاً ع ززن س ززلطتها
العسكرية ،فتتنازل لسلطة مسّلحة اخرى وتنسزحب مزن الجنزوب .أمزا أن تزأمر الجزيش باالنسزحاب مزن

صيدا ،وأن تتنازل عن السلطة لفئات مسّلحة غير لبنانية ،فهذا أمر غريب".

 .14النهار ،1975/3/13 ،ص .11
. Camille Chamoun, Crise au Liban, Beyrouth, Edition Librairie Antoine, 1977,
186p., pp.8-10.
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كيف عالجت الدولة حوادث عين الرمانة؟ تميزت المعالجات باعتماد مبدأ "االمن

بالتراضي" الذي يتنافى مع مفهوم الدولة ومعنويات القوى المولجة حفظ االمن .16دخلت الحكومة في
اتصاالت مع التنظيمات المسلحة في محاولة للوصول الى اتفاق وتفاهم يوقف العنف .17تفاوضت

مع الميليشيات حول عدد المتهمين بتفجير الحوادث الذين ُيفترض تسليمهم الى القضاء .وتركت
للتنظيمات المسلحة ان تالحق بوسائلها الخاصة المطلوبين ،فتخلت الدولة بذلك عن ممارسة أحد
اختصاصات السيادة .وخضع عدد المطلوبين في حوادث عين الرمانة للمساومة ،ولم يكن العدد

النهائي ثابتاً بل عرضة للخفض من اجل الحفاظ على هيبة شكلية للسلطة .18وامعاناً في ستر
التسويات التي كانت تتم على حساب السيادة ،وعلى تطبيق القانون ،أخفى أحد المسؤولين عدد

الم طلوبين عندما سئل عما إذا كان هناك مطلوبان اثنان فقط ،او أكثر في الحوادث فأجاب" :ما راح
اعطي عدد ،وما راح اعطي أسماء النهم مالحقون حتى ما ننبههم" .وقلل من اهمية اعتقال المتهمين

مبر اًر سبب تأخير التنظيمات المسلحة في تسليم هؤالء الى القضاء بقوله" :عمجيبوهم .هودي ما

عسكر نظامي".

واجه المسؤولون الحكوميون حوادث عين الرمانة بعقد شبه مجلس وزاري ،علم ًا بأن ال
قيمة قانونية لق ارراته .19واكتفوا باصدار بيانات المناشدة التي تدعو المتنازعين الى ضبط النفس

والتهدئة وعدم سماع االشاعات .وُذكر ان مرض رئيس الجمهورية وخضوعه ،آنذاك ،لعملية جراحية
متبعة في
في المستشفى حال دون اجتماع مجلس الوزراء ،ألنه في ظل القواعد الدستورية التي كانت ّ
حينه لم يكن ممكناً عقد مجلس وزراء من دون حضور رئيس الجمهورية .وظهر خوف مغال من ان
يؤدي اجتماع الحكومة الى انقسامها وحصول ازمة و ازرية بسبب تباين آراء اعضائها حول مفاهيم

وقضايا اساسية تتعلق بطريقة ضبط االمن ،ودور الجيش ،وقوى االمن الداخلي ،وصالحية الرؤساء،

واشكالية االمرة والقيادة .كانت هذه الخالفات من االسباب التي عطلت فعالية الحكم والسلطة في

وتحكم بمواقف العديد من السياسيين هاجس فحواه ان الجيش إذا تدخل في حالة من االنقسام
لبنان.
ّ

تبين الحقاً نتيجة تراكم التجارب ان انقسام الجيش
بين السياسيين يخشى ان ينقسم على نفسه .ولكن ّ
إذا حدث ،هو أقل ضر اًر من تقسيم البالد ،وان شل المؤسسة العسكرية يؤدي الى "توطيد آلية حرب
أهلية في معزل عن توجهات المواطنين وارادتهم".20

16

. Wade R. Goria, Sovereignty and Leadership in Lebanon 1943-1976, London,
Ithaca Press, 1985.
 .17النهار ،1975/4/16 ،ص .1
 .18النهار ،1975/4/16 ،ص .8

 .19تُراجع الصحف اللبنانية بتاريخ .1975/4/16
20
مسره" ،دور الجيش او كيف ال نعود الى المعابر" ،النهار ،1993/1/6 ،ص .11
 .انطوان ّ
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2
األسباب الطارمة

سززاعدت عوامززل اخززرى علززى شززل قززدرات الجززيش بعضززها طززارئ وليززد ظززروف تلززك الحقبززة،

وبعضها اآلخر مزمن يعود إلى العهود القديمة .أما أبرز العوامل الطارئة فهي اآلتية:

أوالً -التبديل السراق في القيادة كمخرج من فشل الحكومة بالحفاا علاا األمان :منزذ ان

تخلززت الدولززة عززن سززيادتها ،بموجززب اتفززاق القززاهرة الموّقززع عززام  ،1969انتهجززت الحكومززات اللبنانيززة
سياسة إعفاء قائد الجيش من مهامه وتعيين قائد جديد بوتيرة سريعة ومتالحقة ،تغطي ًة لفشزلها وعجزهزا
عزن انتهززاج سياسززة تقويززة الجزيش والمحافظززة علززى السززيادة وأمززن المزواطنين .مززن مسززاوئ التعجيززل فززي
تغييززر القائززد إعززادة طززرح اوضززاع الجززيش وتقويمهززا واسززتبدال خطززط العمززل الموضززوعة مززع كززل تعيززين

جديد.21

كلفت الحكومة العماد اميل بستاني تمثيلها فزي التفزاوض والتوقيزع علزى اتفزاق القزاهرة ،وبعزد

وعّين العماد جان نجزيم مكانزه (كزانون الثزاني  ،)1970لكنزه إستُشزهد
مرور شهرين أُحيل على التقاعد ُ
بعد شهور عزدة بحزادث تحطزم طوافزة عسزكرية .خلفزه العمزاد اسزكندر غزانم ( 23تمزوز  ،)1971الزذي
بقي في منصبه الى ما بعد اندالع "حرب السنتين" ،ثم أُعفي مزن مهامزه فزي مرحلزة قاسزية مزن االزمزة

وعّين مكانه العماد حنا سعيد فبقي فزي منصزبه الزى حزين حلزول مرحلزة مزن الهدنزة
( 9أيلول ُ .)1975
( 28آذار  .)1977عقب ززه العمي ززد ال ززركن فيكت ززور خ ززوري ال ززى م ززا بع ززد االجتي ززاح العس ززكري االسز زرائيلي
لبيززروت ( 8كززانون االول  ،)1982فاسززتبدل بالعمززاد ابززرهيم طنززوس الززذي ظززل فززي القيززادة حتززى تززاريخ

تعيين العماد ميشال عون ( 23حزيران .)1984

تعاقب على قيادة الجيش سبعة قادة خالل حقبة امتدت زهاء عشرين عاماً ،مما أوجد حالزة
عدم إستقرار في قمة المؤسسة العسكرية .معظم هذه التعيينزات والمنزاقالت التزي طالزت القيزادة ،خزالل

عبر عن "مفهزوم سزائد بزأن الجزيش هزو جهزاز إداري كبقيزة االجهززة البيروقراطيزة
فترات زمنية قصيرة ،تُ ّ
22
وان استزالم الجيش ومعاقبته واخضاعه تتم بمجرد إصدار مراسيم" .
انياً -التقنية المستعملة في استخدام الجيش خاالل االحاداث :انقسزمت الحكومزة اللبنانيزة
برئاسة السيد رشيد كرامي حول موضوع االستعانة بالجيش ،ولم تكن قوى االمن الداخلي كافية لضبط
االم ززن .ف ززالرئيس كمي ززل ش ززمعون بص ززفته وزيز ز اًر للداخلي ززة طال ززب بتكلي ززف المؤسس ززة العس ززكرية مهم ززة

المحافظززة علززى االمززن ،ورئززيس الحكومززة السززيد ك ارمززي الززذي كززان يشززغل ايض زاً منصززب وزيززر الززدفاع

 .21العميد الركن فؤاد عون ،وابقا الجيش لهو الحل … ،مذكور سابقاً ،ص .34-33
22
مسره" ،دور الجيش او كيف ال نعود الى المعابر" …،مذكور سابقاً.
 .انطوان ّ
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رفض زج الجيش في "الخالفات الداخلية" خشية انقسامه على نفسه في حال إنزاله .23خضع استعمال

الجيش للمساومة حيث اقتُرحت صيغة ل ز "االمزن بالت ارضزي" ،وهزي قزد تكزون حظيزت فزي حينزه برضزى
المطز ززالبين بتدخلز ززه والمعارضز ززين فز ززي آن .اتفز ززق اعضز ززاء الحكومز ززة فز ززي جلسز ززة مجلز ززس الز ززوزراء فز ززي

 1975/9/10عل ززى اعتم ززاد ح ززل غي ززر مالئ ززم قوام ززه اس ززتعمال الج ززيش بالتقس ززيط او بالفت ززات (

en

.24)miette

بموجب هذا "الحل" لم ُيستخدم الجزيش بكاملزه أي لزم ينززل دفعزة واحزدة حرصزاً علزى فعاليزة
تدخله ،بل استُعين به في حاالت محدودة لمساعدة قوى االمزن الزداخلي .25كزان يجزري ذلزك فزي شزكل
مكن الجيش كجيش من القيام بزدوره ووظيفتزه وخاصزة فزي حمايزة ا ارضزي الدولزة والمحافظزة
مجت أز ال ُي ّ
على سالمتها من التعديات.
جاء قرار االستعانة بالجيش ال للتدخل بل للفصل بين المتقاتلين عن طريق عزلهم بواسزطة

حزام امني ُفرض على حدود المناطق حيث يدور النزاع المسلح .لعب الجيش دو اًر ممزاثالً للزدور الزذي
تقوم به قوات االمم المتحدة في إقامزة منزاطق عازلزة بزين المتحزاربين .والدولزة بوضزع قواتهزا العسزكرية

عرضت حياة العسكريين للقتل على خطول التماس بين المناطق.
في مناطق الفصل ّ
تمركزززت وحززدات مززن الجززيش خززالل شززهر كززانون االول  1975فززي محاولززة إلقامززة منززاطق

وخطول عازلة وفك االرتبال بين القوى الملتحمزة فزي البقزاع بزين مدينزة زحلزه ومحيطهزا ،وفزي الشزمال

بززين ط زرابلس وزغرتززا ،26ووسززط العاصززمة مززن المرفززأ الززى االس زواق التجاريززة فمنطقززة الفنززادق ،27وفززي
منطقة الدامور على التخوم المحيطزة .وفزي جميزع هزذه الحزاالت لزم تكزن اهزداف فزك االرتبزال واضزحة

فعال ززة ف ززي إع ززادة اله ززدوء والنظ ززام.
او مح ززددة .ك ززذلك ل ززم تك ززن نتيج ززة اس ززتعمال الج ززيش به ززذه الطريق ززة ّ
فالوحدات التي ارسزلت الزى شزمال لبنزان مزثالً لوقزف االشزتباكات لزم تكلفهزا الحكومزة التزدخل واسزتخدام
االسززلحة العززادة النظززام ،وفززي زحلززة لززم يكززن عمززل الجززيش حاسززماً .امززا التقنيززة االشززد تززأثي اًر فززي شززل

. Adel Freiha, L’Armée et l’Etat au Liban (1945-1980), Paris, LGDJ, 1980, 237 p.,
p.210.
 .24أنطوان بطرس ،و امق حرب لبنان ،بيروت ،مركز البحزوث والد ارسزات والتوثيزق ،دار الص ّزياد ،1977 ،الجززء

23

األول 570 ،ص ،ص .552

العميد الركن فؤاد عون ،وابقا الجيش لهو الحل ،بيروت ،آب  288 ،1988ص ،ص .37
 .25انطوان بطرس ،و امق حرب لبنان … ،مذكور سابقاً ،ص .555-548
Cf. aussi Adel Freiha, L’Armée et l’Etat au Liban (1945-1980),… op. cit., pp. 210212.
 . 26النهار ،1975/12/6 ،ص .4
" . 27مغززاوير الجززيش يقيمززون خط زاً عززازالً مززن الكرنتينززا الززى كززورنيش البحززر" ،النهااار ،1975/12/10 ،ص .6

ُي َُ ارجززع أيض زاً خبززر الحياااة ،1975/9/11 ،ص  ،1تحززت عنزوان" :الجززيش يفصززل بززين المتحززاربين

في الشمال".
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الجززيش فكززان انتشززار حزواجز المسززلحين وقيززام خطززول تمززاس بززين المنززاطق عطلززت وظززائف المؤسسززة

العسكرية.

من جهزة ثانيزة ،تنوعزت تقنيزات إلهزاء الجزيش وابعزاده عزن دوره االساسزي بحيزث تح ّزول إلزى
"جيش االدارة" ال جيش األمن .اما ابرز المهام المسندة اليه في تلك المرحلة فكانت:
 -ت ز ززأمين ت ز ززنقالت السياس ز ززيين وحم ز ززايتهم :اس ز ززتعملت اآللي ز ززات العس ز ززكرية مث ز ززل الطواف ز ززات

والمدرعات كتاكسي للنقليات الرسمية.

 فرز البريد المتراكم من جراء عجز الو ازرة عزن تأديزة الخزدمات :تح ّزول الجزيش الزى القيزامبدور ساعي البريد او البوسطجي.
 -إيص ززال الطح ززين والم ززؤن ال ززى المن ززاطق الس ززكنية المحاصز زرة او المخيم ززات :أص ززبح م ززن

صميم االهتمامات المتواصلة للجيش القيام بدور العتّالة لتأمين حاجات المواطنين اليومية.
حولت هذه االدوار الثانويزة المؤسسزة العسزكرية فزي زمزن االزمزات مزن جزيش لحمايزة االمزن
ّ
القومي الى مجرد جيش للمهمات اإلدارية .بعض االدوار التي قام ويقوم بها الجيش منزذ  ،1975هزي
في االساس مزن اعمزال و ازرات الخزدمات اصزبحت مزن صزلب مهزام الجزيش التنمويزة فزي مرحلزة السزلم

نظز اًر المكاناتززه ،ولجهوزيتززه فززي مختلززف المنززاطق ،وبغيززة تخفيززف نفقززات االدارة مثززل حمززالت التحزري

وزرع النصوب واالشجار ،تنظيف القالع واالمكنة االثرية ،بناء الجسور والبنى التحتية ومزد االنابيزب،

مكافح ززة التل ززوث ،القي ززام بعملي ززات االغاث ززة ف ززي الظ ززروف واالحز زوال الص ززعبة (عواص ززف ،فيض ززانات،

انهي ززارات ثلجي ززة ،اطف ززاء الح ارئ ززق الخطيز زرة ،كز زوارث ،زالزل ...ال ززخ) ،دع ززم اجهز ززة االغاث ززة والطز زوارئ
االجتماعية واالسعاف وتوفير العناية الطبية عامة ،مسح االضرار الناجمة عن اسباب متنوعة ،تأمين

استمرار حركة الطيران المدني عند اضراب مزوظفي مطزار بيزروت الزدولي ،المسزاعدة فزي عمزل دوائزر

االح زوال الشخصززية وو ازرة الداخليززة وخاص ز ًة اعززداد ل زوائح الشززطب لالنتخابززات ،تنظيززف منززاطق القتززال
السززابقة مززن األلغززام والمتفجزرات المزروعززة فيهززا ،المسززاعدة علززى إعززادة اعمززار القززرى المتضززررة ،اعانززة
المززارعين المتضززررين فززي حقززولهم ورشززها بالمبيززدات ،تنفيززذ مشززاريع التنميززة ،وجبايززة فزواتير الكهربززاء،

احصاء المهجرين والنازحين ،وتوزيع المساعدات االنسانية.

عززدد مززن السياسززيين الززذين كززانوا يطززالبون فززي بدايززة الحززرب بعززدم زج الجززيش فززي خالفززات

داخلية ،لم يتورعوا عندما وصلوا الى الحكم بعد الحرب عزن تكليزف الجزيش لقمزع التظزاهرات المطلبيزة

العمالية خشية اسقال الحكومة في الشارع علزى غزرار مزا حصزل
وفرض منع التجول لحظر المسيرات ّ
فززي  6ايززار  1992عنززدما اعلززن االتحززاد العمززالي العززام اضزراباً واقفززاالً شززامالً لمززدة ثالثززة ايززام متتاليززة.
زطر رئززيس الحكومززة عمززر
فجززرى فززي اليززوم االول قطززع الطرقززات بززاحراق اإلطززارات المطاطيززة .مززا اضز ّ

شل الجيش

181

28
عبر عن مفهزوم آخزر للجزيش كحزام للنظزام
ك ارمي إلى االستقالة  .هذا النمط من التعامل مع الجيش ُي ّ
والطبقة الحاكمة.29

مسرة وجود ست مدارس في السلوك السياسي تجاه الجيش:30
يستخلص الدكتور انطوان ّ
 .1مدرسة الماس بمعنوياات الجايش التزي لهزا خبراؤهزا الزداخليون والخزارجيون المحترفزون،

ومن كل الطوائف ،للحط من قدرة القوى العسكرية على حماية أمن المواطنين.
 .2مدرسة الحر

حول "الجيش المحايد".

علاا "وحادة" الجايش التزي أفسزحت المجزال لبنزاء شزبه نظريزة متكاملزة

عبززر عززن عقليززة عثمانيززة اقطاعيززة مفادهززا أن اسززتزالم
 .3مدرسااة الجاايش "المااتمور" التززي تُ ّ
بمجرد مراسيم وق اررات.
تتم
ّ
الجيش ومعاقبته واخضاعه ّ
 .4مدرسة الجيش "المكنسة" ،بمعنزى أن الجزيش هزو "أداة" النظزام والطبقزة الحاكمزة .وهزذا

يعني في خلفياته ،وبالمفهوم اللبناني ،استخدام سياسزيين للجزيش بهزدف الزتخّلص مزن سياسزيين آخزرين
ثم عودة الجيش إلزى ثكناتزه بعزد أن يكزون ك ّزنس ونظزف السزاحة مزن
وقوى منافسة على األرض .ومن ال

عناصر مزعجة لطبقة من السياسيين.

 .5مدرساااة الجااايش "الميليشااايا" الت ززي تس ززتعمل الج ززيش بز زز"الفتات" ،أو تزج ززه ف ززي مع ززارك،

وتسحبه منها ،حيث ال يجب .كل ذلك أدى إلى بروز قوى تتولى أمور األمن تحت شعار الزدفاع عزن

مناطق وطوائف وأحزاب.

 .6مدرسة الجيش "التاكسي" .ان التمادي في اعتماد مبدأ "األمن بالتراضي" أدى إلى شزل

الجززيش ،الززذي اسززتعمل خززالل سززنوات الحززروب لحمايززة السياسززيين فززي تززنقالتهم الرسززمية مززن قصززر

تحول الجيش إلى "جيش تاكسي" ،أو جيش هيليكوبتر للنقليات الرسمية.
الرئاسة واليه .أي ّ

ال ااً -فصاال عناصاار ماان الجاايش مااق عتادلهااا لتعزاااز الاادرك :اعتمززدت طريقززة اخززرى منززذ

أيلززول  1975تقضززي بتعزيززز قززوى االمززن الززداخلي عززن طريززق مززدها بعناصززر مززن الجززيش بعززد إلباسززها
بز ّززات عسززكرية لقززوى االمززن ودهززن آلياتهززا بززالوان آليززات الززدرك .وعلززى الززرغم مززن انززه تز ّزم وضززع حزوالى
 400جندي مع المصفحات تحت تصرف و ازرة الداخليزة ،31إال انزه لزم يكزن لهزم سزوى دور رمززي مزن

 .28تُراجع الصحف اللبنانية بتاريخ  7و 8ايار .1992
. Barry M. Blechman, and Stephen S. Kaplan (eds.), Force without War: The use
of the armed forces as a political instrument, Washington, 1978.
30
. Antoine Messarra, “L’Armée Libanaise: Servitude ou partenariat?”, ap. Antoine
Messarra (Ed.), Le Pacte Libanais: Le message d’universalité et ses
contraintes, Beyrouth, Librairie Orientale, 1997, 252 p., pp.111-125.
 .31فاضززل سززعيد عقززل وانط زوان الجبيلززي ،الوقااامق – الحاارب فااي لبنااان :موسااوعة األحااداث ،1976 – 1975
29

بيروت ،دار الوقائع.1978 ،
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دون مهمة للتزدخل .كزان اقصزى مزا سزمحت بزه الحكومزة هزو االسزتعانة بزالجيش كقزوة تابعزة او ملحقزة

مجهززة علزى الصزعيد القتزالي للفصزل بزين المتحزاربين أو
بقوى االمن الداخلي ،ألن هزذه القزوى لزم تكزن ّ
عرضززها عملهززا هززذا لهجمززات المس زّلحين .أصززاب هززذا الززنه الملتززوي مس زاً بمعنويززات
لحفززظ السززلم بززل ّ
الجيش ،واعتبر مثابة تحايل نتجت عنه صور وادراكات عدائية بين الجيش والشعب.

رابع ااً :تشااكيل حكومااة ماان العسااكراين ...والتسا ّارع باااطال احكااام بفشاالهاُ :شززكلت اول
حكومززة مززن العسززكريين فززي تززاريخ لبنززان فززي  23أيززار  1975برئاسززة العميززد اول المتقاعززد نززور الززدين
الرفززاعي وعضززوية سززتة ضززبال هززم :قائززد الجززيش العمززاد اسززكندر غززانم ،رئززيس االركززان العمززاد سززعيد

نصززرهللا ،ومسززاعده العميززد الززركن موسززى كنعززان ،العميززد الززركن فززوزي الخطيززب ،العميززد الززركن فرنس زوا
جينادري والعقيد الركن زين مكي .وضمت الحكومة مدنياً واحداً هو السيد لوسيان دحداح.

مرسوم تأليف حكومة العسكريين ،من حيث المبدأ ،هو المخزرج االخيزر مزن االزمزة ال يعزود

ينفع بعده أي اجراء انقاذي آخزر .لكزن وزراءهزا االعضزاء اضزطروا الزى االسزتقالة بعزد ثالثزة ايزام فقزط

علززى تشززكيلها فززي  26أيززار  1975تحززت وطززأة الضززغول التززي منعززتهم مززن ممارسززة السززلطة .اعتبززرت
وتسرع بعض المحللين ب طالق احكام سطحية ،مستنتجين
استقالة هذه الحكومة بمثابة ضربة للجيشّ .
فشززل المؤسسززة العسززكرية فززي مهمتهززا ومتجززاهلين القيززود والعوائززق المفروضززة التززي منعززت الززوزراء مززن

ممارسة الحكم وايجاد حل ينهي مشكلة االمن المفقود.

يتبززين مززن ق زراءة موضززوعية ان حكومززة العسززكريين هززذه ،علززى رغززم قصززر عمرهززا واقتصززار

إدائها على تصريف االعمال ،وعدم إجتماعها سوى مرة واحدة ،بأنها نجحت في تحقيق منافع للدولزة.

وهي قامت ب تخاذ ق اررات حازمة وفعالة فنزعت المتاريس من الشوارع ،وأعادت األمن واالستقرار مؤقتاً
طيلززة مززدة بقائهززا .32فتراجعززت او توقفززت عمليززات الخطززف والقززنص واالشززتباكات .وتشززكل حالززة هززذه
الحكومة تجربة نموذجية عن تعاون بين وزراء متخصصين في ضبط الفلتان.

رغم قصر عمرها ،من المفيد استخراج العبر التي توفرها تجربة حكومة العسكريين بأبعادهزا

المختلفة ،وخاصة في معالجة بعض مشزاكالت االدارة مزن خزالل الطريقزة التزي اتبعتهزا لتسزريع إنجزاز

االعمززال والمعززامالت االداريززة المتراكمززة فززي الززو ازرات ،ومحززاوالت تحريززر االدارة مؤقت زاً مززن الززروتين
والبيروقراطية وغيرها من اسباب العرقلة طيلة مدة بقاء الوزراء في مناصبهم لتصريف االعمال.33
واجهت حكومة العسكريين المحسوبية والرشوة في االدارة ،واحتوت عدداً من مشاكل و ازرات

الخززدمات ،وابرزهززا أزمززة البريززد المكززدس منززذ مززدة طويلززة ،وخفضززت قيمززة النفقززات االداريززة وحصزرتها،
 .32النهار ،1975/6/5 ،ص .1

 .33لويس الحاج" ،رأي اللبناني العادي" ،النهار ،1975/6/17 ،ص .9
النهار ،1975/6/15 ،ص .4
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زاء إض ززافية ع ززن الخزين ززة عب ززر االس ززتعانة بض ززبال الج ززيش وافز زراده لتنفي ززذ بع ززض اعم ززال
وخفف ززت اعب ز ً
االدارات.
خامسااً -حماالت ترلهيااب الضااباط والعسااكراين وتاارغيبهم :وصززلت جسززارة الخززارجين علززى
القززانون والعززابثين بززاالمن الززى حززد توجيززه رسززائل التحززذير الززى الضززبال والعسززكريين ،والقززاء المتفجزرات
ام ززام من ززازلهم وتهدي ززدهم مز ززع ع ززائالتهم بواس ززطة االتص ززاالت الهاتفيز ززة لثن ززيهم ع ززن التح ززرك او القيز ززام

بواجبززاتهم .تركززت هززذه الممارسززات لززدى رجززال الجززيش والززدرك شززعو اًر بززالقلق والخززوف ،ووّلززدت لززديهم

ومعرضون ألفدح المخاطر في أي لحظة ،وان حيزاة كزل فزرد مزنهم لزم
ادراكاً وتصو اًر بأنهم مستهدفون ّ
عبر تعليق لضابط كبير ،كاشف به احزد الصزحافيين فزي تلزك الحقبزة ،عزن
تكن بمأمن من االخطارُ .ي ّ

مستوى التردي الذي بلغته االوضاع المعنويزة للمؤسسزة العسزكرية ولقزوى االمزن الزداخلي بقولزه" :مزاكو
اوامر والحالة فالتة".34

تعرضز ززت عناصز ززر عسز ززكرية اسز ززوة بز ززالمواطنين لكمز ززائن المسز ززلحين وللخطز ززف والقتز ززل مز ززع

عززائالتهم ،كم ززا تعرض ززت مس ززاكنهم للتفجي ززر ب ززالعبوات الناس ززفة ف ززي إط ززار عملي ززات التروي ززع المنظم ززة،
واستطاعت مختلف وسائل التخويزف التزأثير علزى سزلوكيات العسزكريين عامزة .ومزن بزين القزادة الكبزار
الززذين استشززهدوا علززى ايززدي االرهززابيين المسززلحين قائززد منطقززة الشززمال العسززكرية العقيززد الززركن عبززد

المجيد شهاب .35ومن لم يطله االرهاب المباشر خضع لحمالت الترغيزب بمختلزف االغزراءات الماليزة

مززن اجززل اسززتمالته ،خاص ز ًة لقيززادة حركززات انفصززالية داخززل الجززيش او االنخزرال فيهززا سززعياً الززى كسززر
تالحززم المؤسسززة العسززكرية .36وكشززفت قيززادة الجززيش عززن قيززام احززدى المنظمززات باسززتمالة عززدد مززن

العسززكريين للعمززل معهززا .37سز ّزهلت هززذه الضززغول واالغ زراءات ،اضززافة الززى اسززتغالل ظززروف بعززض
الثكنات وااللوية ،في ظهور حركات تمرد كانزت مسزؤولة عزن تصزدع المؤسسزة العسزكرية .وفزي مزوازاة
ذلك رصدت حركة هروب في صفوف العسكريين ناجمة عن اف ارزات الحرب.

بعززد بضززعة اشززهر علززى انززدالع الحزوادث وقعززت حززاالت فزرار بززين االفزراد العسززكريين .وفززي

مطلززع العززام ُ 1976كّلفززت لجنززة عسززكرية للتحقيززق فززي حجززم هززذه الظززاهرة واحصززاء عززدد العسززكريين
الفارين من الخدمة الذين لم يلتحقوا بم اركززهمُ .كشزف النقزاب عزن وجزود  850حالزة فزرار بزين الضزبال

 .34نجيب اسكندر 1974" ،سنة الرعب والقتل في الشمال" ،النهار ،1975/1/18 ،ص .3
 .35النهار ،1976/3/12 ،ص .1

 .36العميد الركن فؤاد عون ،وابقا الجيش لهو الحل … ،مذكور سابقاً ،ص .33
 .37الحياة ،1975/8/22 ،ص  1و7؛ والنهار 1975/8/22 ،ص .1
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والرتباء والجنود ،أي ما يوازي  %5من مجموع افراد القوات المسلحة .38وعزت اللجنة اسباب الهروب

من الجندية الى االحداث التي قلبت االوضاع في البلد رأساً على عقب.
وفي قوى االمزن كانزت نسزبة الفزارين أعلزى منهزا فزي الجزيش ألن  1600عنصز اًر مزن الزدرك
تغيبوا عن مراكزهم .وهذا العدد كزان يمثزل حزوالى  %20مزن عديزد هزذه القزوى .اعتبزرت حزاالت الفزرار

هذه فردية ألن عدداً كبي اًر من الغائبين عن مراكزهم غادروا البالد او التزموا منازلهم.

سادساً -احتالل ال كنات :عزز الخالف على دور الجزيش بزين المسزؤولين السياسزيين حزال

انعدام الثقة عند اللبنانيين بقواتهم المسّلحة ،39فبدأت عملية تشتيت المؤسسة العسكرية .المسيحيون لزم
يش ززعروا ب ززأن الج ززيش يحم ززيهم م ززن المنظم ززات الفلس ززطينية المسز زّلحة الت ززي كان ززت تق ززيم الحز زواجز عل ززى

الطرقززات وتفززتش السززيارات خوفزاً مززن عمليززات الكومنززدوس االس زرائيلي او مززن عناصززر عميلززة مندسززة.
كزذلك اسززتاء المسزلمون مززن "حيزاد" الجززيش غيزر المشززرول حيزال السياسززة التزي تنتهجهززا معظزم البلززدان
العربية في نزاع الشرق االوسط بين العرب واسرائيل ،فبدأت عملية تقسيم الجيش .40ويؤكد العقيزد فزؤاد

لحزود بوضزوح" :ان قسزماً مززن اللبنزانيين ال يريزد تعزيززز الجزيش خوفزاً مززن أن يضزرب المقاومزة ،وبززنفس
الوقت يريد تعزيز هذا الجيش ليؤدي دوره في القضية .والقسم اآلخر يريد تعزيز الجيش لضزبط العمزل

الفززدائي وال يريززد تعزيززز الجززيش كززي ال ينجززرف لبنززان فززي الحززرب ضززد اس زرائيل .فكيززف يمكززن والحالززة

هذه ،بناء جيش؟".41

س ززبق س ززقول الثكن ززات واحتالله ززا سلس ززلة اعت ززداءات محكم ززة ض ززد مواق ززع الج ززيش والقواف ززل

العسكرية والدوريات ُنفذت بين أيلزول  1975وكزانون الثزاني  .1976إسزتهدفت هزذه االعمزال االرهابيزة
ونصزبت الكمززائن المسززلحة للزدوريات المتنقلززة .ولززم يكززن
م اركزز الجززيش علززى جميزع اال ارضززي اللبنانيززةُ ،
مسموحاً للجيش حتى مجرد الزدفاع عزن الزنفس .فثكنزة طزرابلس ،مزثالًُ ،قصزفت تقريبزاً فزي نفزس الوقزت
الززذي كززان مجلززس الززوزراء يتخززذ فيززه قز ار اًر بززالتوافق يقضززي باعتبززار قززوى االمززن الززداخلي ال تززال قززادرة

على مواجهة الموقزف مزن غيزر حاجزة الزى االسزتعانة بزالجيش .42وقزد يكزون هزذا القزرار وامثالزه بمثابزة
حوافز شجعت المعتدين على التمادي في اهدافهم التخريبية ،فتوالى تدهور المعنويات العسكرية.

ُ .38ي ارجززع نززص التقري ززر الززذي ُنشز زرته اللجنززة العس ززكرية للتحقيززق فززي الص ززحف اللبنانيززة بت ززاريخ  3كززانون الث ززاني
.1976

 .39ليلى فرنسيس ،ت عداد األسباب الكامنة وراء انفجار الجيش عشية أحداث  ،1976 – 1975بيروت،
الجامعة اللبنانية ،معهد العلوم االجتماعية ،الفرع الثاني ،رسالة دبلوم الدراسات المعمقة.1986 ،
 .40العميد الركن فؤاد عون ،وابقا الجيش لهو الحل … ،مذكور سابقاً ،ص .32-22
 .41فؤاد لحود ،متساة جيش لبنان ،بيروت 311 ،1977 ،ص ،ص .211-210
 .42النهار ،1976/2/20 ،ص .8
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اسززتولى اطزراف النززاع علززى معظززم ثكنززات الجززيش اللبنززاني بطزريقتين :االولززى ،غيززر مباشزرة

عب ززر تش ززجيع حرك ززات التم ززرد داخ ززل ص ززفوف العس ززكريين ودعمه ززا .والثاني ززة ،غي ززر مباشز زرة حي ززث ق ززام

المسلحون بمهاجمتها من الخارج.

زداء مززن النصززف االخيززر مززن شززهر كززانون الثززاني  1976بززدأت تظهززر النتززائ العمليززة
وابتز ً
للحمالت الموجهة ضد الجيش .فأقدم بعض الضبال ممن خضعوا للترغيب او الترهيب ،متلطين وراء
شززعارات ،علززى قيززادة حركززات تمززرد مززن داخززل المؤسسززة العسززكرية واسززتطاعوا االسززتيالء علززى ثكنززات

ومواقع الجيش في بيروت والجبل والشمال والبقاع والجنوب .قام شبه توازن في االنفصال على صعيد

43
ثم ،العناصر الخارجة عن سلطة القيادة بمهاجمزة الفزرق
العسكريين عند جميع الطوائف  .بدأت ،من ال

العسززكرية والضززبال والجنززود وخطفززت العديززد مززنهم ،وسززلبتهم اسززلحتهم مجبزرًة ايززاهم علززى االنخزرال فززي
حركززات التمززرد .44ووّفززر اسززياد الحززرب الززداخليين والسياسززيين المحرضززين التغطيززة الضززرورية لتمززرد
الثكنزات والمواقزع ،فقزاموا بز دارة وتوجيزه العصزيان فزي طريقزة مكشزوفة .ولزم تنقطزع اجتماعزات التنسزيق

والعمز ززل التز ززي كز ززانوا يعقز ززدونها مز ززع الضز ززبال المتمز ززردين داخز ززل الثكنز ززات وخارجهز ززا ،45وكز ززانوا يؤيز ززدون

ويش ززجعون عالني ززة حرك ززات العص ززيان ومختل ززف الظز زواهر االنفص ززالية معتبرينه ززا ضز زرباً م ززن ض ززروب
"البطولة والوطنية".
قززام ضززابط مسززلم شززاب هززو المززالزم احمززد الخطيززب ب دخززال اول انشززقاق الززى الجززيش مززع

تشززكيل مززا يسززمى ب زز"جيش لبنززان العربززي" ،وفززرض نفسززه قائززداً لززه .اتخززذ الق زرار فززي  21كززانون الثززاني
 1976واقتفت آثاره زمرة من الجيش .46هذا التمزرد كزان لزه اهزداف سياسزية ،وعلزى الزرغم مزن ان تلزك
الحركة كان يقودها ضبال لبنانيون شزباب هزم ،إضزافة الزى القائزد الخطيزب ،المزالزم بسزام ادلبزي ،قائزد

العملي ززات ،وال ارئ ززد حس ززين عز زواد ،قائ ززد المدفعي ززة ،والمالزم ززون االول مع ززين ح ززاطوم وعم ززر العب ززدهللا،

لالستخبارات واللوجستية .لم يكن ادنى شك بأن انشقاق هذا الفصيل كان جزءاً من لعبة خارجيزة علزى
47
الساحة اللبنانية  .كان هناك نوع من التناغم والتنسيق بين هذه الحركة وبين فلسطينيي "فزتح" ،فضزالً

عن ارتباطها االستراتيجي بالناصريين المستقلين (المرابطون) ،وبالعراق و"الحركة الوطنية" ،اما سزوريا

48
فلم تجد فيهزا مزا يهزدد مصزالحها  .وفزي وقزت الحزق لقيزام هزذه الحركزة ،قزاد ال ارئزد سزعد حزداد فصزيالً

آخر ش ّزكل نزواة للميليشزيات الحدوديزة التزي ُعرفزت فيمزا بعزد ب سزم "جزيش لبنزان الجنزوبي" وكانزت ترعزاه
الدولة العبرية.
 .43النهار ،1976/2/22 ،ص .4
 .44النهار ،1976/2/20 ،ص .8

 .45المحرر ،1976/3/14 ،ص 5؛ والنهار ،1976/3/14 ،ص .8
. Gérard Figuié, Le point sur Le Liban, Beyrouth, Anthologie, 1996, 312p., p.93.
47
. Ibid.
48
. Gérard Figuié, Le point sur Le Liban, op. cit., p.93.
46
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إستغلت ظروف بعض الثكنات والمواقع لدفعها نحزو حالزة شزبيهة بالعصزيان .ففزي محافظزة

جبزل لبنززان ،مززثالً ،ارتززبط تمززرد العسززكريين وفزرارهم مزن الخدمززة الززى حززد بعيززد بحزوادث محاصزرة القززرى

النائية في الشمال والبقاع .ومعروف ان هذه القزرى التزي تنخزرل نسزبة مرتفعزة مزن ابنائهزا فزي صزفوف
الجنديززة تعرضززت للتطويززق مززن مسززلحين شززنوا االعتززداءات علززى سززكانها .ولكززن مززا إن وصززلت الززى

ابنائها الجنود الموجودين فزي ثكنزاتهم فزي الجبزل اخبزار المجزازر ضزد اهزاليهم وعزائالتهم حتزى اهتزاجوا

وترك زوا م زواقعهم العسززكرية مسززارعين للززدفاع عززنهم .49وكززان مززن نتززائ تطويززق بلززدة القبيززات الشززمالية
ومهاجمتهززا ،خززروج العسززكريين مززن ثكنززاتهم فززي ص زربا وجونيززه حيززث كززان يوجززد فززي هززذين المرك ززين

مئات الجنود من هذه البلدة .50وهكذا فمن لم يشأ التمرد أُرغم عليه.

امززا الثكنززات والمواقززع العسززكرية التززي لززم يفلززح المحرضززون فززي دفعهززا نحززو التمززرد ،فطوقهززا

المس ززلحون وهاجموه ززا م ززن الخ ززارج واس ززتولوا عل ززى ع ززدد منه ززا وس ززرقوا األس ززلحة الموج ززودة فيه ززا .ق ززام

المتمردون بنهب االعتدة الحربية التي وقعت بين أيديهم ،ودمروا ما لم يتسنى لهم سلبه مستغلين شتى

العصاة طوافة للجيش بحجة انها "تنقل جنوداً واسزلحة
الذرائع كما حصل مثالً في الشمال حيث أسقط ُ
51
ونسف للجزيش عزدد كبيزر مزن آلياتزه وعتزاده الحربزي داخزل
وذخائر" الى احدى المناطق المحاصرة ُ .

الثكنات وخارجها وُف ّجرت مستودعات الذخيرة العسكرية .سيطر المالزم الخطيب بالقوة على ثكنات:52
الخيززام ( ،)1976/3/9ومرجعيززون (مش ززاة ومدفعيززة) ،والنبطي ززة (ثكنززة المغززاوير وموق ززع ارنززون -قلع ززة
الش ززقيف الحدودي ززة للمدفعي ززة ف ززي  ،)3/8وحمان ززا (ثكن ززة س ززعيد الخطي ززب لقي ززادة الجب ززل والمغ ززاوير ف ززي

 .)3/16وفززي الشززمال انضززم ال ارئززد احمززد المعمززاري الززى حركززة جززيش الخطيززب العربززي وانتصززر لهززا
باستيالئه على ثكنة حنا غسطين في عرمان ( ،)3/10وعلى ثكنتي بهجزت غزانم ويوسزف حليحزل فزي
طرابلس ،وعلى القاعدة الجوية العسكرية في القليعات.

انضم جنود الثكنات الحدودية ،التي توجد فيها االسلحة الثقيلة ،الى حركات التمرد ،فوضزع

المنشقون أيديهم على معظم العتاد الحربي الثقيل ،وتهاوت الثكنزات واحزدة تلزو االخزرى :بيزروت (ثكنزة
امي ززل حل ززو ف ززي  ،)1976/1/21ارش ززيا (ثكن ززة القلع ززة ف ززي  ،)3/9ص ززور (ثكنت ززي بنز زوا برك ززات وع ززدلون

للمصفحات في  ،)3/12صيدا (ثكنة محمد زغيب للمشاة ،والمصفحات والمدفعية في  ،)3/9طرابلس
(مصفحات ومدفعية) ،بعلبك (مشاة ومدفعيزة) .53وعنزدما سزقطت هزذه الثكنزات فزي أيزدي "جزيش لبنزان

العربي" لم يعد امام الجنود المسيحيين الموجودين فيها سوى الهروب الى الثكنات الواقعة في المنزاطق
 .49النهار ،1976/3/9 ،ص  1و.8
 .50المحرر ،1976/3/7 ،ص  1و10؛ والنهار ،1976/3/6 ،ص .1
 .51المحرر ،1976/3/6 ،ص 1؛ والنهار ،1976/3/6 ،ص .8
. Gérard Figuié, Le point sur Le Liban, op. cit., p. 93.

52

. Ibid.

53
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المسيحية وهي ثكنة شكري غزانم والمدرسزة الحربيزة فزي الفياضزية ،ومركزز القيزادة فزي و ازرة الزدفاع فزي
اليرزة ،وثكنة صربا قرب جونيه.54

س ززبق س ززقول ك ززل ه ززذه المواق ززع والثكن ززات خ ززرق مب ززدأ السز زرية ال ززذي تخض ززع ل ززه المعلوم ززات

العسزكرية الهامزة والخطيزرةُ ،فنشزر الكثيزر مزن اسزرار الجزيش التزي تس ّزربت وت ّزم افشزاؤها علزى صززفحات
الجرائد.
سااابعاً -الحركااات العسااكراة ا نفصااالية ومحاااوالت ا نقاااذ :بلززغ عززدد رجززال "جززيش لبنززان

العربي" فزي بزدايات هزذه الحركزة حزوالى  300جنزدي ،مزن العناصزر االسزالمية ،مززودين بالمصزفحات

والقطززع المدفعيززة المصززادرة مززن الثكنززات .55ثززم ارتفززع العززدد الحق زاً .لكنززه لززم تززنجح كليزاً محززاوالت فززرز
الجيش الى فصائل طائفية ،وحزاول جزيش الخطيزب ان يزدفع عنزه الطزابع الطزائفي عبزر ادخزال بعزض

الضبال والجنود المسيحيين من القزرى والجززر السزكانية الواقعزة فزي منزاطق ذات اكثريزة اسزالمية مثزل

مغدوشة ومرجعيون (الجنوب) ورياق وتعلبايا (البقاع) ومشموشة (جزين) وبعض منزاطق الجبزل .56لزم
تفلززح هززذه المحززاوالت فززي ارجززاع اللحمززة ،وال اسززتطاع التجززانس أن يحززافظ علززى الوحززدة إذ سززرعان مززا

انقسم "الجيش العربي" الى ثالث مجموعات بقيزادة الضزبال :المزالزم احمزد الخطيزب منطقزة نفزوذه فزي

بيروت وصيدا ،الرائد احمد المعماري في شمال لبنان ،والرائد بوتاري في صور.57

منززذ تمززرد المززالزم اول احمززد الخطيززب بقززي القسززم اآلخززر مززن الجززيش مواليزاً ألوامززر السززلطة
الش ززرعية ،لكن ززه ك ززان عرض ززة الض ززطرابات متص ززاعدة .وظه ززرت مس ززاع عدي ززدة ف ززي أوس ززال القي ززادات

نداء الى
العسكرية إلنهاء حال االنقسام واعادة عملية الدم  .في  10آذار ّ
وجه قائد الجيش حنا سعيد ً
المنشقين ،يمزنحهم بموجبزه العفزو ويزدعوهم الزى العزودة الزى ثكنزاتهم .بزدوره ،طلزب العقيزد جزورج غرّيزب
قائد سالح الجو مزن السزلطات فزي اليزوم نفسزه العفزو عزن المنشزقين وتزأليف حكومزة متوازنزة ومنفتحزة.

قام العديد من الضبال الكبار بخطوات مماثلة ،باإللحاح على ضرورة ايجاد حل طارئ وعاجزل إلنقزاذ

وحززدة الززبالد والجززيش .ووّقززع  250ضززابطاً برتبززة ارئززد ومززا دون علززى "و يقااة شاارف" هززي األولززى مززن
نوعهززا تطالززب بقيززام الجززيش بأخززذ دوره فززي الززدفاع عززن اال ارضززي اللبنانيززة وفززي انقززاذ امززن الدولززة .ولززم

يعارض أي ضابط تلك الوثيقة بل ظهرت حركة تأييد واسعة في صفوف الضبال (ي ارجع نص الوثيقة

في آخر هذا الفصل ،ص .)226-225

54

. Ibid.
. Ibid.

55

 .56المحرر ،1976/4/18 ،ص 4؛ والنهار ،1976/4/18 ،ص .3
 .النهار ،1976/4/14 ،ص .

 .المحرر ،1976/5/6 ،ص 4؛ والنهار ،1976/5/6 ،ص .5
. Gerard Figuié, Le point sur le Liban 1996, op. cit., p.94.
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مساء  11آذار في مناخ من االضطراب السياسي واالمنزي المتفزاقم ،خصوصزاً إثزر حزدوث

حاالت انشقاق جديدة في الجيش ،وعلى وقزع احزتالل الثكنزات والمواقزع العسزكرية ،اعلزن العميزد الزركن

عزيززز االحززدب ،قائززد موقززع بيززروت ،نفسززه حاكم زاً عسززكرياً مؤقت زاً عبززر الراديززو والتلفزيززون الرسززميين،

الوحيدين آنذاك ،اللذين استولى عليهما ،محاوالً إنقاذ ما امكن ومطالباً بتقديم استقالة رئيس الجمهوريزة
سليمان فرنجية وحكومة الرئيس رشيد كرامي ،داعياً مجلس النواب الى االجتماع وانتخاب رئيس جديزد
للدولززة فززي مهلززة اسززبوع .58حظيززت حركززة االحززدب علززى الفززور بسززيل مززن التأييززد الشززعبي والعسززكري
الجززارف م زن جميززع الطوائززف اللبنانيززة ،خاصززة ان اللبنززانيين كززانوا يتوقززون الززى خطززوة انقاذيززة توقززف

انهيار الدولة.

كان الخوف من وصول العسكر الى حكم البالد السبب االبرز في عدم بلزوج هزذه المحاولزة

اه ززدافها المعلن ززة ،فانته ززت ف ززي االول م ززن حزيز زران  1976أي بع ززد ش ززهرين ونص ززف عل ززى "االنق ززالب

االبززيض" .خززاف السياسززيون اللبنززانيون ،وكززذلك القززوى الخارجيززة ،ان تتخطززاهم االحززداث وتفلززت مززن

أيديهم .توالت التطورات ،وتزايدت االنقسامات داخزل الجزيش الزذي تزوزع علزى عزدد آخزر مزن الوحزدات
المنشقة بحسب انتماءاتها الطائفية والمذهبية هي التالية:

"جيش لبنان" ذي العناصر المسيحية بقيادة الرائد المنشق فؤاد مالك الذي كان يطالب بحزل

ازمززة الجززيش عبززر ايجززاد قيززادة ب أرسززين علززى غزرار النمززوذج البلجيكززي .59وتلقززى دعمزاً مززن قبززل المقززدم
انطوان بركات الذي احتل في  13آذار ثكنزة شزكري غزانم فزي الفياضزية ،ومزن ال ارئزد سزعد حزداد الزذي

جمع حوالى  700جندي فزي منطقزة مرجعيزون قبزل ان تتحزول هزذه الوحزدة لتشزكل نزواة ل ز "جزيش لبنزان

الجنوبي" الذي بقي موجوداً ،بقيادة اللواء انطوان لحد ،حتى يوم تحرير الشريط الحدودي في  24أيزار
 2000حيث انهار مع انسحاب القوات اإلسرائيلية.

"طالئع الجيش اللبناني" الذين اتخذوا من قاعدة رياق الجوية مق اًر للحركة بقيادة العميد فهيم
الحاج ،قائد القاعدة ،والرائد ابراهيم شاهين قائد لواء المشاة االول في ابلزح .هزذه الحركزة المتحالفزة مزع
سززوريا كانززت قيادتهززا متعززددة المززذاهب ،ولكززن معظززم عناصززرها ينتمززون الززى المززذهب الشززيعي بحكززم
موقعها القريب من بعلبك ذات االكثرية الشيعية .لم تشارك هذه الحركة في االقتتال الداخلي الزذي ع الزم
معظززم ارجززاء الززبالد ،بززل سززعت الززى المحافظززة علززى مقومززات العززيش المشززترك بززين اللبنززانيين .تمكززن

58

. Camille Chamoun, Crise au Liban, Beyrouth, Edition Librairie Antoine, 1977,
186 p., pp.66-67.
René Chamussy, Chronique d’une guerre : Le Liban 1975-1977, 186 p.,
pp. 66-67.
59
. Gerard Figuié, Le point sur le Liban 1996, Beyrouth, Anthologie, 1996, 312 p.,
p.94.
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جززيش الطالئززع مززن جمززع ح زوالى 3500جنززدياً وضززابطاً اسززتولوا علززى القسززم االهززم مززن سززالح الجززو.

وعندما أُعيد تشكيل الجيش اللبناني في وقت الحق اعتبرت الطالئع مثابة نواة له.60

فززي مجمززل الحركززات االنفصززالية لززم يكززن والء الضززبال والعناصززر مطلق زاً بززدليل ان العديززد

منهم كانوا ينتسبون الى أكثر من حركة ،وكانوا نتيجزة ذلزك يتقاضزون المرتبزات الشزهرية مزن الحركزات

المختلفة.

امناً -تظالهرات التتييد لشق الجيش والتحراض ضده :انعكست المواقف التصزعيدية التزي

سززلكها اط زراف الن ززاع فززي الززداخل سززلباً علززى وحززدة الجززيش .قامززت فئززة مززن اللبنززانيين بززالهجوم علززى
المؤسسة العسكرية ،وانبرت فئة اخرى للدفاع عنها ،االمر الزذي خلزق اد اركزاً وكزأن المؤسسزة هزي لفئزة
دون اخرى .بينما ُيفترض ان يكزون الجزيش للجميزع وان يكزون همزه الزدفاع عزن الحزدود وصزون االمزن
ف ززي ال ززداخل .عق ززب اح ززداث ص ززيدا ع ززام  1975قام ززت بع ززض االحز ززاب بتنظ ززيم اضز زرابات وتظ ززاهرات

مصحوبة بحملة تعبئة للرأي العام طغى عليها اللون المذهبي الواحد .حصلت مظاهرتزان فزي بيزروت:

واحدة في غربها ضزد الجزيش ،واخزرى فزي شزرقها تأييزداً لزه .وهزذا مزا ش ّزوه صزورة الجزيش وأظهزره كأنزه
لفئة من اللبنانيين من دون االخرى ،بل معزاد لهزا .ممزا س ّزهل اتهزام الجزيش بأنزه تح ّزول الزى وسزيلة فزي
خدمة نصف سكان لبنان المسيحيين.

جززرت هززذه المظززاهرات فززي  4و 1975/3/5وفززي  ، 1976/1/17ورافقهززا حملززة اعالميززة
61

منظمة مشفوعة ببيانات والفتات وشزعارات وبرقيزات مؤيزدة للجزيش ومسزتنكرة االعتزداء عليزه ،وجميعهزا
موقعززة بأسززماء اح ززاب وجمعيززات ومؤسسززات وعززائالت مززن ديززن واحززد ممززا شززحن االج زواء .فارتززدى

موضززوع الجززيش طابع زاً نزاعي زاً مشززطو اًر بشززكل حززاد بززين أريززين متناقضززين .جززاءت ردود الفعززل علززى
المتطزاولين علزى الجزيش بمثابزة تكزريس لالنقسزامات حزول دوره ،االمزر الزذي سزاهم فزي تحزريض الفئزة
االخرى ضد المؤسسة العسكرية.62

تاسااعاً -تسااييس الجاايش :موضززوع الجززيش فززي المجتمعززات المتنوعززة بمززا فيهززا لبنززان هززو

حساس ،ومعالجة "ازمة الجيش" في حال وجودها تستدعي االبتعاد عن المزايدات وخاصة في الشزارع

حفاظاً على فعالية الحلول ومنعاً إلثارة الحساسيات واالنقسامات او خشية شحن االجواء .فالجيش هو
جيش كزل لبنزان ولزيس جزيش فريزق مزن لبنزان .ان تحويزل مواضزيع الجزيش الزى قضزايا للتزداول العلنزي

ينقسزم عنزدها اللبنزانيون بزين مزوال ومعزارض هزو تسزييس للجزيش وتشززجيع علزى تقسزيم الزوطن .تفززرض
60

. Gerard Figuié, Le point sur le Liban 1996, Beyrouth, Anthologie, 1996, 312 p.,
p.94.
 .61تيززودور هززانف ،لبنااان :تعااايش فااي زماان الحاارب :ماان انهيااار دولااة إلااا انبعاااث أمااة … ،مززذكور سززابقاً،
ص .222

 .62المرجع السابق.
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حرمة الجيش وجوهر الميثاق الوطني ب بعاد المؤسسة العسكرية عن المزايدات ألن تحويل الجيش فزي

المجتمززع المتنز ّزوع الززى فئززة او فريززق يحززد مززن فعاليتززه ويززؤدي الززى عواقززب وخيمززة علززى وحززدة الدولززة
وسيادتها.
الجزيش ،احزد رمزوز قزوة الدولزة وترابطهززا ،لزيس موضزوعاً للمسزاومة بزين السياسزيين ألن مززن

شزأن ذلزك ان يزنعكس بصزورة سزلبية علزى معنوياتزه .63منزذ اللحظزة االولزى لوقزوع احزداث صزيدا وعززين

الرمانة اسزتخدم قزادة مسزلمون الفيتزو ضزد انززال الجزيش ،وارتزبط السزجال بزين السياسزيين حزول الجزيش

بالتنازع علزى تحديزد السزلطة الصزالحة التزي تصزدر االوامزر لزه :أيكزون رئزيس الجمهوريزة المسزيحي او

رئززيس الززوزراء المسززلم؟ وهززل يقتصززر دور الجززيش علززى حمايززة الززوطن ضززد المخززاطر الخارجيززة ،أم

يقتضي تدخله لمنع نشوب نزاعات داخلية مسلحة؟ 64بروز الخالفات بين رئيسي الجمهورية والحكومة

بشززأن موضززوع االسززتعانة بززالجيش ،65أدى الززى تعطيززل المؤسسززة العسززكرية ولززم تتحقززق الغايززة المرجززوة
منهززا ممززا افقززد اللبنززانيين السززالم الززداخلي واالمززن الخززارجي .ففقززدت الدولززة صززفتها كدولززة بعززد بززروز
جماعززات مسززلحة قامززت بسززلبها اختصاصززاتها فززي احتكززار القززوة العامززة المنظمززة التززي هززي فززي اسززاس

سززيادتها .كانززت الغايززة مززن تززدمير المؤسسززة العسززكرية وتفتيتهززا ،فززي بدايززة الحززرب ،سززوق الدولززة الززى

وضع تكون فيه ملزمة باتخاذ مواقف حيادية ازاء قضايا االمن.

ج ززاء الت ززداول العلن ززي ف ززي قض ززايا المؤسس ززة العس ززكرية وخاص ززة الس ززجاالت االعالمي ززة ب ززين

المطززالبين باصززالح الجززيش مززن جهززة ،والمززدافعين عنززه القززائلين انززه ال يحتززاج الززى اصززالح مززن جهززة

اخززرى ،لتُشز ّزكل االدلززة الملموسززة علززى تسززييس الجززيش وتغذيززة االنقسززامات .وهززي انتشززرت علززى نطززاق
واسع في الصحف وعلى ألسنة السياسيين منذ بدايزة الحزرب عزام  .1975بزرزت مواقزف متباينزة حزول

موضوع الجيش ،فاعتبرت الدعوة الى اصالحه بمثابة مطلب فئوي ال وطني جامع تفرضزه مقتضزيات
التطور وزيادة فعالية هذه المؤسسة في مجال المحافظة على االمن .وظهزر فزي المقابزل حزرص شزديد

في الدفاع عن الجيش ،وكانت جميزع المواقزف ،المؤيزدة أو المعارضزة ،اقزرب الزى االنفعاليزة منهزا الزى

العقالنية.

حساسزة ،شزائكة ،انطزوت علزى شزرول تعجيزيزة ،ومنهزا :اصزالح
ُربط إنزال الجيش بقضزايا ّ
القوانين العسكرية وتعيين مجلزس قيزادة ،واقالزة قائزد الجزيش وتحميلزه مسزؤولية الحزوادث ،واعزادة النظزر

.Antoine Messarra, “Les problèmes dichotomiques de la souverainté: L’Etat
trottoir, Le sauvetage par l’Armée et l’Etat renseignement moderne”, ap.
Antoine Messarra, Théorie générale du système politique libanais, ParisCariscript, et Beyrouth-Librairie Orientale, 1994, 406 p., pp.326-341.
ُ .64يراجع :بشاره الخوري ،حقامق لبنانية 3 ،أجزاء ،بيروت ،أوراق  ،6ص .476
 .65المحرر ،1975/7/3 ،ص .3
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بموضززوع المشززاركة والصززالحيات والت زوازن داخززل المؤسسززة العسززكرية .66شز ّزكل التبززاين الواضززح بززين
مواقززف االفرقززاء فززي شززأن المواضززيع المطروحززة عقبززات اعترضززت االتفززاق علززى االسززتعانة بززالجيش،

واتخززذت القضززايا المطروحززة طابع زاً نزاعي زاً حززاداً ،حيززث جززرى تصززوير مطالززب كززل فريززق علززى انهززا

انتصار له وهزيمة ل خر .67ان مجرد طرح مواضيع معقزدة ،يحتزاج حلهزا الزى وقزت لدرسزها واقرارهزا،
في ظروف واوضاع متفجرة وخطيرة ،يعني تجميد حزل االزمزة وعزدم التزدخل لوقزف االقتتزال الزى حزين

االتفاق بين االطراف .فضالً عن ان تعديل قانون الجزيش او عزدم تعديلزه ال يوقزف الحزوادث وال يلغزي
االزمة ،ألن السيادة غير مرهونة بجماعيزة القيزادة وحقزوق الطوائزف وال حتزى بصزالحيات قائزد الجزيش
او بوحدانية القيزادة العسزكرية .فالزدخول فزي الجزدل حزول الجزيش وقوانينزه فزي بدايزة الحزرب ش ّزكل أحزد

أوجه التسييس التي عطلت دور المؤسسة العسكرية.68

سعت االطراف من وراء تركيزها على طرح قضايا الجيش والتداول العلنزي بهزا الزى تسزييس

هززذا الجهززاز االقززوى فززي الززدفاع ،االمززر الززذي جعلززه القضززية االولززى التززي يتعززين تقززديم حلهززا علززى أي
شيء آخر من اجل ايجاد حل لمعضلة االمن .فبدل ان تكون الخالفات الحكومية وانعدام االمان همزا

المشكلتان الرئيسيتان اللتان تحتاجان الى معالجة فعالة ،اصبح الجيش الضامن االوحزد لألمزن ،نتيجزة
التسييس ،هو المشكلة التي تحتاج الى حلول ومساومات.

تعكس كثرة المشاريع المطروحة خالل الحرب لتعزديل قزوانين الجزيش سزعة مخيلزة اللبنزانيين

الحقوقية وخصوبتها ومحزاوالتهم المتواصزلة إليجزاد مخزارج مزن االزمزة حتزى لزو كزان ذلزك علزى طريقزة
"االمززن بالت ارضززي" غيززر المجديززة .ففززي المجلززس الززوزاري المنعقززد بتززاريخ  1975/9/8برئاسززة ال زرئيس

رشز ززيد ك ارمز ززي جز ززرى نقز ززاش طويز ززل حز ززول االسز ززتعانة بز ززالجيش "ضز ززمن شز ززرول" وتز ز ّزم عز ززرض مختلز ززف
االحتماالت .وُقّر الرأي على االستعانة بالجيش إذا لم تؤد االتصاالت بالقيادات السياسية والدينية الزى

تهدئززة الوضززع شززرل ان يسززبق ق زرار االسززتعانة اعززادة النظززر فززي القيززادة وتعيززين قائززد جديززد ال يكززون
وتم االتفاق على ان يسبق ذلك ايضاً اتصاالت مكثفة مع الفئزات التزي تعزارض
موضع اعتراض أحد .ال
االسززتعانة بززالجيش لتطويززق ردود الفعززل او أي مضززاعفات قززد تززنجم عززن ذلززك .وتقززرر عززرض موضززوع
االستعانة بالجيش مع تغيير القيادة على مجلس الوزراء اذا تبين ان وضع االمن ما زال يتطلزب ذلزك،

وان االتصززاالت التززي تكززون قززد اجريززت مززع مختلززف الفئززات واالح ززاب والقيززادات السياسززية والدينيززة لززم

تحقق الغاية المرجوة.69

 .66المحرر 4 ،و ،1975/3/5ص 1؛ والنهار ،1975/3/4 ،ص  6و ،1975/3/5ص .4
67
. Adel Freiha, L’Armée et l’Etat au Liban (1945-1980), Paris, LGDJ, 1980, 237 p.
العميد الركن فؤاد عون ،وابقا الجيش لهو الحل ... ،مذكور سابًقا.
68
مسرة" ،دور الجيش أو كيف ال نعود إلى المعابر" … ،مذكور سابقاً.
 .انطوان ّ
 .69الحياة ،1975/9/9 ،ص 2؛ والنهار ،1975/9/9 ،ص  2و.5
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ان االدع زاءات القائلززة بززأن الجززيش إذا تززدخل فززي بعززض الظززروف قززد ُيعز ّزرض وحززدة الززبالد
لإلنقسام هي مجرد تبريرات وسوق اسباب وذرائع لنشوء ميليشيات داخلية ومناطق نفوذ خاضزعة لقزوى
أمر واقزع خارجيزة راعيزة لهزا .ان الهزواجس حزول أمزن الطوائزف واسزتقالليتها وحرياتهزا وتواصزل أبنائهزا

وتنقالتهم هو نتيجة الختبار طويل في تسييس الجزيش مزن قبزل رجزال السياسزة ،االمزر الزذي ادى الزى

الحؤول دون ممارسة مهامه في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

الفعالززة إللغززاء ظززاهرة "االمززن الززذاتي" والميليشززيات فززي حيثيززات
ُيمكززن العثززور علززى الوسززائل ّ
مش ززروع الق ززانون ال ززرقم  1358ت ززاريخ  1971/6/28ال ززذي اورد في ززه وزي ززر ال ززدفاع آن ززذاك ف ززي حكوم ززة
الشباب الياس سابا "ان لبنان مهدد بعزدوان خزارجي ال حاجزة الزى إثباتزه طالمزا ان المسزألة الفلسزطينية

لززم تحززل او بعززدوان يهززدف الززى إطاحززة نظامززه السياسززي بفعززل اقليززة منظمززة وفاعلززة تسززيطر علززى قززوى
شززعبية )...( .واجززب الجززيش ( )...حمايززة النظززام الززذي يتهززدده عززدوان يسززعى الززى االطاحززة بالعمززل

الحكومي وقلب الحكم ونشر الفوضى" .أثزارت هزذه االسزباب الموجبزة نقاشزاً فزي المجلزس ،ومزن المفيزد
العودة اليها للبحث في هذه الحالة النموذجية في النظرة الى دور الجيش.

تاريخي زاً ،منززذ انشززاء الجززيش اللبنززاني فززي االول مززن آب  1945كززان الززدخول الززى صززفوف
الجندية او الرتباء او الضبال خاضعاً لقاعزدة التزوازن النسزبي بزين المسزيحيين والمسزلمين المعمزول بهزا

في القطاعات العامة االخرى كالمناصب والوظائف الحكومية والنيابيزة والقضزائية واالداريزة وغيرهزا.70
مززن حسززنات هززذه الطريقززة ،المعتمززدة فززي العديززد مززن الززدول المتنوعززة ،انهززا تكززبح الميززول لتسززييس هززذا

الجهزاز العسزكري ،المزول الزدفاع عززن امزن الدولزة ،التزي يمكزن ان تظهززر لزدى الجماعزات الداعيزة الززى
االنفصال او الى بناء دفاعات ذاتية .بنى العديد من السياسيين والمحللزين نظريزات وتزأويالت خطيزرة،

تح ززت س ززتار الح ززرص الش ززديد عل ززى حي ززاد الج ززيش ووحدت ززه ،م ززا اوج ززد اد اركز زاً بوج ززود انقس ززامات داخ ززل
المؤسسة العسكرية يدحضزها العديزد مزن الوقزائع ،وال تنسزجم مزع تماسزك هزذه المؤسسزة ودورهزا ،ونظزرة
اللبنانيين الى جيشهم ووظيفته في وحدة البالد والمحافظزة علزى النظزام علزى كامزل اال ارضزي اللبنانيزة.

هززذه الرؤيززة اثّززرت سززلباً علزى عمليززة تعزيززز القززدرات العسززكرية للجززيش الززذي بززالرغم مززن انززه كززان غيززر
محضر وال يملك سوى عتزاد متواضزع إال انزه أخزذ موقعزه الزى جانزب اشزقائه الجيزوش العربيزة االخزرى
ّ
مشرفة جداً.71
في الحرب االولى ضد اسرائيل عام  1948وتصرف بطريقة ّ

.Milia Jabbour, L’Armée Libanaise: Entre le professionnalisme et le destin
national (1945-1989), Mémoire de maîtrise en science politique, Université
Saint-Joseph, octobre 1989, 113p.
 . 71طززوني عطززاهللا" ،الززدفاع عززن السززيادة :معركززة المالكيززة" ،فززي كتززاب :انط زوان مسز ّزرة (إش زراف) ،م اواطن الغااد:

70

نماذج في ال قافة المواطنياة ،الجززء الثزاني ،المؤسسزة اللبنانيزة للسزلم االهلزي الزدائم ،بيزروت ،المكتبزة
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ُيش ّزكل تسززييس االمززن الشزرعي منطلقزاً لتحقيززق "االمززن الزذاتي" حيززث لززم يشزذ لبنززان عززن هززذه
القاعدة وعن الخبرة الدولية المكتسبة من العديد من التجارب .ففي السياق الدولي المقارن أدى تسييس
الشرطة في قبرص مثال ،الى نشوء تنظيمات مسلحة داخل كل من المجموعتين اليونانية والتركية عام

 1958هم ز ززا جماعت ز ززا ال ز ز ز  EOKAو TMTاللت ز ززين ظهرت ز ززا للمز ز زرة االول ز ززى ح ز ززين عم ز ززدت الس ز ززلطات

البريطانية ،تعميقاً للهوة بين الجماعتين في الجزيرة ،الى توظيف اعداد اضزافية مزن عناصزر الشزرطة،
فرفعزت عزددها بحيزث اصزبح عززدد القبارصزة االتزراك ثالثزة آالف ،فزي حززين انزه كزان يتعزادل قبزل ذلززك

الت ززاريخ م ززع االل ززف ش ززرطي قبرص ززي يون ززاني .72ه ززذا الخل ززل االثن ززي المقص ززود للش ززرطة س ززاهم بت ززأجي

وتسيس تبعاً لذلك االمن الشرعي.
العصبيات ،فاظهر هذا الجهاز االمني وكأنه لفئة من دون اخرىّ ،
مركززة ضزد الجزيش محورهزا
عاش اًر -الحرب النفسية ضد الجيش :انطلقت حمالت تشكيك ّ

االساسي :بث اكاذيب واشاعات لخلزق حالزة ارتيزاب خاصزة بزين العسزكريين ،وبيزنهم وبزين المزواطنين،

ومحاولزة التزأثير علزى سززلوكهم ،واضزعاف الثقزة بالمؤسسزة العسززكرية وسزائر مؤسسزات الدولزة التنفيذيززة

والتشريعية والقضائية ،فضزالً عزن إنمزاء إدراك عزدائي بزين الجزيش والشزعب او فئزة منزه ،وزرع عوامزل

االنشقاق بين العسكريين ،وبث روح اليأس بينهم واالنتقاص من معنوياتهم.

أ طلز ززق حمز ززالت المز ززس بمعنويز ززات الجز ززيش خب ز زراء أخصز ززائيون يمثلز ززون مصز ززدرين لتحز ززوير

المعلومات :جهات خارجية من ناحية ،واخرى داخلية من ناحيزة ثانيزة .وانسزاق وراء تلزك الحمزالت او

تززورل فيهززا مسززؤولون رسززميون كبززار فززي الحكومززة والمجلززس ،اضززافة الززى سياسززيين مززن كززل الطوائززف.
اسززتخدمت فززي الحززرب النفسززية ضززد الجززيش بصززورة رئيسززية اشززاعات مصززدرها اخبززار غيززر صززحيحة

تعرضت للتضخيم والتحريف .وجرى التداول باالشاعات بين الناس ال بهدف نقزل المعلومزات ،بزل فزي
سياق من التحريض واالثارة والتشويش.

اس ززتعمل المحرض ززون توص ززيفات وتع ززابير ف ززي ح ززق الج ززيش ل ززم تُنع ززت به ززا ق ززوى االح ززتالل.
بوشرت الحمالت االعالمية التزي رافقزت الحزرب العسزكرية ضزد الجزيش بالتشزكيك فزي قدرتزه ،وبتوجيزه

إختلقزت وأُطلقززت فزي الزرأي العزام .غز ّذت الشززائعات
تُهزم عامززة بحقزه .أُلحقززت ،مزن ثز الزم ،بوقزائع مغلوطززة ُ
فكرة االنقسام ،وتمحورت االدعزاءات حزول وصزف الجزيش بزز"الفئوي" و"المتمزرد" وتكرارهزا المسزتمر فزي
شززكل معزوفززة ،لززدوافع الشززحن النفسززي ،بمززا يحمززل علززى االعتقززاد ان الجززيش يخززص فريق زاً واحززداً مززن
اللبنانيين ،ال جيش كل الوطن ،بمعنى ان هذا الجيش هو "جيش الفريق اآلخر".
ما هي التعابير والتسميات والتهم والشائعات التي أُطلقت في الجيش ،وسزاهمت فزي زعزعزة

وح ززدة العس ززكريين؟ وم ززا ه ززي االد ارك ززات والص ززور الت ززي اوج ززدتها وزرع ززت عوام ززل الش ززك والتباع ززد ب ززين

 . 72فردريك معتوق ،جذور الحرب االلهلية ،دار الطليعة ،بيروت  168 ،1994 ،ص ،ص .68
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المواطنين وجيشهم من جهة ،وبين الجنود انفسهم من جهة ثانية؟ ومزا هزي الصزور المشزوهة عزن دور

الجيش التي رسمتها حمالت التشويش؟

بعد وقوع الحوادث في صيدا عّلزق احزد النزواب علزى مزا حصزل بقولزه" :مزن أصزدر االوامزر

للجززيش بهززذه المهمززات البشززعة ،أي تفريززق المتظززاهرين واطفززاء الززدواليب المشززتعلة؟" .73وتلززى مسززؤول

كبيززر بيان زاً امززام مجلززس الن زواب ضززمنه افت زراءات واتهامززات فززي حززق الجززيش فززي شززكل يززوحي بضززلوع

الجيش في مساعدة فئة من المواطنين على اخرى ،ناعتاً اياه بز"الفئوي" .إن مجرد الحديث عن الفئويزة
فززي الجززيش هززو "محاولززة فئويززة لشززقه وتمزيززق صززفوفه" بحسززب تعبيززر لجززوزف سززكاف وزيززر الززدفاع

آنذاك.74

وصززف احززد اعضززاء السززلطة التنفيذيززة قزرار انززال الجززيش الززى صززيدا بأنززه "احززتالل" للمدينززة

إتُخززذ م ززن دون عل ززم ال ززوزراء ،معلن زاً ان رئ ززيس الحكوم ززة ل ززم ي ززتمكن مززن االتص ززال بقائ ززد الج ززيش لمن ززع
الوحدات العسكرية من التدخل .وقيل تعليقاً على مهمة احد الزوزراء الزذين ارسزلوا الزى صزيدا لالتصزال

بالقوى المسلحة الفاعلة" :وزير يفاوض وجيش يحتل" .75تظهر هذه العبارات المسزتعملة وكزأن الجزيش
جهاز مستقل يعمل علزى هزواه ال تجمعزه بمجلزس الزوزراء رابطزة مؤسسزية ،ممزا يزؤدي الزى بعزث ادراك
بفق ززدان هيب ززة الس ززلطة وال ززى تص ززوير الج ززيش وكأن ززه "متم ززرد" يعم ززل لحس ززابه ،ال عالق ززة ل ززه بالس ززلطة

السياسية ،ويتعين تالياً لجمه وترويض "نزواته السلطوية".
قززد تكززون هززذه الصززور واالد اركززات فعلززت فعلهززا فززي التززأثير علززى الق زرار الصززادر عززن القمززة

االسززالمية المنعقززدة فززي عرمززون ( ، 76)1976/1/16والمطالززب بززالوقف الفززوري للززردود الوقائيززة التززي

لجززأت اليهززا قيززادة الجززيش دفاع زاً عززن قواف زل عسززكرية تعرضززت للحصززار واالعتززداء .جززاء فززي البيززان
الصادر عن القمة ان موقف الجزيش هزو "بمثابزة تم ّزرد علزى اوامزر السزلطة السياسزية" .77وحزاول وزيزر
آخر تجهيل المسؤول الحقيقزي وابعزاد مسزؤولية الحكومزة ،عبزر إطالقزه دعزوة الزى "إقالزة قائزد الجزيش"،

متهمزاً إيزاه "بمخالفزة الدسززتور وخزرق القزوانين واإلخزالل باالنضززبال العسزكري ،وعزدم الخضزوع الكامززل،

الذي يحتّمه التسلسل الهرمي بين السلطة التنفيذيزة والقيزادة العسزكرية" بحسزب مزاعمزه .واختززل الزوزير
مبرئزاً الحكومززة ومحززدداً المشززكلة فززي قولززه انهززا تتعلززق ب ز "اخززالل فاضززح
نفسزه مززا حصززل علززى طريقتززه ّ

 . 73النهار ،1975/4/4 ،ص .4
 .74النهار ،1975/5/16 ،ص .1
 .75المحرر ،1975/3/2 ،ص 16؛ والنهار ،1975/3/2 ،ص .14

ُ .76ي ارجززع :الشززيخ حسززن خالززد ،المسززلمون فززي لبنززان والحززرب األهليززة :محاضززر اجتماعززات قمززة عرمززون أثنززاء
الحرب األهلية -دار الفتوى في األحداث ،بيروت ،دار الكندي 475 ،1978 ،ص.

 .77المحرر ،1976/1/17 ،ص 3؛ والنهار.1976/1/17 ،
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بالنسززبة الززى مبززدأ هيمنززة السززلطة السياسززية علززى المؤسسززة العسززكرية ومززا ينززت عززن ذلززك مززن ضززرورة

خضوع الجيش للسلطة المدنية السياسية".78

حززافظ الجززيش علززى انضززباطيته بتحملززه الززتهم المجحفززة بصززمت ومززن دون ردة فعززل كم ززا

يح ززدث ع ززادة ف ززي بع ززض البل ززدان حي ززث يظه ززر ال ززرفض ل ززدى العس ززكريين .وكانز زت ال ززتهم تفتق ززر ال ززى

الموضوعية واألدلة الثبوتية .صدرت بعض الردود التي ال تخرج عن اطار بيانات الدفاع عن الزنفس.
خرجززت القيززادة عززن صززمتها تجززاه محززاوالت االتهززام ،فتحززدى العمززاد اسززكندر غززانم تقززديم الوثززائق التززي

تُثبت تعاون الجيش ومناصزرته لفريزق ضزد فريزق .79وجابزه العمزاد سزعيد نصزرهللا وزيزر الداخليزة تهمزة
قيام الجيش بقصف احياء محسوبة علزى طائفزة معينزة ،متحزدياً كشزف "االوامزر الخطيزة التزي اصزدرها
وما تزال محفوظة في القيادة" ،ألن المؤسسة العسكرية تملك من "الضمانات الخلقيزة مزا يعصزمها عزن

ان تكون متحيزة لفريق ضد آخر".80

اختلقت في العام االول للحرب اضاليل وشزائعات هزدفها احزداث انقسزامات داخزل المؤسسزة
ُ
العسززكرية او تعميقه ززا فيه ززا .م ززن ه ززذه االكاذي ززب الحززديث ع ززن "وج ززود حمل ززة اعتق ززاالت داخ ززل الج ززيش

تستهدف فريقاً ينتسب الى طائفة معينة" .81سعت بعض االشاعات الى ايجاد اسباب موضوعية للنزاع
بين الضبال الكبار واثارة البلبلة ،فتناولت اخبا اًر عن إقالة قادة القوى االمنية والعسزكرية واسزناد القيزادة
الى آخرين فضالً عن تضارب المزاعم واالسماء البديلة للقيادة في شكل غير صحيح وغير بريء.82

ركزززت الصززحف ووس ززائل االعززالم عامززة ،واحيانز زاً ب يحززاء مززن افرق ززاء الص زراع علززى مس ززخ

الحقائق ،فخدمت اهدافهم ومآربهم عن قصد او غير قصزد ،مزا اضزطر النزاطق العسزكري الزى التزدخل

يومياً لوضع حد للتحامل على الجيش ،ولتوضيح العديد من االخبار التي انطوى نشزرها فزي الصزحف
علززى تحريززف للوقززائع .وصززدرت تالي زاً تعليقززات للسياسززيين اسززتناداً الززى االخبززار المضززللة .مززن سلسززلة
الروايات المختلقة التي تشكك في صدقية الجيش االفتراءات واالكاذيب الواردة في العينات التالية:83

 -زعمت احدى الصحف ان "السلطة اعطزت احزد طرفزي النززاع مزدافع  130ملزم" .ورد فزي

تكززذيب النززاطق العسززكري "ان مثززل هززذا المززدفع يزززن ثمانيززة اطنززان ونصززف ،وطولززه ق اربززة اثنززي عشززر
مت اًر ،وتقطره آلية تزن ثمانية اطنان ونصف ،ومدة التدريب عليه ال تقل عزن ثالثزة اشزهر ،وبزالطبع ال

 .78النهار ،المرجع السابق.

 .79المحرر ،1975/6/5 ،ص 10؛ والنهار ،1975/6/5 ،ص .1
 .80النهار ،1975/9/2 ،ص  2و ،1975/9/3ص .3
 .81النهار ،1975/8/22 ،ص .1

 .82الحياة ،1975/9/10 ،ص  1و8؛ والنهار ،1975/9/10 ،ص .1
 .83تراجع الصحف اللبنانية بين آب  1975وكانون الثاني .1976
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يمكن ان ينقل من مكان الزى آخزر بخزاتم لبيزك" .84وبشزيء مزن التواطزؤ بزين مروجزي االشزاعات وعزدد
من السياسيين ،طالب هؤالء بتأليف لجنة للتحقيق في االتهامات الموجهة الى الجزيش بتسزريب اسزلحة

الى فريق من المقاتلين.

 أُثير موضوع باخرة قيزل انهزا افرغزت ذخزائر واسزلحة فزي الهزري (الشزمال) واتُهزم الجزيش،الذي اوفد احدى دورياته للتحقزق ،بتضزليل المسزؤولين عزن طريزق ايهزامهم ان حمولتهزا هزي مزن المزواد

85
وسز ززلمت
الصز ززناعية  .وروجز ززت اخبز ززار مزعومز ززة حز ززول صز ززفقة اسز ززلحة م ز زن بلغاريز ززا عقز ززدها الجز ززيش ُ

لألهلين.86

 -أُطلقز ززت مجموعز ززة اكاذيز ززب حز ززول فصز ززل احتيز ززاطيين ،ومز ززأذونين ،87للقتز ززال الز ززى جانز ززب

الزغرتززاويين بعززد انتهززاء مززدة خززدماتهم .جززاء فززي التوضززيح الرسززمي الصزادر عززن القيززادة" :ان التنززاقض

يسرح االحتياطي او العسكري من الخدمزة فزال موجزب
الظاهر في النص يفضح كذب الخبر إذ عندما ّ
88
تغيزب بعزض
لفصله ألنه لم يعد خاضعاً لألوامر باعتباره مدنياً"  .وبرزت المغزاالة فزي تفسزير ظزاهرة ّ
العسكريين عن مراكز عملهم حد اتهامهم بالمشاركة في القتال الى جانب فئات معينة.89

 اتُهززم الج ززيش بقصززف الم ززدنيين واالحيززاء الس ززكنية ومهاجمززة الق ززرى انطالق زاً م ززن مواقع ززهواس ز ززتفزاز المس ز ززلحين اللبن ز ززانيين والفلس ز ززطينيين ،وافتع ز ززال المج ز ززازر وش ز ززن الهجم ز ززات عل ز ززى مخيم ز ززات

الفلسطينيين وقتل اآلمنين.

 ُبثززت اخبززار ملفقززة عززن تحركززات للجززيش مثززل التززداول باحاديززث عززن تسززخير المززالالتالعسكرية لخدمة العناصر الكتائبية ،90وعن طوافة قيل انها ترشد مدفعية الكتائب لزيالً لضزرب النبعزة،

بينما هي في الواقع كانت تنقل دماً وأدوية لبعض الجرحى في طرابلس.91
 -اختُلززق كززالم كززاذب وأُسززندت تصزريحات الززى قائززد الجززيش بهتانزاً يقززول فيهززا انززه فززي حززال

92
ونسزبت ايضزاً تزأويالت الزى القائزد ُيقصزد
تدخل الجزيش فزي االحزداث ف نزه سزوف ينقسزم علزى نفسزه ُ .

 .84النهار ،1975/10/17 ،ص .3
 .85النهار ،1975/10/13 ،ص .4
 .86المحرر ،1975/11/1 ،ص  .8والنهار ،1975/11/1 ،ص .6
 .87المحرر ،1975/9/10 ،ص .12

 .88المحرر ،1975/10/3 ،ص  .4والنهار ،1975/10/13 ،ص .4
 .89النهار ،1975/10/3 ،ص .4
 .90المحرر ،1975/11/1 ،ص .2

 .91النهار ،1975/10/13 ،ص .4
" .92بيان قيادة الجيش ينفي ما ُنشر في الحوادث نقالً عن لسان القائد" ،المحرر ،1975/10/17 ،ص .6
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بها االيقزاع واالسزاءة الزى عالقزات لبنزان الخارجيزة وخاصزة مزع دولزة عربيزة شزقيقة هزي سزوريا ،فضزالً
عن توتير العالقات مع الفلسطينيين.

 ُبثت مزاعم واخبار مدسوسة عن تمرد بعض ضبال الجيش .تحولت روايات التمزرد التزيكثُززر الحززديث عنه زا ،قبززل حصززولها فعلي زاً ،الززى واحززدة مززن القصززص اليوميززة التززي ال ينتهززي سززيلها فززي
محاولة مكشوفة لتقسيم الجيش وشق صفوفه.
 -قززام اشززخاص مززن منتحلززي الصززفة العسززكرية بعقززد مززؤتمرات صززحافية واالدالء بمعلومززات

عن مهمات وهمية وتنقالت عسكرية من شأنها ان تثير البلبلة والتشكيك.
الجندية.

 تز الزم تززروي شززائعات عززن مصززير عسززكريين فززي شززكل يقلززق خزواطر عززائالتهم ورفززاقهم فززيلززم تكززن محززاوالت الززدس والتفرقززة محززض داخليززة تصززدر عززن صززحف محليززة فحسززب ،بززل

سززارت صززحف اجنبيززة فززي نه ز التضززليل ،فاتهمززت احززداها قائززد الجززيش العمززاد اسززكندر غززانم بقيززادة

الكتائززب وبعززض الميليشززيات المسززيحية .وانجز ّزرت اخززرى الززى اتهامززه بتززرؤس حزراس االرز .93وفززي كززل
المزرات كانززت الزتهم المنسززوبة الزى الجززيش تعوزهزا الوقززائع التزي تؤكززد صزحتها .تحولززت االفتزراءات الززى

معزوفززة تتكززرر يومي زاً قصززد ادخززال الريبززة والشززك الززى اذهززان النززاس وزعزعززة الثقززة ممززا يعنززي عملي زاً
تعطي ززل دور الج ززيش كحز ززام وم ززدافع عز ززن المز زواطنين وممتلكز ززاتهم ،وت ززوفير االج ز زواء المناس ززبة لتفتيز ززت
المؤسسززة العسززكرية .مززن االهززداف الرئيسززية لالضززاليل ترسززيخ افكززار عززن انحيززاز الجززيش لفريززق ضززد

فعالزة وبالتصزرف كالميليشزيات عبزر اطزالق النزار علزى
آخر ،وقيامه بمساعدة فئة على اخرى بصزورة ّ
االبرياء .ساهمت هذه التهم في شحن النفوس وخلقت "أزمة معنويات" داخل المؤسسة العسكرية.94
3
األسباب المزمنة

االسززباب الطارئززة المشززار إليهززا أعززاله بالتفصززيل جززاءت لتضززاف إلززى أسززباب اخززرى مزمنززة

أدت الى شل قدرات الجيش وأبرزها اآلتية:

أوالً -مغاااالة لبنااان فااي انتهاااج سياسااة المسااالمة االمنيااة :لززم يكززن لبنززان يطبززق الخدمززة

العسكرية التي من حسناتها انها تعّلم المواطنين المجندين النظام واالنضبال واحترام القزوانين .فزي تلزك
المرحلززة مززن تززاريخ الززوطن كززان عديززد الجززيش اللبنززاني قليززل بالنسززبة للحاجززات ،فعززدد الجنززود ل زم يكززن

 . 93النهار ،1976/1/16 ،ص .6
 .94النهار ،1976/1/18 ،ص .4
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يتجاوز العشرة اآلف رجل ،وسالح المدرعات لم يضزم سزوى مزا يقزارب المئزة دبابزة .الطزائرات الحربيزة

في غالبيتها قديمة ال يربو عددها عزن خمسزة وعشزرين .العامزل االكثزر تزأثي اًر فزي صزغر حجزم الجزيش
يعود الى االعتقاد الذي كان سائداً في تلك الحقبة بأن ضعف لبنزان عسزكرياً هزو افضزل سياسزة أمنيزة
له .غالبية السياسيين اللبنانيين يتخوفون مزن قيزام جزيش قزوي خشزية ان يلعزب دو اًر سياسزياً علزى غزرار
ما يحصل في معظم الدول العربية .لذلك ،اقتنع هؤالء بالرأي القائزل ان الجزيش القزوي هزو مكلزف وان

لبنزان لزيس بحاجززة إال لجزيش رمزززي .95ظهزر غيززاب السياسزة الفاعلززة لبنزاء جززيش قزوي فززي العديزد مززن
الوقائع أبرزها التالية:

 -تص زريحات الزعمززاء السياسززيين وشززعاراتهم واخطرهززا الشززعار القائززل بززان "قززوة لبنززان فززي

ضعفه" ،وهذا ناجم عن منطق مفزاده ان ضزعف جزيش لبنزان ال يثيزر تخوفزات أحزد ،وال يشزكل بالتزالي

خط اًر عليه .وان مشكلة الدفاع عن االمن الخارجي في البلد يمكن حلهزا فقزط بزالطرق الديبلوماسزية.96
اظهرت التجارب المعاشة خطأ هذه النظرية ألنزه إذا كزان بنزاء جزيش قزوي ُيكلزف كثيز اًر فز ن ضزعفه أو

غيابه يكلفان أكثر.

 -انع ززدام وج ززود الخدم ززة العس ززكرية االلزامي ززة التز ززي ت ززؤدي ال ززى ان ززدماج الش ززباب اللبنز ززاني،

باالضافة الى ان المهنة العسكرية في لبنان ما قبل الحرب لم تكزن تعتبزر بالنسزبة للشزباب امز اًر جز ّذاباً.
فززالجنود كززانوا بمعظمهززم مززن منززاطق الريززف الحدوديززة النائيززة التززي يغلززب عليهززا طززابع الفقززر والتخلززف،
بينما سكان المدن ال تستهويهم الخدمة في الجيش إال في حاالت نادرة.

هززذان العززامالن ّاديززا الززى االكتفززاء بجززيش صززغير يعتمززد علززى جهززاز االسززتخبارات لتجنززب
العديززد مززن االخطززار الداخليززة والخارجيززة .وعنززدما أُضززعف هززذا الجهززاز فززي مطلززع السززبعينات جززاءت

رغبة المناهضين للشهابية بتدميره ووضع حزد لمداخالتزه السياسزية أقزوى مزن خزوفهم علزى األذى الزذي
يمكززن ان يلحززق بززالبالد مززن ج زراء القضززاء عليززه .عززرف الجززيش اللبنززاني حقبززات ازه زرة خاصززة خززالل
مرحلة التأسزيس عزام  1945وبعزدها إثزر وصزول مؤسسزه وقائزده اللزواء فزؤاد شزهاب الزى سزدة الرئاسزة.
ولكززن عنززدما خلفززه فززي المنصززب االول فززي الدولززة المحززامي ال زرئيس شززارل حلززو عززام  1964وجززد ان

النفوذ القوي للجيش ينازعزه الصزالحية فزي ادارة شزؤون الدولزة ،وخاصزة جهزاز االسزتخبارات العسزكرية
المعروف بز"المكتب الثاني" الزذي فزرض االزدواجيزة فزي الحكزم الزى حزد بعيزد عقزب المحاولزة االنقالبيزة

التي قام بها الحزب القومي السوري في  31كانون األول .1961

. Raphael Israeli, PLO in Lebanon, Weiden feld and nicolson, London, p. 1.
.Cf. Laurent Murawiec, La guerre au XXIe siècle, Paris, Editions Odile Jacob,
2000, 300p., p. 11. L’auteur affirme que “ce n’est pas la respectabilité
diplomatique qui compte, mais la puissance”.
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كان هزذا "المكتزب" يشزكل جهزا اًز قويزاً يقزوم بضزغط مهزم داخزل الدولزة ،ممزا سزمح لزه بضزبط

االوضززاع وتجززاوز ذلززك الززى حززد ممارسززة الوصززاية علززى السززلطة المدنيززة بززين عززامي  1964و.1970
ومع انحسار العهد الشهابي وامتداداته إثزر وصزول الزرئيس سزليمان فرنجيزة الزى رئاسزة الدولزة ونجاحزه

على المرشح الشهابي حاكم مصرف لبنان الياس سركيس عام  1970بفارق صوت واحزد فقزط ،بزدأت

فعزاالً فزي قمزع
عملية إعادة تنظيم للقيادة العسكرية .ال
فتم تفكيك المكتب الثزاني الزذي كزان يمزارس نفزوذاً ّ
التجاوزات االمنية التي تحصل من لبنانيين او فلسطينيين مقيمين ويمكنها ان تسيء الى وحزدة الزبالد.
ومزع انتهززاء النفززوذ السياسزي للجززيش وجززد لبنززان نفسزه يعززاني حززال فزراج فزي اجهزتززه ومؤسسززاته االمنيززة
يصززعب تعويضززه ،خاصززة بعززد ان باشززرت الحكومززة مالحقززة ضززبال المكتززب الثززاني الززذين وجززدوا فززي

سوريا ملجأً يحميهم من محاكمات قد تتحول سياسية اكثر منها قانونية.

انياً :جيش سياسة الحكوماات اللبنانياة :كزادت وظيفزة الجزيش اللبنزاني ،بشزكل عزام ،منزذ
تأسيسه حتى العزام  1975ان تكزون محصزورة فزي المحافظزة علزى النظزام .هزذا الزدور وامكانزات لبنزان
فززي تلززك الحقبززة لززم يكززن يسززمحان بزيززادة عديززد الجززيش وعتززاده لتحويل زه الززى قززوة اقليميززة كاشززقاءه فززي

البلدان اعضاء الجامعة العربية.97

اسززتندت اسززتراتيجية الل زواء ف زؤاد شززهاب ،مؤسززس الجززيش وقائززده ،علززى االعتبززار القائززل بززأن

تركيبة الجيش ،برغم تنوعها الديني والمذهبي ،كانت تمنع على هذه المؤسسزة القيزام بزدور سياسزي فزي

القضززايا الداخليززة .ومززع ذلززك ظززل الص زراع بززين السياسززيين والعسززكر فززي لبنززان مقنعزاً او كامن زاً بخززالف
الززدول العربيززة االخززرى حيززث ظهززر الص ز ارع سززاف اًر ولعبززت الجيززوش دو اًر سياسززياً فتولززت الحكززم أحيان زاً،
باالنقالبززات العسززكرية .لززم يكززن جززيش لبنززان أكثززر مززن قززوة رادعززة صززغيرة ال تسززمح لززه قد ارتززه بصززد
الهجمات التي يمكن ان يشنها عليزه جي ارنزه وخاصزة االعتزداءات االسزرائيلية المتكزررة .لزم يكزن الجنزود

الفع ززال عل ززى مجري ززات
اللبن ززانيون يملك ززون ،رغ ززم كف ززاءاتهم القتالي ززة ،أعت ززدة تجعله ززم يش ززعرون بنف ززوذهم ّ
االحداث لبنانياً او خارجياً.
فف ززي مجم ززل تاريخ ززه ل ززم ينف ززذ الج ززيش اللبن ززاني س ززوى عملي ززة هجومي ززة واح ززدة ض ززد الج ززيش
االسرائيلي في الخامس من حزيران عام  .1948هذه المعركة التي انتصر فيها الجيش اللبنزاني تحمزل
اسم معركة المالكية الشهيرة .وهي فتحت الطريق امام التحالف العربي المعروف بز "جيش االنقاذ" الى

الجليزل االعلزى ،ممززا ضزمن اسززتمرار وصزول الزدعم اللوجيسززتي الضزروري للقززوى العربيزة ،مززن دون ان
يوفر الجزيش لمتطزوعي "االنقزاذ" أي مسزاعدة باالسزلحة والزذخائر لسزبب بسزيط هزو ان عديزده وسزالحه

كانا اقل بكثير مما كان يملكه المجاهدون العرب.

. Raphael Israeli, PLO in Lebanon, … op. cit.
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وعلى رغم خسارة الجيش اللبنزاني الالحقزة لموقزع المالكيزة ،فزان تلزك المعركزة انتهزت بتوقيزع

لبنززان علززى معاهززدة الهدنززة المعقززودة بينززه وبززين اسزرائيل عززام  ،1949وهززي اعتبززرت مثابززة مكسززب مززن
حيززث انهززا تكززرس الحززدود الدوليززة بززين هززذين البلززدين المتنززازعين .المقصززود ان المعاهززدة هززي الوثيقززة
الوحي ززدة ذات الط ززابع ال ززدولي الت ززي تحم ززل توقي ززع اسز زرائيل وتعت ززرف بالح ززدود الدولي ززة للبن ززان .معرك ززة

المالكيزة ،بحسزب تعبيززر الجنزرال فرنسزوا جينزادري أحززد أبزرز العسززكريين الضزبال المشززاركين فيهزا ،هززي

"الحملززة الوحيززدة واالنتصززار الفريززد للجززيش اللبنززاني" ،اللززذين يسززتحقان التوقززف عنززدهما نظ ز اًر لالهميززة

الشعورية التي يتخذها هذا النصر في نظر اللبنانيين.98

الذين شاركوا في الهجزوم علزى المالكيزة او الزذين تسزنى لهزم مجزرد معاصزرته يتحزدثون عنزه

بفخر واعتزاز ،بالنسبة لشعب منغمس في سزنوات مزن حزروب داخليزة .ففزي المزرة الوحيزدة التزي حزارب
فيها جيش االستقالل على الحدود واحزرز انتصزا اًر كانزت فزي المالكيزة فزي حزيزران  .1948وهزي المزرة

الفريززدة التززي انتصززر فيهززا جززيش عربززي هززو الجززيش اللبنززاني علززى االس زرائيليين ،بينمززا ُهزمززت سززائر
الجيوش الشقيقة والتي تفوقه عدداً وعتاداً.
الخززوف العمي زق مززن اغاظززة العززالم العربززي كززان يفززرض علززى لبنززان ،باسززتمرار ،اعبززاء تفززوق
ً
قززدرة البلززد الصززغير علززى تحملهززا .99وجززدت قيززادات مسززيحية لبنانيززة فززي الص زراع العربززي-االس زرائيلي

مخرجزاً لمخاوفهززا ،واعتقززدت ان بمقززدورها ،مززن خززالل مشززاركتها بفاعليززة فززي الحززرب ،اسززتدرار الصززفح
العرب ززي ع ززن وجوده ززا السياس ززي المس ززتقل ف ززي لبن ززان ال ززذي ُع ززرف بالحري ززة واالزده ززار نتيج ززة تركيبت ززه
المتنوعززة .كززان يشززكو العديززد مززن اللبنززانيين عززدم قبززول الشززقيقة سززوريا اسززتقالل جارهززا الصززغير .ومززن

المؤكد ان المسزيحيين بقبزولهم عزام  1920االنضزمام ،مزع االقضزية االربعزة ،الزى دولزة مسزاحتها اكبزر

بكثي ززر م ززن جز زبلهم رهنز زوا ه ززامش تح ززركهم واس ززتقاللهم تاليز زاً .فمفه ززوم العروب ززة ال ززذي طالم ززا داف ززع عن ززه
المسززيحيون بعنززاد تحززول ضززد حريززة لبنززان وسززيادته ،فهززو اعطززى الززدول المجززاورة حززق اإلش زراف علززى
السياسة اللبنانية وتوجيهها باسزم التضزامن االخزوي .امزا مبزدأ عزدم التزدخل فزي الشزؤون الداخليزة للزدول

االعضاء الذي قام عليه ميثاق الجامعة العربية في عداد المبادئ االساسزية التزي ترعزى العالقزات بزين

البلزدان العربيززة ،فلزم يكززن لززه أي مفعزول فززي ظززل مزوازين القززوى السزائدة ،ألنززه لززم يمنزع الززدول الشززقيقة،

القريبة من لبنان والبعيدة عنه ،من التزدخل سياسزياً وعسزكرياً فزي شزؤونه الداخليزة والقيزام بمسزاع حثيثزة
إلخضاع الجهاز الحكومي في هذا البلد لمشيئتها.

 . 98مززن وقززائع المقابلززة التززي اج ارهززا الكاتززب مززع الجن زرال فرنس زوا جينززادري احززد ابطززال معركززة المالكيززة ،ورئززيس
المدرسة الحربية سابقاً ،في منزله في الحازمية بتاريخ .1995/5/1

 . 99سزامي داغززر ،مقادمات أساسااية حااول الخلفيااة السياسااية لوضااق الجايش عشااية أحااداث  ،76-75بيززروت،
الجامعة اللبنانية ،معهد العلوم االجتماعية ،الفرع الثاني ،رسالة بحث لنيل شهادة الجدارة.1977 ،
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بززدأت المرحلززة النهائيززة مززن حززرب المالكيززة بعززودة الجنززود اللبنززانيين الززى مزواقعهم التززي كززانوا

يحتلونهززا فززي حزي زران  ،1948وبتززدمير "جززيش التحريززر" المؤلززف مززن المتطززوعين العززرب .دفززع لبنززان

الكثيزر فززي الحززرب العربيززة فزي فلسززطين .وفززي آواخززر تشزرين االول شزّزنت القزوات االسزرائيلية المدججززة
باالسلحة الثقيلة ،هجوماً جديداً أسفر عزن جزرف آخزر المواقزع اللبنانيزة والعربيزة فزي فلسزطين .100ومزع
انتهززاء هززذا الهجززوم انتقلززت المنطقززة العائززدة للعززرب بأكملهززا حسززب خريطززة التقسززيم الصززادرة عززن االمززم

المتحدة الى أيدي "جيش الدفاع االسرائيلي" (تساهال) .ودفع االسرائيليون بزدورياتهم االسزتطالعية الزى
داخل المنطقة الحدودية اللبنانيزة .امزا المواطنزون الزذين اصزابهم الزذهول والرعزب فقزد نزحزوا الزى داخزل

الزبالد ،وحركززة النزززوح مززن الجنززوب تكززررت مز ار اًر فيمززا بعززد بفعززل االعتززداءات االسزرائيلية علززى منززاطق

الحدود الجنوبية .وفضالً عن مشكلة الالجئين الفلسطينيين جزاءت مشزكلة لبنانيزة أخزرى لتضزاف إليهزا
مع نتائجها االليمة .تحول لبنان في ظل االوضاع االقليمية ،وفزي ظزل مقولزة "قزوة لبنزان فزي ضزعفه"،

وغياب استراتيجية لتعزيز قدرات المؤسسزة العسزكرية الزى سزاحة مفتوحزة امزام الخالفزات العربيزة تقزض

مضاجع اللبنانيين .ووجدت النزاعات ارضية مالئمة نتيجة تهاون السزلطات اللبنانيزة وسزيادة منزاخ مزن

التسامح المفرل.

ظ ززل لبن ززان يش ززهد ،ع ززاج اًز ،وص ززول موج ززات ض ززخمة م ززن الالجئ ززين الفلس ززطينيين واجتي ززاح
الوحززدات العسززكرية االسزرائيلية للقززرى الحدوديززة ،ومرابطززة القزوات السززورية التززي دخلززت لمسززاعدة لبنززان
وتمركزززت فززي المواقززع االسززتراتيجية .انصززبت جهززود الحكومززة اللبنانيززة بكاملهززا ،عززام  ،1949لتززأمين

انسحاب القوات االجنبية عن الجنوب .ومع تحقزق هزذا الهزدف غيزر السزهل إطالقزاً ،غرقزت الزبالد فزي
المشززاكل :فاالنقسززامات السياسززية فززي الززداخل اخززذت تتفززاقم بسززبب الوجززود الفلسززطيني الكثيززف وتركززة

الحرب الخاسرة التي ّقيدت بعواقبها مستقبل لبنان.101
وجد المسيحيون والمسلمون باستمرار انهم مرغمون على الدفاع عن أنفسهم ودفع الم ازيزدات

ودحززض المززاعم التززي تززتهمهم ببززرودة المشززاعر حيززال القضززية العربيززة .قلمززا كززان او سززوف يكززون لهززم

الحق في ابداء الرأي عندما تناقش سزائر الزدول العربيزة االخزرى المعنيزة الحزرب او السزالم فزي الشزرق

االوسط .102هذه القاعدة كانت صحيحة خالل جميع مراحل الصراع العربزي-االسزرائيلي .ومزن المؤكزد
ان لبنان ،الذي كان يملك جيش سياسته ،بخالف جميع الدول العربيزة المتاخمزة السزرائيل ،لزم يكزن لزه

أي مطامع في االراضي الفلسطينية .ومن الثابت ايضاً انزه لزم يكزن يسزعى إلزى تنصزيب سزلطة مواليزة
له في هذا البلد لسبب بسيط هو عدم امتالكه سياسزة خارجيزة مسزتقلة عزن سزائر الزدول االعضزاء فزي

مجلس الجامعة العربية ،فكل نظام عربي في فلسطين يتوافق مع مصالحه .لم ينقاد لبنزان الزى معركزة
 .100المقدم احمد علو ،المؤسسة العسكراة (الجيش) ،موجز في تاراخ نشتتها وتطورلها ،بيروت 184 ،ص.

. Cf. Nasri Antoine Diab, L’année du destin 1948: Le Liban et Israël face à face,
Beyrouth, FMA, 1993, 289p.
102
. Ibid.
101
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نزاعات الداخل وحروب الخارج

المالكي ززة والح ززرب العربي ززة -االسز زرائيلية بفع ززل اطماع ززه ف ززي اال ارض ززي الفلس ززطينية ،وال بفع ززل طموح ززه

السياسزي ،بزل بفعززل كراهيتزه للصزهيونية وخوفزاً مزن البلزدان العربيززة وربمزا توجسزاً مززن انفجزاره الززداخلي.
هذه العوامل مجتمعة ساهمت في اطالق العنان للعمليات الحربية على الحدود اللبنانية-الفلسطينية.
كان ينبغي الوقوع فزي تجربزة الهزيمزة ونتائجهزا عزام  1948كزي يتسزنى للبنزان البقزاء بمنزأى

عززن الحززروب الززثالث االخززرى العربيززة-االس زرائيلية عززام  1956و 1967و .1973لكززن الززبعض يؤكززد
اليوم ان تفكك لبنان ،منذ  ،1975جاء الثمن الذي شاءه العرب لتغريم البلزد الصزغير الزذي بقزي خزارج
حروبهم ضد اسرائيل .شارك لبنان بفاعلية فزي حزرب  ،1948ولزو انزه لزم يفعزل ذلزك ،لكزان اليزوم ربمزا

اقوى مما هو عليه وقادر على الصمود بسهولة اكثر إزاء الصراعات العربيزة ،النزه لزم يكزن فزي وسزعه

ويشززكل حززائالً دون الحيززاد اللبنززاني .امززا النتززائ
ان يحتمززل وجززوداً فلسززطينياً كثيف زاً اصززبح وزنززه مرهق زاً ُ
األشززد خطززورة لحززرب  ،1948فززتكمن فززي االنقسززامات بززين المطززالبين بحززق لبنززان فززي سياسززة خارجيززة

لبنانية واولئك الذين ينادون بوقوف لبنزان خلزف الزدول العربيزة ،وهزذا االنقسزام ،السياسزي فزي االسزاس،

معرضاً الميثاق الوطني لالهتزاز.
سرعان ما اتخذ لوناً طائفياً ومذهبياً ّ

ال ااً -الحياااد واالنحياااز :قامززت اسزتراتيجية الحكومززات اللبنانيزة المتعاقبززة علزى إبعززاد لبنززان

عززن العمليززات العسززكرية ،فانتهجززت سياسززة تقضززي بتحاشززي زج قواتهززا مباش زرة فززي الحززروب العربيززة-

االسزرائيلية .بقززي الجزيش اللبنززاني بعيززداً عزن سززاحة المواجهزة سزواء فززي حزرب السززويس عززام  1956أو
ف ززي ح ززرب االي ززام الس ززتة الت ززي وقع ززت ف ززي الخ ززامس م ززن حزيز زران  1967أو ف ززي ح ززرب تشز زرين ع ززام

.1031973

زداء مزن عزام
هذه السياسة فرضت على لبنان ضغوطاً وأعباء من جانب اشقائه العزرب ،فابت ً
 1968وجد البلد الصغير نفسه ملزماً رغماً عنه على القبول بوجود فلسطيني مسلح علزى ارضزه تزوزع
على عدد مزن المنظمزات الفدائيزة .104شزكلت هزذه المنظمزات ،المرتبطزة كزل منهزا بدولزة عربيزة ،مثابزة
مطية لهذه الدول تسمح لها بتحقيق اغراضها داخل حدود لبنان-الساحة .وبعد حرب عام  1967التي
مني ززت خالله ززا الجي ززوش العربي ززة بهزيم ززة س ززاحقة ،ب ززدأت تل ززك المنظم ززات بتطوي ززع المق ززاتلين وتس ززليحهم
واسززتخدام اال ارضززي اللبنانيززة لشززن الهجمززات علززى اس زرائيل عبززر الحززدود الجنوبيززة .هكززذا بززدأ اسززتخدام
لبنززان كقاعززدة خلفيززة لجميززع ال زراغبين مززن الفلسززطينيين وسززائر الرعايززا العززرب ،لسززبب او آلخززر ،فززي

المشززاركة فززي الهجمززات الجززاري اعززدادها ،حيززث ان النظززام اللبنززاني يززوفر لهززم هززامش حريززة ومنززاورة ال

يتززاح لهززم حتززى فززي اوطززانهم االصززلية .105لززذا ،ارحزوا يتحركززون فززي لبنززان بحسززب مصززالحهم واه زوائهم
103

. Trevor Nevitt Dupuy, Elusive Victory: The Arab-Israeli Wars (1947-1974),
Indianapolis, 1977.
104
… . Farid el-Khazen, The Breakdown of the State in Lebanon (1967-1976),
op. cit.
105
. Ibid.
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التي لم تكن من الناحية العملية لتتوافق على االطالق مع مصالح الدولة المضيفة .لجأ الفزدائيون الزى
مناوشة مناطق اسرائيل الحدودية فردت على القرى اللبنانية ساعية الى ارهاق الحياة المدنية ،106وكزاد

العيش فيها ان يصبح مستحيالً وذلك عن طريق استهدافها بالقصف المدفعي وغارات الطيران الحربي

وعمليات الكوماندوس.

وضعت المنظمات الفلسطينية على االراضي اللبنانية اسزتراتيجية مزدوجزة الهزدف مزن اجزل

العمل على اخراج لبنان من حالة الحياد :انهاك الجيش اللبناني بمناوشات وتحرشات لشرعنة وجودهزا
عبر اتفاق توقعزه معزه ،وتسزخين الجبهزة االسزرائيلية-اللبنانيزة عزن طريزق القيزام بعمليزات ضزد اسزرائيل

الستثارة ردات فعلها.

توصززل الفلسززطينيون الززى تحقيززق هززذين الهززدفين بعززد هجمززات شززنتها منظمززاتهم ضززد الجززيش

اللبنززاني بززين  18و 29ايلززول  .1969وفززي  3تشزرين االول  1969فرضززت الززدول العربيززة علززى لبنززان
التوقيززع علززى اتفززاق القززاهرة ،مززا ادى الززى شززرعنة الوجززود الفلسززطيني المسززلح علززى اال ارضززي اللبنانيززة،

فض زالً عززن اعت زراف لبنززان للفززدائيين بحريززة العمززل المسززلح انطالق زاً مززن منطقززة العرقززوب فززي الجنززوب
( )Fathlandوتوجيه العمليات الحربية ضد اسرائيل.107

تجربزة اتفززاق القززاهرة كانزت المززدخل الك ارهززات اسززتمرت عقزوداً .فاسززتقالل لبنززان عززام 1969
كززان فززي خطززر عنززدما ارغززم الحكززم اللبنززاني علززى توقيززع اتفززاق القززاهرة بعززد تسززعة أشززهر مززن األزمززة

الحكوميزة ،وكزان هزذا التوقيزع مثابزة تسزوية علزى السزيادة .هزذا االتفزاق الزذي اضزفى نوعزاً مزن الشززرعية
على االمر الواقع ،لم يوّقع إال بعد ضغول وحمالت مناوئة للبنان اطلقزت فزي الزوطن العربزي وترافقزت

وجزه الجيزران العزرب
مع سلسلة من االنتقادات موجهة ضد الموقف اللبناني خالل حرب االيام السزتةّ .
اللوم الى الحكومة اللبنانية متهمين اياها بالتهرب من موجباتها.
لمواجه ززة الهجم ززات الفدائي ززة الت ززي بلغ ززت عم ززق اال ارض ززي االسز زرائيلية انطالقز زاً م ززن الح ززدود
اللبنانية الجنوبيزة ،قامزت الدولزة العبريزة بتجريزد حملتزين عسزكريتين عزام  1972ضزد منطقزة العرقزوب.

بهذه الهجمات المتبادلزة بزين الفلسزطينيين واالسزرائيليين ت ّزم خزرق حيزاد الجبهزة اللبنانيزة علزى مزرأى مزن
المز زراقبين الز ززدوليين .وفز ززي كز ززال الهجز ززومين تصز ززدى الج ززيش اللبنز ززاني ببسز ززالة الجتيز ززاح "جز ززيش الز ززدفاع
االسرائيلي" ،فسقط له عشرات الشهداء وألحق خسائر كبيزرة بالمهزاجمين خاصز ًة فزي  16ايلزول 1972
على الزرغم مزن انزه كزان يقزود مقاومتزه مزن دون أي غطزاء جزوي .ومزع ذلزك ،ظلزت االنتقزادات تصزدر

. Cf. le premier chapitre d’Annie Laurent et Antoine Basbous, Guerres secrètes au
Liban, Gallimard, 1987, pp. 17-61; et aussi Karim Pakradouni, La paix
manquée, Beyrouth, FMA, 1983, pp.113-120.
. 107يُراجع نص اتفاق القاهرة في المؤلفين التاليين:
Walid Khadduri (Ed.), International Documents on Palestine, Beirut, 1969; et
Camille Chamoun, Crise au Liban, … op. cit.
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مزن جانززب القيزادات اللبنانيززة االسززالمية والتقدميزة مززن خززارج الحكزم مطالبززة بسياسززة دفاعيزة تسززتند الززى

مبدأ التضزامن بزين العزرب .وفزي العزام التزالي  1973عنزدما ارادت الزدول العربيزة خزوض غمزار حزرب

جديدة مزع اسز ارئيل لزم تشزأ االفصزاح عزن عزمهزا امزام اللبنزانيين ،وهزذا العامزل كزان كافيزاً البقزاء القزوى

اللبنانية المسلحة بمأمن من العمليات القتالية.

رابعااً :الجايش فاي مواجهاة المنظماات الفلساطينية المسالحة :واجزه الجزيش اللبنزاني نتزائ
توافد اعداد المهجرين الفلسطينيين الذين طزردتهم السزلطات االسزرائيلية مزن ارضزهم فزي فلسزطين وحّلزوا
في الربوع اللبنانية ،فضالً عن قدوم عناصر المنظمات الفلسطينية المسزّلحة الزذين طزردهم االردن مزن

ا ارضززيه فززي ايلززول  .1970هززذا الضززغط فززي الززداخل كززان كافي زاً لتفجيززر الوضززع فززي لبنززان ،إذ عمززد
الفلسطينيون الى شن هجمات ضد اسرائيل كانت ترد عليها بضربات موجعة داخل االراضي اللبنانية.
وتحز ززت سز ززتار المقاومز ززة أُطلز ززق العنز ززان النتهاكز ززات مسز ززت السز ززيادة اللبنانيز ززة ،فاتفز ززاق القز ززاهرة اعطز ززى

الفلسطينيين حريزة واسزعة للعمزل السياسزي والعسزكري فزي لبنزان .108تح ّزول الفلسزطينيون فزي لبنزان الزى
معرضززين االوضززاع لمخززاطر شززتى ،االمزر الززذي دفززع الزرئيس سززليمان فرنجيززة الززى
دولزة ضززمن الدولززة ّ
اسززتعمال الجززيش ضززد مخيمززات الالجئززين الفلسززطينيين التززي تحولززت الززى معسززكرات محصززنة مدججززة

بمختلف انواع االسلحة.

في عام  ،1973وكزردة فعزل علزى التحزديات التزي كانزت تصزدر عزن المنظمزات الفلسزطينية

ضزد مؤسسززات الدولزة والجززيش ،اتخزذت حكومززة الزرئيس فرنجيزة قز ار اًر بزانزال الجززيش فزي محاولززة لجبززه

تلك االستف اززات .الهدف السياسي من هذه العملية العسكرية كان يتمثزل فزي عزرض لقزوة الجزيش عّلهزا

تززؤدي الززى ادخززال تعززديالت علززى اتفززاق القززاهرة واعززادة تحديززد بنززوده التززي ترعززى الوجززود الفلسززطيني
المسزلح فزي لبنززان بمزا يززتالءم مزع السززيادة .فمزن  2الزى  10ايززار  1973قزام الجززيش مزدعوماً بسززالحي
المدفعية والطيران بالرد على المخيمات الفلسطينية في صب ار وشاتيال وتل الزعتزر فزي بيزروت ،وضزبيه
قرب انطلياس ،وهاجم تجمعات الفدائيين في دير العشائر وعيتا الفخار في منطقة راشيا الوادي .وبعد

مفاوضززات بززين الجززانبين اللبنززاني والفلسززطيني تمكززن لبنززان مززن الحصززول علززى تعززديل التفززاق القززاهرة

ُعززرف باسززم اتفززاق ملكززارت الززذي يحززد مززن حريززة عمززل الفلسززطينيين المسززلحين فززي لبنززان .وخززالل قيززام
الجيش بتنفيذ العمليات العسكرية واجه الرئيس فرنجية ضغوطاً من الدول العربية التي ارسزلت السزف ارء

. John K. Cooley, “The Palestinians”, ap. P. Edward Haley and Lewis Snider
(Eds.), Lebanon in Crisis: Participants and Issues, Syracuse and New
York, 1979, pp. 21-54.
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والموفززدين وامززين عززام الجامعززة العربيززة لوقززف الحززرب علززى الفلسززطينيين .109ولززم تززؤد هززذه الحززرب وال

االتفاق الجديد الى اضعاف المنظمات او اخضاعها لسلطة الدولة.

شزلل الجززيش كزان منتظز اًر منزذ وجززد الشزرخ العميززق وازمزة الثقززة بزين المؤسسززة العسزكرية مززن

جهة ،والطوائف االسزالمية والمقاومزة الفلسزطينية مزن جهزة ثانيزة .ومزا عززز الشزكوك فزي اذهزان فئزات
واسززعة مززن ابنززاء الطوائززف االسززالمية اللبنانيززة هززو االتهززام الموجززه الززى الجززيش بالتقصززير فززي مواجهززة

عمليزة الكومانززدوس االسزرائيلي المفاجئزة فززي شززارع فزردان فززي بيززروت فزي  9نيسززان  1973التززي سززقط

ضززحيتها ثالثززة مززن كبززار قزادة المنظمززات الفلسززطينية .110فضزالً عززن تززدخل الجززيش فززي آواخززر شززبال

 1975في صيدا ومقتل معروف سعد خالل المظاهرة والفوضى التي رافقتها وما عقبها من اضزطراب
االمززن فززي المنطقززة .دفعززت مواقززف الشززارع االسززالمي رئززيس الحكومززة السززني رشززيد الصززلح للتشززبث

بموقفه الرافض تدخل الجيش من اجل ضمان أمن الدولة.

إذا كانت الدول العربية ،بالنسبة لزبعض المزراقبين ،قزد انتقمزت مزن لبنزان لعزدم مشزاركته فزي

حززرب عززام  1967بتغريمززه ثمززن ذلززك اتفززاق القززاهرة عززام  ،1969ف نززه ،بالنسززبة للززبعض اآلخززر ،عززاد
ليززدفع ثاني ززة ثمززن ع ززدم مشززاركته ف ززي ح ززرب اوكتززوبر العربي ززة-االس زرائيلية ع ززام  1973فززي حرب ززه م ززع

الفلسطينيين عامي  1973و.1111975

4
تفادي مخاطر االنقسام واعادة توحيد الجيش
إزاء كل الظواهر السلبية التي عطلت وظيفة الجيش في لبنان ،برزت ظواهر مزن نزوع آخزر

تندرج في إطار المسزاعي الهادفزة الزى تالفزي مخزاطر اإلنشزقاقات والخالفزات ،منهزا مزا بزدأ فزي خضزم

الحرب ومنها فور انتهائها.

109

 .عام  1975تكررت الضغول على المسؤولين اللبنانيين لعدم إنزال الجيش .يقول رئيس الحكومة آنذاك

السيد رشيد الصلح" :حصل حادث عين الرمانة يوم األحد  13نيسان  ،1975واتصل بي بعض المسؤولين
وسئل
والسفراء صباح األثنين ونصحوني بعدم إنزال الجيش إذ قالوا ُيخشى أن ينقسم إذا نزل إلى المنطقة"ُ .
عما إذا كان كمال جنبالل مارس ضغطاً عليك؟ فأجاب" :ثمة سفراء غيره ،إضافة إلى كمال
الرئيس الصلح ّ
علي السفراء لعدم إنزاله إذ لديهم معلومات أن الجيش سينقسم" .تُراجع وقائع المقابلة مع الرئيس
ألح ال
جنبالل ،و ّ
رشيد الصلح ،أجراها معه حبيب شلوق ،بعنوان" :رشيد الصلح :في  13نيسان  1975رفضت إنزال الجيش
بناء على نصيحة سفراء" ،النهار ،2003/9/15 ،ص .5
 .110تُراجع الصحف اللبنانية الصادرة بين  10و 25نيسان .1973

 .111ليلى فرنسيس ،تعداد األسباب الكامنة وراء انفجار الجيش اللبناني عشية أحداث ،1976-1975

بيروت ،الجامعة اللبنانية ،معهد العلوم االجتماعية ،الفرع الثاني ،رسالة دبلوم الدراسات المعمقة،

.1986
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أوالً -التجارب العسكراة الفعالة فاي مرحلاة انقساام الجايش :بعزد تشزرذم الوحزدات والقطزع

العسكرية وتبعثر صفوف الجنزود عزام  ،1976بزدأت وحزدات مسزيحية مزن الجزيش اللبنزاني فزي صزيف

تلززك السززنة هجوم زاً عنيف زاً مززع ميليشززيات "الجبهززة اللبنانيززة" ضززد معسززكرات الفلسززطينيين الواقعززة شززرقي
بيروت .باشرت ميليشيا "نمور االحرار" الهجوم مع الجنود النظاميين ،ثم انضمت الى المهزاجمين بعزد

مدة ميليشيا حزب الكتائب اللبنانية .هذا الدور العسكري البارز الذي لعبته وحدات من الجيش اللبناني
بعد إعادة تنظيمها إثزر انقسزام الجزيش ،اسزفر عزن تحقيزق االهزداف المرجزوة مزن وراء نزولهزا الول مزرة
الززى أرض المعركززة .عشززية اليززوم االول للهجززوم سززقطت المواقززع الفلسززطينية الواقعززة علززى تلززة الميززر
المشرفة على مخيم تزل الزعتزر وهزو أهزم قاعزدة للفلسزطينيين فزي لبنزان .وبعزد اسزبوع مزن ذلزك ،أي فزي

األول مزن تمززوز ،اقتحمزت وحززدات "الجبهزة اللبنانيززة" مخززيم جسزر الباشززا ،وسزقط مخززيم تزل الزعتززر بعززد

 53يومز زاً عل ززى محاصز زرته .اس ززتغلت قي ززادة منظم ززة التحري ززر ه ززذا الهج ززوم واس ززتخدمت اجهز ززة االع ززالم
والصززحافة للقيززام بدعايززة عالميززة واب زراز معسززكراتها فززي المنطقززة الشززرقية كرمززز للمقاومززة الفلسززطينية،
واعتبرت الدفاع عنها وسيلة للحصول علزى المسزاعدات والزدعمين العربزي والزدولي .نجزح الفلسزطينيون

فززي إثززارة ال زرأي العززام العززالمي ،ولكززن احززداً لززم يهززرع لنجززدتهم .هكززذا جززرى احززتالل المعسززكرات وأُجلززي
سكانها من الالجئين الفلسطينيين الى بيروت الغربية .وبذلك تمكنت قوات "الجبهة اللبنانية" من الحاق

هزيمة بالفلسطينيين.

أراد الفلسطينيون ،قبل سقول مخيماتهم ،تخفيف الحصار عنها .فقزاموا بهجزوم فزي الشزمال،

واقتحم زوا سززهل الكززورة جنززوبي ط زرابلس حيززث تلق زوا المسززاعدة والززدعم مززن حلفززائهم اللبنززانيين فززي تلززك

المنطقة .وتمكنوا مزن احزتالل بلزدة شزكا الواقعزة علزى الشزاطئ والتزي وقعزت فيهزا مجزازر داميزة رهيبزة.
جاءت ردة الفعل المضادة لز"الجبهة اللبنانيزة" سزريعة ،فأُرسزلت وحزدات مسزيحية مزن الجزيش النظزامي،

اسززتخدمت االسززلحة الثقيلززة ،وقامززت بالتعززاون مززع الميليشززيات بهجززوم معززاكس علززى القزوات الفلسززطينية
وطاردت فلولها حتى شواطئ مدينة طرابلس.

انياً -انعقاد االجتماعات المشتركة الستمرار تتمين رواتب العسكراين :بقيت االجتماعات

أمنزوا التزرابط
المشزتركة تعقززد فززي و ازرة الززدفاع فززي اليزرزة بززين ضززبال القيززادة مززن جميزع الطوائززف الززذين ّ
بززين مختلززف التيززارات مززن اجززل البحززث فززي موضززوع اعززادة توحيززد الجززيش واسززتم اررية تززأمين رواتززب

العسكريين .112اما العسكريون الذين وجزدوا فزي المنزاطق المحاصزرة البعيزدة عزن العاصزمة حيزث توجزد

 .112النهار ،1976/3/25 ،ص .3

ُيراجع أيضزاً كيفيزة توزيزع اعتمزادات موازنزة الزدفاع بزين شزطري الجزيش فزي مرحلزة اإلنقسزام 1990-1988
في كتاب:
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فززروع للمصززرف المركزززي فقززد اسززتمروا فززي قززبض الرواتززب التززي كانززت تززدفع لهززم مززن مصززرف لبنززان.

وأحيانزاً ،كانززت تسززدد مززن المصززارف الخاصززة أو مززن حسززابات بعززض رجززال االعمززال والمتمززولين بعززد
التنسيق مع حاكمية المصرف المركزي.

تفرق "حرب السنتين" رفاق السالح سوى لمرحلة زمنيزة عزابرة .فمزع عزودة السزالم أُعيزدت
لم ّ
اللحم ززة ت ززدريجياً ال ززى الج ززيش .113لك ززن الوض ززع الض ززعيف للج ززيش المش ززرذم ف ززرض نفس ززه عل ززى قمت ززي
الريززاض والقززاهرة اللتززين انعقززدتا فززي تشزرين االول  1976لوضززع حززد للحززرب التززي كانززت تفتززك بلبنززان،

فق ززرر مل ززوك ورؤس ززاء ال ززدول العربي ززة المجتمع ززين تش ززكيل ق ززوة ردع عربي ززة مؤلف ززة م ززن  30000جن ززدي
وارسالها الى لبنان العادة الهدوء الى ربوعه والحلول مكان الجيش الوطني في مهامه للمحافظزة علزى

االمن والنظام.

لعززل اكثززر مززا تهززدد لبنززان فززي أزماتززه هززو تزعزززع نظززام األمززن االقليمززي .وتجربززة  1976فززي

"قوات الردع العربية" هي تجربة على درجة كبيرة من األهمية .يقتضزي معرفزة مزا هزي فائزدة التضزامن
العرب ززي بالنس ززبة إل ززى اس ززتقالل لبن ززان م ززن خ ززالل المقارن ززة التالي ززة :ف ززي خض ززم نز ززاع يوغوس ززالفيا ف ززي

التسززعينات ،كززان األوروبيززون يسززتمعون إلززى أخبززار األحززداث الداميززة وكززأن شززيئاً ال يعنززيهم ،لززم يكون زوا
عابئين بزالخطر .وبالفعزل ُيالحزظ أنزه بعزدما تطزورت قضزية يوغوسزالفيا كيزف أنشزأت اوروبزا "األورو"،
التي هي عملة االتحاد االوروبي اليوم ،ولكنهزا لزم تمتلزك نظامزاً أمنيزاً للزدفاع عزن دولزة اوروبيزة عضزو
يتعين إدراك كم كان العرب برغم خالفزاتهم مفيزدين للبنزان .حتزى فزي
في المجموعة االوروبية .من هنا ّ

كالمهززم وتصزريحاتهم كززانوا ُيززدافعون عززن لبنززان ،بززالرغم مززن انقسززاماتهم وتززدخالتهم السززلبية فززي بعززض
األحيان ،كانوا دائمزاً يملكزون موقفزاً مزن لبنزان الزذي يعنزيهم مباشزرًة ،ولزو بقزي هزذا الموقزف فزي اإلطزار
الكالمي.
تألفت قوة "الردع العربية" بمعظمهزا مزن جنزود سزوريين ُق ّزدر عزددهم بحزوالى  25000جنزدي
مزودين بمائتي آلية حديثة .وآثزروا البقزاء وحيزدين فزي لبنزان حتزى بعزد انسزحاب الزدول العربيزة الخمزس

االخززرى المشززاركة فززي قززوة الززردع .114مززن حيززث المبززدأ ،وضززعت تلززك القززوة تحززت إم زرة ال زرئيس اليززاس
الزرئيس سززليم الحزص ،عهااد القارار والهااوى :تجااارب الحكام فااي حقبااة ا نقسااام ( ،)1990-1987بيززروت،
دار العلم للماليين 260 ،1991 ،ص ،ص .58-57
. Ronald D. McLaurin, “Lebanon and its Army: Past, present and future”,ap.
Edward E. Azar et al. (Eds.), The Emergence of a New Lebanon: Fantasy
or Reality?, New York, 1984, pp. 79-114.
114
. Naomi Joy Weinberger, Syrian Intervention in Lebanon: The 1975-1976 Civil
War, Oxford University Press, 1986.
Elie Chlala, “Syrian Policy in Lebanon 1976-1984: Moderate Goals and
Pragmatic Means”, Journal of Arab Affairs, vol. 4, no. 1, spring 1985, pp.
67-88.
Adeed I Dawisha, Syria and the Lebanese Crisis, London, MacMillan, 1980.
113
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سركيس ،وعهدت القيادة العسكرية الى الضابط اللبناني العميد احمزد الحزاج اوالً ،ثزم إلزى اللزواء سزامي

الخطيب ،وأُنيطت بتلك القوة المهام االعتيادية للجيش اللبناني بانتظار إعادة بنائه.

سززمحت فت زرة الهدنززة التززي اعقبززت "حززرب السززنتين" وتززدخل ق زوات حفززظ السززالم العربيززة لقائززد

الج ززيش الجدي ززد الجنز زرال فيكت ززور خ ززوري بتجمي ززع نز زواة جز زيش م ززع مع ززدات مح ززدودة ج ززداً ب ززين 1977
و .1151982باشر الجنرال خوري في عهد الزرئيس سزركيس لملمزة وحزدات الجزيش والعناصزر المشزتتة
فزي القزوى المسزلحة .116فززأجرى عمليزة إعزادة تنظززيم فزي العمزق للمؤسسزة العسززكرية وتمكزن مزن تحقيززق

امرين أساسيين هما:

 -وضع االسس لخدمة العلم التي تدم سنوياً في بوتقة واحدة حوالى  18000شاباً .ولكن

تطبيق التجنيد الفعلي بقي معّلق التنفيذ حتى عام .1993

 -اعاد االعتبار الى الجيش فزي نظزر اللبنزانيين بفضزل قزانون الزدفاع الزوطني الزذي ص ّزوت

عليززه مجلززس الن زواب باالجمززاع عززام  .1979كززان الهززدف مززن هززذا القززانون توزيززع مسززؤولية الق ز اررات
الخاصة بالدفاع عن لبنان بين ممثلي مختلف الطوائزف .واعطيزت بموجبزه صزالحيات إضزافية لزرئيس

االركان الذي اصبح له اربعة نواب ،واصبح من اختصاص المجلزس العسزكري تسزمية كبزار الضزبال.

سمحت جهزود العمزاد خزوري ب عزادة بنزاء جزيش قوامزه  15000رجزل غيزر مجهززين كفايزة .ومزع ذلزك،
ظززل الززبعض يصززف قززوة الجززيش فززي هززذه المرحلززة بطريقززة سززاخرة تتززرك عنززد غالبيززة الم زواطنين غيززر

المنخرطين في الميليشيات شزعو اًر بزااللم والمز اررة ،فقيزل عنزه فزي تلزك الحقبزة" :ان الجزيش هزو أضزعف

ميليشيا في لبنان" ،في اشارة الى وجود قزوى قتاليزة أقزوى تتمثزل فزي وحزدات فلسزطينية قويزة ومنظمزات
ميليشيوية لبنانية أقل تسليحاً منها وقوة.

واصززلت الوحززدات العسززكرية السززورية االضززطالع بشززؤون االمززن بانتظززار ان تصززبح القززوى

يمكنهززا مززن العمززل بمفردهززا .فززي هززذا الوقززت كززان الجززيش اللبنززاني يتلقززى
الوطنيززة المسززلحة فززي وضززع ّ
مساعدات عسكرية تقنية من فرنسا قوامها بعض المعدات المدرعة الخفيفزة وعزدد مزن االسزلحة الفرديزة

التي ُسّلمت الى الجيش وقوى االمن الداخلي.
تميزززت هززذه الحقبززة بحززدث عسززكري تمثززل فززي اعتزراض وحززدات ال ارئززد سززعد حززداد ،فززي بلززدة
كوكبززا ،مدعوم ززة بززالقوات االسز زرائيلية المحتلززة ،لز زواء مززن الج ززيش اللبنززاني ،ف ززي  ،1978/7/31كان ززت

حكومة الدكتور سليم الحص قررت إرساله الى الجنوب .117من مرامي هذا التصدي محاولزة اجهزاض
 .115جولي أبي غانم ،الجيش اللبناني :الدور اآلخر ،بيروت208 ،1996 ،ص ،ص .23-22
. Ronald D. McLaurin, “Lebanon and its Army: Past, present and future”, ap.
Edward E. Azar et al. (Eds.), The Emergence of a New Lebanon: Fantasy
or Reality?, op. cit.
117
.Beate Hamizrachi, The Emergence of the South Lebanon Security Belt: Major
Saad Haddad and the Ties with Israel (1975-1978), New York, Praeger,
116
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بسززط سززلطة الدولززة علززى كامززل اال ارضززي اللبنانيززة .وبعززد اربززع سززنوات وقززع الحززدث االبززرز عنززدما شززن

الجيش االسرائيلي في  6حزيران  1982اجتياحاً عميقزاً داخزل اال ارضزي اللبنانيزة لتزدمير البنيزة التحتيزة
للمنظمززات الفلس زطينية فززي لبنززان ،ووضززع هززذه الحملززة تحززت عن زوان "عمليززة سززالمة الجليززل" .فوصززلت
الوحدات العسكرية اإلسرائيلية الزى بيزروت وفرضزت الحصزار علزى العاصزمة ،ودارت المعزارك العنيفزة

بينها من جهة ،وبين المقاتلين الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين والجيش السوري من جهة اخزرى .118لزم

ينخرل الجيش اللبناني فزي القتزال .وارغزم الجزيش العربزي السزوري ،الزذي بقزي يشزكل بمفزرده قزوة الزردع
العربية ،غداة انسحاب سائر القوات االخرى منها ،على االنسحاب من بيروت والمنزاطق المحيطزة بهزا

تعرضها لالجتياح االسرائيلي .119ومع انتخاب الرئيس الشيخ امين الجميزل لمركزز الرئاسزة االولزى
بعد ّ
خلفاً لشقيقه بشزير ،الزذي اودى بزه انفجزار رهيزب بعزد  23يومزاً مزن إنتخابزه (فزي  ،)1982/9/14طز أر

تحول على الوضع.
ّ

ال اً -تعزاز قدرات الجيش :كزان فزي طليعزة اهتمامزات الزرئيس امزين الجميزل الزذي انتخزب

في  19ايلول  1982توحيد البالد واالعتماد على الجيش وتعزيززه .120إنحصزر همزه االبزرز فزي إعزادة

بناء جيش حزديث علزى أُسزس عصزرية .فزأولى هزذه المهمزة الشزاقة الزى الجنزرال ابزراهيم طنزوس ،القائزد

الجديززد للجززيش الززذي ُعز ّزين فززي  8كززانون االول  .1983إضززطلع العمززاد طنززوس بمسززاعدة االميززركيين
والفرنسززيين بمهمززة إعززادة بنززاء الجززيش ،وتز ّزم ذلززك خاص ز ًة اثنززاء وجززود الق زوات المتعززددة الجنسززيات فززي
بيززروت (آب -1982آذار  )1984التززي نزلززت اليهززا للمسززاعدة علززى اجززالء المقززاتلين الفلسززطينيين مززن
لبنان تحت وطأة الضغط العسكري لالجتياح االسرائيلي.

فززي  18شززبال  1983أُعلززن عززن تطبيززق خدمززة العلززم االجباريززة فززي مسززعى يسززتهدف اعززادة

توحيد البالد حول جيش يجمع مختلزف العزائالت الروحيزة فزي لبنزان لتزدارك اآلثزار السزلبية التزي يمكزن

ان تزنجم عززن أي خلزل علززى صزعيد التزوازنُ .فرضزت خدمززة العلزم علززى الشزباب اللبنززانيين فزي صززفوف

المؤسسة العسكرية لمدة سنة ،علماً بأن هذه الخدمة تشكل حالً لمسألة انعدام التوازن في الجيش التزي
يدعي الزبعض وجودهزا .وحزين تقزرر اإلعزداد السزتقبال الدفعزة االولزى مزن المجنزدين الزذين بلزغ عزددهم

مجند تمكن الجيش من جمع مزن كزانوا يتقزاتلون فزي الجبزل ،أو فزي بيزروت او فزي البقزاع،
ثالثة اآلف ّ

1988. et Gérard Figuié, Le point sur Le Liban, Beyrouth, Anthologie, 1996,
312p., p.95.
118
. Michael Jansen, The Battle of Beirut: Why Israel invaded Lebanon, London,
Zed Press, 1982.
119
. Yair Evron, War and intervention in Lebanon: The Israeli-Syrian Deterrence
Dialogue, London, Croom Helm, 1987.
120
. Gérard Figuié, Le point sur Le Liban, Beyrouth, Anthologie, 1996, 312p., p.95.
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تحززت خيمززة واحززدة .وفززتح بززاب التطززوع فززارتفع عززدد رجززال الجززيش مززن  18000الززى  46000جنززدي،

وكان التطوع يتم وفق وتيرة سريعة حيث يجند حوالى  1000رجل في الشهر الواحد.121

تلقى الجيش المساعدات الفنية والمالية ،ففي عام  1983منحت الواليات المتحدة االميركيزة

مئة مليون دوالر سزلفة عسزكرية وعهزدت الزى  70اخصزائياً مهمزة تزدريب الوحزدات الجديزدة .وسزاهمت
فرنسا بدورها في تقديم هبة عسكرية قوامها حزوالى  600مليزون فرنزك .122إال ان الكلفزة االكبزر لعمليزة
اعزادة بنزاء الجزيش تكبزدتها الخزينزة اللبنانيزة .ومزن المؤكزد ان العديزد مزن اللبنزانيين أخزذوا علزى الزرئيس
الجميل انفاقه الالمحدود على المؤسسة العسكرية معتبزرين ان تلزك النفقزات شزكلت احزد اسزباب ارتفزاع

سعر الدوالر وانهيار قيمة النقد اللبناني.

لكن بعض قادة المسلمين ظلوا ينظرون الى الجيش بعزين الحزذر متهمزين ايزاه بالفئويزة .ولزم

تكن تلك التهم سوى مقدمة لتقسيم الجيش من جديد .ولم يكن اللبنانيون ،على ما يبزدو ،قزد تعلمزوا مزن
دروس الماضي القريب أو استفادوا منها.

. Ibid.
. Ibid.

121
122
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5
االنقسام ال اني للجيش
واجززه توحيززد الززبالد إنطالق زاً مززن المؤسسززة العسززكرية صززعوبات اعترضززت اهززداف ال زرئيس
الجميزل .فخززالل صززيف  1983فززي غضززون "حززرب الجبززل" التززي انززدلعت بززين المسززيحيين والززدروز فززي

الوقززت الززذي كانززت تتعززرض فيززه المنطقززة للنتززائ المباش زرة الناجمززة عززن االحززتالل االس زرائيلي ،ظهززرت

مؤشرات اعتبرت نذير عملية تصديع لوحدة الجيش عندما ترك الضبال الدروز وحداتهم والتحقوا بثكنة

حمانا .وسرعان ما حدث انقسام على مرحلتين:

أوالً -أحااداث أيلااول  :1983تززدخل الجززيش فززي بعززض عمليززات القتززال فززي بيززروت الغربيززة

الزدائرة خززالل حزوادث ايلززول عزام  .1231983لكززن عنزدما انسزحب الجزيش االسزرائيلي مزن الجبززل كانززت
خطوتززه غيززر منسززقة مززع الجانززب اللبنززاني االمززر الززذي تززرك الفوضززى تنتشززر .انشززغل الجززيش اللبنززاني

ابتداء من  6ايلول بالعمليات الحربية في الشوف وفي "حرب الجبل" التي عرف الجزيش فزي غضزونها
ً
نكبززة حقيقيززة حززين اختفززى لزواء بكاملززه هززو اللزواء ال اربززع فززي أوج االضززطرابات بسززبب عززاملين رئيسززيين

هما :124قيام قلة من الضبال بتنفيذ مغزامرة انشزقاق جديزدة داخزل الجزيش هزي جززء مزن لعبزة خارجيزة.

وعمليات التشويش على االتصاالت العسكرية التي شتتت قوى هزذا اللزواء وتمزت عبزر اسزتخدام اجهززة

ال تملكها سوى الجيوش المتطورة .125ولم تتدخل القوات المتعددة الجنسيات الموجزودة فزي بيزروت منزذ
صيف  ،1982وكان من نتيجزة تلزك االحزداث ان عجلزت فزي انهزاء مهامهزا فغزادرت لبنزان فزي اوآخزر

آذار .1984

انياً -انتفاضة شباط  :1984في  6شبال ُ 1984نفذت المرحلة الثانية مزن االنقسزام .قزام
مسززلحو حركززة "أمززل" مززع حلفززائهم فززي "الحركزة الوطنيززة" باالنتشززار فززي شزوارع بيززروت الغربيززة ،فزأخلى
وتجمزع علزى خطزول التمزاس ،وتفاهمزت وحزدات منزه فيمزا بينهزا ومزع
الجيش المواقع التي كان يشغلها ّ
المسززلحين لتحاشززي إ ارقززة الززدماء .انسززحبت القطززع العسززكرية الشززيعية الززى الثكنززات متعاطفززة مززع القززوى

المعارضززة للحكززم مززن دون ان تنضززم اليهززا .وبعكززس االنقسززام الززذي حصززل مطلززع عززام  1976ف ز ن

. Paul Jureidini and Ronald McLaurin, “Lebanon after the War of 1982”, ap.
Edward Azar et al. (Eds.), The Emergence of a New Lebanon: Fantasy or
Reality?, New York, 1984, pp. 3-35.
124
. Gérard Figuié, Le point sur Le Liban, … op. cit.
 .125العميد الركن فؤاد عون ،وابقا الجيش لهو الحل … ،مذكور سابقاً ،ص .151-150
123
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126
وتم تزأمين انتقزال آمزن
الوحدات المختلفة نجحت عام  1984في ّ
تجنب اطالق النار على بعضها ّ .
الززى المنطقززة الشززرقية للجنززود المسززيحيين الززذين كززانوا يعملززون فززي الوحززدات فززي المنطقززة الغربيززة مززن

بيزروت .127وكزان فززي منزاطق سزيطرة الحكومززة فزي المنطقزة الشززرقية ألويزة تضزم عززدداً ال بزأس بزه مززن
السنة الذين آثروا البقاء في ألويتهم التي بقيزت تحزت إمزرة السزلطة الشزرعية .128امزا فزي بيزروت
الجنود ّ
الغربية فقد تولى االمن على خطول التماس اللواء السادس بقيادة شيعية ،وهو ضم جنزوداً مزن الشزيعة
فقززط ،ولحظززت الخطززة االمنيززة ان تشززرف وحززدات مسززيحية علززى بيززروت الشززرقية التززي كانززت "الق زوات

اللبنانية" اتخذتها معقالً لها .كان من نتائ هذه االحداث استقالة حكومزة الزرئيس شزفيق الزوزان وتعيزين
حكومة "وحدة وطنية" فزي  30نيسزان  .1984ع ّزين الجنزرال ميشزال عزون قائزداً جديزداً للجزيش فزي 23
حزي زران .وفززي  4و 5و 6تمززوز مززن العززام نفسززه أنجززز الجززيش اللبنززاني تنفيززذ خطززة أمنيززة فززي بيززروت

الكبرى ،وفي  9تموز ُفتحت المعابر ،فحضر اعضاء الحكومة الى اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا.

نجزح الجززيش اللبنززاني ،عنززد إعززادة انشززطاره فززي شززبال عززام  1984فززي الحززؤول دون اطززالق

الوحززدات المختلفززة النززار علززى بعضززها عنززد إعززادة تقسززيم بيززروت فززي الوقززت الززذي كانززت تنسززحب فيززه
القزوات المتعزددة الجنسزيات مززن لبنزان .وبموجزب الخطززة االمنيزة أعطيزت سززلطة االشزراف علزى بيززروت
الغربيززة لوحززدات الل زواء الشززيعي وعلززى المنززاطق الشززرقية للوحززدات المسززيحية .وعنززدما دخلززت الخطززة

االمنية حيز التنفيذ في الرابع من تمزوز مزن العزام نفسزه انسزحبت الميليشزات ،وح ّزل الجزيش مكانهزا فزي
قطززاعي العاصززمة ،فأعيززد فززتح المطززار والمرفززأ المقفلززين منززذ شززهور عززدة .واثززر االنتهززاء مززن تنظيززف
خطززول التمززاس مززن الدشززم ،بززدأ مجلززس الززوزراء سلسززلة مززن الخلزوات لمناقشززة االصززالحات السياسززية.

وفززي السززادس عشززر مززن تشزرين االول ،جززرى انتخززاب السززيد حسززين الحسززيني ،الزرئيس السززابق لحركززة

وصوت له نواب الكتائب ،كخطوة اخرى للتقارب بين اطراف النزاع.129
أمل ،رئيساً لمجلس النواب،
ّ
وزعزت علزى أُسزس مناطقيزة او طائفيزة
ومرة جديزدة يتبزين ان تجربزة االلويزة التزي ُق ّسزمت او ّ
خالل مراحل النزاع لم تكن كلهزا سزيئات ،بينمزا عمليزات دمز االلويزة اظهزرت ايجابيزات قصزوى يتع ّزين
 .126طزوني عطزاهللا "،البعزد الجغ ارفززي فزي المقاطعزة وفزي األزمززة الدسزتورية عامزة" ،فزي كتززاب التضاامن الااوزاري:
دراسة حالة في النازاع والتساوية فاي األنظماة االمتالفياة ( … ،)1988-1984مزذكور سزابقاً ،ص

.64

 .127تيودور هانف ،لبنان :تعايش في زمن الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أمة … ،مذكور سابقاً ،ص

364-363

 .128المرجع السابق.
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الكشززف عنهززا وتبديززد المخززاوف والمززاعم حززول خطززر انقسززام الجززيش .ودلززت التجززارب ان وجززود جززيش

قزوي هززو أمززر مكلزف ،وان عززدم وجززوده هزو أكثززر كلفززة .وقزد ادرك اللبنززانيون الخسززائر التزي لحقززت بهززم

عندما وجدوا انفسهم بال حماية خالل التجارب القاسية التي عانوها .ويسزتخلص ان تزدخل الجزيش فزي

أس زوأ حززاالت االض زراب هززو أقززل ضززر اًر مززن انقسززام الززبالد الززى معززابر وخطززول تمززاس .وان االض زرار
الناجمة عن انقسام الجزيش هزي اقزل كلفزة فزي ارواح المزواطنين وأرزاقهزم وتواصزلهم ،مزع احتمزال اكبزر

في إعادة توحيد الوحدات المنقسزمة ممزا فزي التوفيزق الصزعب بزين مصزالح داخليزة وخارجيزة متعارضزة

يستحيل ان تتحقق دون المس بالسيادة الوطنية.

6
الجيش في مركز القرار السياسي االول في البالد
وجد الجيش نفسه مضط اًر للعب دور سياسي على المسزتوى االول عنزدما قزام الزرئيس امزين

الجميل في  22ايلول  ،1988قبيل انتهاء واليته بساعات ،ونتيجزة فشزل العديزد مزن المسزاعي لتشزكيل
حكومززة وفززاق وطنززي مززن السياسززيين ،تشززرف علززى انتخابززات الرئاسززة ،فأقززدم علززى تعيززين قائززد الجززيش

العم ززاد ميش ززال ع ززون عل ززى رأس حكوم ززة انتقالي ززة م ززن العس ززكريين للتحض ززير النتخ ززاب رئ ززيس جديز ززد

للجمهوريززة بعززد ان عجززز النزواب عززن انجززاز هززذا االسززتحقاق ضززمن المهلززة الدسززتورية .تألفززت حكومززة

العسكريين من ستة وزراء هم الضبال في المجلس العسكري ،وكان كل وزير يمثزل طائفزة رئيسزية مزن
طوائززف الززبالد .امززا الززدكتور سززليم الحززص الززذي كززان رئيسزاً بالوكالززة لحكومززة مسززتقيلة فقززد تجاهززل هززذا

التعيين وأعلن ان ما قام به الرئيس الجميل يشكل عمالً غير دسزتوري وال شزرعي وان حكومتزه مسزتمرة
في ممارسة مهامها.

نشأ تنازع ظاهره طائفي بين نصف حكومة من السياسيين في المنطقة الغربية ممن رفضزوا

الرحيززل ،وبززين نصززف حكومززة مززن العسززكريين الززذين حل زوا فززي قصززر الرئاسززة فززي بعبززدا .تقلززص عززدد

اعضاء حكومة الجنرال عون الى النصف ُبعيد تشكيلها ،فضمت ثالثزة وزراء فقزط هزم :العمزاد ميشزال
قدم الوزراء العسزكريون المسزلمون الثالثزة
عون ،والعميد ادغار معلوف والعميد عصام ابو جمرا .بينما ّ
استقاالتهم نزوالً عند طلب قادة طوائفهم الروحيين والسياسيين ،وهؤالء الوزراء هم :العقيزد محمزود طزي
ابو ضرغم ،العميد نبيل قريطم والعقيد لطفي جابر.

هززذا التقسززيم ،الززذي كززان يهززدد بثقلززه الززبالد لسززنوات خلززت ،أضززحى أكثززر رسززوخاً ،ال بفعززل
المعزارك الحربيزة ،بزل بفعزل السززجال الدسزتوري والقزانوني الزذي ظهزر فجززأة حزول مزدى شزرعية كزل مززن
الحكززومتين ،وجززاء هززذا الجززدل العقززيم ليضززاعف االزمززة .اسززتمر هززذا التقسززيم حتززى  13تش زرين االول

 1990ال بقوة االسلحة ،بل بسبب براعة التسويات.
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ش ززعر العم ززاد ع ززون ان لبن ززان بحاج ززة ال ززى انتص ززار لص ززالح دول ززة الق ززانون ينه ززي الفوض ززى

السززائدة .فسززعى الززى اسززتعادة سززلطة الدولززة وانهززاء عهززد الميليشززيات ،وقززام عززام  1990باسززتعمال القززوة

ضززد "الق زوات اللبنانيززة" فززي محاولززة الضززعاف القززوة الحربيززة للميليشززيات المسززيحية وا ازلززة تسززلطها عززن

المنطقززة الشززرقية .130ورضززخت "الق زوات" لمطالززب العمززاد عززون الرئيسززية ،أي تسززليم الجززيش الحززوض
الخامس في مرفأ بيروت وهو أهم مورد في البالد لجباية الرسوم الجمركية ،وتسليم حاجز البرباره على
الطريززق الرئيسززية شززمال "المنطقززة المسززيحية" إلززى الج ززيش .131لززم تززتمخض تلززك المحاولززة عززن ذل ززك

االنتصار الذي طالما حلمت به غالبية المواطنين اللبنانيين ،بل انقسمت المنطقة الشرقية عبر خطول
تماس ومعابر .سقط للمسيحيين فزي هزذه الحزرب مزن الضزحايا بزين قتلزى وجرحزى أكثزر ممزا سزقط لهزم
في جميع حروبهم مع الفلسطينيين ومسلمي "الحركة الوطنية" والسوريين والدروز االشتراكيين.

اسززتطاع الجن زرال عززون ان يكسززب شززعبية واسززعة بسززبب مواقفززه ،خصوص زاً الرافضززة لوجززود
الق ززوى المس ززلحة غي ززر اللبناني ززة .وك ززان العم ززاد ع ززون ض ززابطاً محبوبز زاً م ززن غالبي ززة الجن ززود والض ززبال
المسيحيين والمسلمين على السواء ،وكانت نسبة العسزكريين المحمزديين فزي صزفوف االلويزة الخاضزعة

لزه مباشزرة فززي المنطقزة الشززرقية ال تقزل عززن  ،%35وكزان يزرفض كززل تعزاطف مززع الميليشزيات .تسززلح

الجن زرال عززون بهززذا الززدعم الشززعبي والعسززكري وبعطززف بعززض القززوى الغربيززة الراغبززة فززي رؤيززة لبنززان

متحرر مزن الجيزوش االجنبيزة وبينهزا فرنسزا ،فزأعلن فزي  14آذار " 1989حزرب التحريزر" ضزد القزوات

السززورية التززي كززان طلززب منهززا الجززالء ،فززي وقززت سززابق ،عززن اال ارضززي اللبنانيززة متهمزاً اياهززا بززاحتالل
لبنان.132
تحركززت الززدول العربيززة ،مدفوعززة بهززذه الحززرب ،لالهتمززام مجززدداً بالمسززألة اللبنانيززة ،فززدعت

تم عقده في مدينة الطائف السعودية ،وتوصلوا الى ميثاق جديزد ينهزي
البرلمانيين اللبنانيين الى مؤتمر ّ
حالة الحرب في لبنان .133رفضت حكومزة العسزكريين الموافقزة علزى اتفزاق الطزائف ومزا نزت عنزه مزن
إعادة انتخاب رئيس للجمهورية ،بعد شزغور المنصزب لمزا ينزوف عزن عزامين ،وتشزكيل حكومزة جديزدة،

واعتبززرت حكومززة العمززاد عززون ان اتفززاق الطززائف ينطززوي علززى انتهاكززات ضززد السززيادة الوطنيززة .كززذلك

رفضت دعوات متكررة لالعتراف بالسلطة الجديدة واالنضمام اليها.

 .130كززارول داغززر ،جناارال ورلهااان ،ترجمززة جززورج أبززي صززالح ،بيززروت ،منشززورات ملززف العززالم العربززي ،FMA
 344 ،1992ص.
. Jihad Alam, “Crise dans la Crise, Guerre dans la Guerre”, in Les Cahiers de
l’Orient, 14(1989)2, pp. 35-48.
 .132تيززودور هززانف ،لبنااان :تعااايش فااي زماان الحاارب :ماان انهيااار دولااة إلااا انبعاااث أمااة … ،مززذكور سززابقاً،

131

ص .725-699

 .133بشارة منسى ،بين الطامف والطوامف ،بيروت ،شركة المشرق للنشر221 ،1994 ،ص.
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في  13تشزرين االول  1990اضزطرت حكومزة العسزكريين الزى إخزالء القصزر الرئاسزي فزي

بعبززدا تحززت الضززغط العسززكري لزبعض الويززة الجززيش اللبنززاني المواليززة للزرئيس اليززاس الهزراوي بمسززاعدة
القزوات السززورية التززي دخلززت الززى المنطقززة الشززرقية وسززيطرت عليهززا .لجززأ العمززاد عززون ومسززاعديه الززى
سفارة فرنسا في بيروت في اليوم نفسه .وانتقلت قيادة الجيش قبزل نفزي العمزاد عزون الزى الجنزرال اميزل

عينتزه حكومززة الزرئيس الهزراوي ،فأخززذ علزى عاتقززه مهمزة تعزيزز الجززيش واعزادة دمز
لحزود الزذي كانززت ّ
االلوية التي كانت مفزروزة مناطقيزاً ومزذهبياً ،وادخالهزا الزى جميزع المنزاطق الخاضزعة لسزيطرة الحكومزة
المركزية .وتمكنت القيادة بصورة عامة من إزالة حال االحبال عنزد العسزكريين المسزيحيين بعزد إقصزاء

العماد عون عن السلطة ،ومن إقامة حالة توازن معقولة داخل المؤسسة العسكرية.

حلت الحكومة اللبنانية الميليشيات المسلحة باستثناء "حزب هللا" الذي تركت له حرية العمل

وتوجيززه عمليززات المقاومززة فززي جنززوب لبنززان ضززد االحززتالل االس زرائيلي و"جززيش لبنززان الجنززوبي".134

ووافقززت الميليش زيات الرئيسززية علززى تسززليم اسززلحتها الززى الجززيش او بيعهززا واعادتهززا الززى خززارج الززبالد،
وادخل في المؤسسة العسكرية عدد من عناصر الميليشيات السابقة خاصة من المسلمين الذين وافقزت
الحكومة على انضوائهم في االلوية .جميع هذه القز اررات التزي اعتبزرت المزدخل النهزاء الحزرب بوجههزا

الداخلي ،اتخذتها حكومة ضمت عدداً من قادة الميليشيات بين وزرائها.135
7
إعادة بناء الجيش وتوحيده

ت ززأثر الوض ززع اللبن ززاني ال ززداخلي ب ززالظروف الدولي ززة ،الس ززيما تط ززورات الوض ززع ف ززي الخل ززي

واحززتالل العزراق للكويززت (آب  ،)1990فضزالً عززن االسززتعدادات األميركيززة والدوليززة والعربيززة إلخ ارجززه
منها بالقوة بفضل التحالف الدولي العريض ،كل هذه العوامل سمحت للقوات السورية مزع بعزض الويزة

الجيش المواليزة للزرئيس الهزراوي بالسزيطرة علزى قصزر بعبزدا وانهزاء حكزم الزرئيس العمزاد ميشزال عزون.

عقززب ذلززك ،رسززت علززى القائززد الجديززد الجن زرال اميززل لحززود مهمززة اعززادة بنززاء الجززيش اللبنززاني وتوحيززد

ألويتززه .فسززعى الززى انهززاض القززوى العسززكرية فززي منززاخ معصززوم عززن الززروح االنتصززارية وعلززى اسززاس
القاعدة اللبنانية :ال غالزب وال مغلزوب .وهزدفت الحكومزة مزن عمليزة الزدم المحزدودة لزبعض العناصزر

وحززد فعلززي للززوطن ،ولززم يكززن لهززذه الخطززوة
الميليشززيوية المنتميززة الززى االح ززاب اظهززار الجززيش بأنززه ُم ّ
الرمزيززة أي اثززر علززى تجززانس الوحززدات العسززكرية .تز ّزم خلززط االلويززة التززي كانززت فززي مززا مضززى موزعززة

مذهبياً ،وأُعيد نشرها واستخدامها علزى مجمزل اال ارضزي اللبنانيزة مزن دون أي تحفزظ مزن قبزل السزكان.
. Mahmoud Soueid, Israël au Liban, la fin de trente ans d’occupation?, publié par
les éditions de la Revue d’études palestiniennes, Paris, 2000.
 .135تيودور هانف ،لبنان :تعايش في زمن الحرب :من انهيار دولة إلا انبعاث أمة … ،مذكور سابق ًا.
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وفي عزام  1993اصزبح للجزيش اللبنزاني كزل مظزاهر المؤسسزة الوطنيزة التزي تسزاهم فزي ترسزيخ وحزدة

الززبالد مززن خززالل تخ زري اآلف الشززباب اللبنززاني الززذين يقومززون بتأديززة خززدمتهم العسززكرية التززي يتلقززون
فيهززا ،اضززافة الززى المهززارات القتاليززة ،ب زرام فززي التنشززئة المواطنيززة تعلمهززم االنضززبال ورباطززة الجززأش

وتحمززل المسززؤولية واحت زرام الق زوانين .علززى مززدى سززنة كاملززة يعززيش المجنززدون اللبنززانيون حيززاة مشززتركة

تحت خيمة واحدة للمؤسسة العسكرية خارج أحيائهم ومناطقهم وعائالتهم  ،فينزامون ويزأكلون ويشزربون
ويعيشون جنباً الى جنب ويرتبطون بعالقات الصداقة والزمالة .نجحت المؤسسة العسزكرية فزي خفزض

دور المذهبي ززة ف ززي ص ززفوف القز زوات المسز زّلحة عب ززر التجني ززد الشز زامل لك ززل المز زواطنين الش ززباب وت ززأمين

االندماج الوطني.

وفي اطار التعاون والتنسيق مع سوريا ،تلقى ضبال لبنانيون للمرة االولى تأهيالً في معاهزد

التعلززيم العززالي العسززكري فززي سززوريا .وفززي الوقززت نفسززه اسززتمر إيفززاد الضززبال فززي دورات تدريبيززة الززى
فرنسا والواليات المتحدة االميركية ولكن بنسبة أقل مما كان يحصل في الماضي.

لززم ُي زربط انسززحاب الق زوات السززورية يوم زاً بالقززدرة العمالنيززة او القتاليززة للجززيش اللبنززاني بززل
بالوضززع السياسززي فززي الشززرق االوسززط وبالعالقززات بززين دول المنطقززة .وفززي مطلززق االح زوال ،لززم تكززن
دمشق تقبل قطعاً االنسحاب من لبنان ما دامت اسرائيل تحتل اجزاء في جنوب البالد.
اما الدولة العبرية ،فلم تكن تريد إخزالء الشزريط الحزدودي المحتزل مزن لبنزان مزا دام البلزد لزم

وبدلت موقفها عندما نجزح ايهزود بزاراك ،زعزيم حززب
يوّقع على اتفاق سالم شامل معها .ولكنها عادت ّ
العمززل اإلس زرائيلي ،بززالفوز فززي االنتخابززات العامززة ( 17أيززار  )1999بعززد تعهززده بسززحب الجززيش مززن
لبنززان فززي مهلززة سززنة وعلززى وقززع الخسززائر العسززكرية اإلس زرائيلية التززي كبززدتها إياهززا المقاومززة اللبنانيززة.
وافقت الحكومة اإلسرائيلية على خطة رئيسها ( 5آذار  )2000القاضية بسحب الجيش اإلسرائيلي من

جنززوب لبنززان قب زل حلززول السززابع مززن تمززوز  2000حتززى لززو اقتضززى ذلززك انسززحاباً مززن دون اتفززاق مززع
سوريا ولبنان .وجرى تنفيذ هذا اإلنسحاب في  24أيار .2000
أم ززا القز زوات الس ززورية فأنس ززحبت ف ززي  26نيس ززان  2005إث ززر إغتي ززال الز زرئيس الش ززهيد رفي ززق

الحريزري فزي بيززروت ( ،)2005/2/14وقيزام أكثريزة الشززعب اللبنزاني ب نتفاضزة اإلسززتقالل التزي وجهزت
رس ززالة إل ززى الع ززالم ت ززدعوه فيه ززا إل ززى س ززحب القز زوات الس ززورية ،وممارس ززة الغ ززرب األميرك ززي واألوروب ززي

والفرنسي ضغوطاً قوية على حكومة دمشق لسزحب جيشزها مزن لبنزان ،فنفزذت اإلنسزحاب فزي عضزون

أسابيع.

ويشززار إلززى الززدور السززيادي الززذي لعبززه الجززيش اللبنززاني خززالل األيززام المصززيرية التززي سززبقت
ُ
إنتفاض ززة اإلس ززتقالل ف ززي  14آذار  2005ح ززين تعام ززل بمرون ززة ولط ززف م ززع المز زواطنين المعارضز ززين
المطززالبين بالسززيادة والحقيقززة مززن خززالل تسززهيل وصززولهم إلززى سززاحة الحريززة للتظززاهر واإلحتشززاد (28
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شبال  ،)2005على الرغم من قرار وزير الداخلية تكليف قوى األمن والجيش منع وصول المتظاهرين

إلى ساحة الشهداء ( 26شبال .)2005

ففي  28شبال  2005ووسط إضراب عام بدعوة من الهيئات اإلقتصادية وقوى المعارضة،

سقطت للمرة األولى حكومة في لبنان ،تحت قبة البرلمان ،من خالل تغيير ديمقراطي سلمي جاءت

به انتفاضة االستقالل على وقع غضبة نواب المعارضة أثناء جلسة المناقشة العامة لسياسة الحكومة
الدائرة في مبنى البرلمان في ساحة النجمة ،ومواكبة مئات اآلف من المواطنين احتشدوا في ساحة

الشهداء ،باألعالم اللبنانية ،تجاه سلطة تابعة وأجهزتها القمعية واالستخباراتية ،من دون ان تعكرها
حادثة واحدة ،ووسط متابعة على الفضائيات ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة.

وعلى اثر حرب  12تموز  2006التي شنتها الدولة العبرية ضد لبنان في أعقاب خطف

"حزب هللا" جنديين إسرائيليين لمبادلتهما ببعض األسرى لبنانيين ما تزال الحكومة اإلسرائيلية تحتفظ

بهم ،إتخذ مجلس األمن الدولي القرار  1701الذي ينص على إنتشار قوة طوارئ دولية مع الجيش

اللبناني في منطقة الجنوب على الحدود اللبنانية-اإلسرائيلية .وبحلول أيلول  2006دخل الجيش

اللبناني ألول مرة إلى الجنوب منذ عام  1969وانتشرت قوات الطوارئ الدولية التي بلغ عددها حوالى

 14ألف جندي من جنسيات مختلفة أوروبية وآسيوية.

قرار مجلس األمن الدولي  1701تاريخ  2006/8/12يتضمن النقال السبع التي أجمع عليها

مجلس الوزراء اللبناني في إجتماعه في  ،2006/7/27والقمة الروحية اإلسالمية-المسيحية المنعقدة في مقر
البطريركية المارونية في بكركي بتاريخ  2006/8/1والتي وضعت التصور اللبناني الشامل والمتكامل للحل

الجذري من أجل الوقف الفوري والدائم للنار بين لبنان واسرائيل .وهذه النقال السبع هي التالية:

التعهد ب طالق األسرى والمحتجزين اللبنانيين واالسرائيليين من طريق اللجنة الدولية للصليباألحمر.

انسحاب الجيش االسرائيلي إلى ما وراء الخط األزرق وعودة النازحين إلى قراهم ومدنهم.-التزام مجلس األمن وضع منطقة مزارع شبعا وتالل كفرشوبا تحت سلطة األمم المتحدة حتى ينجز

ترسيم الحدود وبسط سلطة الدولة اللبنانية على هذه األراضي .علماً أنها ستكون ،خالل تولي األمم المتحدة

السلطة ،مفتوحة امام أصحاب األمالك اللبنانيين .كما ان ه يتعين على اسرائيل تسليم كل خرائط األلغام المتبقية

في جنوب لبنان إلى األمم المتحدة.
بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على أراضيها كاملة عبر انتشار قواتها المسلحة الشرعية مماسيؤدي إلى حصر السالح والسلطة بالدولة اللبنانية كما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.
 تعزيز القوة الدولية التابعة لألمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وزيادة عديدها وعتادها وتوسيعمهماتها ونطاق عملها وفقاً للضرورة بهدف إطالق العمل اإلنساني العاجل وأعمال اإلغاثة وتأمين االستقرار
واألمن في الجنوب ليتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم.
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-اتخاذ األمم المتحدة بالتعاون مع األفرقاء المعنيين اإلجراءات الضرورية إلعادة العمل باتفاق

الهدنة الذي وّقعه لبنان واسرائيل عام  1949وتأمين التزام بنود هذا االتفاق إضافة إلى البحث في التعديالت
المحتملة عليه أو تطوير بنوده عند الضرورة.

التزام المجتمع الدولي دعم لبنان على كل الصعد ومساعدته على مواجهة العبء الكبير الناجمعن المأساة اإلنسانية واإلجتماعية واإلقتصادية التي تشهدها البالد خصوصاً في ميادين اإلغاثة واعادة اإلعمار

واعادة بناء اإلقتصاد الوطني.

الجيش اللبناني الذي يتولى مهام األمن القومي أمامه وظيفتان أساسيتان:
أوالً -مهمة المراقبة :المشاركة في اطار الخطة التي وضعتها االمم المتحزدة وأمينهزا العزام
كوفي أنان ( 22ايار  ،2000والقرار  1701تاريخ  12آب  )2006لمراقبة الحدود اللبنانيزة الجنوبيزة.

هذه المهمة ليست بالسهولة التي قد يتصزورها الزبعض ،لكنهزا يتوقزع ان تصزبح مهمز ًة أسزهل مزن حيزث
المبزدأ فززي حززال تب ّزين أن المشززكلة الفلسززطينية فززي طزور التسززوية .ولكززن حركززة المقاومزة لززم تفقززد منطززق
وجودهزا العسززكري ،بزرغم فصززل قضززية اسزتمرار احززتالل مززارع شززبعا عززن تطبيزق القزرار  425الصززادر

عززن االمززم المتحززدة .ذلززك العتبززارات عززدة أهمهززا :أن االنسززحاب االس زرائيلي م زن الجنززوب ُنفززذ مززن دون
اتفززاق مززع لبنززان ،ولززم تخززف إسزرائيل رغبتهززا بحرمززان سززوريا ورقززة ضززغط رئيسززية .إضززاف ًة إلززى الجمززود
المسيطر على المسارات التفاوضية ،والطابع غير المنجز لإلنسحاب (مع االحزتالل المتواصزل لمززارع

تقر بلبنانية المزارع) ،واإلبقاء على بعض
شبعا وتالل كفرشوبا ورفض سوريا تسليم لبنان وثيقة رسمية ّ
المعتقلززين اللبنززانيين فززي السززجون االس زرائيلية ممززن لززم تشززملهم الصززفقة التززي رتّبهززا وسززيط المززاني بززين
الحزززب والدولززة العبريززة عززام  ،2003ورفززض مززنح حززق العززودة لالجئززين الفلسززطينيين مززن لبنززان التززي

تفرضززها وثيقززة الوفززاق الززوطني .هززذه عوامززل عديززدة مززا تززال تززدفع بزز"حزب هللا" إلعطززاء األولويززة لززدوره

العسكري واألمني سواء في جنوب لبنان أو في مناطق نفوذه.136

نش ززأت المقاوم ززة ف ززي جن ززوب لبن ززان رداً عل ززى االح ززتالل االسز زرائيلي ألجز ززاء م ززن اال ارض ززي
اللبنانية ،وبرهنت المقاومة عن فعالية في عمليات التصدي والمهاجمزة ضزد القزوى المحتلزة .137وتلقزت
الززدعم مززن الشززعب اللبنززاني واالحتضززان مززن الدولززة اللبنانيززة لهززذه الظززاهرة التززي أرعبززت االس زرائيليين

. Marina Da Silva et Walid Charara, “Irrésistible ascension du Hezbollah”, in
Manière de voir – Le Monde diplomatique (Atlas 2001 des conflits), no 55,
janvier-février 2001, pp. 66-69; et Mahmoud Soueid, Israël au Liban, la fin
de trente ans d’occupation?, publié par les éditions de la Revue d’études
palestiniennes, Paris, 2000.
 .137محسن هاشم وآخرون ،المقاومة الوطنية اللبنانية :انطالقتها واقعها وآفا تطورلها ،ل  ،3بيروت ،الدار

136

اللبنانية للتوثيق والنشر 212 ،1987 ،ص.
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وكبززدتهم خسززائر بش زرية ،كمززا جعلززتهم يشززعرون بززأن اسززتمرار احززتاللهم للبنززان يشز ّزكل مغززامرة بززأرواح

جنودهم .138وكان هذا من جملة أسباب دفعت بحكومة الدولة العبرية إلى سحب جيشها من لبنان.

انيااً -المحافظااة علااا وحاادة األراضااي اللبنانيااة :وضززع ق زوات دائمززة وكافيززة علززى مجمززل
اال ارضزي اللبنانيززة لززردع بعززض قززوى التقسززيم التززي يمكززن ان تظهززر بحنززين جديززد الززى الماضززي أو قززوى

اإلرهاب المتنامية .هذه الفرق العسكرية يجزب ان تكزون جزاهزة للتزدخل لصزالح المؤسسزات المدنيزة فزي
حززال وقززوع ك زوارث وطنيززة .أمنززت خدمززة العل زم قبززل إلغائهززا العديززد المطلززوب للجززيش ،بززالرغم مززن ان

التوازن الطائفي للوحدات يطرح مشزكلة ناجمزة عزن احجزام الشزباب المسزيحيين عزن االلتحزاق بصزفوف

الجيش.

غززدا الجززيش اللبنززاني فززي السززنوات االخي زرة قززوة قتاليززة موحززدة ،كفززوءة ومؤهل زة لحفززظ األمززن

والنظام ،وتمكزن مزن بسزط سزلطة الحكومزة فزي الزداخل علزى منزاطق لزم تشزهدها منزذ السزتينات كجزرود

بعلبززك  -الهرمززل .وعلززى صززعيد التأهيززل ،بلززغ الجززيش القمززة ،خاص ز ًة فيمززا يتعّلززق باالنضززبال والوحززدة
الوطني ززة .والج ززيش الي ززوم ه ززو ف ززي وض ززع يثي ززر االطمئن ززان واالرتي ززاح .أم ززا حرك ززة التشز زكيالت وتب ززديل
العسززكريين بززين األلويززة فززي مختلززف المنززاطق ،لعزززل النفززوذ التقليززدي الم زراء الحززرب المحليززين ،فهززي

الحد من مداخالت السياسيين في المؤسسة العسكرية .ولعزل أبلزغ مثزال مزا
جاءت حاسمة على صعيد ّ
حدث بالنسبة لقضية الترقيزات التزي اعتزرض عليهزا بعزض السياسزيين بزين شزهري كزانون األول 1996

وكانون الثزاني  ،1997فتمكنزوا مزن تأخيرهزا سزتة اشزهر ،ولكزن المجلزس العسزكري حسزم المسزألة بقزرار

منه مرقياً الضبال إلى الدرجات التي استحقوها.
لكن األدوار الرئيسية للجيش اللبناني ضمن استراتيجية دفاعية مسالمة هدفها تحقيزق األمزن

الززوطني داخليزاً وخارجيزاً فززي إطززار واقعززي يلتزززم مواثيززق االمززم المتحززدة وقزوانين جامعززة الززدول العربيززة،
يمكن تحديدها باألدوار اآلتية:
-الحماية من التهديدات الخارجية.

حفززظ األمززن والنظززام الززداخليين ،وخصوص زاً عنززدما تتخطززى التهديززدات قززدرة قززوى األمززنالداخلي على ضبط النظام.
-القيام بدور أساسي في عمليات اإلنماء واإلغاثة.

-أخززذ دور واقع ززي فززي إط ززار السززالم اإلقليم ززي ل زردع المخ ززاطر الخارجيززة .ويمك ززن للج ززيش

اللبنززاني أن يسززهم فززي المجززاالت التاليززة :عمليززات ضززبط المتسززللين عبززر الحززدود االس زرائيلية والسززورية
ومنززع التهريززب .حفززظ األمززن وقمززع الشززغب علززى الحززدود المشززتركة .إلقززاء القززبض علززى المطلززوبين فززي

المناطق الحدودية.

 .138فيصل جلول ،المقاومة الوطنية واالحتالل االسراميلي في جنوب لبنان ،عمان ،دار الكرمل.1986 ،
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لكززن أدوا اًر أخززرى ال تقززل أهميززة عززن هززذين الززدورين الرئيسززيين يمكززن ان يقززوم بهززا الجززيش

اللبن ززاني ،كقيام ززه م ززثالً بالمسز ززاعدة ف ززي تفعي ززل االقتص ززاد الز ززوطني وتحقي ززق النم ززو ومعالج ززة القضز ززايا

االجتماعية .وكان ال بد فزي هزذا السزياق مزن اإلبقزاء علزى خدمزة العلزم وخفزض مزدتها إلزى سزتة أشزهر
واالسززتفادة مززن فت زرة اداء الشززباب خززدمتهم لتززأهيلهم كززي يكون زوا عناصززر منتجززة ومسززاهمة فززي عمليززة

التنمية .كانت مدة خدمة العلم  12شه اًر ،ولم يكزن يسزتغرق التزدريب العسزكري سزوى ثالثزة اشزهر ،أمزا
المززدة المتبقيززة وهززي تسززعة اشززهر فلززم تكززن تُشززعر المتطززوعين بفائززدتها فززي مجززال التززدريب علززى تطززوير

حرة.
مها ارتهم وتأهيلهم لمهن انتاجية ّ

تسز ززمح االسز ززتعانة بالمهندسز ززين المعمز ززاريين والز زززراعيين واألطبز ززاء الملتحقز ززين بخدمز ززة العلز ززم

ومختلززف االختصاصززات االخززرى ،علززى سززبيل المثززال ال الحصززر ،بمشززاركة شززباب لبنززان فززي عمليززة

التنمي ززة واع ززادة بن ززاء القز زرى المتض ززررة ،واستص ززالح اال ارض ززي وج ز ّزر المي ززاه والت ززدريب عل ززى التقني ززات
الزراعية .وهذا يقود إلى توفير فزرص عمزل جديزدة ،والزى اسزتقرار الشزباب فزي قزراهم ،ممزا يخلزق لزديهم
روابط باالرض وحوافز للمحافظة على ما بنته أيديهم بل الدفاع عنه .وال شزك أن هزذه األدوار بحاجزة

إلى مزيد من التعمق والبحث.

***
يتع ّزين علزى لبنززان إذا أراد مواجهزة األخطزار المحدقززة ،أن ينزته سياسزة الحيززاد المسزّلح ،مززا
اسززتطاع إلززى ذلززك سززبيالً ،ومواصززلة تطبيززق واجززب الخدمززة العسززكرية والتززدريب العسززكري المسززتمر،
واقامة نظام دفاع وتحصينات أرضية .إجراءات الدفاع هذه إذا اتخذها لبنان فمن المؤكد أنها قزد تثنزي

أياً كان في المستقبل ،من األطراف الداخليين أو الخارجيين ،عن التفكير بتهديد أمنه.
قزد يواجززه لبنززان مسزتقبالً ،تهديززدين رئيسززيين ،عليززه أن يبقزى مسززتعداً لجبززه تحززدياتهما :األول

ي زرتبط بززالقوى االقليميززة والدوليززة التززي تسززعى إل ززى امززتالك أوراق داخليززة .والتهديززد الثززاني يتمثززل ف ززي
احتمال ظهور نزعة اسزتبدادية لزدى جماعزات داخليزة ،ممزا يحمزل مخزاطر حصزول اضزطرابات جديزدة

في الداخل .تبدأ التعبئة كردة فعزل علزى تهديزدات صزادرة عزن خصزم داخلزي .ثزم ينطلزق سزباق التسزّلح

وبنززاء الميليشززيات نتيجززة تعجيززز الجززيش حيززث يحززاول كززل فريززق أو معسززكر أن يحززدث اخززتالالً فززي
المعادلة لمصلحته تحاشياً لتفوق
اتقاء من ضرباته.
الخصم ،أو ً
بعد سنوات طويلة من االضطرابات العنيفة ،يقتضي علزى اللبنزانيين أن يتعزاملوا مزع قضزايا
الجزيش ال بعقليزة الماضززي ،بزل بذهنيززة جديزدة تززرفض المسزاومة فززي مسزائل االسززتقالل واألمزن القززومي

والمؤسسة العسكرية والبناء الوطني ،وفي العالقة مع المحيط العربي األقرب .يفرض ذلك اعتماد نهز

الطيززع" ،أو
مغززاير للمنحززى السززائد حتززى اليززوم فززي اعتبززار الجززيش بأنززه "الصززامت األكبززر" ،أو "الجززيش ّ
"المتفرج" ،أو "جيش النظام" لحمايزة أهزل السزلطة .بزل تمكزين الجزيش مزن تأديزة دوره فزي
"المحايد" ،أو
ّ
حمايززة لبنززان وطن زاً نهائي زاً لجميززع أبنائززه ،حارس زاً السززيادة اللبنانيززة ومززدافعاً عززن المؤسسززات الشززرعية،
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وممارساً لدور رائد في التربية المدنية والوحدة الوطنية .واال لماذا الجيش؟ هل هو مج ّزرد أداة للزينزة ال
وظيف ززة له ززا س ززوى كونه ززا ج زززءاً م ززن ال ززديكور لعرض ززها ف ززي الص ززالون .ان الميليش ززيات ليس ززت س ززبب
االضطرابات بل نتيجة للدور الذي رفض الجيش ممارسته أو لم يسمح له القيزام بزه .وهزذه التجربزة قزد

تتكززرر إذا لززم نعمززل علززى ق زراءة مززا جززرى فززي لبنززان فززي شززأن الجززيش مززن منظززور مختلززف .يجززب أن
يتملك كل واحد منا الهاجس اآلتي :كيف ال نعيد انتاج نظام الميليشيات؟
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جدول زمني بتبرز مراحل شل الجيش خالل الحرب في لبنان ما بين
1990-1975

شباط 1975

 .26اطالق نار خالل تظاهرة للصيادين في صيدا يؤدي إلى سقول النائب السابق معروف سعد.
آذار
 .3مفاوضزات بززين وزراء فزي الحكومززة اللبنانيزة وممثلززي المسززلحين لحزل مشززكلة األمزن فززي صزيدا تنتهززي باالتفززاق
على سحب وحدات الجيش من المدينة والتنازل عن السيادة لقوى األمر الواقع.

 .5-4حصززلت مظاهرتززان حزبيتززان فززي بيززروت :واحززدة فززي غربهززا ضززد الجززيش ،واخززرى فززي ش زرقها تأييززداً لززه.

واطز ززالق حملز ززة إعالميز ززة منظمز ززة مشز ززفوعة ببيانز ززات والفتز ززات وشز ززعارات وبرقيز ززات مؤيز ززدة للجز ززيش أو
معارضة تدخله ،موقعة بأسماء احزاب وجمعيات ومؤسسات وعائالت ،أدت إلى شحن االجواء.

ارتفززاع حززدة السززجاالت اإلعالميززة بززين المطززالبين ب صززالح الجززيش مززن جهززة ،والمززدافعين عنززه القززائلين انززه
ليس بحاجة إلى إصالح من جهة اخرى.

 .15مجلززس الززوزراء يفززرض علززى محززافظ الجن زوب هنززري لحززود مأذونيززة جبريززة .ومعاقبززة ضززابطين بنقلهمززا مززن
مركزهما في الجنوب.
نيسان

 .13إطززالق النززار علززى اوتززوبيس يقززل فلسززطينيين فززي عززين الرمانززة يززؤدي إلززى مقتززل  30راكبزاً ،واعتبززار الحززادث
بمثابة البداية الفعلية للحرب في لبنان.

ايار

 .23تش ززكيل حكوم ززة م ززن العس ززكريين برئاس ززة العمي ززد أول المتقاع ززد ف ززي الج ززيش ن ززور ال ززدين الرف ززاعي ،واس ززتقالة
أعضائها بعد  3ايام فقط على تشكيلها.

حزاران
زون
 .10مغززاوير الجززيش يقيمز خطزاً عززازالً وسززط بيززروت علززى خطززول التمززاس الفاصززلة مززن الكرنتينززا إلززى كززورنيش
البحر مرو اًر باألسواق التجارية ومنطقة الفنادق.
آب

 .22قيادة الجيش تتهم احدى المنظمات الثورية باستمالة عدد من العسكريين للعمل معها.
تروي إشاعات كاذبة عن وجود حملة اعتقاالت داخل الجيش تستهدف طائفة معينة.

أيلول

 .1فصل عناصر من الجيش مع عتادها لتعزيز الدرك.

وحدات عسكرية تقيم منطقة عازلة لفصل المتحاربين في البقاع بين مدينة زحلة ومحيطها.

 . 9إعفاء قائد الجيش العماد اسكندر غانم من مهامه في مرحلة قاسية من األزمة ،وتعيين العماد حنا سعيد
خلفاً له.
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إرضاء للمطالبين
 .10مجلس الوزراء يقرر اعتماد صيغة لألمن بز"التراضي" تقضي ب نزال الجيش بالتقسيط
ً
بتدخل الجيش ولمعارضي هذا التدخل في آن.
اعتداءات ارهابية ضد مراكز الجيش ،ونصب كمائن مسلحة للقوافل العسكرية والدوريات المتنقلة.
موجة إشاعات كاذبة عن إقالة قادة القوى األمنية والعسكرية.

تشران األول

 .13إطالق مجموعة أكاذيب حول فصل احتياطيين للقتال إلى جانب الزغرتاويين.

بث أخبار ملفقة عن تحركات طوافة عسكرية للجيش قيل انها ترشد مدفعية الكتائب ليالً لضرب منطقة
النبعة.

إسناد تصريح كاذب إلى قائد الجيش يقول فيه انه في حال تدخل الجيش في األحداث فانه سوف ينقسم
على نفسه.

تشران ال اني

وسّلمت إلى األهلين.
 .1إطالق أخبار مزعومة حول صفقة اسلحة من بلغاريا عقدها الجيش ُ
كانون االول

 .6وحدات عسكرية تتمركز في مناطق القتال في الشمال بين طرابلس وزغرتا.
كانون ال اني 1976

كشف النقاب عن وجود  850حالة فرار بين الضبال والرتباء والجنود في الجيش ،و 1600عنص اًر من
الدرك بسبب الحوادث األمنية.
 .16القمة اإلسالمية المنعقدة في عرمون
بالتمرد على اوامر السلطة السياسية.
الجيش
تتهم
ّ

 .21مهاجمة واحتالل ثكنات ومواقع للجيش في بيروت والجبل والشمال والبقاع واالستيالء على االسلحة
الموجودة فيها.

المالزم المنشق احمد الخطيب يُعلن تشكيل "جيش لبنان العربي" ويفرض نفسه قائداً له.
سقول ثكنة اميل الحلو في بيروت في أيدي الفرق العسكرية المتمردة.

التروي لشائعات عن مصير عسكريين في شكل يقلق خواطر عائالتهم ورفاقهم في الجندية.

آذار
نون
مرجعيون
والنبطية وموقع ار في قلعة الشقيف في جنوب
 .8استيالء "جيش لبنان العربي" بالقوة على ثكنتي
لبنان.

 . 9احتالل "جيش لبنان العربي" لثكنة الخيام الحدودية ،وسقول ثكنات راشيا وصور وصيدا وطرابلس وبعلبك.
 .10انضمام ثكنة عرمان في الشمال بقيادة الرائد احمد المعماري إلى حركة تمرد "جيش لبنان العربي".
 250ضابطاً يوقعون على "وثيقة شرف" تطالب بقيام الجيش بحماية أمن الدولة.

 .11إعالن العميد الركن عزيز األحدب قائد موقع بيروت نفسه حاكم ًا عسكرياً مؤقتاً في انقالب قاده عبر
الراديو والتلفزيون مطالباً رئيس الجمهورية سليمان فرنجية بتقديم استقالته.
 .12مقتل قائد منطقة الشمال العسكرية العقيد الركن عبد المجيد شهاب على أيدي مسلحين.

 . 13انضمام المقدم انطوان بركات في ثكنة الفياضية إلى الحركة االنشقاقية المسماة "جيش لبنان" بقيادة الرائد
فؤاد مالك ،والتحاق  700جندي بحركة الرائد سعد حداد في منطقة مرجعيون.

 .16سقول ثكنة حمانا في أيدي المتمردين.
 .26مسلحون يسقطون طوافة للجيش اللبناني في الشمال.
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 .26تشكيل حركة "طالئع الجيش اللبناني" المتحالفة مع سوريا في قاعدة رياق الجوية بقيادة العميد فهيم الحاج
قائد القاعدة ،والرائد ابرهيم شاهين قائد لواء المشاة األول في أبلح.

تموز 1978

 .31اعتراض وحدات الرائد سعد حداد في بلدة كوكبا ،مدعومة بالقوات االسرائيلية المحتلة ،لواء من الجيش
اللبناني كانت الحكومة قررت إرساله إلى الجنوب لبسط سلطة الدولة.

حزاران 1982

 . 6اجتياح القوات االسرائيلية لألراضي اللبنانية تحت شعار عملية "سالمة الجليل" التي وصلت في وقت الحق
إلى العاصمة بيروت وفرضت الحصار عليها.

آب 1983
الضبال الدروز في الجيش اللبناني يتركون وحداتهم ويلتحقون بثكنة حمانا بفعل اندالع حرب الجبل بين
ايلول

المسيحيين والدروز.

 . 6الجيش ينشغل بالعمليات الحربية في جبل الشوف ويصاب بنكبة نجمت عن اختفاء لواء بكامله هو اللواء
الرابع بعد عملية انشقاق جديدة في صفوفه ،والتشويش على االتصاالت العسكرية.

شباط 1984

 .6مسلحو "أمل" ينتشرون مع حلفائهم في "الحركة الوطنية" في شوارع بيروت الغربية ،والجيش يخلي مواقعه
داخل المنطقة ويتجمع على خطول التماس .والجنود المسيحيون يغادرون إلى شرق العاصمة.

ايلول 1988

 .22تعيين قائد الجيش العماد ميشال عون رئيساً لحكومة انتقالية من العسكريين بعد فشل انتخاب رئيس
للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.

آذار 1989
 .14رئيس حكومة العسكريين العماد ميشال عون يعلن "حرب التحرير" ضد القوات السورية التي طلب منها
الجالء عن االراضي اللبنانية متهماً إياها باحتالل لبنان.
كانون ال اني 1990
عون
وميليشا "القوات اللبنانية" بقيادة سمير جعجع في بيروت
اندالع االشتباكات بين وحدات العماد ميشال
الشرقية.

تشران األول 1990

 . 13حكومة العسكريين تخلي القصر الرئاسي في بعبدا تحت ضغط ألوية الجيش اللبناني الموالية للرئيس لياس
الهراوي بمساعدة القوات السورية التي سيطرت على بيروت الشرقية وانهت عهد العماد عون.
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3
بناء الميليشيات والرعاية الخارجية

ليس ززت الميليش ززيات ف ززي لبن ززان س ززبباً للح ززرب ب ززل ولي ززدة تخّل ززي الدول ززة ع ززن س ززيادتها .التنظيم ززات
المسّلحة ،التي أسسها مواطنون وأحزاب وجماعات طائفية ،تهدف أوالً إلى "الدفاع الذاتي" في غياب الدولة
وفززي أوضززاع أمنيززة غيززر مسززتقرة .عنززدما ال تززوفر الدولززة الحمايززة لمواطنيهززا ،ف نهززا تززدفع بهززم إلززى انشززاء

منظمات وأجهزة خاصزة للزدفاع عزن أنفسزهم .بنزاء الميليشزيات فزي لبنزان مزرادف لم ارحزل تفكزك الدولزة وش ّزل
المؤسسة العسكرية بسبب الفيتو أو اإلعتراض على تدخل الجزيش لحمايزة الزبالد أو بسزبب الحزرص الشزديد

زجه في الخالفات الداخلية خشية تعريضه للتسييس أو االنقسام.
على تحييد الجيش ومنع ّ
يقوم حكم الميليشيات أساساً على الدفاع والحماية الذاتيين .ال يكمن الخطر على لبنان في نظام

الميليشيات بقدر ما هو مرتبط ببنية األحزاب الكبرى التي تضزفي علزى الصزراعات المحليزة والدوليزة صزبغة
دينية ومذهبية .تعيش األحزاب وتنمو على أساس اسزتغالل الخزوف والتخويزف والحرمزان والخطزر واسزتعادة

الحقوق .يعود نشوء الميليشيات إلى العوائق التي تعترض مهمة الجيش ودوره في حماية المواطنين والدفاع
عن أمنهم .ويأتي في طليعة هذه العوائق ما يسمى مبدأ "األمن بالت ارضزي" الزذي ينزادي بزه معظزم األحززاب

والسياسززيين فززي لبنززان ،وال شززك أنززه نقززيض فعلززي لسززلطة الدولززة ولدولززة القززانون .1ومززن الخطززأ إتهززام الجيززل
الززذي انخززرل فززي الحززرب بأنززه مسززؤول عززن انززدالعها ،بززل كززل الميليشزيات دافعززت عززن لبنززان علززى طريقتهززا

ووفق نظرتها وكانت ضحية انهيار الدولة.

قد ينحرف حكم الميليشيات ويفسد بقدر مزا تطزول الحزرب .ويتس ّزرع الزبعض بنسز نظريزة تصزف
نظززام الميليشززيات بأنززه يقززوم أصزالً علززى القهززر وارهززاب المجتمززع المززدني وفززرز السز ّزكان ودفعهززم إلززى النزززوح

القسزري ومجانسزة المنززاطق الواقعزة تحززت نفوذهززا حسزب االنتمززاءات الدينيززة أو المذهبيزة أو االثنيززة وغيرهززا،

1
التحول الديمقراطي في لبنان ،القاهرة ،مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية،
مسرة ،المجتمق المدني و ّ
 .انطوان ّ

 190 ،1995ص ،ص .82
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وعلى مبدأ فرض القوة وتصفية الخصوم عن طريق استخدام مختلف وسائل العنف والرعب والبطش .ولكن

ما هي العوامل والمنابع التي أنتجت نظام الميليشيات؟

ما من شك بوجود حاجة إلى تحليل الديناميات الداخلية والمنعطفات الكبرى للنزاع وتشريحها من

زوايا عدة هي التالية:

تم اإلنتقال من عالقات حسن الجوار بين الجماعات الطائفية إلى العنف والحرب؟
 .1كيف ّ
 .2ما هو منشأ مختلف القوى المسلحة الميليشيوية في النزاع وكيف تطورت هذه القوى؟

1
األبعاد الخارجية
الفعال للرعاية الخارجية في عمليزة نشزوء الميليشزيات .إتخزذت الحزرب فزي
ال يمكن تجاهل األثر ّ
لبنان أوجه عزدة .فكانزت حربزاً لبنانيزة – لبنانيزة .وحربزاً فلسزطينية  -لبنانيزة .وحربزاً فلسزطينية  -فلسزطينية.

وحرباً سورية  -فلسطينية .وحرباً إسرائيلية  -فلسطينية .وحرباً سورية  -إسرائيلية .وحرباً عراقية  -سورية.
وحرباً إيرانية  -إسرائيلية ...واجزه لبنزان انعكاسزات الصزراع العربزي  -اإلسزرائيلي واسزتقبل أعزداداً كبيزرة مزن

المهج زرين مززن أرضززهم .طالززب الفلسززطينيون ُبعيززد حززرب  1967باسززتخدام األ ارضززي اللبنانيززة
الفلسززطينيين
ّ
بحريزة تامززة للنضززال فززي سززبيل تحريزر فلسززطين .فوقعزت الحكومززة اللبنانيززة أمززام خيززارين ممكنززين همززا :منززع

الفلسطينيين من القيام بعمليات فدائية انطالقاً من لبنزان ،أو تزوفير الحريزة لهزم وتحميزل الزبالد نتائجهزا .2لزم
يكن المجال متاحاً ألية مساومة .وفي صيف وخريف  1969تكاثر عدد المسلحين الفلسطينيين فزي منطقزة

العرقوب الحدودية التي أُطلق عليها تالياً إسم "فتح الند" .كانت تُنقل إليها اإلمدادات من الخارج عبر طرق
الحدود الجبلية مع سوريا.
فززي مطلززع  1969حززاول الجززيش اللبنززاني الوصززول إلززى سززحب الفززدائيين مززن المنطقززة الحدوديززة

إلزالة كل حجة أمام إسرائيل تبرر هجماتها االنتقاميزة .لكزن الفلسزطينيين قزاوموا ودخلزوا فزي اشزتباكات شزبه

يومية مع الجيش.

رضزخت الحكومززة اللبنانيززة للضزغول السياسززية الشززديدة مزن جانززب الززدول العربيزة ،ووافززق مجلززس

النواب على اتفاق القاهرة عام  1969الذي تضمن في جوهره ما كان حصزل عليزه الفلسزطينيون فزي الواقزع

بصورة مسبقة من حرية تح ّرك .ولزم يطلزع أحزد مزن النزواب علزى نزص االتفزاق رغزم مزوافقتهم عليزه باسزتثناء
 .2اللواء الركن عزيز األحدب ،لهيبة الدولة وحكم القانون ،بيروت224 ،1993 ،ص ،ص .72-71
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العميززد ريمززون اده الززذي صز ّزوت ضززده فززي مجلززس الن زواب .وبقيززت بنززوده الحقيقيززة سز ّزرية .هكززذا اسززتخدمت
تتصرف كدولزة داخزل
األراضي اللبنانية كمنطلق للعمليات العسكرية ،وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية
ّ

معينزة وانفزردت بالسزلطة عليهزا ومارسزت حزق تطويزع المقزاتلين
الدولة .فتمتعت بالسلطة على أراض لبنانيزة ّ
وتدريبهم واستيراد األسلحة من الخارج.
وكانت منظمة التحرير سعت في االردن إلى استخدام أراضي الدولة لممارسة أنشطتها العسكرية

لكنها دخلت في نزاع مرير مع قوات الحكومة .3وحصل نقاش عميق على مسزتوى القيزادة الفلسزطينية حزول

النتززائ التززي يتعزّزين استخالصززها مززن أحززداث االردن التززي أدت إلززى إبعززاد الفززدائيين عززن الحززدود االردنيززة -
االسرائيلية ونقلهم إلى لبنان .فتوصزل الفلسزطينيون إلزى نتيجزة مفادهزا أن منظمزة التحريزر بحاجزة إلزى أكبزر

تأييد ممكن بين س ّكان البلد المضيف.
4
فعالية في تعزيزز
وجدت المنظمات الفلسطينية بين اللبنانين حلفاء صادقين  .أما الوسيلة األكثر ّ
وتوسيع دائرة أنصار منظمة التحرير فكانت من دون شك الدعم المالي .هكذا ف ن مجموعات لبنانية حليفزة
إرتبطت بالمنظمة من حيث التمويل أو التسليح .5لذا كان كل نزاع بين الفلسطينيين والدولة اللبنانيزة يتح ّزول

بفعل هذا التحالف إلى نززاع لبنزاني داخلزي .أخ ّزل هزذا التح ّزول بقواعزد اللعبزة السياسزية الداخليزة القائمزة علزى
وتخوفزوا مزن قيزام الفئززات
التزوازن بزين المجموعزات اللبنانيزة .وشززعر المسزيحيون بشزكل خزاص بخطزر العزززل ّ
اإلسالمية المتعاطفة مزع الفلسزطينيين بالسزيطرة علزى الحكزم عبزر األسزاليب الحربيزة غيزر الديموقراطيزة ممزا
يسمح لها باالستئثار بالسلطة وتطبيق مبدأ كل شيء للرابح.

توالت الصدامات الحربية بين الجزيش اللبنزاني والفلسزطينيين بزين  1969و .1975وبعزد الخزروج

غير الحاسم من جوالت قتال أُطلق عليهزا تسزمية "الشزول األول" عزام  1969و"الشزول الثزاني" عزام 1973
ساد اإلقتناع بحتمية "الشول الثالث" .عندئذ اندفعت قيادات مسيحية إلى التسّلح خوفاً من وقوع السلطة في
لبن ززان تح ززت نفز ززوذ الس ززالح الفلس ززطيني ،ورداً علز ززى تس ز ّزرب حيازتز ززه إل ززى ص ززفوف األح ز ززاب ف ززي المنز ززاطق
اإلسززالمية .بززدأ زعمزاء األحززاب المسززيحية بتسززليح مناصزريهم وتززدريبهم ،فأشززتروا األسززلحة مززن الفلسززطينيين

. William B. Quandt, “Lebanon 1958, and Jordan 1970”, ap. Barry M. Blechman and
Stephen S. Kaplan (Eds.), Force without War: The use of the armed forces as a
political instrument, Washington, 1978, pp. 222-288.
4
. Edward Said, “Palestinians in the Aftermath of Beirut”, in Journal of Palestine
Studies, 12(1983)2, pp. 5-8.
5
. Farid el-Khazen, The Breakdown of the State in Lebanon (1967-1976), Cambridge,
Harvard University Press, 2000, 400p.
3
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أنفسززهم ومززن الخززارج ،وتلق زوا أسززلحة مززن دول اجنبيززة وعربيززة مناهضززة للفلسززطينيين .6وأُقيمززت معسززكرات

التدريب على السالح ،وهي القت تشزجيعاً مزن قبزل ض ّزبال فزي الجزيش أُصزيبوا بخيبزة مزن تصزرفات القيزادة
السياسية عام  1973التي حالت دون اإلستفادة من قدرات الجيش العسكرية.
2
جنين ميليشيوي في االحزاب للحماية الذاتية
لززم يكززن ممكن زاً ظهززور الميليشززيات بسززرعة ل زوال البنيززة العسززكرية لمعظززم األح ززاب اللبنانيززة التززي

تستبطن جنيناً ميليشيوياً في مراحل السالم .أما في فترات اإلضطراب فتتضخم األدوات واألجهزة العسزكرية
واألمنيززة نتيجززة إنخ زرال عززدد كبيززر مززن الشز ّزبان المعبززأين فززي صززفوف األح ززاب .والجنززين الميليشززيوي يعنززي
وجززود ن زواة داخززل كززل حزززب قوامهززا بضززعة عش زرات أو مئززات مززن العناصززر الحزبيززة مهمززتهم تززوفير األمززن

وسالمة المهرجانات وحراسة األحياء ،ويشجعهم على التسزّلح الزعمزاء السياسزيون دفاعزاً عزن حيزاتهم بشزكل
خززاص .7ال تنقطززع هززذه الك زوادر الحربيززة خززالل م ارحززل الهززدوء عززن ممارسززة التززدريبات ،تحززت غطززاء مززن

النشززاطات الكشززفية ،ضززماناً للياقززة البدنيززة والمرونززة العسززكرية علززى األقززل .8هزؤالء الكزوادر كززانوا بمعظمهززم
ممززن شززاركوا ف ززي أحززداث  ،1958ولكززنهم بوج ززه العمززوم ،ل ززم يكززن يعرف زوا اس ززتعمال األسززلحة الض ززخمة أو

الثقيلة .9والسالح الثقيل ليس صعباً الحصول عليه بسرعة في بلد كلبنان ،حدوده مستباحة.
أكثززر مززا سززاعد علززى بنززاء التنظيمززات العسززكرية وتعزيززز قوتهززا هززو غيززاب سززلطة الدولززة .كانززت

سباقة إلى إقتناء األسزلحة الثقيلزة السزتخدامها فزي صزراعها المعلزن ضزد إسزرائيل .قزام
المنظمات الفلسطينية ّ
الفلسز ززطينيون نتيجز ززة تفشز ززي إنتشز ززار األسز ززلحة بتظز ززاهرات مس ز زّلحة فز ززي الز ززبالد بالسز ززالح الضز ززخم .واعتز ززاد
الفلس ززطينيون إقام ززة نق ززال تفت ززيش واعتز زراض الم ززارة ومط ززالبتهم ب ززابراز هوي ززاتهم عل ززى الط ززرق ب ززالقرب م ززن

المخيمات "بهدف حماية الثورة" ،وحجتهم في ذلك الخشية من تسلل اإلسرائيليين لتنفيذ عمليات قتل ضدهم
ّ
علززى غ زرار مززا حززدث عززام  1973ضززد ثالثززة مززن قيززادييهم البززارزين .وكانززت هززذه الح زواجز تخطززف بعززض

عززابري السززبيل للتحقيززق معهززم .وعنززدما يززرفض أحززد المززارة اإلمتثززال ألوامرهززا كززان يتعز ّزرض للرصززاصُ .قتززل
 .6شيمون شيفر ،كرة ال لج (اسرار التدخل االسراميلي في لبنان) ،القدس327 ،1984 ،ص ،ص .48-34
7
. Michael Johnson, “Class and Client in Beirut: The Sunni Muslim Community and the
Lebanese State 1840-1985”, Political Studies of the Middle East Series, no. 28,
London, 1986, p. 175.
ُ .8يراجع تحقيق مودي بيطار ومي ضاهر حول "الميليشيات في لبنان" ،النهار ،1975/8/22 ،ص .3
 .9المرجع نفسه.
Cf. aussi Nawaf Salam, L’insurrection de 1958 au Liban, thèse pour le doctorat en
Histoire, Sorbonne, Paris, 1979.

بناء الميليشيات والرعاية الخارجية

231

العديد مزن المزواطنين بهزذه الطريقزة .10غز ّذت هزذه التعزديات واإلنتهاكزات تيزار التط ّزرف الزداعي إلزى الحزرب
وضمان الحماية الذاتية.
تمكنززت المنظمززات الفلسززطينية بفعززل الززدعم المززادي والحربززي الززذي تلقتّززه مززن الخززارج أن تبسززط

مخيمات الالجئين ،فطردت منها قوات األمن الداخلي اللبناني .كانزت كزل محاولزة مزن
نفوذها تدريجياً على ّ
قبززل الحكومززة اللبنانيززة لضززبط األمززن وتطبيززق النظززام تواجززه ب ز طالق النززار أو تززؤدي إلززى اشززتباكات بززين

الفززدائيين ووحززدات لبنانيززة .كززان الفلسززطينيون يحصززلون فززي كززل مز ّزرة علززى تأييززد سياسززي مززن قبززل القززوى
السياسية اللبنانية المرتبطة بهم .هكذا بدا التحزالف بزين الفلسزطينيين وبعزض اللبنزانيين قويزاً وفزاعالً .فكانزت
المواجهات تُثير الفئات في الشارع اإلسالمي ،المتعاطفة مع الفلسزطينيين ،وتضزغط علزى بعزض السياسزيين
في الشارع نفسه للحؤول دون تأييدهم الصريح لمصالح الدولة اللبنانية.11
3
االنقسامات العميقة وسبا التسّلح
عدة .فالجدل السياسي حول العالقات
برز إنقسام حاد بين مواقف اللبنانيين على قضايا أساسية ّ

مززع الفلسززطينيين بلززغ ذروتززه .ولعبززت هززذه المسززألة دو اًر حاسززماً فززي انززدالع ح زوادث  1975باإلضززافة إلززى
أسززباب اخززرى مهمززة .إنقسززم اللبنززانيون بززين فريززق يطالززب بالمحافظززة علززى الساايادة وآخززر يززدعو إلززى تززرك
الحرية التامة للمنظمات الفلسطينية في نضالها ضد إسرائيل.

أمززا مجززال الجززدل الثززاني المزرتبط بالسززيادة فهززو الجاايش ،أحززد رمززوز قززوة الدولززة وترابطهززا .إرتززبط

السززجال حززول الجززيش بالتنززازع علززى السززلطة الصززالحة التززي تُصززدر األوامززر لززه ،أيكززون رئززيس الجمهوريززة
المسيحي أو رئيس الوزراء المسلم؟ وهل يقتصر دور الجيش على حمايزة الزوطن ضزد المخزاطر الخارجيزة،
أم يقتضززي تدخلززه لمنززع نشززوب ن ازعززات داخليززة مس زّلحة؟ أدت الخالفززات بشززأن مسززألة تززدخل الجززيش إلززى

تعطيل دور المؤسسة العسكرية ،ففقدت الدولة صفتها كدولة وأستُدرجت الحكومة إلى إتخاذ مواقزف حياديزة
إزاء قضايا األمن.
أما المجال النزاعي الثالزث فهزو ا صاالحات الدساتوراة أو حجزم توزيزع الصزالحيات والحصزص

بززين مناصززب الدولززة التقريريززة والطوائززف الرئيسززية .بززرزت المطالبززة بالغاااء "الطامفيااة السياسااية" كوسززيلة
 .10تُراجع الئحة باسماء عدد من المخطوفين أو ضحايا الحواجز عام  1974ومطلع  1975في كتاب:

اللواء الركن عزيز األحدب ،لهيبة الدولة وحكم القانون ،بيروت224 ،1993 ،ص ،ص .64-62
. Benassar (Béchara Ménassa), Anatomie d’une guerre et d’une occupation:
Evénements du Liban de 1975 à 1978, Paris, 1978.
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للوصول إلى توازن دقيق لحقوق الطوائف .وفي مقابل هذه الخالفات ف ن تسزوية الن ازعزات بزالطرق السزلمية
التززي خبرهززا لبنززان فززي فت زرات اإلسززتقرار إنهززارت .فالوصززول إلززى إحت زواء الن ززاع بصززفقة مجملززة يصززبح بعيززد
المنال عنزدما يحزاول أحزد الفرقزاء أو احزدى الطوائزف اسزتخدام اسزتراتيجيتها ال للحصزول علزى مغزانم نسزبية

بل لكسب كل شيء .ولم يكن هذا الهدف ممكناً إال إذا تحزالف أطزراف لبنزانيون مزع أطزراف غيزر لبنزانيين.
ونتيجة خطزأ فزي الحسزاب إعتبزر الزبعض أن النصزر ممكزن ،ولكزن الفريزق اآلخزر كزان فزي وضزع يسزمح لزه

أيضاً اإلستقواء بحليف خارجي .12وفي هذا اإلطار العام من سوء تقزدير قزوة الخصزم ،إنطلزق السزباق نحزو
العسكرة والتسّلح بين المجموعات في لبنان .ولم يكزن باسزتطاعة اللبنزانيين ،لزوال الحلفزاء الخزارجيين ،إشزعال
الحززرب أو مواصززلتها ،وال الحصززول علززى السززالح أو المززال ،وبصززورة خاصززة لززو لززم تتزوافر لززدى قسززم مززنهم

اإلستعدادات واإلرادة للمشاركة في الحرب.

4
معضلة التشابك بين الداخل والخارج
عجززز الدولززة اللبنانيززة عززن إيجززاد تسززوية لنزاعهززا الززداخلي رفززع خطززر تفززاقم النززاع عبززر التززدخالت

الخارجيززة .فالززدول المعنيززة بن ززاع الشززرق األوسززط سززعت إلززى تعزيززز نفوذهززا اإلقليمززي ،وأخززذت تبحززث عززن

أنصار لها بين التجمعات في الداخل لتنّفذ بواسطتهم سياستها .من هنزا يكزاد نززع التزوتر مزن العالقزات بزين

الطوائزف يكززون محصززو اًر فززي فتزرات انفزراج العالقززات بززين دول المنطقززة .أمززا الززدول الكبززرى ففززي ظززل نظززام
تجنب المواجهات المباشرة وخفض أكالفها .لذا اعتمزدت طريقزة غيزر مباشزرة آال
القطبية الثنائية مالت نحو ّ
وهي المواجهة عبر "ممثليهزا" الزداخليين الزذين يتكبزدون التكزاليف الماديزة والبشزرية .13وعنزدما تحظزى القزوى

المحلية بدعم دولي من القوى المتنافسة يتطور النزاع نحو التصعيد واإلستم اررية .ويتم الحفاظ على التزوازن

إقليمياً ودولياً عبر تمديد أمد النزاع الداخلي وتغذيته.
بززدأت التنظيمززات واألح ززاب والميليشززيات ش زراء األسززلحة مززن دول أوروبززا الشززرقية والغربيززة عبززر

تجار االسلحة .وتلقزت أطنانزاً مزن الزذخيرة وكميزات مزن اآلليزات وقطزع المدفعيزة مسزاعدات مزن دول عربيزة
ّ
وشرق أوسطية .وأغدقت الدول العربية النفطية وخاص ًة دول "جبهة الصمود والتصدي" المال والسالح على
12

. Anthony Oberschall, Social Conflict and Social Movements, Englewood Cliffs, N.J., 1973,
p.25.
13
. Melhem Chaoul, “Le dispositif de la guerre au Liban: Fonction et réduction”, in Le Droit à
la mémoire, Fondation libanaise pour la paix civile permanente, Beyrouth, Librairie
Orientale, 1988, 360 p., pp.36-60.
أيضا كتاب الرئيس سليم الحص :لبنان علا المفتر  ،بيروت ،المركز االسالمي لالعالم واالنماء238 ،1984 ،
ُيراجع ً
ص.
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الفلسطينيين الستعماله في نضالهم ضد إسرائيل (العراق ،سوريا ،ليبيا ،الجزائر) .وتجلزت الرعايزة الخارجيزة

في كون كل جماعة مسّلحة أضحت مرتبطة بقوة خارجية أو أكثر تمدها بالمال والسالح .وقد تصزل متانزة

العالقة إلى حد تأمين الخارج تدريب العناصر الميليشيوية وايفاد الخبراء .أصبح انتماء الجماعات المسّلحة

مرتبطزاً بمصزدر التمويززل ،وكززذلك األوامززر أضززحت تتلقاهززا مززن المصززدر عينززه .ال تسززمح قواعززد اللعبززة ألي
فريق داخلي بتحقيق نصر شامل بالقوة على الفريق اآلخر ،وكل ما يمكن حدوثه هو استمرار االقتتال .أما
القاسزم المشزترك ألغزراض الزدول األجنبيززة فهزو تحويزل لبنزان منززاطق نفزوذ ،واسزتخدامه "سزاحة" للصزراعات،

وتجيير تعزيز المواقع الداخلية لتحسين األوراق التفاوضية .لزذلك لزم تكزن الميليشزيات سزوى تنظيمزات مقيزدة

بمساعدات البلدان الخارجية ،وعناصرها في خدمة أهداف الحليف.

يؤكد هنري كيسينجر وزير خارجية الواليزات المتحزدة األميركيزة فزي مذك ارتزه" :كزان لكزل مزن هزذه

المجموعززات (المسززلحة فززي لبنززان) راع خززارجي .فاإلسززالميون المتطرفززون كززانوا يلجززأون إلززى كززل مززن ليبيززا
والعراق والج ازئزر لمسزاعدتهم .وكزان يمكزن منظمزة التحريزر الفلسزطينية االعتمزاد علزى دعزم المملكزة العربيزة

السززعودية ماليزاً ،وعلززى دعززم مصززر سياسززياً؛ فززي حززين أن البلززدين كانززا يسززتخدمان منظمززة التحريززر إلظهززار
والئهما للقضزية العربيزة مزن دون اإلضزطرار الزى اتخزاذ مجازفزات كبيزرة" ،خصوصزاً بعزد دخزول مصزر عزام

 1975فززي مفاوضززات س زرية مززع اس زرائيل بوسززاطة اميركيززة سززبقت زيززارة ال زرئيس المصززري للقززدس والتوقيززع
علززى اتفاق ززات كام ززب دايفي ززد للسززالم م ززع اسز زرائيل .14ويكش ززف كيس ززينجر جوانززب م ززن عالق ززات التسز زّلح م ززع

الجماع ززات المس ززيحية اللبناني ززة ،15بتأكي ززده" :كن ززا نرغ ززب طبعز زاً ف ززي تقوي ززة الجماع ززة المس ززيحية ،لك ززن ش ززحن
األسلحة علناً كان يمكن أن يقلب كل الدول اإلسالمية في المنطقة ضدنا ،وكانت هذه احدى النقال النزادرة
التززي يتفززق عليهززا كززل مززن سززوريا ومصززر والمملكززة العربيززة السززعودية .ومززن دون عالقززات تعززاون مززع هززذه

معرض ززة لإلنهي ززار .له ززذا الس ززبب ش ززجعنا اسز زرائيل عل ززى تزوي ززد المس ززيحيين
البل ززدان ،عملي ززة الس ززالم بكامله ززا ّ

باالسلحة ،حتى عندما كانت سوريا تؤدي ،على االقل ،دور حاميتهم".16
5

" .14مزذكرات كيسززينجر عززن الحززرب فزي لبنززان :كيززف اسززتخدم اإلنفجزار فززي دفززع مشززروع التسزوية" ،ترجمززة جمانززة حززداد
للفصززل  33م ززن كتززاب كيس ززينجر :سااانوات التجااادد ) ،(Years of renewalص ،1058 - 1019
النهار ،1999/11/25 ،ص  ،16قضايا النهار.

ُ .15يراجع بهذا الشأن أيضاً كتاب :شيمون شيفر ،كرة ال لج (اسارار التادخل االساراميلي فاي لبناان) …،مزذكور سزابقاً،
ص .48-34
 " .16مذكرات كيسينجر عن الحرب في لبنان :كيف استخدم اإلنفجار في دفع مشروع التسوية" … ،مذكور سابقاً.
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معسكرات التدراب
بوش ززر العم ززل عل ززى بن ززاء ميليش ززيات بش ززكل مكثّ ززف بع ززد ان ززدالع حز زوادث ص ززيدا وع ززين الرمان ززة

( .)1975انتشرت مخيمات التدريب على نطاق واسع في مختلف المناطق اللبنانيزة صزيف  1975خاصزة

ف ززي الجب ززال واألمكن ززة النائي ززة .وأخ ززذت مختل ززف الفئ ززات اللبناني ززة تقتف ززي خط ززى بعض ززها تباعز زاً ف ززي إنش ززاء
الميليشزيات .واسزتطاعت مختلزف التنظيمزات تجنيزد األنصزار والمؤيزدين .عملزت المعسزكرات علزى اسززتيعاب
اآلف اللبنززانيين الززذين تهززافتوا لتلقززي دورات تدريبيززة تحززت ضززغط أخبززار المعززارك االولززى والشززحن النفسززي

وخصوصزاً عامززل الخززوف الززذي يعتبززر المحززرك الرئيسززي فززي عمليززة نشززوء الميليشززيات .أمززا الهززدف الظززاهر

والمعلن لمعسكرات التدريب فكان الدفاع المشزروع عزن الزنفس أو مقاومزة اإلحزتالل .وأدى تسلسزل األحزداث

إلى جعل المقاومة القدر الوحيد أمام اللبنانيين.

ف ززي المخيم ززات ك ززان الت ززدريب يتواص ززل ل ززيالً ونه ززا اًر  .وك ززان العناص ززر يتلق ززون أنواعز زاً ع ززدة ف ززي
التمارين منها :القتال العسكري ،التدريب الرياضي والنفسي ،تسزّلق الجبزال ،القفزز فزوق النزار ،والغزوص فزي
17

يتخرج العنصر بعد تدريبه على النسف ورمي القنابل واسزتعمال األسزلحة المضزادة للزدروع والقزنص.
المياهّ .
والنساء عموماً يحشدن في قسم اإلسعاف .وما لبثت بعزض الميليشزيات الكبزرى أن تحولزت إلزى شزبه جزيش

يتخرج منهزا الطزالب
نظامي ،فازداد تنظيمها وأنشأت معاهد للتدريب ومدارس "للضبال" على غرار الجيش ّ
18
تحول عناصزر
تباء وضباطاً بعد تلقيهم الدروس التي تشمل أيضاً العقيدة القتالية  .ومع الوقت ّ
عناص اًر ور ً
الميليشززيات إلززى مقززاتلين محتززرفين أكثززر مززن السززابق ،وانضززم إلززى صززفوفهم ضززبال وجنززود فصززلوا بعززد عززام

 1976من الجيش اللبناني ألسباب مسلكية في معظمها.19

مززن بززين العديززد مززن المعسززكرات التززي أمنززت تززدريب العناصززر وتززأهيلهم فززي الززداخل المخيمززات

التاليزة :مزرعزة النجزار (رأس المزتن) للحززب السززوري القزومي اإلجتمزاعي المنشزق ،بيصزور (عاليزه) للحزززب

20
البنيه (البقاع) لز "حركة أمل" ،21وطبريا (كسروان) لز"التنظيم" ،وبنشزعي (زغرتزا)
التقدمي اإلشتراكي  ،عين ّ
لز ز "ل زواء المززردة" ،وبعززد دخززول الق زوات السززورية إلززى لبنززان  1976اسززتمرت "الق زوات اللبنانيززة" فززي "التززدريبات

 .17تُراجع مقالة صحفية في الحياة ،1975/8/11 ،ص  ،2بعنوان" :عجز الحكومة عن اقفال مخيمات التدريب".
. Lewis W. Snider, “The Lebanese Forces: Their Origins and Role in Lebanon’s
Politics”, The Middle East Journal, vol. 38, no. 1, winter 1984, pp. 1-33.
19
. Ibid.
 .20النهار ،1975/8/12 ،ص .3
18

 .21الحياة ،1975/7/6 ،ص 1؛ والنهار ،1975/7/6 ،ص .1
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العسزكرية سز اًر فززي جززرود عيززون السزيمان والعززاقورة" .22أمززا فززي الخززارج فمزن بززين العديززد مززن التززدريبات التززي
حصززل عليهززا أفززراد الميليشززيات :تلقززى ضززبال "جززيش التحريززر الشززعبي الناصززري  -ق زوات الشززهيد معززروف

سززعد" تززدريباً عسززكرياً تراوحززت مدتززه بززين سززتة أشززهر وسززنة معظمززه فززي اإلتحززاد السززوفياتي ،وخضززع ضززبال
مخيمات أُقيمت في قزرى
وعناصر "جيش لبنان الجنوبي" لتدريبات في معسكرات داخل إسرائيل إضافة إلى ّ

المجيدية والقليعة والخيام على األراضي اللبنانية.

مخيمززات الميليشززيات داخززل لبنززان ضززبال متقاعززدون مززن الجززيش وأخصززائيون
تززولى التززدريب فززي ّ
23
ونسززق الفلسززطينيون مززع الحزززب التقززدمي اإلشززتراكي وحركززة "أمززل"
قززاموا بتززدريب الميليشززيات المسززيحية ّ .

فتلقى عناصرهما التدريب على أيدي الفلسطينيين إضافة إلى بعض الضبال المسلمين في الجيش.

 .22بي ززار عط ززاهللا" ،م ززاذا بق ززي م ززن "القز زوات اللبناني ززة" بع ززد ح ز ّزل الميليش ززيات وس ززجن القائ ززد؟" ،النهاااار،1996/7/15 ،
ص .6
23
. Michael Johnson, “Class and Client in Beirut. The Sunni Muslim Community and the
lebanese State 1840-1985”, Political Studies of the Middle East Series, no. 28,
London, 1986.
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6
قتال الميليشيات تقنية لتواصل الحروب
المأساة الكبرى التي عرفتهزا الميليشزيات نجمزت عزن تواجزد منظمزات ميليشزيوية عزدة مزع بعضزها

فززي المنطقززة الواحززدة .24ففززي المنطقززة الشززرقية مززثالً ،وجززدت ميليشززيا الكتائززب و"نمززور األح زرار" و"حز ّزراس
األرز" و"التنظيم" ،األمر الذي كان يؤدي إلى وقزوع اشزتباكات بينهزا مزن حزين إلزى آخزر .وكزان يسزقط عزدد

من القتلى في كل مرة يندلع فيها النزاع المسّلح .المعارك بين ميليشيا "الصف الواحد" بدأت بزاك اًر حتزى قبزل
نهايززة "حززرب السززنتين" ،ولززم يززنجح الفززرز الززديني الززذي حززدث فززي الززبالد فززي الحززؤول دون وقززوع المواجهززات

المسّلحة بين أبناء الطوائف المنتميزة إلزى الزدين الواحزد .وفزي بيزروت الغربيزة بزدأت الميليشزيات والتنظيمزات

تتقاتل منذ عام  ،1979وانتقلت الصدامات إلى داخل الطائفة الواحدة .وبزدا أحيانزاً أن سزلطة زعمزاء األمزر
الواقززع إنهززارت مززن شز ّزدة التقاتززل .وكززان تكززاثر "المكاتززب" المس زّلحة احززدى الظ زواهر األكثززر بززرو اًز فززي أحيززاء
بيززروت بززين مختلززف الميليشززيات ،ففززي عززام  1986مززثالً كززان أكثززر مززن  120مكتبزاً يتقاسززمون أو يتنززازعون

النفوذ في بضعة أحياء من غرب العاصمة.25

. Michael F. Davie, “Comment fait-on la guerre à Beyrouth?”, in Herodote, 2e et 3e
trimestre, 1983, pp. 17-56.
John P. Entelis, “Ethnic Conflict and the Reemergence of Radical Christian
Nationalism in Lebanon”, in Religion and Politics in the Middle East, Boulder,
Colorado, 1981, p. 227-245.
25
. Salim Nasr, “Beyrouth: Remarques sur les acteurs d’un drame urbain”, ap. Salim
Nasr et Theodor Hanf (Eds.), Urban Crisis and Social Movements: Arab and
European Perspectives, Beirut, 1987, pp. 141-146.
Lewis W. Snider and al, “Israel”, ap. P. Edward Haley and Lewis Snider (Eds.),
Lebanon in Crisis: Participants and Issues, Syracuse and New York, 1979, pp.
91-112.
24
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جدول  – 1المحة األحزاب والتنظيمات العاملة في لبنان عام  1982وأسماء مسؤوليها
احزاب تقليدية في لبنان قبل  1975واحزاب افرزتها الحرب لغاية 1982
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26

 -1الحزب الشيوعي اللبناني ،نقوال الشاوي

الجميل
 -2حزب الكتائب اللبنانية ،بيار
ّ

 -3الحزززب الس ززوري القززومي االجتم ززاعي،

 -4الحز ز ز زززب التقز ز ز ززدمي االشز ز ز ززتراكي ،وليز ز ز ززد

 -5حزب الكتلة الوطنية ،ريمون اده

 -6ح ز ز زززب االتح ز ز ززاد الدس ز ز ززتوري ،ميش ز ز ززال

 -7ح ز ز ز زززب ال ز ز ز ززوطنيين األحز ز ز ز زرار ،كمي ز ز ز ززل

 -8حزب النجادة ،عدنان الحكيم

 -9حزب التحرير الشعبي ،رشيد كرامي

 -10منظمز ززة البعز ززث العربز ززي االشز ززتراكي،

 -11حزب البعث العربزي االشزتراكي (القيزادة

 -12الجامعة اللبنانيزة الثقافيزة فزي العزالم،

 -13حزب النداء القومي

 -14منظمة العمل الشيوعي ،محسن ابراهيم

 -15اتح ززاد ق ززوى الش ززعب العام ززل ،كم ززال

 -16االتح ز ز ززاد االش ز ز ززتراكي العرب ز ز ززي ،عب ز ز ززد

تجمع لبنان الواحد ،نجيب ابو حيدر
ّ -17

التجمع اإلسالمي
-18
ّ

 -19حرك ززة المح ززرومين ،اإلم ززام المختف ززي

رواد اإلصالح ،تمام سالم
ّ -20

 -21حزب الهيئة الوطنية ،أمين العريسي

 -22الحزب العلماني الديمقراطي ،جزوزف

 -23حركزة المسزيحيين الزديمقراطيين ،ميشززال

 -24رابطة الشغيلة ،زاهر الخطيب

 -25قوات الطالئع الناصرية

 -26االتحاد االشتراكي ،كمال يونس

 -28حزب الشعب ،خليل ابو جودة

 -29الهيئززة السياسززية العليززا لزغرتززا-الزاويززة،

حراس االرز ،اتيان صقر
ّ -27
 -30حركة القوميين العرب

 -31حركة أنصار السزلم فزي لبنزان ،هاشزم

 -32حزب العروة الوثقى

 -33حزب الطاشناق

جنبالل

شمعون

عاصم قانصوه

الرحيم مراد

موسى الصدر

مغيزل

الحسيني

القطرية) ،عبد المجيد الرافعي

غرّيب

سليمان فرنجية

انعام رعد

الخوري

رشاد سالمة

شاتيال

 -34حزب الهاشناق

 -35حزب الرامغفار

 -36الحز ز ز زززب الز ز ز ززديمقراطي االش ز ز ز ززتراكي،

 -37منظمة أمل ،نبيه بري

 -38المرابطز ز ز ز ز ز ز ززون (حرك ز ز ز ز ز ز ز ززة الناصز ز ز ز ز ز ز ز زريين

 -39الح زززب العرب ززي ال ززديمقراطي ،س ززهيل

المستقلين) ،ابراهيم قليالت

كامل االسعد

حمادة

 .26نقالً عن تحقيق بعنوان":االسرائيليون في لبنان تنظيم مسّلح يحمل الرقم  ،"261نشرته مجلة الحوادث في عددها
 ،1982/6/25 ،1338ص  ،70 – 65وتضمن الئحة باألحزاب والتنظيمات احصاها ورتبها انطوان

الجبيلي.
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 -40طالئز ز ز ززع العمز ز ز ززل الشز ز ز ززعبي ،يوسز ز ز ززف

صفوان

 -43اتحاد شباب النهضة

 -41اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني
 -44التنظيم الثوري الناصري ،حسن قبيسي

 -42االتحاد الوطني للفالحزين اللبنزانيين،
مصطفى خليل

 -45االتحاد الوطني لإلنماء

 -46حرك ززة الناصز زريين الوح ززدويين ،هاي ززل

 -47طالئز ز ز ززع الز ز ز ززدفاع عز ز ز ززن وحز ز ز ززدة لبنز ز ز ززان،

تجمع اللجان والرابطات الشعبية
ّ -48

 -49اتحاد طالب جامعزة بيزروت العربيزة،

 -50حركز ز ز ز ززة الضز ز ز ز ززمير الز ز ز ز ززوطني ،عبز ز ز ز ززدهللا

 -51األفواج العربية ،خليل شهاب

تجمز ز ز ززع الشز ز ز ززباب المسز ز ز ززتقل ،يحيز ز ز ززى
ّ -52
الكعكي

تجمع المثقفين اللبنانيين ،فاروق النجار
ّ -53

 -54النجدة الشعبية اللبنانية ،محمد دقيق

التجمع الوطني ،نور الدين نور الدين
-56
ّ

 -57منظم ز ززة الطالئ ز ززع التقدمي ز ززة ،محم ز ززد

 -58االتح ز ززاد االشز ز ززتراكي العربز ز ززي ،منيز ز ززر

 -59االتحز ززاد الز ززوطني لطلبز ززة لبنز ززان ،توفيز ززق

 -60مجلس القوى والمنظمات الشعبية

 -61حركة أنصار الثورة ،مصطفى الترك

 -62لجنة األطباء الوطنيين

 -63رابط ززة أبن ززاء طري ززق الجدي ززدة-قز زوات

 -64صقور الزيدانية

 -65رابط ززة ابن ززاء الجن ززوب ف ززي المص ززيطبة،

 -66اتحاد الشباب العربي

 -68اتحاد الشباب الوطني ،عدنان حسين

 -69منظمة أنصار اإلمام الصدر

طه

عبد العزيز مجبور

 -55حركة صالح الدين ،بشير الخربلي

الصياد
ّ

 -67منظمة الشباب التقدمي ،ناجي ياغي

مصطفى ابو النصر اليافي

غطيمي

الضيقة

يوسف مقبل

 -70المجموعززة الثوريززة المسزّلحة اللبنانيززة،

 -71جبهة التسّلح الخلقي

 -73الرابطة الوطنية البيروتية

 -74طالئع الدفاع عن الوحدة اللبنانية

صالح المصري

زكريا عيتاني

فخر الدين ،خالد حالق

 -72منظمة تحرير لبنان من الغرباء
 -75ألوية اإلمام الصدر

 -76االتحاد الوطني للفالحين اللبنانيين

 -77االخوان المسلمون

التجم ززع ال ززوطني لمهج ززري المس ززلخ-
-79
ّ
الكرنتينا ،محمود عثمان

 -80منظمززة الشززباب التقززدمي اللبنززاني ،فريززد

 -81حركززة االصززالح االجتمززاعي ،عزززت

التجمع الوطني في بيروت
-83
ّ

تجمع لبنان الجديد
ّ -84

تجمز ز ززع اللجز ز ززان والز ز ززروابط الش ز ز ززعبية،
ّ -85
بشارة مره ومعن بشور

 -86الجبهة االشتراكية الثورية

 -87جبهز ز ززة المواجهز ز ززة الوطنيز ز ززة ،طز ز ززالل

 -88حزب العمال الشيوعي اللبناني

 -89حركة االرض

 -90جبهة أنصار التروتسكية

 -94حركة الشباب المسلم

 -95فتيان علي ،احمد صفوان

 -82التنظز ز ززيم الناصز ز ززري-ق ز ز زوات ناص ز ز ززر،
عصام العرب

 -91الحركة الشعبية الثورية
 -97حركة الشباب العربي

بو دياب

 -78حز ز زززب العمز ز ززل االشز ز ززتراكي ،حسز ز ززين

حمدان
شكري

المرعبي

 -92حزب العمل االشتراكي العربي

 -93حركة التوعية البيروتية

 -98حركة "الخمينيون"

 -99حركة "الصدريون"

 -96حزب الطليعة الشعبية
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 -101التنظيم ،جورج عدوان

239

 -102الحركة العربية الثائرة ،علي الحاج

 -104منظمز ززة ق ز زوات الثز ززورة العربيز ززة ،حسز ززن

 -105المؤتمر الوطني للقوى الشعبية

 -107منظمة المقاومين الثوريين

 -108لجان العمل الناصري

 -110حركز ز ز ز ززة  24تش ز ز ز ز زرين (ط ز ز ز ز زرابلس)،

 -111التنظز ززيم الشز ززعبي الناصز ززري (صز ززيدا)،

 -112االتحز ز ز ز ز ز ززاد االشز ز ز ز ز ز ززتراكي العربز ز ز ز ز ز ززي

 -113المجل ز ززس السياس ز ززي االقليم ز ززي فز ز ززي

 -114المجلز ز ززس الشز ز ززعبي للمز ز ززتن الشز ز ززمالي،

تجمع ابناء عرب وادي خالد
ّ -115

 -116الم ززؤتمر الش ززعبي لمهج ززري جن ززوب

 -117الم ز ز ززؤتمر الش ز ز ززعبي الجن ز ز ززوبي ،خلي ز ز ززل

 -118اللجنة الزحلية العليا

العرقوب

بركات

 -103منظمة الطالئع التقدمية
 -106طالئع التحرير العربية
 -109جبهة ج .ح .أ.

عبد الساتر

احزاب ومنظمات أقليمية في المناطق اللبنانية
فاروق المقدم
ساحل المتن

مصطفى سعد

صياح هاني

(طرابلس) ،يوسف دمل

تجمع شباب الهرمل
ّ -119

 -120لجنز ززة العمز ززل الز ززوطني والمطلبز ززي فز ززي

 -121مكتب العمل الوطني (البقاع)

 -122منظمة الكف األسود (طرابلس)

 -123حرك ز ززة الشز ز ززباب العلز ز ززوي (ط ز ز زرابلس)،

 -124حركة النجدة الشعبية (صور)

 -125ندوة الخميس (بعلبك)

 -126فرقة الشياطين (طرابلس)

التجمز ز ززع الشز ز ززعبي ل ارشز ز ززيا والبقز ز ززاع
-127
ّ
الغربي

 -128اتحز ز ز ز ز ز ززاد الم ز ز ز ز ز ز زواطنين المسز ز ز ز ز ز ززلمين

 -129االتحاد الماروني العالمي ،أمين عواد

 -130الجماعز ز ززة اإلسز ز ززالمية (ط ز ز زرابلس)،

 -131اتحززاد الجمعيززات اإلسززالمية ،محمززد

 -132الرابطز ززة اللبنانيز ززة للز ززروم االرثز ززوذكس،

 -133مجلززس اتحززاد العلمززاء ،الشززيخ عبززد

تجمع علماء المسلمين في البقاع
ّ -135

 -136جبهز ززة االنق ز ززاذ اإلس ز ززالمية ،محم ز ززد

التجمززع اإلسززالمي ،سززعد الززدين
 -138حركززة
ّ
حميدي

 -139لجنة اللقاء الوطني واإلسالمي

بعلبك ،زكريا رعد
علي عيد

احزاب وجمعيات ومنظمات ورابطات ذات تسمية مشتقة من الطوامف
اللبنانيين

غنام
ّ
 -134اتحاد المسيحيين المستقلين
 -137اتحاد الشبيبة اإلسالمية

ديمتري بيطار

تجمع المثقفين المسيحيين في لبنان
ّ -140

 -141اتحاد الرابطات المسيحية في لبنان

 -143االتحاد اللبناني للطلبة المسلمين

 -144المجلززس اإلسززالمي الشززيعي األعلززى،
محمد مهدي شمس الدين

فتحي يكن

الحفيظ قاسم

علي ضناوي

 -142رابط ز ز ززة الز ز ز ززروم الكاثوليز ز ز ززك ،ايلز ز ز ززي

صوايا

 -145قز ز زوات جن ز ززد هللا (طز ز زرابلس) ،فز ز زواز
حسين آغا
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 -146منظمة سيف اإلسالم

 -147المجلز ززس اإلسز ززالمي األعلز ززى ،شز ززفيق

 -149جامعة دروز لبنان

 -150الم ززؤتمر ال ززدائم للرهباني ززات المارونيز ززة

تنظيمات نسامية

التجمع النسائي الديمقراطي
-151
ّ
تجمززع االتحززادات النسززائية ،وصززال
ّ -154
نور الدين

الكتل السياسية داخل المجلس النيابي

 -157التكتز ز ززل النيز ز ززابي المسز ز ززتقل ،كام ز ز ززل
االسعد

 -160كتلة نواب عكار ،سليمان العلي

الوزان

التجمع الشيعي المستقل
-148
ّ

اللبنانية ،بولس نعمان

 -152جبل عامل

 -153االتحاد الوطني للنساء اللبنانيات

 -155االتحزاد النسزائي الزوطني فزي الشززمال،

تجمع شابات عاليه ،انيسة جابر
ّ -156

 -158تكتل النواب الموارنة

السنة
تجمع النواب ّ
ّ -159

 -161كتلة نواب زحلة ،جوزف سكاف

 -162جبهز ز ز ززة النضز ز ز ززال الز ز ز ززوطني ،وليز ز ز ززد

نظيرة عالء الدين

جنبالل

 -163كتلز ززة ن ز زواب عاليز ززه ،األميز ززر مجيز ززد
ارسالن

جبهات
 -164الحركة الوطنية ،وليد جنبالل

 -167جبه ز ز ز ززة االنق ز ز ز ززاذ ال ز ز ز ززوطني (تح ز ز ز ززت
التأسيس)

 -170الجبهة القومية ،كمال شاتيال

 -165الجبهة اللبنانية ،كميل شمعون

 -168جبهز ز ززة العمز ز ززل الناصز ز ززري الموحز ز ززد

التجمع اإلسالمي
-166
ّ
 -169الجبهز ز ز ززة الوطنيز ز ز ززة للمحافظز ز ز ززة علز ز ز ززى

(تحت التأسيس)

الجنوب ،محمد صفي الدين
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أسماء الحركات العسكراة
 -171لواء المردة (زغرتا) ،األب يمين

 -172قوات القليعة ،سعد حداد

 -174جيش لبنان العربي ،احمد الخطيب

 -175جيش التحرير الفلسطيني

 -180درك لبنان العربي ،بهذات المال

 -181لواء عكار

 -186جيش تحرير لبنان ،ميشال بارتي

 -187الفرسان الحمر ،نسيب الخطيب

 -177حركة األحدب ،عزيز األحدب
 -183الجيش المعني

الجميل
 -178القوات اللبنانية ،بشير
ّ
 -184صقور تنورين

 -173جيش بركات ،انطوان بركات
 -176جبهة المواجهة الوطنية
 -179القوات المشتركة

 -182لواء المقدمين (بشري)

 -185قوات الدامور ،ايلي قرداحي
 -188الكفاح المسّلح الفلسطيني

حركات تقسيمية معلنة

 -189دولة لبنان الحر ،سعد حداد

منظمات فلسطينية

 -190المجلس المركزي الفلسزطيني ،خالزد

 -191حركزة التحريززر الززوطني الفلسززطيني

 -192منظم ز ززة الص ز ززاعقة (طالئ ز ززع التحري ز ززر

 -193الجبه ز ز ز ز ز ززة الديمقراطي ز ز ز ز ز ززة لتحريز ز ز ز ز ز ززر

 -194الجبهز ززة الشز ززعبية-القيز ززادة العامز ززة،

 -195الجبهز ز ززة الشز ز ززعبية لتحريز ز ززر فلسز ز ززطين،

 -196منظمة  15ايار

 -197الهيئة العربية العليا لفلسطين

 -198منظم ز ز ز ز ز ز ز ززة الش ز ز ز ز ز ز ز ززبيبة الديمقراطي ز ز ز ز ز ز ز ززة

 -199جبهززة التحريززر الفلسززطينية ،طلعززت

 -200جبهة النضال الشعبي الفلسزطيني،

 -201الح زززب الش ززيوعي الفلس ززطيني ،عرب ززي

 -202اتحاد المرأة الفلسطينية ،مي صايغ

 -203منظمة ايلول األسود

 -204الجبهة الوطنية لتحرير فلسطين

الفاهوم

فلسطين ،نايف حواتمه

يعقوب

(فتح) ،ياسر عرفات
أحمد جبريل

سمير غوشة

 -205جبهزة التحريزر العربيززة ،عبزد الززرحيم

 -206جبه ززة الق ززوى الفلس ززطينية الرافض ززة

 -208الجبهز ز ززة العربيز ز ززة المشز ز ززاركة للثز ز ززورة

 -209حركة فصائل الفداء العربي

 -211مؤسسة صامد ،ابو العالء

 -212لجنة التوجيه الوطني الفلسطيني

احمد

الفلسطينية

للحلول السلمية

الشعبي)

جورج حبش

الفلسطينية ،جهاد طارق

عواد

 -207منظمة ابو نضال (ابو نضزال صزبري

البنا)
ّ
 -210منظمة نسور الثورة الفلسطينية

 -213الجبه ززة الش ززعبية-القي ززادة العام ززة ،اب ززو
العباس

 -214االتحاد النسائي العربي الفلسطيني،
ايفلين كته

احزاب شبه لبنانية وغير لبنانية تتخذ من لبنان مق اًر لها
 -215منظمة شهداء األزبكية

 -216منظمززة ق زوات الثززورة العربيززة( ،ابززو

 -217جبهة التحرير البحرانية
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وسام)

 -218حركة األلوية الثورية العربية

 -219حركة التحرير الوطني الكردستانية

 -220الحزب االشتراكي الكردستاني

 -221منظمة التقدميين األكراد

 -222الرابطة الكردية الموحدة

 -223الحزب الزديمقراطي الكزردي "البزارتي"،

 -224أمانة مؤتمر الشزعب العربزي ،عمزر

 -225حزب رزكاري الكردي

 -226رابطة مصر العروبة ،محمد تيمور

الحامد

 -227منظمة الشباب العماني

 -228رابطة الطلبة العراقيين

جميل محو

 -229رابطة العمال العرب السوريين

 -230التنظز ززيم الناصز ززري المصز ززري (فز ززرع

 -231حززب عمززال كردسززتان-تركيززا (فززرع

 -232الجبهز ز ز ز ز ز ززة الديمقراطيز ز ز ز ز ز ززة للخز ز ز ز ز ز ززالص

لبنان)

لبنان)

الصومالي ،عمر صالد علمي

 -233مكتز ز ز ززب االخ ز ز ز ززوة الليب ز ز ز ززي ،ص ز ز ز ززالح

التجمع الكردي اللبناني
-234
ّ

 -235حزب العمال الثوري العربي

 -236قوات التحرير االريترية ،امزين علزي

التجمع المصري
 -237حزب
ّ

 -238المنظمة المستقلة لتحرير مصر ،سعد

 -239الجبهة الشعبية فزي البحزرين ،سزعيد

 -240الجبهززة الوطنيززة المص زرية ،اب زراهيم

 -241الرابطة القبطية في لبنان

سيف

عجوة

الدروقي

االسد

الدين الشاذلي

تجمع االشوريين
ّ -242

 -243الجبهة الوطنية الديمقراطية لشمال

 -244ح زززب ت ززوده االي ارن ززي (ف ززرع بي ززروت)،

 -245حركة المتطوعن االيرانيين ،آيزة هللا

 -246التنظ ززيم االي ارنز ززي الث ززوري ،آيز ززة هللا

 -247ثوار ظّفار

 -248جيش التحرير االيرلندي

 -249حز ز ز زززب الز ز ز ززدعوة الع ارقز ز ز ززي ،جبهز ز ز ززة

منتظري

اليمن ،م .عبد الحفيظ

خلخالي

محمد علي عموني

أنصار الفرس

منظمات ارلهابية عالمية لها نشاط في لبنان
 -250مجموعة كارلوس

 -253الجيش االحمر الياباني

 -256منظم ززة العم ززل المباش ززر (فرنس ززية)،
جيل كولوب

 -259غرابو (اسبانية)

 -251بادر ماينهوف

 -254األلوية الحمر (ايطاليا)

 -257الخاليا الثورية (المانية) ،فايزيش

السري "اوزيراك"
 -252الجيش االرمني ّ
 -255مجموعة اورلي

 -258بريمالينيا (ايطالية)

 -260منظمة الذئاب الرمادية (تركيا)

مزقززت العاصززمة ناجمززة فقززط عززن المسززائل
لززم تكززن اإلشززتباكات المس زّلحة الصززغيرة والكبي زرة التززي ّ
ذات األه ززداف السياس ززية ،ب ززل وقع ززت أيضز زاً ألس ززباب غي ززر سياس ززية .كان ززت الميليش ززيات تختل ززف عل ززى ف ززتح
"مكتب" جديد أو على مراقبة بعض أحياء المدينة أو حول السيطرة على هذه الجهة أو تلك من الطريزق أو

التج ززار
عل ززى من ززاطق النف ززوذ التابع ززة للمكات ززب القريب ززة ج ززداً م ززن بعض ززها ،أو ح ززول جم ززع األمز زوال لز زز"حماية ّ
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السكان" .27وكانت تطلق النار علزى بعضزها بسزبب خزالف علزى أفضزلية المزرور فزي الشزارع ،أو ألسزباب
و ّ

شخصززية .شز ّزكل التقاتززل بززين الميليشززيات والمنظمززات المسزّلحة ،فضزالً عززن تعطيززل فعاليززة الجززيش اللبنززاني،
حججزاً ومبزررات لطلززب إرسزال قزوات أجنبيزة فزي كززل م ّزرة انززدلع فيهزا القتزال ،لمنززع انززالق الوضززع إلزى حالززة

أشمل من الفوضى ولوقف تفاقم الخطر .وقعت الميليشيات في مأزق الن ازعزات الداخليزة المسزّلحة ،28وكلمزا

تعاظمت الحروب بينها كانت أيضاً تشتد حاجتها إلى المساعدة الخارجية.

وبسبب كثرة وقوع الصزدامات المتفرقزة بزين ميليشزيات الصزف الواحزد كزان ال بزد مزن إنشزاء هيئزة

عسكرية موحدة لتفادي استمرار "حروب الحلفاء" .ففي مقابل تفشزي انتشزار أعزداد كبيزرة مزن التنظيمزات ،لزم

يكن يوجد أي إطار مرجعي لضبط المسّلحين .من هنزا بزرز هزدف إنشزاء قيزادة عسزكرية موحزدة لسزد الفزراج

الجميل أول قائد للميليشزيات الموحزدة
وايجاد مرجعية أمنية واحدة .في المناطق الشرقية أصبح الشيخ بشير
ّ
التي أُطلق عليها اسم "القوات اللبنانية" .وكّلف التوحيد الذي جاء قسرياً عملية دامية جزداً ُنفزذت ضزد موقزع

الصزف ار فززي  7تمززوز  1980وُقتززل فيززه ح زوالى  450عنص ز اًر مززن "الززوطنيين األح زرار" .29أمززا الززذين لززم يجززر
زتم اسزتتباعهم .30إال أن هزذه التصزفيات لزم تمنزع الحقزاً مزن تجزدد حزرب
تصفيتهم في الموقعة أو لم يهربزوا ف ّ
النف ززوذ ف ززي الشز زوارع واألحي ززاء ب ززين الحلف ززاء ،ك ززذلك ل ززم تح ززل دون وق ززوع انتفاض ززات دامي ززة .أم ززا الميليش ززيات

اإلسالمية فبرغم العدد الكبير من الضحايا التي سقطت في صفوفها من ج ّزراء الصزراعات األخويزة فهزي لزم
تتمكن من إنشاء جهاز قيادة شبيه بجهاز "القوات اللبنانية".
المدمر من
التحالفات بين الميليشيات شديدة التقّلب أساسها المصلحة والتوازن الدقيق أو الصراع
ّ
أجززل البقززاء .فمنظمززة التحريززر مززثالً ،كانززت فززي بدايززة الحززرب خصززماً للمسززيحيين وحليف زاً للشززيعة .تحولززت

وأصبحت خصماً للشيعة وبحكم المصلحة صارت حليفاً جديداً للمسيحيين رغم أن الفريقين أقدما على ذلزك
رغم زاً عنهمززا .ودّلززت وقززائع كثي زرة أن شززعارات العززداوة والخصززومة التززي ترفعهززا الميليشززيات ضززد األط زراف

السرية.
الداخليين والخارجيين مناقضة تماماً ألعمال التنسيق الميدانية و ّ

. Salim Nasr, “Beyrouth: Remarques sur les acteurs d’un drame urbain”, ap. Salim
Nasr et Theodor Hanf (Eds.), Urban Crisis and Social Movements: Arab and
European Perspectives, Beirut, 1987, pp. 141-146.
28
. Samir Khalaf, “On Entrapment and Escalation of Violence”, in American – Arab
Affairs, No. 24(1988), p. 15.
 . 29يراجع تحقيق صحفي بعنوان" :القوات اللبنانية :من ميليشيا للحززب إلزى جزيش نظزامي وأجهززة للخزدمات" ،الحيااة،
27

 ،1990/1/31ص .8
. Lewis W. Snider, “The Lebanese Forces: Their Origins and Role in Lebanon’s
Politics”, The Middle East Journal, vol. 38, no. 1, winter 1984, pp. 1-33.

30
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7
القيادة والتنظيم العسكري وسيلتان للقفز إلا السياسة
بقدر ما كانت تطزول سزنوات الحزرب كانزت الميليشزيات الرئيسزية تبزذل جهزوداً لتتحزول إلزى قزوات
شززبه نظاميززة مززن حيززث تنظيمهززا ونظامهززا .وفززي هززذا السززياق فرضززت بعززض الميليشززيات الخدمززة العسززكرية

اإللزاميززة علززى الشز ّزبان القززاطنين فززي منززاطق نفوذهززا بهززدف تززأمين عناصززر احتيززال لمجابهززة أعبززاء الحززرب
البش زرية .وبعززد مززرور خمززس سززنوات حّلززت مكززان التعبئززة العفويززة التززي بززرزت فززي "حززرب السززنتين" تعبئززة

إجبارية ومؤسساتية.

إحتزرف ،مززن ثز الزم ،أفزراد الميليشززيات العمززل الميليشززيوي ،وهززذه المهنززة كانززت تسززاعد بعززض الشززبان

عل ززى مواجه ززة البطال ززة .وك ززان الس ززالم بالنس ززبة إل ززيهم ُيقّل ززص نف ززوذهم ألن "س ززلطانهم" مس ززتمد م ززن اس ززتمرار

بتحولهزا إلززى وسزيلة لضزمان تواصززل
الحزرب .هكزذا أفزرزت الحززرب فزي لبنزان نوعيزة مززن الميليشزيات هزددت ّ
الحرب.
المناصب العسكرية والقيادية في الميليشيات هي أشبه بالمنصة التي تتزيح لمتبوئهزا فرصزة القفزز

إلززى المناصززب السياسززية والحكوميززة حززين تسززنح الظززروف .لززذا كززان القيززاديون فززي الميليشززيات يخوضززون
المعارك الحربية الدامية وعينهم على السلطة السياسية التي كانوا يسعون للوصول إليها مزدفوعين بأعمزالهم

وانجززازاتهم الميليشززيوية .مز ّزرت سززنوات طويلززة مززن الحززروب والمآسززي حتززى اقتنززع زعمززاء الميليشززيات بعززدم
إمكاني ز ز ز ز ز ززة انتص ز ز ز ز ز ززار أو س ز ز ز ز ز ززيطرة ط ز ز ز ز ز ززائفتهم أو ميليش ز ز ز ز ز ززياتهم عل ز ز ز ز ز ززى غيره ز ز ز ز ز ززا .وقب ز ز ز ز ز ززل أن يص ز ز ز ز ز ززلوا

إلى هذا اإلستنتاج حاولوا احتكار النفوذ في أجزاء صغيرة من الوطن بدالً من المشزاركة فزي جززء مزن النفزوذ

في كل الوطن .ساهم هذا العامزل فزي تفزاقم المعزارك الطاحنزة داخزل كزل طائفزة أكثزر منهزا بزين الطوائزف.31

. Cf. Régina Sneifer-Perri, Guerres Maronites (1975-1990), Paris, L’Harmattan, 1995.

31
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وب ززدالً م ززن تقاس ززم الس ززلطة تقاس ززم زعم ززاء الميليش ززيات البل ززد .و"س ززعت اإلتفاق ززات لتس ززوية األزم ززة إل ززى مكاف ززأة

التنظيمات المسّلحة ب شراكها مباشرة في هذه اإلتفاقات وب عطائها مراكز و ازرية".32

32
التحول الديمقراطي في لبنان ،القاهرة ،مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية،
مسرة ،المجتمق المدني و ّ
 .انطوان ّ
 190 ،1995ص ،ص .75
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جدول بالحروب االلهلية بين مسيحيين

33

1977
لززم يمززر تقززارب "الجبهززة اللبنانيززة" مززع اسزرائيل دون خالفززات عميقززة بززين اركززان الجبهززة ،إضززاف ًة إلززى الخالفززات االخززرى
ح ززول تقاس ززم النف ززوذ عل ززى المن ززاطق .تمس ززك الز زرئيس س ززليمان فرنجي ززة بمب ززدأ ثاب ززت يق ززوم عل ززى أن مص ززالح
الفضززلى .وكززان يجززد
المسززيحيين بصززورة خاصززة ،واللبنززانيين عامز ًة ،ترعاهززا وتحززافظ عليهززا سززوريا بالطريقززة ُ
أن التحالف مع اسرائيل هو من المحرمات.
أيار 1978
وقززوع خالفززات فززي منطقززة شززكا فززي الشززمال علززى جبايززة الرسززوم بززين حركززة "المززردة" التابعززة للزرئيس فرنجيززة وبززين أفزراد
الجميل أحد أركان الجبهة.
حزب الكتائب الذي يرئسه الشيخ بيار
ّ

مصززالحة ال زرئيس فرنجيززة مززع ال زرئيس رشززيد ك ارمززي ،زعززيم المسززلمين السز ّزنة التقليززدي فززي ط زرابلس ،المتخاصززمين منززذ
"حرب السنتين" .ونشوء حلف مؤيد لسوريا في شمال لبنان.

حزاران

 .1وقوع اشتباكات بين "المردة" والكتائب في مدينتين ساحليتين شماليتين هما :البترون وشكا.
اغتيال جود البايع أحد قادة حزب الكتائب في شكا.
 .13مجموعززة مززن الكتائززب تهززاجم بلززدة اهززدن ،ومقتززل طززوني فرنجيززة ،النجززل األكبززر لل زرئيس فرنجيززة ،الززذي قضززى مززع
زوجته وابنتهما.
 .29وسززط تصززاعد الخالفززات المسززيحية بززين الكتائززب وأنصززار عائلززة فرنجيززة ،اقتحززام بلززدة القززاع فززي شززمال البقززاع،
وبلدتين مجاورتين ،يسكنها مسيحيون من الروم الكاثوليك وخطف  40شاباً إنتقاماً لمجزرة إهدن.

 .30العثور على  30شاباً مقتوالً ،من األربعين المخطوفين ،في واد قريب من القزاع .واعزالن المجلزس األعلزى لطائفزة
الروم الكاثوليك يوم األول من تموز يوم حداد وطني.

أيار – أيلول 1979

مناوشات محدودة بين حزب الكتائب وميليشيا حزب الطاشناق األرمني في أحياء النبعة وبرج حمود في بيروت.

تموز 1980

33
تم وضع هذا الجدول استناداً إلى مصادر عدة أبرزها الصحف اللبنانية ومجلة حاليات الفصلية ومراجع أخرى.
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 .7قزوات الكتائزب تهزاجم مكاتززب وثكنزات ميليشزيا "النمزور" التابعززة لحززب الزوطنيين األحزرار .مقتززل حزوالى مئزة عنصززر
واستسالم سائر عناصر الميليشيا.
صمود مراكز "النمور" في عين الرمانة.
الجميل يعلن عن توحيد "القوات اللبنانية".
بشير
ّ
تشران االول
وحدات تابعة لز"القوات اللبنانية" تطرد "النمور" من منطقة عين الرمانة في بيروت إلى منطقة جديتا في البقاع.
تشران ال اني

حصول اشتباكات عدة بين "النمور" الهاربين من بيروت إلى البقاع وبين عناصر حزب الكتائب في زحلة.

كانون األول

 .19قوات الكتائب في زحلة تسحق هجوماً لألحرار على المدينة .ومقتل ضابط وخمسة جنود مزن دوريزة سزورية وسزط
زحلة.

آب 1986
 .10اشتباكات وقعت بين عناصر من "القوات اللبنانية" بقيادة رئيس "الهيئة التنفيذيزة" الزدكتور سزمير جعجزع وعناصزر
اخززرى مززن الق زوات بقيززادة مززارون مشززعالني ،قائززد ثكنززة الشززحروري فززي االش زرفية ،أسززفرت عززن سززقول عززدد

غير محدود من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين .وشملت مناطق عزدة فزي بيزروت "الشزرقية" وأطزراف
المززتن الشززمالي وص زوالً إلززى كسززروان ،وتركزززت فززي منززاطق مززار مخايززل والنهززر والكرنتينززا صززعوداً حت ززى

الجعيتاوي وعلى اطراف برج حمود من جهة اخرى.
أيلول

 .27منطقززة االش زرفية وأطرافهززا شززهدت مواجهززة حصززلت بززين "الق زوات اللبنانيززة" وق زوات ايلززي حبيقززة المناوئززة لهززا والتززي
تمكنت من إحداث ثغرات ،في رأس النبع وبناية اشمون .وأعقبت هذا االختراق اقتحامزات فزي معظزم أحيزاء
االشزرفية أوقعززت عززدداً كبي ز اًر مززن القتلززى والجرحززى وأض ز ار اًر جسززيمة فززي أبنيززة وممتلكززات وسززيارات .وتمكززن

الجزيش مززن اسززتعادة المواقزع التززي كانززت تتمركززز فيهزا "القزوات اللبنانيززة" وأخلتهززا بفعزل المواجهززة علززى طززول

الخط الفاصل من المتحف حتى السوديكو نزوالً إلى بناية اشمون.

نزاعات بين خصوم وحلفاء مختلفين

34

34
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وسنية – شيعية ودرزية ،وفلسطينية  -فلسطينية…
حروب شيعية – فلسطينية ،وشيعية – درزية ،وشيعية – شيعيةّ ،
الخ.
1978
السّنة في صيدا تظاهروا ضد تزايد الخطر الذي كان يسببه لهم وجود المقاتلين الفلسطينيين بينهم.
سكان من ُ
تشران ال اني 1979
 .22اشززتباكات بززين الميليشززيات فززي بيززروت "الغربيززة" أُطلززق عليهززا تسززمية "حززرب العلززم" .وفززي المقابززل بززرزت فززي عيززد
االس ززتقالل ظ ززاهرة يومي ززة :اآلف أع ززالم األرز عل ززى المس ززاجد والم ززدارس وأم ززام المح ززالت التجاري ززة ،وعل ززى
السيارات والمنازل واألبنية ،وذلك تعبي اًر عن تزايد اإليمان اللبناني بوطن مشترك لكل الفئات.
أيلول 1980
حززرب فززي ض زواحي بيززروت "الغربيززة والجنوبيززة" ومعززارك طاحنززة بززين حركززة "أمززل" و"جبهززة التحريززر العربيززة" المؤيززدة
للعراق.
1982 – 1980
انتقززال الص زراع مززن بيززروت إلززى الجنززوب ،واسززتمرار اشززتباكات متقطعززة ثززالث سززنوات ،بهززدف السززيطرة علززى عش زرات
القرى.
1982
مطلع هزذا العزام حصزلت اشزتباكات فزي شزوارع طزرابلس اسزتُخدمت فيهزا المدفعيزة بزين الفلسزطينيين والسزوريين .وحصزل
هبززت مجموعززات مززن اللبنززانيين ،ومززن
الفلسززطينيون علززى تأييززد ومسززاعدة الميليشززيات السز ّزنية المحليززة .كمززا ّ
العلويين للقتال إلى جانب السوريين.

انسحب الجيش السوري النظامي ،كمزا فعزل فزي النززاع مزع الميليشزيات المسزيحية فزي بيزروت وزحلزة ،إلزى أعزالي الزتالل
المحيطة بطزرابلس ،وقصزف األحيزاء السزكنية حيزث تغلغلزت العناصزر المعاديزة لزه .تواصزلت المعزارك عزدة
أشهر بتقطع رغم اتفاقات عدة لوقف النار مخّلف ًة وراءها مئات الضحايا من المدنيين.
فززي األشززهر األولززى مززن  1982وقعززت اشززتباكات بززين مسززلمين لبنززانيين وفلسززطينيين وسززط بيززروت وغربهززا .وتواجهززت
حركززة "أمززل" ضززد "جبهززة التحريززر العربيززة" المؤيززدة للع زراق والتززي كانززت تززدعمها منظمززات شززيوعية صززغيرة
تضم عناصر من الشيعة.
آذار 1982
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زعماء بيروت الُقدامى ،وبخاصة صائب سالم ،ينجحزون مزع الرؤسزاء الزدينيين فزي "الغربيزة" فزي إفشزال خطزة وضزعتها
"الحركززة الوطنيززة" للحززد مززن تنززامي شززعبيتهم .تظززاهرات فززي شزوارع بيززروت "الغربيززة" تأييززداً للزعمززاء القززدامى

المعتدلين.
آذار – نيسان

وق ززوع اش ززتباكات ب ززين الميليش ززيات الس ز ّزنية والقز زوات الس ززورية ف ززي بي ززروت "الغربي ززة" .وتك ززاثر االش ززتباكات ب ززين الس ززوريين
والفلسطينيين في بيروت ،وبين السوريين ولبنانيين مسلمين.
نيسان

تصزاعد حزدة المعزارك والقصزف المزدفعي المتبزادل بززين الضزواحي الشزيعية مزن بيزروت والمخيمزات الفلسزطينية المجززاورة
لها.

تحول الحرب الصغيرة الفلسطينية – الشيعية في الجنوب إلى معارك طاحنة في صور والنبطية.
ّ
أيار

 .15انفجززار الوضززع األمنززي بززين المنظمززات المس زّلحة فززي صززيدا حيززث وقعززت معززارك داميززة بززين الميليشززيات السز ّزنية
الناصرية وحركة "فتح".

كانون ال اني 1983

تفاقم حدة التوترات داخل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،كما بينها وبين سوريا.

شباط
ياسر عرفات ،زعيم منظمة التحرير الفلسطينيةُ ،يطالب في تصريح إلى جريدة األهرام بعودة مصزر إلزى جامعزة الزدول
العربية ،وهي الدولة التي كانت على خالف مع سوريا بشأن النززاع فزي الشزرق األوسزط .عرفزات يزدخل فزي
مفاوضات مع الملك االردني حسين حول تنسيق السياسة بين االردن ومنظمة التحرير.

نيسان 1983

أف زراد منشززقون ع ززن منظمززة التحري ززر يغتززالون عص ززام السززرطاوي ،أح ززد أقززرب مستش ززاري ياسززر عرف ززات ،أثنززاء م ززؤتمر
للمنظمة االشتراكية الدولية في لشبونة.
أيار
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 .3لقززاء يجمززع ال زرئيس السززوري حززافظ األسززد والسززيد ياسززر عرفززات فززي دمشززق دون التوصززل إلززى تفززاهم حززول سياسززة
مشتركة.
 .12حصززول تمز ّزرد فززي صززفوف ق زوات حركززة "فززتح" المرابطززة فززي البقززاع اللبنززاني ضززد قيززادة عرفززات .ومطالبززة ضززبال
ومسؤولين عن وحدات رئيسزية فزي المنظمزة ،بقيزادة ال ارئزد ابزو موسزى ،بتحقيزق تغييزر علزى مسزتوى القيزادة.
وأعلنوا وقوفهم إلى جانب سوريا ،مطالبين بقطع المفاوضات مع الواليات المتحدة ومصر واالردن.
قوات ابو موسى تهاجم الوحدات الفلسطينية الموالية لعرفات في البقاع.

أنصار عرفات والقوات المؤيدة له ينسحبون إلى طرابلس في شمال لبنان.
حزاران

 .26عرفات ُيسافر إلى دمشق في محاولة اخرى للمصالحة .واالتفزاق يبزوء بالفشزل ،إذ لزم يسزتقبله أحزد مزن المسزؤولين
السوريين.

أيلول

 .16ياسر عرفات يصل إلى طرابلس ويتسّلم قيادة القوى الفلسطينية الموالية له.

وف ززي وق ززت الح ززق تق ززوم قط ززع م ززن البحري ززة الس ززورية بمحاصز زرة مرف ززأي ط ززرابلس وش ززكا .ث ززم تقص ززف المدفعي ززة الس ززورية
المتمركزة على التالل المحيطة بطرابلس مخيمات الالجئين في ضواحي عاصمة الشمال.

الفلسطينيون وحلفاؤهم في ميليشيات "التوحيد اإلسزالمية" يهزاجمون مقزاتلي الحززب العربزي الزديمقراطي والحززب القزومي
السوري.

مئات االشخاص من "الشيوعيين" يقضون في طرابلس بفعل تنامي الموجة األصولية.
تشران األول

 .4معززارك ط زرابلس تتحززول إلززى حززرب أهليززة بززين األكثريززة السززنية فززي عاصززمة الشززمال واألقليززة العلويززة ،حيززث وقعززت
التبانة وحي الشعراني ،اسزتخدمت فيهزا كزل أنزواع األسزلحة ورافقتهزا
اشتباكات في مناطق بعل محسن وباب ّ
اقتحامات في بعل محسن.
 .12مسز زّلحو "حرك ززة التوحي ززد االس ززالمي" ف ززي طز زرابلس ه ززاجموا مرك ززز الح زززب الش ززيوعي ف ززي ش ززارع عل ززم ال ززدين وقتلز زوا
تجمعزوا فيززه ،ممززا أدى إلززى حصززول اشززتباكات أعقبززت مقتززل أكثززر مززن  50شخصزاً وجززرح
المسزّلحين الززذين ّ
آخرين.

 .13االشزتباكات فززي طزرابلس بززين مسزّلحي "حركزة التوحيززد االسززالمي" والحززب الشززيوعي اسززتؤنفت بهجزوم علززى مركززز
الجمي ززات حيززث مركززز الحزززب السززوري القززومي
الحزززب الشززيوعي فززي شززارع القن زواتي ،وامتززدت إلززى حززي ال

الكي ززال حي ززث مرك ززز "ح زززب العم ززل العرب ززي االش ززتراكي" ،رافقه ززا ت ارش ززق م ززدفعي
االجتم ززاعي ،وال ززى س ززاحة ّ
وصزاروخي ،ممززا أدى إلززى سزقول عززدد مززن القتلزى .قصززف مززدفعي مزن خززارج طزرابلس ارفزق هززذه العمليززات
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تجمعات المسّلحين في أبي سم ار ومحيط بولفار فؤاد شهاب قرب سرايا طزرابلس وبعزض األحيزاء
واستهدف ّ
الداخلية.
 .31 – 10وقزوع اشزتباكات بزين المتمزردين فزي حركزة "فزتح" والمزوالين لياسزر عرفزات فزي الشزمال اللبنزاني ،قزرب مخزّزيم
البارد ،وفي منطقة العبدة – المحمرة ،وفي عكار.

تشران ال اني 1983

 .16تدخل الجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني الموالي لسوريا في طزرابلس لوقزف القتزال المنزدلع بزين المتمزردين
في حركة "فتح" والموالين لعرفات .واستسالم المخيمات الفلسطينية.
كانون األول

 .20إجالء عرفات وأنصاره من مرفأ طرابلس على متن بواخر يونانية وبحماية بوارج عسكرية فرنسية.

آذار 1984
المسزّلحة فزي بيزروت
 .22ميليشيا االشتراكيين الدروز ّ
تشن هجوماً علزى ميليشزيا "المرابطزون" ،المنظمزة الس ّزنية الوحيزدة ُ
"الغربية" ،وتحتل مراكزها في محّلة أبي شاكر ومقر إذاعة "صوت لبنان العربي" التابعة للحركة.
 .23تكززرر وقززوع االشززتباكات بززين االشززتراكيين و"المرابطززون" الززذين حززاولوا اسززتعادة م اركزززهم السززابقة ،يززؤدي إلززى مقتززل
 20شخصاً وجرح العشرات.
حزاران
 .18وق ززوع أول ززى االش ززتباكات ب ززين "أم ززل" والفلس ززطينيين ف ززي ص ززبرا ،أح ززد مخيم ززات بي ززروت ،وكان ززت نتيجته ززا "ح ززرب
المخيمز ززات" التز ززي دامز ززت طز ززويالً .اشز ززتباكات عنيفز ززة وقعز ززت بز ززين "أمز ززل" و"الجبهز ززة الشز ززعبية الديمقراطي ز ززة
الفلسطينية" في محلة الداعوق (صبرا) .عناصر مسّلحة من "أمل" نفزذت عمليزات دهزم لمنزازل الفلسزطينيين

فزي الطريزق الجديزدة والفاكهزاني والمدينززة الرياضزية ،واعتقلزت عزدداً مزنهم واقتززادتهم إلزى مركزز "الحركزة" فززي
برج البراجنة للتحقيق.

 .19اشتعال حرب أهلية جديدة بين مسلمين في طرابلس لتبلغ ذروتها بعد عام.
طوقززت مخززيم صززب ار الفلسززطيني وداهمززت عززدداً مززن المنززازل ،واعتقلززت عش زرات
كتيبززة ّ
مدرعززة مززن الل زواء السززادس ّ
العناصززر الفلسززطينية .وبعززد اشززتباكات اسززتمرت ق اربززة السززاعتين اسززتخدمت فيهززا المصززفحات ،سززيطر اللزواء
المخيم وصادر كميات من االسلحة الثقيلة والمتوسطة.
السادس على
ّ
تموز 1984
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 .3مسّلحون فلسطينيون عاودوا اشتباكاتهم مع حركة "أمل" في مخيمي صب ار وشاتيال وبعزض منزاطق غربزي العاصزمة
طوقززت عناصززر "أمززل" محّلززة الفاكهززاني واقتحمززت عززدداً مززن منززازل الفلسززطينيين ،مسززتخدم ًة القززذائف
حيززث ّ
المدفعية والصاروخية ،مما أدى مقتل  3عناصر من "أمل" وجرح عدد من الطرفين.

 .4تج ززدد لالش ززتباكات ب ززين مسز زّلحي "حرك ززة التوحي ززد اإلس ززالمي" و"الح زززب ال ززديمقراطي العرب ززي" يوق ززع  17قت ززيالً و40
جريحاً.

 .5تكرار وقوع اشتباكات في طرابلس بين مسّلحي "حركة التوحيزد اإلسزالمي" و"الحززب العربزي الزديمقراطي" .وحصزيلة
القتال منذ  1984/7/1بلغت  41قتيالً و 125جريحاً.

السيدة – البّقزار – الشزعراني ،اسزتخدمت فيهزا
 .9تجدد االشتباكات في طرابلس ،على محاور ساحة االميركان  -حارة ّ
االسلحة الثقيلة والمتوسطة وأدت إلى مقتل شخص وجرح اثنين آخرين.
 .11اشتباكات بين ميليشيا "المردة" التابعة للرئيس سليمان فرنجية مع ميليشزيا الحززب القزومي السزوري بهزدف السزيطرة
على منطقة الكورة .سقول إصابات بزين الطزرفين ،وأسزر عزدد مزن المقزاتلين .وتزدخل سزوريا لفزض الخزالف
بين حليفيها حيث حاول عدد من الضبال السوريين التوسط لوقف االشتباكات.

 .13رقعززة االشززتباكات اتسززعت فززي الكززورة ،بززين ق زوات "المززردة" والحزززب السززوري القززومي االجتمززاعي ،والقصززف يطززال
بلدة زغرتا معقل الرئيس فرنجية.

نجززاح جهززود ال زرئيس السززوري حززافظ االسززد فززي التوصززل إلززى اتفززاق لوقززف النززار فززي الكززورة بززين "المززردة" والحزززب
السوري القومي.

 .15بززدء تنفيززذ اتفززاق دمشززق ،بززين "المززردة" والحزززب السززوري القززومي االجتمززاعي ،وأبززرز مززا فيززه :انسززحاب مس زّلحي
الط زرفين مززن الكززورة ،كززل إلززى مواقعززه قبززل انززدالع القتززال والغززاء الظهززور المس زّلح مززن المنطقززة وزيززادة "قززوة

الردع العربية" من وجودها فيها.

 .17استكمال تنفيذ اتفاق دمشق ودخول وحدات من الجيش السوري إلى تسع قزرى ،فزي منطقزة الكزورة ،أخالهزا مقزاتلو
الحزب السوري القومي االجتماعي وقوات "المردة".

 .18الحزززب السززوري القززومي ولزواء "المززردة" تبززادال األسززرى والمحتجززين خززالل المعززارك التززي دارت بززين مقاتليهمززا فززي
الكورة.
 .19اشتباكات في طرابلس بين "حركة التوحيد اإلسالمي" والحزب العربي الديمقراطي.

 .23االشتباكات تجددت في طزرابلس بزين "حركزة التوحيزد االسزالمي" والحززب العربزي الزديمقراطي ،علزى محزاور سزوق
البرانية – حارة الس ّزيدة ،واسزتعملت فيهزا األسزلحة المتوسزطة ،مزا أدى إلزى جزرح
القمح – بعل محسن وحارة ّ
عدد من المواطنين.

الخيززال باألسززلحة الصززاروخية والرشاشززة .متحززدث باسززم "منظمززة
 .25مس زّلحون هززاجموا المركززز الجنبالطززي فززي تلززة ّ
السرية" أعلن مسؤولية المنظمزة عزن الهجزوم .وميليشزيا الحززب االشزتراكي الزدرزي
المقاومة ّ
السنية البيروتية ّ
تهاجم "المرابطون".
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 .27مدينزة طزرابلس عاشزت ،منزذ ليزل  1984/7/26 – 25فزي جزو مزن الرعزب بعثتزه االشزتباكات العنيفزة بزين مقزاتلي
"حركة التوحيد االسالمي" والحزب العربي الديمقراطي في منطقة القبة .وُق ّزدرت الخسزائر البشزرية بمزا يزراوح
بزين  20و 25قتززيالً وبززين  70و 90جريحزاً .إعززالن "هيئززة التنسزيق الشززمالية" عززن وقزف إلطززالق النززار بززين
المتقاتلين ،وهدوء االشتباكات.

آب 1984
القبة ،بين مسّلحي "حركة التوحيد االسالمي" ومسزّلحي الحززب العربزي الزديمقراطي ،تجزددت
 .2االشتباكات في منطقة ّ

ثززم هززدأت وأدت إلززى إصززابة م زواطن بجززروح .واغتيززال الززدكتور عصززمت م زراد ،أحززد كبززار المسززؤولين فززي

"حركة التوحيد" برصاص مسّلحين أمام أول مدخل ميناء طرابلس.

 .21اشززتباكات فززي ط زرابلس ،بززين الحزززب العربززي الززديمقراطي مززن جهززة ،و"حركززة التوحيززد االسززالمي" ولجززان األحيززاء
والمسززاجد مززن جهززة ثانيززة ،رافقهززا ت ارشززق جنززوني بمختلززف األسززلحة والقززذائف المدفعيززة والصززاروخية .القتززال
يوقع  75قتيالً و 186جريحاً واسفر عن حركة نزوح من المدينة.

 .22االشززتباكات فززي طزرابلس تجززددت بعنززف وأسززفرت عززن سززقول نحززو  20قتززيالً وعشزرات الجرحززى وانتهززت إلززى قزرار
جديد بوقف النار.

 .28الوضز ززع األمنز ززي تز ززدهور مجز ززدداً علز ززى محز ززاور ط ز زرابلس ،حيز ززث دارت اشز ززتباكات بز ززين مس ز زّلحي الحز زززب العربز ززي
الززديمقراطي ومس زّلحي "حركززة التوحيززد االسززالمي" ،رافقهززا قصززف مززدفعي وصززاروخي شززمل منززاطق القتززال،
مما أدى إلى سقول عدد من القتلى والجرحى.

تشران األول 1984

الخيزال
 .12الفلتان األمني في بيروت "الغربية" تجلى باشتباكات بين حركة "أمل" و"حززب هللا" فزي البسزطا الفوقزا وتّلزة ّ

والبربيززر .اتصززاالت تكثفززت علززى كززل صززعيد ،شززاركت فيهززا وحززدات مززن الل زواء السززادس ،وأدت إلززى وقززف

النار.
الملقززب بزز"حبابة" ،وهززو م ارفززق محمززود شززحاده ،ممثزل "الحزززب العربززي الززديمقراطي" فززي
 .20مقتزل محسززن محمززد علززيُ ،
القبزة فزي طزرابلس ،برصزاص مسزّلحين أعقبزه انتشزار مسزّلحين فزي بعزل
"هيئة التنسيق الشمالية" ،فزي محلزة ّ

محسن وتبادل رصاص القنص في الملولة ،مما أدى إلى مقتل خمسزة أشزخاص وجزرح سزتة آخزرين واقفزال
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الطريززق الدوليززة عنززد مسززتديرة الملولززة وتوّقززف أعمززال رفززع المتززاريس والس زواتر بعززد سززاعتين مززن اسززتئناف

العمل.

 .23إسززتتباب األمززن فززي مخز ّزيم بززرج البراجنززة ومحيطززه ،بعززد دخززول الل زواء السززادس فززي الجززيش اللبنززاني إلززى أحيائززه
خيم وخارجه ،حيث أقام حزواجز ثابتزة علزى
الم ّ
المسّلح داخل ُ
واتخاذه مواقع جديدة م ّكنته من ضبط الظهور ُ
المداخل وعلى طول الجانب الشرقي .وواكبت هذه التدابير اتصزاالت سياسزية علزى كزل المسزتويات ،أكزدت

ضرورة تنفيذ ما اتُّفق عليه ،لجهة وقف النار والحؤول دون حصول أية مضاعفات.
كانون األول

 .3اشتباك في منطقة الكزوال – جامعزة بيزروت العربيزة ،بزين اللزواء السزادس ومسزّلحين مزن الحززب التقزدمي االشزتراكي،
يوقع جريحين.

 .28 – 27اش ززتباكات ف ززي منطق ززة المص ززيطبة ف ززي بي ززروت الغربي ززة ،ب ززين عناص ززر م ززن الح زززب التق ززدمي االش ززتراكي
وعناص ززر مز ززن "حرك ززة الناص ز زريين المس ززتقلين – المرابطز ززون" ،اس ززتخدم فيهز ززا الطرف ززان قز ززذائف صز ززاروخية.
وانتشار عناصر مسّلحة في كل األحياء المجاورة.
شباط 1985
وقززوع اشززتباكات للمز ّزرة االولززى بززين الشززيعة .وتفززاقم الن ززاع بززين "أمززل" و"حزززب هللا" الززذي تحز ّزول إلززى حززرب مفتوحززة عززام
.1988
نيسان

تحززالف عس ززكري ب ززين ميليش ززيا الح زززب االش ززتراكي ال ززدرزي وحركززة "أم ززل" ي ززؤدي إل ززى س ززحق "المرابط ززون" ف ززي بي ززروت.
واضطرار ابرهيم قليالت ،زعيم حركة "المرابطون" إلى الهرب خارج البالد.

أيار 1985

نبيه بزري ،رئزيس حركزة "أمزل" الشزيعيةُ ،يعلزن أنزه لزن يسزمح بعزودة األوضزاع إلزى مزا كانزت عليزه قبزل  ،1982كمزا لزن
يسززمح بززأن تكززون منظمززة التحريززر الفلسززطينية دولززة داخززل الدولززة مززن جديززد .هززذا اإلعززالن جززاء بعززد أن بززدأ
المقاتلون الفلسطينيون الذين انسحبوا من بيروت بالعودة إليها ،وبخاصة بعزد سزقول حزاجز الجزيش اللبنزاني

في  6شبال  1984الذي كان يقطع الطريق بين الشوف وبيروت.
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 .20قام مقاتلو "أمل" ،بدعم من اللواء السزادس الشزيعي فزي الجزيش اللبنزاني بمحاصزرة منطقزة صزبرا ،ومخيمزي شزاتيال
وبززرج البراجنززة .وقيززام تحالفززات جديززدة بززين أنصززار عرفززات وأنصززار ابززو موسززى ألززد األخصززام فززي الحززرب
االهلية بين الفلسطينيين لمواجهة حركة "أمل" الشيعية.
حزاران
 .1وقززوع مجززازر فززي مخيمززي صززب ار وشززاتيال :تززدمير شززبه تززام لمخززيم صززبرا ،لكززن منظمززة التحريززر تمكنززت فززي مخززيم
شاتيال من الحفاظ على منطقة صغيرة حول أحد المساجد .أما مخيم برج البراجنة فقاوم بضراوة شديدة.
مواق ززع المدفعي ززة الفلس ززطينية التابع ززة ألب ززي موس ززى ولجبه ززة التحري ززر ،المنص ززوبة ف ززي الش ززوف ،تقص ززف الضز زواحي
السكنية الشيعية للتخفيف من الضغط على المخيمات.
اللزواء السزادس الشزيعي ،المشزارك فززي الحزرب ،يتلقزى حمايزة ودعمزاً مززن فزوج المصزفحات والزدبابات المسزيحي فززي
الجيش اللبناني المرابض على الجبهة الشرقية من خطول التماس.

 .15اجتماع للجامعة العربية يطلب رفع الحصار عن المخيمات.
ان ززدالع ح ززرب ب ززين "أم ززل" الش ززيعية وميليش ززيا ال ززدروز .ووق ززوع االش ززتباكات االول ززى ب ززين "أم ززل" والح زززب التق ززدمي
االشتراكي.
 .30اشتباكات بين اللواء السادس في الجيش والحزب التقدمي االشتراكي.

السنة في بيروت "الغربية" يعلنون االضراب استنكا اًر لهذه المعارك.
السكان ّ
رئز ززيس الحكومز ززة السز ززابق الز ززدكتور سز ززليم الحز ززص (سز ز ّزني) ُيطالز ززب بسز ززحب كز ززل الميليشز ززيات مز ززن الشز ززطر الغربز ززي
للعاصمة.

تموز

 .25حركززة "أمززل" تتلقززى خمسززين دبابززة مززن الجززيش السززوري ،واللزواء السززادس يتلقززى ثالثزين .وبقيززة النصززف الثززاني مززن
هززذا العززام ( )1985كانززت "الحركززة" تجابززه مززن حززين إلززى آخززر فززي ذات الوقززت الفلسززطينيين فززي المخيمززات
والدروز في غرب بيروت.

آب 1985
 .1وساطة سورية بين أفرقاء النزاع.
مرة منذ  1982ضباطاً سوريين إلى بيروت لمراقبة وقف إطالق النار.
 .22الحكومة اللبنانية تستدعي ألول ّ
ايلول
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 .1رئيس الحكومة رشيد كرامي والوزير سليم الحص يطلبان من الحكومزة السزورية إرسزال قزوات إلزى بيزروت "الغربيزة".
وسكان بيروت أضربوا مجدداً ضد الفوضى االقتتال بين الميليشيات الدرزية والشيعية.
مجموعات شيعية قامت ب لقاء متفجرات على مكاتب الحزب القزومي السزوري والحززب الشزيوعي العتبارهمزا "أح ازبزاً
ملحدة".

تشران ال اني
 .21االشز ززتباكات الدرزيز ززة – الشز ززيعية تبلز ززغ ذروتهز ززا فز ززي مز ززا ُسز ززمي "حز ززرب العلز ززم" ،بمناسز ززبة العيز ززد الز ززوطني اللبنز ززاني
(االسززتقالل) .رفززع جنززود اللزواء السززادس فززي الجززيش أعززالم األرزة اللبنانيززة علززى كززل المبزاني الرسززمية ،لكززن
عناصر ميليشيات الدروز نزعوهزا واسزتبدلوها بشزارات حززبهم .فحصزلت اشزتباكات عنيفزة فزي وسزط بيزروت
"الغربيززة" بززين الجنززود والميليشززيات الشززيعية مززن جهززة ،وبززين الميليشززيات الدرزيززة وحلفائهززا مززن جهززة ثانيززة.
واستخدم الفريقان خاللها المصفحات والدبابات والمدفعية .جاءت حصيلة قتزال يزوم واحزد 65 :قتزيالً وأكثزر

من  400جريح .بعد هذه الصدمة توقفت الحرب بين الجماعات الشيعية والدرزية لبضعة أشهر فقط.
كانون ال اني 1986

لم تتمكن حركزة "أمزل" ومعهزا اللزواء السزادس مزن خزرق المقاومزة الفلسزطينية فزي مخزيم بزرج البراجنزة بزل نشزأ بينزه وبزين
ضواحيه خط تماس.
 .28اشتباكات وقعزت فزي مخ ّزيم شزاتيال ومحيطزه ،بزين مسزّلحين مزن حركزة "أمزل" وآخزرين فلسزطينيين ،اسزتُخدمت فيهزا
القذائف الصاروخية واألسلحة الرشاشة وأوقعت  3قتلى و 15جريحاً.

مخيم شاتيال ومحيطه شهد يوماً آخزر مزن االشزتباكات ،بزين مسزلحين مزن حركزة "أمزل" وآخزرين فلسزطينيين ،علزى
ّ .29
رغ ززم جهز ززود الم ز زراقبين الس ززوريين وقيز ززادتي "الحركز ززة و"جبهز ززة اإلنق ززاذ الز ززوطني الفلسز ززطيني" لتطويقهز ززا .أدت
االشتباكات إلى سقول مزيد من اإلصابات ُقّدرت حصيلتها بز  9قتلى و 30جريحاً.
مخيم شاتيال شهد انتكاسة أمنية ،حيث دارت اشتباكات استُخدمت فيها أسلحة رشاشزة وقزذائف صزاروخية لجمتهزا
ّ .30
"لجنة المتابعة العسكرية" بالتعاون مع المراقبين السوريين.

شباط 1986
التبانززة وعضززو "اللقززاء اإلسززالمي" فززي
 .9اغتيززال خليززل عكززاوي ،المسززؤول عززن "لجززان المسززاجد واألحيززاء" فززي منطقززة ّ
طزرابلس ،علززى أيززدي مس زّلحين طززاردوه فيمززا كززان عائززداً مززن اجتمززاع فززي منزززل الشززيخ سززعيد شززعبان ،أميززر
التبانززة ،سزيطرت عليززه قززوى األمززن الززداخلي
"حركزة التوحيززد اإلسززالمي" ،األمززر الززذي خلزق تززوت اًر فززي منطقززة ّ
التبانة.
بمساعدة دوريات من القوات السورية ،بعد أن ساد قنص متقطع وقتل سوريين مدنيين في باب ّ
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نعوس ،عضزو اللجنزة المركزيزة للحززب الشزيوعي اللبنزاني والمسزؤول عزن منظمزة الحززب فزي بيزروت
 .20اغتيال خليل ّ
ب طالق النار عليه بينما كان في سيارته في كورنيش المزرعة  -وطى المصيطبة.
 .23اشززتباك بززين عناصززر مززن الحزززب الشززيوعي اللبنززاني وآخ زرين مززن "حزززب هللا" ،فززي محززيط سززفارة اي زران فززي محّلززة

المصيطبة استُخدمت فيه اسلحة رشاشة وصاروخية.
 .24االشززتباكات بززين الحزززب الشززيوعي و"حزززب هللا" اسززتمرت علززى تقطززع .وسززقط مزيززد مززن اإلصززابات البش زرية فززي
صززفوف الط زرفين اللززذين نفززذا عمليززات خطززف متبادلززة حيززث تز ّزم احتجززاز مززا بززين  50و  60عنص ز اًر لززدى
الفريقين .وعثر على جثة سهيل طويلة ،عضو اللجنة المركزية للحزب ورئزيس تحريزر مجلزة "الطريزق" ،فزي
محلة ميناء الحصن بعدما كان خطفه مسّلحون من منزله في المصيطبة.

" .26اللقززاء اإلسززالمي" فززي بيززروت ح ز ّذر المسززؤولين وقززادة الفاعليززات المس زّلحة مززن خطززورة اسززتمرار الفلتززان والتسز ّزيب
األمني في الشطر الغربي من العاصمة.

آذار

 .14اشزتباك فزي محزيط مخ ّزيم بزرج البراجنزة وآخزر فزي مخ ّزيم شزاتيال ،بزين عناصزر فلسزطينية وأخزرى مزن حركزة "أمززل"،
استُخدمت خاللهما قذائف صاروخية وأسلحة رشاشة.
 28 – 27و .31اش ززتباكات عنيف ززة وقع ززت ف ززي مخيم ززي ص ززب ار وش ززاتيال ومحيطهم ززا ،ب ززين مسز زّلحين م ززن حرك ززة "أم ززل"
وآخرين فلسطينيين ،أوقعت  4قتلى و 33جريحاً.

نيسان
 .2 - 1االشتباكات في مخيمي صب ار وشزاتيال اسزتمرت عنيفزة ،بزين مسزّلحين مزن حركزة "أمزل" ومسزّلحين فلسزطينيين،
وأوقعت قتيلين جديدين وعدداً من الجرحى.

" .3حرب المخيمات" الفلسزطينية فزي صزب ار وشزاتيال ،بزين مقزاتلي حركزة "أمزل" والمقزاتلين الفلسزطينيين عنفزت موقعز ًة 3
قتلى و 9جرحى.
 .5االشززتباكات فززي مخيمززي صززب ار وشززاتيال ومحيطهمززا ،بززين مقززاتلي حركززة "أمززل" والمقززاتلين الفلسززطينيين ،امتززدت إلززى
مخيم برج البراجنة.
ّ
لقززاء جمززع فززي عرمززون الشززيخ حسززن خالززد ،مفتززي الجمهوريززة اللبنانيززة ،والشززيخ محمززد مهززدي شززمس الززدين نائززب رئززيس
المخيمزات
المجلس اإلسالمي الشزيعي األعلزى ،أصزد ار علزى أثزره بيانزاً مشزتركاً حز ّذ ار فيزه مزن أن القتزال فزي
ّ
ُ"ينذر بتفاعالت عظيمة الخطزورة فزي العالقزات بزين المسزلمين" ،واعتبز ار أن هزذا القتزال مح ّزرم شزرعاً وعقزالً،
ومحرم من الناحية الوطنية.
ّ

 .7االشتباكات في مخيمي صب ار وشاتيال ومحيطهما تجددت ولم تزتمكن "لجنزة التنسزيق" الخاصزة بزأمن المخيمزات مزن
وقفها.
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مخيمز ززي ص ززب ار وشز ززاتيال ومحيطهم ززا ،بز ززين مق ززاتلي حركز ززة "أم ززل" ومقز ززاتلي حرك ززة "فز ززتح"
 .8تواص ززل االشز ززتباكات ف ززي ّ
الفلسطينية ،وتوقف عمل "لجنة التنسيق" في إزالة الدشم والسواتر الترابية.
المخيمزات فزي إ ازلزة
مخيم برج البراجنة ،بعد أن نجحزت "لجنزة التنسزيق" الخاصزة بزأمن
ّ
 .9اشتباكات عنيفة اندلعت في ّ
مخيمي صب ار وشاتيال ومحيطهما.
تحصينات ّ

زاء ف ززي مكت ززب نائ ززب الز زرئيس الس ززوري عب ززد الحل ززيم خ ززدام حضز زره ق ززادة "أم ززل" والح زززب االش ززتراكي،
اجتم ززاع ُعق ززد مس ز ً
والشززيوعي ،والقززومي السززوري االجتمززاعي ،إلززى قززادة "جبهززة اإلنقززاذ الززوطني الفلسززطيني" ،أعلززن اتفاقزاً لوقززف
المخيمات ،وتأليف قوة أمنية تشرف على وقف النار.
القتال في
ّ
مخيمززي صززب ار وشززاتيال ،واسززتُخدمت فيهززا مختلززف أن زواع األسززلحة الثقيلززة ،واسززفرت عززن
 .12االشززتباكات تجززددت فززي ّ
سقول قتيلين و 12جريحاً.

أيار 1986
 .19تززدهور أمن ززي مف ززاجئ وقززع ف ززي مخ ز ّزيم بززرج البراجن ززة ومحيط ززه ،حيززث دارت اش ززتباكات عنيف ززة بززين مق ززاتلي "أم ززل"
والمقاتلين الفلسطينيين ،استُعملت فيها مختلف أنواع األسلحة.
مخيمي صب ار وشاتيال ومحيطهما بين مسّلحي حركة "أمزل" ومسزّلحين فلسزطينيين ،موقعز ًة
 .23االشتباكات تجددت في ّ
 20إصابة .ولم ُيفلح في لجمها اتفاقان لوقف النار.

 .26اشتباكات عنيفة وقعت في مخيم برج البراجنة ومحيطه ،استُعملت فيها كل أنزواع األسزلحة ،وأوقعزت  9قتلزى و61
جريحاً.
 .27االشتباكات تجددت في مخيم برج البراجنة وامتدت إلى مخيمي صب ار وشاتيال موقع ًة  5قتلى و 35جريحاً.
 .28االشتباكات تواصلت في مخيمات بيروت ،ولم يلجمها اتفاقان جديدان لوقف النار.

وسزجل سزقول  4قتلزى و19
" .30حرب المخيمات" الفلسطينية استمرت على رغم االتفاق الذي رعته السفارة االيرانيةُ .
جريحاً.

المخيمززات" الفلسززطينية فززي بيززروت "الغربيززة" ،شززهدت أعنززف االشززتباكات منززذ انززدالعها وحصززدت  7قتلززى
" .31حززرب
ّ
و 112جريحاً.

حزاران 1986
المخيمات" الفلسطينية شهدت يوماً آخر من االشزتباكات الضزارية واالقتحامزات المتبادلزة .وأمكزن احصزاء 7
" .1حرب
ّ
حمية ،و 57جريحاً.
حمية ،شقيق المسؤول العسكري المركزي لحركة "أمل" عقل ّ
قتلى بينهم علي ّ
انتكاسززتان محززدودتان فززي "الغربيززة" ،االولززى اشززتباكات فززي الطريززق الجديززدة بززين عناصززر مززن حركززة "أمززل" واخززرى مززن
"حركة  6شبال" ،والثانية في عائشة ب ّكار وفردان ،بين عناصر مسّلحة.
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" .2حرب المخيمات" الفلسطينية تخللتها اقتحامات متبادلة وحصدت  3قتلى و 77جريحاً.

 .3االش ززتباكات ب ززين مق ززاتلي حرك ززة "أم ززل" ومق ززاتلي "حرك ززة  6ش ززبال" ف ززي الطري ززق الجدي ززدة واألحي ززاء المج ززاورة عنف ززت
وشهدت اقتحامات متبادلة ،وانتهت بسيطرة "أمل" على كزل م اركزز الطزرف اآلخزر .وسزقول  27قتزيالً و90

جريحاً.

" .4حرب المخيمات" الفلسطينية استعادت شيئاً من عنفها ،موقع ًة  7قتلى و 30جريحاً.
 .9وقوع اشتباك بين الحزب السوري القومي االجتماعي و"حزب هللا" قي بلدة مشغرة (البقاع الغربزي) ،أدى إلزى سزقول
 4قتلى من الطرفين والى عمليات خطف متبادلة.
 .10محاور المخيمات الفلسطينية شهدت هجمات متبادلة استُعملت فيها كل أنواع األسلحة الثقيلة.
 .11وساطة بزدأها النائزب االول لزوزير خارجيزة الجمهوريزة اإلسزالمية اإليرانيزة ،محمزد علزي بشزارتي ،فزي لبنزان إلنهزاء
"حرب المخيمات".

 .12اشتباكات دارت فزي بلزدة مشزغرة ،بزين مقزاتلي الحززب السزوري القزومي االجتمزاعي ومقزاتلي "حززب هللا" ،علزى أثزر
اإلعالن عن تصفية المنفذ العزام للبقزاع الغربزي فزي الحززب القزومي جزورج ابزو مزراد ،ونزاظر اإلذاعزة كميزل
بركة ،اللذين كانا ُخطفا قبل أيام.

المخيمات" في بيروت "الغربية" تجددت ،حيث دارت اشتباكات أوقعت قتيلين و 22جريحاً.
"حرب
ّ
 .16انتكاسزة عنيفززة شززهدتها محززاور المخيمززات الفلسززطينية فززي بيززروت "الغربيززة" ،وتبززادل الطرفززان تهمززة االسززتمرار فززي
اطالق النار ومحاوالت التسلل.
 .21محاور مخيم برج البراجنة شهدت اشتباكات عنيفة ،وطال القصف المدفعي والصاروخي مزن مزرابض فزي الجبزل،
أحياء الضاحية الجنوبية ،مما أوقع  3قتلى و 18جريحاً.

 .26حركززة "أمززل" والحزززب التقززدمي االشززتراكي أعلنززا إقفززال مكاتبهمززا فززي كززل أحيززاء بيززروت "الغربي زة" ،تنفيززذاً للخطززة
أقرها اللقاء اإلسالمي الموسع في دمشق.
األمنية التي ّ
 .27مخيم برج البراجنة شهد تدهو اًر أمنياً خطي اًر أوقع  8قتلى بينهم  3عسكريين ،و 50جريحاً بينهم  11عسكرياً.

 .28تنفيذ خطة أمنية في بيروت "الغربية" حيث قامت قوة نظامية مؤلفزة مزن  700جنزدي لبنزاني ومزا يزيزد علزى 200
عنصر من قوى األمن الداخلي بتسيير دوريات مشتركة مع المراقبين السوريين لقمع المخالفات.

أيلول 1986
 .8اشززتباكات وقعززت فززي الشزّزياح ،بززين مسززلحين مززن "أمززل" ومسززلحين مززن "حزززب هللا" ،وأسززفرت عززن مقتززل  6أشززخاص
وعدد من الجرحى.
تشران االول
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 .1حركزة "أمززل" تفززرض الحصززار علززى مخ ّزيم الرشززيدية القريززب مززن صززور ،فتتجزدد االشززتباكات بززين مقاتليهززا ومسزّلحين
المخيم.
فلسطينيين .ويستمر القتال بصورة شبه يومية لعدة اشهر موقعاً مئات الضحايا ،دون أن يسقط
ّ
تشران ال اني

 .24مسزّلحون تززابعون لمنظمززة التحريززر الفلسززطينية يخرجززون مززن مخززيم عززين الحلززوة القريززب مززن صززيدا ويقتحمززون بلززدة
مغدوشة ،ذات الموقع االستراتيجي ،ويحتلون مواقع حركة "أمل" في البلدة.

 .25حركة "أمل" تقوم بهجوم مضاد وتستعيد بلدة مغدوشة.
ايلول 1987

حصلت معارك في جنوب لبنان بين مقاتلين من "حزب هللا" ،وآخرين من "أمل".

نيسان 1988

بزدأت حزرب أهليزة بززين الشزيعة فزي الجنززوب تواجزه فيهزا مقزاتلون مززن "أمزل" وآخزرين مززن "حززب هللا" .جزاء الشززول األول
من المعارك لصالح حركة "أمل" التي سيطرت على مواقع الحزب.
ايار
في مطلع ايار جاء الشول الثاني من المعارك بين "أمل" و"حزب هللا" لصالح الحزب ،حيث قامزت مجموعزات أصزولية
بهجوم على كل مواقع "أمل" في ضواحي بيروت الجنوبيزة ،يزدعمها حزراس الثزورة االيرانيزون .ونجزح "حززب
هللا" ،بعززد اسززبوعين مززن الص زراع ،بالسززيطرة علززى  %80مززن ض زواحي بيززروت الشززيعية .لكززن "أمززل" تمكنززت
الشياح ،وكادت تخسر كل مواقعها في العاصمة.
من الصمود فقط في منطقة ّ
 .17تقدمت وحدات من القوات السورية ودخلزت إلزى الضزواحي الجنوبيزة الغربيزة الشزيعية مزن بيزروت دون أي قتزال أو
مقاوم ززة .وطلب ززت القز زوات الس ززورية م ززن حرك ززة "أم ززل" و"ح زززب هللا" باالنس ززحاب إل ززى ثكن ززات معين ززة ،ف ازل ززت
المظاهر المسّلحة.
ايلول 1988
حصلت اشتباكات بين مقاتلين من "أمل" وآخرين من "حزب هللا في البقاع والجنوب ،وجنوبي بيروت.
كانون األول

رغززم محززاوالت التوسززط السززورية ،وجهززود الوسززاطة االيرانيززة ،وقعززت معززارك طاحنززة مززن جديززد فززي ضزواحي بيززروت بززين
المرة كانت دون غالب أو مغلوب.
مسّلحين من "أمل" وآخرين من "حزب هللا" ،لكنها هذه ّ

كانون االول 1989
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اندلع من جديد نزاع مسّلح بين حركة "أمل" و"حزب هللا" في قرى اقليم التفاح.

قوات منظمة التحرير الفلسطينية المتواجدة في مخيمات صيدا وجوارها تحاول الفصل بين المتقاتلين وتوسيع نفوذها.

ايار 1990

"حززب هللا" يش ّزن هجومزاً علزى "أمزل" فزي وسزط بيزروت "الغربيزة" .وتزدخل الجزيش السزوري إلنهزاء القتزال ومنزع أي فريزق
من التغّلب أو االنتصار على الفريق اآلخر.

حرب بين الجيش والميليشيات المسيحية

35

كانون ال اني 1990

 .27وقزوع حزرب بزين الجززيش والميليشزيات فزي المنطقززة المسزيحية علزى أثززر قيزام حكومزة العمززاد ميشزال عزون باسززتعادة
مبنى مدرسة في فرن الشباك كانت صادرته "القوات اللبنانية".

"القوات اللبنانية" تهاجم عدداً من ثكنات الجيش في المنطقة الشرقية.

 .31استسالم موقع للجيش في عمشيت.
شباط

 .2استسالم ثكنة صربا والقاعدة البحرية في جونيه.
انسحاب وحدة الجيش المرابطة في مرفأ بيروت إلى بيروت "الغربية".
 .6الجيش يقوم بهجوم مضاد ضد "القوات اللبنانية" ويحتل عدة ثكنات لها في ضبية وادارتها المالية.
"القوات اللبنانية" تحاصر قاعدة ادما الجوية التابعة للجيش وتدمر كل الطوافات.
35
تم وضع هذا الجدول استناداً إلى الصحف اللبنانية ومراجع أخرى.
ّ .
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 .10ميليشيا "القوات" تقوم بهجوم في الجبل ضد مواقع الجيش في القليعات.

 .11الجيش ُّ
ويحرر عين الرمانة التي انسحبت منهزا "القزوات اللبنانيزة" عبزر
يرد بهجوم على ضواحي بيروت "الشرقية" ُ
بيروت "الغربية" إلزى األشزرفية فزي وسزط بيزروت "الشزرقية" .وسزمير جعجزع ،قائزد "القزوات اللبنانيزة" ،يعتزرف
بسلطة الرئيس الياس الهراوي وحكومة الرئيس سليم الحص طالباً منهما المساعدة .وكبادرة حسزن نيزة تجزاه
الحكومززة سزّلم جعجززع أربززع طززائرات عسززكرية مززن طزراز فوغززا – ماجيسززتر وقعززت فززي حوزتززه عنززد اسززتيالئه
على مطار حاالت العسكري ،إلى سزالح الجزو التزابع لجزيش العمزاد اميزل لحزود فزي مطزار حزاالت المزوالي

لحكومة الهراوي.
آذار

يتعرضزون الحقزاً
 .1الجيش يقوم بهجوم ويحرز تقدماً إلى ضواحي سن الفيزل والنبعزة .لكزن جنزود العمزاد ميشزال عزون ّ
ملغمززة .أظهزرت الميليشززيات مقاومزة كبيزرة ،كمزا بززدأت الزذخيرة تنفززذ
لصزعوبات ألن المنزازل والشزوارع كانزت ّ
لدى الجيش.

 .31انقضززى شززهر كامززل علززى هززذه الحززرب دون الوصززول إلززى نتيجززة حاسززمة لصززالح الجززيش أو الميليشززيات .ونشززوء
ح ززدود داخلي ززة ف ززي المنطق ززة "الشز زرقية" ش ززبيهة بخط ززول التم ززاس الت ززي تفص ززل ش ززطري العاص ززمة "الغرب ززي"

و"الش زرقي"" :الق زوات اللبنانيززة" تسززيطر علززى قضززاءي جبيززل وكسززروان وعلززى األش زرفية والكرنتينززا ،والجززيش
يسيطر على قضاءي المتن وبعبدا وضواحي بيروت الشرقية وجزء صغير من كسروان.
ايار 1990

 .21جززرى التوصززل إلززى وقززف إلطززالق النززار بفضززل وسززاطة الفاتيكززان .وخسززائر "الق زوات اللبنانيززة" تتجززاوز بثالثززة أو
أربعة أضعاف خسائر الجزيش .وعزدد المسزيحيين الزذين سزقطوا فزي هزذه الحزرب يتجزاوز عزدد الزذين سزقطوا
خززالل قصززف المنززاطق المسززيحية مززن قبززل الس ززوريين قبززل عززام (أي فززي حززرب "التحريززر" ضززد الس ززوريين
.)1989

أيلول
 .28قوات الجيش اللبناني بقيادة العماد اميل لحزود تتخزذ مواقزع لهزا علزى كزل المعزابر المحيطزة بالمنطقزة التزي يسزيطر
عليهززا العمززاد ميشززال عززون ،وتُشززدد الحصززار االقتصززادي الززذي كززان مفروضزاً علززى تلززك المنطقززة .وأنصززار
يردون بمظاهرات يومية على نقال العبور.
عون ّ

 .30مجموعززات كبيزرة مززن أنصززار العمززاد عززون يتظززاهرون حززاملين الشززموع المضززاءة علززى خززط التمززاس بززين االشزرفية
والضزواحي الش زرقية حيززث كانززت ت زرابض "الق زوات اللبنانيززة" والززى جانبهززا وحززدات جززيش العمززاد اميززل لحززود.
إطالق النيران والقذائف على المتظاهرين وسقول  13قتيالً و 90جريحاً عند معبر جسر نهر الموت.
تشران االول
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 .1الوحدات الخاصة من القوات السورية تتخذ مراكز لها على نقال العبور المؤدية إلى منطقة العماد عون.

زداء خطي زاً إلززى ال زرئيس السززوري ح زافظ
 .11ال زرئيس اليززاس اله زراوي يوجززه ،علززى اثززر ق زرار اتُخززذ فززي مجلززس الززوزراء ،نز ً
األسد يطلب فيه تقديم مساعدة عسكرية للجيش اللبناني وفقاً لما جاء فزي الطزائف .وفزي اليزوم نفسزه حّلقزت
طززائرات عسززكرية سززورية فززوق بعبززدا دون أن يعترضززها سززالح الجززو االسزرائيلي" .الخززط األحمززر" الجززوي لززم

يعد موجوداً.

 .13فزي تمززام السززاعة السززابعة صززباحاً بززدأ سززالح الطيزران السززوري غا ارتززه علززى بعبززدا ،وتقززدمت الززدبابات والمصززفحات
التابعززة للوح ززدات العس ززكرية الس ززورية واللبنانيززة إنطالقز زاً م ززن الجب ززل ومززن بي ززروت "الغربي ززة" .وبع ززد س ززاعتين
ونصززف مززن بززدء الهجززوم انتقززل العمززاد عززون إلززى دار السززفارة الفرنسززية طالب زاً اللجززوء السياسززي مززن فرنسززا.
ودعا قواته إلى اإللتحاق بالعماد اميل لحود .والهجوم ينتهي بعد ثماني ساعات باجتياح المنطقة الشرقية.

وقعز ززت بز ززين  1975و 1988سز ززت وعشز ززرون مواجهز ززة عسز ززكرية كبي ز زرة دون احتسز ززاب الحز ززروب

الصغيرة .تقاتلت في ست منها قوى غير لبنانية ضد بعضها البعض .وحصلت تسع مواجهات بين أطراف

النزاع اللبنانيين من جهة ،ضد أطراف النزاع غير اللبنانيين وحلفاؤهم اللبنانيين من جهة ثانية .ووقعت ست
جوالت ال بين فريقي النزاع الرئيسيين ،أي المسلمين والمسيحيين ،بل داخل صفوف كل فريق.
8
صعوبة تحديد عدد الميليشيات

مزع انفجزار الحززرب تجزاوز عزدد الميليشززيات اللبنانيزة التسززعة عشزر تنظيمزاً ب مكانهززا جميعزاً تعبئززة

حوالى  150ألفاً من المنتسبين واألنصار .36إمتلكت الميليشيات نحو  300ألف قطعة سالح ،إنخزرل فيهزا
عناصززر مقاتلززة مززن عمززر  11عام زاً فمززا فززوق .37بززدأت األح ززاب بتنظززيم الميليشززيات ،فكانززت التنظيمززات

المس زّلحة تابعززة مباش زرة إلدارة األح ززاب وقيادتهززا ،تززدريباً وتسززليحاً وعمليززات عسززكرية .أمززا الميليشززيات التززي
إنطلززق عملهززا عززام  1975فهززي بمعظمهززا إنبثقززت عززن األحززاب والقززوى السياسززية التاليززة :38الكتائززب ،نمززور
حراس األرز ،الرابطة المارونية ،التنظيم ،حركزة "أمزل" (أفزواج المقاومزة
األحرار ،جيش التحرير الزغرتاويّ ،
زق ،الحزززب التقززدمي اإلشززتراكي ،منظمززة العمززل الشززيوعي ،التنظززيم
اللبنانيززة) ،الحزززب السززوري القززومي المنشز ّ
الناصززري ،إتحززاد قززوى الشززعب العامززل ،قزوات األنصززار للحزززب الشززيوعي اللبنززاني ،ميليشززيا الحزززب السززوري

القومي اإلجتماعي" ،المرابطون" لحركة الناصريين المستقّلين ،فرقة "النصزر" للتنظزيم الناصزري (إتحزاد قزوى
 .36تحقيق مودي بيطار ومي ضاهر حول "الميليشيات في لبنان" ،النهار ،1975/8/22 ،ص  3و.12
 .37المرجع نفسه.
 .38المرجع السابق.
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الشعب العامل) ،ميليشيا اإلتحاد اإلشتراكي العربي ،قوات ناصر للتنظيم الناصزري  -الحركزة التصزحيحية،
والتجمع الزحلي العام.

أُضيفت إلى الالئحة السابقة تباعاً "القوات اللبنانية" ،وقوات البعث لمنظمزة حززب البعزث العربزي

اإلشتراكي ،و"قزوات  22تشزرين" ،و"حززب هللا" الزذي كانزت إيزران بالنسزبة لزه المعزين المزالي الرئيسزي ومزورد
السززالح .ولززم يكززن فززي اإلمكززان حصززر العززدد اإلجمززالي للميليشززيات بسززبب إرتفاعززه مززن جهززة ،والتغيي زرات

السريعة في هذه الميليشيات من جهة ثانية ،إذ ُح ّل بعضزها ،وأُلحزق الزبعض اآلخزر بميليشزيات اخزرى .كمزا
نشأت منظمات ميليشيوية جديدة خالل الحرب ،أما التنظيم المسّلح المستقل عن الرعاية الخارجية فلزم يكزن

يتمتززع بمقومززات اإلسززتمرار .ونزززوع األح ززاب اللبنانيززة إلززى التس زّلح سززار مززع إنكفززاء سززلطة الدولززة اللبنانيززة
وتصاعد الشعور بالخوف والخطر على المصير .تحولت بعض األحززاب مزن أحززاب وثيقزة الصزلة بالحيزاة

شبان حزبيون تحت تأثير الخوف إلى القتال على نحو عفوي.39
البرلمانية إلى أحزاب متعسكرة .واندفع ّ
ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" ،الذي ترعاه إسرائيل ،بدأ كحركة مسيحية صافية ،لكنه سرعان ما

انضززم إليززه العديززد مززن العناصززر اإلسززالمية الشززيعية الززذين أصززبح عززددهم مرتفع زاً فززي وقززت الحززق .40وقززد
أغرتهم الرواتب الشهرية وحاجتهم الملحة للمال أو إنخرطوا تحت تأثير وسائل اإلكراه القسري.
9
قدرة الميليشيات وضعف الجيوش النظامية
لززم تززنجح الجيززوش النظاميززة اللبنانيززة ،واالجنبيززة التززي دخلززت لبنززان ،فززي ضززرب البنيززة العسززكرية

للميليشيات أو الحد من قدرتها على اإلستمرار في األعمال الحربية .وهذا األمر ال يعود إلى قلة كفاءة تلك

تقر به المؤسسات العسكرية في جميع دول العالم وهو أن المواجهة بينها
الجيوش بمقدار ما يعود إلى مبدأ ّ
وبين مقاتلين يعتمدون حرب المقاومة أو العصزابات ( )La guérillaال يمكزن أن تُحسزم علزى النحزو الزذي

ُيخطط له قادة تلك الجيوش.41
أظهرت الميليشيات قدرة عالية على الصزمود داخزل المنزاطق السزكنية ذات الكثافزة العاليزة وعلزى

تحمل الحصارات بسبب وفرة األسزلحة والزذخائر والمزؤن التزي إمتلكتهزا ،إضزافة إلزى معرفتهزا الجيزدة بزالواقع
ّ

. Beate Hamizrachi, The Emergence of the South Lebanon Security Belt: Major Saad
Haddad and the Ties with Israel (1975-1978), New York, Preager, 1988.

39

. Ibid.
. Gérard Chaliand, Stratégies de la guérilla, Paris, Payot, 1994.
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الجغرافي كالطرقات والمخابئ وخبرتها القوية في حرب الشوارع .42سزاعدت عوامزل عديزدة علزى رفزع مهزارة
الميليشيات مما سمح لها بمواجهة الجيوش النظامية وصد هجماتها .فطبيعة أرض لبنان الجغرافية ال تالئم
الغ زززو المف ززاجئ والسز زريع ،باس ززتثناء س ززهل البق ززاع .واآللي ززات العس ززكرية الثقيل ززة كال ززدبابات والمص ززفحات "ال

تس ززتطيع تسز زّلق الجب ززال مث ززل الم ززاعز" .43تتع ز ّزرض الوح ززدات العس ززكرية المهاجم ززة لص ززعوبات ناجم ززة ع ززن
المجه ززين بأسززلحة دفاعيززة مناسززبة والعززارفين طبيعززة
التضززاريس ممززا يسززمح للمززدافعين عززن المواقززع الثابتززة،
ّ

األرض ،بتعزريض الفززرق العسززكرية التززي تفززوقهم عززدداً وعتززاداً ألخطززار كبي زرة فززي الجبززال .خاصز ًة وأن هززذه
جنبهززا حالززة
وي ّ
المنززاطق مأهولززة بالسززكان ممززا يززوفر للميليشززيات مختلززف أن زواع اإلمززدادات البش زرية والماديززةُ ،
حصار دائم .رفع هذا الواقع من أهمية الصورة الشائعة حول "النوعية في مقابل العدد".

تحرك الجيوش النظامية على المنزاطق الجبليزة بزل أيضزاً علزى المزدن الكبزرى
لم تقتصر صعوبة ّ
التي ُيعتبر إحتاللها أم اًر شبه مستعص .إتخذت الميليشيات من المدن واألحياء السكنية معاقل لها .فالمزدن
اللبنانيززة مبنيززة بشززكل عش زوائي بعيززد عززن التخطززيط والتنظززيم المززدني :األحيززاء متشززابكة ،والش زوارع العريضززة

نادرة .ساعدت األبنية التي تشبه إلى حد كبير كتلز ًة مزن اإلسزمنت المسزّلح ،فضزالً عزن الفوضزى اإلعماريزة
في توفير أوضاع وتحصينات مشابهة ألوضاع المناطق الجبليزة ،حيزث يسزتطيع عزدد محزدود مزن عناصزر
الميليشيات المجهزين باألسزلحة المناسزبة صزد عزدد كبيزر مزن المهزاجمين وتعطيزل فعاليزة الجيزوش األفضزل

44
جيززد فززي المقاومززة خاص ز ًة عنززدما كززان
تنظيم زاً  .وفززي بعززض ج زوالت القتززال برهنززت الميليشززيات عززن اداء ّ
المهاجمون يجهلون واقع األرض مما كان يمنح المدافعين فرص ًة إنزال الضربات القاضية بالغزاة.

تشزابه األوضزاع اإلسززتراتيجية فزي قتزال الجبززل وفزي حزرب المززدن سزاعد المزدافعين إلززى حزد كبيززر

حتززى وان كززان عززددهم ضززئيالً وأسززلحتهم غيززر كافيززة شززرل ت زوافر إرادة المقاومززة .سززعت محززاوالت التعبئززة
والشززحن النفسززي إلززى إقنززاع عناصززر الميليشززيات بضززرورة القتززال والصززمود فززي سززبيل الحفززاظ علززى منززاطق

نفوذهززا وأحيائهززا السززكنية مززن أجززل الحفززاظ علززى وجززود الطائفززة أو التجمززع الززذي تنتمززي إليززه .لززذا واجهززت

الجيوش النظامية القادمة إلى مناطق القتال في لبنان صعوبات جمة في إخضاع الميليشيات المناوئة التي
ظّلت تشعر بالحرية ما دامت مناطق نفوذها لم تقع بعد تحت اإلحتالل.

42

. Michael Jansen, The Battle of Beirut: Why Israel invaded Lebanon, London, Zed
Press, 1982.
 43تيززودور هززانف ،لبنااان :تعااايش فااي زماان الحاارب :ماان انهيااار دولااة إلااا انبعاااث أمااة ،نقلززه عززن االلمانيززة مززوريس
صززليبا ،مركززز الد ارسززات العربززي-االوروبززي ،بززاريس ،دار لحززد خززاطر للطباعززة والنشززر ،بيززروت،1994 ،
 832ص ،ص .412
. Gérard Chaliand, Stratégies de la guérilla, Paris, Payot, 1994.
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أظهرت الميليشيات براعة في الدفاع عن مناطقها ،وفي مقاومة الجيوش النظامية في العديد مزن

الحززاالت .لززذلك أدركززت الق زوات األجنبيززة الززثمن البززاهظ الززذي ال بززد مززن دفعززه فززي سززبيل تحقيززق إنتصززارات

عسكرية فزي لبنزان .وبزاءت بالفشزل محزاوالت الجزيش السزوري إحزتالل المزدن وسزحق الميليشزيات فزي صزيدا

( ، 45)1976وفززي األشززرفية ( ، 46)1978وفززي زحلززة ( )1981بعززد حصززار فززرض علززى األخي زرتين لمززدة
ثالثة أشهر ،47وكذلك الطوق العسكري الذي ضرب حول المناطق الشرقية إبان "حرب التحرير" (.)1989
وعرف الجيش اإلسرائيلي صعوبات كبيرة في تحطيم المقاومزة فزي الجنزوب ،48وتزردد كثيز اًر عزام  1982فزي

زطر إلززى اسززتخدام ميليشززيات محليززة حليفززة مززن أجززل الززدخول إلززى المخيمززات.
احززتالل غززرب بيززروت ،واضز ّ
وعانززت صززورة "تسززاهال" ومعنوياتززه تقهقز اًر كبيز اًر فززي إعقززاب حززرب  12تمززوز  2007جز ّزراء عززدم قدرتززه علززى
سحق رجال المقاومة التابعين لز"حزب هللا".

مززا مززن شززك بززأن أط زراف الن ززاع الخززارجيين كززانوا يمتلكززون القززدرات العسززكرية واألسززلحة المتفوقززة

التي تؤهلهم إلحراز نصر ساحق على خصومهم من اللبنانيين ،لكنهم امتنعوا عزن المجازفزة خشزية وقزوعهم
في مواجهة شاملة مع الفريق الخارجي الذي يحمي الخصم اللبناني في الداخل.

 .45دار المسيرة ،حرب لبنان :صور ،و امق وأحداث ،بيروت ،دار المسيرة.1980 ،
انطوان الخويري ،حوادث لبنان 11 ،جزء ،الجزء الثاني ،بيروت ،دار االبجدية للصزحافة والطباعزة والنشزر– 1975 ،
.1987

موريس عاقوري ،احداث لبنان ،جزءان ،بيروت1980 ،؟

 .46الق زوات اللبنانيززة ،المقاومااة اللبنانيااة واالحااتالل السااوري :حاارب الممااة يااوم ،بيززروت ،منشززورات الق زوات اللبنانيززة،
 370 ،1979ص.
 . 47انطز زوان خ ززويري ،حاااوادث زحلاااة  ،1981-1975سلس ززلة حز زوادث لبن ززان 11 ،ج زززء ،الج زززء الح ززادي عش ززر ،دار
االبجدية للصحافة والطباعة والنشر 467 ،1982 ،ص.

 .48احمد حسين عبدهللا ،يوميات المقاومة الوطنياة اللبنانياة مان حزااران  1982حتاا كاانون األول  ،1983بيزروت،
دار الكتاب الحديث120 ،1985 ،ص.
محمود اللبدي ،بيروت  :1982الحصار والصمود ،دمشق ،دار الغليل 384 ،1985 ،ص.
معن بشور ،بيروت من الحصار إلا االنتفاضة ،بيروت ،مؤسسة دار الكتاب الحديث 104 ،1984 ،ص.

مصطفى طالس ،الغزو االسراميلي للبنان ،دمشق.1985 ،

كاظم حطيط ،المقاومة الوطنية :منطلقات وابعاد ،دار الكتاب112 ،1986 ،ص.

فيصل جلول ،المقاومة اللبنانية واالحتالل االسراميلي في جنوب لبنان ،عمان ،دار الكرمل.1986 ،
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وفي معزل عن مخاطر وقوع مواجهات دولية مباشزرة ،هزل كزان فزي اسزتطاعة الجيزوش األجنبيزة

وضع امكانيات وقدرات أكبر لبلوج أهدافها في سحق معارضيها من اللبنانيين؟

اإلمكانز ززات موجز ززودة دون ريز ززب ،إال أنز ززه تعز ز ّزين علز ززى الجيز ززوش النظاميز ززة دفز ززع الز ززثمن المطلز ززوب
والتضحية بأرواح جنودها وخاص ًة توافر االستعداد لديها للقيام بالمغزامرة .فحزرب الشزوارع هزي بمثابزة كمزين
49
شكلت حرب األزقة مع عوامزل اخزرى مهمزة ،أبرزهزا
شرس ومكلف جداً على الصعيد البشري واإلنساني ّ .
قززوة الت ززام عناصززر الميليشززيات ،عوائززق صززعبة أمززام غزززو الجيززوش األجنبيززة للمنززاطق السززكنية ،ممززا رفززع

األخطززار المحيقززة بهكززذا عمليززات علززى أرواح عناصززر الفززرق العسززكرية النظاميززة .لززذا بززدا وكززأن الجيززوش

تخّلت في بعض مراحل الحرب عن محاوالت احتالل مناطق إضزافية ،وقامزت عزوض ذلزك بتوجيزه قصزف

عشزوائي وغالبزاً مزن مواقزع بعيزدة .فاقتصزرت العمليزات الحربيززة علزى إطزالق النزار عبزر خطزول التمزاس مززا
جعززل الحززرب ت زراوح لفت زرات طويلززة دون حصززول أي تغييززر ميززداني .شز ّزكل هززذا الواقززع أحززد مرتك ززات نظززام
الحرب الطويلة األمد في لبنان.

أدركت الميليشيات والتنظيمات المسّلحة أن وثوق العالقزة بزين مسزّلحيها والس ّزكان يعززز مقومزات

الصمود والمقاومة .وأكثر مزا سزاهم فزي تقويزة التززام المزواطنين الميليشزيوي ،وتأييزدهم العملزي للمقاومزة ،هزو

السكان في صد الهجمات .حال هزذا
استهداف األحياء السكنية بالقصف المدفعي الذي أدى إلى استشراس ّ
تمكن الجيوش من فرض االستسالم
المرات ،دون ّ
التضامن القوي بين الميليشات والمواطنين ،في كثير من ّ
علززى المنظمززات الميليشززيوية .وحصززل الززدعم الشززعبي أحيان زاً بسززبب الخززوف مززن أن يززؤدي االستسززالم إلززى

التجمع أو الطائفزة التزي ت ّزدعي التنظيمزات المسزّلحة الزدفاع عنهزا .50وحصزل الزدعم مز ار اًر تحزت
نهاية وجود
ّ
وطززأة الضززغط المعيشززي الحيززاتي ،فالعززائالت القاطنززة فززي منززاطق الش زريط الحززدودي مززثالً ،لززم يكززن أفرادهززا
ليجززدوا عمزالً لهززم فززي إسزرائيل مززا لززم ُيقززدم أحززدهم علززى االنخزرال فززي "جززيش لبنززان الجنززوبي" وهززو الميليشززيا
التابعة للدولة العبرية .51وكشف القصف المزدفعي والحصزارات عزن ضزعف فعاليزة الجيزوش النظاميزة ،ففزي

أحسن األحوال لزم تسزمح هزذه التقنيزات الحربيزة سزوى فزي تحقيزق نجزاح محزدود جزداً ،أو بزاهظ الكلفزة ماديزاً
49

. Gérard Chaliand, Stratégies de la guérilla, Paris, Payot, 1994.
 .50جوزف أبو خليل ،قصة الموارنة في الحرب :سيرة ذاتية ،بيروت ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،1990 ،
 467ص.44 ،
. D’après un rapport intitulé “Liban: Reconstruction et sécurité”, publié par la
Direction générale de la documentation de l’information et des recherches
(DGDIR), Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Ottawa,
Canada, novembre 1995, 54 p.

51

268

نزاعات الداخل وحروب الخارج

وبشرياً مما انعكس سلباً على معنويات الجنود التابعين للجيزوش النظاميزة .كتزب الم ارسزل السياسزي لإلذاعزة
االسزرائيلية شزيمون شزيفر فزي خاتمزة كتابزه جملزة مالحظزات حزول أفزول أهزداف االجتيزاح االسزرائيلي للبنزان
 ،1982أبرز ما ورد فيها اآلتي:

"وقززف منززاحيم بززيغن عززاج اًز .اس زرائيل بززدأت تنسززحب مززن لبنززان بالتنززازل عززن أهززدافها الشززاملة،
االحسزاس بالنززدم راح يت ازيززد :مززن أجززل تحقيززق النتززائ المقصزلة تز ّزم تنفيززذ هززذه الحملززة الطويلززة بكززل عززذاباتها
على لبنان .الجيش االسرائيلي ينكفئ إلى الوراء والجهزات المعاديزة السزرائيل تعزود فتزنظم نفسزها مزن جديزد.

وخالصززة األمززر ،أن صززورة الوضززع فززي لبنززان يمكززن أن تعززود مز ّزرة أخززرى إلززى مززا كانززت عليززه قبززل نشززوب
الحرب .ماذا سيحدث عندئذ؟ هل سيكتب المؤرخون عن العملية الباهرة التي نفذتها الحكومزة بقيزادة منزاحيم
بيغن الذي نجح في إعادة العجالت إلى الوراء؟".52

عجزززت مختلززف الجيززوش النظاميززة عززن مقاومززة االضززطرابات والهجومززات فززي لبنززان رغززم تفوقهززا

من حيث العدد والسالح والتنظزيم .ولزم تكزن فزي حزال يسزمح لهزا بفزرض نفوذهزا علزى الميليشزيات المعاديزة.

لذلك حّلت هدنة عسكرية غير مستقرة بين الجيوش والميليشيات.

اسززتطاعت الميليشززيات الززدفاع عززن منززاطق نفوذهززا ولززيس احززتالل منززاطق اخززرى .ففززي بعززض

منززاطق خطززول التمززاس اتسززمت المواقززع القتاليززة بثبززات متززين ،ولززم يززتم التوصززل خززالل أوقززات طويلززة مززن

اشززتعال النززار إلززى أي تقززدم عسززكري .ولززم يسززمح وضززع خطززول التمززاس بززأن تكززون هززذه الحززدود أكثززر مززن
أمكنززة إلطززالق النززار أو لتززأجي حززرب مواقززع بززال جززدوى .وتعتبززر الحززرب فززي منطقززة كززاليري سززمعان عززام

 1976حالة نموذجية في المحاوالت الفلسطينية المتكررة على مدى أشهر لشق ممر إلزى مخ ّزيم تزل الزعتزر
وخرق خطول الدفاع من دون طائل لربط مخيمات الفلسطينيين ببعضها .ولكزن المسزّلحين الفلسزطينيين "لزم

ينجحوا اطالقاً بفتح أية ثغرة".53

10
البناء الميليشيوي :أرضية مادية ومالية
نظمت الميليشيات "مناطقها" وعملت علزى إحزداث تغييزرات ديموغرافيزة واسزعة ،ففزرزت المنزاطق

مهجرًة السكان تحت الضغط وبالقوة ما أدى إلى صفاء طزائفي فزي كزل
حسب االنتماءات الدينية والمذهبية ّ
 .52شيمون شيفر ،كرة ال لج (اسرار التدخل االسراميلي في لبنان) ،القدس327 ،1984 ،ص ،ص .324-323
 .53تيودور هزانف ،لبناان تعاايش فاي زمان الحارب :مان انهياار دولاة إلاا انبعااث أماة ،نقلزه عزن االلمانيزة مزوريس صزليبا،
مركز الدراسات العربي -االوروبي ،باريس ،دار لحد خاطر للطباعزة والنشزر ،بيزروت 832 ،1994 ،ص ،ص
.280
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منطقة .54ومن لم يكن من طائفة القوى المسيطرة أو رأيها ُقتل أو غادر مكان سكنه ومنطقته ،وفزي أفضزل
طر إل ززى ك ززتم ميول ززه عل ززى س ززبيل المس ززايرة .ف ززأطلق ال ززبعض تس ززمية "الغيت ززو" عل ززى المن ززاطق
األحز زوال اضز ز ّ

المتجانسززة .وباشززرت الميليشززيات بنززاء أرضززية ماديززة وماليززة عززن طريززق السززرقة ومصززادرة الملكيززة الخاصززة
والجبايات المنظمة ،وأهم ما قامت به:

أوالً -أعمااال الساارقة :نهززب مرفززأ بيززروت سززنة  1976واألس زواق التجاريززة وسززط العاصززمة .تز ّزم
السززطو علززى المحززالت بالتعززاون بززين الميليشززيات .تضززمنت اتفاقززات وقززف النززار بززين المتحزاربين وفاقزاً غيززر
معلززن علززى سززلب بضززائع المحززالت التجاريززة الواقعززة ضززمن منززاطق سززيطرة الميليشززيات .55جززرت عمليززات

نهب منظمة لألسواق التجارية سمحت للميليشزيات بتمويزل نفسزها مزن غنزائم السزطو ،فجمعزت المزال بهزدف

شراء األسلحة .وفي شهر أيلول  1975تعرضت المؤسسات التجارية والمحالت للسرقة في طزرابلس ،وهزي

زداء مزن شزهر تشزرين األول قامزت القزوى الفاعلزة
ثاني أكبر مدينة بعزد العاصزمة اقتصزادياً وديموغرافيزاً .وابت ً
بز زز"تنظيف" األسز زواق التجاري ززة وس ززوق الص ززاغة ف ززي بي ززروت م ززن محتوياته ززا وعم ززدت إل ززى احراقه ززا لطم ززس
ظم للسززرقة
السززرقة .56وتوّلززت عناصززر مس زّلحة مززن الميليشززيات تززأمين الحمايززة لعمليززات النهززب ،فكانززت تززن ّ
مجموعات خاصزة .57بوشزر فزي الوقزت نفسزه مزن تلزك السزنة بسزرقة السزيارات وأثزاث المنزازل .وفزي بيزروت

"الغربية" ُدبرت بنجاح محاوالت سرقة عدد من كبريات التعاونيزات الرسزمية والخاصزة والسزوبرماركت خزالل

كززانون الث ززاني  .1976وفززي الح ززدث ت ززم االسززتالء عل ززى مسززتودعات الريج ززي وج ززرى "تكنيسززها" م ززن ال ززورق
ّ
58
والسجائر ،وأُفرغت المكاتب من محتوياتها  .وأقزتحم المسزلحون عزدداً مزن اإلدارات الرسزمية واسزتولوا علزى
الموجودات وعلى وسائل النقل التابعة لها ،وأبرز هذه الدوائر مكاتب السراي الحكومي.59

 .54علززي الفززاعور ،جغرافيااة التهجياار (دراسااات ميدانيااة :وقااامق وحلااول) ،حززارة حريززك ،المؤسسززة الجغرافيززة351 ،1993 ،

ص.
Judith Harik, The Public and Social Services of the Lebanese Militias, Oxford, Center for
Lebanese Studies, 1994.

 .55جوناثان رندل ،حارب األلاف سانة :حتاا آخار مسايحي ،أماراء الحارب المسايحيون والمغاامرة االساراميلية ،ترجمزة
بشار رضا ،بيروت؟231 ،1984 ،ص ،ص .91-87
 .56المحرر ،1975/9/24 ،ص .1
 .57المرجع نفسه.
 .58المحرر ،1976/1/26 ،ص 6؛ والنهار ،1976/1/26 ،ص .3
 .59النهار ،1976/3/22 ،ص .3
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امتززدت السززرقة فززي آواخززر آذار إلززى مسززتودعات مرفززأ بيززروت .وفززي كززل المز ّزرات كانززت تُشززعل
ظم إلزى درجزة غزدت معهزا مزن أحاديزث النزاس
الحرائق عمداً لتغطية السزرقات .وانتشزرت أخبزار النهزب المزن ّ

اليوميززة خززالل "حززرب السززنتين" باعتبارهززا آف ز ًة قتاليززة وأخالقيززة مرتبطززة بالتنظيمززات المس زّلحةُ .قز ّزدرت قيمززة
المسروقات من مرفأ بيروت بملياري دوالر .واسزتولت المنظمزات المسزّلحة علزى حزوالى سزبع مليزارات دوالر
خالل  15سنة .60ويشمل هذا المبلغ :نهب وسط بيزروت واالسزواق التجاريزة ،سزرقة صزناديق األمانزات فزي
المصززارف الواقعززة فززي منززاطق القتززال ،مصززادرة الملكيززة الخاصززة ومززداخيل إيجززارات الشززقق التززي اسززتولت

عليها الميليشيات بالقوة و"التعويضات" التي دفعها أصحابها بغية اسزتعادتها ،سزرقة السزيارات والمجزوهرات،

النهززب المتكززرر للمتززاجر والمخززازن ،االمتنززاع عززن دفززع تعريفززات أجه ززة الخززدمات العامززة كالمززاء والكهربززاء
والهاتف وغيرها.61

خززالل "حززرب السززنتين" تعز ّزرض ثززالث عشززر مصززرفاً فززي بيززروت لعمليززات نهززب ضززخمة اسززتولى
المسّلحون على محتوياتهزا وخصوصزاً الخززائن الحديديزة المسزتأجرة مزن قبزل الزبزائن وصزناديق األمانزات.62

وت ز ّزم مص ززادرة أمز زوال نقدي ززة وثمين ززة بينه ززا س ززبائك ذهبي ززة ومج ززوهرات وس ززندات مالي ززة .أم ززا المص ززارف الت ززي
تعرضت للسرقة فهي :البنك البريطزاني للشزرق األوسزط تع ّزرض مركززه الرئيسزي ألكبزر عمليزة نهزب ضزخمة
وسرق أيضاً بنكو دي رومزا
في كانون األول  1975وبلغت قيمة المسروقات نحو  150مليون ليرة لبنانيةُ .
في  5نيسان  ،1976واستهدف النهزب البنزك األهلزي االردنزي ،البنزك السزعودي ،البنزك الهولنزدي ،بنزك نوفزا
سزكوتيا ،بنززك أوف كنززدا ،بنززك مصززر لبنززان ،الشززركة الجديزدة لبنززك سززوريا ولبنززان ،بنززك فرعززون وشززيحا ،بنززك

عب ززر الش ززرق ،وبن ززك ناس ززيونال دو ب ززاري ،63وف ززرع بن ززك االعتم ززاد اللبن ززاني ف ززي المدين ززة الص ززناعية ف ززي س ززد
البوشرية.64

اني ااً -الض ارامب غياار المشااروعة :تشززمل اسززتيفاء الرسززوم المفروضززة علززى البضززائع المصز ّزدرة
والمستوردة وعلى حركة المسافرين من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيات على طول الشاطئ اللبناني

من الشمال إلى الجنوب .فضالً عن الرسوم المفروضزة علزى انتقزال الملكيزة ألن الميليشزيات اسزتطاعت أن
60
التحول الديمقراطي في لبنان ...،مذكور سابقاً ،ص .74
مسره ،المجتمق المدني و ّ
 .انطوان ّ
. Georges Corm, “Liban: Hégémonie milicienne et problème du rétablissement de
l’Etat”, in Monde arabe maghreb machrek, no. 131 (jan.- mar.1991), pp.13-25,
p. 14.
 .62النهار ،1976/4/3 ،ص  3و.4

61

 .63النهار ،1976/4/6 ،ص  1و 4و ،1976/5/27ص .6
 .64النهار ،1975/8/31 ،ص .3
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تنشززئ مكتب زاً لمراقبززة حركززة الززدوائر العقاريززة يتززولى مهمززة تحصززيل الجبايززات علززى معززامالت بيززع األ ارضززي

واألمالك العقارية وحصر اإلرث وانتقاله ،إضاف ًة إلى المكاتب المالية لمراقبة حركة دوائر تسجيل السيارات
(الميكانيززك)ُ .فرضززت ض زرائب علززى المطززاعم والمالهززي وأنديززة القمززار وأوكززار الززدعارة ،وض زرائب جمركيززة
على مرور السلع واألشخاص على المعابر بين المناطق ،وضرائب على المحروقزات والقمزح ،واخزرى علزى

المتاجر والمعامل والمؤسسات التجارية وعلزى أصزحاب المهزن الح ّزرة وعلزى المسزاكن .وكانزت الجبايزات تزتم
غالباً بموجب إيصاالت مالية خاصة (يراجع صور عن بعض النماذج المتوافرة على الصفحات التالية).

تم التوصل إليها على فترات .وأنشأ كل تنظيم ميليشيوي جهزا اًز
جاء تمويل الميليشيات من موارد ال

مالي زاً منظم زاً يشززبه إلززى حز ّزد كبيززر و ازرة المززال مززن حيززث اعتمززاده علززى أصززول المحاسززبة والتسلسززل الهرمززي
اإلداري .65ووضززعت هززذه األجه ززة "ق زوانين" الجبايززة التززي تنظمهززا الميليشززيات مززن الم زواطنين والمؤسسززات

التجارية والصناعية والمرافق العامة .كانت زيادة مداخيل الميليشيات تعني ُحكماً نقصاً في موارد الدولزة.66
ركززز المواطنززون علززى الشززكوى مززن عززبء الجبايززات الماليززة المفروضززة كأحززد أشززكال التعبيززر عززن مواقززف
وتحولزت إلزى
الشجب واالدانة ضد تسّلط الميليشزيات .ومزع هزذه الجبايزات الماليزة دخلزت الحزرب فزي دوامزة ّ
ظززاهرة تعيززد انتززاج نفسززها وتسززعى إلززى اسززتم ارريتها .وفززي مززا يلززي بعززض نمززاذج إيصززاالت الجبايززات الماليززة
والرسوم على مرور السيارات السياحية والشاحنات:

. Jihad Alam, “Crise dans la Crise, Guerre dans la Guerre”, in Les Cahiers de l’Orient,
14(1989)2, pp. 35-48.
66
. Salim Nasr, “Anatomie d’un système de guerre interne: Le cas du Liban”, Paris,
Cultures et Conflits, no. 1, hiver 1990-1991, p.93.
65
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جدول  - 2المداخيل الشهراة حدى الميليشيات الكبرى من الضرامب المفروضة
القيمة بالدوالر األميركي
80.000

275

67

الضرامب أو الرسوم المستوفاة
جبايات عقارية
مداخيل الموانئ الواقعة تحت سيطرتها

280.000

ضرائب على المحروقات

100.000
240.000

ضرائب على المطاعم والمالهي ونوادي القمار

20.000

محصلة على المعابر الجمركية
ضرائب
ّ
المجموع (مليون وأربعماية وأربعون ألف دوالر أميركي شهرااً)

1.440.000

جدول  - 3قيمة بعض الضرامب أو الرسوم المفروضة
القيمة بالدوالر األميركي
30
8
50
3
0.5
0.03

نوع الضرامب أو الرسوم المستوفاة
ضريبة مفروضة شهرياً عن كل معمل أو مؤسسة
ضريبة شهرية على كل متجر

ض ريبة عن كل سيارة مستوردة إلى الميناء وتكاليف إنزالها إلى الرصيف
ضريبة عن كل ليلة تودع فيها السيارة على رصيف المرفأ

رسوم عن كل صفيحة بنزين أو مازوت

رسوم على رخص البناء بمعدل ثالثة سنتات على المتر المربع الواحد

2

رسوم على الدونم الواحد من األراضي الزراعية المبستنة

1

ضريبة عن كل جواز سفر

1

ضريبة شهرية على مرور كل سيارة سياحية خاصة أو عمومية على الحواجز الجمركية بين

المناطق
0.5
2
125 - 40
4.5
3
6

67

ضريبة شهرية على كل مسكن

ضريبة شهرية على مرور الشاحنات الصغرى (بيك  -اب)

ضريبة على كل مسافر ببواخر النقل البحري من لبنان إلى الخارج بين  40و$ 125

ضريبة على كل صندوق ويسكي مستورد إلى أحد المرافئ
ضريبة على صندوق سجائر مستورد إلى أحد المرافئ
ضريبة على كل طن من الترابة (االسمنت)

 .ان األرقززام ال زواردة فززي هززذا الجززدول وفززي الجززدولين الالحقززين هززي حصززيلة سلسززلة تحقيقززات طويلززة أجريتهززا مززع
المعنيين والمكّلفين دفع هذه "الضرائب" كل في مجال عمله ،إضافة إلى مراجع اخرى.

276

نزاعات الداخل وحروب الخارج

جدول  - 4قيمة بعض الضرامب والرسوم النسبية المفروضة
نسبة الضرابة

نوع الضرابة أو الرسم

%40

ضريبة على تسوية مخالفات البناء تصل إلى  %40من قيمة التسوية

%1

رسوم على انتقال اإلرث وعلى األبنية الجديدة

%2
%4

رسوم مفروضة على مبيعات العقارات واألراضي

ضريبة على مداخيل المطاعم

ال ااً -المضاااربة علااا اللياارة اللبنانيااة :ارتززبط عهززد الميليش زيات فززي لبنززان بالمضززاربات علززى

العملة الوطنية .نشطت عمليات تزوير العملة الوطنية واألجنبيزة وترويجهزا .وافتتحزت الميليشزيات مصزارف

مرتبطة بها ،68سعت من خاللها إلى اجتذاب التوظيفات الماليزة للم ّزدخرين اللبنزانيين بفوائزد مرتفعزة لتشزجيع

أكبر عدد ممكن على إيداع األموال .وأدى التراجع المذهل لسزعر صزرف الليزرة اللبنانيزة ،واإلفزالس المشزبوه

لبعض المصارف المرتبطة بقزوى حزبيزة ،69إلزى إفقزار عزدد كبيزر مزن المزواطنين ،والزى تزراكم ثزروات طائلزة

بين أيدي الميليشيات.

مقربززون
يس ّزمي جززورج قززرم عززدداً مززن المصززارف التزي "أعلنززت إفالسززها وكززان يززديرها مسززؤولون أو ّ
مززن أحززاب" ،مشززي اًر إلززى تكززاثر حجززم هززذه الظززاهرة بززين  1982و .701988ويضززيف بززأن "ضززخامة المبززالغ
موضوع التفليسة تحمل على االعتقاد بأن المسزألة تتعلزق بعمليزة اخزتالس أمزوال لمصزلحة أحززاب" ،ويزرجح

أن تكون كالً من الميليشيات الكبرى قد "توصلت إلى جزء من األربزاح المحققزة علزى حسزاب الكتلزة البريئزة

اء أكانززت األربززاح المكتسززبة مززن خززالل اإلفالسززات الشززهيرة للمصززارف ،أم بواسززطة
للمززودعين اللبنززانيين ،سزو ً
ابتداء من ."1985
االنهيار الكبير لسعر صرف الليرة اللبنانية
ً
رابعااً -ا تجاار بالممنوعاات :تحولزت الزدويالت بعزد تقّلزص سزلطات الدولزة إلزى منزاطق وم اركزز

ل لتهريززب والتزويززر وصززلة للوصززل بززين شززبكات االتجززار بالممنوعززات فززي العززالم .ازدهززرت ز ارعززة الحشيشززة

. Georges Corm, “Liban: Hégémonie milicienne et problème du rétablissement de
l’Etat”, … op. cit., p. 15.
69
التحول الديمقراطي في لبنان … ،مذكور سابقاً ،ص .74
مسرة ،المجتمق المدني و ّ
 .انطوان ّ
70
. Georges Corm, “Liban: Hégémonie milicienne et problème du rétablissement de
l’Etat”, … op. cit., p. 15.
Cf. aussi Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique », ap. François Jean et JeanChristophe Rufin (dir.), Economie des guerres civiles, Paris, Hachette, Plurielinédit, 1996, 598 p., pp. 62-103, p. 84.
68
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والمخ ززدرات بفع ززل غي ززاب س ززلطة الق ززانون ،ونش ززوء الميليش ززيات الت ززي رع ززت ش ززبكات التهري ززب .العدي ززد م ززن

التنظيمات المسّلحة استخدم الكسزب المزادي النزاجم عزن صزفقات التهريزب لتمويزل النشزاطات الحربيزة .ومزع

انقسام البالد إلى مناطق شبه متجانسة دينياً ومذهبياً ،أصبح كل مشروع لالتّجار
بالمخدرات يفترض توافقزاً
ّ
71
ب ززين ق ززوى األم ززر الواق ززع المس ززيطرة وتركي ززب ش ززبكة تهري ززب مختلط ززة اس ززالمية  -مس ززيحية  .ع ززرف انت ززاج
الحشيشزة واألفيزون والكوكزايين ازدهزا اًر بصزورة رئيسزية فززي سزهل البقزاع اللبنزاني ،وارتفعزت فزي هزذه المنطقززة

فالمخدر ،بصزورة
المخدرات.
نسبة تحويل المخدرات المستوردة بصورة ملحوظة وكذلك عدد مختبرات انتاج
ّ
ّ
عامة ،يزرعه شيعة في البقزاع ،ويشزتريه ُس ّزنة أو مسزيحيون لنقلزه نحزو المطزار والم ارفزئ ،ويتزولى مسزيحيون
تهريبززه إلززى الشززبكات فززي الخززارج .جززاءت أم زوال التهريززب لتمحززو الخصززومات اإليديولوجيززة األكثززر حز ّزدة.
فالتهريب ال يعرف خصومات سياسية وال فروقات دينية أو مذهبية ألنه اتفاق على التواطؤ بين الجميع.

أما الميليشزيات والقزوى المسزيطرة التزي لزم ترعزى عمليزات تهريزب بصزورة مباشزرة فكانزت تتقاضزى

الضرائب على انتقزال المخزدرات بالشزاحنات علزى الحزواجز الجمركيزة .وُق ّزدرت حصزيلة االتجزار بالمخ ّزدرات
فززي لبنززان بح زوالى مليززار دوالر سززنوياً .72وفض زالً عززن المززداخيل الناجمززة عززن الم زواد الممنوعززة تلّقززت القززوى

الميليشيوية أمواالً لقاء استيراد المواد السامة من الدول الصزناعية ،73التزي ت ّزم اسزتقدامها مزن ايطاليزا وكانزت
تنقل لتوضع في أماكن وسط الطبيعة ما بين الشاطئ والجبل بزدءاً مزن عزام  .741987وتمكنزت هزذه القزوى
مززن االسززتيالء علززى المسززاعدات الغذائيززة الخارجيززة المرسززلة إلززى الشززعب اللبنززاني وقامززت بممارسززة أعمززال

القرصنة البحرية.

خامساً -بناء ترسانة أسلحة :اسزتطاعت الميليشزيات تكزوين ترسزانة ضزخمة مزن األسزلحة منهزا

مززا هززو مسززروق مززن الجززيش اللبنززاني عززام  1975واوائززل  ،1976ومنهززا مززا هززو متززدفق مززن الخززارج .الززدافع
 . 71بهجت جابر" ،الكشف عن شبكتي تهريب مخدرات نجحتا في عشرات العمليات خالل األحداث" ،النهار،
 ،1995/12/1ص .7
. D’après Foreign Report (Londres) 6 oct. 1994, cité dans un rapport intitulé “Liban:
Reconstruction et sécurité”, publié par la Direction générale de la
documentation de l’information et des recherches (DGDIR), Commission de
l’immigration et du statut de réfugié, Ottawa, Canada, novembre 1995, 54 p.,
p.15.
مسره ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في لبنان ... ،مذكور سابقًا ،ص .74
يُراجع ايضًا انطوان
ّ
73
. Georges Corm, “Liban: Hégémonie milicienne et problème du rétablissement de
l’Etat”, … op. cit., p. 15.
74
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, ap. François Jean et JeanChristophe Rufin (dir.), Economie des guerres civiles, Paris, Hachette, Plurielinédit, 1996, 598p., pp. 62-103, p. 82.
72
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األساسزي الضززطرار الفئززات اللبنانيزة إلززى التسزّلح هزو وجززود السززالح بكثزرة لززدى جهززات لزيس للدولززة اللبنانيززة

عليها أي سلطة ،وشعور اللبنانيين بأنهم بال حماية من الدولة.

جززرى اسززتقدام السززالح بطززرق مختلفززة :بح ز اًر حيززث أنزلززت السززفن والزززوارق كميززات مززن األسززلحة

البرية الرسمية والطرق الحدوديزة الزوعرة ،وأخيز اًر جزواً
والذخائر في المرافئ الخاصةّ ،اً
وبر عن طريق الحدود ّ
تم على أساس  6و6
حيث أُنزل السالح في بعض المطارات العامة والخاصة .دخول بواخر السالح مثالً ،ال

مكززرر ،وطغززى ت زوازن السززلبيات خززالل الحززرب .فززدخل أفرقززاء الص زراع فززي سززباق مززن أجززل التس زّلح ،وتحقززق

التزوازن فززي القتززل والخطززف والتخريززب واقتنززاء األسززلحة .تحولززت الززبالد نتيجززة الحريززة المطلقززة فززي االتّجززار
بالسزالح إلززى ترسزانة ضززخمة ألدوات الفتزك المتدفقززة عليهزا .وحصززلت الميليشزيات علززى مسزاعدات خارجيززة

باألسززلحة والمززال .75وكلمززا ت زوافرت أثنززاء الحززرب لززدى المقززاتلين أسززلحة ذات مززدى بعيززد كانززت تتسززع دائ زرة
القتال إلى مناطق جديدة.

إذا استثنيت المساعدات الخارجية ف ن القيمة االجمالية لمداخيل التنظيمات المسّلحة الكبزرى مزن

عمليات النهب ومصزادرة المزوارد العامزة بلغزت مليزار دوالر سزنوياً ،أي  15مليزار دوالر خزالل  15سزنة.76
استعملت هذه المبالغ لدفع رواتب عناصزر التنظيمزات المسزّلحة ولجمزع ثزروات ضزخمة لرؤسزاء الميليشزيات
مودعة بأكثرها في الخارج.

ساهمت الميليشيات في جززء مزن أموالهزا المكدسزة فزي تنشزيط االقتصزاد الزذي عزرف فزي الحزرب

تغييز اًر جززذرياً فززي مسززاره .فقامززت بتوظيززف األمزوال فززي شززركات صززناعية وتجاريززة وعقاريززة ومصززرفية وذلززك
لتمكينها من التغلغل فزي الزدورة االقتصزادية بزل والتزأثير عليهزا .وسزعت عبزر المؤسسزات التزي امتلكتهزا إلزى

زاء علززى توصززيات صززادرة عززن قيززاديين بززارزين ووفقزاً لشززرول أهمهززا
تقززديم خززدمات لعناصززرها ومناصزريها بنز ً
تعزيز االلتزام أو التبعية.

75
التحول الديمقراطي في لبنان … ،مذكور سابقاً ،ص .74
مسرة ،المجتمق المدني و ّ
 .انطوان ّ
 . 76المرجع نفسه.

بناء الميليشيات والرعاية الخارجية

279

11
ادارات مدنية وتقسيم تحت شعار "منق التقسيم"
داخ ززل من ززاطق نف ززوذ الميليش ززيات كان ززت ه ززذه تم ززارس فيه ززا جمي ززع نش ززاطاتها الت ززي منه ززا قيامه ززا

ضيقة ،فعملت على تلبية حاجاتها المّلحة.
باالستعراضات العسكرية .وحصرت نشاطاتها في رقعة جغرافية ّ
واسززتغّلت الكتابززات علززى الجززدران وحززرب الشززعارات للتح زريض .لكززن كززل ميليشززيا علززى حززدة بقيززت أضززعف

بكثير من الدولة التي كان يصفها البعض بالضعيفة أو بغير الموجودة.

زردي الت ززدريجي ألوض ززاع أجهز ززة الدول ززة ومؤسس ززات
تن ززامي س ززلطات األم ززر الواق ززع ت ارف ززق م ززع الت ز ّ
الخدمات العامة .فحّلت مكانها ،أو إلى جانبها (ألن عدداً من اإلدارات الرسمية استمر في العمل) ،أشكال

من االدارات المدنية التابعة للتنظيمزات المسزّلحة هزدفها إحزالل سزلطات بديلزة فزي ظزل سزيطرة قزوى مسزّلحة

تحولت المناطق إلى دويالت تمارس في جميعها أنزواع مزن "اإلشزراف" أو "الحكزم" .وغالبزاً مزا
غير نظاميةّ .
كانززت المنطقززة السز ّزباقة  -حتززى لززو كانززت منطقززة الخصززم السياسززي -تُحتززذى كززانموذج بززدعوى الززرد علززى
المنطق التقسيمي .فاقتسمت الزبالد تحزت شزعار "منزع التقسزيم" .هكزذا بزرزت "االدارات المدنيزة" أو "الهيئزات

الشززعبية" مدفوع زة بمنطززق تبريززري يتمحززور حززول "سز ّزد الف زراج" و"تلبيززة احتياجززات الم زواطنين" أو "الززدفاع عززن
المناطق المحررة".77

نخبة من األطباء والمهندسين والمحامين واألساتذة والمثقفين وأصحاب االختصاص والمتطوعين

إنخرطوا في صفوف االدارات الشعبية التي من مهامها ملء الفراج الناجم عن غياب مؤسسزات الدولزة مثزل

إصالح شبكات الكهرباء والهاتف ،وشبكات توزيزع الميزاه ،شزبكات الطزرق ،إطفزاء الح ارئزق ،جمزع النفايزات،

المستوص ززفات والعناي ززة بص ززحة عناص ززر الميليش ززيات والمز زواطنين ...وله ززذه الهيئ ززات موازن ززة س ززنوية يق ززدمها
التنظيم التابعة له من ماليته.78

ضززمت الهيئ ززات واللج ززان الشززعبية الت ززي ش ز ّزكلتها األحز ززاب والميليشززيات فاعلي ززات علمي ززة واداري ززة
واجتماعيززة عملززت ،بشززكل عززام ،بززدوام جزئززي أو بشززكل متفززرج كلي زاً .تُشززرف هززذه اللجززان الخاض زعة لسززلطة

الميليشززيات علززى عمززل عززدد مززن المكاتززب المتخصصززة ،فززي الميززادين المختلفززة ،هززي أشززبه بززو ازرات الدولززة

لكنها دونها بكثير تنظيماً وادارًة .فهناك لجان للقطاعزات التاليزة :الصزحة العامزة ،األشزغال العامزة ،الماليزة،
الشز ززؤون الزراعيز ززة ،الشز ززؤون االجتماعيز ززة ،الشز ززؤون النقابيز ززة ،الشز ززؤون االداريز ززة ،التربيز ززة والفنز ززون الشز ززعبية،
 .77الهيئة الشعبية في األشرفية ،الصمود اللبناني ،بيروت.1979 ،
ُ .78يراجع تحقيق صحفي بعنوان" :الحزب التقدمي االشتراكي :في خدمة الجبل–االمارة" ،الحياة،
 ،1990/2/4-3ص .8
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المحروق ززات وال ززنفط ،اإلع ززالم ،االقتص ززاد والتج ززارة ،اآلث ززار ،المص ززالح المس ززتقّلة م ززن دوائ ززر اله ززاتف والمي ززاه

والكهرباء ،مكتب شزكاوى المزواطنين ،ومكتزب شزؤون
المهجزرين .وتزوفرت لزالدارات الشزعبية أجهززة عسزكرية
ّ
القيمززون عليهززا استنسززاباً بأنززه ُيشز ّزكل مخالفززات
رديفززة جززاهزة باسززتمرار للتززدخل عنززد الطلززب لززردع مززا يعتب زره ّ
وخاصة االمتناع عن دفع الضرائب والغرامات.

أدى تغيي ززب س ززلطة الدول ززة إل ززى إغف ززال مجم ززل الش ززؤون والقض ززايا .79فالش ززلل والفوض ززى أص ززبحا

80
وتميززت مرحلزة
مرادفين لحال المؤسسات الرسمية فزي بلزد تُق ّ
ط ُزع أوصزاله الميليشزيات وتتقاسزمه الجيزوش ّ .
سيادة النفوذ الميليشيوي في لبنان بطابع دامغ جعل التدخل في معظم قضزايا النزاس وشزؤونهم هزو القاعزدة.

ففززي المدرسززة ،81وفززي التوظيززف ،وف ززي الحكززم ،وفززي توزيززع الحاج ززات المعيشززية ،كانززت معززايير االنحي ززاز

تحولت إلزى مزا
والالمساواة ّ
أشد وضوحاً من مرحلة سيادة الدولة .فالو ازرة ،والدائرة ،والمدرسة الرسمية مثالًّ ،
يشززبه الخاليززا الحزبيززة للقززوى النافززذة .وأدت عمليززة االفت زراس المنظمززة للسززلطة إلززى إحكززام القززوى الالشززرعية
سززيطرتها المطلقززة علززى امتيززازات االدارة ومقززدراتها وطبيعززة أعمالهززا .اغتصززبت الميليشززيات جزززءاً كبي ز اًر مززن
مهام الدولة ووضعت يدها خاص ًة على الموارد العامة .ولم تبد أي واحدة منها رغب ًة في إعزادة السزلطة إلزى
الدولة أو في التنازل لها عن قسم من الموارد العامة ،ألن زيادة مداخيل الدولة تعني حكماً نقصاً في مزوارد

الميليشيات.

 .79غسان صليبي" ،األعمال الجماعية للمقاومة المدنية ضد الحرب في لبنان اليوم":
in ap. Fadia Kiwan (dir.), Le Liban aujourd’hui, Paris et Beyrouth, Cermoc, 1993, pp.
119-136
 .80رنززده انطززون ،الحااارب وا دارة اللبنانياااة (دراساااة فاااي التعطيااال ا داري) ،ترجمززة رويززده رفقززه ،بيززروت ،دار الفك ززر
لألبحاث والنشر192 ،1990 ،ص.

التصاور والواقاق) ،ترجمزة عفيزف الزرزاز ،مؤسسزة نوفزل،
 .81كمال الصليبي ،بيت بمنازل ك يرة (الكياان اللبنااني باين
ّ
بيروت 312 ،1990 ،ص ،ص .251
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مصادرة سيادة الدولة واختصاصاتها
أوج ززدت بع ززض الق ززوى الميليش ززيوية أجهز ززة "قض ززائية" تابع ززة له ززا ،تعم ززل وف ززق إجز زراءات ش ززديدة

الص زرامة .حززاول بعززض التنظيمززات المس زّلحة أن يضززفي علززى التصززفيات طابع زاً "شززرعياً" فأنشززأ مززا يسززمى
سرية انتهت فزي عزدد
بز"المحاكم الميدانية" .قامت هذه األجهزة في بعض األحيان ب جراء محاكمات ميدانية ّ
مززن المز ّزرات باع ززدامات فرديززة أو جماعي ززة دون أن يشززهد النززاس م ززن اإلدانززة والتجز زريم واالعززدام أي وق ززائع
علنيززة .عززدد مززن المشززتبه بهززم واجهزوا محاكمززات علززى عجززل مززن قبززل هززذه المحززاكم الميدانيززة سزواء تزوافرت

األدّلة أم لم تتوافر.

نفذت قيادة "الثورة الفلسزطينية" أولزى أحكزام باالعزدام رميزاً بالرصزاص صزادرة عزن هزذه المحزاكم.

هكذا أُعدم ابرهيم محمد سليم الجزالد فزي  ،821975/7/8وأحمزد اسزماعيل الحريزري فزي ،831976/11/12
وحكززم علززى محمززد ابززرهيم ابززرهيم بالسززجن عشززر سززنوات .قيززام التنظيمززات المس زّلحة بسززلب الدولززة س ززلطة
ُ
القضاء ،وهي واحدة من اختصاصات السيادة ،تُرجم أيضاً باعتقال الميليشيات لألشخاص الزذين يخالفونهزا
وزجهز ززم فز ززي األقبيز ززة والسز ززجون وتعز ززذيبهم ،وأحيان ز زاً الز ززتخّلص مز ززنهم بالتصز ززفية الجسز ززدية .احترفز ززت
ال ز زرأي ّ
الميليشززيات ،إضززافة إلززى فززرض الخز ّزوة ،القيززام بالتعززديات وتعززذيب االسززرى والمخطززوفين .وفززي ظززل تغييززب

مؤسسززات القضززاء الرسززمية باتززت األوامززر الحزبيززة والفتززاوى تفصززل فززي الخالفززات ،فيكفززي مززثالً أن يحززوز

أحززدهم علززى أمززر مصززادرة أو فتززوى بالسززكن حتززى يقطززن فززي بيززت أخززاله أصززحابه بسززبب ظززروف الحززرب
والفرزُ ،فيستباح له المنزل.
إلى جانب األجهززة القضزائية واألنظمزة المنفصزلة والعشزوائية فزي المنزاطق الخارجزة علزى سزيطرة

السلطة المركزية اللبنانية ،امتلكت الميليشزيات الكبزرى سزجوناً العتقزال مناوئيهزا شزبيهة بسزجن الخيزام بز دارة
شكل حالة نموذجية لتلك المعتقالت .غالباً مزا كانزت هزذه الميليشزيات تتعزرض
"جيش لبنان الجنوبي" الذي ُي ّ

للنقزد الشززديد مززن الجهززات الدوليززة المعنيززة بسززبب الشزرول الرديئززة لهززذه السززجون ،وعمليززات التعززذيب واسززاءة
معاملززة المعتقلززين ورفززض السززماح للعززائالت واألهززالي بزيززارة أبنززائهم المعتقلززين .العديززد مززن االشززخاص قيززد

االعتقززال صززرعوا داخززل السززجون عقززب تعززذيبهم واسززاءة معززاملتهم .ومززع ذلززك ،لززم يكززن ُيسززمح للجماعززات

 .82تراجع الصحف اللبنانية بتاريخ .1975/7/10
 .83تراجع الصحف اللبنانية بتاريخ .1976/11/14
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العاملة في الدفاع عن حقوق االنسان بالقيام بمهامها في زيارة هذه األمكنة ومراقبة ما يجري فيها .84مئات

مززن اللبنززانيين أُرسززلوا إلززى هززذا السززجن أو ذاك بسززبب أفكززارهم المعارضززة للقززوى المسززيطرة ،أو بفعززل أسززرهم
خالل الحرب وعمليات القتال ،أو بعد خطفهم من القرى والبلدات أو عن ظهر البواخر والمراكب البحرية.

أما االشخاص الذين كانوا يعتقلون من قبل القزوى العسزكرية الخارجيزة فزي لبنزان ،كمزا كزان يفعزل

يزجززون قيززد االعتقززال دون توجيززه الززتهم إلززيهم أو احززالتهم أمززام المحززاكم ،أو
الجززيش اإلسزرائيلي مززثالً ،فكززانوا ّ
85
يظّل ززون ره ززن "التوقي ززف االداري" ،إل ززى م ززا بع ززد انقض ززاء مه ززل أحك ززامهم  .وب ززرزت ظ ززاهرة احتج ززاز مئ ززات

اللبنانيين في السجون في الخارج لدى القوى األجنبية المسيطرة على مناطق لبنانية ،خاص ًة في سوريا .ولم
يكن ممكناً تحديد العدد الدقيق لألشخاص المحتجزين فزي هزذه الدولزة أو تلزك .وفزي بعزض األحيزان ،كانزت

قز ززوى األمز ززن اإلس ز زرائيلية تتخز ززذ مز ززن معارضز ززيها المقيمز ززين خز ززارج منز ززاطق الح ز ززام األمنز ززي هز ززدفاً لعملياتهز ززا
الكوماندوسية بواسطة اإلغتيال أو الخطف ،وذلك باللجؤ إلى معدات وأعتدة متطزورة جزداً بمزا فيهزا طزائرات

الهليكوبتر عديمة الصوت والمزودة بالصواريخ.

وجهت المآخذ لز"حزب هللا" باإلبقاء على نظامه القضائي الخزاص فزي المنزاطق الخاضزعة لنفزوذه

بعزد سزنوات علززى إنتهزاء الحزرب الداخليززة وح ّزل الميليشزيات .86ففززي شزبال  1994نفزذ الحزززب حكزم االعززدام
بالشاب حسين عواضه الزذي ديزن بتهمزة قتزل أم وولزديها فزي بعلبزك .87أقزام الحززب هيئزات قضزائية منظمزة

ومعز ّزدة إلكمززال أنشززطته وأجهزتززه العسززكرية واالقتصززادية االجتماعيززة .وهززذه المحززاكم تفصززل وفق زاً للش زريعة
اإلسززالمية ولززيس بحسززب األنظمززة والتقاليززد العشززائرية والقبليززة علززى مززا درجززت عليززه العززادة واالع زراف فززي

منطقة بعلبك  -الهرمل.

. D’après un rapport intitulé “Liban: Reconstruction et sécurité”, publié par la
Direction générale de la documentation de l’information et des recherches
(DGDIR), Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Ottawa,
Canada, novembre 1995, 54 p.

84

85

. Ibid.
. Cf. Country Reports on Human Rights Practices for 1994, publié par le Département
d’État des États-Unis en 1995, Washington, DC: United States Government
Printing Office.
87
. The Lebanon Report, publié mensuellement par Lebanese Center for Policy Studies
(LCPS), Beyrouth, mars 1994a., vol. 5, no 3. Ghassan Moukheiber, “Crime,
Punishment, and Sovereignty”.
86
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هكززذا أصززبحت المجموعززات المختلفززة اللبنانيززة والفلسززطينية وربمززا غيرهززا تززدير أنظمتهززا القضززائية

الذاتيززة المسززتقلة والكيفيززة .وبعززد أع زوام علززى انتهززاء الحززرب لززم تعززد السززيادة الوطنيززة علززى مجمززل اال ارضززي

اللبنانية ،وحتى في المناطق التي تحرص فيها الدولزة علزى إظهزار نفوذهزا ،ألن الحكومزة اللبنانيزة لزيس لهزا

سلطة على المخيمات الفلسطينية ،أو هي تتمتع بسلطة ضعيفة عليها ،حيث تُحكم هذه المخيمات من قبزل
مجموعات فلسطينية تحتفظ بسجونها الذاتية وبجهاز قضائي كيفي على غرار مخيم عين الحلزوه فزي صزيدا

الزذي ُيعتقزل فيززه عزدد مززن السزجناء .وتقززيم المجموعزات الفلسزطينية داخززل مخيمزات الالجئززين نظامزاً قضززائياً
منفصالً وعشوائياً للتعامل مع سكان المخيمات ،وعمد أعضاء في الجماعات التي تسزيطر علزى المخيمزات
إلى اعتقال مناوئيهم وتعذيبهم.

فززي أيززار  1995أقز ّزر مجلززس النزواب قانونزاً يجيززز إعززالن المخطززوفين فززي سززنوات الحززرب متززوفين
قانوناً .ويلحظ القانون حق األطراف المعنيين في إعزالن أي لبنزاني أو أجنبزي اختفزى فزي لبنزان أو خارجزه،
وكانززت الوفززاة هززي التفسززير األرجززح احتمززاالً الختفائززه ،فززي عززداد المتززوفين .ويمكززن ه زؤالء األط زراف التقززدم
بطلززب إلززى المحكمززة العززالن الوفززاة بمززرور أربززع سززنوات علززى إعززالن االختفززاء وال يمكززنهم االفززادة مززن أي

ويسز ّزهل القززانون حززل مشززاكل دعززاوى
ممتلكززات موروثززة إال بعززد سززت سززنوات مززن صززدور شززهادة المحكمززةُ ،
مرة ثانية.
اإلرث والزواج ّ
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13
مداخالت الميليشيات وتقّل

الحراات

إتسز ززم عهز ززد الميليشز ززيات بالتز ززدخل فز ززي خصوصز ززية األف ز زراد والعز ززائالت وحرمز ززة المنز ززازل وس ز زرية

الحد من حرية التعبير ،أو القضاء عليها،
االتصاالت .توصلت الميليشيات خالل مرحلة سيادة نفوذها إلى ّ
داخل مناطق سيطرتها .88فأقامت أجهزة خاصة للمخزابرات وم اركزز للتنصزت علزى االتصزاالت والمكالمزات

ونفززذت عمليززات اغتيززال ضززد
بالشزبكة الهاتفيززة وشززبكات مخبزرين للحصززول علززى معلومززات عززن معارضززيهاُ .

شخصززيات دينيززة وسياسززية واعالميززة معارضززة لقززوى األمززر الواقززع .وظهززر العديززد مززن االنتفاضززات داخززل

التنظيمات المسّلحة كأحد مظاهر التعبير عن الرفض ضد الهيمنة ،وسزعى بعزض الميليشزيات إلزى الخزروج

على سلطة األحزاب التابعة لها .وأصبح النقد العلني على صفحات الجرائد والمجالت ضد القزوى المهيمنزة

أضطرت الصحف إلى مسايرة التنظيمات لتأمين انتقالها بين المناطق وتوزيعها.
ناد اًر ،و
ّ

 .88انطزوان مسز ّزرة ،المجتمااق الماادني والتحا ّاول الااديمقراطي فااي لبنااان ،القززاهرة ،مركززز ابززن خلززدون للد ارسززات اإلنمائيززة،
 190 ،1995ص ،ص .75-74
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المحة باالنتفاضات في "القوات اللبنانية"

89

آب 1976
 .30والدة "القوات اللبنانية" بعد صدامات متفرقة بين الميليشزيات المسزيحية ت ّزم علزى أثرهزا إنشزاء هيئزة عسزكرية موحزدة
ُدعيززت ب زز"القوات اللبنانيززة الموحززدة" لتفززادي اسززتمرار حززروب الحلفززاء خاص ز ًة بززين حزبززي الكتائززب واألح زرار.
وعه ززد إل ززى بش ززير
ض ززمت القي ززادة الموح ززدة ممثل ززين ع ززن الحز ززبين وآخز زرين ع ززن "التنظ ززيم" و"ح ز ّزراس األرز"ُ .
الجميززل األصززغر ،رئاسززة مجلززس هززذه القزوات ،فيمززا تززولى دانززي شززمعون ،نجززل الزرئيس
الجميززل ،نجززل بيززار
ّ
ّ
كميل شمعون ،منصب نائب الرئيس.

 1977و 1978و1979

لم تمنع القيادة المشتركة تجدد حرب النفوذ في شوارع وأحياء من "المنطقة الشرقية".

تموز 1980
الجميزل تقزوم بهجزوم سزاحق علزى م اركزز "النمزور األحزرار" وثكنزاتهم فزي "المنطقزة
 .7الوحدات العسزكرية التابعزة لبشزير
ّ
الجميل العسكرية.
مكرسة زعامة
ّ
الشرقية" وتجتاحها ّ
1981
الجميل ينجح في تنظيم "القوات" وجعلها قوة عسكرية مرهوبة الجانب .لكنه التزم في مشزروعه السياسزي شزعارات
بشير
ّ
الجميزل
"الجبهة اللبنانية" وحززب الكتائزب ،ولزم يخزرج إال قلزيالً عزن طاعزة والزده رئزيس الكتائزب الشزيخ بيزار
ّ
الذي ش ّكلت قواته النظامية العمود الفقري لعديد "القوات".

ايلول 1982
الجميل مع اغتياله بعزد  22يومزاً مزن انتخابزه رئيسزاً للجمهوريزة ،لتواجزه "القزوات" مزن
 .14انهيار مشروع الرئيس بشير
ّ
بعده اياماً صعبة مع القائد الجديد فادي افرام.
 1983و1984
الجميل إلى حزد مع ّزين فزي السزيطرة علزى النفزوذ داخزل "القزوات" مزع انتخزاب ،ابزن شزقيقته،
نجاح محاوالت الرئيس امين
ّ
فؤاد ابو ناضر قائداً لها في  9تشرين األول .1984

89
تم وضع هذا الجدول استناداً إلى مصادر عدة أبرزها الصحف اللبنانية ومجلة حاليات الفصلية ومراجع أخرى.
ّ .
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تموز 1984

الجميل تؤدي في العام التالي إلى سلسلة انتفاضات.
 .29وفاة الشيخ بيار
ّ
آذار 1985
 .12وقززوع انتفاضززة داخززل "الق زوات" بقيززادة تحززالف اليززاس حبيقززة وسززمير جعجززع للتصززدي لمحززاوالت "ابززتالع الق زوات
والقضاء عليها" كما قيل يومها.
ايار
 .9انفجززار تحززالف انتفاضززة  12آذار ،وتززولي حبيقززة رئاسززة "الهيئززة التنفيذيززة فززي القزوات اللبنانيززة" الززذي شززرع فززي تنفيززذ
خيززار االنفتززاح عل ززى س زوريا ،ويتززرجم انفتاح ززه بالتوصززل إلززى "االتف ززاق الثالثززي" مززع حرك ززة "أمززل" والح زززب
التقدمي االشتراكي في رعاية سوريا ومباركتها.
كانون ال اني 1986
 .15وقوع انتفاضة جديدة داخل "القوات" بقيادة الزدكتور سزمير جعجزع أدت إلزى اسزقال "االتفزاق الثالثزي" وابعزاد حبيقزة
مع عناصره إلى زحلة .وجعجع يصبح الحاكم الفعلي لز"القوات".
شباط
اقتحام وحدات جعجع أقليم المتن الشمالي الكتائبي آخر المعاقل العسزكرية لحززب الكتائزب .واخضزاع "القزوات اللبنانيزة"
لمحاولة إعادة تأهيل وتحقيق استقالليتها كمؤسسة مستقلة عن حزب الكتائب وغيره من القوى.
آب

زالتمرد عل ززى محاول ززة جعج ززع ف ززرض إع ززادة التأهي ززل العس ززكري عليه ززا .قام ززت تل ززك
 .10قي ززام بع ززض وح ززدات "القز زوات" ب ز ّ
الوح ززدات بمهاجم ززة مق ززر المجل ززس الحرب ززي .ونج ززاة القائ ززد األس ززبق فز زؤاد اب ززو ناض ززر ال ززذي إتُه ززم بتحز زريض
المتمردين من مكمن مسّلح.

ايلول

 .27محاولة قوات حبيقة اقتحام خطول التماس والعودة إلى األشرفية تبوء بالفشل.
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االنتفاضات وا نشقاقات داخل حركة "أمل"

90

نيسان 1982

وصززل الوضززع داخززل الطائفززة الشززيعية إلززى مرحلززة فززرز المواقززف وتحديززد المواقززع ،أي تحديززد الخيززارات اإليديولوجيززة النهائيززة:
البعززد
بززين الهويززة الوطنيززة ذات البعززد الشززيعي كمززا ت ارهززا "أمززل" داخززل الكيززان اللبنززاني ،والهويززة اإلسززالمية ذات ُ

االممي كما يطرحها "حزب الدعوة اإلسزالمي" مزن منطلقزات ايرانيزة والتزي سزيتبناها الحقزاً "حززب هللا" فزي لبنزان.

تبلور هذا الفرز خالل العام  1982في شكل علني بخروج التيار االسالمي من حركة "أمل".

حزدث اإلنشززقاق األول داخزل "أمززل" ،بعززد المزؤتمر العززام ال اربزع للحركززة (بززرج البراجنزة ،نيسززان  ،)1982وتزعمزه السززيد حسززين
الموسززوي ،نائززب رئززيس الحركززة والنززاطق الرسززمي باسززمها آنززذاك .إذ دعززا إلززى تغييززر هويززة الحركززة وجعلهززا "أمززل

اإلس ززالمية" المرتبط ززة ب ززايران ،مش ززددًا عل ززى التأكي ززد" :نح ززن مرتبط ززون باإلم ززام الخمين ززي عل ززى الص ززعيد السياس ززي

والعقائدي والديني…" (حسين الموسوي ،الكفاح العربي ،عدد  ،487تاريخ .)1984/12/9

حزاران 1982
االنشقاق الثاني قاده السيد ابرهيم األمين ،مندوب حركة "أمل" في ايران ،احتجاجًا على قبول السيد نبيه بزري ،زعزيم الحركزة،
الززدخول فززي "هيئززة اإلنقززاذ الززوطني" التززي تشز ّزكلت غززداة االجتيززاح االس زرائيلي للبنززان (اقترحهززا الوسززيط االميركززي
السززفير فيليززب حبيززب وأعلنتهززا رئاسززة الجمهوريززة فززي  ،)1982/6/14وتضززم باالضززافة إلززى رئززيس الجمهوريززة

الجميززل ،وليززد جنززبالل ،ف زؤاد
اليززاس سززركيس ورئززيس مجلززس الززوزراء شززفيق الززوزان ،السززادة :نبيززه بززري ،بشززير
ّ
بطززرس ،نصززري المعلززوف ،وهززدفها :معاونززة رئززيس الجمهوريززة لمواجهززة ظززروف تلززك المرحلززة .وعقززدت اللجنززة
اجتماعها األول في 1982./6/20

1984 – 1983
تكرسززت اإلنقسززامات نهائي زاً بعززد مشززاركة السززيد نبيززه بززري فززي هيئززة الح زوار الززوطني وحضززوره مززؤتمري جنيززف (تش زرين الثززاني

 )1983ولززوزان (آذار  .)1984هززذا التوجززه الجديززد يؤكززد إص زرار السززيد بززري رئززيس حركززة "أمززل" (ومعززه الشززيخ

محمززد مهززدي شززمس الززدين نائززب رئززيس المجلززس اإلسززالمي الشززيعي األعلززى آنززذاك ،والمفتززي الجعفززري الممتززاز

وتمسززكه بالخصوصززية اللبنانيززة للطائفززة الشززيعية ،وهززو توجززه يرفضززه اإلسززالميون
الشززيخ عبززد األميززر قززبالن)ّ ،
زرون
فيززه تح زوالً لحركززة "أمززل" إلززى "حركززة طائفيززة لبنانيززة" بززدل أن
األصززوليون داخززل الحركززة وخارجهززا ،ألنهززم يز
تكون جزءاً من الحركة اإلسالمية االممية بزعامة الجمهورية اإلسالمية االيرانية.

 .90ت ّزم وضززع هزذا الجززدول اسزتناداً إلززى بحزث نبيززل خليفززة" ،مزن هززو حززب هللا؟ المنطلقززات العقائديزة والتحززديات الجيززو-
سياسية" ،ملحق النهار ،2000/6/10 ،ص .7 – 4
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ظهززرت مسززاع حثيثززة للتضززييق علززى الحريززات عام ز ًة السززيما علززى حريززة الصززحافة ،ممززا أك زره
الصززحافيين والعززاملين فززي وسززائل اإلعززالم علززى ممارسززة نززوع مززن الرقابززة الذاتيززة تحاشززياً للمخززاطر التززي قززد

ومنزع نقزل الصزحف بزين المنزاطق وت ّزم مصزادرة أعزداد منهزا وجزرى احراقهزا بسزبب مواقفهزا ،وحتزى
تواجههمُ .
91
االعتداء على باعزة الصزحف  .فاضزطرت وسزائل اإلعزالم المكتوبزة المسزتقلة إلزى م ارعزاة خزواطر مختلزف
التنظيمات لتأمين توزيعها وانتشارها .واسزتخدمت مختلزف وسزائل االكزراه والضزغط للتضزييق علزى الصزحافة
وارهززاب العززاملين فيهززا .ففززي "حززرب السززنتين" لززم تنقطززع التهديززدات ضززد الصززحافيين الززذين وجهززت إلززيهم

انذارات شبه يومية.

تعرضززت مكاتززب عززدد مززن الصززحف ومطابعهززا للنسززف منهززا" :المحززرر" (" ،)1975/5/6الل زواء"

(" ،)5/22النز ز ززداء" (" ،)5/28اليز ز ززوم" (" ،)8/12النهز ز ززار" (" ،)11/3المحز ز ززرر" و"بيز ز ززروت" (،)1976/2/1

"المحززرر" و"بيززروت" و"الدسززتور" ( ،)12/15و"السززفير" ( .)12/17وبلززغ عززدد شززهداء الصززحافة  26شززهيداً
في العامين األولين .فجرى تصفية المحررين والمصورين والعاملين فزي الصزحف الشزهداء اآلتيزة أسزماؤهم:

ادوار صعب (رئيس تحرير) ،الياس شزالال ،جزورج شزرفان (موظزف) ،ابزرهيم عزامر (رئزيس تحريزر) ،نزايف

شززبالق (مززدير عززام) ،نجيززب عز ّززام (صززحافي) ،عززدنان عبززد السززاتر (صززحافي) ،طززالل رحمززة (صززحافي)،
محمززد رشززاد عبززد الحززافظ (صززحافي) ،كمززال أبززو ارضززي (صززحافي) ،اليززاس الجززوهري (مصز ّزور) ،عززادل بززو

يونس (موظف في الصحافة) ،قاسم بّلول (موزع صحف) ،مصزطفى بّلزول (مزوزع صزحف) ،احمزد يوسزف
(موظف في الصحافة) ،سلمان ناجي (موظف) ،انطزوان عطزاهللا (موظزف فزي الصزحافة) ،حسزين عاصزي

(موظززف) ،هززاني جوهريززة ،يوسززف الغززول ،جززورج سززليمان ،فهززد خليززل دمشززق (مززوزع صززحف) ،علززي خليززل
دمشق (موظف في الصحافة) ،جميل عقيل الخليل (موظف) ،كميل حسنية ،وزهير منصور (موظف).

(مصور) ،عبد الرزاق
وفي سنوات الحرب الالحقة سقط للصحافة الشهداء :عبد الرحمن الحلبي
ّ
(مصور) ،ايلي أبو الروس (صحافي) ،فلورانس رعد (صحافية) ،حنزا الجزردي
(مصور) ،بهي متني
السيد
ّ
ّ
ّ
(مصور) ،حسين الدلباني (موظف) ،كامل يتيم (موزع صحف) ،خليل سعيد عزام (موظف) ،محمزد الغزول
ّ

(مززوزع صززحف) ،محمززد بله زوان (موظززف) ،محمززد جميززل الخليززل (موظززف) ،محمززد حومززاني (صززحافي)،

رياض طه (نقيب الصحافة في لبنان) ،ريمون كرم (موظف) ،سزمير عبزدهللا عاصزم (رئزيس تحريزر) ،سزليم

اللززوزي (مززدير ورئززيس تحريززر مجلززة "الح زوادث") ،سززيدي نعززيم الخززوري (صززحافية) ،سززهيل طويلززة (رئززيس

تحريززر) ،سززهيل خضززر السززاحلي (موظززف) ،طززانيوس جززورج نصززار (موظززف) ،توفيززق عززازوري (مصز ّزور)،
 .91تُراجع المحرر في عدديها الصادرين بتاريخ  3و ،1975/10/4ص  1و 6على التوالي ،تحت العنوانين التاليين:
"ذبح  3باعة صحف" و"مسّلحون يعتدون على باعة الصحف".
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توفيززق صززفدي (صززحافي) ،يحيززى الحززازوري (صززحافي) ،زيززن عطززوي (مززوزع صززحف) ،كامززل حصز زني،

فران.
إبراهيم محمود ّ

وبع ززد إنتفاض ززة اإلس ززتقالل  2005إغتي ززل الص ززحافي واالس ززتاذ الج ززامعي س ززمير قص ززير ،ورئ ززيس

مجلس إدارة "النهار" النائب جبران تويني.

وحيث أن حرية الرأي والقول فزي لبنزان هزي ذات تزاريخ عريزق ،وبزرغم المحزاوالت المتكزررة لكزبح

هذه الحريات ،استمرت االنتقزادات اليوميزة ضزد أُمزراء الحزرب ،ولسياسزات القزادة الزداعين إليهزا .قلمزا خفتزت
األص زوات المعارضززة فززي بلززد تنتشززر فيززه عش زرات الصززحف والمجززالت التززي تمولهززا جهززات لبنانيززة وأجنبيززة

وحيزث غالبزاً مزا يعكزس محتواهزا آراء الجهزات الممولزة ،بزرغم كزون الصزحافة اللبنانيزة تتمتزع بقزدر كبيزر مزن
االستقالل والحرية.
14
التوافق المصلحي والتوزاق الترانزاتي
تقاسمت الميليشيات المسزّلحة األ ارضزي اللبنانيزة منزاطق نفزوذ .واعترفزت كزل واحزدة منهزا بمنطقزة

االخززرى ،وذلززك لحمززل الم زواطنين علززى الرضززوخ لرعايززة الميليشززيات وحمايتهززا .اللجززان األمنيززة التززي كانززت

تجتمع في ميدان السباق تجمع األفرقاء المتحالفين والمتنزازعين فزي آن ،مزن أجزل االتفزاق علزى وقزف النزار

أو لمقايضة السلع الحيوية بين األفرقاء .92فالقمح مثالً من إهراءات المرفأ في المنطقزة الشزرقية كزان ُيبزادل
بالمحروق ززات القادم ززة عب ززر المنطق ززة الغربي ززة .وك ززان االتف ززاق عل ززى إص ززالح الخط ززول الهاتفي ززة والكهربائي ززة

يتم أوالً في اللجان المشتركة قبل مباشزرة اإلصزالحات
المقطوعة بفعل القصف في مناطق التماس الفاصلة ّ
ميززدانياً .وكززذلك بالنسززبة إلمززدادات الميززاه .وأوجززدت الميليشززيات شززبه غرفززة للمقاصززة تعمززل بززين المنززاطق
المختلفزة مزن أجززل تحصزيل الشززيكات بزال رصززيد التزي يمكزن أن يحررهززا بعزض المتززذاكين إلعفزاء بضززائعهم

من الضرائب الجمركية على حواجز الميليشيات عند المعابر.

القناصين منع المرور بين المناطق التي تتسلط عليهزا التنظيمزات .أمزا الخطزف والقصزف
وظيفة ّ

الشهرة والنفوذ على صورة تلك
اللذان تقوم بهما احدى الميليشيات فالهدف منهما إضفاء نوع من الحضور و ُ
الميليشززيا .93منززذ عززام  1976اسززتقرت خطززول التمززاس فززي مختلززف المنززاطق .وعملززت التنظيمززات المسزّلحة
 .92جوزف أبزو خليزل  ،قصاة الموارناة فاي الحارب :سايرة ذاتياة ،بيزروت ،شزركة المطبوعزات للتوزيزع والنشزر،1990 ،
 467ص ،ص .41
. Cf. Elizabeth Picard, Liban, État de discorde: Des fondations aux guerres fratricides,
Paris, Flammarion, 1988.
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علززى تحقيززق تغيي زرات ديموغرافيززة واسززعة فززي المنززاطق التززي أخضززعتها لنفوذهززا عززن طريززق تهجيززر السز ّزكان
قسز اًر ،مززا أدى إلززى تجززانس طززائفي وأحيانزاً مززذهبي فززي كززل منطقززة .فأصززبحت خطززول التمززاس ترسززم حززدود
تحولززت بزالتوافق إلزى مجززاالت تجاريزة حيويزة بززين المنزاطق .وكانززت
الطوائزف جغرافيزاً .لكززن بعزض المعزابر ّ

المعزابر الجمركيززة بوجززه عززام الطززرق األكثززر أمانزاً لتبززادل السززلع والبضززائع ،ومززن خززالل بوابززات العبززور هززذه
تسه ُل المعامالت التجارية لقاء فرض األتاوات.
كانت ُ
التصززادم العسززكري بززين منززاطق النفززوذ الميليشززيوي ،والتنززافس الصززارم بززين دويززالت الجماعززات

الطائفية وظيفتهمزا إبقزاء التزوترات قائمزة وبالتزالي تبريزر شزرعية الميليشزيات داخزل المجموعزات التزي تُمّثلهزا.
وعلى رغم القتال والحرب الدائرة لم يحصل أن اعتدت "دويلة" على مصادر الدويلة المنافسة ،ولم تلجأ إلزى

السززيطرة علززى أس زواقها .فززالتوزيع الجغ ارفززي للززدويالت هززو توزيززع ترانزيتززي وجمركززي ،وكززأن هنززاك حززاالً مززن

التوافق المصلحي في توزيع المغانم وتقاسم الحصص.

15
تر وعداء وضعف تنظيم
معظم الميليشيات استشهد مؤسسها األول ،لكن بشكل عزام جزرى االبقزاء علزى مزا كزان ينعزت بزه

الميزت وتحويلزه إلزى معبزود الجمزاهير ،لعناصزر الميليشزيا واتباعزه
من لقب "الحلم" بفعل إحيزاء ذكزرى القائزد ّ
مززن المزواطنين عبززر تعليززق صززوره فززي الم اركززز والشزوارع والسززاحات وعلززى السززطوح والجززدران ،فززي المنززاطق

الخاضززعة لنفززوذ الميليشززيا التززي أطلقهززا أو بناهززا .فز لى تززأليههمُ ،جعززل القيززاديون فززي موضززع "االسززطورة" أو
الملهمززين بالنسززبة لتززاريخ الميليشززيا ،حيززث يتعز ّزين أن ُيسززتلهم اشززعاع طززيفهم .ومززن غيززر المسززتبعد أن يكززون
خلززف مقززتلهم العززداوات الشززديدة ،التززي كسززبوها مجان زاً ،نتيجززة م زواقفهم المغاليززة أو محززاوالتهم الخززروج علززى
سلطة الرعاية الخارجية والحصول على استقاللية قرار ميليشياتهم ،وهذا لم يكن مسموحاً على اإلطالق.
تفاوتت درجات التنظيم واالنضبال بين تنظيم وآخر .94بعض الميليشيات إمتلك درجة عالية مزن

التقيزد بهزا،
التنظيم تجلت بوجود تراتبية مشابهة لتلك التي فزي الجيزوش النظاميزة مزن حيزث توجيزه االوامزر و ّ
ووحززدة اللبززاس العسززكري ،وشززارات الرتززب وأسززمائها .وتُشز ّزكل "الق زوات اللبنانيززة" والحزززب التقززدمي االشززتراكي

و"أمززل" و"حزززب هللا" حززاالت نموذجيززة .أمززا الززبعض اآلخززر فكززان بعيززداً عززن التنظززيم ينطبززق علززى ترتيبززه
الفوضززوي نسززق مززن "كززل واد عصززا" .ولكززن مززع االرتقززاء فززي الم ارتززب التنظيميززة والعسززكرية كانزت تتضززاءل

. Judith Harik, The Public and Social Services of the Lebanese Militias, Oxford,
Center for Lebanese Studies, 1994.
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عالقززات التضززامن بززين األركززان والقيززادات وتخلززي مكانهززا للثززأر والتنززافس والمصززالح الشخصززية والصززفقات

والمشاريع التجارية والرغبة في الثراء.

16
األجهزة الميليشيوية
كان ززت الميليش ززيات بش ززكل ع ززام مؤلف ززة م ززن أجهز ززة إداري ززة إل ززى جان ززب األجهز ززة العس ززكرية .تض ززم

95
متفرغزون
المكاتب اإلدارية ،المؤسسات المدنية كاإلعالم والمالية والخدمات العامة  ،ويعمل فيها موظفزون ّ

برواتب ثابتة (معظمهم من المتعلمزين) ،تتزراوح قيمتهزا ،بحسزب سلسزلة مزن الرتزب اإلداريزة واالختصاصزات

المهنية ،ما بين  75و 100دوالر في الشهر .96أما
المتفرغون في الجهاز العسكري ،فتتراوح رواتزبهم أيضزاً
ّ
بحسب سلسلة من الرتب العسكرية ما بين  75و 400دوال اًر فزي الشزهر .97تحولزت الميليشزيات الكبزرى إلزى
جيش شبه نظامي بكامل رتبه وأنظمته العسكرية ،فمعظم المنخزرطين فزي صزفوفه مزن المتفزرغين .يتقاضزى

العنصزر برتبزة موازيززة للجنزدي بززين  75و 150دوال اًر ،والزذي رتبتزه موازيززة للرتيزب بززين  170و 200دوالر،
أما ما يسمى بز"الضبال" فيتقاضون بزين  250و 400دوالر .98إال أن معظزم هزؤالء األفزراد يقومزون بأعمزال
تجارية وزراعية موازية لعملهم الحربي.

دفعززت حاجززة الميليشززيات لمقززاتلين دائمززين غيززر متطززوعين للعمززل المجززاني إلززى "تفريززغ" مقززاتلين

محترفين مهنتهم القتال على الجبهة .وفرضت متطلبات المواجهة تفريزغ مقزاتلين ممتهنزين ودفزع رواتزب لهزم

يتعين على المقاتلين البقاء مدداً طويلة على الجبهات بعيزداً عزن أعمزالهم
من المخصصات المالية ،إذ كان ّ
وعائالتهم ،فضالً عن ظهور حاجة لنقل الزذخائر والمزؤن نحزو خطزول المواجهزة ،ممزا كزان يسزتدعي وجزود

تجهيزات ووسائل يستلزم لعملها تأمين جهود وأموال.

الهدف الرئيسزي مزن الجبايزة الماليزة هزو تزأمين المسزتلزمات العسزكرية للجبهزة والقتزال وذلزك عبزر

تسديد الرواتب والمصاريف والذخيرة وأُسر الشهداء ،وكذلك التموين والتدشيم والجرحى ومستلزمات المجهود
95

. Ibid.
 .96األرقززام مسززتقاة مززن تحقيززق مززن  9أجززاء بعنزوان" :الميليشززيات اللبنانيززة :اداراتهززا ومززداخيلها" ،نشزرته الحياااة مززا بززين
 1/31و 1990/2/9وفق التسلسل التالي" )1( :القوات اللبنانيزة" )2( ،حركزة "أمزل"" )3( ،حززب هللا")4( ،

الحزززب التقززدمي االشززتراكي" )5( ،لزواء المززردة"" )6( ،قزوات حبيقززة"" )7( ،التنظززيم الشززعبي الناصززري")8( ،
"جيش لبنان الجنوبي" )9( ،الدولة اللبنانية تحت رحمة الميليشيات.
 .97المرجع نفسه.
 .98المرجع نفسه.
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ويصرف الرصيد البزاقي
العسكري كاف ًة .اقتطعت نسبة  %60من مالية الجبايات لصالح المجهود الحربيُ ،
على المشاريع اإلنمائية والصحية وغيرها ورواتب الموظفين المدنيين.
إلى جانب األجهزة اإلدارية والعسكرية التي أنشأتها الميليشيات ما هزي المؤسسزات االخزرى التزي

أوجدتها لمساعدتها على تحقيق أهدافها؟

أوالً -جهاز إعالمي :معظم الميليشيات أنشأت شعبة خامسة أو مكتباً خاصاً إلذاعة المعلومات
والبيانات ومختلف وسائل اإلعزالم .المجزالت والصزحف الحزبيزة كانزت مزثالً ،تبزاع علزى حزواجز المسزّلحين

ويشتريها عابرون تحزت وطزأة الخزوف ،وأحيانزاً بزدافع التشزجيع .إمتلكزت الميليشزيات إذاعزات ومحطزات بزث

تلفزيوني ،لكن البث بقي ضعيفاً ال يغطزي مجمزل األ ارضزي اللبنانيزة .إلزى هزذه األجهززة ،أنشزأت التنظيمزات
المسّلحة مكاتب تُعنى بالتوثيق واصدار نشرات وبيانزات دوريزة قزد تصزل إلزى بزالد االغتزراب حيزث افتتحزت
فززي الخززارج مكاتززب تمثيززل ،تابعززة لهززا ،هززي أشززبه بالسززفارات والمؤسسززات الديبلوماسززية .لعززب المثقفززون عبززر

جميع هذه األجهزة التي تتطلب مستوى علمياً مرموقاً دو اًر محورياً في تأجي الصراعات وتغزذيتها .وبصزورة
عامة خصصت كل ميليشيا حوالى  %10من موازنتها العامة للشؤون الديبلوماسية و %10لإلعالم.99
انياً -تعاونيات استهالكية ومساعدات طبية ومستوصفات :تقوم بتشغيلها وادارتها الميليشزيات
التي أفردت أجهزة خاصة تُعنزى بتقزديم المسزاعدات الطبيزة والمدرسزية واالجتماعيزة لعناصزرها وللمحتزاجين.

تقديمات الميليشيات ومساعداتها االجتماعية هدفها زيزادة التبعيزة لزدى المزواطنين ،خاصز ًة بعزد انهيزار سزعر
ص ززرف الليز زرة وافق ززار ع ززدد كبي ززر م ززن اللبن ززانيين .تنوع ززت التق ززديمات ،ن ززورد هن ززا نم ززاذج مم ززا ت ززوفره اح ززدى

الميليشيات الكبرى حيث ُسجلت األرقام التالية:
تحمل أعباء تكاليف تعلزيم أبنزائهم ،مزن أقسزال ولزوازم
 .1تقديمات تربوية :لمساعدة األهل على ّ
مدرسية .تبلغ قيمة هذه التقديمات السنوية حوالى  500ألف دوالر.
 .2تقديمات صحية :تشمل خدمات طبية ،من أدوية واستشفاء ،وقزد تصزل المسزاعدة إلزى حزدود

توّلي الجهزاز الصزحي أعبزاء العنايزة بزاألمراض المزمنزة ،فضزالً عزن تحمّلزه نفقزات عالجزات القلزب المفتزوح
والكلى وسرطان الدم .تبلغ قيمة التقديمات حوالى  600ألف دوالر سنوياً.

ُ .99ي ارجز ززع تحقيز ززق بعنز ز زوان" :الميليشز ززيات اللبناني ز ززة :اداراتهز ززا وم ز ززداخيلها" 9 ،أج ز ززاء ،نشز ز زرته الحيااااااة مز ززا ب ز ززين 1/31
و 1990/2/9وفز ززق التسلسز ززل التز ززالي" )1( :الق ز زوات اللبنانيز ززة" )2( ،حركز ززة "أمز ززل"" )3( ،حز زززب هللا")4( ،
الحزززب التقززدمي االشززتراكي" )5( ،لزواء المززردة"" )6( ،قزوات حبيقززة"" )7( ،التنظززيم الشززعبي الناصززري")8( ،
"جيش لبنان الجنوبي" )9( ،الدولة اللبنانية تحت رحمة الميليشيات.
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 .3تقااديمات غذاميااة :تززدعم الميليشززيا عززدداً مززن المزواد الغذائيززة األساسززية بنسززبة  60فززي المئززة.
وتقوم بتوزيع المساعدات الغذائية على العائالت المعوزة المسجلة على قسزائم .كلفزة هزذه التقزديمات تُق ّزدر ب ز

 80ألف دوالر شهرياً تتولى توزيعها لجان التموين.100

باإلضافة إلى تقديمات اخرى يصعب تقدير حجمها منها مثالً في مجزال النقزل العزام عبزر شزبكة

الباصات التي تزربط المنزاطق بأسزعار مخفضزة ،وفزي مجزال التسزليفات والقزروض اإلسزكانية وغيرهزا .يشزار

إلى أن الميليشيات أنشأت بين أجهزتها مكتباً للعمل االجتمزاعي مهمتزه تسزهيل الصزالت بزين أربزاب العمزل
العمزال وأربزاب
وطالبي العمل من المواطنين .وتدخلت التنظيمات العسكرية م ار اًر إليجاد تسوية مقبولزة بزين ّ

العمل حول الخالفات على زيادات االجور.

ال ااااً -المنشاااآت العساااكراة :تضززم الثكنززات والم اركززز العسززكرية المجه ززة بمززا تحتززاج إليززه م ززن

المحصزنة،
مستلزمات يتطلبها التدريب والصيانة واقامة المقاتلين فيها .ثكنات الميليشيات هي أشبه بالقالع
ّ

يسززتخدم بعضززها لتلقززي تززدريبات ودروس فززي العقيززدة العسززكرية ولتعلززيم القتززال .امتلكززت الميليشززيات الكبززرى
معاه ززد عس ززكرية لتخز زري الجن ززود والرتب ززاء ،فضز زالً ع ززن التأهي ززل واع ززادة التأهي ززل ومعه ززد "الكز زوادر" لتخز زري

الضبال .معظم األبنيزة والم اركزز الميليشزيوية ت الزم االسزتيالء عليهزا بالمصزادرة .هكزذا تحولزت بعزض األمزالك

الخاصززة أو العامززة وخصوص زاً المززدارس الرسززمية إلززى مززا يشززبه ثكنززات عسززكرية منظمززة حيززث كززان يجززري
التجمع .وحظيت هذه المراكز بمناوبة وحراسة دائمتين.
التدريب و ّ

 .100النهار ،1976/4/9 ،ص .4
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17
نفقات الميليشيات
مصززاريف تنظززيم مس زّلح صززغير أو متوسززط الحجززم ،ع زدد المنخززرطين فيززه بززين  1700و2000

عنصر تتراوح ما بين  60و 80ألف دوالر في الشزهر الواحزد .101كميزات األسزلحة التزي يمتلكهزا كزل تنظزيم
اً
تفززوق كثي ز اًر مقدرتززه الماليززة ألن دوالً خارجيززة كانززت تغززدق شززتى أن زواع األسززلحة علززى الجماعززات الداخليززة

المحسزوبة عليهزا .مززداخيل التنظيمزات المسزلحة مززن الجبايزات والرسزوم والخز ّزوات لزم تكزن كافيززة لتغطيزة نفقززة
معركة واحدة.
أمكن تقدير نفقات الحرب األجمالية .ففي العام  ،1989وهزو العزام مزا قبزل األخيزر مزن الحزرب،

تكبززد جميززع المشززاركين  150مليززون دوالر شززهرياً ،أي نحززو مليززار دوالر خززالل سززنة ،102ويشززمل هززذا الززرقم
ّ
رواتززب الضززبال والجنززود والمعززاونين وكلفززة األسززلحة والززذخائر ،إضززافة إلززى المأكززل والملززبس والطبابززة .أمززا

اليومززان االخي زران مززن القتززال بززين الجززيش اللبنززاني و"الق زوات اللبنانيززة" عززام  1990فكّلفززا مززا يقززارب ثالثززة

ماليززين دوالر أي مززا يعززادل  50مليززون دوالر فززي الشززهر .103وتت زراوح نفقززة "معركززة ش زوارع" كززالتي كانززت

تشهدها بيزروت "الغربيزة" بزين الحزين واآلخزر مزا بزين  150ألزف و 500ألزف دوالر يوميزاً أي مزا يعزادل -5
 15مليون دوالر شهرياً .104تؤكد هذه األرقام أن ال طاقة للفئزات المتحاربزة علزى خزوض أي معركزة طويلزة
ما لم تتلق دعماً من طرف خارجي.
قد تكون الميليشيات عرفت بعض النجاح في إقامة االدارات المحّلية وخاص ًة في تنظيم عمليات
الجباية وفرض "الرسوم" على البضائع والسلع المستوردة أو المتنقلة بين المناطق .لكنها لم تفلح فزي تكزوين

النموذج الذي طالما راود مخيالت البعض أو رغبوا فيه .لذا أخذ المواطن يحلم بالعودة إلى الدولة التزي بزدأ

يترحم عليهزا كمزا كانزت قبزل عزام  .1975فكزل ميليشزيا بقيزت دون قزوة الدولزة ،وأضزعف مزن الدولزة القديمزة

" .101لواء المردة :دويلة شمالية ُرسمت حدودها بالدم" ،الحياة ،1990/2/6 ،ص .8
102
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, ap. François Jean et JeanChristophe Rufin (dir.), Economie des guerres civiles, op. cit., p. 77.
ُ .103ي ارجز ززع تحقيز ززق بعن ز زوان" :الميليشز ززيات اللبنانيز ززة :اداراتهز ززا ومز ززداخيلها" 9 ،أج ز ززاء ،نش ز زرته الحيااااااة مز ززا بز ززين 1/31
و 1990/2/9وفز ززق التسلسز ززل التز ززالي" )1( :الق ز زوات اللبنانيز ززة" )2( ،حركز ززة "أمز ززل"" )3( ،حز زززب هللا")4( ،
الحزززب التقززدمي االشززتراكي" )5( ،لزواء المززردة"" )6( ،قزوات حبيقززة"" )7( ،التنظززيم الشززعبي الناصززري")8( ،
"جيش لبنان الجنوبي" )9( ،الدولة اللبنانية تحت رحمة الميليشيات.
 .104المرجع نفسه.
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التززي كانززت توصززف تهكم زاً بالضززعيفة .لكززن كززل الميليشززيات اللبنانيززة دافعززت عززن لبنززان وكانززت كلهززا ،دون
استثناء ،ضحية الحرب.105

***
ومعبززر عززن الحززرب ودور االح ززاب والتنظيمززات المس زّلحة ،جززرى بززين اثنززين مززن
ف زي ح زوار حززي ّ
وبناء ال ينحصر بزين طرفيزه المتحزاورين ولكنزه يشزمل
المفكرين الحزبيين البارزين في لبنان ،وفيه نقد ذاتي ّ

مروه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبنزاني" :الحزرب
التجربة الحزبية اللبنانية عام ًة .يقول كريم ّ
األهليزة اللبنانيززة انتهززت مزع انتهززاء حززرب السزنتين .إذ بعززدها أصززبح العامزل الخززارجي هززو الزذي يززتحكم بهززا.
قبيززل االجتيززاح االس زرائيلي وبعززده ،لززم يعززد هنززاك مشززروعان لليمززين واليسززار ،بززل مشززاريع داخززل الطوائززف

وداخززل اليسززار وداخززل الفلسززطينيين ،وكلهززا مشززاريع متصززارعة مززع بعضززها الززبعض ،األمززر الززذي أدى إلززى

نشززوء دويززالت عززاجزة لوحززدها عززن االسززتمرار مززن دون حمايززة خارجيززة" .ويززرد ك زريم بقرادونززي نائززب رئززيس
حزب الكتائب اللبنانية آنذاك بقوله" :يمكنني التحدث عن الكتائب بصراحة ودون عقد .فحزبنا الزذي انطلزق

تحول خالل الحرب إلى خدمة جزء من لبنان ،وصار أخي اًر في
حامالً شعا اًر أساسياً ،هو في خدمة لبنانّ ،
خدمة مشاريع سلطة وأداة صراع".106
فززي الماضززي كززان مززن الطبيعززي تحليززل النظززام السياسززي وفاعليتززه اسززتناداً إلززى تجربززة األح ززاب،
ومدى مساهمتها فزي بنزاء الديمقراطيزة .واذا كانزت األحززاب عامز ًة تعتبزر عامزل انزدماج وطنزي ،ف نهزا يمكزن

أن تتحول إلى عامل تفكك وصراع ونزاعات داميزة مسزّلحة ،بخاصزة فزي الزدول المتنوعزة علزى غزرار الحالزة
اللبنانية ،حيث مفهوم الحزب ليس هو نفسه في الدول المتجانسة .وبالنسبة للبنزان لزيس مزن المؤكزد بعزد أن

مقول ززة دور األحز ززاب ف ززي "حماي ززة" المز زواطنين ق ززد وّل ززت .فالميليش ززيات ه ززي ولي ززدة م ززدارس حزبي ززة وسياس ززية
مناهضة للدولة ،تنادي باعتماد صيغة لألمن تقوم على "التراضي" .أو هي مرتبطة بالدور الذي لم يمارسه
الجيش في الدفاع عن السيادة .وتاريخ نشوء األحزاب الكبرى في لبنان لصيق بنظام الميليشيا.

تكمززن معضززلة بعززض األحززاب فززي قوتهززا ،التززي وان تكززن عنصز اًر ضززرورياً للحفززاظ علززى التزوازن

والسيادة ،لكنها قد تتحول إلى عائق بالنسبة للمجتمع ككزل فزي بلزد يقزوم علزى المشزاركة .مزن الخطزأ اعتبزار

نظززام الميليشززيات بأنززه ظززاهرة ظرفيززة ،إذ هززو خاضززع لبنيززة األحززاب الكبززرى وموقفهززا تجززاه الدولززة ،وتركيبززة
105

. Ahmad Beydoun, Le Liban: Itinéraires dans une guerre incivile, Paris, Kartala,
“Hommes et sociétés”, CERMOC, 1993, 240p.
106
ودونهزا طزانيوس
ُ .يراجع كتاب :الوطن الصعب والدولة المستحيلة ،حوارات بزين كزريم بقرادونزي وكزريم م ّزروه سزاقها ّ
دعيبس ،بيروت ،دار الجديد ،1995 ،ص .151-150
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أعضززائها ونوعيززة قيادييهززا ،وادراكهززم لحززدود ومقتضززيات الن ززاع والتضززامن .ال يمكززن ألي حزززب لبنززاني أن

يحكم منفرداً .فاألحزاب في لبنان ال يمكنها تسّلم الحكم كما فزي األنظمزة التنافسزية .ولكزن انكفاءهزا وتوطيزد
سلطتها في منطقة محددة ،هو انحسار بالنسبة للمحافظات اللبنانية الست وللوعود بعزودة المهجزرين وإل ازلزة

معالم الفرز وخطول التماس.

يمثل لبنان مثاالً نموذجياً "للتسامح" منذ قزرون ،107فج ّزره النظزام الزدولي المعاصزر بتقنيزات حزرب
موجهة أو مدارة من الخارج وتتحكم بها :ميليشزيات ،خطزول تمزاس ،قناصزة ،اتفاقزات لتزأجي الخالفزات…
الخ .هذه التقنيزات فزي رسزم الحزدود وبنزاء الجزدران بزين المزواطنين تؤسزس لبزؤرة نززاع جزاهزة وتحزت الطلزب،

وتُنشززئ أوضززاعاً مززن الفززرز القسززري فززي بلززد ال قضززية داخليززة بززارزة فيززه .يمززارس العنززف تالي زاً داخززل مجززال
عد ومهيأ من أجل المحافظة على مستوى من التهديد أو التوتر مما يسمح بممارسة الضغول من
جغرافي ُم ّ
خالل ما ُيعرف بز "خطول التماس" والرعاية الخارجية.

 .107جوناثان رندل ،حرب األلف سنة :حتا آخر مسيحي ،أمراء الحرب المسيحيون والمغامرة االسراميلية ،ترجمة
بشار رضا ،بيروت؟231 ،1984 ،ص ،ص  ،83حيث يصف المؤلف لبنان بأنه "ملتقى الحضارات وأرض اللقاء
والتسامح.

4
خطوط التماس

"خطول التماس هي نفسزية قبزل أن تكزون جغرافيزة" ،هزذا القزول ألحزد قيزاديي المسزلحين يختصزر

واقع هذه الخطول التي رسمت رقعة نفوذ المجموعات المسّلحة ،خالل سنوات الحرب في لبنزان ،وسزاهمت

في عملية تقسيم جغرافي للبلد بين القوى المتنازعة.

خطززول التمززاس ،بززالمعنى القززانوني ( ،)démarcationهززي فصززل الحززدود علززى الطبيعززة بززين

دولت ززين أو كي ززانين مس ززتقلين .1وب ززالمفهوم اللغ ززوي ،تعن ززي ه ززذه الخط ززول العم ززل اآلي ززل إل ززى تحدي ززد رقعت ززين

جغ زرافيتين والفصززل بينهمززا ،ويززتم ذلززك عززن طريززق ترسززيم الحززدود الطبيعيززة أو المتفززق عليهززا بززين طززرفين.2

اتخزذت ظززاهرة خطززول التمززاس فززي حززروب لبنززان معنيززين متالزمززين :األول نفسززي أساسززي سززببه الخززوف أو

التخويف ،والثاني جغرافي جاء حصيلة للعامل النفسي.

1
عوامل متقاطعة لنشوء التماس
نشززوء خطززول التمززاس بززين األط زراف المتنازعززة ينطلززق مززن مخززاوف متبادلززة ذات أبعززاد متباينززة

اقتصادياً ودينياً ومذهبياً وعقائدياً واجتماعياً وسياسياً وغيرها .تتعزز هذه المخزاوف نتيجزة تغزذيتها مزن جهزة

محرضة تستفيد غالباً من نشوئها ونتائجها .ويتقّلص استقرار األوضاع األمنية عكسزيا مزع تفزاقم المخزاوف.
ّ
ف ذا لم تسارع الدولة إلى فرض األمن باشر األطراف بنزاء دفاعزات ذاتيزة مزا يجعزل نشزوب التزوترات وزيزادة

حدتها أم اًر شديد االحتمزال .النتيجزة االولزى للتزوتر هزو انتقزال قسزري للسزكان إلزى أمزاكن بعيزدة عزن منزاطق

القتززال بحث زاً عمززا يعتقدونززه منززاطق آمنززة .فززي أسززاس هززذه الظززاهرة ،وبززدافع مززن عامززل الخززوف ،يقززيم الفكززر
السياسي اللبناني عالقة سببية خاطئة بين الحزدود السياسزية اآلمنزة وحزدود الجماعزة المضزمونة .هزذا الفكزر

1

. Ibrahim Najjar, Ahmed Zaki Badaoui et Youssef Chellalah, Dictionnaire Juridique,
Beyrouth, Librairie du Liban, 1983, p. 95-96.
2
. Petit Larousse illustré, 1990, p. 305.
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مسنون مفادها" :إذا أردت أن تكون في مكان آمن فزابق فزي قلزب منطقزة
متأثر بقوة بمقولة مغلوطة يرددها ّ
تنتمي إلى فريق واحد مزن النززاع" .3يقبزع فزي ادراك معظزم اللبنزانيين شزعور باالنتمزاء إلزى اقطاعيزة جغرافيزة

4
متعمزدة .فاألهزالي
سياسية محددة  .والفرز ّ
السكاني هو نتاج سياسات مبنية على الخوف والتخويزف وغالبزاً ّ
في أوضاع غير آمنة يفضلون الرحيل أو نقل أمكنة سكنهم للحؤول دون تعريض حياتهم لألخطار.

كان اللبنانيون يعيشون قبل الحرب في مناطق مختلطة .5ولكن كانت توجد أيضزاً منزاطق اخزرى

علززى درجززة عاليززة مززن التجززانس المززذهبي أو الززديني .كيززف أدى ترسززيم خطززول التمززاس إلززى خلززق منززاطق

سكانية شبه متجانسة ومعزولة عن اآلخرين؟
وأحياء ذات أكثرية ّ

مفصزلة علزى
أوالً -الغيتو :لهجرة وتهجير :فصلت خطول التماس بين كيانات ومناطق سياسية ّ
أساس عمليات الهجرة والتهجير التي أصابت أهاليها منذ بداية الحرب .فرض هزذا الواقزع هندسزة اجتماعيزة
وسياس ززية جدي ززدة .فالمجموع ززات الطائفي ززة واالثني ززة أص ززبحت تع ززيش ف ززي من ززاطق ش ززبه منس ززجمة وض ز ُزعف

االخززتالل الززذي كانززت تعرفززه الززبالد لقززرون خلززت ،وتراجعززت بشززدة فسيفسززاء السز ّزكان التززي كانززت سززائدة.

ساهمت خطول التماس والتطهير االثني فزي عمليزة تجزئزة جغرافيزة للبلزد وأدت إلزى انشزاء منزاطق جغرافيزة

متجانسة مذهبياً.6

مززا إن بززدأت تمززارس علززى االرض وخاص ز ًة فززي المنززاطق المختلطززة عمليززات القتززل علززى الهويززة
الدينيزة حتززى اجتززاح العنزف تلززك المنززاطق .7نشزطت تاليزاً عمليززات الهجزرة والتهجيززر التززي كانزت تززؤدي علززى

العمززوم إلززى تمركززز الطوائززف فززي مسززاحات جغرافيززة صززغيرة نسززبياً .جززاء التطهيززر االثنززي فززي سززياق عمليززة
ترسيم حدود بشرية ،جغرافية وسياسزية علزى االرض .ومزع تقزدم عمليزات الفزرز السزكاني كانزت ترتفزع درجزة

العزل االجتماعي بين الطوائف .وفي مثل هكذا حاالت مزن االنغزالق فز ن تنشزيط الزدورة االقتصزادية كانزت

تبدو وكأنها عملية غير قابلة الختراق الغيتو .لم يعرف لبنان خالل تاريخه هذه الدرجة العالية من االنعزال
الجغ ارفززي التززي عرفهززا إبززان حززرب االع زوام السززبعة عشززر والتززي هززي تعبيززر عززن سياسززة التمييززز والتفريززق

 .3النهار ،1975/5/28 ،ص .4
. Chawqi Douayhi, “Beyrouth et ses étrangers”, ap. Jean Hannoyer (Ed.), Guerres
– civiles: Economies de la violence, dimensions de la civilité, Paris, Kharthala
Cermoc, 1999, 329p., pp.203-219.
5
. Pierre Rondot, Les institutions politiques du Liban, Paris, 1947, p.27.
6
. Fawwaz Traboulsi, “Sociétés violentes ou système de guerre?”, ap. Jean Hannoyer
(Ed.), Guerres civiles: Economies de la violence, dimensions de la civilité,
Paris, Kharthala – Cermoc, 1999, 329p., pp.139-150.
7
. Salim Accaoui et Magida Salman, Comprendre Le Liban, Paris, 1976.
4
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الس ّزكاني والمزذهبي التزي مارسزتها القزوى الفاعلزة المسزّلحة .هزذه السياسزة إلزى جانزب اخزرى تنزدرج فزي إطزار
وشكلت عامالً ساهم في تسريع االنعزال االجتمزاعي
توتير األوضاع األمنية خاص ًة في المناطق المختلطة ّ
الطوائفي.

في بيروت مثالً ،عرفت األحياء المختلطزة حالزة مزن التزوتر وانزدلعت المعزارك فيهزا بزين الكتائزب

وحلفائها المسيحيين من جهة ،وبين الفلسطينيين وحلفائهم المسلمين من جهزة اخزرى .وكزان مزن نتيجزة هزذه
تم نهائياً تقسيم العاصزمة بزين منطقزة "غربيزة" واخزرى "شزرقية" عبزر "خزط أخضزر" يمتزد بزين
االشتباكات أن ال

عززين الرمانززة والشززياح شززرقاً ،مززرو اًر ب زالمتحف عبززر طريززق الشززام حتززى سززاحة الشززهداء غرب زاً ،ومنهززا إلززى

قسزم بيزروت وهميزاً
المدخل الغربي للمرفأ .وبقي هذا الخط الفاصل بين المنطقتين قائماً حتى نهاية الحرب ُي ّ
بين شرقية وغربية.
نشززطت منززذ بدايززة الحززرب عمليززات الهجزرة والتهجيززر .ومززع تقززدم الحززرب سززنة بعززد سززنة أصززبحت

المجموعززات الطائفيززة تعززيش فززي محززيط متج زانس يشززبه الغيتززو إلززى حززد كبيززر .8وكززان االنع ززال الجغ ارفززي

يتض ززاعف ب ززتقّلص النش ززال االقتص ززادي والتج ززاري ف ززي ال ززبالد .ارتفع ززت ،نتيج ززة ذل ززك ،نس ززبة الفق ززر والب ززؤس
واشتدت وطأة المعاناة بعد تمركز العديد من العائالت المقتلعة من أرضها ومناطقها المنكوبة.

تحول البنى االقتصادية وارتفاع نسبة البطالة تالزما مزع نشزوء منزاطق صزافية مزذهبياً ودينيزاً .إذ
ّ
مركززب علززى العزززل واالنع ززال تقّلززص النشززال االقتصززادي ،وانتشززار التعز ّزديات
إنززه مززن الطبيعززي فززي محززيط ّ
والتجاوزات التي لم يكن يحجبها سوى اندالع أعمال العنف والقتل على الحدود بين المناطق.

انياً -فروقاات أشاّد وضاوحاً :قيزام خطزول التمزاس علزى حزدود منزاطق نفزوذ الطوائزف ضزاعف
الفواصززل بززين الم زواطنين ،وأحززدث تحز ّزوالت اخززرى فززي السززلوكيات االجتماعيززة ناجمززة عززن الطززابع الواضززح
للعزززل قبززل أن تسززاهم تلززك السززلوكيات فززي تعزي ززه .أصززبحت المغززاالة والتطززرف سززمتان باديتززا المعززالم فززي

المجتمع اللبناني ،وتضاءلت المسلكيات القائمة على االعتدال.

وجسد أحد أشكال قطع التواصل ،بعد
ظهر التجزوء ( )Fragmentationالذي أثقل األوضاعّ ،
قيام كل فريق بتنمية مجموعة رمزوز وسزلوكيات متمزايزة ،أكثزر فزأكثر ،عزن تلزك التزي لسزائر المجتمزع .ففزي

مززا مض ززى كان ززت س ززلوكيات اللبن ززانيين متقارب ززة جز زداً إلززى درج ززة يص ززعب فيه ززا التميي ززز بي ززنهم .لك ززن الح ززرب
التزمت الديني ،ساهمت في ارسزاء أنمزال مزن السزلوك شزديدة التبزاين
وموجات الرفض الراديكالية ،وحركات ّ
 .8جوناثززان رنززدل ،حاارب األلااف ساانة :حتااا آخاار مساايحي ،أماراء الحاارب المساايحيون والمغااامرة االساراميلية ،ترجمززة
بشار رضا ،بيروت؟231 ،1984 ،ص ،ص .91-85
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السكاني .وأصزبح التمييزز ،تاليزاً ،أش ّزد وضزوحاً ممزا كزان فزي السزابق .ففزي المنزاطق
هي أحد أعراض الفرز ّ
المسيحية مثالً ،انتشرت عادة ارتزداء الصزلبان الكبيزرة أو تعليقهزا علزى الصزدر بشزكل الفزت .وفزي المنزاطق
االسالمية ،أصبح محظ اًر بيع المشروبات الروحية في المحال واألسواق التجارية ،شاع ارتداء ثياب مطابقة

9
لذوق العصور القديمة ،خاص ًة عند النساء لحجب وجوههن وأطراف األجسام  .أصزبح تأكيزد االنتمزاء باديزاً
بوضوح من خالل المظهر والملبس .10وساهمت هذه التعديالت في طرق الحيزاة واالقتباسزات ،إضزافة إلزى

غيرهززا مززن الفروقززات ،فززي تعميززق الهززوة بززين اللبنززانيين .وفززي أوضززاع مشززابهة كانززت الحززرب تتأسززس علززى

الصراع الدامي وليد حمالت تعميم الشعور بالعداء بين اللبنانيين.

ال اً -الخطوط متنفس للصراعات الدولية :خطول التماس هي الشق الظاهر لالتفاق الضزمني
بين القوى االقليمية التي ترمي إلى المحافظزة علزى المنزاطق الواقعزة تحزت نفزوذ الميليشزيات الخاضزعة لهزا.

تم اعتماد طرق ديبلوماسية في تحديد "الخطول الحمر" وتحاشي مواجهات مباشرة باهظة الكلفزة بزين القزوى
ال
االقليمية في المنطقة .11لم تقتصر المواجهات التي حدثت عبر خطزول التمزاس علزى حزروب محزدودة بزين

مسيحيين من جهة ،وفلسطينيين ومسلمين من جهة اخرى ،بل خّلفت هذه الخطزول وراءهزا انعكاسزات غيزر
متوقعزة .اعتبزرت خطزول التمززاس جبهزات للحزروب والهدنزة والمفاوضززة فزي الصزراعات اللبنانيزة  -اللبنانيززة،

واللبناني ززة  -الفلس ززطينية ،والعربي ززة  -العربي ززة ،والعربي ززة  -االسز زرائيلية ،واالميركي ززة  -الس ززوفياتية وغيره ززا.

(ي ارجزع د ارسزة خزط تمزاس
الحروب علزى خطزول التمزاس كانزت تزداخالً بزين الصزراعات الداخليزة والخارجيزة ُ

نموذجي في البقاع في القسم  3من هذا الفصل).

غالب زاً مززا كانززت ترتفززع ض زراوة الحززروب فززي لبنززان مترافقززة مززع ارتفززاع ح ز اررة التص زريحات الدوليززة

المعبز زرة عز زن مواق ززف أطز زراف النز ززاع ال ززدوليين .ص ززدر الكثي ززر م ززن البيان ززات ع ززن أطز زراف اللعب ززة الخ ززارجيين
ّ
المتضززمنة وعززوداً لنصزرة حلفززائهم الززداخليين .خززالل حززرب لبنززان ،وبسززببها ،تبادلززت حكومززات أجنبيززة الززتهم،
وق ز اررات االدانززة ،ووقعززت بينهززا اسززتف اززات وصززلت إلززى حززدود قطعهززا العالقززات الديبلوماسززية بززين بعضززها

زطرت جيززوش العديززد مززن الززدول االجنبيززة
الززبعض بعززد حمززالت اعالميززة عنيفززة .وفززي بعززض الم ارحززل اضز ّ
المتصارعة ،وأسلحة الطيزران لزديها ،إلزى التزدخل بصزورة مباشزرة فزي محاولزة لحمايزة مزا وصزفته بمصزالحها

9

. Annie Laurent et Antoine Basbous, Guerres secrètes au Liban, Paris, 1987, pp. 242243.
10
. Ibid.
11
. Karim Pakradouni, La paix manquée (Le mandat d’Elias Sarkis: 1976-1982),
Beyrouth, FMA, 1983, pp.113-117.
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األمنية .12لكن التدخالت العسكرية الخارجية المباشرة كانت تعمزل ،فزي جميزع الم ارحزل ،علزى زيزادة األزمزة

تفاقماً وتعقيداً وتؤدي إلى تطورات أكثر مأسوية .13هذه المؤشرات ،التي تظهزر عمزق االبعزاد الخارجيزة فزي
األزمززة اللبنانيززة ،كشززفت كززم كانززت الحززروب ف زي لبنززان تشز ّزكل متنفس زاً لمنززع تفززاقم التززوترات الدوليززة ،ولكنهززا
تورل العديد من القوى الدولية واالقليمية عن طريق التدخل العسكري المباشر.
أفسحت المجال امام ّ
تحز ّزول لبنززان مززن وطززن إلززى "سززاحة" ،ممززا سززمح باسززتخدام أرضززه وشززعبه وتوظيفهمززا فززي خدمززة
14
تجنب الدخول فزي
العديد من الصراعات الدولية  .ينسجم مفهوم لبنان "الساحة" مع ميل القوى الدولية إلى ّ

حززروب مباش زرة مززا دامززت تجززد مززن لديززه ،فززي الززداخل ،الرغبززة واالسززتعداد للقيززام بهززذا الززدور .هكززذا انتقلززت

خطززول التمززاس مززن حززدود الززدول المتصززارعة حيززث يجززب أن تكززون فززي األسززاس إلززى قلززب بيززروت وسززائر

فتحول البلد ساحة قتال لنزاع الشرق األوسط.
المناطق اللبنانيةّ ،
أسباب حصول تبادل النار بين الميليشيات المتصزارعة عبزر خطزول التمزاس كانزت تتنزوع كثيز اًر.
المرات كانت تُفتح النار ألسباب سياسية مثالً :قبيل حلول موعد التجديد لقوات األمن المستعارة
ففي بعض ّ
أو مع اقتراب وصول موفزد دولزي فزي زيزارة لعواصزم الزدول الشزرق أوسزطية .كزان مزن شزأن هزذا التزوتير أن

زذكر مجززدداً باسززتمرار الحززرب وأن اللبنززانيين غيززر مززؤهلين لحكززم أنفسززهم .ولكززن فززي العديززد مززن الم ز ّزرات
يز ّ
االخرى لم يكن ممكناً للمزراقبين تفسزير الم ارمزي الحقيقيزة لالشزتباكات أو أهزدافها السياسزية .وال بزد أن يكزون
اللبنانيون أدركوا بأن استمرار قيام بؤر التزوتر علزى جزانبي خطزول التمزاس طزوال م ارحزل الحزروب هزو أبلزغ

دليل على أن السالم في لبنان هو خارج عن قرارهم بل إنه مفروض من الخارج.

العمليات الحربية ،على خطول التماس ،بزين الميليشزيات المرتبطزة بأسزياد خزارجيين هزي حزروب

ومصغرة بكلفة ضئيلة .15بهذه العمليزات تتحاشزى القزوى االقليميزة اقحزام قواتهزا فزي المعزارك
دولية نموذجية
ّ
بشززكل مباشززر وتتفززادى الخسززائر فززي أرواح جنودهززا وأعتززدتهم ،وهززي تكتفززي فقززط بتح زريض اللبنززانيين علززى
القتال وتسليحهم .القاعدة التي وجهزت عمزل الجيزوش االجنبيزة فزي لبنزان يمكزن اختصزارها بالتزالي :فزي كزل

12

. Yair Evron, War and intervention in Lebanon: The Israeli-Syrian Deterrence
Dialogue, London, Croom Helm, 1987.
 .13نبيل خليفة ،الستراتيجيات السوراة واالسراميلية واالوروبية حيال لبنان (بحث في مصير الدولاة الحااجز) ،جبيزل،
مركز بيبلوس للدراسات واألبحاث 193 ،1993 ،ص.

 .14جوناثان رندل ،حارب األلاف سانة :حتاا آخار مسايحي ،أماراء الحارب المسايحيون والمغاامرة االساراميلية ،ترجمزة
بشار رضا ،بيروت؟231 ،1984 ،ص ،ص .83
. Melhem Chaoul, “Le dispositif de la guerre au Liban: Fonction et réduction”, in Le
Droit à la mémoire, Fondation libanaise pour la paix civile permanente,
Beyrouth, Librairie Orientale, 1988, 360 p., pp.36-60.
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مرة نجح فيها جيش أجنبي في تسليم األنشطة األمنية إلى قزوى داخليزة حليفزة تحظزى بثقتزه وتتلقزى األوامزر
ّ
منه كان يلقي عزن كاهلزه عبئزاً ثقزيالً ،األمزر الزذي كزان يسزمح لزه االكتفزاء فقزط بالقيزام بأعمزال المراقبزة مزن
طلة على العاصمة والخطول الساحلية.
المواقع العالية في الجبال الم ّ
زادة دف ززع ال ززثمن م ززن أرواح جنوده ززا ،خصوصز زاً ل ززدحر الميليش ززيات
ّ
تتجن ززب الجي ززوش األجنبي ززة ع ز ً
الداخليززة المناوئززة لسياسززتها ،واعززادة األمززن إلززى األ ارضززي اللبنانيززة ،مززا خززال الحززاالت التززي تشز ّزكل فيهززا هززذه

الميليشززيات خطز اًر جززدياً علززى المصززالح الحيويززة لتلززك الجيززوش ،فتطلزق عندئززذ الحمززالت العسززكرية المباشزرة
ضدها.
قام توازن الرعب بين الفئات اللبنانية على تعادل القوى الحربية ،وعملت هذه المعادلزة علزى منزع

قيام غالب ومغلوب ،لذلك ظلت الصيغة القديمة القائمة على مبدأ "ال غالب وال مغلزوب" معمزوالً بهزا طزوال
م ارحززل الحززرب .ولززم يززتمكن أي فريززق مززن تحقيززق انتصززار حاسززم .أدى ت زوازن القززوى أحيان زاً إلززى تصززعيد

يتميز بانخفزاض
تحول أيضاً إلى عامل كابح لتدهور األوضاع .فعندما كان الوضع في لبنان ّ
العنف ،لكنه ّ
في درجة ح اررة النزاع كان ذلك يترافق مع توازن رعب نسبي ،لبنانياً واقليمياً ،مما يفسح المجال أمام انفراج

مؤقت.

تشز ّزكل المفاوضززة الدوليززة المتعززددة الطززرف (السززورية-األميركيززة-اإلسزرائيلية) ،التززي جززرت خززالل
نيسزان  ،1976مثزاالً نموذجيزاً فزي كيفيزة تحديزد "الخطززول الحمزر" بزين العواصزم االقليميزة والدوليزة بززالقنوات
الديبلوماسززية السز ّزرية ،ومخززاطر تجززاوز تلززك الخطززول المتمثلززة فززي انطززالق الت زدخالت الخارجيززة المباش زرة
بصزورة آليزة .16يكشزف وزيزر خارجيزة الواليزات المتحزدة االميركيزة هنزري كيسزينجر فزي مذك ارتزه عزن الحزرب
فززي لبنززان خالص زة مززذكرة اس زرائيلية حكوميززة تصززف مززا ُس زمى ب زز"الخط األحمززر" الشززهير الززذي يحززدد اتفززاق
سززوريا واس زرائيل علززى منززاطق النفززوذ وعززدم قبززول اس زرائيل بتح زرك الق زوات السززورية خززارج نطززاق منطقززة مززن

عشرة كيلومترات جنوب محور دمشق – بيروت.17

هذا التشابك بين الوضعين الداخلي والخارجي جعل األزمة اللبنانية شديدة الحضور في المحافل

االقليميز ززة والدوليز ززة ،علز ززى مختلز ززف المسز ززتويات ،خصوص ز زاً فز ززي الصز ززحافة والمجز ززالس النيابيز ززة والحكوميز ززة
 .16المحرر ،1976/4/15 ،ص 7؛ والنهار ،1976/4/15 ،ص  ،6و ،1995/4/8ص .1
" .17مذكرات كيسينجر عن الحرب في لبنزان :قضزية نشزوء الخزط االحمزر" ،ترجمزة جمانزة حزداد للفصزل  33مزن كتزاب
كيسززينجر :ساانوات التجاادد ) ،(Years of renewalص  ،1058 - 1019النهااار،1999/11/26 ،
ص  ،16قضايا النهار.
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الحكام والرؤساء وفزي العالقزات الدوليزة .أخزذت الصزحافة
والمؤتمرات ،وكانت لها انعكاساتها في القمم بين ّ
العالميززة والمجززالس التش زريعية تتعز ّزرض لكززل التطززورات والن ازعززات اللبنانيززة باعتبارهززا الص زراعات المفتوحززة
اقليمياً ودولياً ،أو الحروب المشتعلة بين القوى الدولية .كذلك كانت مواقفها داعمة لهذا الفريق أو ذاك تجاه

األح ززداث .وم ززع دخ ززول القز زوات األجنبي ززة لبن ززان والب ززروز العلن ززي للخالف ززات العربي ززة – العربي ززة ،والعربي ززة –

وتحولززت إلززى مواجهززات عسززكرية مباشزرة بززين
االسزرائيلية ،زادت الحززروب ،علززى اال ارضززي اللبنانيززة ،ضزر ً
اوة ّ
األط زراف .كانززت مواقززف الززدول الخارجيززة الداعمززة لطززرف أو آلخززر تقابلهززا مواقززف االسززتقواء مززن جانززب
القيادات اللبنانية ،التي تجّلت باالنتقادات والتحزديات ،التزي كانزت تُطلقهزا هزذه القيزادات ضزد دول اخزرى أو
أطراف داخلية فزي األزمزة علزى سزبيل المثزال .وتحولزت خطزول التمزاس إلزى جبهزات داميزة لمصزالح الزدول

ضمن خطول التصادم بينها.

2
خط جبهة كالسيكية
فتح ززت عل ززى خط ززول التم ززاس جبه ززة لالحتك ززاك والمواجه ززة المسز زّلحة المباشز زرة ب ززين المنظم ززات

المسّلحة .هذه الخطول الحربية مشابهة للجبهات العسكرية الكالسيكية وخطول الدفاع حيث كانزت تتسزاقط

طزع .18فتزرات الهزدوء ،التزي تشزهدها خطزول التمزاس ،بعزد كزل
القذائف عليها وتنفجر االشتباكات بشكل متق ّ
جولة من القصف والقتزال كانزت فتزرات وقزف للنزار لكنهزا مشزوبة بزالتوتر فزي سزياق يسزمح باعزادة التفجيزر.

أوضاع المناطق المتاخمة لخطول التماس كانزت تبزدو فزي غايزة الصزعوبة بسزبب قربهزا مزن جبهزات القتزال

حيث تحصل المبارزة الضارية بين عناصر التنظيمات المسزّلحة الزذين يمارسزون شزتى عمليزات الرعزب فزي

هذه المناطق .وعلى عكس المناطق الخلفية التي كانت تتلقى فقزط ضزربات المدفعيزة البعيزدة المزدى نسزبياً،
تتعرض خطول التماس الطالق نار كثيف من مختلف أنواع العيارات ومن مسافات قريبة .كزان فزتح
كانت ّ
جبهززة مززا وتبززادل اطززالق النززار عليهززا يرمززي أحيان زاً إلززى تخفيززف الضززغط العسززكري عززن جبهززة اخززرى .ففززي

واحدة من جوالت القتال االولزى فزي بيزروت ُفتحزت مزثالً جبهزة كزورنيش الجديزدة  -الب ّزراد اليونزاني "لتخفيزف
الضغط" عن جبهة النبعة  -سن الفيل .19هكذا كان اتساع رقعة االشتباكات وامتدادها إلى محاور إضزافية
 .18جززوزف أبززو خليززل ،قصااة الموارنااة فااي الحاارب :ساايرة ذاتيااة ،بيززروت ،شززركة المطبوعززات للتوزيززع والنشززر،1990 ،
 467ص.45-41 ،

 " .19الت ارشززق يله ززب جبه ززات الض ززاحية الشز زرقية :جبهززة جدي ززدة لتخفي ززف الض ززغط ع ززن النبع ززة  -سززن الفي ززل" ،النهاااار،
 ،1975/12/25ص .4
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سززبيالً إلززى تراجعهززا .وفززي شززبال  1984كززان كززل قصززف يسززتهدف ضززاحية بيززروت الجنوبيززة ُيقابززل بقصززف
على مدينة زحلة في البقاع.
تهجززر سز ّزكانها تحززت وطززأة
علززى وجززه العمززوم ظز ّزل التززوتر يسززيطر علززى منززاطق التمززاس التززي ّ
القصف واالشتباكات .وطوال فترات الهدوء السائدة بفعل اتفاقات وقف النار كانت تجري بعض المناوشات
التي يتخللها قصف وقنص.

تحولزت وظائفهزا؟ تطزور وظزائف خطزول التمزاس
ما هي أبرز خصائص خطول التمزاس وكيزف ّ
هززذه وخصائصززها يكشززفان انقالب زاً جززذرياً فززي األهززداف التززي أُنشززأت هززذه الجبهززات مززن أجلهززا .مززن أبززرز

مميزات تلك الخطول:

أوالً -حادود ابتااة دون تعاديل :المجتمعززات المتنوعزة كزالمجتمع اللبنززاني تقزوم علززى تزوازن دقيززق

بين المجموعزات فيهزا .الصزراع الزداخلي غيزر المضزبول ينزلزق فزي اتجزاه حزرب داخليزة تكزون قزوة األطزراف
المتنازعة شبه متعادلة .ونشزوء خطزول للتمزاس علزى التخزوم بزين المنزاطق يعنزي اسزتنزاف طاقزات المجتمزع

وقدراته ،ألن المعادلة العسكرية القائمة تحتّم المحافظة علزى هزذا التزوازن .ويزتّم ذلزك عمليزاً عبزر خزط ثابزت
للفصل ال يستطيع أحد تعديله بسبب الكلفة الباهظة لمثل هكذا محاولة .لزم تكزن خطزول التمزاس تتزيح ألي
فريق في لبنان تحقيق انتصار تام على خصزومه يسزمح لزه بالوصزول إلزى حسزم سزاحق .منزذ معزارك وسزط

بيروت ومنطقة الفنادق الفخمة مطلع عام  1976بين قوى الكتائب المسيحية والقوى االسالمية والفلسطينية
التي أسفرت عن قيام خطول التماس في قلزب العاصزمة بيزروت ،لزم تزراود أحزد فكزرة القيزام بعمليزة عسزكرية

تستهدف عبور هذه الخطول.20

دارت الحرب على "الخط األخضر" ،وسط العاصمة ،انطالقاً من المواقع التي كان يتمركز فيها
المس زّلحون مززن دون أن يط ز أر عليهززا أي تغييززر بززارز .ممززا حززدا بعززض الم زراقبين إلززى وصززف هززذه الحززرب

ب زز"الجالسة" ألنهززا كانززت تجززري مززن علززى الك ارسززي التززي يجلززس عليهززا المقززاتلون .وتززتلخص بززاطالق النززار
وتوجيه القصف عبر خطول التماس الفاصلة التي ظّلت قائمة حتى نهاية الحرب .21طوال م ارحزل الحزرب

جدية القتحام هذه الخطول أو للتسلل خلف مواقع المتحزاربين وتنفيزذ عمليزات انتحاريزة،
لم ترصد محاوالت ّ
وج ززه ايل ززي حبيق ززه أنص ززاره ،المنشز زّقين ع ززن
باسززتثناء محاول ززة واح ززدةُ ،نف ززذت ف ززي  27أيل ززول  ،1986عنززدما ّ
 .20تي ززودور ه ززانف ،لبناااان :تعاااايش فاااي زمااان الحااارب :مااان انهياااار دولاااة إلاااا انبعااااث أماااة … ،م ززذكور س ززابقاً،
ص .381

 .21المرجع نفسه ،ص .413
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"القوات اللبنانية" ،في عملية هجومية من بيروت "الغربية" سعياً إلى العودة إلى بيروت "الشرقية" التي سزبق

أن طردوا منها بالقوة .ولكن العملية لم تبلغ هدفها المرسوم وباءت بالفشل.

لعبت العوامل النفسية دو اًر كبي اًر في حض المقاتلين ،من كزل الميليشزيات ،ودفعهزم للمشزاركة فزي

حماية مناطقهم والدفاع عنها ،ولكن لم تظهر لديهم الجرأة للهجوم على مناطق األعداء .سزاد االقتنزاع لزدى
أطز زراف الصز زراع اللبن ززانيين بض ززرورة وق ززف العملي ززات الحربي ززة عن ززد ح ززدود خط ززول التم ززاس ،إذ بع ززد تركي ززز

خيمززت هدنززة عسززكرية ،غيززر معلنززة ،نظ ز اًر السززتحالة مضززي
الجبهززات وتهجيززر سز ّزكان المنززاطق المعزولززة ّ
األفرقاء في مشاريعهم العسكرية حتى النهاية.
فززي وسززع المتصززارعين الززدفاع عززن منززاطق سززيطرتهم ال احززتالل منززاطق األعززداء .ففززي بعززض

النقزال علزى خطززول التمزاس لززم يكزن ممكنزاً خززالل أشزهر مززن المعزارك والهجمزات احززتالل مواقزع صززغيرة أو
اخت زراق الجبهززة .تكرسززت حززرب المواقززع كواحززدة مززن أبززرز سززمات الحززروب فززي لبنززان ،واألمثلززة علززى هززذا

صززرفت أم زوال كبي زرة لشززق طري ززق
الط زراز مززن المناوشززات عديززدة ونموذجيززة .ففززي كززاليري سززمعان مززثالًُ ،
ام ززدادات إل ززى مخ ز ّزيم ت ززل الزعت ززر م ززن دون أن يتحق ززق اله ززدف عل ززى رغ ززم ض ززآلة ع ززدد الم ززدافعين ع ززن ذل ززك

الموقززع .22وفززي زحلززة ُشز ّزنت هجمززات ضززارية أوقعززت الكثيززر مززن الخسززائر البش زرية والماديززة خززالل حززرب
السززنتين وفززي عززام  ،1981ولكنهززا لززم تسززفر عززن أحززداث تغيي زرات تُززذكر فززي المواقززع ،فقززد حززافظ الفريقززان

مرة كان يحاول أي طرف احداث تقدم على جبهة مزا ،كزان أنصزاره مزن
المتحاربان على مواقعهما .في كل ّ
المقززاتلين ُيصززابون بخيبززة أمززل يعكسززها العديززد مززن التسززاؤالت وعبززارات القلززق التززي كانززت تسززاورهم حززول
الم ارمززي الحقيقيززة للحززرب .غززدا التشززكيك سززمة لألسززئلة المثززارة علززى ألسززنة المقززاتلين حززول "االنتصززارات"
المزعومزة التززي تطمززح إليهززا القيززادات ،وكانززت تطززرح عالمززات االسززتفهام عززن أهززداف العمليززات الحربيززة مززن

خالل األقوال التالية" :ماذا بعد؟" و"إلى أين نمضي في الحرب؟" و"أين وكيف الخالص؟" ...

دارت الحززرب عبززر خطززول التمززاس بطريقززة ال تهززدف إلززى احززتالل منززاطق الخصززم ،بززل اللحززاق

الضرر به واجباره على االستسزالم أو تقزديم تنزازالت .لزم يتحقزق هزذا الهزدف ألي مزن أفرقزاء الصزراع ولكزن

األضرار التي خّلفتها الحرب جاءت كبيرة للغاية.23

بعد وقت طويل على اندالع الحرب تحققت قيزادات الميليشزيات مزن اسزتحالة انتصزار أو سزيطرة

ميليشياتها على غيرها .حالت خطول التماس دون تمكين أفرقاء الصراع من تحقيق انتصار حاسم بعضزهم

علزى الززبعض .ورغززم ثبززات خطزول التمززاس وبقائهززا دون تعززديل معظزم م ارحززل الحززرب ،إال أن نظززام الفصززل
 .22المرجع نفسه ،ص .414
 .23يوسف اليازجي ،الحرب اللبنانية ،بيروت ،منشورات مكتبة انطوان 286 ،1992 ،ص.
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هززذا كززان ينهززار سزريعاً وبشززكل فجززائي بمبززادرة مززن الطززرفين .المز ّزرة االولززى التززي سززقطت فيهززا هززذه الخطززول
الشياح وعين الرمانزة وتالقزوا عنزدها تلبيزة لنزداء
كانت بعد تركيزها بحوالى ستة أشهر عندما اجتاحها أهالي ّ
مصززالحة بززين الطززرفين .وقززاد عمليززة اعززادة االلفززة واللحمززة بززين السز ّزكان علززى طرفززي الخززط االخضززر السز ّزيد

السيد انطوان شادر.24
داني شمعون والشيخ محمد يعقوب و ّ

انياااً -ترسااايم للهندسااة السا ّااكانية والمذلهبيااة :فززرض التوزيززع الجغ ارفززي للمجموعززات الطائفيززة

ولمخيمززات الالجئززين الفلسززطينيين علززى أرض لبنززان تحديززد جبهززات الحززرب المتعززددة التززي نشززأت
اللبنانيززة
ّ
25
بحكم "الحدود" العديدة القائمة بين المناطق المأهولة بمجموعات س ّزكانية مختلفزة  .سزاهمت سزنوات التزوتر

ذر بزذور التقسزيم وخاصز ًة فزي نفزوس المزواطنين فزي
والشحن النفسي السابقة الندالع حرب عام  1975فزي ّ
27
26
مخيم ززات
العاص ززمة  .وم ززع ب ززدء الح ززرب ح ز ّزل الف ززرز بس ززرعة  .فخط ززول التقس ززيم انتص ززبت عل ززى تخ ززوم ّ
الفلسطينيين التي كانزت مزروعزة حزول بيزروت .وارتفعزت هزذه الخطزول علزى الحزدود بزين المنزاطق السزكنية

المسززيحية والمسززلمة .وسززرعان مززا انعزززل الشززطران الشززرقي والغربززي مززن العاصززمة عززن بعضززهما ،فامتززدت

خطززول التمززاس علززى طززول طريززق الشززام بززين المرفززأ وسززاحة البززرج مززرو اًر بززالمتحف  -البربيززر وصزوالً حتززى
ضاحية بيروت الجنوبية .واقفلت هذه الطريق والمنطقة المجاورة لها التي أصبحت غير آمنة نظز اًر لوقوعهزا

القناصة.
بين الطرفين وتحت مرمى ّ

دارت معظم الحروب في لبنان على طول هذا "الخط األخضر" ،وكانت القوى المتنازعة تتسابق

الحززتالل المواقززع الهامززة علززى خطززول التمززاس وللسززيطرة علززى "الم اركززز االسززتراتيجية" ،28كالبنايززات العاليززة

مصغرة عن ناطحات السزحاب االميركيزة مثزل بزرج رزق أو بزرج المزر وهمزا موقعزان
التي هي بمثابة نماذج
ّ
ُ .24يراجع التحقيقين الصزحافيين التزاليين" :أهزالي الشزياح وعزين الرمانزة يتبزادلون القزبالت والعنزاق بعزد إ ازلزة المتزاريس"،
المحااارر ،1975/10/12 ،ص 1؛ و"تص ززالحت الش ززياح وع ززين الرمان ززة وبع ززدهما النبع ززة :أُزيل ززت الحز زواجز
فتالقى أبناء المنطقتين وتعانقوا" ،النهار ،1975/10/12 ،ص  1و.3

 .25تيودور هانف ،لبنان تعايش في زمن الحرب ...مذكور سابقاً ،ص .247 - 246

 .26شاتيال ،كمال ،مخاطر ا نقسام الطامفي والتفرقة المذلهبية ،بيروت 137 ،1979 ،ص.
27
. Salma Husseini, Redistribution de la population du Liban pendant la guerre civile
(1975-1988), thèse de doctorat, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Paris, 1992.
" .28جبهززة ط زرابلس احتززدمت لززيالً :مصززدر زغرتززاوي ينفززي سززقول مواقززع فززي أيززدي طرابلسززية" ،النهااار،1975/9/10 ،
ص  .4تُراجع أيضاً المحرر ،1975/9/10 ،ص .1
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كاشفان يطالّن على خطول التماس والمنزاطق المجزاورة .فالتمسزك برقعزة جغرافيزة ض ّزيقة ،والبقزاء علزى قيزد
مؤشر انتصار .وأبدى األطراف تشبثاً وعناداً للدفاع عن النفس حتى الموت .وظهزرت مقاومزة
ّا
الحياة اعتب ار
شرسة وضارية لدى الفئات التي كانت تخاف على مصيرها من اإلبادة الشاملة.

ال ااً -نظااام للفصاال أساسااه القناصااة :داخززل معاقززل الجماعززات الطائفيززة ،التززي تفصززل بينهززا

خطزول التمزاس ،نشززطت حمزالت تعمززيم الشزعور بالعززداء الكّلزي للطزرف اآلخززر .أرغمزت الحززرب العديزد مززن
اللبنانيين على اللجوء إلى عقر دار جماعاتهم المذهبية في مناطق البالد .هرب عزدد كبيزر مزن المسزيحيين

عكار وطرابلس ،التي أصبح يسيطر عليها فزي الوقزت الزراهن الس ّزنة،
من بعض مناطق الشمال ،مثل سهل ّ
بالرغم مزن أن جبزال الشزمال عمومزاً كانزت تاريخيزاً منطقزة مسزيحية .وبيزروت "الشزرقية" هزي قطزاع مسزيحي
في غالبيته ،أما بيروت "الغربية" فقد أصبح الوجود الشيعي فيهزا طاغيزاً .جبزال الشزوف أصزبح الزدروز فيهزا

وجزين الواقعة على الحدود فزي الجنزوب غزدت قطاعزاً مسزيحياً تحزت االحزتالل االسزرائيلي .أمزا فزي
أكثريةّ ،
تحولزت إلزى مركزز للشزيعة ،وزحلزة للمسزيحيين .وأشزار مجلزس البطاركزة واألسزاقفة
البقاع ،ف ن مدينة بعلبزك ّ

الكاثوليك في لبنان في أحد البيانات الصادرة عنزه إلزى أن عمليزة تجزئزة األ ارضزي وتقوقزع الس ّزكان اسزتمرت
29
زذكر المجلززس علززى سززبيل
بالتعززاظم ،فتواصززل الفززرز السز ّزكاني حتززى بعززد انتهززاء الحززرب عززام  . 1990ويز ّ
تهجززروا عززن هززذه
المثززال" :البيززع الكثيززف أل ارضززي السز ّزكان المسززيحيين فززي البقززاع والشززوف وعاليززه الززذين ّ
المناطق خالل الحرب ،ويعتبرون أن ثمة مخزاطر مزا تززال تحزول دون عزودتهم إلزى ديزارهم" (دورة المجلزس
المنعقدة بين  15و 28شبال .)1995

دأب ك ززل فري ززق م ززن المتص ززارعين عل ززى اس ززتهداف المن ززاطق المواجه ززة لمنطق ززة نف ززوذه م ززن دون

وجرهززا إلززى هزيمززة عسززكرية ،وتالي زاً
اسززتثناء عبززر توجيززه النززار والقززذائف إليهززا بهززدف الحززاق الضززرر بهززا ّ
سياسية .ولم تكن هذه األمنية لدى كل طرف قابلة للتحقق .غدت منزاطق التمزاس الفاصزلة شزريطاً جغرافيزاً

عازالً بسبب وعورة المسالك واحكام سيطرة الميليشيات عليه وخبراتها القتالية .لكن الفصل لم يكزن تامزاً ألن
العديززد مززن الممزرات بززين شززطري العاصززمة اخترقززت خطززول التمززاس .هززذه الممزرات أو المعززابر كانززت تغلززق

المرة تلزو الم ّزرة بفعزل تصزعيد العمليزات القتاليزة .فاالسزواق القديمزة وسزط بيزروت أصزبحت فزي عهزدة
ب حكام ّ
الميليش ززيات الت ززي ك ززان عناص ززرها يتب ززادلون اط ززالق الن ززار ،م ززن مختل ززف أنز زواع األس ززلحة الخفيف ززة والثقيل ززة،
مستخدمين الصواريخ ومدفعية الميدان.

 .29تراجع الصحف اللبنانية بتاريخ .1995/3/1
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امتد خط الفصل في بيروت بين المرفأ شزماالً والضزواحي الجنوبيزة مزرو اًر بسزاحة الشزهداء ورأس

الشياح ،وكزذلك بزين الحزدث
النبع – طريق الشام وميدان سباق الخيل ،وأُحكم العزل بين عين الرمانة وحي ّ
والليلك زي وبززين كفرشززيما والشززويفات .لكن زه علززى رغززم قيززام خطززول تمززاس ومعززابر بززين هززذه المنززاطق ،وفززي
طر المواطنزون
العديد من األماكن االخرى في البالد ،ف ن الزيارات بين األقارب واألصدقاء لم تنقطع .واض ّ
التكيززف مززع أج زواء الرعززب الززدائم التززي كززان يضززاعفها مززن حززين إلززى آخززر وقززوع القززذائف والقصززف
إلززى ّ
المززدفعي .ومززع الوقززت اعتززاد السز ّزكان ،فأصززبح الرعززب عززامالً تافه زاً فززي حيززاتهم ال يززؤثر كثي ز اًر فززي تحديززد

خيا ارتهم اليومية وأنشطتهم الخاصة.

القناصزة المتواجزدين علزى مقربزة مزن خطزول النزار
أما الخطر الماثل باسزتمرار فكزان ناجمزاً عزن ّ
والذين ُيطلقون رصاص القنص عشوائياً وبطريقة مزاجيزة علزى عزابري السزبيل ،فزي األحيزاء والشزوارع ،دون

تمييز لتضييق الحصار عليهم .تمركز القناصزون علزى السزطوح وفزي الطوابزق العليزا مزن البنايزات المرتفعزة

التي تشرف على مناطق القتال في مواقع كاشزفة ومموهزة يصزعب تحديزدها يرصزدون منهزا التحركزات علزى

30
شل الحركة وقطع الطرق ،التي
الطرقات ويجعلون المرور عليها غير مأمون  .كان ّ
القناصة يتسببون في ّ
أصبح سزلوكها محفوفزاً باألخطزار ،نظز اًر ألن تزواتر الرصزاص علزى جزانبي خطزول التمزاس كزان يجعزل مزن

التجول في المنطقة المسزتهدفة أمز اًر متعز ّذ اًر .كزان العديزد مزن القزوى المسزّلحة يتسزابق للسزيطرة علزى المعزابر
ّ
التحكم بحركة العبور.
و ّ
القناصة منع المرور بين المناطق وتزأمين اسزتمرار عناصزر التزوتر الكفيلزة ب عزادة اشزعال
وظيفة ّ
شل كل حركة قد تعيد الوضع إلزى طبيعتزه.
القتال كّلما الحت بوادر اخماد النارّ .
توزع ّ
القناصة كان هدفه ّ
القناصة الذين يعمزدون إلزى اشزعال الجبهزات كّلمزا
فاستمرار التوتر يعود بالدرجة االولى إلى وجود عدد من ّ
زروعهم
هززدأت ،مززا يززؤدي إلززى تجززدد الت ارشززق بززين األط زراف المتن زازعين .وهززذا مززا يض ز ّ
طر األهززالي الززذين يز ّ

زاء مزن شزظايا القصزف .31وعنزدما كزان ُيخ ّزل أحزد
تدهور االوضاع إلى االختباء خوفزاً مزن الرصزاص أو اتق ً
يتم خزرق العديزد مزن اتفاقزات وقزف النزار عبزر
أطراف الصراع بوقف النار يجاوبه الفريق اآلخر .هكذا كان ّ
االستدراج المتبادل بين أفرقاء النزاع للعودة إلى القتال.

. Jad Tabet, “Images de Beyrouth”, ap. Salim Nasr et Theodor Hanf (Eds.), Urban
Crisis and Social Movements: Arab and European Perspectives, Beirut, 1987,
pp. 129-139.
31
. Issa Makhlouf, Beyrouth ou la fascination de la mort, Paris, Les éditions de la
passion, 1988.
30
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ظززة مزن السزهل جزداً ممارسزة القزنص ألن البنايززات
فزي العاصزمة وسزائر التجمعزات السزكنية المكت ّ

32
القناصززين كززان يتفززاوت بحسززب المنززاطق والطبيعززة
العاليززة والمتالصززقة تُسز ّزهل المراقبززة والتصززويب  .عززدد ّ
الجغرافيززة لكززل منهززا .ففززي بيززروت مززثالً ،علززى محززور الناص زرة  -المتحززف الززذي ال يتجززاوز طولززه كيلززومت اًر

يركزززون رصاصززهم لشز ّزل أي
واحززداً وعرضززه مئززة إلززى مئتززي متززر ،كززان يتمركززز مززا ال يقززل عززن ّ 18قناص زاً ّ
حركززة قززد تصززدر فززي المنطقززة .33أمززا األفرقززاء المتنززازعون فكززانوا يفتعلززون األحززداث واالشززكاالت قصززداً،

يطلقون النار مثالً على أحزد المزارة بزين معبزرين ممزا يزؤدي إلزى اصزطياده ،وينقطزع العبزور تاليزاً ،خوفزاً مزن
الرصاص والموت .لكن اللبنانيين برغم هذه األخطار لزم يتوقفزوا عزن اسزتخدام تلزك المعزابر علزى الزرغم مزن
أن اجتيززاز خطززول التمززاس ،بززين شززطري العاصززمة ،كززان يفززرض بززذل جهززود كبي زرة ومتنوعززة للتغّلززب علززى

المخاوف واألخطار التي كانت تحيق بزالمرور علزى تلزك المعزابر .أسزباب عديزدة كانزت تقبزع وراء الخزوف،

وأكثزر المزواطنين تضزر اًر هزم اولئزك المواطنزون الزذين وجزدوا أنفسزهم خزارج منزاطق سزكنهم لحظزة حلزول ثزأر

تتورع عن االنتقام من األبرياء كّلما شعرت بفداحة الخسزائر التزي ُمنيزت بهزا .بزدم
الميليشيات التي كانت ال ّ
لمجرد انتمائهم إلى الطوائف االخرى المختلفة معهم.
بارد كان المقاتلون ينتقمون من المواطنين ّ
همزوم النززاس خززالل الحززرب كانززت تتمحززور حزول االحتمززاء مززن شززظايا القصززف وتحاشززي القززنص

والخوف الماثل باستمرار من الوقوع ضمن الدائرة التي يستهدفها انفجار سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة .وفي

غمرة كابوس الفزع الدائم كان يتمّلك األفراد هاجس تأمين القوت اليومي لهم ولعائالتهم مزا جعزل ه الزم النزاس
أوالً وآخ اًر تأمين بقائهم على قيد الحياة في أقصى درجات الخطر.34
أجواء الشحن النفسي وعمليات التعبئة وتحضير الناس لجوالت القتزال كانزت تفعزل فعلهزا وتزؤدي
إلززى نتززائ ماديززة ملموسززة ،أبرزهززا ارتفززاع المتززاريس بززين المنززاطق المتقابلززة قبززل كززل جولززة عنززف جديززدة.

المكدسزة لبنزاء المتزاريس وتحصزينها ،فضزالً عزن وسزائل اخزرى مثزل حفزر الخنزادق
استخدمت أكياس الرمل
ّ
تحولززت خطززول التمززاس فززي
ووضززع اوتوبيسززات النقززل الضززخمة وسززط الشزوارع والكززونتينرات وأكزوام التزرابّ .

بيروت وضزواحيها الجنوبيزة إلزى مواقزع حصزينة .فبنزى عليهزا المسزّلحون اسزتحكامات قويزة مسزتخدمين دشزم
االسمنت وحطام القطارات واالوتوبيسات والمستوعبات وأكوام التزراب والرمزل ومختلزف أشزكال العوائزق التزي

ُ .32ي ارج ز ززع التحقيق ز ززين الص ز ززحافيين الت ز ززاليين" :رص ز ززاص الق ز ززنص … يه ز ززدد بنس ز ززف اله ز ززدوء ف ز ززي بي ز ززروت" ،المحااااارر،
 ،1975/9/24ص 4؛ و"خمسززة قتلززى وثمانيززة جرحززى فززي النبعززة – سززن الفيززل برصززاص القناصززة الززذين

تمركزوا فوق سطوح األبنية" ،النهار ،1975/9/24 ،ص .3
" .33ماذا وراء تسخين بوابة األمن العام؟" ،النهار ،1976/4/8 ،ص .3
 .34فريدريك معتوق ،جذور الحرب األلهلية… مذكور سابقاً ،ص .42

312

نزاعات الداخل وحروب الخارج

تحجب الرؤية عن الفريق المقابزل لمنعزه مزن التصزويب بسزهولة علزى المزواطنين والمزارة .ونصزبت األسزالك

السيارات.35
الشائكة في مقدمة الحواجز وفي عرض الطرق إليقاف المشاة و ّ

العديززد مززن الحج ز واالدعززاءات كانززت تززأتي لتززدعم منطززق وجززود القززوى الفاعلززة المس زّلحة التززي

أخززذت تبززرر بهززا أمززام الم زواطنين قيززام خطززول التمززاس ،منهززا مززثالً أن بنززاء هززذه الخطززول هززو لحمايززة أمززن

المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم ودرء األخطار المحدقة بهم ،فضالً عزن احبزال محزاوالت التسزلل واالعتزداء
علززيهم ومنززع تهجيززرهم أو احززتالل منززاطقهم .ولكززن الواقززع لززم يمنززع حصززول األس زوأ .فمززع اشززتداد القصززف

السكان بالنزوح إلى أماكن بعيدة عن مناطق القتال ،ولم تزؤدي
وتشعبه على مناطق التماس المستهدفة يبدأ ّ
مختلززف وس ززائل الحماي ززة إلززى الح ززؤول دون س ززقول الضززحايا األبري ززاء ب ززين الم زواطنين .الق ززنص م ززن جان ززب

زروع الس ّزكان بزاألجواء
يستدرج قنصاً من الجانزب اآلخزر ،والحزواجز فزي طزرف مزا تسزتثير حزواجز مواجهزة ت ّ
المشحونة بالتوتر.
المتاريس والحواجز وخطول التماس في لبنان لم تكن كل هذه العوائق سوى وسائل لنقل الصراع

السياسي من داخل المؤسسزات وتحويلزه ن ازعزاً عنيفزاً وسزط الشزوارع والمنزاطق السزكنية ،وهزي ش ّزكلت السزبب
الحساسة وذريعة للتستر وراء شعارات.
الرئيسي في افشال الكثير من المعالجات للقضايا ّ
رابعاً -العزل المستحيل والترابط الادامم :الهزدوء علزى جبهزات الحزرب الرئيسزية لزه عواقبزه داخزل

كززل مجموعززة .فهززو يخلززق ضززغوطاً داخززل كززل معسززكر وتصززطدم تبع زاً لززذلك عناصززر الميليشززيات ببعضززها
داخ ززل المعق ززل الواح ززد .36ه ززذا االقتت ززال ك ززان يخل ززق أجز زواء اسز زتياء وغض ززب ل ززدى المز زواطنين خصوصز زاً أن

أرواحه ززم وممتلك ززاتهم عرضز ز ًة للخس ززائر .الح ززرب األهلي ززة ،أص ززبحت حروبز زاً أهلي ززة م ززن طز زراز جدي ززد داخ ززل
الجماعات المسّلحة المنتمية إلى الطائفة الواحدة .لم يعد المواطنون يشعرون باألمن واألمان أينما صودفت
اء علزى جبهزات القتزال أو داخزل معاقزل طزوائفهم .ولزم يعزد أحزد مزن اللبنزانيين مطمئنزاً إلزى
أمكنة سكنهم سزو ً
سززالمة األوضززاع بززين جماعززة المززذهب الواحززد .37ح زواجز المس زّلحين التززي ت ارقززب الحركززة علززى الطرقززات

وتُفتّش المواطنين في بعض االوقزات والظزروف ،كانزت تثيزر االشزمئزاز أحيانزاً .النزاس كزانوا يتضزايقون مزن
زدججين باألسزلحة
كثرة الخويات و"الضرائب" التي كانت تُفرض عليهم ،ومن بعزض عناصزر الميليشزيات الم ّ
. Fawwaz Traboulsi, “Sociétés violentes ou système de guerre?”, ap. Jean Hannoyer
(Ed.), Guerres civiles: Economies de la violence, dimensions de la civilité, op.
cit.
36
. Samir Khalaf, “On Entrapment and Escalation of Violence”, in American – Arab
Affairs, No. 24(1988), p. 15.
37
. Cf. Régina Sneifer-Perri, Guerres Maronites (1975-1990), Paris, L’Harmattan, 1995.
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الذين يمارسزون النفزوذ علزى المزارة .لكزن هزذا االمتعزاض يبقزى سزائداً فقزط حتزى تجزدد القتزال علزى الجبهزات
الرئيسززية وعززودة أعمززال العنززف فيعززود النززاس لززدعم ميليشززياتهم والوقززوف إلززى جانبهززا يقينزاً مززنهم أن ال ُمززدافع
عنهم سواها.
الحواجز المسّلحة ونقال المراقبة على الطزرق جعلزت الرحيزل عزن الزبالد أسزهل مزن االنتقزال بزين

منطقة واخرى داخل البالد .فالهجرة من المناطق المتاخمزة للحزدود غزدت لكزل المزواطنين أكثزر أمانزاً بسزبب

مززا كززان ينطززوي عليززه التجز ّزول وسززط الززبالد مززن مجازفززات خطيزرة ،خاصز ًة أثنززاء العبززور مززن منطقززة تخضززع
لنفوذ ميليشيا إلى منطقة خاضعة لنفوذ اخرى .فالسفر من جونيه إلزى الخزارج أيسزر منزاالً مزن االنتقزال إلزى
صيدا أو طرابلس ،وكذلك كان السفر بز اًر مزن بعلبزك إلزى البلزدان العربيزة بحكزم موقعهزا الجغ ارفزي أهزون مزن

اجتي ززاز الحز زواجز العدي ززدة القائم ززة عل ززى الط ززرق المؤدي ززة إل ززى بي ززروت ،أو المع ززابر الفاص ززلة ب ززين ش ززطري
العاصززمة .لززذلك حززاذر كثيززر مززن اللبنززانيين التنّقززل ونشززأت أجيززال ،خززالل  15سززنة مززن الحززرب ،ال تعززرف

بعضها وال األقسام االخرى من البالد خارج منطقة سكنها بسبب العزلة المفروضزة والضزرورية أحيانزاً ،ألن
المزواطنين كززانوا يتجنبززون الخززروج مززن منززاطقهم خوف زاً مززن عمليززات الخطززف .هكززذا أدت المعززابر والح زواجز
وشل الحركة فيه .تبدلت الحياة العادية اليومية التزي عهزدها اللبنزانيون قبزل
وخطول التماس إلى تقسيم البلد ّ

 13نيسززان  ،1975ففززي ظززل الحززرب الززدائرة غززاب العديززد مززن النشززاطات ،ومززن دون أن تكززون هنززاك حالززة
طوارئ معلنة ،اقتصر تجوال الناس والسير في الطرق على الحد األدنى والحاالت القصوى .كانزت بيزروت

طبقزوا مزن تلقزاء أنفسزهم نظامزاً
تتحول خالل ساعات اشزتداد القصزف إلزى مدينزة شزبه مهجزورة .والمواطنزون ّ
التجول فرضه انعدام األمان والسالمة العامة.
لمنع
ّ
خززط التمززاس الفاصززل كززان يمكززن رؤيتززه بوضززوح خززالل الليزل مززن المنززاطق الجبليززة المطّلززة علززى

تجمعين مضاءين باألنوار هما الشزطران الشزرقي والغربزي ويفصزلهما عزن بعضزهما
العاصمة إذ كان ُيشاهد ّ
خط من الظالم الدامس .عطلت حالة الخصام هذه الحياة االعتيادية المألوفزة وسزط العاصزمة بيزروت التزي

حولتها إلى منطقة منكوبة تشهد على قساوة العنف ووحشيته.
ّ
نظام الفصل بين المناطق الذي فرضته خطول التماس لزم يكزن محكزم العززل تمامزاً سزوى خزالل
مراحل تصعيد القتزال والعمليزات الحربيزة .38فعنزدما كزان يعزود الهزدوء إلزى الجبهزات ،تُفزتح المعزابر وتنطلزق
حركززة السززير مجززدداً بعززد توقززف قسززري .39تحولززت هززذه المعززابر الززى منافززذ حيويززة تصززل المنززاطق بعضززها

38
حبال وزينب حسون" ،العنف واإلنسان" ،السفير ،ايلول .1995
 .غسان ّ
39
مسرة ،تنمية المجتمق المدني في لبنان :منظوماة قايم ومباادرة وتواصال وتادراب ،المؤسسزة اللبنانيزة للسزلم
 .انطوان ّ

األهلي الدائم ،بالتعاون مع  ،Mercy Corpsالمكتبة الشرقية 752 ،2000 ،ص ،ص .64-47
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ببعض بدل ان تكون نقال فصل فحسب .فمعبر المتحف  -البربير ،على سبيل المثال ال الحصر ،اصزبح
ممز ز اًر يز زربط المنطقت ززين الش ززرقية والغربي ززة م ززن بي ززروت وتجت ززازه قواف ززل التم ززوين المحمل ززة ب ززالمواد االساس ززية
والض ززرورية ف ززي االتج ززاهين .والمحكم ززة العس ززكرية الواقع ززة ف ززي ه ززذا الش ززارع المع ززروف "بج ززادة فز زؤاد االول

اصبحت محطة او نقطة يلتقي فيها أبناء المنطقتين الشرقية والغربيزة لتبزادل الخزدمات"40تب ّزدل دور المعزابر
وتحولززت عززوض ذلززك إلززى ش زرايين حيويززة ،وكززان تجميززد القتززال عززامالً مسززهالً لتبززادل السززلع
كنقززال عازلززة ّ
والحاجات بين المنطقتين .ت الزم االتفزاق بزين قيزادات التنظيمزات المسزلحة فزي المنطقتزين علزى السزماح بمزرور
المواد الغذائية والمحروقات نحو المنطقة الشرقية عبر المنطقة الغربية ،وكذلك السزماح لشزاحنات الطحزين،

والقمح بالمرور في االتجاه المعاكس الى المنطقة الغربية فضالً عزن السزيارات المحملزة قزوارير االوكسزجين

للمستشفيات .41ولكن في كال الجانبين كان يحصل صراع دائم وتسابق بين القوى للسيطرة على أحد طرفي
المعبر و"احتالل مواقع استراتيجية تمكنها مزن فزرض الخزوة والضزرائب غيزر المشزروعة علزى تنّقزل البضزائع

والسلع".42

يشجع الهدوء االمني المواطنين على الخزروج مزن عززلتهم المناطقيزة .وعلزى خطزول التمزاس يقزع

ميزدان سزباق الخيزل ،هزذا المكزان ،الزذي بقزي اللبنزانيون يجتمعزون فيزه مزن كزل حزدب وصزوب عنزدما تسززمح
الظروف االمنية بعودة حفالت السباق.43

نظزام المعزابر كزان يسزمح للقزوى المسزلحة بمراقبزة حركزة المزرور عبزر نقزال التزدقيق التزي اقامتهززا

على تلك المعابر .فالسيارات والمسافرون كانوا يخضعون للتفتيش على ايزدي عناصزر التنظيمزات المسزلحة

بحثاً عن السالح والمتفجرات ويجري استعراض بطاقات الهوية اللقاء القبض علزى االشزخاص "المطلزوبين"
 .وغالباً ما كان الخطف بهذه الطريقة يتم على اساس الهوية الدينية او االنتمزاء السياسزي للمخطزوف ومزن
دون أي جنحة او جناية موصوفة في القوانين.

ال عماال الدولااة :تقسززيم البلززد والمنززاطق بواسززطة
خامس ااً -خطااوط التماااس وساايلة السااتمرار شا ّ
المعزابر والحزواجز وخطززول التمزاس شززل نشزال المؤسسززات الرسزمية فظهززرت تاليزاً القمززم والمجزالس الروحيززة
ُ .40ي ارجززع تحقيززق فززارس بزززي بعنزوان" :مواطنززون مززن األشزرفية جززاؤوا لإلطمئنززان عززن أصززدقائهم فززي المنطقززة الغربيززة"،
المحرر ،1976/1/4 ،ص 3؛ وزاوية "لماذا؟" ،النهار ،1976/1/7 ،ص .2

" .41اتصاالت بين مختلف التنظيمات للسماح بمرور سيارات المؤن" ،النهار ،1976/4/7 ،ص .2
" .42ماذا وراء تسخين بوابة األمن العام؟" ،النهار ،1976/4/8 ،ص  2و.3

"اجتماع لممثلي التنظيمات من أجل تسهيل عبور قوافل التموين" ،النهار ،1976/4/14 ،ص .1

" .43عادت سباقات الخيل" ،النهار ،1975/7/15 ،ص .1
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بززديالً مززن المؤسسززات الدسززتورية .منززذ انززدالع الحزوادث فززي  13نيسززان  1975انقطعززت اجتماعززات مجلززس

وشز الزل الجززيش ،نتيجززة
الززوزراء ولززم تعززد الجتماعاتززه القليلززة أي فعاليززة .فززالحكم فززي لبنززان غززدا شززبه معطززلُ ،
الخالفات واالنقسامات بين المسؤولين حول السزيادة واالمزن والعديزد مزن القضزايا االخزرى خاصزة االصزالح

الدستوري والغاء قواعد تقاسم السزلطة والمشزاركة .توقفزت اجتماعزات مجلزس النزواب ،وظهزر عجزز المجلزس

عن وضع حد للحرب في االجتماعات النادرة التي كانت تسمح بعقدها الظروف والقوى المسلحة المختلفزة.
امززا الموازنززة فصززرفت علززى أسززاس القاعززدة االثنززي عشزرية بالنسززبة لجبايززة الرسززوم والضزرائب ،ودفززع رواتززب

الموظفين ،ونفقات االدارات الرسمية والجيش ومختلف اجهزة الدولة.

م ززن االس ززباب الم ززذكورة لع ززدم التئ ززام مجل ززس ال ززوزراء "الح ززؤول دون تص ززدعه ف ززي ح ززال تطرق ززت

مناقشاته الزى المواضزيع الحساسزة او تلزك المتنزازع عليهزا" .وفزي مثزل هزذه االجزواء لزم يكزن ممكنزاً الوصزول
سوى الزى اتفزاق الحزد االدنزى .وعلزى هزذا االسزاس ت الزم التوافزق علزى اسزتخدام قزوى السزلطة مزن جزيش وقزوى
أمززن داخلززي ،فأُنزلززت الززى المنززاطق الفاصززلة بززين المتحززاربين علززى غزرار مززا حصززل فززي الشززمال بززين زغرتززا

وطرابلس ،44وفي البقاع بين زحلة ومحيطها سعدنايل ،وفي وسط بيروت .45وبذلك اضحت حياة افراد هزذه

القوى عرضة للقتل والموت .ومع غياب المعالجات وضعف فعالية االجراءات المعتمدة وانعدام دور الدولزة

القوة العامة المنظمة لم يكن ممكناً وقف الحرب.
في احتكار ّ
أخذت التساؤالت والشكوك تحوم عند جميع االطراف حول ما اذا كان هناك ثمة مخطط مرسزوم
لتخريب البلزد أو مشزاريع خارجيزة الشزعال الفزتن .وبغزض النظزر عزن حقيقزة وجزود مزؤامرات او عدمزه ،فز ن

ثمززة شززيئاً اكيززداً ان مناعززة الدولززة تبنززى وتصززنع بجهززود انسززانية وبتضززحيات شززعبها وحكامهززا .مفهززوم الدولززة
مناقض لالمن المجتز أز كمزا يدركزه اللبنزانيون او لالمزن المسزتعار .الدولزة وحزدها بزدل الميليشزيات كفيلزة مزن
حيث هي الجسر بين اللبنانيين باخراج البلد من منطق شريعة الغاب او عصابات السرقة والقتل.

سادس ااً" -الخااط االخضاار" اساام لغياار مسااما :خززالل الحززرب تحولززت البيززوت القديمززة الجميلززة

الواقعة وسط بيروت متاريس ومرابض لالسلحة الثقيلة .وغطت االشزجار واالشزواك والنباتزات البريزة الطزرق

 .44تُ ارجز ززع التحقيقز ززات الص ز ززحافية اآلتيز ززة" :ه ز ززدأت فز ززي طز ز زرابلس وأتمز ززت قز ز زوات الجز ززيش عمليز ززة الفص ز ززل" ،المحااااارر،
 ،1975/9/12ص 1؛ و"ت ز ّزم ف ززك االرتب ززال ف ززي الش ززمال :تمرك ززز الج ززيش ب ززين الطرابلس ززيين والزغرت ززاويين"،
النهار ،1975/9/12 ،ص 4؛ و"بعد ليلة ضارية في الشمال :وقف إطالق النار وانزال الجزيش" ،النهاار،
 ،1975/9/11ص  1و.12

" .45مغاوير الجيش يقيمون خطاً عازالً من الكرنتينا إلى كورنيش البحر" ،النهار ،1975/12/10 ،ص .6
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واالزقة الفاصلة بين المتحزاربين فزي بيزروت .46ولربمزا اكتسزب هزذا الجزدار العزازل تسزمية "الخزط االخضزر"

مززن هززذا االخض زرار المميززت الززذي خّلفتززه الحززرب ونبززت فززي ظززل غيززاب الحيززاة اليوميززة المعهززودة فززي هززذه
المناطق الواقعة بين شطري بيروت الشزرقي والغربزي والتزي رزحزت تحزت وطزأة نيزران االشزتباكات والقزذائف

وحمم النار والدمار.

. Jad Tabet, “Images de Beyrouth”, ap. Salim Nasr et Theodor Hanf (Eds.), Urban
Crisis and Social Movements: Arab and European Perspectives, Beirut, 1987,
pp. 129-139.

46
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3
دراسة تاراخ خط تماس نموذجي في محافظة البقاع
نشأ فزي قضزاء زحلزة خزالل "حزرب السزنتين" والحقزاً عزام  1981خزط تمزاس يفصزل مدينزة زحلزة

ذات الغالبية المسيحية الكاثوليكية عن البلدات االسالمية المجاورة لها وهي سعدنايل والكرك وحزرتا.

أوالً -مباااررات الدراساااة :ل ززيس اله ززدف م ززن ه ززذا الفص ززل إع ززادة احي ززاء االحق ززاد الدفين ززة او س ززرد
للتفجر ،بل قراءة الوقائع بعقالنية في مرحلة
الحوادث التي تلهب النفوس والمشاعر وتتركها مهيأة ب ستمرار ّ
السزالم ومحاولزة اإلفززادة مزن اخطززاء الماضزي وسززلبياته وتحويلهزا الززى ايجابيزات وخلززق روادع نفسزية وماديززة

ضززد خطززر االن ززالق مجززدداً الززى حززروب داخليززة .إذ ال يمكززن منززع تجززدد الحززروب مززن دون إ ازلززة مسززبباتها
واستخالص العبر المفيدة.

الذاكرة الشعبية في هذه المنطقة هي جزاء من ذاكرة لبنان ككزل ،أي شزديدة التزأثّر بحزوادث اعزوام
 1841و 1860و 1958وس زواها .وسززلوك اهله ززا كغيززرهم م ززن اللبنززانيين ينه ززل مززن مخ زززون هززذه ال ززذاكرة
المليئززة بتجززارب تززؤج العصززبيات وترفززع التززوتر .47إذ لززم يقززم المؤرخززون بعززد ب عززادة كتابززة تززاريخ لبنززان مززن

منطلقات محاسبية اكثزر عقالنيزة رغزم كزون الكتابزة واالبزداع فزي هزذا المجزال عمليزة مسزتمرة .ربمزا ال يمكزن

مصززادفة لبنززاني واحززد لززم يرسززخ ببالززه الن ازعززات بززين الجماعززات الطائفيززة بززأدق تفاصززيلها .هكززذا يعززاد مززثالً،

مبسطة ،فيحكى عن هجوم الدروز عام  1841على مدينة دير القمر التي تسكنها
إحياء التاريخ بتفسيرات ّ
اكثرية مارونية وانتصار الززحليين ألهلهزا ،األمزر الزذي أثزار الزدروز الزذين "صزمموا علزى تلقزين مدينزة زحلزة

الكاثوليكية درساً ال ينسى" .لكن الرياح سارت عكزس المشزتهى ،واسزتطاعت زحلزة الصزمود بزوجههم بفضزل
أبنائها المسزيحيين وبمعاونزة الشزيعة فزي البقزاع الزذين إنتصزروا لهزا .48يزروى فزي إطزار ردود الفعزل واالنتقزام
للحوادث السابقة أن الدروز عام 1860كانوا "يذكرون جيداً الهزيمة والتحدي لذلك صمموا على الثأر".49
تغيزرت ،بزل ظلزت السزلوكيات
ردود الفعل بعزد قزرن وأكثزر علزى وقزوع تلزك الحزوادث ال يبزدو انهزا ّ

حيزة فزي
تحركها االحقاد والهواجس والنماذج السلوكية المرجعية التي تبقيها كتب التاريخ ورواياته السزطحية ّ
النفوس .وقبل استعراض الوقائع المتصلة بخط التماس المختار كنموذج للد ارسزة ،يتعزين رسزم صزورة الواقزع
 .47كمز ز ززال الصز ز ززليبي ،تاااااااراخ لبنااااااان الحااااااديث ،دار النهز ز ززار للنشز ز ززر ،الطبعز ز ززة الرابعز ز ززة 271 ،1978 ،ص،
ص .140-139

 .48المرجع السابق ،ص .83
 .49المرجع السابق ،ص .140-139
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الجغ ارفزي والتززاريخي والززديموغرافي لمنطقززة البقززاع التزي قززام فززي وسززطها هززذا الخزط ،وعززاد التززاريخ الززى بعززث

صوره المأسوية القديمة من دون ان تكون الخسائر علمت احداً.

انياً -الواقق الجغرافي والاديموغرافيُ :عزرف البقزاع قزديماً منزذ العهزد الرومزاني بز هراءات رومزا،
ويبلغ طول هذا السهل  160كيلومت اًر ويتراوح عرضه بين سلسلتي جبزال لبنزان الغربيزة والشزرقية مزا بزين 8

و 12كلززم .تُمثّززل مسززاحته أقز ّزل قلززيالً مززن نصززف مسززاحة اال ارضززي اللبنانيززة وهززو اكبززر المحافظززات علززى
االطالق .مدينة زحلة هي عاصمة البقاع وفيها مركز االدارة وهي تقع بين سفحين يتصزالن بجبزل صزنين.

وأهززم الم اركززز التجاريززة فززي هززذه المنطقززة شززتورة فززي الوسززط ،وهززي مفتززاح الطززرق الززى الززداخل العربززي وتبعززد
مسافة شبه متساوية بزين بيزروت ودمشزق ،وبعلبزك فزي الشزمال .يمزر وسزط هزذا السزهل نهزر الليطزاني الزذي

يصززب جنززوب سلسززلة الجبززال الغربيززة فززي البحززر المتوسززط .وتمتززد شززرقي البقززاع ،علززى طززول السززهل سلسززلة

جبزال لبنزان الشزرقية الجزرداء وهزي فقيزرة بالميزاه وقليلزة السزكان وتنتهزي فزي جنوبهزا بجبزل الشزيخ او حرمززون

الززذي ُيشززكل اعلززى قمززة فيهززا ،وهززو ثززاني اعلززى هضززبة جبليززة فززي الحززوض الشززرقي للمتوسززط بعززد قمززم جبززل
المنيطرة في لبنان.
مدينززة زحلززة او "عززروس البقززاع" ،كمززا شززاعت تسززميتها ،تقززع فززي مركززز لبنززان علززى مسززافة شززبه

متسززاوية بززين الشززمال والجنززوب وبززين الشززرق والغززرب ،وهززي تبعززد  54كلززم عززن العاصززمة بيززروت وتلتحززف
احدى الزتالل الشزرقية مزن جبزل صزنين الزذي تشزرف سزفوحه الغربيزة علزى البحزر المتوسزط ،بينمزا هزي تزيمم

وجههززا الجغ ارفززي واالقتصززادي شززطر سززهل البقززاع اللبنززاني الممتززد فسززيحاً امامهززا حتززى سززفوح سلسززلة جبززال
لبنان الشرقية المتاخمة لسوريا .هذا الواقع الجغ ارفزي فزرض علزى المدينزة ،التزي توصزف بزز"عاصمة الكثلكزة"

كونهززا أكبززر مدينززة كاثوليكيززة فززي الشززرق ،ان تكززون خززارج "المعقززل المسززيحي" الرئيسززي فززي الززبالد المعززروف

بالمنززاطق الشززرقية والززذي يضززم قسززماً مززن بيززروت واقضززية المززتن وكسززروان وجبيززل وجزززءاً مززن البتززرون .إذ
تفصل زحلة عن هذه المناطق القمم الشاهقة لجبلي صزنين وكسزروان وتضاريسزهما الصزخرية الزوعرة للغايزة

التي شكلت على الدوام حاج اًز جغرافياً صزعب المزراس امزام إتصزال المدينزة مزع تلزك المنزاطق اللبنانيزة ذات
االكثرية المسيحية.
تتززألف الفسيفسززاء الجغرافيززة للطوائززف الدينيززة فززي لبنززان مززن اج ززاء عديززدة تتجززانس فززي بعززض

المناطق وتتداخل في اخزرى .50وفزي البقزاع يشزكل الشزيعة اكثريزة كبيزرة فزي شزمال هزذه المنطقزة التزي توجزد

في بعض مواقعها السكانية الكثيفة جزر صغيرة هي عبارة عن عدد من قزرى الزروم الكاثوليزك .وفزي قضزاء
زحلززة يشززكل الشززيعة اقليززة يعززيش معظمهززم فززي الكززرك وجزززء مززن المعلقززة ،وهمززا يقعززان فززي ضززاحية زحلززة
. Pierre Rondot, Les institutions politiques du Liban, Paris, 1947, p.27.
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الشمالية ،وكذلك فزي علزي النهزري قزرب ريزاق إلزى الشزمال الشزرقي ،وفزي قريزة حزرتزا الواقعزة علزى الطريزق

بين زحلة والمعقل المسزيحي خلفهزا فزي جبزل لبنزان .المسزيحيون فزي هزذه المنطقزة مزن الزبالد يؤلفزون غالبيزة
السززكان وهززم موزعززون بززين زحلززة والتجمعززات المجززاورة لسلسززلة جبززال لبنززان الغربيززة وبززين عززدد مززن القززرى

المالصقة للسلسزلة الشزرقية ،وتوجزد نسزبة كبيزرة مزن السزكان الس ّزنة فزي هزذا القضزاء .امزا فزي البقزاع الغربزي
فيكززاد المسززلمون والمسززيحيون والززدروز يتسززاوون فززي العززدد .وتتززوزع القززرى المسززيحية علززى السززفوح الغربيززة،
وفي المقابل تنتشر القرى االسالمية على السفوح الشرقية.

يمكززن االسززتنتاج ان السززكان المسززيحيين فززي هززذه المنطقززة هززم اكثززر انتشززا اًر مززن المسززلمين .وان

الجزر هي في غالبيتها مسيحية ،لذا كان من الصعب جداً الدفاع عنها عسكرياً ،االمر الزذي جعلهزا اهزدافاً
نموذجية تسمح ب ستخدام سكانها كرهائن جماعية.
شاءت االقدار لمدينة زحلة ومحيطها ان يتحمال تبعات مستجدات سياسية لم يكزن لهمزا فيهزا "ال

ناقة وال جمل" كما يقول المثل العربي الشزائع .فأهزل زحلزة المدينزة المسزيحية تكزاد تشزدهم عواطزف سياسزية
ثابتززة نحززو المنطقززة الشززرقية مززن بيززروت التززي يشززترك اهاليهززا معهززم فززي وحززدة االنتمززاء الززديني .ولكززن اهززالي

زحلة لم يشككوا يوماً بالقناعات الراسخة لديهم حول الفائدة التي تجنيها مدينتهم من انفتاحهزا علزى محيطهزا

وتعايشها معه.

يقززوم النف ززوذ التقليززدي للع ززائالت الكبززرى م ززن سززكان المدين ززة ،وهززم ف ززي غززالبيتهم م ززن المس ززيحيين

الملكيين الكاثوليك ،على تملكها اراض زراعية واسعة في السهل الذي ال يمكزن لزحلزة ان تكزون أحزد م اركزز
دورة التبززادل فيززه مززن غيززر انفتاحهززا علززى محيطهززا ،مززن القززرى والبلززدات والمززدن ذات االغلبيززة االسززالمية

السززاحقة ،والمنتش زرة مززن شززمال السززهل حتززى جنوبززه .ثززم ان لزحلززة ،فض زالً عززن موقعهززا فززي دورة التبززادل
البقاعيزة المحليزة ،صززلتها الهامزة بززدورة الحيزاة السززياحية واالصزطيافية فزي لبنززان السزلم ،إضززافة الزى موقعهززا

االداري والتربززوي كمركززز لتجمززع عززدد كبيززر مززن المززدارس الخاصززة والرسززمية والتززي تززوفر لطالبهززا مسززتوى
مرموقزاً مززن التعلززيم .هززذه االدوار التززي تزوافر للمدينززة االضززطالع بهززا فززي أزمنززة السززلم سززوف يعطلهززا دبيززب
الحرب المتمادية في زحفها الى مدن لبنان ومناطقه كلها .فما هي قصة زحلة مع الحرب؟

ال ااً -االسااتعدادات للحاارب :بوصززفها مدينزة مسززيحية فززي وسززط مسزلم ،عاشززت زحلززة فززي مطلززع

"حرب السنتين" ( )1976-1975كمعظزم الجززر السزكانية حالزة مزن القلزق وعزدم االطمئنزان الزى المصزير

عبززرت عززن نفسززها بنشززوء تنظززيم عسززكري سززمي ب زز"التجمع الزحلززي العززام" تحززت شززعار عززام هززو الززدفاع عززن
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المدينة وحمايتها ،والمحافظة على مصالح المسيحيين في زحلزة ووجزودهم .51وكزان مزن اركزان هزذا التجمزع
عززدد مززن المثقفززين والسياسززيين الجززدد البززاحثين عززن دور لهززم فززي الحيززاة السياسززية للمدينززة .ووجززد ه زؤالء ان

بنززادق المقززاتلين يمكززن ان تحقززق لهززم مكاسززب شخصززية ال تسززمح بهززا الحيززاة السياسززية فززي البيئززة المحلي زة

المتسززمة بززالجمود النسززبي كالوضززع اللبنززاني ككززل .انخززرل فززي صززفوف التجمززع الزحلززي عززدد مززن الشززبان

الزحليين الذين تلقوا تدريباً على القتال من اجل تأمين الدفاع الذاتي عن مزدينتهم .وادى تحزالف الميليشزيات
االس ززالمية والمنظم ززات الفلس ززطينية ف ززي الق ززرى والبل ززدات المحيط ززة بزحل ززة إل ززى ج ززر المدين ززة المس ززيحية ال ززى
الحرب ،عبر إخافة اهلها ودب الذعر في صفوفهم عن طريق إقامة الحواجز المسلحة على الطرق المؤدية

الزى مززدينتهم وتفتززيش المززارة والسززيارات .غز ّذت سياسززة التخويززف هززذه تيززار التطززرف الززداعي الززى الحززرب فززي

زحلة ،خصوصاً بعزد خطزف عزدد مزن ابنزاء المدينزة علزى الحزواجز وتصزفية عزدد مزنهم ،فضزالً عزن ضزرب
مركززز حزززب الكتائززب فززي داخلهززا ليززل  15-14نيسززان  ،1975أي بعززد ح زوالى  24سززاعة علززى حادثززة

بوسطة عين الرمانة التي يعتبر المؤرخون ان توقيتها سجل البداية الفعلية او الرسمية لحرب لبنان.52

وقززع عززدد مززن الحزوادث فززي زحلززة وجوارهززا بززين شززهري نيسزان وتمززوز  1975كانززت بمثابززة العززد

العكسزي إلنززدالع العنززف فززي هززذه المنطقززة .53إسززتعد كزل فريززق مززن الفزريقين للمعركززة المحتومززة التززي طالمززا

روجززت لهززا االشززاعات تحضززي اًر لل زرأي العززام إلنززدالع مززا وصززف ب زز"الجولة الرابعززة" مززن القتززال فززي لبنززان.
ّ
فانطلقت في المناطق االسالمية والمسيحية على السواء حمالت التحريض واثارة الخواطر والفتن بين أبنزاء

المنطقززة الواحززدة ممززا شززحن االج زواء بززالتوتر .وظهززرت موجززة مززن التس زّلح تهززدد المزواطنين بانفجززار الوضززع
بسززبب سززباق علززى امززتالك االسززلحة بززين الفئززات المختلفززة .وانضززوت ميليشززيات الكتائززب واالح زرار وح زراس

االرز والتنظيم ،وهي جميعها قليلزة العزدد فزي المدينزة ،تحزت لزواء قيزادة شزبه موحزدة ضزمت التنظزيم االقزوى
الززذي هززو "التجمززع الزحلززي العززام" .ثززم اصززدرت هززذه التنظيمززات نش زرة محليززة دوريززة ُسززميت "صززوت زحلززة"،
وساهم في انتشارها توقف وصول الصحف الى المدينة بفعل إنقطاع الطرقات وحالزة الحصزار المضزروبة.

قامت الميليشيات بفرض جباية على االهالي بحسب قدراتهم وامكاناتهم لتمويل الحرب .ش ّزكلت هزذه المبزالغ

عبئاً اضافياً على المواطنين الذين كان اضطر قسم منهم الزى االنقطزاع عزن عملزه بسزبب ظزروف الحزرب.
تحصززلت مززن العززائالت الزحليززة ذات العواطززف البقاعيززة التززي أُرغم زت علززى المسززاهمة فززي
المبززالغ الكبززرى ّ
" .51قوات حبيقة وزحلة :ميليشيا بال أرض في أرض بال ميليشيا" ،الحياة.1990/2/5 ،

 .52انطزوان خززويري ،حاوادث زحلااة  ،1981-1975الجزززء الحززادي عشززر ،دار االبجديززة للصززحافة والطباعززة والنشززر،
467 ،1982ص ،ص .20-19
 .53المرجع نفسه.
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تمويل الحزرب .امزا السزالح فكزان يزتم شزراؤه مزن تجزار االسزلحة الزذين كزانوا علزى صزلة وثيقزة بالفلسزطينيين

وبأسعار باهظة.

ف ززي المقاب ززل ،وانس ززجاماً م ززع الخط ززة الفلس ززطينية القاض ززية بتعمي ززق نفوذه ززا ف ززي لبن ززان ،تغلغل ززت
المنظمات المسّلحة للفلسطينيين داخل القرى والبلدات واالحياء االسالمية في قضاء زحلة .هكذا كاد سكان

يتحول زوا الززى اقليززة داخززل بلززدتهم بفعززل طغيززان عززدد الفلسززطينيين
بلززدة سززعدنايل السز ّ
زنية القريبززة مززن زحلززة ان ّ
الوافدين .وما يقال عن سعدنايل يقال ،تالياً ،عن العديد من القرى والبلدات االخرى ذات الغالبية االسزالمية
حيث سزيطرت المنظمزات الفلسزطينية وسزعت بطزرق عديزدة بواسزطة الترغيزب والترهيزب الزى الحصزول علزى

تأييد اكبر عدد ممكن من المناصرين.

ودربت الميليشيات المسيحية بسزرعة
ّ
جندت المنظمات الفلسطينية المسّلحة حلفاءها أكثر فأكثرّ .
قصوى مقاتلين جدداً خالل صيف  .1975كل الذين كانوا يتابعون عمليزات التعبئزة والشزحن النفسزي كزانوا

يتوقع ززون االنفج ززار ،بغ ززض النظ ززر ع ززن حجم ززه او ش ززكله او أس ززبابه .ومز زرة جدي ززدة ع ززاد المحرض ززون ال ززى
معزوفتهم القديمة بغرض دفع الفريقين الى مزيد من الصدام والتقاتل .54وترافقت حمالت التحريض المحلية

مركزة على تغييزر نظزام الحكزم القزائم عزن طريزق إدخزال تعزديالت
مع حمالت اخرى على المستوى الوطني ّ
جذريززة علززى الدسززتور وعلززى النظززام السياسززي اللبنززاني ،والغززاء قاعززدة النسززبية المعتمززدة ،واعطززاء الجنسززية
اللبنانية الى عدد كبير من المقيمين في لبنان بشكل يؤدي الى إحداث خلل ديموغرافي.

كانززت هززذه المطالززب غيززر مقبولززة لززدى اكثريززة المسززيحيين اللبنززانيين الززذين أروا فيهززا خط ز اًر علززى

مصززيرهم .وكانززت تجربززة الحززرب فززي اشززهرها االولززى كشززفت بوضززوح بززأن م زوازين القززوى شززبه متعادلززة بززين
االطراف المتنازعة ،وبأنه يستحيل على أي فريق كسب الصراع المسلح .ومزع تصزاعد الخالفزات الحكوميزة

تبدد االمل ب نزال الجيش الذي كان يشتم لمناسبة وغير مناسزبة .فزي هزذه االوضزاع المتأزمزة وقعزت الجززر

المسززيحية خ ززارج "المعقززل" الرئيس ززي فززي م ززأزق خطيززر .ول ززم يكززن لتح ززالف الفلسززطينيين م ززع بعززض زعم ززاء

تخوف المسزيحيين الزذين وجزدوا أنفسزهم فزي مواجهزة ال مزع الفلسزطينيين فحسزب،
المسلمين سوى رفع درجة ّ
بل مع معظم المسلمين اللبنانيين.
رابعاً -التفجير :جاء حادث االنفجار الرهيب الذي وقع في احزد معسزكرات التزدريب قزرب بعلبزك

فززي  6تمززوز  1975ليظهززر بوضززوح ان االمززام السززيد موسززى الصززدر كززان يرعززى تززدريب ميليشززيات شززيعية

 .54فؤاد مطر ،لبنان :اللعبة والالعبون والمتالعبون (سنوات الحرب ومراحل الصراع والتحالفات من الوجود
الفلسطيني إلى الدور السوري إلى الحل السعودي) ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر512 ،1993 ،ص
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خاصززة ،55ممززا عزززز مخززاوف المسززيحيين وقلقهززم .وفززي يززوم  24آب  1975حصززل خززالف ال عالقززة لززه
البتة بالسياسة في احد مراكز التسلية في وادي زحلة ،فتحول بسرعة الى إشتباكات بزين مسزيحيين مزن هزذه

المدينززة ومسززلمين مززن القززرى المجززاورة .وهززرع مقززاتلون مسززلمون مززن عززدد مززن المنززاطق لنص زرة إخ زوانهم.
وجاءت حصيلة االشتباكات كبيرة في صفوف الفريقين الذين ُمنيوا بخسائر في االرواح قدرت بز  23قتزيالً،
فضالً عن وقوع العديد من الجرحى واضرار إقتصادية جسيمة.
عقب حادثة الزوادي تزدهور الوضزع فزي المنطقزة ،فحصزلت إنفجزارات فزي حزوش االمزراء وبعزض

الحساسة .وحوش االمراء هو التسمية التي تطلق على ضاحية زحلة الجنوبية الواقعة عند
االماكن التجارية ّ
مدخلها ،وهي منطقة مختلطزة مؤلفزة مزن شزطرين :حزوش االمزراء الشزرقي وتقطنزه اكثريزة مسزيحية ،وحزوش

االمراء الغربي الذي تسكنه اقلية إسالمية تعيش فزي وئزام ومحبزة وأمزان مزع االكثريزة المسزيحية التزي يتزألف

منها سكان زحلة .قبل االحداث االليمة لم يكن هذا الفرز شديد الوضوح الن التداخل السكاني كان موجوداً
وجنبزوا
الى حد ما .وفي خزالل حزوادث  1958حزافظ الزحليزون بمختلزف طزوائفهم علزى أجزواء اإللفزة بيزنهم ّ
منطق ززتهم الف ززتن المس ززلحة .ولك ززن ع ززام  1975إختل ززف الج ززو ه ززذه المز زرة وزادت الض ززغول وكث ززرت مظ ززاهر

االستفزاز التي كانت تتحدى مشاعر االهالي لدى جميع االطراف .

أوقفزت السززلطات اللبنانيززة إثزر وقززوع حادثززة الزوادي بعزض الشززبان الززذين شزاركوا مززن الفزريقين فززي

اإلخززالل بززاالمن او ممززن صززادف وجززودهم فززي مكززان الحززادث .فسززارع كززل فريززق للضززغط علززى المسززتنطق

زالتحيز والتمييززز الطززائفي وبممارسززة نززوع مززن الظلززم .وعنززدما
لإلفزراج عززن موقوفيززه متهمزاً القضززاء صزراحة بز ّ
عمزت مظزاهر االبتهزاج كزالً مزن الشزارعين المسزيحي والمسزلم .واسزتقبل المخلزى سزبيلهم
أُفرج عن المعتقلين ّ

بتظاهرات كبرى وسط االهازي والرقص ورش الرز والعطور ،واعتبر كل طرف انه في عزرس حقيقزي ألنزه
إنتصر على الدولة بعدما فرض شروطه.

علززى األثززر تفاقمززت حززدة التززوترات ووقعززت أعمززال ثأريززة ،واشززتدت عمليززات الخطززف علززى الهويززة

الدينيززة .ثززم اسززتُهدفت اال ارضززي الزراعيززة الواسززعة التززي يملكهززا المسززيحيون الزحليززون فززي وسززط سززهل البقززاع
والتي كانت كّلفتهم امواالً كثيرة إلستصالحها ،وصزيانتها ،واسزتغاللها .قزام المقزاتلون الفلسزطينيون وحلفزاؤهم

. Salim Nasr, “Mobilisation communautaire et symbolique religieuse: L’Imam Sadr et les
chiites du Liban (1970-1975), ap. Mourad Wahba (Ed.), Youth, Violence, Religion.
Secularization and de-secularisation, Cairo, 1983, pp. 384-403.
هاشم محسن وآخرون ،المقاومة الوطنية اللبنانية :انطالقتها وآفا تطورلها ،ل  ،3بيروت ،الدار اللبنانية للتوثيق والنشر،
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المحليين بتدمير منهجي شبه تام للبنى الزراعية التحتية من آبار اورتوازية وانشاءات الري ومضخات المياه
واآلليات الزراعية ،وت ّزم إحزتالل المززارع وذلزك خزالل ايزام معزدودة .نفزذ الفريقزان المتصزارعان عمليزات نسزف
وحززرق شززاملة لعززدد مززن الصززيدليات ومحطززات الوقززود وعززدد مززن المصززانع والمحززالت التجاريززة والسززيارات.
هك ززذا كان ززت تض ززرم الن ززار إلف ززالس االقتص ززاد ال ززوطني ومنع ززه م ززن االس ززتمرار واإلزده ززار ،وللقض ززاء عل ززى

المحاصززيل الزراعيززة .وتوقززف العديززد مززن المحللززين امززام السززرعة التززي نفززذت فيهززا عمليززات التخريززب الكبززرى
واعتبززروا انهززا كانززت تشززير إلززى وجززود "خطززة مسززبقة" ،وان اصززحابها كززانوا ينتظززرون سززاعة الصززفر ليحقق زوا

اهدافهم.

خامساً -ارتفاع خط التماس :ظلت المنطقة مسرحاً للحرب طوال اشزهر ،وكانزت اعمزال العنزف
تتجززدد بززين حززين وآخززر وتتوسززع رقعتهززا .وفززي حززوش االمزراء "أدت الهجزرة مززن الطززرفين إلززى تقسززيم الحززوش

حوشين" غربياً وشرقياً يفصل بينهمزا خزط للتمزاس هزو "الطريزق الممتزد مزن وراء مزأوى العجززة فزي مستشزفى
تززل شززيحا ويتجززه شززرقاً نحززو كنيسززة مززار جززرجس للززروم االورثززوذكس"" .56أُقيمززت المتززاريس فززي الجززانبين"،
ودارت االش ززتباكات "عل ززى مس ززافات تتز زراوح ب ززين عشز زرة امت ززار ومئ ززة مت ززر"( 57ت ارج ززع خريط ززة رق ززم  1ف ززي

الصفحات الالحقة) .يبلغ طول خط التماس في هذه المنطقة زهاء  300متر ،وينتشر علزى جانبيزه حزوالى

 50قناص زاً مززن الف زريقين او اكثززر قلززيالً ،وظيفززتهم شززل الحركززة وقطززع الطريززق ومنززع سززهولة التحززرك علززى
الم زواطنين والمقززاتلين فززي الجانززب اآلخززر .كززان القناصززة يتمركزززون فززي مواقززع كاشززفة تطززل علززى الجهززات
المقابلة .وساهم وجود أعزداد كبيزرة مزن االبنيزة المتجزاورة او المتالصزقة ،وخصوصزاً هندسزتها العشزوائية فزي
زيادة تمويههم وعدم إمكان تحديد أماكن إختبائهم بدقزة .كزل فريزق أقزدم مزن جهتزه علزى حفزر الخنزادق التزي

كانززت تسززتخدم لالهززداف القتاليززة ولتززأمين وسززائل الحمايززة الضززرورية للمقززاتلين .تراكمززت أكيززاس الرمززل امززام
أبز زواب المن ززازل ونواف ززذها ،وارتفع ززت المت ززاريس وتب ززدلت الحي ززاة الطبيعي ززة والمع ززالم االعتيادي ززة لتل ززك المنطق ززة

السكنية.

وس ززرعان م ززا امتز ززد الت ززوتر الز ززى مح ززاور اخز ززرى ف ززي المنطقز ززة ش ززبه متصز ززلة ببعض ززها .ف نز ززدلعت

االشتباكات بين المواقع المتقابلة للمتنازعين في كل من ضهور زحلة والتالل المحيطة ببلزدة سزعدنايل علزى

ُ .56ي ارجززع التحقيقززين الصززحافيين التززاليين …" :يززوم ثززان مززن القتززال فززي زحلززة وجوارهززا أسززفر عززن سززقول  8قتلززى وعززدد
من الجرحى" ،الحيااة ،1975/8/30 ،ص  1و7؛ و"زحلزة :االشزتباكات بالمدفعيزة الثقيلزة توقزع الكثيزر مزن

القتلى والجرحى" ،النهار ،1975/12/11 ،ص .6

 .57النهار ،المرجع السابق.
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محززور اول ،58وعلززى محززور ثززان بززين المدينززة الصززناعية -وهززي حززي حززديث فززي زحلززة تقطنززه اكثريززة مززن
الطائف ززة السز زريانية -والغيض ززة ف ززي البس ززاتين حي ززث يع ززيش العدي ززد م ززن الس ززكان الب ززدو ال ززذين تغلغل ززت بي ززنهم
المنظمات الفلسطينية .ووقعت المواجهات علزى محزور ثالزث مزن جهزة بزين الكزرك والمعلقزة الشزمالية اللتزين

الحمار حيث يعيش المسيحيون مزن جهزة اخزرى .وانزدلعت
تسكنهما مجموعة شيعية ،والمعلقة الجنوبية وتل ّ
ن ازعززات مسززلحة علززى محززور اربززع بززين بلززدة قززاع ال زريم المسززيحية وقريززة حزرتززا الشززيعية علززى سززفوح الجبززال
العالية.

يم ززر خ ززط التم ززاس م ززن الشز زمال إل ززى الجن ززوب بمح ززاذاة ش ززركة الكهرب ززاء ،ب ززين الحي ززين الش ززمالي

والجنوبي من المعلقة ويتجه نزوالً نحو محطة القطار ،ومنها إلى آخر المدينة الصناعية ،ثزم يمتزد فزي خزط
شبه مستقيم إلى مسافة تبعد حوالى مئة متزر تحزت تيزرو الحمزام فزي اول كسزارة ،لينتهزي عنزد شزركة التبريزد

الواقعززة علززى تخززوم بلززدة سززعدنايل .ويبلززغ طززول هززذا الخززط ح زوالى  6إلززى  7كلززم (ت ارجززع خزريززطة رقززم .)1

إنتشر عزدد من القناصة فزي مواقع مرتفعة مشرفة على جهتي هذا الخط الفاصل ،وكانوا يسزتهدفون كزل مزا

يتحرك و"يفرضون حاالً من الذعر والخوف على عابري السبيل".59

عندما تندلع االشتباكات او ينشط رجال القناصة كانت تتوقف حركة السير على الطريق الدوليزة

"من جهتي كسارة والكرك ،وتنقطع زحلزة عزن جوارهزا ويزالزم المواطنزون منزازلهم" .60كانزت تطلزق النزار مزن

بنززادق رجززال القناصززة علززى السززيارات والمززارة الززذين يحززاولون المجازفززة بحيززاتهم لعبززور الطريززق العززام فززي

االتجاهين بين شتورة -سعدنايل -كسارة -حوش االمراء -المعلقة -والكرك.61

 .58تُ ارجززع وقززائع النصززين اإلخبززاريين اآلتيززين" :يززوم ثززان مززن القتززال فززي زحلززة وجوارهززا أسززفر عززن سززقول  8قتلززى وعززدد مززن
الجرحززى" ،الحيااااة ،1975/8/30 ،ص  1و7؛ و"لززم يتوقززف إطززالق النززار فززي زحلززة ،اشززتدت أعمززال العنززف
وسقط  7قتلى جدد" ،النهاار ،1975/8/31 ،ص .3

 .59تُ ارجزع وقزائع النصزين اإلخبزاريين اآلتيزين 4" :قتلزى و 15جريحزاً فزي زحلزة" ،الحيااة ،1975/8/29 ،ص 1؛ و"الوضزع

في زحلة :ارتفع القتلى إلى  13وتوالت أعمال القنص ومنع سزير اآلليزات والسزيارات" ،النهااار،1975/8/30 ،
ص .3

" .60فجأة تدهور الوضع في زحلة فسقط ثالثة قتلى وأُصيب  9أشخاص" ،النهاار ،1975/8/29 ،ص .4

 " .61ش ززمعون يكش ززف أس ززباب ت ززدهور الوض ززع ف ززي زحل ززة :ل ززم تنف ززذ االوام ززر بح ززذافيرها وقائ ززد السز زرية رف ززض االقتح ززام"،
النهاااار ،1975/9/2 ،ص  1و11؛ والحياااة ،1975/8/30 ،ص  1و7؛ والمحاارر،1975/12/4 ،
ص .4
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أُصيب العديد من المواطنين او قتلوا نتيجة هذه التعديات االجرامية .وكانت تتوقف حركة

المرور بفعل العديد من الحواجز المسلحة المنتشرة في النقال الحساسة على الطرقات ،او ينقطع السير

بسبب اندالع المعارك واالشتباكات واطالق رصاص القنص من وقت إلى آخر ،االمر الذي كان يؤدي،
بالتالي ،إلى شل معظم المرافق االقتصادية الحيوية في المنطقة.62

سادساً -الخطط العسكراة :كانت الحرب دون افزق بالنسزبة للفزريقين ،فمزن الناحيزة االسزتراتيجية

يمكن توضيح الخطط العسكرية للطرفين .على سبيل المثال ،في ضاحية زحلة الجنوبية المعروفة ب ز حزوش

االمراء حيزث يعيش المسيحيون والمسلمون في حيين متجاورين ويش ّزكل المسزلمون الزذين يقطنزون فزي جيزب

أمن ززت المنظم ززات الفلس ززطينية
صززغير عل ززى تخ ززوم المدين ززة ،اقليززة ض ززئيلة الع ززدد نس ززبة إل ززى سززائر الس ززكانّ .
وحلفاؤها اللبنانيون طرق االمدادات والدعم لهذا الجيب إنطالقزاً مزن منطقزة نفزوذ المنظمزات الفلسزطينية فزي
قرى وبلزدات قضزاء زحلزة ،مثزل تعلبايزا وجزالال وتعنايزل ،التزي كزادت سزيطرة المنظمزات الفلسزطينية فيهزا ان

تغير معالمها الديموغرافية.
ّ
إستغلت هذه المنظمات خالل االشهر االولزى للحزرب عزام  1975مكزان وجزود احزدى العزائالت
الشززيعية مززن آل اللقززيس التززي كانززت تسززكن علززى إحززدى الززتالل االسززتراتيجية ،جنززوبي زحلززة ،المشززرفة علززى

معظم الطرق واالحيزاء السزكنية الداخليزة فزي المدينزة وعلزى الوسزط التجزاري ،فاسزتولت عليزه .وعملزت علزى

تحصين هذا الموقع المتقدم وبنت إستحكامات دفاعية .وانطالقاً من الجيب المسلم في حوش االمراء راحت
ترسل المعونات الحربية ،من اعتدة ومقاتلين ،إلى هذا الموقع الذي كان يتولى شل الحياة العاديزة ،وتعطيزل

النشال االقتصادي والتجاري داخزل المدينزة ،عبزر إطزالق رصزاص القزنص وترويزع السزكان .لزم يكزن ممكنزاً
إس ززتخدام ه ززذا المتز زراس المحص ززن لتحقي ززق إنتص ززار س ززاحق عل ززى ال زززحليين ب ززرغم نوعي ززة االس ززلحة المتفوق ززة

المتوافرة لدى الفلسطينيين .بل تم إستخدامه لحرب إستنزاف لكنه ،كان غير صالح لحزرب طويلزة االمزد ،إذ

كززان يعتبزره المراقبززون العسززكريون بحكززم السززاقط عسززكرياً .ومززع ذلززك تمكززن ،بفضززل خززط االمززدادات الوحيززد،
الذي كان يؤمن له المساندة ،من الصمود اشهر عدة قبل ان يسزقط فزي أيزدي القزوى الزحليزة .كانزت النجزدة
تصله عبر طريق ترابية خالية على جانبيها من االبنية السكنية لكنها مزروعة باالشجار والكرمة ،مما كزان

يسززمح بحريززة التنقززل عليهززا دون مراقبززة او خطززر .شززكلت هززذه الطريززق مم ز اًر لالمززدادات والززدعم والتمززوين
واإلخالء (تراجع خريطة رقم .)2

 .62الحياة1975/8/29 ،؛ والنهار ،1975/8/29 ،ص  ،4والنهار ،1975/8/31 ،ص  ،3مذكورين سابقاً.
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امززا منطقززة نفززوذ بعززض القززوى اإلسززالمية المس زّلحة فززي حززوش االمزراء ،القريبززة مززن هززذا المز زوقع،

متعرجزة تختزرق منطقزة تزالل كسزارة،
فزكانت تتلقى مختلف انواع الدعم من بلزدة سعدنايل عبر طزريق ترابيزة ّ
واحياناً كانت تصزل المسزاعدات عبزر الطريزق الرئيسزية فزي كسزارة الفوقزا نظز اًر لسزيطرة عناصزر الميليشزيات

االسالمية والفلسطينية على هذه الطريق .في حين كانت القوى المسيحية تشرف على طريق عزام كسزارة -
حوش االمراء المعروفة بطريق كسارة التحتا التي لم يكن يفصلها عن الطريزق االولزى سزوى مئزة إلزى مئتزي

متر تقريباً .اقامت الميليشيات المسيحية ثالثة مواقع ثابتة لمقاتليها في تيرو الحمام ومدرسة الليسيه وشركة
التبريد ،وكانت تصلها المزؤن واالعتزدة والرجزال مزن حزوش االمزراء عبزر البسزاتين والحقزول او عبزر الطريزق
الرئيسية التي تربط زحلزة بشزتورة (خريطزة رقزم  .)1وكزان يزتم إسزتخدام الطرقزات خزالل سزاعات الليزل علزى

وجززه العمززوم ألنهززا فززي النهززار تكززون مكشززوفة وعرضززة للقززنص تالي زاً .ويمكززن القززول ان خطززول اإلمززدادات
للطرفين كانت متشابكة متداخلة وغير آمنة .قوافل الدعم لكل طرف تمر في مناطق سيطرة الطرف اآلخر
او بمحاذاتها .في بداية الحرب اقتسم الفزريزقان المتنزازعزان كسزارة التززي اعززتبرت منززطقة عزازلززة يتحزرك فيهززا

مقات ززلو الزطرف ززين الغ ارضززهما اللوجيسززتية والحربيززة ،ولزززم سززكانها المسززيحيون مسززايرة الجميززع وعززدم إتخززاذ

موقف من الفريقين للحؤول دون حلول نقمة الميليشيات بهم.

إسززتولت قيززادة القززوى المسززيحية المس زّلحة علززى ديززر مززار اليززاس الطززوق فززي حززارة ال ارسززية بزحلززة

واتخززذت منززه مق ز اًر عام زاً لهززا .امززا قيززادة القززوى االسززالمية  -الفلسززطينية فكززان مقرهززا العززام فززي مدرسززة "دار

الهدى" في سعدنايل .وكال المقرين كان بعيداً نسبياً عن خطول النزار ممزا كزان يجعزل مزوجهي االوامزر فزي
أمكنة اكثر أماناً من مواقع المقاتلين المتقابلين.
دافعت القوى المسيحية الزحلية المسّلحة في بداية االحداث بطريقة الرد على االستف اززات .زرعت هذه

الحمار المطل في الوقت نفسه
الميليشيات المتاريس في التالل المواجهة وخصوصاً في ضهور زحلة وتل ّ
على الكرك والمعلقة وذلك بهدف إسكات "اآلخرين" ،ولم يوفر مسّلحوها من تمترسهم حتى المقام الديني
الكبير للسيدة العذراء ،المرتفع فوق إحدى الروابي الزحلية ،وهو قاعدة شاهقة االرتفاع تشرف على مناطق

واسعة من سهل البقاع اللبناني وخاصة على القرى ذات الغالبية االسالمية (تراجع خريطة رقم  .)2ولكن

اء إنتقاميا في محاولة لردع التحدي ،ألن الحرب تحولت طوال االشهر
هذا التدبير لم يعدو كونه إجر ً
االخيرة من  1975إلى مناوشات وقصف ومعارك بين مواقع ثابتة .هكذا غدا الصراع المسلح بين الفريقين
حرب مواقع شلت الحركة اليومية العادية المعهودة .ولم يكن ممكناً ألي من الفريقين القيام بهجوم ساحق

ينهزي الحزرب عن طريق القضاء على خصزومه نهزائياً .واضزطر
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سكان المناطق القريبة مزن خطزول النزار والمواجهزة ،خصوصزاً فزي اطزراف حزوش االمزراء والمعلقزة والكزرك،

إلززى مغادرة منازلهم واالنتقال ب تجاه االحياء االقل إنكشافاً خوف زاً من تعريض حياتهم للخطر في حال بقزائهم
قرب جبهات الحرب.63
كان ززت االش ززتباكات والمع ززارك تتقط ززع م ززن وق ززت إل ززى آخ ززر ليح ززل مكانه ززا ن ززوع م ززن الهدن ززة ب ززين

المتحاربين .وحال عودة الهدوء كانت تُفتح المتاجر والمؤسسزات العامزة والخاصزة فزي مدينزة زحلزة وجوارهزا
بنسبة كبيرة ويعود السكان إلى نشاطهم فيزدحم السير ويخرج الناس إلى الشوارع.64
حال وقوع الحزوادث االولزى فزي زحلزة ارسزلت الحكومزة فزو اًر قزوة مزن االمزن الزداخلي للفصزل بزين

المتحززاربين .وكانززت هززذه القززوة معززززة بعناصززر عسززكرية مززن الجززيش اللبنززاني ومرتبطززة بززو ازرة الداخليززة نظز اًر
للخالفززات المستش زرية بززين السياسززيين حززول دور الجززيش االمززر الززذي حززال دون الموافقززة الص زريحة عل ززى
االسززتعانة بززه .ووسززط تصززاعد المخززاوف مززن ضززعف قززدرات قززوى األمززن الززداخلي و"وسززائلها البدائيززة"،65

عجزت تلك القوى عزن فزرض االمزن واعزادة الهزدوء نظز اًر ألن مهمتهزا إقتصزرت فقزط علزى الفصزل والمراقبزة
والتمركزز فزي النقزال السزاخنة بززين المتنزازعين دون القيزام بزأي أعمزال رادعززة لوقزف القتزال .ممزا حزدا مجلززس

الزوزراء ،مزن ثزم ،إلزى إرسززال قزوة مزن الجزيش إلززى المنطقزة فزي ايلزول  1975ولززم يكزن وضزعها مختلفزاً مززن
ناحيززة الصززالحيات والفاعليززة .وجززرى نشززر قززوة الجززيش علززى خطززول التمززاس ،وتز ّزم اختيززار مواقززع لتمركزهززا

بحيث تفصل بين الفريقين المتقاتلين .هكذا جرى تعطيل دور الجيش بجعله متفرجاً.
وحتى قبل أن تتوقف "حرب السنتين" وخزالل فتزرات وقزف النزار علزى الجبهزات كانزت تحزدث ن ازعزات
مسلحة بين العناصر المقاتلة داخل كل معسكر ،فما ان تهزدأ خطزول التمزاس حتزى تشزرع المجموعزات بالتنزاحر

فزي مززا بينهززا .وكزان القتززال ينشززب بزين مسزّلحي الجماعززة الواحزدة ويحصززل إطززالق النزار لخالفززات بززين العناصززر

66
هجرت الصراعات االخوية العديد من المواطنيزن الى خارج موطنهم .وكانت حصيلة هذه
على أعمال السلب ّ .
الخالفات تأتي لتثقل فاتورة الضحايا البشرية الذين سقطوا في الحروب.

" . 63زحلة :نزوح كثيف من مناطق القتال تحت تأثير كابوس القتل الجماعي" ،النهار ،1975/12/15 ،ص .3
" . 64عاد الهدوء إلى زحلة" ،المحرر ،1975/9/2 ،ص  1و14؛ و"زحلزة اسزتعادت هزدوءها" ،النهاار ،1975/9/2 ،ص
.3

 .65جوزف نصر" ،االحداث االخيرة كشفت عن مأساة قوى االمن الزداخلي :رجزال الزدرك والشزرطة وجزدوا أنفسزهم خزالل 84
يوماً امام حرب حديثة بوسائل بدائية ...وبال اوامر" ،النهار ،1975/7/22 ،ص .4

66
جرار" ،النهار ،1975/12/15 ،ص .3
" .مقتل مسّلحين ومصادرة قذائف في ّ
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ايززام ال ارحززة للمتحززاربين كززان يسززتغلها المسززلحون مززن الطززرفين لتعزيززز م اركزززهم وتقويززة المتززاريس

تحس ززباً لجز زوالت القت ززال المقبل ززة .ام ززا االش ززتباكات فكان ززت تت ارف ززق م ززع وق ززوع الحز زوادث واالعت ززداءات عل ززى
االشززخاص والممتلكززات .وكززان السززكان يتلقززون تهديززدات العناصززر المسززلحة لمغززادرة منززازلهم فززي المعلقززة
والكرك وحوش االمراء وتعلبايزا وجزالال حيزث كزان التزداخل السزكاني موجزوداً منزذ مزا قبزل الحزرب ،ولزم يكزن
الفززرز المززذهبي بعززد اضززحى شززديد الوضززوح .وكانززت قززوى االمززن تكتفززي "بتلقززي الشززكاوى" حززول "التهديززدات

المتبادلة بين الطرفين" وتسجيلها.67

لززم يكززن التهديززد بالنسززبة للمسززلحين سززوى إنززذار اول يوجهونززه ضززد السززكان ،فز ذا لززم يمتثززل هزؤالء

حّلت بهم نقمة عناصر الميليشيات الذين كانوا ال يتورعون عن اقتحام المنازل بالقوة او يلجأون إلى وسزائل
الرعب الدموية من اجل طرد السكان وتحقيق التجانس المذهبي والديني .68داخل المناطق المسزيحية كانزت
تعيش بعض العزائالت المسزلمة ،مثلمزا كانزت تعزيش عزائالت مسزيحية فزي المنزاطق االسزالمية .ولكزن ،بعزد

انززدالع العمليززات الحربيززة هجززروا منززاطق إقززامتهم او تهجززروا منهززا .وعملززت االشززاعات علززى تس زريع هج زرة
الن ززاس .ام ززا ال ززذين بقز زوا ف ززي امكن ززة س ززكنهم خ ززارج معاق ززل طز زوائفهم فق ززد ت ز ّزم تص ززفيتهم .69وادى قت ززل بع ززض
االشززخاص او ذبحهززم فززي كززال المنطقتززين الززى حززدوث عمليززات تهجيززر قس زرية .حصززلت عمليززات إجراميززة

خطيرة جداً ولزم يزن حتزى الصزغار والنسزاء مزن ابشزع انزواع القتزل والتنكيزل .كزان دم الضزحايا يمسزح أحيانزا
على الحيطان كأنما لتخليد الرعب والترويع بالنسبة لكل الناظرين الى هذا المشهد المأسوي.
منذ اندالع اعمال العنف في هزذه المنطقزة اواخزر آب  1975لزم يعزد الهزدوء إليهزا إال فزي نهايزة

ايلول من السنة ذاتها مع انعقاد اول اجتماع لهيئة الحوار الوطني في بيروت برئاسة رشيد كرامي وحضور

كميل شمعون وكمال جنبالل بعد سنوات من التباعد فيما بينهما . 70امزا لجنزة الحزوار فانزدثرت دون إحزراز
اية نتيجة ،وقبل نهاية تشرين االول انفجرت المعارك مزن جديزد فزي منطقزة زحلزة وعلزى جبهزات عديزدة فزي

بيروت.

التجم ز ززع ي ز ززتهم الفري ز ززق اآلخ ز ززر بخ ز ززرق وق ز ززف الن ز ززار" ،النهااااااار،
 " .67الق ز ززنص ف ز ززي زحل ز ززة يح ز ززل مك ز ززان االش ز ززتباكات:
ّ
 ،1975/12/6ص .4
" .68زحلة :نزوح كثيف من تعلبايا تحت تأثير كابوس القتل الجماعي" ،النهار ،1975/12/15 ،ص .3
 .69المحرر ،1975/12/12 ،ص .6
 .70انطوان خويري ،حوادث لبنان  11 ،1975جززء ،الجززء األول ،بيزروت ،1976 ،دار االبجديزة للصزحافة والطباعزة
والنشر 634 ،1987 – 1975 ،ص.
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في "حرب السنتين" ظهرت في زحلة مؤسسات محلية تضطلع ب دارة الشزؤون العامزة فزي المدينزة

من خدمات إجتماعية وصحية ورعائية بعد أن عرقلت األعمال الحربية عمزل مؤسسزات الدولزة المدنيزة مزن

إداريززة وقضززائية وصززحية واستشززفائية ،وتعطززل قيامهززا ب زبعض ادوارهززا فززي فت زرات المعززارك والقتززال .وفززرض
نظام الحواجز وخطول التماس على الموظفين البقاء فزي أمكنزة سزكنهم وعزدم المواظبزة علزى الحضزور الزى

عملهم في مركز االدارة في زحلة ،عاصمة محافظة البقاع ،حيزث لكزل و ازرة مزن و ازرات الدولزة فزرع ،وفيهزا

مقززر عززام قيززادة سزرية درك البقززاع ،وكززذلك محكمززة اسززتئناف البقززاع ومركززز االمززن العززام ،فضزالً عززن دوائززر
النفوس والدوائر العقارية للمحافظة كافة.

في النصف االخير من كانون الثاني  1976قامت قوى الجيش اللبناني الموجودة فزي المنطقزة،

والمنقطعززة عززن االتصززال بقيادتهززا فززي اليززرزة بعززد سززقول الثكنززات ونهبهززا مززن قبززل قززوى االمززر الواقززع ،بشززن

هجوم على الجيب الذي كانت تتمركز فيه القوى اإلسالمية المسّلحة في حوش االمراء وقامت بتطهيره مزن

المسلحين الفلسطينيين .71وكان من النتائ المأسوية للعملية أن طردت السكان الذين اضطروا الى االنتقال
والحلززول فززي مسززاكن العززائالت المسززيحية المهج زرة م زن بلززدة تعلبايززا .قززاد تلززك العمليززة التززي اظهززرت جززدارة

السنة برتبة نقيب وهو الوحيد الذي بقي ملتحقاً بالقوة العسكرية في زحلة حتزى
الجيش اللبناني أحد الضبال ّ
نهايززة "حززرب السززنتين" .امززا االسززباب التززي حززدت بززالجيش الززى توجيززه الحملززة فهززي الخسززائر التززي منززي بهززا

بفعززل تعز ّزرض دورياتززه علززى طريززق تززل شززيحا  -كسززاره السززتف اززات خطي زرة ،ف ضززطر الززى إتخززاذ إج زراءات
حازمة لتسهيل مهماته االمنية.

بسزقول الحززي الزذي كانززت تسزيطر عليززه قززوى مسزلحة إسززالمية فزي حززوش االمزراء والحززاق كسززاره

بالمنطقززة المسززيحية اللززذين كلفززا القززوى المهاجمززة ثمنزاً باهظ زاً فززي االرواح ،إنقطعززت اإلمززدادات عززن الموقززع
المحصن والمعزول للقوى الفلسطينية واالسالمية على هضبة زحلة الجنوبيزة ،فانهزار هزذا الموقزع المعزروف
بز"اللقيس" فزو اًر .وتوقفزت حزرب الشزوارع فزي حزوش االمزراء التزي كانزت تزدور بزين المتزاريس القريبزة جزداً مزن

بعضزها داخززل االحيززاء المأهولززة بالسزكان .وانتقززل القتزال الززى السززهول فصزارت منززاطق التمززاس بعيززدة نسززبياً
عن بعضها ،واشتد الحصار المضروب على مدينة زحلة  .لم تكن ظروف الحرب سهلة بالنسبة للمقاتلين،

مززن كززال الف زريقين ،الززذين كززانوا يعملززون فززي اوضززاع قاسززية للغايززة :فالتدفئززة غيززر مؤمنززة ،واالغذيززة السززليمة
والمتوازنة شبه مفقودة ،ومستوى العناية الصحية والطبية شديد االنحطال.

 .71انطز زوان خ ززويري ،حااااوادث زحلااااة  ،1981-1975سلس ززلة حز زوادث لبن ززان ،الج زززء الح ززادي عش ززر ،دار االبجديز ززة
للصحافة والطباعة والنشر 467 ،1982 ،ص.
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قززد يحلززو للززبعض ان يعتبززروا هززذه التغيي زرات المحززدودة فززي المواقززع بمثابززة "إنتصززارات" ،غيززر ان

استمرار الحرب يزدحض هزذه المقولزة ألن المعزارك لزم تتواصزل فحسزب ،بزل تبزدلت طبيعتهزا وأضزحت أكثزر

عنفزاً وش ارسززة مززن السززابق مززع تحولهززا الززى قتززال ميززداني فززي السززهول المكشززوفة الواقعززة بززين زحلززة والبلززدات
اإلسالمية ،وأصبحت المواجهات اكثر قساوة بين الفريقين (تراجع خريطة رقزم  :4التعزديالت الميدانيزة التزي

طرأت على خطول التماس في زحلة عام  .)1976إزداد الضغط على المحاور االخزرى ،وتحولزت منززطقة

السهزل الزى ميدان تتجمع فيه حشود المسزلحين المزودين باالسزلحة الثقيلة بمزا فيهزا الصاروخية .اما اضرار

تلك المواجهات فلم تكزن محصزورة فزي تلزك االمكنزة فقزط ،بزل تعزدت نطاقهزا ألن قزذائف الهزاون والصزواريخ
كانت تتساقط على الشوارع واالحياء السكنية البعيدة عن الجبهات.

كان القصف يستهدف بنوع خاص المناطق المكتظزة بالسزكان ،وكانزت القزذائف الميدانيزة تنطلزق

من مناطق بعيدة جداً في البقاع مثل مواقع المرابض في بوارج وبدنايل والتويتي وحوش سنيد وعلي النهري
وتل زينة وغيرها.72
لربما فكر بعض غالة التطرف في الوسط المسيحي ،وعلى رأسهم من اصبحوا مسؤولين بارزين

فيما بعد من دعاة التعايش ،بجرف منازل المواطنين المسلمين داخل الجيب الخاص بهم بعزد تهجيزرهم منزه

بزالقوة ،وذلزك تمزثالً بمزا فعلتزه قزوى االمزر الواقزع فزي بعزض المنزاطق اللبنانيزة االخزرى .ولكزن التيزار الززداعي
الزى االعتزدال حزال دون تنفيزذ اهزوائهم التخريبيزة .وهزذا مزا سيسزمح بعزودتهم بعزد دخزول القزوات السزورية فززي

حزيران  1976وهدوء االوضاع مؤقتاً دون ان يتمكن المهجرون المسيحيون من العودة الى القرى البقاعيزة
الت ززي تهج ززروا منه ززا ،وخصوصز زاً تعلباي ززا بس ززبب إس ززتمرار س ززيادة النف ززوذ الفلس ززطيني عليه ززا ،م ززا خ ززال بع ززض

الحاالت المعدودة .

وما حصل على محور حزوش االمزراء تكزرر حصزوله قبزل نهايزة شزهر ايزار  1976علزى محزور

المعلقزة  -الكززرك حيززت قامززت القزوات الزحليززة بمسززاندة فاعلززة مززن عناصززر الجززيش اللبنززاني بهجززوم معززاكس

وصلت فيه الى مشارف الكزرك بعيزداً عزن محطزة القطزار القديمزة حيزث راوحزت االشزتباكات مكانهزا ألشزهر
طويلة .73وفي كال الحالين اللتين حصل فيهما تقدم على الجبهات العسكرية ،كان ذلك يتم لقاء ثم زن

72

73

 .انط ز زوان خز ززويري ،حااااوادث لبنااااان  11 ،1976جز زززء ،الجز زززء الثز ززاني ،بيز ززروت ،1976 ،دار االبجديز ززة للصز ززحافة
والطباعة والنشر.1987 – 1975 ،
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بززاهظ يدفعززه المهززاجمون فززي ص ززفوفهم ،وكززان مقززاتلوهم يطرحززون التس ززاؤالت والتشززكيك حززول جززدوى ه ززذه
العمليززات التززي لززن توصززل الززى هززدف الن الحسززم متعززذر ،والتفززوق ال يمكنززه ان يكززون سززوى قليززل االهميززة

قياساً على الكلفة (تراجع خريطة رقم .)4

سااابعاً -محاااوالت فااك العزلااة واحت اواء مساااوئ التماااس :اوضززاع الطرقززات والتنقززل اصززبحت

محفوفززة بالمصززاعب واالخطززار .ومززع ذلززك ،تمكنززت القززرى والبلززدات االسززالمية المحيطززة بزحلززة أن تززؤمن
االتصززال المقطززوع فيم ززا بينهززا بسززبب الح زواجز .ولكززن ط ززرق المز زواصالت اصززبحت طويلززة وشززاقة وكثي زرة

التعز ّزرج .تعرقلززت المواصززالت بززين زحلززة والقززرى البقاعيززة ،وحت ززى بززين هززذه االخي زرة .واصززبح االعتززداء علززى
المواطنين اثناء تجوالهم ظاهرة يومية مألوفة .والسير بزين شزتوره وريزاق مزثالً ،وحتززى الزى بعلبزك شزماالً ،ت ّزم
تحويلززه الززى طريززق تعنايززل -ديرزنززون .74هكززذا تمكنززت سززعدنايل مززن اإلتصززال بززالكرك عبززر هززذه الطريززق،

والطريززق مززن حزرتززا الززى البقززاع اضززحت تمززر بقززرى التويتززه وقمززل وتعلبايززا بسززبب المواجهززات بززين الزززحليين

المتمركزين عند المطاحن الواقعة على ضهور زحلة والحزرتاويين المتمترسين عند خزان المياه على التخوم

الشرقية الجنوبية لبلدتهم (خريطة رقم  .)3وبدالً من إجتيزاز مسزافة قصزيرة للوصزول مزن منطقزة الزى اخزرى
ضمن بقعة العمليات الحربية ،اصبحت المسزافات نائيزة وتقزاس بعش زرات الكيلزومترات .كانزت نقززال المراقبزة

والتفتي ززش الثابتززة او المتنقلززة علززى الطرق ززات تفززرض علززى العززابرين التوقززف عنززدها كززل م زرة للتززدقيق فززي

المسلحين.
الهويات من قبل ّ

دأبت القوى الفاعلة المسلحة في مختلف ارجاء البقاع علزى تهجيزر السزكان المسزيحيين مزن عزدد

مززن القززرى ،وكززان ه زؤالء يختززارون زحلززة بوصززفها الجزي زرة البقاعيززة الوحيززدة الكبززرى المتاحززة إلقززامتهم .فززي

ك ززانون الث ززاني  ،1976ب ززدأت الميليش ززيات المس ززيحية بش ززن هج ززوم عل ززى الج زززر الس ززكانية داخ ززل المنطق ززة
الشززرقية ،فطززردت سززكان قريززة شززيعية ومجموعززة مززن البززدو مززن حززارة الغوارنززة والضززبية اللتززين تقعززان قززرب

انطليززاس شززمال بيززروت .وفززي الوقززت نفسززه إحتززل المقززاتلون الفلسززطينيون بلززدة تعلبايززا المسززيحية فززي البقززاع
وطردوا سكانها .وفي التاسع عشر من الشهر ذاته إقتحمت الميليشيات المسزيحية احيزاء المسزلخ والكرنتينزا،

وه ّجززر البززاقون الززى بيززروت الغربيززة .وانتقامزاً لززذلك،
ولززم تأسززر احززداً ،بززل سززقط العديززد مززن القتلززى المززدنيينُ ،
إقتحمت المنظمات الفلسطينية عزدداً مزن القزرى المسزيحية فزي البقزاع وعكزار ،االمزر الزذي دفزع سزكانها الزى

إطالق نزداء االسزتغاثة الزى سزوريا التزي لبزت النزداء وتزدخلت فزو اًر .وكانزت ظزروف الزبالد اصزبحت ناضزجة
ومالئمة لوجود قوات خارجية تسعى الى فرض حالة من السلم في لبنان نظ اًر لضعف

74
يصدون هجوماً واسعاً بالمدفعية على المدينة" ،النهار.1975/12/10 ،
 " .الزحليون وقوى الجيش ّ
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معظززم اط زراف الن ززاع .فالمسززيحيون والفلسززطينيون والمسززلمون اضززعفوا انفسززهم دون ان يززتمكن احززدهم مززن

التغلب على اآلخر .والسلطة المركزيزة اضزعفتها الخالفزات بزين الحكززام ،ولزم يعزد ب مكزان رئزيس الجمهوريزة
او رئيس الحكومزة او الجزيش اللبنزاني وقزف المعزارك المندلعزة فزي معظزم منزاطق الزبالد .منزذ بدايزة الحزرب

ُعزلت مدينة زحلة عن المنطقة المسيحية فزي جبزل لبنزان وبيزروت ،وقامزت قزوى إسزالمية وفلسزطينية مطلزع
وتم قصزفها علزى نحزو مزدمر .وعلزى غزرار مزا فعزل سزكان زحلزة
العام  1976بفرض حصار محكم عليهاّ ،
خززالل ح زوادث  1860حززين تطلع زوا ناحيززة الجبززل وانتظززروا وصززول المسززاعدة مززن القززوى المسززيحية بقيززادة
يوسززف بززك كززرم وطززانيوس شززاهين اللززذين تضززاربت التفسززيرات حززول عززدولهما عززن عبززور الجبززل ،75لكززن

الزحليين هذه المرة لم ينتظروا هبول المساعدات من اعالي القمم بل تحركت مجموعزات مزن شزباب المدينزة

لكسززر العزلززة المفروضززة ،فبلغززت المنززاطق الشززرقية ووصززلت الززى كسززروان والمززتن سززي اًر علززى االق ززدام عبززر
المسالك الصخرية الوعرة المؤدية اليها من صنين وجبل كسروان والتي يحتاج سزلوكها الزى فتزرة طويلزة مزن

الوقت تتراوح بين  13و  18ساعة من المشي المضني.

هزذا الخزرق للحصززار لزم يكززن لزه سززوى مفعزول نفسززي معنزوي أكثززر منزه مززادي ،إذ إن قزدرة هزؤالء

الشبان على نقل االسلحة والذخائر والمؤن على اكتزافهم كانزت محزدودة للغايزة فزي ظزل ظزروف مماثلزة مزن
تكبززد المسززيحيون تضززحيات كثي زرة فززي سززبيل حمايززة هززذه الطززرق الجبليززة ومنززع
حيززث القسززاوة والصززعوبةّ .
سززقوطها ،وجاهززدوا جهززاداً مري ز اًر للمحافظززة علززى تفززوقهم فززي الززتالل االسززتراتيجية .سززعت القززوى االسززالمية
والفلس ززطينية ال ززى قط ززع الطري ززق عل ززى الش ززبان المس ززيحيين ال ززذين غ ززامروا بعب ززورهم الجب ززل لخ ززرق الحص ززار

المضروب على مدينتهم .ف حتلت هذه القوى بعض المواقع الجبلية مثل تل زينة وجبل الشزعرة وغيرهمزا مزن
المواق ززع االخ ززرى .وش ززاركت عناص ززر م ززن الح زززب الس ززوري الق ززومي االجتم ززاعي ف ززي إح ززتالل مواق ززع جبلي ززة

اسززتراتيجية ،وتمكن ززت م ززن وض ززع الممز زرات الجبلي ززة تح ززت مرم ززى نيز زران م ززدافعها ،االم ززر ال ززذي اع ززاق كثيز ز اًر
تحركات القوى الزحلية المناوئة لها .ردت هزذه االخيزرة علزى تلزك التحزديات بوضزع م اركزز عسزكرية للمراقبزة
في ضهر المغر وفي حرقات لحماية الطرق الجبلية ومنع سقوطها.

كانت خطول االمدادات التابعة للمسيحيين تمر عبر طرق جبلية متعرجة ،طويلة وشاقة .ينطلق

خززط السززير االول مززن بلززدة قززاع ال زريم المسززيحية المجززاورة ألعززالي زحلززة ب تجززاة شززمال م زراح الديشززار عبززر
طريق الساقية ،وهو اشزبه بزدرب خطزت معالمزه ميزاه االمطزار المنسزابة مزن اعزالي القمزم الجبليزة .لكزن هزذا

الطريق االقصر نسبياً يقع قبالة بلدة حزرتا الشيعية الجبلية التي كانت تحت سزيطرة "جزيش لبنزان العربزي"،
وهززو عبززارة عززن مجموعززة مززن عناصززر عسززكرية إسززالمية منشززقة عززن الجززيش اللبنززاني ويقودهززا المززالزم أول
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احمد الخطيب .وتبعاً لزذلك ،كانزت تتعزرض هزذه الطريزق للرمايزات الناريزة قصزد شزل التحركزات التزي يمكزن
ان تظهززر عليهززا .نجززح هززذا الفصززيل المتمززرد علززى قيززادة الجززيش فززي شززق طريززق مززن ترشززيش ب تجززاه م زراح

الديشززار قاطعزاً بززذلك طريززق التمززوين الجبليززة علززى المسززيحيين .أمززا الطريززق الثانيززة واالطززول نسززبياً ،فكانززت
تنطلق مزن وادي العزرائش ب تجزاه طريزق جبزل الشزعرة وتمزر بطريزق بحينزة وقلعزة الحصزن الواقعزة فزوق بلزدة

نيحا البقاعية.

يلتقززي الطريقززان عنززد نقطززة الطيوحززان علززى تخززوم جبززل كسززروان العززالي .كززان الشززبان الزحليززون

يمرون في تلك المسالك ويتجهون ،من ثم ،بمحاذاة قواميع العبد في منحدر قزاس يسزمى بزز"طلعة النجاصزة"

يقودهم صعوداً نحو الغرفة الفرنسية التي ترتفع  2600متزر ،وهزي مخفزر للشزرطة يعزود الزى ايزام االنتزداب

الفرنسي ُبني في تلك المنطقة للمراقبة ولمكافحة الخارجين على القانون .ومن الغرفة كان ينزل الش ّزبان الزى
بسكنتا او عيون السيمان حيث "القوات اللبنانية" المسيحية التابعة لز"الجبهة اللبنانية".
قرنزي الزورق
كان ممكناً المرور في مسلك آخر خلف القواميع على حرف صنين بمحاذاة منطقة ا
وشززير الززوردة ،وهززذا الممززر الجبلززي يقززود الززى طريززق عززام حززدث بعلبززك-عيززون السززيمان .امززا القواميززع ،فهززي

منطقة واقعة بين جبلين فيهزا سزبعة منحزدرات متجزاورة بشزكل إهزراءات  -او مخروطزي  -يتزراكم فيهزا الزثل

بكثافزة طيلزة فصزلي الشزتاء والربيزع وتتغزذى مزن ذوبانزه الينزابيع والميزاه الجوفيزة .كزان يصزعب علزى الشززبان

بسزهولة اختزراق تلزك المنطقززة التززي تسزودها ظززروف مناخيزة قاسززية جززداً بسزبب سززماكة الثلزوج والبززرد القززارس

ومعرضززة للريززاح العاتيززة .لززذلك،
تحملززه .امززا اطزراف القواميززع فكانززت صززخرية صززلبة ،وعزرةّ ،
الززذي يصززعب ّ
كانت ال تتجمع عليها سوى طبقة رقيقزة مزن الزثل  ،ومزع ذلزك كانزت ظزروف السزير عليهزا خطزرة للغايزة فزي
الليل او النهار بسبب الجليد واحتماالت التزحلق او بفعل اشعة الشمس الحارقة والمؤذية .كان النزول منها

الى بسكنتا او مزرعة كفرذبيان او الى كسزروان محفوفزاً بمثزل هزذه المخزاطر والصزعوبات الشزاقة .عزدد مزن

المجموعات االولى التي تولت مهمة تأمين االمدادات تاه في هذه الجرود القاحلة.

ضززحى الزحليززون كثي ز اًر وتكبززدوا ثمن زاً باهظ زاً لإلبقززاء علززى صززلة الوصززل مززع الجبززل ،وسززقط لهززم
العديد من الجرحى اثناء مطاردة القوى االسالمية والفلسطينية ،وُقتل لهم عدد آخر فزي تلزك الجبزال .وبزرغم

ذلك ،لم يسجل عزمهم على مواصلة مهامهم اي نفزور او تزراخ .كزان هزؤالء المقزاتلين يحملزون إلزى مزدينتهم
قززذائف مدفعيززة وذخززائر وم زواد تموينيززة وادويززة وبعززض الحاجززات الضززرورية االخززرى ،وكززذلك كززانوا ينقلززون

الرسائل ويؤمنون االتصاالت ذات الطابع العام مع القيادات المسزيحية فزي بيزروت والجبزل .76كزان كزل فزرد

من عناصر هؤالء الميليشيات مضط اًر الى حمل اعتدة حربية يفوق وزنها عشرات الكيلوغرامات والسير بها
 .76من وقائع مقابالت أجريتها مع عناصر سابقة في ميليشيات محلية قاموا بعبور الجبل خالل الحروب.
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مسافات طويلزة ،ممزا كزان يضزاعف معانزاة هزؤالء البشزر المصزممين علزى الصزمود ورفزع المعنويزات .وعنزد

إنتهاء الحرب في زحلة في حزيران  1976كزان عزدد مزن دبابزات الجزيش اللبنزاني ال يززال فيهزا مزع الوحزدة

العسززكرية المدافعززة عنهززا ،ولززم تعززد ثمززة حاجززة اليهززا لتوّقززف الهجمززات ،فززي حززين كززان الحصززار المضززروب
علزى مخززيم تزل الزعتززر فزي العاصززمة علزى أشززده .فقزام المززالزم أول يوسزف الطحززان بعمليزة جريئززة إليصززال

تلززك االليززات العسززكرية ،التززي سززاد اعتقززاد ب مكززان تأثيرهززا علززى مي ززان القززوى حززول المخز ّزيم ،الززى المنطقززة
الشرقية .لذلك إنطلق بها مع ضباطه وجنوده من وادي العرائش نحو قلعة عرنطا ،ومنها الى جباب الحمر

حتى بلغ طريق عام شمسطار  -حدث بعلبك  -عيون السيمان ،ثم توجه بها من هناك الى بيروت.

امناً -الحياة اليومية فاي ظال التمااس والحارب :عانزت مدينزة زحلزة مزن نقزص حزاد فزي المزواد
الغذائية خالل أشهر طويلة بين عامي  1975و .1976فالعزلة التي فرضتها األعمال الحربيزة تضزاعفت

حززدتها واتخززذت منح ززى تصززاعدياً مززع ف ززرض حصززار إقتصززادي وتم ززويني للضززغط علززى الس ززكان .لززم يع ززد
ب سززتطاعة الم ززارعين العمززل فززي ا ارضززيهم وجنززي المواسززم ،االمززر الززذي الحززق اض ز ار اًر وخسززائر إقتصززادية
بمصالحهم .وكانت حواجز المسلحين على الطرقات تمنع الشاحنات التي تنقل المواد التموينية من الزدخول

وحززرم منهززا المواطنززون ،وخصوصزاً
الزى المدينززة .كثيززر مززن السززلع والحاجززات االسززتهالكية ُفقزد مززن االسزواق ُ
الخضززار والفاكهززة بعززد عزززل المدينززة عززن منززاطق السززهل مصززدر هززذه الز ارعززات .بقيززت الحاجززات الغذائيززة

مقطوعة فترات طويلة .واضطر السزكان الزى اسزتهالك مزا ادخزروه مزن مزؤن بزالتقطير .وهزذه المزؤن المؤلفزة

زادة اإلحتفززاظ بهززا مزن فززائض المواسزم الززى السزنة التاليززة إلشززباع
مزن حبززوب ولحزوم ومربيززات وغيرهزا ،يززتم ع ً
الحاجات ،خاص ًة وقت الثقل والشدة ،وهي ساهمت في صمود الناس وخففزت مزن وطزأة معانزاتهم ،وابعزدت

عنهم الجوع .واعتمد المواطنون في مواصلة عيشهم على مدخراتهم المالية التي كانت تنضب مع نهاية كل
جولززة قتززال بفعززل إنقطززاع معظززم الم زواطنين عززن مزاولززة اعمززالهم ونشززاطاتهم الخاصززة .وبززرغم الح زرب ،لززم

تنقطززع اإلتصززاالت بززين البقززاعيين الززذين فز ّزرقتهم خطززول التمززاس ،بززل كانززت تززتم عبززر الهززاتف فززي فت زرات
إشتعال النار ،وخالل مراحل الهدوء كانت تتواصل عبر الزيارات المتبادلة.
منذ إندالع الحوادث في المنطقة ُش ّكلت لجزان للتنسزيق واالرتبزال علزى غزرار اللجزان التزي تألفزت
في منزاطق االشزتباكات االخزرى بهزدف العمزل علزى تهدئزة االوضزاع .كانزت هزذه اللجزان تضزم ممثلزين عزن
سائر االطراف المتنازعة ورجال سياسزة وديزن ،فضزالً عزن وجهزاء الطوائزف .وكانزت المنظمزات الفلسزطينية
تشززارك فززي القتززال والمفاوضززات "عبززر ممثلززين عنهززا" ،77كسززائر االفرقززاء الززداخليين .يظهززر هززذا الواقززع ثقززل
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العامززل الخززارجي واختالطززه بمشززكلة الخالفززات بززين اللبنززانيين .فززي بدايززة االحززداث كانززت اجتماعززات هززذه

78
تم االتفاق على عقدها فزي مؤسسزات رسزمية ترفزع
اللجان تعقد في بارك اوتيل شتوره  ،وفي مراحل الحقة ّ
العلزم اللبنززاني مثززل ثكنزة الجززيش اللبنززاني فزي ابلززح ،التززي تبعزد  8كيلززومترات الززى الشزمال مززن زحلززة ،او فززي

سرايا زحلة الحكومي الواقع وسط المدينة .79لم يكن عمل هذه اللجان محصو اًر بالبحث فزي وقزف العمليزات

الحربيززة والتوصززل الززى إتفاقززات لوقززف النززار واطززالق المخطززوفين فحسززب ،بززل كانززت مهماتهززا تتطززرق الززى

العدي ززد م ززن المواض ززيع االخ ززرى ،خاصز ز ًة تل ززك المتعلق ززة بتلبي ززة حاج ززات الس ززكان ،وم ززن بينه ززا الس ززماح لف ززرق
الصززيانة ب صززالح الخطززول الكهربائيززة المقطوعززة بفعززل القصززف ،ورفززع الح زواجز امززام حريززة تنّقززل قوافززل
التمززوين بززين المنززاطق إلمززداد الم زواطنين بززالمواد االسززتهالكية والحياتيززة .نجحززت فك زرة المقايضززة والتبززادل،

ففرضت المساومات نفسها على الجميع ،وتبعاً لذلك غدا المعبر الواقع بين المدينة الصناعية ومزارع عزيزز

ورده في سهل البقاع متنفساً تجارياً وشرياناً حيوياً ،وخطاً لتبادل المصزالح وتزأمين المزؤن .هزذا المعبزر كزان
يسززمح ب ززدخول شززاحنات القم ززح والطح ززين والخضززار م ززن الس ززهل الززى مدين ززة زحل ززة ،إضززاف ًة ال ززى صز زهاري

المحروقات وحتى االسلحة والذخائر .وفي المقابزل ،كانزت تُخزرج مزن زحلزة المعزدات واآلالت الزراعيزة التزي
كانززت تُصزّزنع فززي المدينززة الصززناعية ،وغيرهززا مززن الحاجززات االخززرى المتنوعززة .ولكززن العبززور كززان مشززروطاً

عند هذا "الحاجز الجمركي" ،ويتم فقط لقاء دفع الخويات للقوى المسيطرة على جهتي المعبر.

تاسااعاً -ارتباااط حارارة التماااس باألحااداث محليااً ودوليااً :خطززول التمززاس فززي هززذه المنطقززة مززن
لبن ززان ت ززأثرت كثيز ز اًر ب ززاالحوال االمني ززة ف ززي س ززائر المن ززاطق اللبناني ززة ،وارتبط ززت باوض ززاع الجبه ززات االخ ززرى
وخصوصز زاً ف ززي العاص ززمة بي ززروت .إس ززتخدم ك ززل فري ززق ه ززذه الخط ززول للض ززغط عل ززى خص ززومه .لك ززن ه ززذه
الخطول كانت تشتعل وينفجر الوضع عليها قبيل زيارات الموفدين او الوسطاء االجانب ،او بعزدها .فزالمرة
االولى التي وقعت فيها االشتباكات فزي قضزاء زحلزة ( 24آب  )1975حصزل إنزدالع العنزف قبزل اسزبوع

مززن زيززارة وزيززر خارجيززة الواليززات المتحززدة االميركيززة هنززري كيسزينجر لدمشززق (اول ايلززول) .80وعززاد الوضززع

االمنززي ليتززدهور مجززدداً علززى هززذه الجبهززة خززالل زيززارة وزيززر خارجيززة سززوريا السززيد عبززد الحلززيم خززدام الززى
بيروت في مهمة وساطة لوقف الحرب ( 18ايلول) .وتجدد التوتر االمني (اول تشزرين الثزاني) قبزل حزوالى

" .78لجنة التنسيق تقرر وقف اطالق النار" ،المحرر ،1975/12/5 ،ص .4

 .79انطوان خويري ،حوادث زحلة  ،1981-1975سلسلة حوادث لبنان ،الجزء الحادي عشر ،دار االبجدية
للصحافة والطباعة والنشر 467 ،1982 ،ص ،ص .48
 .80تُراجع الصحف اللبنانية بشأن الوقائع والتواريخ الوادرة في هذه الفقرة.
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اسبوع من زيارة موفد الكرسي الرسولي الكاردينال برتولي الى بيروت في مهمة وساطة ( 9تشزرين الثزاني)،
وبعزد زيززارة المبعزوث الفرنسززي كززوف دو مورفيزل فززي مهمزة مماثلززة ( 17تشزرين الثزاني) .وسززبق االشززتباكات

علززى محززاور البقززاع ( 22كززانون االول) وصززول الموفززد الشخصززي للزرئيس الع ارقززي احمززد حسززن البكززر الززى

بيززروت ( 26كززانون االول) .وكززذلك تجززددت الهجمززات علززى نطززاق واسززع ( 16كززانون الثززاني  )1976قبززل
وصول وفد سوري رفيع المستوى ( 21كانون الثاني) .وحصل تدهور جديد ( 12ايزار) قبزل وصزول رئزيس
الحكومة الليبية عبد السالم جلود الى بيروت ( 17ايزار) .وتجزدد التزدهور ( 29ايزار) قبيزل عزودة المبعزوث

االميركي دين براون إلى لبنان (اول حزيران).

ترافقت إشتباكات زحلة ( 24آب  )1975مع إشتعال الوضع االمني بزين طزرابلس وزغرتزا (26

آب) .واشززتعلت الجبهززات فززي زحلززة مززن جديززد ( 7كززانون االول) فززي اليززوم التززالي لوقززوع مجزززرة "الس ززبت

االسود" ( 6كزانون االول) ،وتعرضزت المدينزة لهجزوم واسزع ( 8و  9كزانون االول) ثزأ اًر لضزحايا ذلزك اليزوم

ال ززدموي ،ث ززم تز زواترت المع ززارك ف ززي بي ززروت والبق ززاع والش ززمال ( 13ك ززانون االول) .وف ززي الي ززوم الت ززالي لب ززدء

الحصار االول على مخيم تزل الزعتزر ( 15كزانون االول) وقعزت إشزتباكات فزي محزاور زحلزة  -المعلقزة -

الكززرك ( 16كززانون االول) ،وحصززلت هجمززات شرسززة .وعقززب سززقول مخززيم الفلسززطينيين فززي ضززبيه (13

كانون الثاني  )1976حصل هجوم واسع على زحلة شارك فيه  3اآلف مسزلح ( 16كزانون الثزاني) .وبعزد
مركز وعنيف على زحلة.
سقول الكرنتينا ( 19كانون الثاني) تم ّ
الرد بقصف ّ

عاش اًر -الخسامر البشراة :دفع اهالي زحلة وجوارها من جميع الفئات والعائالت والطوائزف ثمنزاً
باهظ زاً جززداً نتيجززة الحززروب خسززروه مززن ارواح شززبابهم واقززاربهم وأصززدقائهم الززذين وقع زوا ضززحايا العنززف.
وكانت االشتباكات والتعديات اشبه بمبارزة في الوحشزية والتزدمير والتخريزب .لزم يزؤدي اسزتخدام العنزف الزى

حسزم أي حزرب او معركززة لمصزلحة أي طززرف مزن االطزراف المتقزاتلين .وأمكززن رصزد عززدد الضزحايا الززذين

سززقطوا فززي زحلززة دون سززائر المنززاطق البقاعيززة لغيززاب المرجعيززات التززي تحصززي األسززماء ،ومززن بززين ه زؤالء

تعرضوا لإلصابات الجسدية.
الضحايا الزحليين أُناس اقتلوا او ّ

جدول رقم  :1عدد القتلا قي مختلف الحروب علا مدينة زحلة
السنة

1975

1976

1978

1980

1981

العدد

221

152

26

34

233

المجموع
666
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المص ز ز ز ززدر :بط ز ز ز ززرس لبك ز ز ز ززي" ،الح ز ز ز ززروب الداخلي ز ز ز ززة باالرق ز ز ز ززام" ،ف ز ز ز ززي كت ز ز ز ززاب :الحاااااااااق فاااااااااي الاااااااااذاكرة ،بي ز ز ز ززروت،
المؤسس ز ز ز ز ز ززة اللبناني ز ز ز ز ز ززة للس ز ز ز ز ز ززلم االهل ز ز ز ز ز ززي ال ز ز ز ز ز ززدائم ،المكتب ز ز ز ز ز ززة الشز ز ز ز ز ز زرقية 360 ،1989 ،ص ،ص  ،148نقز ز ز ز ز ز زالً

عن انطوان خويري ،يوميات الحرب اللبنانية 11 ،جزء.

جدول رقم  :2تطور عدد الجرحا المدنيين الذين سقطوا في الحروب في زحلة منذ 1975
1981
1980
1976
1975
المجموع
السنة
987
500
46
261
180
العدد
المصدر:المرجع السابق ،ص .149

تحز ّزول البقززاعيون خ ززالل الحززرب ال ززى شززعب م ززن الالجئززين والمهجز زربن داخززل وط ززنهم مثززل س ززائر
مواطنيهم اللبنانيين .ووقعت تغييرات ديموغرافيزة جذريزة فزي البقزاع .ففزي هزذه المنطقزة كزان المسزيحيون ،قبزل

الحرب ،يشكلون  %40من سكانها .ومدينة زحلة التي هي عاصمة هذه المحافظزة كانزت أهزم مدينزة تقطنهزا

أكثرية مسيحية ،بينما تتوزع  25قرية مسيحية من شمال البقاع حتى جنوبه .كانت هذه القرى ،خالل مراحل
الت ززوتر ،معزول ززة ع ززن بعض ززها ،وم ززن الص ززعب ال ززدفاع عنه ززا .81بع ززد ع ززام  1975اس ززتخدمها الفلس ززطينيون

وحلفاؤهم اللبنانيون كأهداف تهزاجم كزل مزرة ارادوا إنززال عقزاب غيزر مباشزر بالميليشزيات المسزيحية الموجزودة
داخززل المنطقززة المسززيحية الرئيسززية شززرقي بيززروت .فضززاحية حززوش االم زراء المالصززقة لمدينززة زحلززة ُدمززرت

بالكامززل ،وسززكان بلززدة تعلبايززا المسززيحيين ُه ّجززروا جميعزاً .وفززي قززرى بقاعيززة اخززرى دفعززت االغتيززاالت وعمليززة
مصادرة المنازل السكان المسيحيين الى الهزرب والنززوح .ولزم تتوقزف المعزارك إال مزع دخزول الجزيش السزوري
الى البقاع في حزيران  ،1976وحل التجمع الزحلي والميليشيات التابعة له.82

أسهم الوجود السوري في عودة جزئية لبعض النزازحين .عاشزت القزوى المسزيحية فزي جميزع انحزاء

الززبالد "شززهر عسززل" ودي مززع الق زوات السززورية منززذ دخولهززا وحتززى العززام  1978عنززدما إنقلززب الوضززع ليحززل

محله مرحلة من سزؤ التفزاهم والخالفزات .وتبعزاً لزذلك دب الخزوف فزي نفزوس السزكان المسزيحيين فزي البقزاع.
وجاءت مجزرة بلدة القاع الكاثوليكية في شمال البقاع ،التي نفذت في آخر حزيزران  1978وذهزب ضزحيتها

ح زوالى ثالث ززين شززاباً م ززن أبن ززاء عززائالت تل ززك المنطق ززة جززرى تص ززفيتهم بش ززكل مززروع دون ان تكتش ززف هوي ززة
 .81انطوان خويري ،حوادث لبنان 11 ،جزء ،بيروت ،دار األبجدية للصحافة والطباعة والنشر.1987 – 1975 ،
82
. Boutros Labaki et Khalil Abou Rjeily, Bilan des guerres du Liban (1975-1990), Paris,
L’Harmattan, “Comprendre le Moyen-Orient”, 1993, 256 p.
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منفذيها ،جاءت وسزط خالفزات مسزيحية  -مسزيحية ،بزين الكتائزب وأنصزار عائلزة فرنجيزة فزي الشزمال ،لترفزع

أكثززر فززأكثر مززن خززوف المسززيحيين علززى المصززير .83وعززادت مززن بعززدها القززرى المسززيحية فززي شززمال البقززاع

ووسطه لتشهد مجدداً موجة هجرة ونزوح.

حااادي عشاار -أحااداث  :1985 – 1980غززاب التنسززيق ووحززدة المصززالح بززين اللبنززانيين خززالل

الحرب .ولم تكن للمسيحيين في مركز البالد مثالً ،اية مصلحة في إنتهاج سياسة ال تخدم مصالح مسزيحيي
االطزراف ،وخاصزة فزي البقززاع والشزمال والجنزوب .ففزي عززامي  1980و ،1981وكنتيجزة إلنعزدام التضززامن

تعز ّزرض مصززير سززكان زحلززة للمغززامرة مززن خززالل زجهززم فززي حززرب جديززدة ،ولكززن هززذه المزرة فززي مواجهززة غيززر
متكافئة مع القوات السورية .ومن هذه المجازفة التي اوصزلت الشزيخ بشزير الجميزل الزى سزدة الرئاسزة االولزى

يجب إدراك الثمن الفادح الذي دفعه المسزيحيون نتيجزة إضزطراب عالقزات حسزن الجزوار مزع سزوريا فزي هزذه

المنطقزة المتاخمززة لهززا .وتسزّزبب االحززتالل االسزرائيلي للبقزاع الغربززي عززام  1982وانسززحابه منززه عززام 1984
بتوتير الوضع بين الطوائف اللبنانية .84وعندما بدأ هذا الجزيش جزالءه عزن جنزوب البقزاع بزدأت عمليزة نززوح
جديدة للمسيحيين من تلك المنطقة بفعل عمليات اإلغتيال والمجازر ومصادرة المنازل.

نزززح مززن قززرى وبلززدات البقززاع ط زوال اع زوام الحززرب مززا يقززارب  150الف زاً مززن السززكان المسززيحيين.
تحولزت الزى مركزز يؤمزه النزازحون المسزيحيون مزن مختلزف
إستقر حوالى  40الفاً منهم في مدينة زحلزة التزي ّ

القرى والبلدات البقاعية .اما االكثرية فنزحت الى المنطقة المسيحية الرئيسية في البالد.

وبالمقابل ،تحول البقاع الى ملجزأ لعشزرات اآلالف مزن السزكان الشزيعة الزذين هربزوا اعزوام 1976

و 1982و 1984من ضواحي بيروت الغربية ،ومعظمهم كانوا من سكان البقاع االصليين الذين عادوا الى

قراهم هرباً من الحرب .وفي عام  1982هرب عدد كبيزر مزن الفلسزطينيين مزن بيزروت الزى البقزاع بحثزاً عزن
مكان أكثر أماناً لهم بعد أن دهمهم اإلجتياح اإلسزرائيلي .فأقزاموا فزي البلزدات المسزيحية ،مثزل تعلبايزا وجزالال
وغيرها ،التي تحولت الى بلدات ذات اكثرية فلسزطينية وهزي مزا تززال تسزكنها حتزى اليزوم .ومنزذ بدايزة الحزرب

تحولززت منطقززة سززكنهم وسززط بيززروت ال زى جبهززة للقتززال .ومززن
نزحززت جماعززة مززن االك زراد الززى البقززاع بعززدما ّ

 .83جوناثان رندل ،حارب األلاف سانة :حتاا آخار مسايحي ،أماراء الحارب المسايحيون والمغاامرة االساراميلية ،ترجمزة
بشار رضا ،بيروت؟231 ،1984 ،ص.
. Boutros Labaki et Khalil Abou Rjeily, , Bilan des guerres du Liban (1975-1990),
Paris, L’Harmattan, “Comprendre le Moyen-Orient”, 1993, 256p.
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المؤكد أن عدد النازحين من الشيعة والفلسطينيين واالكراد الى البقاع تجاوز بأضعاف عدد المسيحيين الزذين

نزحوا عن هذه المحافظة التي ارتفع عدد سكانها ،وتحول شمال البقاع الى منطقة شيعية شبه متجانسة.85

تمكز ززن سز ززكان مدينز ززة زحلز ززة فز ززي عز ززامي  1975و 1976مز ززن تز ززأمين دفاعز ززاتهم الذاتيز ززة بواسز ززطة

ميليشياتهم المسّلحة ،فصدوا هجمات الفزدائيين الفلسزطينيين الزذين انضزووا فزي االسزاس تحزت لزواء منظمزاتهم

لمقاتلة إسرائيل .ورحب السكان الزحليون عام ًة بدخول القوات السورية التي خففت عزنهم االعبزاء والضزغول،
وبعضزهم إضزطر إلزى الترحيزب عزن غيزر إقتنزاع .ولكزن عنزدما بزدأت عزام  1978المواجهزة بزين الميليشزيات
المسززيحية والق زوات السززورية فززي المنطقززة الشززرقية مززن بيززروت ،إنعكسززت نتززائ هززذه المواجهززات الداميززة علززى

السكان المسيحيين في البقزاع الزذين شزعر العديزد مزنهم بزأنهم لزم يعزد يحظزون باألمزان والحمايزة .هكزذا فرغزت

من جديد قرى مسيحية في شمال البقاع ووسطه.

عززام  ،1980طز أر مزيززد مززن التززدهور علززى العالقززات المسززيحية  -السززورية ،وتبز ّزدل الوضززع الززودي
الذي كان سزائداً فزي بزدايات الحزرب .إذ يعززى الفضزل للمسزؤولين السزوريين فزي كسزب مزودة المسزيحيين عزام

 1976بعدما شزدوا أزرهزم فزي مواجهزة االفرقزاء الفلسزطينيين واإلسزالميين الزذين كزانوا يتمتعزون بقزوة متفوقزة.
وفرضززت االوضززاع الطارئززة نفسززها علززى تعامززل الطززرفين وصززالتهما :فززالقوات السززورية المنتش زرة فززي معظززم

المناطق اللبنانية كانت تراقب طرق المواصالت مع زحلة سواء عبر الطرق البقاعية او عبر الطرق الجبلية،
قامت هذه القوات بتشديد إج ارءات التدقيق والتفتيش عند حواجزها ،االمر الذي اعتبره السكان مصزدر إزعزاج
ومضززايقة بالنسززبة لهززم .فززازدادت الخالفززات أكثززر فززأكثر بززين الجززانبين .وبززدأ التيززار المتعززاطف مززع "الق زوات

اللبنانيززة" فززي المدينززة يحظززى ،كززردة فعززل علززى الممارسززات الجديززدة ،بتأييززد وتعززاطف قاعززدة عريضززة .وقامزت

ودربزتهم وحزولتهم بسزرعة الزى مزا يشزبه الجزيش
هذه القوات بحملزة لحشزد مقزاتلين متطزوعين ،فجنزدت الشزباب ّ
النظزامي االقززوى سززالحاً فززي المدينززة .تلقززى عززدد ال يسززتهان بززه مززن الشززبان الزززحليين دورات إلدارة القتززال فززي
معسكرات "القوات اللبنانية" في بيروت والجبال المحيطة بها ولكنهم ،عندما رجعوا الى المدينة إعتقزد كثيزرون

أن القدرات القتالية التي إكتسبها هزؤالء خزالل هزذه الزدورات القصزيرة إنمزا تلقوهزا فزي إسزرائيل .ولزم يكزن ألحزد

منهم ان ينفزي تلزك الزتُهم بزل كزان السزكوت مرادفزاً لنزوع مزن المباهزاة والتأكيزد .زادت هزذه الضزبابية مزن الشزك
والريبززة اللززذين كان زا يسززاوران منززذ مززدة عقززول السززوريين الززذين أخززذوا يطرحززون التسززاؤالت حززول نوايززا "الجبهززة

 .85علززي الفززاعور ،جغرافيااة التهجياار (دراسااات ميدانيااة :وقااامق وحلااول) ،حززارة حريززك ،المؤسسززة الجغرافيززة،1993 ،
 351ص.
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اللبنانيززة" واهززدافها الحقيقيززة مززن خززالل التعززاون مززع إسزرائيل واقامززة تحززالف جديززد معهززا ذاعززت اخبززاره فززي كززل

االرجاء.86

ردت الق ز زوات السز ززورية بتسز ززليح أف ز زراد ميليشز ززيا "نمز ززور االح ز زرار" الز ززذين هرب ز زوا مز ززن بيز ززروت بسز ززبب
ّ
صراعاتهم مع حزب الكتائب .وفي تشرين الثاني وكانون االول  1980إنتقلت هذه الصراعات ،التي إندلعت

أساس زاً فززي المنطقززة الشززرقية ،الززى داخززل زحلززة ،وحصززلت إشززتباكات بززين الطززرفين .وفززي سززبيل إيجززاد ت زوازن
دعمت القوات السزورية ميليشزيا االحزرار .وفزي غضزون إنزدالع عمليزات العنزف س ّزيرت القزوات السزورية دوريزة
عسكرية ،فوقعت إشزتباكات بينهزا وبزين عناصزر القزوات اللبنانيزة فزي  19كزانون االول عزام  1980واصزيب
الطرفززان بخسززائر بشزرية ،إذ قتززل ضززابط وخمسززة جنززود مززن السززوريين وبعززض افزراد القزوات .87طالبززت سززوريا

بتسليم المتهمين في الحادث ،فأعلن الفريق اللبناني أن مطلقي النار من جانبه قتلوا خزالل المعزارك .وانتقامزاً
لشزهدائه إنسزحب الجززيش السزوري مزن مواقعززه داخزل مدينزة زحلززة وقصزفها مزن مرابضززه الموجزودة فزي الجبززال
المحيط ززة طيل ززة اس ززبوع الم ززيالد .وأُعل ززن إث ززر ذل ززك إتف ززاق لوق ززف الن ززار ،لك ززن المدين ززة ظل ززت تع ززاني الحص ززار

العسكري.

وفي غضون ذلك تصاعد نفوذ المنظمزات الفلسزطينية وحلفائهزا اللبنزانيين وخاصزة فزي قزرى البقزاع

االوسط ،االمر الذي أخاف الزحليين فززاد مزن تعزاطفهم مزع "القزوات اللبنانيزة" ،ووالئهزم لهزا ،باعتبارهزا الركيززة
العسززكرية المحلي ززة الت ززي تحم ززيهم مززن س ززطوة ذل ززك التي ززار المتن ززامي ،فززي المن ززاطق االس ززالمية ،وال ززذي يته ززدد

مصيرهم .وطدت "القوات اللبنانية" نفوذها داخل المدينة ،وارتفع تبعاً لذلك عديد رجالها الى ما يقارب الثالثزة
اآلف مجند بعد حملة تعبئة للسكان .وعاودت العمل مجدداً لتحقيق الحلم القديم اآل وهو ربط زحلة بالمناطق
الشززرقية المسززيحية .لززذا ،باشززرت شززق طريززق جبليززة لكسززر الطززوق المفززروض علززى المدينززة .كززان هززذا العمززل

بالنسبة لسكان المدينة امز اًر مشزروعاً تمامزاً يهزدف الزى فزك الحصزار عزنهم .وبالنسزبة لقيزادة "الجبهزة اللبنانيزة"
كانت هذه المحاولة عمالً غير عسكري لتوسيع منطقة نفوذها الى البقاع.
اما بالنسبة للسوريين ،فكان شق طريق يمثّل نقلة نوعيزة واسزتراتيجية حافلزة بالمخزاطر والتهديزدات
نظز اًر لعالقززات التعززاون المكشززوفة بززين "الجبهززة" واالسزرائيليين .تخز ّزوف السززوريون مززن إمكززان إسززتخدام الجززيش
االسزرائيلي لهززذه الطريززق الجديززدة ،والوصززول الززى وسززط سززهل البقززاع ،االمززر الززذي يهززدد الوجززود السززوري فززي

 .86بشاره منسى ،لبنان في مهب الراح ،بيروت ،شركة الشرق للنشر 177 ،1991 ،ص ،ص .8-7

 .87زئيززف شززيف ،اهززود يعززاري ويعقززوب تيمرمززان ،لبنااان :آخاار وأطااول حااروب اس اراميل ،ترجمززة علززي حززداد ،بيززروت،
شركة المطبوعات الشرقية – دار المروج348 ،1985 ،ص.
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ويشكل خط اًر جدياً بالنسبة للعاصمة دمشق التي لم يكن يخفي االسرائيليون نوايزاهم القديمزة تجاههزا
لبنان،88
ّ
بوضعها بين فكي كماشة قواتهم.

هم القوات السورية منع شق الطريق ،بيد أن محاوالتها لم تحرز نجاحاً في البدايزة .وواصزلت
كان ّ
زداء مزن اول نيسزان  1981بزالجيش السزوري الزذي عزاد الزى قصزف
"القوات اللبنانيزة" عملهزا ،فاصزطدمت إبت ً
مدينة زحلة التي تمترست فيها القوات المناوئة له .89كانت المعزارك تتوقزف قلزيالً بعزد كزل إتفزاق لوقزف النزار

إال انها استمرت ثالثة اشهر ،ووقعت خسائر كبيرة في صفوف المدنيين والعسكريين على السواء .وفي اليوم

التالي لبدء مزا سزمي ب ز "معركزة زحلزة" جزرى تصزعيد المواقزف ،فتوسزعت تبعزاً لزذلك رقعزة االشزتباكات ،وانزدلع
قتال عنيف بين القوات السورية و"القوات اللبنانية" في بيروت "الشزرقية" وضزواحيها المسزيحية اللتزين تعرضزتا

لقصف مدفعي وصاروخي عنيف .وخالل تبادل القصف إستهدفت مراكز الجيش اللبناني النظامي ،فما كان

من الجنود إال ان ردوا بحزم شديد .وفي  24و 25حزيران  1981فتح الجنود اللبنزانيون نيزران مزدافعهم مزن
جديد وقصزفوا بعنزف المواقزع العسزكرية التزي كانزت تحاصزر مدينزة زحلزة ،فتسزاقطت عليهزا القزذائف المدفعيزة

الثقيلة بدقة متناهية.

فز ززي داخز ززل المدينز ززة ،قامز ززت إبز ززان الحصز ززار مؤس سز ززات ميدانيز ززة أمنيز ززة وطبيز ززة وتموينيز ززة وغيرهز ززا،

إضطلعت بتأمين الخدمات العامة لالهالي المحاصرين .ولتزوفير مثزل هزذه الخزدمات تولزت "القزوات اللبنانيزة"

تقديمها نظ اًر إلمكاناتها الناجمة عن الجبايات ،كما اضطلعت بحل النزاعات االهلية في المدينة.

ومز زرة جدي ززدة ل ززم يك ززن لتص ززعيد المواق ززف م ززن جان ززب االطز زراف المتنازع ززة ان ي ززدفع بأح ززدها ال ززى

اإلستسزالم هزذه المزرة ايضزاً .ترافقزت بدايزة حزرب زحلززة وقصزفها مزع زيزارة وزيزر الخارجيزة االميركزي الكسززندر
90
محدثززه رئززيس
هيزغ الززى القزدس وارتفززاع التزوتر االقليمززي  .ولزم يكززن للتصزريحات التزي اطلقهززا مزن هنززاك مزع ّ
حكومة إسرائيل مناحيم بزيغن واعزالن "حرصزهما علزى المسزيحيين اللبنزانيين" سزوى لتزيزد الوضزع الزداخلي فزي

لبنان توت اًر واشتعاالً .جاءت المواقف المعلنة في سزياق حملزة سزخط دوليزة أثارتهزا عمليزات قصزف المزدنيين.
وكان لالزمة التي آل اليها حصار المدينة أصزداء دوليزة مدويزة .أثنزاء حصزار زحلزة سزلطت وكزاالت االنبزاء

.Itamar Rabinovitch, “The Limits of Military Power: Syria role, ap. Edward Haley and
Lewis W. Sinder (Eds.), Lebanon in Crisis, Participants and Issues, Syracuse
and New York, 1979, pp. 55-73.
 .89زئيف شيف ،اهود يعاري ويعقوب تيمرمان ،لبنان :آخر وأطول حروب اسراميل ،ترجمة علي حداد ،بيروت،

88

شركة المطبوعات الشرقية – دار المروج348 ،1985 ،ص ،ص .44-33

 .90زئيززف شززيف ،اهززود يعززاري ويعقززوب تيمرمززان ،لبنااان :آخاار وأطااول حااروب اس اراميل ،ترجمززة علززي حززداد ،بيززروت،
شركة المطبوعات الشرقية – دار المروج348 ،1985 ،ص.
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العالميززة إهتمامهززا علززى المدينززة ،فرفعززت عززدد سززكانها واعتبرتهززا "أكبززر مدينززة مسززيحية فززي الشززرق" ووصززفتها

بز"معقل الكاثوليك" فيه ،91وبالغت في تقدير عدد المقاتلين.

زادت تخوفزات السززوريين نتيجزة لتسززارع التطزورات ،واعتبززرت قضززية زحلزة أبعززد مزن ان تكززون ن ازعزاً

محلياً مع "القوات اللبنانية" التي كانت اوقفزت العمزل علزى شزق الطريزق منزذ اللحظزات االولزى التزي تسزاقطت
فيها القذائف على ورشة االشغال القائمة ،ولكنها استعاضزت عزن ذلزك بفزتح خطزول اإلمزدادات وبكثافزة عبزر
الطرق الجبلية إياهزا التزي اسزتخدمت فزي عزامي  1975و .1976فوجهزت مجموعزات مزن مسزلحيها المشزاة

الذين عبروا سي اًر على االقدام المسالك الصخرية الوعرة الى زحلة لمساندة العناصر المحلية التابعة لها.92
وعنززدما وجززد السززوريون ان هززذه االسززتراتيجية الجديززدة تززؤدي تمامزاً نفززس الوظيفززة التززي يمثلهززا شززق

تحرك المقاتلين المسزيحيين فزي الجبزال ،إضزطر الجزيش
الطريق الجبلية الى زحلة وتحافظ ،تالياً ،على حرية ّ
السوري الى إستخدام طوافات مقاتلة ضد "القزوات اللبنانيزة" فزي  26نيسزان  ،1981وهزي المزرة االولزى التزي

ُيستخدم فيهزا سزالح الطيزران فزي الحزرب الداخليزة اللبنانيزة .ولزم تكزن "القزوات" قزادرة علزى الزرد نظز اًر إلفتقارهزا
أمنز زوا وص ززول حلف ززائهم
ال ززى اس ززلحة مض ززادة يمكنهز زا المجابه ززة .أن زززل الس ززوريون مجموع ززات م ززن المظلي ززين ،و ّ
اللبنانيين فنجحوا في السيطرة على الموقع االستراتيجي القائم على جبل صنين ،شمال غربي زحلة المعروف

بز"الغرفة الفرنسية" ،وهو مركز محصن ُبني في تلك المنطقة أيام االنتداب الفرنسي.93
إنكفئززت "القززوات اللبنانيززة" الززى تززالل اخززرى إحتفظززت بالسززيطرة عليهززا وفشززلت فززي شززق طريززق الززى
زحلة وتحقيق االتصال مع المنطقة الشرقية .فانقطعت الطريق الجبلية وتوقفت االمدادات عن زحلزة واضزافة

الززى ذلززك ،اصززبح فززي إمكززان القززوى التززي احززرزت التفززوق فززي الجبززال ،إنطالق زاً مززن قمززة صززنين ،تهديززد كززل
ا لمنطقة المسيحية معقل "القوات اللبنانية" .نجحت هزذه القزوات فزي تحويزل الهزيمزة العسزكرية التزي منيزت بهزا
الى كسب سياسي لها.

اعتبز ززر االس ز زرائيليون أن اسز ززتعمال سز ززالح الطي ز زران فز ززي لبنز ززان ُيشز ز ّزكل تجز ززاو اًز ل ز زز"الخطول الحمز ززر"
المرسومة او المتفق عليها .وفي الواقع ،عندما يحرم على جزيش مزا اللجزؤ الزى غطائزه الجزوي فزي ن ازعزه مزع

المجموعززات الحربيززة غيززر النظاميززة المتصززارعة معززه ،فهززذا يعنززي مسززاواته بهززا واضززعافاً لقوتززه ألن الجززيش
النظززامي وحززدة متكاملززة مززن حيززث االسززلحة والوحززدات .94وانسززجاماً مززع التفسززير االس زرائيلي لض زوابط الن ززاع
" .91قوات حبيقة وزحلة :ميليشيا بال أرض في أرض بال ميليشيا" ،الحياة.1990/2/5 ،
 .92المرجع السابق.
 .93المرجع السابق.
94
. David S. Fadok, La paralysie stratégique par la puissance aérienne, ISC/FED,
Economica, 1998.

خطول التماس

343

وحززدوده ،قامززت طائرتززان حربيتززان عسززكريتان إس زرائيليتان ،ب سززقال ط زوافتين سززوريتين فززوق مرتفعززات البقززاع

ردت علزى هزذا التحزدي وص ّزعدت الوضزع العسزكري ،فأدخلزت الزى سزهل
اللبناني .فما كزان مزن سزوريا إال أن ّ
البقززاع صزواريخ أرض -جززو مززن طزراز سززام مضززادة للطززائرات بهززدف حمايززة قواتهززا وا ارضززيها مززن التهديززدات
االسزرائيلية .هكزذا كانزت تتشززابك الن ازعززات التزي تبززدأ معركززة محليزة يصززفها الززبعض بزز"األهلية" وتخززتلط بأبعززاد
دولية ،إذ تداخلت حزوادث زحلزة آنزذاك مزع مزا سزمي بزز"أزمة الصزواريخ" ،االمزر الزذي وضزع لبنزان فزي أجزواء

حرب اقليمية.95

هززذا التصززعيد قززض مضززاجع الجبززارين الززدوليين ،الواليززات المتحززدة االميركيززة واالتحززاد السززوفياتي،

من إمكانية إندالع حرب سورية -اسرائيلية شاملة ،مما اسزتدعى تزدخالت ديبلوماسزية مزن جانبهمزا لتزداركها.

فلعبت الحكومة االميركية دور الوسيط وارسلت مبعوثاً خاصاً هزو السزفير فيليزب حبيزب ،للتفزاوض فزي سزبيل
إيجاد حل سلمي لهذه االزمة التي مهزدت لالجتيزاح االسزرائيلي فزي صزيف عزام  .1982وتوسزطت الحكومزة

السعودية ،فنجحت في إيجاد حل لز"حرب زحلة" قضى بوقف المعارك ورفع الحصار واخزراج مئزة مقاتزل مزن

عناصر "القوات اللبنانية" غادروا المدينة الى بيروت بمرافقة مسؤولين .ولدى وصولهم الى العاصمة أُعد لهم

ورّح زب بهززم كأبطززال .ومززن الشززرول التززي تز ّزم االتفززاق عليهززا بززين الطززرفين المتنززازعين عززدم
اسززتقبال احتفززالي ُ
دخزول القزوات السززورية الززى المدينززة ،بززل البقززاء خارجهززا واقامزة نقززال مراقبززة علززى الطززرق المؤديززة اليهززا .وفززي
الواقع لم يكن مثل هذا االتفاق إال عبارة عن "توازن" مؤقت وهش يتعرض للخلل في اية مناسبة.

لم تحمل حرب زحلة في الواقع إنتصا اًر او استسالماً ألي فريق .فز"الجبهة اللبنانيزة" لزم تزتمكن مزن
تحقي ززق ه ززدفها وتوس ززيع رقع ززة نفوذه ززا ال ززى البق ززاع .وال س ززكان زحل ززة إس ززتطاعوا اإلتص ززال بالمنطق ززة الش ززرقية

المسززيحية ،وعززادت زحلززة الززى وضززعها السززابق ولكززن مززع خسززائر جسززيمة فززي االرواح والممتلكززات .حاربززت

ميليشززياتها بض زراوة فززي مواجهززة قززوة أقززوى منهززا بكثيززر ،وأظهززرت عزيمززة عاليززة فززي الززدفاع عززن نفسززها ومنززع
سقول مناطق نفوذها .وانكشف الواقع على حقيقة مفادها ان ميزان القزوى المختزل لزيس العامزل الحاسزم الزذي
يفزرض اإلستسزالم علزى الفريزق األضززعف .ففزي داخزل المدينزة إسزتمر نفززوذ "القزوات اللبنانيزة" علزى حالزه ،بززل

راح يزززداد لشززعور السززكان ان هززذه الق زوات قامززت وتقززوم بحمززايتهم ،وشز ّزكل والؤهززم لهززا رداً علززى المضززايقات
والمالحقات التي استهدفت المسيحيين البقاعيين الذين اظهروا تذم اًر من تردي االوضاع االمنية الناجمة عزن

تعديات الميليشيات الحليفة للفلسطينيين في منطقة البقاع ،خاص ًة في محيط مدينة زحلة.

. Thomas Meyer, “Lebanese Politics and the Missile Crisis, ap. Colin Legum and al.
(Eds.), Middle East Contemporary Survey, Vol. V., 1980-1981, New York and
London, p. 675-676.
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امزا بالنسزبة للبنزانيين الزذين كززانوا يراهنزون علزى المسزاعدة الخارجيزة فززي الصزراع فمنيزوا بخيبزة امززل

إضززافية .ولززم تشز ّزكل حززرب زحلززة فخزاً يقززع فيززه االسزرائيليون الززذين ادركزوا الضزوابط التززي يقفززون عنززدها وكلفززة
إنخ زراطهم المباشززر فززي الص زراع .وفززي المقابززل ،لززم تززنجح مسززاعي حفززظ السززالم فززي لبنززان ألن الحززرب التززي
توقفت في زحلة عادت الى التنقل على "الساحة اللبنانية" .فسيطرت الفوضى على معظم االراضي اللبنانيزة،

ولززم تغززب أص زوات االسززلحة عززن سززائر منززاطق الززبالد االخززرى .لززم يعززد ب مكززان أيززة قززوة علززى هززذه "السززاحة"

اإلدعززاء بالحيززاد وعززدم اإلنحيززاز بمززا فيهززا الق زوات السززورية .فززالجميع تحول زوا الززى أفرقززاء فززي الن ززاع ال يمكززن

التمييززز بيززنهم سززوى بحجززم قزواتهم وعززددها .وانقسززم لبنززان الززى منززاطق تسززيطر عليهززا قزوات عسززكرية متنازعززة

يتواصززل بينهززا إطززالق النززار متفرقزاً علززى معظززم الجبهززات .امززا االشززتباكات األشززد عنفزاً فوقعززت فززي المنززاطق
التي ال تسيطر عليها قوة عسكرية من لون واحد .فقط في المنطقة التي كانزت تحزت سزيطرة الجزيش اللبنزاني
حل فيها نوع من الهدوء والنظام.
النظامي الممتدة بين اليرزة وبعبدا وبيروتّ ،
عرفززت مدينززة زحلززة هدنززة دامززت مززن أول تمززوز  1981وحتززى  2شززبال  1984حززين عززادت الززى
دائرة االستهداف العسكري مع اندالع احداث الضاحية الجنوبية من بيروت وانقسام الجيش الى ألويزة موزعزة
بحسب االنتماءات المذهبية وانشطار العاصمة الى مناطق نفزوذ تفصزلها خطزول التمزاس .بزدأت الميليشزيات

الشيعية ب طالق النار على المدينزة ،فزردت "القزوات اللبنانيزة" المرابطزة فيهزا بقصزف القزرى الشزيعية المجزاورة.

ارتززبط الوضززع المحلززي بالمعادلززة التاليززة :كززل هجززوم ضززد ضززاحية بيززروت الجنوبيززة الشززيعية يعز ّزرض زحلززة
للقصف المدفعي .96ولم تكزن حزرب الضزاحية قزد وضزعت أوزارهزا حتزى كزان السزوق التجزاري فزي زحلزة دمزر
واصيب باضرار جسيمة بفعل القذائف التي تساقطت عليزه ،وقتزل حزوالى  25مواطنزاً .تركزز القصزف خزالل
هززذه الجولززة الجديززدة ،بصززورة خاصززة علززى احززد احيززاء زحلززة المعززروف بز ز حززي مززار انطونيززوس الززذي تقطنززه

غالبيززة مارونيززة فززي محاولززة مكشززوفة لززذر بززذور الشززقاق والخالفززات بززين طوائززف المدينززة .وأُجبززرت "الق زوات

اللبنانيززة" علززى إقفززال مراكزهززا فززي زحلززة ،كمززا اضززطر أحززد أبززرز مؤيززديها محززافظ البقززاع السززيد ديززاب يززونس،
الجميل عام  ،1983الى ترك مركزه بعد أقل من عام على تعيينه.
عينته حكومة الرئيس أمين
ّ
الذي ّ
وفي العام  1985نشبت المعارك في زحلة هذه المرة بخالف السنوات الماضية وبطريقة اقل حدة

نسزبياً .بززدأت عناصززر زحليززة مناهضزة لتيززار "القزوات" ،وبززدعم واضززح وقزوي مززن المخززابرات السززورية ،إطززالق

النار من جهزات مختلفزة علزى بعزض االمزاكن المحزددة فزي المدينزة منعزاً إلحزداث اضزرار فادحزة ،فاسزتهدفت
منازل مسؤولين في "القوات" وحزب الكتائب .على أثرها قام رئيس اسزاقفة الزروم الملكيزين الكاثوليزك المطزران

أندره حداد ،مع بعزض الشخصزيات الطامحزة فزي دور سياسزي ،بالمفاوضزات ،ثزم دخلزت القزوات السزورية فزي
. Cf. une information détaillée à ce sujet in L’Orient-Le Jour, 4 fév. 1984.
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النصف االول من ايلول الى زحلة التي سيطر فيها السالم منذ ذلك الحين .هذا الحل الذي انهى الحرب في

زحلزة تح ّزول ،فزي وقزت الحزق ،نموذجزاً ومضزرب مثزل للعديزد مزن المنزاطق اللبنانيزة االخزرى مزن اجزل القبزول
السهل بزالحلول السزلمية نسزبياً ،والقليلزة الكلفزة .فعنزدما دارت الحزرب فزي ثزاني كبزرى المزدن اللبنانيزة طزرابلس

بعد فترة وجيزة في خريف  1985إتخذت المعزارك طزابع حزرب "أهليزة" موجهزة مزن الخزارج ،تمامزاً كزالنموذج
أشد عنفاً ،حيث كانت المعارك تبدأ بين طوائف لبنانية مختلفة ،ثم يتبعها طلب المساعدة من
الزحلي ،ال بل ّ
سوريا ،وتنتهي بدخول القوات السورية إلعادة االمن .لكن الحل في طرابلس لم يستقر إال بعد ان خّلف قتزال

المسز زّلحين وراءه خس ززائر بشز زرية ومادي ززة فادح ززة .هك ززذا تح ززول النم ززوذج الطرابلس ززي ال ززى مث ززال للح ززل الب ززاهظ
والمفروض .ومن الواضح ان قسماً من السكان الطرابلسيين كزانوا يفضزلون فزرض الهزدوء بهزذه الطريقزة علزى
حرب الميليشيات المحلية.

كانزت زحلززة نموذجزاً صززغي اًر لحزروب لبنززان .واالحززداث االليمززة التزي كانززت عاصززمة البقززاع مسززرحاً
لها تصلح ان تكون عبرة للجميزع ،مزواطنين ومسزؤولين ،ولمزن يريزد االتعزاظ ،ذلزك ان الوضزع فزي لبنزان وفزي
كل مدينة وقرية ودسكرة كان يشبه الى حد بعيد وضع زحلة التي لزم تقزع فيهزا االحزداث فجزأة مزن وراء ظهزر
المسؤولين ،وعلى حين غرة ،بل وقعت متسلسلة وعلى مراحل.
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4
مقابلة مق احد قياديي التنظيمات المسلحة
في مقابلة اجريتها مع احد قياديي المسلحين ،في منزله في شبال  ،1995وشاء عدم ذكر اسمه

او اسززم الجبهززة التززي كززان يززديرها ،اكززد ان بنززاء خطززول التمززاس سز ّزهل االسززتغالل والسززرقة والنهززب رغززم كززل
المسزوغات ،التزي سزيقت لتبريزر قيزام هزذه الخطزول ،وحمززالت التخويزف التزي كانزت تهزدف الزى حزث النززاس

للدفاع عن النفس ضد "تعديات مختلقة" .وقال " :حيث يوجد مجال للفوضى كان ينشزط السزارقون لتنظيزف
المنازل والمحالت" .واعلن ان خطول التمزاس ليسزت نتيجزة للخالفزات بزين اللبنزانيين بزل حصزيلة المخزاوف
المتراكمة ورواسبها .ورأى ان وظائف خطزول التمزاس طز أر عليهزا العديزد مزن التبزدالت اهمهزا نشزوء المعزابر

وتحولها الى متنفس تجاري وتمويني.

وق ززال" :ان بع ززض نق ززال العب ززور اض ززحت نقاطز زاً لتب ززادل المص ززالح والمن ززافع حت ززى ب ززين اقص ززى
المتطرفين من كال الفزريقين المتحزاربين" .وشزدد علزى ان خطزول التمزاس لزم تكزن قائمزة فقزط بزين مسزيحيين

ومسلمين .واكد ان هذه الخطزول بقيزت ثابتزة غيزر مسزموح اختراقهزا تحاشزياً للمزس ب ز "الخطزول الحمزر" بزين
القوى االقليمية والدولية .واعتبر ان معارك التمزاس لزم تكزن القتحزام الخطزول والجبهزات او السزقال المواقزع
المعاديززة ألن ذلززك كززان عمليززة مسززتحيلة فززي ظززل م زوازين القززوى القائمززة .واشززار الززى ان مزاجيززة القناصززين

دور فززاعالً فززي تحديززد تطززور االوضززاع االمنيززة .وعز ّزدد االدوات والوسززائل المسززتخدمة فززي تشززييد خززط
لعبززت اً

التماس .وكشف انه برغم ابتكار العديد من وسائل الحماية ف ن الشعور باالمان واالطمئنان لم يكن موجوداً
عنززد النززاس .واوضززح عالقززات التحززالف والتعززاطف بززين التنظيمززات الميليشززيوية االكث زر تطرف زاً علززى جززانبي
خطول التماس .وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة:
سؤال :ما لهي الهداف بناء خطوط التماس؟

يرتبط الهدف بأهواء الجهة التي تعتزم بناء هذه الخطول ورغباتها ومصزلحتها .وبشزكل عزام فز ن

خطززول التمززاس هززدفها وضززع حززدود فاصززلة لعزززل الجماعززات المختلفززة .مززثالً فززي االسزواق التجاريززة وجززدت

عوامززل مؤاتيززة لبنززاء خززط للتمززاس مززن طرفززي منطقززة الوسززط التجززاري سزواء فززي المنطقززة المسززيحية ،او فززي
المنطقة االسالمية .ومن جهة ثانية استغل الوضع للسرقة والنهب.
سؤال :ما لهي عالقة االمن بالتماس؟

االمن يعكس الحالة النفسية والمادية السائدة في بلد ما.
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سؤال :كيف ينشت خط التماس؟

خزط التمززاس يمكززن ان ينشززأ بشززكل مفتعززل ،ويمكززن ان يكزون حززداً فاصزالً بززين طززرفين فززي وضززع

قتالي .اهداف نشوء خط التمزاس هزي الزدفاع عزن الزنفس نتيجزة تخويزف مسزبق بزأن طرفزاً مزا يريزد التعزرض
لط ززرف آخ ززر ومهاجمت ززه .وان ه ززذا الهج ززوم "المرتق ززب" او ربم ززا المختل ززق ينظ ززر الي ززه عل ززى ان ززه سيس ززتبيح

الممتلكات والكرامات والمحرمات او المقدسات .ففي الشياح ،مثالً ،جاء من يقزول للمسزلمين ان المسزيحيين
سيشنون الهجمات عليكم .وفي المقابل قيل للمسيحيين في عين الرمانة ان المسلمين والفلسطينيين يتزأهبون
لض زربكم .هززذه االق زوال فعلززت فعلهززا علززى صززعيد التسززلح .فززالجميع اشززترى السززالح وبطريقززة شززبه متوازيززة

اسززتعداداً لززدرء االخطززار المحدقززة .واألمززر الززذي زاد المخززاوف المتبادلززة هززو رؤيززة احززد الطززرفين خصززومه
يحملون السالح ويتظاهرون به تحدياً واستف از اًز .فثارت ثائرته واطلق النار في اتجاههم .هذا التصعيد عززز
ترسب من مخاوف لدى الطرف اآلخر من انه هدف لهجوم ،فرد على اطالق النار الثبات وجوده.
ما ّ
سؤال :كيف تطورت وظيفة خطوط التماس؟

تط ززور وظ ززائف خط ززول التم ززاس ادى ال ززى العدي ززد م ززن التحز زوالت اهمه ززا نش ززوء م ارك ززز للجباي ززة

ولتحصززيل "ضزرائب" مززن نززوع آخززر غيززر شززرعي .واصززبحت حززدود االمززر الواقززع بززين المنززاطق اللبنانيززة فززي

بعززض االمكنززة نقاط زاً لتبززادل المصززالح والمنززافع حتززى بززين اقصززى المتطززرفين مززن كززال الف زريقين المتقززاتلين.
تحولت المعابر الى متنفس تجزاري وتمزويني .الميليشزيات كانزت متعطشزة لالسزتفادة الماديزة ،وهزذا مزا س ّزهل
عبززور السززلع الغذائيززة والحاجززات التموينيززة بززين المنززاطق ،كالشززاحنات المحملززة بززالقمح والخضززار والفاكهززة

وصهاري المحروقات ،فضالً عن الحاجات الحربية كاالسلحة والذخائر وغيرها ألنه لم يعد خافياً على احد
ان المسلحين المسيحيين ،على سبيل المثزال ال الحصزر ،اشزتروا االسزلحة فزي بدايزة الحزرب مزن المنظمزات

الفلسطينية .الحواجز المالية هي الحلقة االساسية للبعد االقتصادي في النززاع واسزتراتيجية المتنزازعين الزذين

ابتنى زعماؤهم ثروات طائلة نتيجة ظروف الحرب التي كانوا يديرونها وينطمونها ويشرفون عليها.
سؤال :لهل يحتاج بناء خط التماس الا اخصاميين يملكون خبرات من نوع خا

؟

كززان الشززيخ بيززار الجميززل ،ال زرئيس المؤسززس لحزززب الكتائززب اللبنانيززة ،يززردد علززى مسززامع الززذين

يأتون اليه مقترحين استقدام ضبال وخبراء عسكريين ،لالشراف على المعارك ،ما مفاده ان خبرة ابزن الحزي
بحيزه ومعرفتزه بجغرافيززة منطقتزه همزا اهززم بكثيزر ممززا يمكزن للخبزراء االلمززام بزه علزى الززورق والخزرائط .ومززرد
ذلززك الززى عامززل اساسززي آخززر هززو ت زوافر عنصززر الثقززة ،فززالحزبي ملتزززم بقضززية يخززدمها اكثززر مززن الززذين

يقبضون رواتب لقاء مهمتهم.
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سؤال :في أي منطقة ينشت خط التماس؟ لهل في المناطق المختلطة او المتجانسة؟

التفاعززل السززلبي هززو فززي اسززاس مشززكلة نشززوء خطززول التمززاس .فززي الشززرق ،االصززولية مرادفززة

لالرهاب بينما تشير الوقائع الى انها في التفاعزل االيجزابي امز اًر مسزتحباً ولزيس مكروهزاً .ألنزه ال قيمزة اكثزر
اهميززة مززن ان يفتخ ززر االنسززان بأص ززله واالنتمززاء الي ززه وااللت ززام بتقاليززده الس ززامية .ولكززن علي ززه التفاعززل م ززع
اآلخ زرين بايجابيززة ال بسززلبية .التفاع ززل االيجززابي المحبززب يعمززل عل ززى انمززاء الشززعوب والمجتمعززات ويرف ززع

مستواها في اطار من التعاون .اما التفاعل السلبي فيؤدي الى العنف واالرهاب .لذلك يعتبر االرهاب صنواً
لالصولية السلبية .من هنا ف ن التمزايز والتجزانس ينسزحبان لزيس فقزط علزى االنتمزاء الزديني بزل ايضزاً علزى
االنتماء المذهبي والسياسي والعقائدي واالقتصادي وغيزره .والحزرب ،علزى سزبيل المثزال ،تصزبح كتلزك التزي

تنشب بين التجار الذين يملكون نفس االصناف والماركات.

عنززدما نشززأ خززط تمززاس فاصززل بززين كسززروان والمززتن فززي اوآخززر الحززرب ،خززالل المواجهززات بززين

الجززيش و"الق زوات" ،كززان ذلززك مززرده الززى تبززاين االنتمززاءات السياسززية بززين م زواطنين ينتمززون الززى ديززن واحززد،

فضزالً عززن وجززود قززوى سياسززية وعسززكرية متحاربززة علززى االرض والنفززوذ .ولززو عززدنا الززى م ارحززل سززابقة مززن
الحززرب لتحققنززا انززه فززي فت زرة مززن الفت زرات ارتفعززت خطززول تمززاس فاصززلة فززي بيززروت "الغربيززة" وحتززى فززي

الضززاحية الجنوبيززة س زواء بززين السز ّزنة والشززيعة ،أو بززين الشززيعة انفسززهم بسززبب انتمززائهم الززى اح ززاب مختلفززة
ووجود فروقات كتلك التي بين "امل" و "حزب هللا" ،وهما حزبان محض شيعيان.
مززن هنززا ليسززت خطززول التمززاس قائمززة بالضززرورة بززين مسززيحيين ومسززلمين .اسززباب نشززوء خطززول

التمززاس متنوعززة :سياسززية ،عقائديززة ،دينيززة ،اقتصززادية واجتماعيززة ،واحيان زاً متداخلززة حيززث تخززتلط الفروقززات

يسهل التغطية والتمويه واالستغالل .فزي الماضزي نشزأ خزط تمزاس بزين بكفيزا وضزهور الشزوير
ببعضها مما ّ
عززام  1976بسززبب تمززايز عقائززدي بززين الحزززب القززومي السززوري وحزززب الكتائززب ،علمزاً بززأن اعضززاءهما هززم
أبناء منطقة واحدة .وعلى صعيد تبرير قيام ذلك الخط العازل كان يقال بأن غالبية الحزب القزومي السزوري
هم من االورثوذكس وان غالبيزة المحزازبين الكتائزب هزم مزن الموارنزة .بينمزا تؤكزد الوقزائع وجزود حززبيين مزن

كل الطوائف في كال الحزبين وان بنسب متفاوتة جداً.
الموفززدون الززذين جززاؤوا مززن الخززارج ليشززاركوا فززي حززل االزمززة اللبنانيززة كززانوا بعززد جززوالتهم علززى

القيادات والفاعليات يذهلون من حصولهم علزى جزواب واحزد مزن جميزع االفرقزاء اللبنزانيين مفزاده ان ال احزد
منهم يريد التقسيم .وكل فريق كان يلقي اللوم على اآلخرين.

لدى المسيحيين مخاوف مزن ان يسزيطر الشزيعة علزى الحكزم ،مزثالً ،وان يتحزول المسزيحيون الزى

تطبزق علزيهم قواعزد وشزرول الحكزم االسزالمي .والمسزلمون فزي لبنزان يقولزون
اشخاص ال يتمتعون بالحريزةّ ،
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ان المسيحيين كانوا مستأثرين بالحكم ولزم يكزن يتركزوا لهزم فيزه حصصزاً كبيزرة .وألن لبنزان فزي االسزاس هزو
خط تماس بين الشرق والغرب فز ن هنزاك تغذيزة متواصزلة لعوامزل النززاع .هزذا الخزط القزائم هزو نقطزة تمزاس

دولية قبل ان تكون محلية ،لذلك دارت على ارض لبنان "حرب من أجل اآلخرين".97
سؤال :ما العالقة بين خطوط التماس و"الخطوط الحمر"؟

ترتبط "الخطول الحمر" بالتوازنات الدولية وبالضمانات التي توفرها القوى الدولية للفئات الداخلية

التي تحتمي او تلوذ بها .وهنا يلعب تزوازن القزوى الدوليزة ومصزالحها دوره فزي ايجزاد هزذه الخطزول الحمزر.

ه ززذا التز زوازن ك ززان قائمز زاً ف ززي بداي ززة الح ززرب عل ززى القطبي ززة الثنائي ززة بقي ززادة ال ززدولتين العظمت ززين .وظه ززر ب ززأن

المعسكر الشرقي كان داعماً للمسلمين في لبنان وأن المعسكر الغربزي دعزم المسزيحيين ،ثزم بعزد ذلزك انقلزب
الوضع عكسياً.
ساؤال :مااا لهااي وظيفااة القناصااين؟ ومااا لهااي طراقااة عملهاام؟ ومااا لهااي المميازات االسااتراتيجية
ألماكن وجود القناصين؟

وظيف ززة القناص ززين ش ززل الحرك ززة وقط ززع الط ززرق ومن ززع س ززهولة تح ززرك المز زواطنين والعناص ززر ف ززي

المنطقززة .امززا عززن الشززرول المناسززبة لنجززاح القنززاص فززي مهمتززه ،فهززي اوالً التمركززز فززي مبنززى عززال ومطززل

على الجهة االخرى من خط التماس والمنطقة المحيطة .وفي ما يتعلزق بعوامزل التمويزه ف نزه يبتكرهزا داخزل
المبنى الذي يحتمي فيه ،ويستخدم لزذلك مت ارسزاً او سزتا اًر او أي شزيء آخزر .وعزن طريقزة عمزل القناصزين،
فعلى وجه العموم كان القناصون يطلقون الرصاص بناء على اوامر تبّلغ اليهم لشل الحركة علزى الطرقزات
الواقعززة ضززمن دائ زرة اسززتهدافهم .لكززن تجززدر المالحظززة ان االوامززر ال تصززدر بالطريقززة نفسززها كمززا يحصززل

عادة في الجيوش النظامية حيث يتم تبادل البرقيات ويجري ضبط كزل طلقزة تقريبزاً .مزن جهزة ثانيزة ،لعبزت
احياناً كثيرة مزاجية االشخاص المولجين القنص دو اًر فعزاالً فزي تحديزد الخيزارات وتطزور االوضزاع االمنيزة.
لذلك ،لم يكن نظام القنص مراقباً بشكل جيد .المراقبة موجودة ولكنها لم تكن دقيقة.

 .97تعبير مقتبس من غسان تويني.
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سؤال :ما لهي بشكل عام آلية اشتعال المعارك علا خطوط التماس؟ متا وكيف كانت تتوقف
النار؟ وكيف كانت تدور المعارك علا محاور القتال؟

ما مزن شزك بزأن التفزاعالت والمزؤثرات الدوليزة كانزت تلعزب دو اًر أساسزياً فزي اشزتعال القتزال علزى
خطول التماس .وعلى المستوى المحلي ،يأتي توقزف النزار حصزيلة مسزاومات وضزغوطات .مزثالً ،اذا شزاء

احزد اطزراف القتززال للحصزول مزن الطززرف اآلخزر علزى تنززازل مزا ،او اراد احز ارز مكاسززب معينزة ،كزان يعمززد

الززى تززوتير الوضززع علززى خطززول التمززاس .المسززيحيون كززانوا يؤمنززون قنزوات االتصززال مززع رئززيس الجمهوريززة
وينقلون من خاللهزا حقيقزة الوضزع ومزا يجزري .والمسزلمون والفلسزطينيون بزدورهم ،يرتبطزون بقنزوات مشزابهة
مززع رئززيس الحكومززة او زع ززيم الفلسززطينيين .هززذه القنز زوات كانززت تشز ّزكل جزززءاً م ززن آليززة الضززغط العس ززكري
والسياسززي .عنززد حصززول تنززازل معززين كانززت تعززود االشززارة التززي اشززعلتها فززي االتجززاه المعززاكس لتطفأهززا.
وموضززوع العالقززة القائمززة بززين تسززخين خطززول التمززاس واسززتهداف فريززق معززين الحصززول علززى مكاسززب او

تنازالت سياسية من اخصامه كزان متروكزاً الزى المرجعيزات السياسزية والميليشزوية التزي تزوعز الزى العناصزر
لتنفيذ التحركات المطلوبة منها ،وال يعود هذا الموضوع الى القيادات الصغيرة للبت بزه .كزل طزرف خزارجي

ل ززه جماعت ززه ف ززي ال ززداخل يزوده ززا بالم ززال والس ززالح وش ززتى انز زواع ال ززدعم .العدي ززد م ززن الق ززوى الدولي ززة الكب ززرى
واالقليمية لها عمالؤها ومخابراتها التي تحرك بهم االشخاص واالوضاع مباشرة وغير مباشرة.

بص ززورة عام ززة ،فز ز ن مع ززارك التم ززاس ل ززم تك ززن القتح ززام الخط ززول والجبه ززات او الس ززقال المواق ززع

المعادية .حاالت نادرة فقط شذت على هذه القاعدة وأُريد منها خلق تغيير فزي التزوازن ،كمزا حزدث فزي بلزدة

الدامور ،على سبيل المثال ال الحصر ،وهي سقطت بعزد اسزتقدام لزواء فلسزطيني الزى لبنزان معززز ومزدعوم

من اطراف عربية ،االمر الذي اوجد خلالً في التوازن.

سؤال :ما لهي االدوات والوسامل المستخدمة في بناء خط تماس؟ وكيف توضق المتاراس؟

االدوات الخاص ززة ببن ززاء خط ززول التم ززاس عدي ززدة ومتنوع ززة .المت ززاريس ،وه ززي االه ززم بينه ززا عل ززى

االطالق ،مركبة من عناصر اساسية مثل اكياس الرمل والحواجز التي تحجب الرؤية عزن الطزرف المقابزل

والمستوعبات والسيارات والحافالت القديمة المحطمة وقوالب االسمنت المكعبة والضخمة التزي تعيزق حركزة

اآلليات والمركبات او تمنعها فضالً عن الخنادق التي كان يتم حفرهزا لهزذا الغزرض .امزا عزن التمويزه ،فهزو
من االهمية بمكان بحيث انه بعد تركيب المتراس يتم إخفاؤه باشياء كثيرة مثل اغصان االشجار واالخشاب

القديم ززة البالي ززة للح ززؤول دون لف ززت نظ ززر المق ززاتلين ف ززي الجه ززة المقابل ززة ال ززى ه ززذا الموق ززع ال ززدفاعي تحاش ززياً

لتعريضه للقصف.
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سؤال :لهل حصلت أعمال نهب وسرقة وتعديات علا خط التماس الذي كنت مسؤوالً عنه؟
حيززث يوجززد مجززال للفوضززى كززان ينشززط السززارقون لتنظيززف المنززازل والمحززالت .وهززذه القاعززدة

تنسحب على معظم مناطق التماس .نجحت الميليشيا التي كنت اقودها الى حزد مزا فزي منزع السزرقة ضزمن

مناطقها ولكن بعد جهود مضنية .كيف تم ذلك؟ ال يمكن انكزار دور القيزادات الحزبيزة ومنهجيزة عملهزا فزي
وقف اعمال السزلب والتعزديات .مزن جهتنزا ابلغنزا الرجزال المسزنين – مزا فزوق ال ز  45عامزاً  -وغزالبيتهم مزن
ارباب العائالت انه غير مطلوب مزنهم المشزاركة فزي العمليزات الحربيزة .ولكزن فزي مقابزل ذلزك مزن الممكزن

ان يساهموا في عمليات الحراسة الليلية .ومن المعروف ان العديد مزن المزواطنين فزي لبنزان اشزتروا السزالح

اسززتعداداً للززدفاع عززن الززنفس .لززذلك طلبنززا ان يقززوم األشززخاص الراغبززون مززنهم بمهززام الح ارسززة فززي محززيط
مساكنهم او محالتهم ليحافظوا على الموجودات وعلى ممتلكات الجيران .وطلبنا منهم في حال التحقزق مزن

أي حركة غير مألوفة االتصال بمراكزنا .هكذا اصبح المواطنزون الزذكور الزذين يملكزون منزازل متجزاورة فزي

حد من اعمال السرقة.
الحي ّ
يشكلون مجموعة حراسة مما ّ
م ززن ناحي ززة ثاني ززة ،اوج ززدنا الهيئ ززات الش ززعبية لتنظ ززيم الش ززأن المعيش ززي للن ززاس ،وت ززأمين الحاج ززات

والحؤول دون حصول استغالل ،مما خفف من امكانية وقوع سرقات في االسواق التجارية التي كانت تحت

نطاق نفوذنا .واضطر الناس إلى مواصلة االعتماد على مدخراتهم المالية وعلزى المزؤن المنزليزة مزن المزواد
الغذائية االساسية التي اعتاد اللبنانيون االحتفاظ بها في منازلهم لمواجهة ايام الشتاء والظروف الصعبة.

خلقت ظروف الحرب نوعاً من االندماج االنساني بين الجماعات القاطنة في كل حي خصوصاً

في ما يتعلق بتأمين الضرورات المعيشية لدرجة انه احياناً كثيرة مزثالً فزي االفزران التزي افتقزرت الزى العمزال
كزان محزامون وقضزاة واسزاتذة مزدارس يتولزون تشزغيلها .نزعزت الحزرب الفزوارق االجتماعيزة وقزام العديزد مززن
أبنززاء الطبقززة الراقي ززة باعمززال جليلززة م ززن اجززل تززأمين ص ززمود المجتمززع المززدني وتلبي ززة الحاجززات االساس ززية

للسكان.

ط أر تحول على البنى االقتصادية وانقلب سّلم القيم .اوجد بعض الناس وسائل عيش مختلفة عن

السابق .عدد من المحامين الذين انقطع مورد رزقهم بسبب توقف عمل المحاكم افتتح محالت تجاريزة لبيزع

المدرسززين والمزربين صززاروا يتزاجرون بالززدخان المهزرب الززذي
البقزول والخضززروات والمشزروبات ،والعديززد مزن ّ
انتشر على نطاق واسع خالل الحرب.
سؤال :علاا الجبهاة التاي كنات تمساك بهاا لهال كانات القاوى الميليشايوية والعساكراة فاي كاال

الجهتااين متكافمااة فااي قوتهااا؟ ولهاال نشاات عاان لهااذا التكااافؤ حالااة تاوازن الرعااب؟ ولهاال كاناات لهااذه القااوى

طيعة؟
مرتبطة باطراف خارجيين يحركونها كدما ّ
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عدد المسلحين لم يكزن العامزل الوحيزد المزؤثر فزي التزوازن وال التهجيزز واالعتزدة الحربيزة بقزدر مزا

كان ترابط األفرقاء مع مصزادرهم وتعامزل هزذه المصزادر بمزوازاة بعضزها .يزرتبط صزمود خطزول التمزاس او
نزعها بعوامل خارجية لم يكن للبنانيين ان يقدموا او يؤخروا فيها الشيء الكثير .الدعم الخارجي الزذي يزوفر
االدوات الحربيززة الالزمززة كززان يعطززي ألفرقززاء الززداخل العزيمززة علززى الصززمود .ومتززى وجززد الززدعم الخززارجي

لطرفين متقزابلين كانزت تنشزأ حالزة مزن تزوازن الرعزب .تتحزرك الزدمى الداخليزة بز ذن خزارجي ،وجميزع افرقزاء
الداخل تعاملوا مع اعدائهم بصورة مباشرة او غير مباشرة.

سؤال :ما لهي االنعكاسات النفسية علاا الماواطنين جاراء نشاوء المتااراس والساواتر العازلاة؟

ولهل تخطا المواطنون عامل الخوف والرعب نتيجة لذلك؟

الهززدف مززن اقامززة الس زواتر العازلززة اعززادة خلززق حالززة مززن االطمئنززان عنززد النززاس .فززالمواطن عنززد

خروجه من بيته الى الشارع لشراء حاجاته في مناطق التوتر يكون عرضة للقنص والموت عند عزدم وجزود
سواتر حاجبة للرؤية ،وهذا يشكل مبعث خوف .اما في حال توافر السواتر ف ن المرور على الطرق يصبح

اقل خط اًر.

وعلززى رغززم وجززود هززذه المتززاريس لززم يكززن الشززعور باالمززان واالطمئنززان موجززوداً عنززد النززاس ،إال
بشكل جزئي ونسبي ،بسبب خوفهم من الوقوع ضحية القصف المزدفعي والقزذائف التزي تتسزاقط مزن السزماء

بعززد اطالقهززا نحززو الهززدف بطريقززة غيززر مباش زرة .ولززم يكززن لشززتى ان زواع الس زواتر واالحجبززة الواقيززة ان تززدرء
االخطار عزن النزاس .لكنهزا فقزط كانزت تمنزع المقزاتلين مزن رؤيزة ضزحاياهم المسزتهدفة بعكزس طريقزة عمزل

القناص الذي يرى ضحيته ويسدد بندقيته نحوها مباشرة.

فرضت حرب االستنزاف والعمليات الحربية المتكررة مزن وقزت الزى آخزر وجزود متزاريس متقابلزة.

وكان عناصر الميليشيات يرفعون المتاريس قبيل البدء بكل جولة قتال .تزآلف النزاس ،تاليزاً ،مزع هزذا الواقزع
وتكيفزوا علزى العزيش معهزا حتزى داخزل بيزوتهم وقزرب
واعتادوا رؤية اكياس الرمل والمتاريس منتشرة حزولهمّ ،

غرف النوم .كان من شأن وسائل الحماية هذه أن توفر لهم شزعو اًر أقزل بزالخوف .هكزذا تزأقلم اللبنزانيون مزع
اجواء الرعب وتعودوا العيش مع الخوف الدائم يفترسهم القلق على المستقبل والمصير.
سؤال :لهل كانت تحصال اجتماعاات باين اطاراف النازاع؟ وماا الهادف مان عقادلها؟ ولهال تعتقاد

بوجود اتفا ضمني بين القوى المتحاربة؟ وما لهو فحواه؟

كانززت تحصززل اجتماعززات فززي م اركززز لجززان االرتبززال عززام  1975باش زراف الجززيش اللبنززاني قبززل

انقسززامه ومززن دون تدخلززه ،بززل إن موقززف المتفززرج الززذي ُفززرض علززى الجززيش الت ازمززه فززي الشززارع تز ّزم تطبيقززه
حتززى داخززل اللجززان االمنيززة .الهززدف مززن عقززد هززذه االجتماعززات هززو المحافظززة علززى أكبززر قززدر ممكززن مززن
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الهززدوء وع ز دم زيززادة حالززة التززوتر والخ ززوف بززين النززاس .امززا فززي م ززا يتعلززق باالتفززاق الضززمني ف ز ن بع ززض
الجماعات وخاصة الحركات الحزبية والميليشيوية االنفصالية أو المتمردة على سلطة قزادة تنظيماتهزا كانزت

تتعاطف مع جهات اخرى على الطرف اآلخر من خطزول التمزاس .وعلزى سزبيل المثزال مجموعزة "الحزنش"
التي كانت تابعة في ما مضزى لسزلطة ميليشزيا الزوطنيين االحزرار فزي عزين الرمانزة تحالفزت مزع جهزاز أمزن

"منظمة التحرير الفلسزطينية" بقيزادة ابزو احمزد اسزماعيل واضزطرت بحكزم ذلزك الزى االنتقزال الزى بلزدة جزديتا
فزي البقززاع حيزث مركززز هزذا الجهززاز .امزا عززن مضززمون التحالفزات فكززان علزى العمزوم يتنزاول مصززالح ماليززة
وعمليات االتجار باالسلحة والحاجات المعيشية وغيرها من السلع التي كان ُيفتقر اليها.
سؤال :لهل خطوط التماس لهي سبب او نتيجة للخالفات بين اللبنانيين؟

خط ززول التم ززاس ليس ززت نتيج ززة للخالف ززات ب ززين اللبن ززانيين ب ززل ه ززي حص ززيلة المخ ززاوف المتراكم ززة

ورواسبها التي هيزأت لتصزعيد الخالفزات الموجزودة اصزالً فزي المجتمزع اللبنزاني ،مثلمزا فزي بقيزة المجتمعزات
االخززرى ،والتززي تحولززت الززى ص زراع دام دار عبززر خطززول التمززاس .الخززوف والعوامززل النفسززية أوجززدت سززوء

تفاهم خطير ،فتوسعت الخالفات وتمت المبادلة السلبية على االرض.

سؤال :بعد عودة الهدوء علا خط التماس الذي كنت تديره من طرف واحد لهل وقعات نزاعاات
مسلحة داخل المعسكر الذي تنتمي اليه؟

نعم حصلت خالفات داخليزة وصزراعات مسزلحة داخزل معسزكري لزيس علزى التوجهزات األساسزية

وانما على قضايا محلية مثزل جبايزة االمزوال ،ومصزادرة المسزروقات والسزيطرة علزى السزلطة والنفزوذ .وغالبزاً
ما كانت االمور تختلط ببعضها.
في المناطق البعيدة عن العاصمة ومركز البالد كان عدد ضحايا النزاعات الداخلية شزبه محزدود

على عكس مزا كزان يحصزل فزي المنزاطق االخزرى مثزال الحزرب التزي وقعزت بزين الجزيش اللبنزاني و"القزوات
اللبنانية" عام  1990في المنطقزة الشزرقية وخّلفزت اعزداداً كبيزرة مزن الضزحايا .وقزد يعزود السزبب الزى شزعور
سززكان االط زراف بززالخطر علززى المصززير اكثززر مززن س زواهم مززن السززكان ،وربمززا لوجززود قيززادات عملززت علززى

امتصاص التوتر بصورة فورية في المناطق البعيدة خوفاً عليها من السقول بفعل التناحر الداخلي.

سؤال :لهل كان السكان القاطنون بعيداً عن خطوط التماس يشعرون باألمان أك ر من السكان

المجاوران لها؟

على العكس تماماً ف ن أبنزاء المنزاطق البعيزدة عزن الجبهزة كزان لزديهم شزعور أكبزر بزالخوف ألنزه

على الغالب وبحكم مزوقعهم البعيزد لزم يكونزوا علزى اطزالع ومعرفزة جيزدة بالوقزائع ومجريزات المعزارك .لزذلك
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كززان يضززطر ه زؤالء الس زكان الززى االعتمززاد علززى تحلززيالتهم واسززتنتاجاتهم غيززر المسززتندة الززى الحقززائق .ف ز ذا

سززمعوا مززثالً ازيززز الرصززاص ،وأص زوات انفجززار القززذائف الصززاروخية ،شززككوا فززي مززا يحصززل ألنهززم غيززر
مطلعززين علززى مززا يجززري علززى عكززس السززكان المقيمززين علززى خطززول الجبهززة الززذين يعيشززون االمززور علززى
حقيقتهززا .لززذا فالسززكان الززذين ال يعرفززون مززاذا يززدور يتولززد عنززدهم شززعور بززالخوف مززن ان تسززقط المتززاريس
والحز زواجز البعي ززدة عل ززى خط ززول الن ززار والت ززي تش ززكل بالنس ززبة له ززم عنصز ز اًر رئيس ززياً م ززن عناص ززر الحماي ززة،
فيصززبحون تالي زاً فززي خطززر .ومززن جهززة اخززرى ف ز ن سززكان المنززاطق البعيززدة عززن خطززول التمززاس يشززعرون

بززبعض االطمئنززان النسززبي لكززونهم بعيززدين عززن مصززدر الخطززر المباشززر .ولكززن هززذا الشززعور كززان يخززامرهم
فقط الى حين سقول اول قذيفة على هذه المناطق ،االمر الذي كان يقضي بسرعة على القليل من مشاعر

االمان الموجودة لديهم .ما يخشاه أبناء المناطق المجاورة لخطول التماس هو اقتحام خطول النار واحتالل
منززاطقهم ألن ذلززك يعرضززهم للخسززارة والمتهززان الك ارمززة لززذلك فضززلوا االستش زراس فززي القتززال بينمززا سززكان

المناطق البعيدة عن الجبهة عانوا االتكالية بنوع خاص ولم يكن يخشون سوى القصزف المزدفعي الزذي كزان

يشكل الخطر الرئيسي على حياتهم.

***
ُيستخلص مما سبق طرحه في هذا الفصل التسزاؤل اآلتزي :هزل يمكزن ان تزؤدي خطزول التمزاس
وصعوبة المواصالت ،مع الوقت ،إلى عملية فرز جراحية للطوائف وتكريس لألمر الواقع؟ انه الرهان الذي

تمحورت حوله المراسالت الصهيونية عام  .981954ال يمكن تقسيم لبنان ،لكن انفجار الوضع فيه سيؤدي
حتماً إلى تفّلت الغ ارئزز التقسزيمية ،وهزي نفسزها الغ ارئزز التزي تجتزاح اليزوم حزوالى نصزف سزكان العزالم .لكزن
يتميز بكونه أحد أكثر النماذج نجاحاً في المشاركة.
لبنان ّ

ويسززتخلص مززن التحليززل الوصززفي والمقابلززة مززع أحززد قززادة الميليشززيات أن العنززف فززي لبنززان كززان
ُ
متوازناً على أُسس همجية طيلة سنوات الحزروب .القصزف والقزنص كانزا متبزادلين ومتزوازنين ،يقينزاً مزن كزل
فريق انه ال يستطيع اختزال اآلخر أو شن حرب شاملة تحقق له االنتصار الكاسح .الخطف متبادل أيضاً،
ال يهززدف إلززى الحصززول علززى مززال ،بززل إلج زراء تبززادل طززائفي بشززكل صززفقة .والنهززب فززي بعززض المنززاطق

يتم بأمان فزي حزال تطبيزق قاعزدة  6و
المشتركة كان نتيجة تسوية وتبادل منافع .التنّقل بين المناطق ،كان ّ
 6مك ززرر ،أي اص ززطحاب زمي ززل م ززن طائف ززة اخ ززرى .والمع ززابر أض ززحت مواق ززع للمس ززاومة ب ززين التنظيم ززات
 .98نشرت في صحيفة دافار االسرائيلية في تشرين االول  .1971وأعادت نشرها جريدة بيروت المساء الصادرة في
بيروت في عدديها بتاريخ  9و.1975/12/16
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المسّلحة .أما اإلدارة الذاتية في بعض الشؤون فجرى تطبيقها أيضاً بطريقة موحشة ،إذ سعى كل فريق إلى

انشاء إدارة ذاتية خاصة به لكنه لم يستطع أن يجعل منهزا أكثزر مزن إدارة ذاتيزة .وتوسزعت هزذه اإلدارة إلزى

زنتبين فززي
بعزض مجززاالت التعلززيم والضزرائب واألمززن كمززا تبزّزين لنزا ،والززى اإلعززالم الخززاص والرسزمي ،كمززا سز ّ
الفصل الالحق.
خطزول التمزاس هزذا الرمزز الحزي لجزروح اللبنززانيين وبؤسزهم ،ولحزرب أوقعزت أكثزر مزن مئزة ألززف

يتعين نقلها من المزرعة إلى
قتيلّ ،
شكلت الحدود الفاصلة بين قوى األمر الواقع و"حقوقها" .فالبضائع التي ّ
تمر بطريزق طويزل ،هزي طريزق الجبزل ،لتزدخل إلزى المنطقزة الشزرقية مزن المزتن .وهزذا مزا كزان
الدوره مثالًّ ،

يرفع أكالفها.

عمززل النمززوذج اللبنززاني خززالل الحززرب بطريقززة همجيززة عكسززت فززي أبعادهززا الداخليززة واإلقليميززة

والدوليززة ،بربريززة النظززام الززدولي المعاصززر والعززالم الجديززد .ان تقنيززات الجززدران (ب زرلين وقبززرص) وخطززول

التمززاس (لبنززان وسززري النكززا) هززي تاليزاً الرمززز المعززاش للحززرب العالميززة المعاصزرة ،ألنهززا تؤسززس لبززؤرة نززاع
جاهزة وللفرز المفروضُ .يمارس العنزف ضزمن مجزال مهيزأ ومعزد سزلفاً مزن أجزل المحافظزة علزى حالزة مزن
التززوتر تسززمح ب شززعال النززار واخمادهززا وفق زاً لمصززالح الززذين يسززيطرون علززى تلززك الخطززول وأه زوائهم .يمكززن
ت ززأجي النز ززاع عب ززر خم ززس آلي ززات ه ززي :ش ززل الج ززيش ،الحز زواجز الجغرافي ززة ،القناص ززة ،الرعاي ززة الخارجي ززة

للميليشيات والتعبئة اإليديولوجية واإلعالمية.

لززذا فز ن الحززديث عززن حظززوظ التعززايش فززي لبنززان ،يفتززرض مسززبقاً أن التعززايش قززد تززم تفكيكززه ،أو
القض ززاء علي ززه ،وأن الطوائ ززف أض ززحت تع ززيش معزول ززة ع ززن بعض ززها تفص ززلها الج ززدران والحز زواجز وخط ززول

التمززاس .لكززن التعززايش فززي لبنززان لززيس خيززا اًر ،وال ُيشز ّزكل ح زالً رديف زاً ،أو بززدالً عززن ضززائع .انززه مززن الثوابززت
النهائيززة واألساسززية التززي تفرضززها م زوازين القززوى وطبيعززة المجتمززع .والززدليل علززى ذلززك أن الرهززان الخززارجي
الرامي إلى التالعب على التوازنات الداخلية بغية إحداث انقطاع في العالقة بين الطوائف اللبنانية ،أو بين

لبنززان ومحيطززه العربززي ،عبززر فززرز الطوائززف ،قززد أدى إلززى نتززائ عكسززية .وهززي شززعور كززل طائفززة بانهززا ال

شكل بمفردها شعباً وال أمة وال شبه دولزة وال حتزى قبيلزة أو جماعزة موحزدة .يختصزر الزرئيس سزليم الحزص
تُ ّ
هذا الواقع في حديثه إلزى مجلزة "األطزالل" االسزبوعية بقولزه" :إذا كزان الزبعض يعتقزد أن إعزادة توحيزد لبنزان
هي عملية صعبة ،ف ننا مزن جهتنزا نؤكزد بزأن تقسزيم لبنزان هزو مسزتحيل" .99ان التقسزيم الزواقعي فزي قبزرص

حزدث فززي غضزون سززتة اشزهر مززن الحزرب ،بيززد ان االنقسزامات فززي لبنزان تكززاثرت مزن أجززل محاولزة فززرض
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انقطاع مستحيل في العالقة ولو بالقوة .يقتضي رصد عدد العابرين على خطول التماس من الكفاءات إلى

المريجة والمتحف وغيرها من المعابر ،ومراقبة حركة ازدحام السيارات.

مزن هنزا يمكزن القزول بزأن التنزوع المزذهبي والززديني فزي لبنزان ،هزو ظزاهرة يوميزة معاشزة ،ولصززيقة

بززالواقع خطهززا شززعب لبنززاني م زرتبط بوحززدة األرض والتززاريخ والمعانززاة والعززادات والمصززير .والخيززار الوحيززد

المطززروح هززو إمززا اعتمززاد النمززوذج الهمجززي كمززا كززان قائم زاً خززالل الحززرب ،او عقلنززة هززذا النمززوذج كعامززل
براغم ززاتي لالس ززتقرار اإلقليم ززي وال ززدولي .إذ ان الق ززوى الدولي ززة بت ززدميرها التع ززايش العقالن ززي أو المتن ززاغم ف ززي

لبنان ،تكون قد دمرت صورة مستقبلها.

حرك بأدوات عسكرية خاضعة ألسياد خارجيين ،تجعل مزن اسزتعادة
خطول التماس التي تدار وت ّ
السززيادة رهن زاً ألوضززاع داخليززة وخارجيززة فززي آن .وكمززا يؤكززد ملحززم شززاوول ف ز ن كززل ق زرار حاسززم بالنسززبة

للمستقبل لم يكن ممكناً تطبيقه إذا لم ُيتخذ ب جماع القوى المحلية واإلقليمية والدولية .100الحزرب فزي لبنزان،
خالفز زاً للظز زواهر ،ه ززي ح ززرب مض ززبوطة ومدوزن ززة ب يقاعاته ززا ،ومفي ززدة لل ززذين يعرف ززون كي ززف يس ززتخدمونها أو

يسززتفيدون منهززا .م ززن أقصززى الش ززمال إلززى أقص ززى الجنززوب تش ززكلت معاقززل ومن ززاطق إلدارة ص زراع النف ززوذ،
مختزلة الصراع العربي -االسرائيلي ،والحروب الصغرى العربية -العربية وغيرها من الصراعات الدولية.

. Melhem Chaoul, “Le dispositif de la guerre au Liban: Fonction et réduction”, in Le
Droit à la mémoire, Fondation libanaise pour la paix civile permanente,
Beyrouth, Librairie Orientale, 1988, 360 p., pp.36-60.
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5
التعبمة ا يديولوجية وا عالمية

في موازاة القتال والتصعيد العسكري على االرض ،كانت تدور حرب من نوع آخر على

المستوى اإلعالمي خصوصاً بين اإلذاعات والصحف وأجهزة "الشعبة الخامسة" الناطقة ب سم المتحاربين.
فالحرب اإلعالمية في االساس هي واحدة من األعمال العسكرية المستعملة بوسائل فكرية وتكنولوجية.1

برزت حاجة لدى األطراف المتنازعين إليصال رأيهم إلى المواطنين وتحضيرهم للحرب ،مما ساهم في

تفشي انتشار وسائل إعالم الميليشيات المقروئة والمسموعة والمرئية خالل الحرب .أُطلقت على هذه
الظاهرة تسمية "المركزية إعالمية" .والعديد من المؤسسات أصبحت مزدوجة داخل بيروت الكبرى:

الجامعة اللبنانية ،المصارف ،المؤسسات التجارية الكبرى ،اإلذاعة والتلفزيون الرسميين وحتى جزء من

اإلدارة العامة.

ظهر ميل عند المتنازعين لتنظيم استقطاب جماهيري وتجنيد مقاتلين للحرب ،ولم تكن الوسائل

المتاحة في البداية تخدم أغراضهم التعبوية .فاإلعالم اإلذاعي والمرئي كان قبل عام  1975حك اًر على
القطاع الحكومي :لم يكن موجوداً في لبنان قبل الحرب سوى إذاعة واحدة للدولة ،وتلفزيون لبنان الرسمي

كان وحيداً ويتمتع بكل حقوق البث .لم يكن مصير جوالت القتال مرتبطاً بأهمية األدوات الحربية التي
كانت متوافرة هي نفسها تقريباً عند الجميع ،بل جاءت كل االبتكارات المعتمدة لخدمة حرب المواقع.
المحرفة واطالق حرب
فالحرب اإلعالمية مثالً ،بما تحويه من ُبعد دعائي ونشر لإلشاعات والمعلومات
ّ
األعصاب ،تندرج في سياق تصعيد الصراع .2وبقدر ما كانت تطول جوالت العنف ،كان التراشق الكالمي

يلقي بثقله على مجرى األحداث ويؤدي إلى تعميق االنقسامات.

الحرب اإلعالمية هي كفن عمالني مرتبطة بالحرب النفسية  .الرهان مزدوج على هذا النوع من
3

الحروب الكالمية :تأثيرها على العقول قد يحمل معه مفاعيل سياسية توصل إلى اقتناع المواطنين بالوالء
1

. Laurent Murawiec, La guerre au XXIe siècle, op. cit., pp. 188-196.
. Gérard Chaliand, La persuasion de masse: Guerre médiatique, Paris, Laffont, 1992.
3
. Laurent Murawiec, La guerre au XXIe siècle, op. cit.
2
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تقبل ما تفرضه
للتنظيمات الحزبية والميليشيوية كسلطة بديلة من الدولة ،وحملها الفئات الشعبية على ّ
عليهم هذه القوى من أعباء معنوية ومادية خاصة "الضرائب" غير المشروعة التي هي بحاجة إليها لتمويل
الحرب .وهكذا أصبح لإلعالم قدرة بوقعه المثير على السلوكيات االجتماعية الكّلية .كل المؤشرات توحي

بأن استخدام اإلعالم في الحرب أدى إلى توسيع الخالفات السياسية.

لعبت اإلذاعات خالل الحرب اللبنانية دو اًر شبيهاً بالدور الذي تلعبه في معظم الحروب .كل

أفرقاء الحرب عملوا خالل مراحل النزاع على امتالك وسائط لإلعالم ،خاصة اإلذاعات السياسية
والصحف ،كسالح ووسيلة لتأكيد الذات والظهور على الساحة واإلمساك بالسيطرة على الفئات .لكن

امتالك هذا السالح اإلعالمي كان يلزمه بنيات عسكرية قادرة على الدفاع عن األهداف السياسية

المعتمدة .وحدها التنظيمات المسلحة كان باستطاعتها حيازة هذه الوسائط والتعبير عن رأيها.

لعبت اإلذاعات الخاصة دورين بارزين :خدماتي ،وحربي .4كانت ظروف الحرب تضاعف

حاجة الناس إلى وسائل إعالم تنقل األخبار بسرعة مما أوجد نوعاً من التكامل بين الحرب واإلعالم،
السيما اإلذاعي منه .فالوظيفة األولى التي أدتها اإلذاعات الخاصة هي ترشيد المواطنين في ظروف

وفرت اإلذاعات خدمة للمواطنين الذين هم بحاجة إلى معرفة
الحرب التي كانت تسودها الفوضى والذعرّ .
ما يدور حولهم ،ولم يكن لهم أن يستغنوا عن اإلذاعة التي تنقل لهم ،لحظة بلحظة ،أخبار الحوادث
وأعمال العنف.

المهمة الثانية األساسية التي قامت بها إذاعات الميليشيات هي رفع المعنويات ومحاولة مساعدة

تلك القوى على الصمود .وكانت اإلذاعة وسيلة لشن الحرب النفسية ضد الخصوم بغية الحط من
معنوياتهم وتشويه صورتهم والنيل منها.

دخلت اإلذاعة في صلب استراتيجية الحرب ،وظيفتها كسب تأييد الجمهور للقوى الفاعلة

المسّلحة واألهداف التي تعمل هذه القوى من اجلها .وساهم انحسار سلطة الدولة في انتشار اإلذاعات
الخاصة التي كانت تعتمد اإلعالنات التجارية مصد اًر رئيسياً لتمويل نفقاتها.

توالى طوال مراحل الحروب ظهور اإلذاعات التابعة لهذه الجهة أو تلك ،وغيابها عن المسرح.

فبروز قوة جديدة كان يترجم بامتالكها إذاعة ،وانهزام طرف ما يؤدي إلى زوال إذاعته .كان اللبنانيون قبل

التاريخ الرسمي الندالع حرب  13نيسان  1975يستمعون فيما مضى إلى اإلذاعات األجنبية ،خاصة

الناطقة باللغة العربية ،كمصدر أكثر ثقة لتسّقط األخبار نظ اًر ألن اإلعالم اإلذاعي في لبنان كان حك اًر
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على الدولة مما يعني بالنسبة للبنانيين ،واستناداً إلى عدد من الممارسات الرسمية انه إعالم مراقب وغير
موضوعي.

منذ إنشاء اإلذاعات الخاصة ارتفعت نسبة االستماع إلى هذه اإلذاعات تدريجياً حتى غدت

مصد اًر شبه وحيد الستقاء األنباء .ومع بداية حوادث  1975بدأ يحل محل احتكار الدولة للبث اإلذاعي
احتكار القوى الميليشيوية .لكن هذه اإلذاعات عملت عن سهو أو عن قصد على إطالة الحرب عبر بث
أخبار تُغذي استمرار العنف والقتل.
إذاعة لبنان من بيروت ،وسيلة إعالم للدولة ،كانت وحدها حتى عام  1975تملك امتياز بث

5
تعرضت م ار اًر النتقادات األحزاب السياسية التي حاول
البرام اإلذاعية على األراضي اللبنانية  .لكنها ّ
بعضها أحياناً خرق القانون وتركيب محطات غير مرخص لها ،بخاصة مع اندالع موجة الحوادث التي

تفجر موجات جديدة
اجتاحت لبنان عام  .1958وبنهاية تلك األحداث توقفت جميع المحاوالت بانتظار ّ
من العنف اندلعت ش اررتها عام  ،1975وأدت إلى إطاللة إذاعية لألحزاب السياسية على الموجات

المتوسطة.

نشأت في لبنان خالل الحروب ما بين  1975و 1990حوالى  70إذاعة خاصة تبث برامجها

إنطالقاً من األراضي اللبنانية 10 :إذاعات سياسية تبث على الموجات المتوسطة بينها إذاعة لبنان
الرسمية وهي الوحيدة المملوكة من الدولة اللبنانية ،و 60إذاعة تبث على موجات الز"أف أم".
تعود أولى تجارب اإلذاعات السياسية الخاصة إلى عام  1958حين افتتح حزب الكتائب

اللبنانية إذاعة "صوت لبنان" إبان حوادث تلك السنة ،ثم أغلقها مع نهاية ما ُسمي بز"ثورة  ."1958اإلسم
نفسه ،أي "صوت لبنان" ،أطلقه الحزب مجدداً على اإلذاعة التي أعاد افتتاحها مع بداية االشهر األولى

من "حرب السنتين" عام " .61975صوت لبنان" كانت اإلذاعة األولى لحزب الكتائب عام  ،1975ثم
لحقتها محطة إذاعية ثانية هي "صوت لبنان العربي" الناطقة ب سم أحزاب "الحركة الوطنية" والتقدمية.

وتوالى بعدها ظهور اإلذاعات العاملة على األراضي اللبنانية .ف ضاف ًة إلى إذاعة لبنان الحكومية و"صوت
لبنان" التابعة للكتائب و"صوت لبنان العربي" ألحزاب "الحركة الوطنية" وتحديداً لز"حركة الناصريين

المستقلين (المرابطون)"  ،التحقت بها محطات خاصة هي" :إذاعة لبنان الحر" التابعة لز"القوات اللبنانية"،

 .5فائق الخوري ،ا ذاعاة اللبنانياة ،الطبعزة األولزى ،منشزورات مطبعزة صزادر ،بيزروت1966 ،؛ وانزيس مسزّلم ،وساامل
ا عالم بين الرأي العام وا رادة الشاعبية ،بيزروت ،التعاونيزة اللبنانيزة للتزأليف والنشزر 417 ،1985 ،ص،

ص .72
 .6جوزف الهاشم ،صوت لبنان في حرب السنتين ،بيروت ،منشورات صوت لبنان 567 ،1977 ،ص.
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و"صوت الجبل" للحزب التقدمي االشتراكي ،و"صوت الوطن" لز"جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية"،

واذاعة "لبنان الحر الموحد" لز"تنظيم المردة" ،و"صوت األمل" و"صوت الجنوب" التابعين لز"جيش لبنان
الجنوبي" ،و"صوت الشعب" الخاص بالحزب الشيوعي اللبناني .7باستثناء إذاعة لبنان الرسمية ،جميع هذه

اإلذاعات لم تكن حائزة على ترخيص قانوني ،أُنشأت بمبادرات خاصة وسياسية.

في موازاة الحرب الدائرة على األراضي اللبنانية منذ  ،1975كانت حرب سياسية تدور رحاها

على الموجات المتوسطة 10 :إذاعات و 10اتجاهات سياسية تتحارب ألن جميع هذه اإلذاعات كانت

8
شكلت هذه اإلذاعات وسائل إعالمية وركائز تستند إليها
مرتبطة بأحزاب أو بشخصيات سياسية ّ .
الجماعات المتحاربة لتعبئة الرأي العام .وهي شكلت إنعكاساً لإليديولوجيات المختلفة لتقوم بنشر دعاية

خدم ًة لتياراتها .واإلذاعة في لبنان التي هي وسيلة إعالم ،تحولت بين  1975و 1990عنص اًر من عناصر
الحرب واإلنقسام.9
الخطاب السياسي الذي استعملته هذه اإلذاعات يعكس مواقف التنظيمات الميليشيوية ،وفيه

إبراز وتضخيم للتناقضات اللبنانية بدالً من التركيز على عناصر التالقي .من األسباب الرئيسية لفشل

اللقاءات الحوارية بين األقطاب اللبنانيين التي كانت تُعقد بين أطراف النزاع الداخليين خالل الحرب سعياً
إلى التوافق على إصالحات سياسية ،كان التداول اإلعالمي والتسريبات المحرجة عن مواقف األطراف
والمفاوضة ،ألن التسوية التي ال تتم بالمذاكرة السرية تكشف التنازالت المتبادلة بين األقطاب المتفاوضين،

مما يؤدي إلى اختالل موقعهم في اإلدراك الشعبي والى رفض الشارع ونقمته .يروي الرئيس سليم الحص
انه في أحد االجتماعات الو ازرية ُكّلف مع الوزير جوزف الهاشم وضع صيغة إصالحية تنهي الصراع.

فقام ب عداد برنام لهذه الغاية وقال للوزراء" :هذا هو مشروع تسوية .وأنا لست ملزماً بأن يصدر عني بأن

هذا هو موقفي .كال ،موقفي أكثر من لهيك .ولكن نريد أن نصل إلى نتيجة .هذا مشروع تسوية حتى نوّفق

سرياً ،أي أن ال يتسرب على اإلطالق .ولكن المشروع
بين القضايا العالقة .اطرحه أمامكم بشرل بقائه ّ
صدر في اليوم التالي في إحدى الصحف" .ويضيف الرئيس الحص" :علمت أن المغفور له الرئيس كميل
فاحتجيت بعنف والتفت نحو
سرب المشروع .وفي وقت الحق عدنا إلى االجتماع،
ّ
شمعون هو الذي ّ
الرئيس شمعون وقلت له :ليش عملتها؟ أنا مضطر صرت احكي أنا وطالق بهذا الموضوع أمام وسائل

 .7انيس مسّلم ،وسامل ا عالم بين الارأي العاام وا رادة الشاعبية ،بيزروت ،التعاونيزة اللبنانيزة للتزأليف والنشزر،1985 ،

 417ص ،ص .73
. Ali Rammal, Radios et information radiophonique au Liban, thèse pour le doctorat de
l’Université de Bordeaux III, jan. 1988, 3 vol., vol. I, p. 26.
9
. Ibid.
8
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الي وقال :حاجي تقول بدي احكي .احكي شو راح تسبني،
مرة .فنظر ال
اإلعالم ...وكررت ذلك أكثر من ّ
تسبني .احكي!".10
يا أخي ما راح ّ
1
مراحل انقسام وتوحيد ا عالم الرسمي في لبنان
أدى اإلنشطار السياسي في لبنان منذ  1975إلى انقسام وسائل اإلعالم الرسمية المرئية

والمسموعة ،أي اإلذاعة الحكومية والتلفزيونات .اإلنشطار األول حدث في  11آذار  1976إثر إعالن

العميد أول الركن عزيز األحدب ،قائد موقع بيروت ،عن قيام "حكم عسكري مؤقت" في لبنان بعد أن
استولت القوات الموالية له على مبنى و ازرة اإلعالم في الصنائع .11وكانت حالة االنقسام في لبنان آخذة

بالتعمق منذ بداية الحرب على مختلف المستويات ،بما فيها المؤسسات العامة بدءاً بالجيش والجامعة
اللبنانية ،مرو اًر بمؤسسات الخدمات العامة ،وصوالً إلى اإلعالم الرسمي اإلذاعي والتلفزيوني الذي انقسم
إلى اثنين:12

إذاعتان :األولى تبث برامجها من الصنائع في بيروت "الغربية" ،والثانية من عمشيت في

بيروت "الشرقية".

الخيال في بيروت
تلفزاونان :المحطة األولى هي شركة التلفزيون اللبنانية التي تبث من تلة ّ
للقيمين على الحركة اإلنقالبية،
"الغربية" (القناة  7وشقيقتها الفرنسية القناة  )9وباتت خاضعة مباشرة ّ
والثانية هي تلفزيون لبنان والمشرق التي تبث من الحازمية في ضاحية بيروت "الشرقية" (القناة  5و)11
وظّلت خاضعة مباشرة لتوجيهات قصر بعبدا .في حين سيطر الحزب القومي السوري على القناة .4

وبعد اإلستيالء السريع ألحزاب "الحركة الوطنية" على محطتي البث اإلذاعي والتلفزيوني في

بيروت "الغربية" واستعادتها من أيدي القوات الموالية لحركة األحدب ،قررت القوى المساندة لرئيس

الجمهورية في المنطقة الشرقية بقيادة مدير عام و ازرة اإلعالم رامز الخازن ،ومخرج البرام ريمون حداد،

 .10طوني عطاهللا ،التضامن الوزاري في الحكومات االمتالفية (دراسة حالة في النظام اللبناني :الحكومة الرابعة
والسبعون  ،)1988-1984المكتبة الشرقية ،بيروت 224 ،1997 ،ص ،ص .162-161

 .11سمير كامل" ،إذاعة وتلفزيونان بانتظار األمن" ،الشراع ،1984/7/16 ،ص .66 – 65
" .12الحززرب اإلذاعززو-تلفزيونيززة مسززتمرة بززين القصززر واإلذاعززة" ،النهاااار ،1976/3/13 ،ص 1؛ و"حززرب اإلذاعززات"،
المحرر ،1976/3/13 ،ص .2
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الرد على التحديات التي فرضتها األوضاع الجديدة .الخطوة األولى كانت وضع اليد على محطة تلفزيون

الحازمية ،إضاف ًة إلى محطة إرسال إذاعة لبنان في عمشيت.
في التلفزيون وجدت كثرة موظفين ومعدات تقنية .أما في ما يختص بتشغيل اإلذاعة ،فالمشكلة

(الجوال) التابع إلذاعة لبنان .قام
تم احتواؤها عن طريق االستيالء على االستديو النّقال
ّ
كانت سهلة الحلّ .
بمصادرته موظفون يعملون في إذاعة لبنان ،ونجح ريمون حداد ،برفقة مسّلحين ،في "إقناع" عدد من
األفراد للعمل ضمن الفريق البشري المنول به إعادة تشغيل البث اإلذاعي .13بذلك اصبح يوجد محطتان

لبنانيتان "تبثان برام متناقضة على موجتين متالصقتين" ،14كلتاهما ّتدعي أنها "المحطة الشرعية" :إذاعة
لبنان من بيروت .وكان للمبارزة مضمونها في اإلذاعة والتلفزيون:
أوالً -إذاعة لبنان :محطتان تستفيدان من إسم واحد وتنطقان ب سم "إذاعة لبنان" .في مرحلة
أولى اكتفت إذاعة عمشيت بالدفاع عن نفسها والرد على إذاعة الصنائع .لكن منذ حصولها على الوسائل

تحول المذيعون في المحطتين إلى "محاربين" يتبارزون
التقنية والعناصر البشرية ،انتقلت إلى الفعلّ .
15
بسالح أساسي هو "الكلمة" ويتمترسون خلف المذياع .
من البرام التي كانت تبثها إذاعة عمشيت في تلك المرحلة برنام – نموذج ،أطلق عليه

العميد ريمون اده تسمية "عواء عمشيت" ،آخذاً في االعتبار اللهجة القاسية والمبتذلة التي كانت تستعمل
في تقديم هذا البرنام  ،إضاف ًة إلى الشتائم العشوائية .كان البرنام أشبه بحلقة سياسية توجه النقد
والشتيمة إلى الزعماء المقيمين على الضفة االخرى من خطول التماس ،والى األشقاء والغرباء.

وفي إذاعة الصنائع ،جاء برنام زياد الرحباني "بعدنا عايشين" عالمة مميزة .وبسبب انتقاداته

الالذعة الموجهة ضد أهل الحكم كان البرنام مسموعاً جداً في األوسال المعارضة .وكان هو البرنام
السياسي اإلذاعي األول الذي يجروء على انتقاد أهل السلطة منذ انشاء إذاعة لبنان عام .161938

انياً -التلفزاون :انقسام التلفزيون جاء مختلفاً عن انقسام اإلذاعة وأسهل مناالً .الصورة المتلفزة
تلتقط دون قناع ،وتكشف مباشرة عن الوجه األصيل .نشرات األخبار التي كانت تبثها القنوات  5و 11من
جهة ،والقناة  7من جهة أخرى ،غدت نوعاً من المبارزة اإلعالمية بين المحطتين التابعتين لتلفزيون لبنان.
مساء.
كان يبرز التناقض في أجلى صورة في نشرتي األخبار اللتين يبثهما التلفزيون في الثامنة والنصف
ً

 .13سمير كامل" ،إذاعة وتلفزيونان بانتظار األمن"… مذكور سابقاً.

" .14الحرب اإلذاعو-تلفزيونية مستمرة بين القصر واإلذاعة"… مذكور سابقاً.
. Ali Rammal, Radios et information radiophonique au Liban,… op. cit., p. 56.
 .16سمير كامل" ،إذاعة وتلفزيونان بانتظار األمن"… مذكور سابقاً.

15

التعبئة االيديولوجية واالعالمية

363

تجاهل ألخبار ووقائع ،وتركيز على أخرى بشكل متباين بين المحطتين مع هامش ضيق اللتقاء النشرتين

في الكالم عن المبادرات النيابية التي كان يقوم بها رئيس مجلس النواب كامل األسعد من أجل الوصول
إلى حل "إنقاذي ضمن الشرعية" ،17وربما حول عناوين اخرى تحتاج إلى مزيد من البحث .قام

الصحافيون في القناتين  5و 11بز"حرب إعالمية" ضد "الحركة الوطنية" ،قوبلت بز"حرب" شنها الصحافيون
في القناة  7ضد "الجبهة اللبنانية".

ال اً -إعادة توحيد وسامل ا عالم :أولى خطوات التوحيد جاءت بعد انتهاء "حرب السنتين".
استمر الوضع اإلذاعي منقسماً حتى  12كانون األول  ،1976وهو تاريخ التجربة األولى إلعادة توحيد
محطتي الصنائع وعمشيت .كيف حدثت عملية الدم ؟

منذ صباح ذلك اليوم بدأت محطتا الصنائع وعمشيت بالتناوب على بث نشرات األخبار

والبرام على موجة واحدة .وكان مدير عام و ازرة اإلعالم مسؤوالً عن التنسيق بين المحطتين .أما بالنسبة

يعدها غسان صقر في بيروت "الشرقية" وشريف األخوي في بيروت "الغربية"،
للريبورتاجات التي كان ّ
فجاءت تعير أهتماماً الفتاً آلراء رجال السياسة ،ورجال الدين في موضوع "إعادة توحيد اإلذاعة" خالل هذه

المرحلة من البث المشترك.18

النشرات اإلخبارية والريبورتاجات التي كان يحضرها فريق كل محطة بصورة مستقلة عن

يتم بثها دورياً كل ساعتين .وكان المذيعون
اآلخر ،كانت تخضع لمراقبة المدير العام لو ازرة اإلعالم ،وكان ّ
عرفون المستمعين على أسمائهم إما في بداية النشرة أو في آخرها ،وهذا التعريف لم يكن
والمذيعات ُي ّ

موحدة من كانون األول  1976وحتى 6
معموالً به اطالقاً من قبل في إذاعة لبنان .واستمرت اإلذاعة
ً
شبال  1984تاريخ إعادة تقسيم بيروت.
رابعاً -وسامل ا عالم الرسمية ما بعد  6شباط  :1984في اليوم التالي النتفاضة حركة "أمل"
واعادة تقسيم بيروت بانسحاب وحدات الجيش اللبناني إلى داخل ثكناتها ،غادر بيروت "الغربية" وزير

اإلعالم روجيه شيخاني ومدير الوكالة الوطنية رفيق شالال .19ومرًة جديدة أُسدل الستار على اإلعالم
الرسمي الموحد ،ولم تكن تلك هي المرة األولى التي ينقسم فيها اإلعالم الرسمي وتُطرح مسألة إعادة

توحيده.

" .17الحرب اإلذاعو-تلفزيونية مستمرة بين القصر واإلذاعة"… مذكور سابقاً.
 .18تراجع النهار.1976/12/13 ،

 .19سمير كامل" ،إذاعة وتلفزيونان بانتظار األمن"… مذكور سابقاً.
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بعد  6شبال  1984حدثت متغيرات جديدة .فاإلعالم الموحد كأحد مجاالت الخدمة العامة

الجميل ومعه
إنقسم إلى اثنين :األول تابع لز"مغامرة اإلنقاذ" التي يقودها رئيس الجمهورية الشيخ أمين
ّ
بعض الوزراء المسيحيين ،والثاني خاضع لرئيس الحكومة السيد رشيد كرامي ومعه بعض الوزراء

المسلمين .كل إعالم منهما له هواجسه وتوجهاته ورموزه.

ا ذاعة :مع ما أصاب وسائل اإلعالم من ضربة قاسية بعد  6شبال ،ف ن إذاعة لبنان لم

المرة إلى اثنين ،رغم رحيل معظم الموظفين المقيمين في المنطقة الشرقية إلى منطقتهم
تنشطر هذه ّ
ألسباب أمنية .واستمرت الوكالة الوطنية لإلعالم واذاعة لبنان بتغطية األخبار واألحداث بحرية ،رغم

المتغيرات الطارئة على الساحة اللبنانية .فالجريدة الناطقة التي كانت
اضطرارهما إلى األخذ في االعتبار
ّ
تُذاع من إذاعة لبنان بعد  6شبال ،أصبحت تتميز بالموضوعية والتوازن .ولم يمنع ذلك "القوات اللبنانية"
بتصرف "إذاعة لبنان الحر"
من وقف إرسال إذاعة لبنان من عمشيت ومصادرة مركز البث الحقاً لوضعه
ّ
التابعة لز"القوات".

أشار مركز اإلعالم األميركي لإلذاعات األجنبية المرتبطة بشعبة التنصت اإلذاعي في تقرير له

حول اإلعالم في إذاعة لبنان ،صدر في  24شبال  ،1984وجاء فيه" :20ان النشرة اإلخبارية التي تبثها

إذاعة لبنان ،الكائنة في منطقة تقع تحت إشراف "الحركة الوطنية" ،هي أكثر توازناً في الوقت الراهن من
تلك التي كانت تقدمها اإلذاعة عندما كانت خاضعة لرقابة الحكم".
أما الجديد في جريدة اإلذاعة التي كانت تبثها إذاعة لبنان بعد حصول اإلنقسام الثاني ،فهي

أخبار "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" إضافة إلى األغاني السياسية والجنوبية .ولم تكن قبل  6شبال

أخبار "الحركة الوطنية" تُغطى بأكثر من خمسة في المئة من مجموع األخبار.21
استمر وضع اإلذاعة اللبنانية الرسمية على حاله لغاية  23ايلول  1988حين أدى تعطيل

االنتخابات الرئاسية إلى قيام حكومتين تتنازعان الشرعية .فالتزمت إذاعة لبنان جانب حكومة الدكتور سليم

الحص ،رئيس الوزراء بالوكالة للحكومة المستقيلة التي استمر بعض أعضائها في الحكم ،وفي تصريف

األعمال .وبعد اندالع المعارك بين ألوية الجيش التابعة لحكومة العماد ميشال عون ووحدات "القوات

ابتداء من كانون الثاني  1990أنشأ العماد عون إذاعة في منطقة مجاورة للسبتية في المنطقة
اللبنانية"
ً
الشرقية ،وأخذت تبث برامجها باسم إذاعة لبنان.

 .20مجيدة صبري وسالم الحاج" ،اإلعالم الرسمي بعد  7شبال" ،الشراع ،1984/3/19 ،ص .63
. Ali Rammal, Radios et information radiophonique au Liban,… op. cit., p. 61.
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التلفزاون :كان أنقسامه واضحاً ،إذ عادت حالة المواجهة بين محطة تلة الخيال من بيروت
"الغربية" ،وبين محطة الحازمية من بيروت "الشرقية" التي كانت تُدافع عن الحكم.

وبين "إعالم الحكم" و"إعالم المعارضة" كانت الفروقات والتناقضات واضحة .رغم وجود نقال

عديدة مشتركة كمواعيد بث النشرات والموسيقى االفتتاحية لألخبار .ولكن منذ اللحظة التي يبدأ فيها

المذيعون تالوة النشرتين ،تبدأ بالبروز المفارقات والتناقضات في التوجه والمحتوى .استمر وضع التلفزيون

منقسماً لغاية يوم  13تشرين األول  ،1990حين أضطرت حكومة العسكريين إلى إخالء القصر الرئاسي
في بعبدا تحت وطأة الضغط العسكري لبعض ألوية الجيش اللبناني التابعة للعماد اميل لحود ،بمساعدة
القوات السورية ،التي دخلت المنطقة الشرقية من بيروت ،وانتهت تبعاً لذلك ثنائية اإلعالم الرسمي.

2
نشوء ا ذاعات والتلفزاونات الخاصة
قبل والدة اإلذاعات الخاصة التي أوجدتها التنظيمات والقوى الحزبية ،كانت اإلذاعة اللبنانية

تقوم بممارسة سياسة الحياد المطلق حيال أخبار االحزاب السياسية .تتحاشي الدولة اللبنانية من خالل

البث اإلذاعي الحديث إو التطرق إلى مواضيع حساسة .وهذا العرف درجت عليه السياسة اإلعالمية

اللبنانية الرسمية المبنية على مبدأ الحياد التام بالنسبة للتوازن بين الطوائف .واقتصر دور إذاعة لبنان على
"مجرد الخدمة السياسية للسلطة القائمة".22
ّ
احترمت إذاعة لبنان هذه السياسة ما أدى إلى تجاهل مطلق لجميع األخبار المتعلقة بالمواضيع

تجنب اإلعالم الرسمي
"الدقيقة" أو "الحساسة" ،النزاعية واإليديولوجية وغيرها .وهذه السياسة بدل أن ّ
حولت إذاعة لبنان إلى عنصر من عناصر األزمة
وتضعه بمنأى عن المشاكل والمواضيع الخالفيةّ ،

اللبنانية .وبحجة تطبيق سياسة الحياد التي تمارسها اإلذاعة اللبنانية حيال التوازن بين الطوائف ،غالباً ما
تم تجاهل أو إهمال األخبار المتعلقة بهذه المنطقة أو باألخرى .وهذا ما ساهم في تنامي مشاعر حرمان
ّ

ميز بين منطقة وأخرى .األمر الذي ساعد على تفاقم
وحقد .وتعززت تبعاً لذلك الشكوك بأن إذاعة لبنان تُ ّ

 .22عبززد السززالم شززعيب" ،حريززة وسززائل اإلعززالم المرئززي والمسززموع :المؤسسززات التلفزيونيززة واإلذاعيززة-التقريززر اللبنززاني"،
في كتاب :جورج آصاف (إشراف) ،حراة وسامل ا عالم المرمي والمسموع (وقزائع المزؤتمر الزدولي الثزاني

الذي نظمه معهد حقزوق اإلنسزان فزي نقابزة المحزامين فزي بيزروت فزي  2و ،)1998/10/3منشزورات معهزد
حقوق اإلنسان ،نقابة المحامين ،بيروت 184 ،1999 ،ص ،ص .128-113
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مشكلة إنقسام الرأي العام اللبناني .ولم تفلح جهود المسؤولين الذين كانوا يبررون المنع برغبتهم تفادي

مزيداً من االنقسامات في الرأي العام اللبناني حيال معالجة تلك المواضيع.
سياسة الحياد التي اتبعتها إذاعة لبنان أدت إلى حرمان المستمع وعدم إشباع حقه ب عالم

صحيح .تجاهل االذاعة اللبنانية ألحداث وأخبار من جهة ،بينما شرائح كبيرة من الرأي العام على علم بها

من جهة ثانية ،يؤدي حتماً إلى إعالم ال ينمي الشعور لدى الناس بأنهم معنيون ومشاركون فيه .وهذا ما

عزز القناعة بعدم الكفاية من األخبار المحلية والوطنية التي ينشرها هذا اإلعالم.

محرف ،دفع بالعديد من الجماعات واألحزاب إلى إيجاد
ان غياب إعالم شامل ،غير مجت أز أو ّ
محطات خاصة بهدف إشباع تطلعات ورغبات الذين حرموا سنوات من هذا الحق .وكان المستمعون

يلجأون إلى اإلذاعات الخاصة التي أصبحت مصادر موثوقة أكثر لإلعالم ،من أجل التحقق وتعميق
المعرفة اإلخبارية.

والدة ا ذاعات الخاصة :تطور اإلعالم الخاص على حساب اإلعالم الرسمي مستفيداً من
ضعف سلطة الدولة .مع بداية الحرب الداخلية عام  ،1975وتوسع رقعة المعارك ،بدأت األحزاب

المنخرطة في النزاع بالبحث عن وسائل إعالم تعكس أفكارها وايديولوجياتها .واتخذت ظاهرة انتشار
اإلذاعات الخاصة طابع الديمومة واالستم اررية ،وكذلك التلفزيونات الخاصة ،بمعنى أن تلك المؤسسات

وحل الميليشيات.
واصلت العمل حتى بعد انتهاء الحرب ّ

ا ذاعات السياسية :إضاف ًة إلى اإلذاعتين الموجودتين منذ  ،1975أي "صوت لبنان" و"صوت
لبنان العربي" ،أُنشأت تباعاً إذاعات خاصة سياسية هي:
الجميل في  30أيلول .1978
 إذاعة "لبنان الحر" التي أنشأتها "القوات اللبنانية" بقيادة بشيرّ
 -إذاعة "لبنان الحر الموحد" التابعة لتنظيم "المردة" ،أي ميليشيا رئيس الجمهورية السابق

تم افتتاحها في تموز  1987في مركز البث التابع إلذاعة ايطو في الشمال.
سليمان فرنجيةّ .
 إذاعة "صوت األمل" التابعة لز"جيش لبنان الحر" بقيادة الرائد سعد حداد الذي افتتحها فيشبال  1979على الحدود الجنوبية مع اسرائيل.

" -صوت الثورة العربية" التي أنشأتها "رابطة الشغيلة" التابعة للنائب زاهر الخطيب في نهاية

عام  .1979هذه المحطة تحولت إلى "صوت المقاومة الوطنية اللبنانية" في حزيران .1986
 -إذاعة "صوت الجنوب" التي أنشأها "جيش لبنان الجنوبي" عام .1984

 -إذاعة "صوت الجبل" التي افتتحها الحزب التقدمي االشتراكي برئاسة الوزير وليد جنبالل في

أول نيسان .1984
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السنية التي كان يرئسها رئيس
 "صوت الوطن" التابعة لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالميةّ
الحكومة السابق صائب سالم في بيروت في أول حزيران .1984
" -صوت الشعب" التابع للحزب الشيوعي اللبناني .1985

جميع هذه اإلذاعات كانت غير مرخصة ،وتُمثل آراء مؤسسيها ،لها طابع سياسي رغم أنها
كانت تبث أيضاً برام غير سياسية .وكما هو معروف ف ن اإلذاعة تبقى واحدة من وسائل اإلعالم األقل

كلف ًة بالنسبة لتشغيلها .وهذا أحد أبرز األسباب العملية الزدهار اإلذاعات بعدد وافر في لبنان وبعض
البلدان.
ا ذاعات التجاراة علا موجة "اف ام" :إلى جانب اإلذاعات السياسية ،وفي ظل غياب أي

قانون ينظم توزيع الترددات ،نشأت إذاعات تجارية على موجات الز"اف ام" .وصل عدد هذه اإلذاعات عام

 1986إلى حوالى  40محطة ،وفي العام  1992ارتفع عددها إلى  200بحسب إحصاء قامت به و ازرة
اإلعالم وجميعها كانت غير مرخصة .23وكانت تلك اإلذاعات تعتبر بأن لها الحق في الوجود على قدم

المساواة مع اإلذاعات السياسية التي هي االخرى دخلت بدورها القطاع التجاري ،وصارت تتغذى مالياً من
اإلعالنات.
التلفزاونات :على الرغم من أن البرام التلفزيونية األولى بدأت عام  1959في لبنان ،ف ن

الخدمات التلفزيونية ،كما أُشير سابقاً ،كانت تؤمنها شركتان لبنانيتان خاصتان .لكنها خاضعة لمراقبة
وتوجيه من الحكومة رغم استقاللها المالي .بقي اإلعالم المرئي والمسموع حك اًر على الدولة إلى أن قامت
الجميل .هذه
"القوات اللبنانية" في آب  1985بتدشين محطة تجارية في ذكرى قائدها الرئيس الشهيد بشير
ّ

المحطة المسماة ) LBC (Lebanease Brodcasting Coorporationكانت المحطة التلفزيونية
األولى التي تفتتح دون وصاية الدولة أو رقابتها .ثم توالت التلفزيونات الخاصة فكانت الز  MTVوهي
شركة المر للبرام

التلفزيونية لصاحبها السيد غبريال المر ،وشركة "المشرق" التي تبث برامجها من

المنطقة "الغربية" في بيروت ،وتلفزيون الز ،NTVوتلفزيون "المنار" التابع لز"حزب هللا" ،وتلفزيون "المستقبل"
التابع للرئيس رفيق الحريري ،والز NBNللرئيس نبيه بري.

 .23كزارمن ميكززال الحزاج" ،المخطززط التززوجيهي لإلعزالم المرئززي والمسززموع :تنظزيم التززرددات" ،فززي كتزاب :انطزوان مسز ّزرة
(إشز زراف) ،مرصاااد الديمقراطياااة فاااي لبناااان  ،1999-1997مؤسس ززة ج ززوزف ول ززور مغي زززل بالتع ززاون م ززع
اإلتحاد االوروبي ،بيروت 768 ،2000 ،ص ،ص .322-313
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إعالم الذين ال وسامل مرمية مسموعة لهم :رغم أن عامل المال هو ضروري إلنشاء إذاعة

على الموجة المتوسطة ،أو على موجة "اف أم" ،لكن األكثر أهمية هو الحاجة ألن تكون اإلذاعة مملوكة
من قبل سلطة قادرة على الدفاع عنها وحمايتها (سلطة سياسية ،أو ميليشيات مسّلحة) .وهذا ما أدى إلى

تحول بعض اإلذاعات إلى ما يشبه ثكنات صغيرة تقوم مجموعات حراسة بالسهر على أمنها .وغالباً ما
ّ
كان الزائر يخضع لمراقبة دقيقة.
أما الذين لم يكن لديهم القدرة على التعبير عبر اإلذاعات ،فكانوا يلجأون أحياناً إلى إصدار
صحف غير مرخصة (وهو موضوع بحث في الفقرة التالية) ،أو إلى الكتابة على الجدران .وكان كل فريق

تدون على الجدران ما كان يدور
يؤكد بهذه الطريقة موقفه بكلمة نعم أو ال وب طالق الشعارات التي كانت ّ
في باطن كل فريق من مطالب وأحقاد وتطلعات وغيرها.24

 .24ماريا شختورة ،حرب الشعارات :لبنان  ،1978-1975بيروت ،منشورات دار النهار.1978 ،
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3
أوضاع الصحافة والم قفين
يلعب اإلعالم دو اًر مؤججاً في الحروب الداخلية ،وال يزال يلعب اليوم هذا الدور في النزاعات

األهلية المعاصرة .لم تتبدل ظاهرة استخدام وسائل اإلعالم وان اختلف القاموس أو الخطاب اإلعالمي

25
سخر وسائل اإلعالم لتواكب
المستعمل  .فالحرب في الداخل تقوم أساساً على إيديولوجيا النزاع ،وتُ ّ
المعارك العسكرية الدائرة.

التعبئة اإليديولوجية واإلعالمية هي عبارة عن مجموعة من التدابير الغرض منها تنظيم الوسائل

التحكم
اإلعالمية المتاحة ،وتوجيهها نحو خدمة األهداف الحربية .وبعبارة أخرى تهدف هذه التعبئة إلى
ّ

باإلعالم وتحويله إلى إعالم حرب ،وال شك أنها تنطوي على انتهاك للحريات اإلعالمية ،وعلى محاوالت
زرع رؤية في أذهان المواطنين ،تتميز بالفئوية واالجتزاء .من أهم األساليب المتبعة لتحقيق تعبئة فاعلة

المحرفة والرقابة على اإلعالم وبث األضاليل .وعلى أثر
هو اللجوء إلى التحريض ،واألخبار الكاذبة أو
ّ
انتهاء حالة الحرب يعود اإلعالم إلى وضعه االعتيادي.
المعارك العسكرية الدائرة على األرض كانت تواكبها حرب عبر وسائل اإلعالم وحمالت تعمل

على تعميق قناعات كل مجتمع بقضية الحرب .دفع الشحن النفسي خالل هذه المبارزات السياسية

الشبان نحو اإلنخرال في صفوف المقاتلين .ولم تكن األطراف المتنازعة تكتفي
والمذهبية بالعديد من ّ
باللجؤ إلى نوع واحد من وسائل اإلعالم .ف لى جانب اإلذاعات يالحظ وجود المجالت والصحف

والدوريات والتلفزيون .وساهمت وسائل اإلعالم عام ًة ،واذاعات الطوائف في لبنان في تعميق اإلنقسام

السياسي والنفسي بين المواطنين خالل النزاع ،كما شاركت في أدلجة المجتمعات وفي تشجيع الشباب تالي ًا
على اإلنخرال في الميليشيات.
عبر عن طابع
تبدلت لهجة وسائل اإلعالم خالل الحرب ،ولم يعد استخدام المصطلحات ُي ّ
حيادي مستقل .ارتبطت لغة هذه الوسائل بالحرب ،وظهر اإلعالم المؤدل حزبياً وحربياً .وفي مقابل هذه
األدلجة نمت مقاومة المدنيين للحروب في الداخل عبر تناقل حقائق عن طريق روايات إعالمية شفهية

يروج له أفرقاء الصراع وكشف
مضادة .نشأت وانتشرت سلسلة من األخبار الشفهية هدفها فضح ما ّ
التواطؤ بينهم على قمع المدنيين .ففي موازاة شائعات كثيرة كانت تظهر مجموعة من األخبار الشعبية
المحرف.
لدحض طروحات اإلعالم
ّ

. Serge Bauman et Alain Ecouves, L’information manipulée, R.P.P., Paris, 1981.
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أوضاع الصحافة أصبحت في ظل الحرب أسوأ بكثير مما كانت قبلها حيث أصبح ممكناً
الوقوع على كومة صحف يومية ال تفهم منها أبداً حقيقة ما يجري ،ب ستثناء القارئ النّير الذي ظل يعرف

كيف وماذا يقرأ .فكان يبحث عن أخبار ووقائع مهمة جداً يعثر عليها ،ال في العناوين البارزة ،بل بين
األسطر أو في أسفل الصفحات .ويمكن القول أن الصحافة اللبنانية ظلت ،برغم بعض االستثناءات،

مصد اًر موثوقاً للمعلومات تملك درجة عالية من األمانة ،بمعزل عن حجم الصعوبات والحواجز التي كانت

تعترضها.

ما من شك بأن األنظمة العربية كانت تستغل حرية الصحافة في لبنان لمصلحتها  .كل نظام
26

عبر عن آرائه وأهدافه الخاصة .الصحف اللبنانية تمثّل بمعظمها تيارات
يمول صحيفة كي ُي ّ
عربي كان ّ
ذات توجهات سياسية واضحة .كان لبنان ما قبل الحرب مسرحاً فكرياً وسياسياً للعالم العربي حيث تنتشر
فيه عشرات الصحف والمجالت التي ال تمولها جهات لبنانية وعربية فحسب ،بل اجنبية .لكن الحرية

البنى
عندما تكون مطلقة وال ضوابط تؤمن الحماية لها فمن السهل استخدامها للتخريب وخاص ًة لضرب ُ
الديموقراطية .ففي المنطقة المجاورة للبنان تسود أنظمة سياسية شبه ديكتاتورية ،تعتبر أن النموذج اللبناني

شكل تحدياً لها ،ولم يكن للبنان أي تحالف له بينها .يؤكد وزير اإلعالم السابق جورج سكاف انه" :في
ُي ّ
حرب السنتين ( ،)1976-1975أعتُبرت حرية اإلعالم هي المسؤولة عن إثارة النعرات الطائفية واذكاء

الخالفات والتحريض على القتال ألن كل فريق من المتقاتلين جعل من اإلعالم سالحاً بيده ،أمضى من

أي سالح آخر .وعندما قرر العرب في مؤتمر القاهرة ( )1976إنهاء الحرب في لبنان بقوات ردع عربية،

وازالة آثار الحرب بمساعدات لإلعمار من الدول الشقيقة ،ف ن المطلب الوحيد كان أن ال
يحد لبنان من حرية

اإلعالم".27

تحولت الصحف المستقلة إلى تجمع للمثقفين الرافضين الحرب .وبقيت هذه الصحف تُوزع وتُق أر

في مختلف المناطق اللبنانية على حد سواء بالرغم من منع عناصر الميليشيات ،أحياناً ،دخول هذه

 .26جوناثان رندل ،حارب األلاف سانة :حتاا آخار مسايحي ،أماراء الحارب المسايحيون والمغاامرة االساراميلية ،ترجمزة
بشار رضا ،بيروت؟231 ،1984 ،ص؛ ورياض طه ،أخطاء الحراة وخطايا االساتبداد ،عيتزاني للطباعزة
والنشر ،بيروت.1976 ،

 .27جورج سكاف" ،حرية اإلعالم في لبنان بين الماضي والحاضر" ،في كتزاب :ا عاالم :حرااة ،قاانون ،تنظايم ،علام

وخلقية (وقائع المؤتمر الثاني عشر الذي نظمته جامعة سزيدة اللزويزة –زوق مصزبح فزي ،)1996/11/15
سلسززلة الشززأن الع ززام فززي قض ززايا النززاس (حاج ززات ،أبحززاث ،تخط ززيط واستش زراف) ،منش ززورات جامعززة س ززيدة

اللويزة ،زوق مصبح 147 ،1999 ،ص ،ص .31-23
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الصحيفة أو تلك إلى مناطق سيطرتها .فجريدة "النهار" ،على سبيل المثال ،أعتبرت نموذجاً للصحافة

المستقلة حيث كان يتم تحريرها في الشطر الشرقي من بيروت وتطبع في الشطر الغربي وتوزع في كل

أنحاء لبنان .حافظت طوال الحرب على دورها كلسان حال المواطنين أو األكثرية المغلوبة على أمرها،

لكنها أيضاً أبقت على فكرها النقدي متوهجاً في مناهضة اإلحتالالت.
معظم الباحثين والصحافيين األجانب ،الذين يأتون لزيارة بيروت ،كانوا يقصدون أوالً الصحيفة
المستقلة ألنها أضحت مصدر ثقة للمعلومات في ما يختص بلبنان .فهي صوت التيار الذي لم يشارك في

تعبر عن آراء الكتّاب والمثقفين والعلماء الذين وقفوا منذ البدء
الحرب وأعلن رفضه لها منذ البداية .وهي ّ
ضد الحرب ،وهم مع استقالل لبنان ،وكانوا طليعة معارضة جاهرت برأيها ،فاستمروا بنشاطهم الثقافي
والفكري الذي هو أساس كل الطروحات الحالية في لبنان اليوم ،وخاصة األفكار الوحدوية .تخطت حركات

المثقفين اللبنانيين في إنتشارها مناطق منشأها ،وكان عملها مهماً وذا أثر في الميدان الثقافي في كل
المناطق اللبنانية.

لعب قسم من الطبقة المثقفة دو اًر مهماً في وقوفه ضد إنهيار الدولة اللبنانية .فالعديد من
المثقفين ،الذين تربوا ونشأوا كلبنانيين ولم يشعروا يوماً بغير هذا اإلنتماء ،طرحوا ،بدافع الخوف على

مصيرهم ،تساؤالت حول أي مجموعة سينتمون إليها إذا لم يبق لبنان؟ وبوجه عام ظل المثقفون ،طوال

مراحل الحروب ،يعيشون الحنين إلى السنوات الماضية التي عرفها لبنان قبل إندالع القتال ،عام ،1975

حيث كانت البالد موحدة ،وتعالوا على اإلنقسامات واألحقاد بعدما لمسوا أن األزمة تندرج في سياق

الصراعات الدولية واإلقليمية ،وحيث النزاعات الداخلية تختلط معها بطريقة معقدة.

واصل عدد من المفكرين اللبنانيين المسيحيين التشديد على أن لبنان يعكس ،بتركيبته ،نموذجاً
مناقضاً للمفهوم اإلسرائيلي القائل باستحالة التعايش بين مجموعات دينية مختلفة في دولة واحدة .جاءت
محاوالت تدمير النموذج اللبناني في سياق عمليات تهدف إلى الشرذمة .ولكن مثقفين آخرين أيدوا فكرة

تقسيم لبنان ،وعملوا لها وخاصة كمنظرين لدى األحزاب ،فغ ّذوا إستمرار الصراعات موّفرين لها الغطاء
اإليديولوجي.28

الهاجس األول ألي جماعة داخل المجتمع هو تعريف اآلخرين على رغباتها .والصحافة في

شكل عادةً وسيلة عملها األكثر شيوعاً .وفي مقابل التنوع السياسي واالجتماعي واالقتصادي
لبنان تُ ّ

28
ودونهزا طزانيوس
ُ .يراجع كتاب :الوطن الصعب والدولاة المساتحيلة ،حزوارات بزين كزريم بقرادونزي وكزريم م ّزروه سزاقها ّ
دعيبس ،بيروت ،دار الجديد.1995 ،
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والروحي ،تعددت وسائل اإلعالم التي جاءت احياناً تعبي اًر فوضوياً عن مظاهر حرية الصحافة .وبفضل
تعبر عن آرائها بحرية.
هذه الوسائل كانت القوى ّ
خالل مراحل الحروب في لبنان بدءاً من  1975تكاثر عدد صحف الحرب غير المرخصة وبلغ

حوالى  79صحيفة سياسية ،بين يومية وموقوتة (أي اسبوعية ،نصف شهرية ،شهرية ،وفصلية) .29وجاء

وتمكن الدكتور محمد
االجتياح اإلسرائيلي عام  1982ليجمد تضخم اإلعالم المقروء ،فتقلص العدد.
ّ
ميشال الغرّيب من جمع نسخ أصلية لمعظم هذه الصحف .وأقام معارض عدة في بيروت جاءت شهادة

30
ثم أهدى الغرّيب تلك النسخ إلى معهد "يافث" في
على "الحرب بين الكلمات داخل قاعة واحدة"  ،ومن ّ
الجامعة األميركية في بيروت لتكون هناك في متناول من يرغب االطالع عليها.

بلغ عدد الصحف غير المرخصة التي صدرت في بيروت "الغربية" مقر أحزاب "الحركة

الوطنية" والمنظمات الفلسطينية  60صحيفة بينها عدد من الصحف التابعة للمنظمات الفلسطينية ،بينما

انحصر عددها بز  19في المنطقة الشرقية من العاصمة .تُنشر هذه الدوريات باللغات العربية والفرنسية
واالنكليزية واالرمنية .وهذه الظاهرة لم يشهد العالم العربي مثيالً لها في تاريخه.

ع از الغرّيب أسباب تكاثر الصحف غير المرخصة في تلك المرحلة إلى "ما كان يعصف بلبنان،
حيث التناقضات العقائدية واالجتماعية ال حدود لها ،وكذلك إلى وعي الجماعات ألهمية الوسائل

اإلعالمية في إيصال األفكار" .ويخلص إلى التأكيد" :كنا أمام مدفعية تُطلق أوراق الجرائد ألن هذه قد
تكون أمضى من القنابل الفوسفورية".31
مرت
يمكن تالياً مقارنة ما شهده لبنان من انفالش إعالمي خالل تلك المرحلة من الحرب بما ّ
بمثله دول اخرى في مراحل مضطربة من تاريخها .إبان الثورة الفرنسية عام  1789وبعدها ،تكاثرت

معبرة عن النقمة على
الصحف السياسية حتى بلغت زهاء األلف .وتنوعت أسماؤها التي جاءت احياناً ّ
األوضاع السائدة.

 79" .29صز ززحيفة غيز ززر مرخصز ززة تنتمز ززي إلز ززى كز ززل اإلتجاهز ززات :ظز ززاهرة اسز ززتثنائية فز ززي بيز ززروت" ،إقاااارأ ،العز ززدد ،494
1405/2/8هز ،ص  36و.37

 .30المرجع نفسه.
 79" .31صحيفة غير مرخصة تنتمي إلى كل اإلتجاهات :ظاهرة استثنائية في بيروت" ،إقرأ … ،مذكور سابقاً.
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المحة بتسماء بعض صحف الحرب غير المرخصة وأصحابها بحسب التسلسل األبجدي
صحف المنطقة الغربية (تضم صحف لبنانية وفلسطينية)
اسم الصحيفة
 -1األرض

صاحبها
اإلتحاد الوطني للفالحين اللبنانيين (شهرية)

 -2االشتراكي

االتحاد االشتراكي العربي -التنظيم الناصري

 -3أمل

حركة أمل (اسبوعية)

 -4البديل

صوت المسيحيين من أجل لبنان ديمقراطي علماني (اسبوعية)

 -5البيان

االتحاد اللبناني للطلبة المسلمين

 -6التصدي

االتحاد الوطني لطلبة سوريا -فرع لبنان (فصلية)

 -7التصدي

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 -8التضامن

الحركة الوطنية الديمقراطية المصرية -فرع لبنان (شهرية)

 -9الثوري

حزب العمل االشتراكي العربي (اسبوعية)

 -10الثوري الناصري

التنظيم الثوري الناصري -قوات ناصر (نصف شهرية)

 -11جماهير لبنان

حزب البعث العربي االشتراكي (اسبوعية)

 -12الحقيقة

منظمة المسيحيين الديمقراطيين (نصف شهرية)

 -13خه بات

حزب رزكاري الكردي اللبناني (شهرية)

 -14الرابطة

الحزب الديمقراطي االشتراكي (نصف شهرية)

 -15الرسالة

المكتب الطالبي لجبهة التحرير العربية

 -16رواد االصالح

حركة رواد االصالح

 -17روهالت

منظمة البارتي الديمقراطي الكردي اليساري في لبنان (شهرية)

 -18الشباب الناصري

رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين (االتحاد االشتراكي العربي)

 -19الشبيبة العربية

االتحاد االشتراكي العربي (التنظيم الناصري)

 -20الشروق

منظمة قوات الثورة العربية (شهرية)

 -21الصمود

جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالمية

 -22صوت الجماهير

اللجان والروابط الشعبية في لبنان (اسبوعية)

 .32المصدر :كتاب محمد ميشال الغرّيب ،الصحافة اللبنانية والعربية (تطورلها ،قوانينها ،مقارنتها بالصحف
األجنبية) ،بيروت 336 ،1982 ،ص ،ص .150-146
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 -23صوت الشغيلة

رابطة الشغيلة (يومية)

 -24صوت الشباب الوطني

اتحاد الشباب الوطني في لبنان (اسبوعية)

 -25صوت الشبيبة الكردية

الحزب الديمقراطي الكردي في لبنان (البارتي القيادة المؤقتة)

 -26صوت فلسطين

جيش التحرير الفلسطيني (شهرية)

 -27الصالح

حركة صالح الدين (شهرية)

 -28طريق االنتصار

حزب العمل الشيوعي الفلسطيني

 -29طريق الثورة

جبهة التحرير الفلسطينية

 -30طريق الشعب

الحزب الشيوعي العراقي

 -31الطليعة

منظمة االشتراكيين الثوريين

 -32العاصفة

قوات العاصفة -فتح (نصف شهرية)

 -33فلسطين

منظمة التحرير الفلسطينية (نصف شهرية باللغتين االنكليزية والفرنسية)

 -34فلسطين الثورة

منظمة التحرير الفلسطينية (يومية)

 -35القاعدة

جبهة التحرير الفلسطينية (يومية)

 -36كفاح الطلبة

المكتب الطالبي -اللجان والروابط الشعبية

 -37كفاح الطلبة

منظمة كفاح الطلبة (شهرية)

 -38لبنان الواحد
 -39لبنان العربي

تجمع لبنان الواحد (نشرة اسبوعية)
ّ
جيش لبنان العربي

 -40المرابط

حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" (اسبوعية)

 -41المقاتل الثوري

القوات المسّلحة الثورية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 -43الميثاق

منظمة الشباب العربي (اسبوعية)

 -44الناصرية

قوات ناصر

 -45نضال الشعب

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني (اسبوعية)

 -46نضال الطالب

لجان العمل الطالبي

 23 -47نيسان

حزب العمل الشيوعي اللبناني (نصف شهرية)

 -48الوطن

الحركة الوطنية اللبنانية (يومية)

 -42الموقف

اتحاد قوى الشعب العامل (اسبوعية)
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صحف المنطقة الشرقية من بيروت
صاحبها

اسم الصحيفة

 -49البناؤون األحرار

مكتب الخدمات الصحفية (اسبوعية)

 -50جبهة الحرية (الزميل)

جبهة الحرية (اسبوعية)

 -51الجالء

صاحبها غير معلن (اسبوعية)

 -52حراس األرز

حراس األرز (اسبوعية)

 -53الحرب في لبنان

فاضل عقل وانطوان الجبيلي (اسبوعية)

 -54الرابطة

الرابطة السريانية (نصف شهرية)

 -55الشباب

الحركة الطالبية اللبنانية (نصف شهرية)

 -56صوت األحرار

حزب الوطنيين األحرار (اسبوعية)

 -57صوت األرز

منظمة الحركة اللبنانية ،نبيل مشنتف (يومية)

 -58صوت النمور

حزب الوطنيين األحرار (اسبوعية)

 -59الصيحة

لواء عكار (اسبوعية)

 -60العيون

المشغل اإلعالمي ،عين الرمانة (شهرية)

 -61المقاتل اللبناني

حركة الشبيبة اللبنانية ،الباش مارون خوري (اسبوعية)

 -62الكتائبي

المجلس الحربي في حزب الكتائب اللبنانية (اسبوعية)

 -63لبنان

حراس األرز (اسبوعية)

 -64اللبناني

مجموعة مفكرين

 -65لبنان المستقبل

نادي لبنان المستقبل ،الجعيتاوي (نصف شهرية)

 -66الماروني

انطوان الجبيلي (اسبوعية)

4
تقنيات التعبمة

شكل اإلعالم ركناً في استراتيجية العداء المتواصل في حالتي الهدنة والتوتر خالل مراحل
ّ
الحروب في لبنان .وكان اإلعالم يواكب السياسة والحرب ويتوازى معهما لبلوج األهداف المتوخاة.

مرت بمراحل عدة يمكن
تعددت تقنيات وفنون التعبئة النفسية واإليديولوجية في لبنان التي ّ
إيجازها بالتالي:
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أوالً -مرحلة استنفار الرأي العام وخلق حالة عداء بين فماته :جرى تنفيذها عبر إغراق الناس
بأخبار هدفها شحن المواطنين بمشاعر الحقد والكراهية .تميزت مراحل الحروب بسيل من المعلومات

وتعمم الشعور بالعداء .بهذه الطريقة كان يتم
واألخبار والتعليقات واآلراء والصور التي تبرر العنف
ّ
لتقبل أعمال العنف الالحقة بغية زج أكبر عدد ممكن من المواطنين فيها حتى وان بدا
تحضير الرأي العام ّ

أن هذه الممارسات هي مناقضة للمبادئ الدينية والخلقية التي ّتربوا عليها .واستعمال وسائل اإلعالم في
الحروب ،خاصة في سياق الحمالت النفسية ،ليس جديداً .33تظهر دراسة بعض اإلشاعات ،وهي الحلقة

المخيالت والهواجس إلى أفعال ملموسة
الرئيسية في تلك الحمالت ،انها كانت في االساس مدبرة لترجمة
ّ
بغية دفع المواطنين للتحرك بذعر ورد فعل عصبي يؤججان العنف والنزاعات.
تم نشرها ،خالل الحرب في لبنان ،وجرى
تُ ّبين الوقائع أن العديد من المعلومات واألخبار ّ
التعامل معها بهدف إثارة ردود فعل ونتائ سلبية نتيجة تروي تلك األخبار .لم يكن ممكناً تأجي النزاع

من دون إختالق أخبار وترويجها لتضليل الرأي العام .وبعض األخبار كان يصنعها إختصاصيون في

إشعال الفتن أو في مراكز لتبرير موقف معين والستقطاب الرأي العام حوله .34األنباء التي كان يتلقاها

تحيزاتهم.
اللبنانيون كل يوم كانت تتحكم فيها حفنة من اإليديولوجيين الذين ال يأخذون إال بما يتفق مع ّ

ينم عن إحتكار فعلي لألجهزة اإلعالمية .اإلغراق اإلعالمي الذي عاناه لبنان في الحرب هو حلقة
وهذا ّ
محورية في عملية إستالب القرار اللبناني والسيطرة عليه .والبلدان المتنوعة ،بخاصة المنتمية منها إلى
العالم الثالث ،يمكن أن تقع ضحية إعالم تهيمن عليه قوى ال تتورع عن إشعال الحرائق من أجل

المحافظة على تسلطها.

إزداد االعتماد على المعرفة اإلخبارية من خالل اإلذاعات الخاصة بصورة رئيسية ،وتضخمت

نسبة المستمعين إلى نشرات األخبار اإلذاعية مما يعطي تقدي اًر عاماً عن مدى إتساع المعرفة السطحية
والمبسطة.

إنساق العديد من المثقفين أو جرى إستدراجهم للدخول في نقاشات إيديولوجية لم تُسفر عن
حلول بقدر ما أفضت إلى مزيد من الشرذمة .وغدا هؤالء المثقفين متورطين ويقودون في لبنان الحرب

يتم بطريقة أكثر عقالنية.
خطاباً متطرفاً .أما الجدل السياسي في أيام السلم السابقة فكان ّ

. Serge Bauman et Alain Ecouves, L’information manipulée, R.P.P., Paris, 1981.
 .فؤاد مطر ،لبنان :اللعبة والالعبون والمتالعبون (سنوات الحرب ومراحل الصراع والتحالفات من الوجود
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الفلسطيني إلى الدور السوري إلى الحل السعودي) ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1993 ،
512ص.
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مستفيدة من المواد
انياً -إستدراج الطرف المعني باالستعداء إلا حشد طاقاته ا عالمية للرد:
ً
المعد ،تقوم الجهة المستهدفة بالرد مما يساهم في تعميق مشاعر
واألدوات المتوافرة لها بفعل الحشد
ّ
الكراهية بين الطرفين المتنازعين .يمكن دفع فريق أو آخر في إتجاه موقع ما خاطئ ربما ،ومن ثم تسليط

تم اللجوء إليها
األضواء اإلعالمية فوق هذا الموقع إلظهاره بمظهر سلبي .هذه التقنية في التعبئة كثي اًر ما ّ
خالل الحروب في لبنان .كل طرف اعتمد قاعدة تقوم على المنطق التالي" :احشر خصمك باقتراح حل ال

يمكن ان يقبله" ،فيستدرج عبرها الرأي العام المراقب ،المحّلي والدولي ،للقبول بأي عمل يمكن أن ُيقدم

ويتم اعتماد المناورة لفرض
عليه هذا الطرف تبعاً لرفض الخصم .والعرض غالباً ما يكون قبوله مستحيالًّ .
المستحيالت ،مما ُيظهر الفريق الرافض بمظهر المعارض للحوار والمفاوضة ،بينما يبدو الطرف المناور

بأنه ساع إلى الحل .35وتكون ذروة هذا المنطق إيجاد ظروف موضوعية الستدراج تدخل من نوع أكبر
عن طريق التصعيد العسكري واالستقواء.

ال اً -فرض التعتيم علا بعض الوقامق واألخبار أو حصر إمكان المعرفة وتضييقه :هذا

األمر يؤول باألجهزة اإلعالمية إلى اإلنسياق في العملية اإلعالمية المبرمجة وذلك عن طريق تحديد نوع
المعلومات وحجمها التي يخدم إخفاؤها أو إطالقها في الشكل والمضمون الهدف المرسوم .والنبأ ،في

األساس ليس مهماً في حد ذاته فحسب ،بل في توقيته أيضاً .المعرفة هي في أساس عملية إتخاذ القرار.
واإلعالم هو أحد أبواب هذه المعرفة.

كانت اإلذاعات مثالً تُقدم نشرات أخبار دورية وملحقات إخبارية طارئة ،وفي أوقات عديدة من
اليوم .تُظهر المقارنة فروقات كبيرة في معالجة الموضوع اإلخباري الواحد .فموضوع أخبار المعارك على
خطول التماس مثالً ،كانت تتباين الوقائع بشأنه بحسب االتجاهات السياسية لكل إذاعة.

كانت الفروقات واضحة في طول أو قصر الوقت الذي تخصصه كل إذاعة للحديث عن

الوضع األمني على خطول التماس ،وفي المرتبة التي يحتلها هذا الخبر بالنسبة لسائر اخبار النشرة ،وفي

التباينات حول المحتوى اإلخباري ومضامينه المتعلقة بوقائع المعارك ،أو بغيرها من األحداث .36فأي

توتير على خطول التماس كان يخضع لتوصيفات عدة ،منها ما ُيشير إلى "هدوء نسبي على جميع
المحاور" ،ومنها ما يتحدث عن "هدوء حذر يقطعه إطالق رصاص القنص بين حين وآخر" ،أما البعض
 .35تُراجع وقائع المقابلة التي أجريتها مع الرئيس سليم الحص فزي منزلزه فزي  ،1992/4/18ونشزرت فزي كتزاب طزوني
عطاهللا ،التضامن الوزاري :دراسة حالاة فاي النازاع والتساوية فاي األنظماة االمتالفياة … ،مزذكور سزابقاً،

ص .165-155
. Ali Rammal, Radios et information radiophonique au Liban, op. cit.
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اآلخر فيشير إلى "معارك متفرقة على المحاور" ،وآخر يتحدث عن "اشتباكات تدور على المحاور التقليدية

منذ منتصف الليل" ،في حين تؤكد إذاعات أخرى على "توقف المعارك" .كل هذه التوصيفات كانت تُطلق
على حالة واحدة من التوتر األمني على التماس.
الفروقات في المحتوى تبرز ايضاً عندما كان ُيراد تحديد هوية المتحاربين :بعض اإلذاعات
يتجاهل هوية المتقاتلين ،بينما توضح أخرى أهداف هذه االعتداءات المفاجئة ،في حين أن إذاعات ثالثة

كانت توجه التهم لفريق أو أكثر بقصف األحياء السكنية.

تعرض مناطق
وفي ما يتعلق باألحياء المستهدفة بالقصف .كل إذاعة كانت تتحدث حص اًر عن ّ
سيطرة ميليشياتها للقصف والتعديات .أما اإلذاعات البعيدة نسبياً عن مناطق القتال ،فكانت تشير إلى
استهداف القصف للمناطق القريبة أو المتاخمة لخطول التماس .ويالحظ وجود تباينات تتعلق بتوقيت

دخول اتفاقات وقف النار حيز التنفيذ.

رابعاً -إستعمال ا عالم كتداة لتسواق المشاراق وتعطيل ا صالح :الحروب في لبنان تكاد
يصعدون
تكون سلسلة من األحداث تُغطي الالحقة منها السابقة .يستوقفك الوجود الدائم ّ
لمحرض أو أكثر ّ

األمور كلما الحت بوادر التهدئة .ولهذا التحريض في لبنان أخصائيون في السياسة الطائفية .كان واضحاً

مع كل إطاللة صباح أن هناك ما يشبه القرار الخفي أن ال يأتي الحل وأن تتطور األمور دائماً ب تجاه
األسوأ .37مشاريع اإلصالح جرى تداولها كسلع سياسية أُنزلت إلى األسواق تباعاً ،ومقابل كل مشروع
قامت حملة مضاربة مما استدعى إنزال أصناف أخرى أكثر إثارة.
تميز اإلعالم خالل الحرب ببروز إتجاه واضح نحو
خامساً -سمات ا عالم خالل الحربّ :
تطويع المستقل منه وخاص ًة الصحف المحايدة ،وبغياب أو تغييب إعالم الدولة الرسمي عن الرأي العام.
وفي المقابل ،حدث تدفق إعالمي خارجي ،كانت تمّثله وكاالت األنباء الكبرى ومحطات اإلذاعة الدولية،

بسبب إفتقار اإلعالم اللبناني ،بشقيه الرسمي والحزبي ،في مختلف مراحل الحروب إلى الصدقية ،مما دفع

الرأي العام إلى االعتماد على مصادر اإلعالم األجنبي للمعرفة والتحقق من الوقائع.
5
مواد التعبمة والتحراض

من الظواهر البارزة خالل الحرب أن األمور لم تعد تسير علزى مزا يزرام بزين اللبنزانيين ألن لهجزة

جديدة طغت على أحاديثهم ،وذلك بحسب منطقة إقامة كل فرد منهم .هذه اللهجة كانزت بنزوع خزاص حزادة
 . 37فؤاد مطر ،لبنان :اللعبة والالعبون والمتالعبون … ،مذكور سابقاً ،ص .17
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زالتحول إلززى الطوائززف
فززي السززنوات األولززى للحززرب .تقّلززص تبع زاً لززذلك الشززعور باإلنتمززاء إلززى لبنززان وأخززذ بز ّ
والمذاهب .وفيمزا مضزى كزان يزدور الحزديث عزن الفروقزات بزين اللبنزانيين لمجزرد المززاح .ولكزن مزع تصزاعد

الحرب أخذ يطغى عليه التعصب والحقد.

ماذا حدث للحياة الطبيعية وكيف إنفجر اإلخاء عداوة؟ تمحورت التعبئة اإليديولوجية واإلعالمية

على إثارة النعرات المذهبية والدينية ،ونظ اًر لوجود حالة من الجهل المتبادل تسود العالقزات بزين الجماعزات
الطائفية في لبنان صارت اإلتهامات سهلة .فأي كزالم يصزدر عزن طزرف يمكزن تفسزيره بأنزه يخفزي مشزاريع

وأحالم بالهيمنة .هكذا كان اللبناني الداعي إلى التمسك بالكيان متهم سلفاً بالنزعة االنعزالية.

يفتززرض البحززث العلمززي التمييززز بززين المفززاهيم المسززتخدمة كشززعارات نزاعيززة فززي عمليززة التعبئززة

السياس ززية وب ززين الد ارس ززة الهادف ززة ،المس ززتقلة والملتزم ززة معز زاً ،الت ززي تح ززدد االط ززر والمع ززايير والمع ززاني ،دون
االنسياق في شرعنة ما يجري تداوله في الشارع.
لكل حرب داخلية سماتها الخاصة ،لكن اآلليات التي تقزوم عليهزا هزذه الحزروب هزي واحزدة أينمزا

وقعززت .تقززوم الحززرب الداخليززة علززى إيززديولوجيا الن ززاع الززذي مززن دونززه ال يمكززن أن يكتززب للحززرب اإلسززتمرار

لفترة طويلة ،وال حتى تغذية هواجس الجماعات المتحاربة .الحرب األهلية إذا إنفجرت فزي أي بلزد فهزي لزن

حسن األوضاع أو تحل األزمات ،بل ستضطر جميع أفرقاء الداخل إلى رهن أنفسهم لقزوى دوليزة واقليميزة
ت ّ
كبرى مما يضع قدر الشعوب الصغيرة في مهب التجاذبات بين تلك القوى.
شززكلت إيززديولوجيا "إمتيززازات المسززيحيين" الشززعار األول الززذي تمحززورت حولززه الن ازعززات منززذ عهززد

اإلسزتقالل .38إذ كزان زعمزاء المسزلمين يعارضزون مززا يسزمونه "إمتيزازات" وفرهزا النظزام اللبنزاني للمسززيحيين،
علززى الصززعيدين السياسززي واالقتصززادي ،والسززيما الصززالحيات الدسززتورية ل زرئيس الجمهوريززة المززاروني التززي

كانت توصف بأنها كبيرة الحجزم بالنسزبة لسزلطات رئزيس الحكومزة السزني .منزذ زمزن االنتزداب لزم تكزن تمزر
مناسززبة إال ويرفززع ه زؤالء الزعمززاء شززعار الغززبن والحرمززان لززدى الطوائززف االسززالمية .39ففززي لبنززان يكززاد كززل

نع ززت يك ززون ل ززه هويت ززه الديني ززة .ول ززم تك ززن ه ززذه التوص ززيفات والنع ززوت س ززوى لتح ززرك مش ززاعر الخ ززوف ل ززدى
المسززيحيين ولتزيززد انقسززام أهززل الززبالد الززذين مززا إن طغززى عامززل الوجززود الفلسززطيني ،وخاصززة المسززلح بثقلززه

فأيززد قسززم مززنهم الفلسززطينيين ووقززف قسززم آخززر
علززى الوضززع الززداخلي ،حتززى ازداد الشززرخ بززين اللبنززانيينّ .
 .38نجال عطية ،لبنان المشكلة والمتساة ،بيروت 190 ،1977 ،ص.
39
. Cf. Michael Johnson, “Class and Client in Beirut: The Sunni Muslim Community and
the Lebanese State 1840-1985”, Political Studies of the Middle East Series, op.
cit., et Jean Aucagne, “L’Imam Moussa Sadr et la communauté chiite”, in
Travaux et Jours, 53(1974), pp. 31-51.

380

نزاعات الداخل وحروب الخارج

ضززدهم .وعنززدما طالززب الزعمززاء السز ّزنة عززام  1975بتعززديل الدسززتور ،أبززدى المسززيحيون تخززوفهم مززن إج زراء
مثل هذا التعديل فزي ظزل اخزتالل المزوازين الداخليزة .هزذه االنقسزامات التزي رسزمت حزدوداً للتبزاين متطابقزة
مززع حززدود الطوائززف أبقززت فززي الواقززع النفززوس مشززحونة ومهيززأة لالنفجززار ،وأوجززدت األرضززية اإليديولوجيززة

للصراع.

المحرضززون فززي الززداخل لتأسززيس الحززرب علززى إيززديولوجيا طوباويززة تسززتند إلززى نظزرة مثاليززة
عمززد
ّ
ك ززان مواطن ززون يظه ززرون إزاءه ززا التج ززاوب وااللتف ززاف .واذا كان ززت المثالي ززة ش ززرطاً مالزمز زاً لصز زوابية العم ززل
اإلنساني ولرقي المجتمعات ،فقد يستغلها البعض في السياسة ،على غرار ما حدث خزالل سزنوات الحزرب،

لتعبئززة المزواطنين مززن أجززل أهززداف خفيززة .طالمززا وعززد المحرضززون أتبززاعهم بمجتمعززات جديززدة تنهززي الصززيغ
القديمززة ويحصززل فيهززا التغييززر الكّلززي والنصززر السززاحق ويززدفن ميثززاق  .1943هززذه التطلعززات الكامنززة فززي

مخيالت اللبنانيين هي مالئمة جداً للحرب الداخلية .ارتكزت إيديولوجيا الفتنة على نظزرة جديزدة إلزى مفهزوم
ّ
الوطن وأسسه.
فجزرت الحزرب الداخليزة الغ ارئزز
لم تسهم غالباً وسائل اإلتصال في تخفيف ح ّزدة التناقضزات ،بزل ّ
القديمة الكامنة .فالجماعات المتباينة في الدول المتنوعة كانت عبر التاريخ ،وما زالت حتى الوقزت الزراهن،

تُثززار وتُهز ّزي عبززر "إدراك خززاطئ" أكثززر ممززا تُثززار وتُهز ّزي عبززر الحقززائق ،وبالتززالي تتقاتززل وتمززوت مززن أجلززه.
والمجتمع المتنوع هو مزي من الجماعات حيث كل مجموعة تتمسك بدينها وثقافتها ولغتها وأفكارهزا .ولعزل
أخطززر المق زوالت وقع زاً مززا كززان يخززرج بززه المتقززاتلون بعززد كززل جولززة قتززال غيززر حاسززمة ،فبززدالً مززن أن يززتعظ
هزؤالء مززن تلقززائهم ويعملززون بقاعززدة "ال غالززب وال مغلززوب" ،كززان يسززود لززديهم اإلقتنززاع بحتميززة وقززوع معززارك
جديدة تكون حاسمة.

المتنوع ،إلى التعبير باسزتمرار
يلعب الشعور بالكبت دو اًر محركاً ،إذ تسعى قيادات ،في المجتمع
ّ
عززن الشززعور بالحرمززان ،ورفززع إيززديولوجيا الغززبن ،لززدى أنصززارها كززي تكسززب شززعبية أو تحززافظ عليهززا .أمززا

يعرضزون أنفسزهم للخطزر ألن
السياسيون المعتدلون الذين يعطون األفضزلية لإلعتبزارات الواقعيزة ،فغالبزاً مزا ّ
الخطبززاء الراديكززاليون ينتزعززون مكززانهم .هكززذا تتززأزم األوضززاع عنززدما تهززدد مززا يسززمى "النخبززة المتغطرسززة"
مواقف "النخبة المعتدلة" وتسعى للحلول محلها.

أفضى االنقسام النفسي إلزى مباشزرة ميكانيكيزات تقسزيم سياسزي حيزث أسزتُغل العديزد مزن القضزايا
تم استغاللها في لبنان هي:
األساسية كمواد للتعبئة والتحريض ،وأبرز تلك القضايا التي ّ
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حي ز اًز فززي اإلعززالم والتحلززيالت الصززحافية وكتابززات
أوالً -التعااداد السااكاني :أخززذ هززذا الموضززوع ّ

المثقفين ،وغالباً على نقيض مع روحية النظام السياسي اللبنزاني القزائم علزى التزوازن .40حزرب اإلحصزاءات

بتحولهززا إلززى رهززان سياسززي علززى
التززي انزدلعت بفعززل تززداول أرقززام حززول الحجززم العززددي لكززل طائفززة ،انتهززت ّ
درجززة نزاعيززة عاليززة .41عنززدما تكززون طائفززة مززا فززي وضززع قززوي متفززوق ف نهززا تطالززب باعتمززاد قاعززدة العززدد

زروج لمنطزق مفزاده بزأن "لبنزان ال
واحصاء المغتربين .وعندما تكون طائفة اخرى في وضع أقل تفوقاً ف نهزا ت ّ
يمكن أن ُيحكم وفقاً لقاعدة العدد".

ُيعطى التعداد طابعاً سياسياً هاماً في األنظمة القائمزة علزى النسزبية .وهزذا مزا يبزرز إلزى الواجهزة
باسززتمرار فززي لبنززان وط زوال الم ارحززل النزاعيززة .فكززل إحصززاء يسززتهدف ،مباش زرةً أو مززداورةً ،إحتسززاب عززدد

السكان وفقاً للطوائف ،وبالتالي البحث عن أكثرية تبرر المطالبة ب عزادة توزيزع السزلطة ،ممزا يع ّزرض الزبالد
لخطززر الالإسززتقرار السياسززي بفعززل اإلخززتالل الززديموغرافي الموّلززد للقلززق فززي بلززد كلبنززان محكززوم بالتوازنززات
الدقيقة ،األمر الذي يعزز عوامل الخوف بين اللبنانيين بدل تعزيزز الثقزة .اسزتنفار الطوائزف ظزاهرة تحصزل

جراء إختالل التوازن بين مختلف
لمجرد إدراك الجماعات المتباينة بالخطر على ما تعتبره حقوقاً لها مهددة ّ
ّ
الطوائززف .بينمززا اإلعتمززاد علززى الثوابززت اللبنانيززة فززي المناصززفة يشز ّزكل ضززمانة لجميززع الطوائززف ،ألن عززدم

م ارعززاة قاعززدة الت زوازن بززين العززائالت الروحيززة ال ُينززت حل زوالً جديززة ومتوازنززة ،بززل يززؤدي الززى شززحن النفززوس
وتعريض لبنان للخطر.
إن موضززوع العززدد وانعززدام المسززاواة العدديززة بززين المسززلمين والمسززيحيين هززو عرضززة لإلسززتغالل

والتح زريض مززن قبززل السياسززيين والقززوى المتصززارعة .طززرح فززي الماضززي كوسززيلة لتعبئززة النززاس وتخززويفهم،

ودفعهم للوقوف وراء زعامات حامية لفئزة مزن خطزر يتهزددها او مدافعزة عزن حقزوق اخزرى .يزنجح التسزييس
ويتعطزل اإلصززالح السياسزي بقززدر مزا ينخززرل السياسزيون أو األكززاديميون فزي عززرض أو إظهزار نتززائ أرقززام

واحصاءات عائدة لهذه الطائفة أو تلك.

السكاني في لبنان يترك مجاالت واسعة للتأويل واإلجتهاد .ومفهزوم
غياب المعطيات عن التعداد ّ
التعززداد السززكاني ،فززي الذهنيززة اللبنانيززة ،يغشززاه الغمززوض واإللتبززاس ،فض زالً عززن تحديززد مفهززومي األكثريززة

زرجح أن يسزتمر المجتمززع اللبنزاني يعززاني
واألقليزة .إذا تواصزلت الثقافززة السزائدة حززول هزذه المفززاهيم ،فمزن المز ّ

 .40تُ ارجززع ترجمززة لمقززال منشززور فززي صززحيفة الغارديااان اللندنيززة كتبززه م ارسززلها فززي بيززروت البريطززاني دافيززد هيرسززت،
ونش ززرت تعريب ززه المحااارر ،1975/7/6 ،عل ززى ص ززفحتها األول ززى تح ززت عنز زوان رئيس ززي" :الغاردي ززان :لبن ززان

الطائفي انتهى إلى األبد .المسلمون أكثر من المسيحيين بمراحل".

ُ .41يراجع :كمال حسن" ،لبنان األزمة" ،في مجلة الطليعة ،العدد  ،2)1975( 11ص .52
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من االضطراب لفترات طويلة مزا لزم تتزوافر قناعزة ارسزخة بعزدم الزربط بزين إحصزاء الس ّزكان وتقاسزم السزلطة

والصالحيات بين طوائف البالد .عندها فقط يصبح من الصعب أو المستحيل ان يفقد لبنزان طابعزه لمج ّزرد

تسجيل تقلبات في البارومتر العددي لهذه الطائفة أو لتلك.

انياً -قضية التعديالت الدستوراة :يدخل إصالح الدستور في صلب تقنيزات التحزريض .أقزالم

لحج ز فريززق آخززر.
كثي زرة سززالت وتحلززيالت كثي زرة ُكتبززت دعم زاً لطروحززات ومطالززب هززذا الفريززق أو تأييززداً ُ
سزاهمت االنتليجنسزيا عزن قصزد أو عزن جهزل فزي حمزالت التعبئزة عبزر التنظيزر السياسزي لهزذا أو ذاك مزن
أفرقاء النزاع .ودخلت في دوامة تغذية الحرب من خالل توفير أرضية فكرية وايديولوجية للصراع.

المطالبون ب دخال إصالحات علزى دسزتور  1926كزانوا يقولزون بزأن رئزيس الجمهوريزة المزاروني

يملززك صززالحيات كبي زرة الحجززم بالنسززبة ل زرئيس الحكومززة السززني .42والززذين كززانوا يعارضززون التعززديل كززانوا

يخشون من أن يرمي أي إصالح إلى ما هو أبعد من تطوير النظام ،بل إلى استئثار فئزة بزالحكم والسزيطرة

على االخرى أي استبدال هيمنة طائفيزة بهيمنزة طائفزة اخزرى .وفزي الواقزع لزم تكزن القزوانين والقز اررات تزدخل
المختصزين .ال يكتسزب هزذا األمزر
حيز التطبيزق دون توقيزع كزل مزن رئيسزي الجمهوريزة والحكومزة والزوزراء
ّ
ّ
فقط أهميته بالنسبة للتعيينات اإلدارية وفي السلك العسكري ،بل كزان الدسزتور يخ ّزول رئزيس الجمهوريزة بزأن
يزولي المزوظفين مناصززب الدولزة .ولكززن الممارسزة لززم تكزن تحصزل إال علززى أسزاس التسززوية والتوافزق .43كززل

هذه الوقائع تح ّ
طم إيديولوجيا الرئاسة األولى المناقضة لواقع الممارسة ألن رئيس الجمهوريزة ال يتمتزع فعليزاً

بصالحيات ديكتاتورية ،كما كان ُيشاع ،والتي ُجعلت في أساس "االمتيازات" لطائفته.
أدى تضخيم صالحيات الرئيس ،كما كان يسترسل بعزض اإلعزالم فزي تناولزه ،إلزى تنزامي إدراك
وشززعور بعززدم المسززاواة بززين الفئززات اللبنانيززة حيززث كززل مززن الم اركززز التقريريززة الثالثززة ،علززى رأس السززلطتين

معينة ،مما ساهم في زعزعة اإلستقرار السياسي ،وجرت محزاوالت
التنفيذية والتشريعية ،مخصصة لطوائف ّ
متواصلة لتحقيق توازن بين صالحياتها ،ال تقتضيه فعالية النظام.
ال اً -تج ّذر عامل الخوف في المجتمق اللبناني :سيادة الخوف لدى جميزع األطزراف فزي لبنزان

أصبحت صفة مالزمزة لزذهنيات اللبنزانيين .فزاألحزاب المسزيحية مزثالً ،كانزت تتخزوف مزن قيزام الفلسزطينيين
والمسززلمين اللبنززانيين باالسززتيالء علززى السززلطة بززالقوة أو بززانقالب سياسززي .والفلسززطينيون كززانوا يخشززون مززن
ُ .42يراجع :عارف العبزد ،سالطة المغلاوب :بحاث فاي موقاق رماساة الحكوماة ودورلهاا فاي لبناان ،رسزالة د ارسزات عليزا،
معهد العلوم االجتماعية ،الجامعة اللبنانية ،الفرع األول ،بيروت.1987 ،
43
. Pierre Rondot, “Quelques réflexions sur les structures du Liban”, in Orient, 2(1958)6,
pp. 23-36.
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تعرضززهم مجززدداً فززي لبنززان لمززذابح جماعيززة علززى غزرار مززا حصززل لهززم فززي االردن فززي ايلززول  .1970هكززذا
ّ
تحززول الخززوف إلززى محززرك للعالقززات بززين أطزراف الززداخل ويززؤدي إلززى ردات فعززل عنيفززة وغيززر متناسززبة مززع
الفعل نفسه.

رابع ااً -تضااخيم الخالفااات ذات الطااابق ا قتصااادي وخطورتهااا فااي المجتمااق المتنااوعُ :ف ّسززرت

الن ازعززات فززي لبنززان عززام  1975بأنهززا ص زراع طبقززي .44نجحززت االيززديولوجيا االعالميززة فززي عمليززة ال زربط

التاريخي بين االسالم والفقر او التخلزف ،والزربط التزاريخي بزين المسزيحيين وخاصزة الموارنزة وال أرسزمالية.45

هكذا تراكمت التباينزات فزي الصزورة الشزائعة بزين الزدين والمسزتوى االقتصزادي ممزا ولزد االنفجزار بلجزوء كزل
فريق الى استخدام السالح.

قد تكون الفروقات اإلقتصادية تراكمت فيما مضى مع التباينات المذهبية ،إال أنه جرى التخفيزف

من شدتها عبر السياسزة اإلجتماعيزة التزي إنتهجهزا الزرئيس فزؤاد شزهاب بهزدف تزأمين التزوازن فزي المجتمزع.
وعند نهاية الشهابية كانت الفروقات في المداخيل ومسزتويات المعيشزة بزين الطوائزف المختلفزة قزد تضزاءلت
وبززدأت بالتالشززي .واصززبحت الطبقززات المتماثلززة داخززل الطوائززف علززى درجززة عاليززة مززن المسززاواة .46ولكززن

الحدة.
ويضفي على النزاعات طابع ّ
الحديث عن تراكم التباينات عاد مطلع السبعينات ليسري من جديد ُ
قبيل بدء الحرب في لبنزان عزام  1975أخزذت الطوائزف الدينيزة توصزف بأنهزا متماثلزة مزن حيزث

ومهيجزاً للحساسزيات.
تركيبة طبقاتها اإلجتماعية .ولكن هذا المفهوم جرى تحريفه من أجل أن يصزبح مثيز اًر ّ
مبسززطة للغايززة .نجززح التضززليل اإلعالمززي فززي إيجززاد تباينززات
فاسززتخدمه عززدد مززن وسززائل اإلعززالم بطريقززة ّ

تراكميزة وهميزة بزين العزائالت الروحيزة خصوصزاً عبزر الصزورة السزلبية التزي كانزت تصزف المسزيحيين بزأنهم
"أثرياء" والمسلمين بز "الفقزراء" .طريقزة اسزتخدام المفزاهيم وجهزل معانيهزا أديزا إلزى تعبئزة النزاس وتزأليبهم ضزد

بعضهم البعض .هذه التعبئة نقلت الخالفات حول الحصول علزى أكثزر أو أقزل إلزى صزراع علزى كزل شزيء

أو ال شيء ،فضالً عن ظهور نزاع حاد حزول هويزة لبنزان وعروبتزه .ارجزت العديزد مزن االسزاطير وانتشزرت
 .44يراجع :سليمان تقي الدين ،التطور التاراخي للمشكلة اللبنانية ،بيروت ،1977 ،ص .96

ُ .45ي ارجززع بهززذا المعنززى تعريززب لمقززال كتبززه الصززحافي الفرنسززي اريززك رولززو فززي صززحيفة "لومونززد" الفرنسززية ،ونُشززرت

جنزب الزبالد الحزرب األهليزة"،
ترجمته إلزى العربيزة بعنزوان" :تغييزر النظزام االقتصزادي فزي لبنزان كفيزل بزأن ُي ّ
المحاارر ،1975/10/13 ،ص 6؛ وي ارجززع أيض زاً :ف زواز طرابلسززي ،قضااية لبنااان الوطنيااة والديمقراطيااة،

بيروت.1978 ،
. Boutros Labaki, “Structuration communautaire: Rapports de forces entre minorités et
guerre au Liban”, in Guerres mondiales et conflits contemporains, 151(1981),
pp. 43-70.
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احززداها علززى نطززاق واسززع تحززدثت عنهززا وسززائل االعززالم فززي وصززفها المسززيحيين ب ز "االغنيززاء" والمسززلمين بز ز

"الفقراء" ،وهي ال تتفق اطالقاً مع واقع المجتمع اللبناني حيث فزي كزل طائفزة طبقزات وم ارتزب مزن االغنيزاء
والفقراء.
خامساً -حرب الشعارات والمفاالهيم :رواسزب الجهزل تحكمزت بالشزارع اللبنزاني ،فزذاكرة اللبنزانيين

وصززورة اآلخززر مشززوهة وتحمززل بززذور الفتنززة ،والحاجززة ماسززة لد ارسززة سززبل إ ازلززة عوامززل التفجيززر ومعالجتهززا.

أظهرت الفتنة وما عقبهزا أن اللبنزانيين ال يعرفزون بعضزهم معرفزة واقعيزة ،وأن الصزور التزي تطبزع فزي ذهزن
كززل مززنهم مززن خززالل البيئززة والتربيززة والبيززت والمدرسززة والشززارع فيهززا الكثيززر مززن التصززورات المسززبقة الوهميززة

وغير الحقيقية.

المطالبة بالغاء الطائفية السياسية في الجانب االسالمي وتطبيق نظام يقوم علزى قاعزدة االكثريزة

المبسطة ،تقابلها في الجانب المسيحي المطالبة بالعلمنة الشاملة او بالفدرالية والالمركزية السياسية.

برزت حملة التحريض على مستويات عزدة .ففيمزا يتعّلزق بموضزوع الطامفياة السياساية ،لزم يكزن

موقف المسلمين موحداً حيالها .ظاهرياً ،كان الشيعة أبرز المطالبين بالغائها .يقبع وراء هذا الموقف اعتقاد
بززأن الطائفززة الشززيعية مصززابة بززالغبن ،وأنهززا سززوف تكززون المسززتفيدة فززي حززال إلغائهززا .المسززيحيون طززالبوا
بعلمنااة الدولااة للموافقززة علززى إلغززاء الطائفيززة السياسززية ،وقززد حز ّزركتهم فززي ذلززك مشززاعر العزززل والخززوف مززن
طغيان العدد .والعلمنة مرفوضة لدى الطوائزف اإلسزالمية ،47ولزدى المرجعيزات الروحيزة فزي كزل الطوائزف.
ويخشى المسلمون من أن المطالبة بالعلمنة تهدف للسماح بالزواج إلبنة مسلمة مزن غيزر مسزلم .وفزي حزال

حصول ذلك ف ن الشخصية اإلسالمية في لبنان سوف تكون مهددة بزالزوال مزن ج ّزراء نشزوء جيزل مزن آبزاء
مسيحيين وامهزات مسزلمات ،األمزر الزذي يزؤدي إلزى تمزيزق الزروابط العائليزة اإلسزالمية .والعلمنزة ،بزالمفهوم
الغربي ،الذي يعني فصل الدين عن الدولة ،يجد أساسه عندما كان الصراع على أشده في أوروبزا بزين دور

الكنيسززة فززي الحيززاة العامززة ودور السززلطة السياسززية .أمززا فززي المفهززوم الشززائع فززي لبنززان ،فززالفرق بززين العلمنززة
والغززاء الطائفيززة السياسززية هززو أن االولززى تتضززمن توحيززد ق زوانين األح زوال الشخصززية بينمززا الثانيززة تسززتثنيها.
والحديث عن األحوال الشخصزية ال يقزود فقزط إلزى موضزوع زواج المسزلمة مزن غيزر المسزلم ،بزل إلزى نظزام

اإلرث المعمززول بززه لززدى الطوائززف اإلسززالمية والززذي بموجبززه يكززون للززذكر مززن المي زراث مثززل حززظ االنثيززين،

ُ .47ي ارجززع مقززال للزرئيس سززليم الحززص بعنزوان" :الطائفيززة السياسززية والعلمنززة" ،منشززور فززي صززحيفة الل اواء وفززي االتحاااد
(الظبيانية) ،في  19و.1986/8/20
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خالفزاً لقاعززدة المسززاواة المطبقززة عنززد المسزيحيين .والتززام هززذه االصززول الدينيززة فزي الزززواج والميزراث هززو فززي
نظر غالبية المسلمين في منزلة الشعائر والفرائض الدينية المقدسة التي ال يجوز المس بها أو تعديلها.

تشززكو المعرفززة فززي لبنززان والززدول العربيززة عموم زاً مززن ضززعف أو غيززاب الفكززر النقززدي ،وهززو أحززد

مؤشرات التقدم ،في العلزوم اإلنسزانية بمزا فيهزا علزم اإلجتمزاع الزديني .يسزتند إنعزدام الفكزر النقزدي فزي الزدين

محرمات تساعد فزي الحفزاظ علزى الجمزود والهيكليزات القائمزة واألشزخاص مزن دون
والسياسة والمجتمع إلى ّ
المحرمززات لمن ززع الفكززر والمعرف ززة مززن تص ززحيح المفززاهيم الغامض ززة .ومززن المف ززاهيم الت ززي
تغييززر .وتس ززتخدم
ّ
تستدعي تحديد مدلوالتها وتطبيقاتها المتعددة في لبنان ،بغية معالجة الشؤون الدينية بموضوعية وبعيداً عن
اإلسززتغالل ،العبززارات التاليززة :المواثيززق ،الش زريعة ،المسززاواة ،أهززل الذمززة ،الجزيززة ،المسززامحة ،وغيرهززا مززن

المفاهيم التي تحتاج إلى توضيح .وما من مشكلة ،دينياً ،في إنماء الفكر النقدي ،إذ من حق كزل مفكزر أن
يعيد النظر ،كما فعل العديد من التيارات الفلسفية والفكرية التي صاغت رؤيتهزا للعقائزد الدينيزة ولمفاهيمهزا،

48
يتغير
بشرل مراعاة جانب اإلختصاص والمعرفة كما لو أن األمر يتعّلق بعلم اإلجتماع  .فجوهر الدين ال ّ

ولكززن الفكززر الززديني قابززل للبحززث والتفززاهم والتطززور .كززان الفكززر الززديني قائمزاً منززذ فجززر المسززيحية واإلسززالم.
وفي الوقت الراهن يتمتع الالهوتيون بحرية في إبداء آرائهم دون مراقبة سوى في ما يتعّلق بجوهر العقيدة.
تواج ز ززه المجتمع ز ززات المتنوع ز ززة معض ز ززلة تساااااييس الااااادين (أو التباين ز ززات الديني ز ززة أو األثني ز ززة أو

العرقية )...ك حدى أبرز المشاكل فيها .فالصراع اإلجتماعي فزي األسزاس هزو صزراع سياسزي علزى السزلطة

يثبت حقه مسزتخدماً فزي التنزافس
يحاول فيه كل فريق ،بمختلف الوسائل الفكرية والمادية واإليديولوجية ،أن ّ
السياسززي جميززع األسززلحة بمززا فيهززا الززدين فززي محاول زة للتغّلززب علززى خصززمه .التجربززة اللبنانيززة ط زوال سززبعة
عشززر عام زاً مززن الحززروب هززي مثززال علززى كيفيززة إلبززاس الخالفززات حززول القضززايا اإلجتماعيززة واإلقتصززادية
والسياسية ثوباً دينياً داخلياً محضاً.
يتخذ خط التباين الرئيسي في لبنان ُبعداً طائفياً ،مما يسمح باقحزام األديزان والطوائزف فزي مجزال
التنافس السياسي .ال تساعد عملية التسييس هذه على معالجة المواضيع المطروحة ،إذ تأخذ طابع التقسزيم

 .48تُراجع مداخلة فضيلة الشيخ السيد محمد حسن األمزين فزي خالصزة مناقشزات الحلقزة الد ارسزية التزي ُعقزدت فزي دار
العناي ززة – الص ززالحية (ص ززيدا) ف ززي  ،1993/11/6ح ززول موض ززوع :العالق ززات ب ززين األدي ززان والم ززذاهب ف ززي
لبنززان" ،فززي كتززاب :كنيسااة ا عمااار (أصززالة ،تنميززة وعززيش مشززترك) ،مركززز الد ارسززات والتوثيززق واألبحززاث

لمسيحيي الشرق (سيدروك) ،المطبعة البولسية ،جونيه 256 ،1995 ،ص ،ص .213-205
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حدة التباينات واإلنقسامات ،لعدم وجود قنوات مؤسسية تعمل على ضزبط الن ازعزات.49
الثنائي ،بل تزيد من ّ
إن التباينات الرئيسية هي تباينات طائفية ،إال أن ذلك ال يمنع وجود تباينات اخرى هامة.

يهدف خط التباين العامودي بين المسيحيين والمسلمين إلى إيجاد حالة من التوازن ،وزيادة حجم

المشززاركة بززانتزاع أكبززر عززدد ممكززن مززن الحصززص مززن الفريززق الززذي يملززك القززدر األكبززر منهززا .إال أن خززط

التباين هذا ال يلبث أن ينتقل إلزى داخزل الطوائزف اإلسزالمية ،وايضزاً إلزى داخزل الطوائزف المسزيحية بهزدف
منززع أي طائفززة مززن اإلسززتئثار بكززل الحصززص .ال يمكززن القززول ان خززط التبززاين العززامودي بززين المسززيحيين

متحركزة ،وهزي قزد تنتصزب داخزل الطائفزة الواحزدة .لزم
والمسلمين هو خط ثابت ودائم .إن خطول التباينات
ّ
تكن الصراعات في تاريخ لبنان محصورة بين الطوائف فحسب ،بل تعدت ذلزك إلزى تحالفزات غيزر طائفيزة،
حيث ال تلتقي فيها إنقسامات الزرأي مزع الفروقزات الطائفيزة ،وحيزث يضزم كزل تحزالف مجموعزة غيزر مغلقزة

طائفياً ألنها تنتمي إلى عدة طوائف .إن خطول التباينات بزين الطوائزف اللبنانيزة غيزر ثابتزة ومتنقلزة .تعمزل
األزم ززات ف ززي لبن ززان والت ززدخالت الخارجي ززة ف ززي ش ززؤونه الداخلي ززة عل ززى ترس ززيخ تل ززك التباين ززات عل ززى خط ززول
عاموديززة بززين الطوائززف اإلسززالمية والمسززيحية ،بينمززا يعيززد إنكفززاء الخززارج ،وعززودة الح زوار بززين األقطززاب،

المرونززة إلززى تلززك الخطززول .مرونززة تلززك الخطززول وحركيتهززا هززي عوامززل تسززهم فززي التخفيززف مززن حززدتها،

ومؤشززر علززى تززآلف المجتمززع اللبنززاني وانصززهاره .تسززمح تلززك المرونززة ببنززاء تحالفززات وائتالفززات بززين زعمززاء
سياسيين من طوائف مختلفة ،ضد زعماء من كل الطوائف.

مواضيع العيش المشترك والعالقات بين األديان والمذاهب بحاجة إلى إعادة قزراءة تزاريخ الزروابط

التززي تجمعهززا ،وعمقهززا ،ووظائفهززا ،وسززرد مجززاالت التعززاون والتفززاهم ومواضززيع الخززالف بينهززا بالتفصززيل،
وضرورة العمل على إحتواء رواسب الماضي من أجل اإلسزتقرار .مزا هزو مزدى التغييزر الحاصزل فزي البنزى
الذهنيزة عنززد اللبنزانيين وفززي طريقززة إدراكهزم التعززابير والمعززاني المتناقضزة فززي فتزرات السزلم والحززرب .وكيززف

ويشززاع عززن الش زريك
يمكززن نقززل مززا تعّلمززه اللبنززانيون الززذين عاش زوا الحززرب حززول عززدم تصززديق كززل مززا ُيقززال ُ
اآلخر فزي المواطنيزة بسزهولة؟ ألن مزن أهزداف اإلشزاعات والتزأويالت العمزل علزى تغذيزة الصزراعات والفزتن
وتأجيجها واطالة عمرها كما حصل خالل سبعة عشر عاماً.
القيادات الروحية لجميزع الطوائزف اللبنانيزة هزي أكثزر تعبيز اًر عزن الهزواجس التزي تزراود المخزيالت

داخززل كززل مجموعززة .والقززادة الروحيززون ال يتورعززون عززن إتخززاذ مواقززف علنيززة عنززدما يجززدون أن مصززالح

التجمعات في لبنان تبدو من خالل الواقع المعاش .فما من شيء
طوائفهم مهددة بأي من األخطار .صورة
ّ
إال وله لون غالب ،وقد يكون من المسزتحيل تحويزل األحززاب مزن خطزول التبزاين الطائفيزة إلزى عكزس ذلزك
. René Girard, La Violence et le Sacré, Paris, Grasset, 1972.
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ظرين .كل األحزاب في لبنان هي احزاب طوائف حتزى الجمعيزات الخيريزة
بالسهولة التي يدعيها بعض المن ّ
ومؤسسززات اإلستشززفاء واألنديززة والمصززارف والمؤسسززات الخاصززة والجامعززات ومنظمززات الشززباب والطلبززة

واألجهزززة اإلعالميززة والصززحف .50منززذ مززا قبززل اإلسززتقالل وبعززده أنشززأت الطوائززف تباع زاً أجهزتهززا وقامززت

زادة فزي المناسزبات أو المهرجانزات
بتطويرها .أما التذكير العلني بالمصالح الخاصزة بالجماعزات فيحصزل ع ً
التززي ُيززدعي إليهززا وجهززاء الطوائززف وهيئاتهززا كجمعيززة المقاصززد الخيريززة اإلسززالمية أو الرابطززة المارونيززة أو

المجالس المّلية لسائر الطوائف ،وهي إتحادات دينية بالتسمية ولكنها تقزوم أيضزاً بالزدفاع عزن مصزالح شزبه
عبزرون بطالقزة أكبزر عزن
وي ّ
سياسية .ويسعى أعضاء المؤسسات الدينية إلى ممارسة التزأثير علزى الزعمزاءُ ،
مطالززب طز زوائفهم أكث ززر مم ززا يفع ززل ذل ززك الزعم ززاء السياس ززيون ال ززذين تق ززوم قاع ززدتهم عل ززى ش ززعبية م ززن س ززائر

ويتميز خطابهم باإلعتدال.51
الطوائف
ّ

سادساً -الفدرالية والالمركزاة :استعمل ارقى المفاهيم العلميزة كالقزذائف خزالل سزنوات الحزروب
فززي لبنززان ،وكانززت هززذه المفززاهيم جزززءاً مززن آليززة نظززام الحززرب .وخلززف سززتار الززدفاع عززن الوحززدة والتوحيززد

انتشرت المعابر.

ظهززر سززجال ثنززائي طغززى علززى نمززط الفكززر والسززلوك .فبحسززب هززذا السززجال الززذي مززا زال يززتحكم

زيميين ،وهنزاك مزن
بالفكر اللبناني هناك من جهزة الفزدراليون المطزالبون بالالمركزيزة السياسزية وهزم مزن التقس ّ
زدميون
جهززة اخززرى ،المطززالبون بالالمركزيززة االداريززة واالنمائيززة ،وهززم مززن الوحززدوّيين .وهنززاك الوطنيززون التقز ّ
والالطززائفيون مقابززل الطززائفيين ...برمجززة الززرؤوس علززى مثززل هززذه الثنائيززة سززاهمت فززي عقززم البحززث فززي
الشززؤون اللبنانيززة وفززي مترسززة العقززول قبززل مترسززة المعززابر .اظهززرت التجززارب فززي العززالم ،وخصوص زاً فززي
توحد.
يقسم ،وان بعض الفدرلة قد ّ
االتحاد السوفياتي ويوغوسالفيا وتشيكوسلوفاكيا ،ان بعض التوحيد قد ّ
في تفكيرنا الثنائي اخت ازالً للمسائل المعقدة ،ولكن اخطر ما فيه انه ينطوي على احتقار وتخزوين
اآلخززر والم ازيززدة عليززه .ال احززد يفززوق س زواه فززي نزعتززه الوحدويززة ،وال احززد يفززوق س زواه فززي عروبززة هويتززه او
الطائفيتززه؛ بززل االرجززح اننززا ،كلبنززانيين ،نفتقززر جميعنززا الززى مزيززد مززن التضززامن ،والززى مزيززد مززن االصززالة،

50

. Boutros Labaki, From Extended Family to the Community in Lebanon, Center for
Lebanese Studies, Oxford, 1989?.
51
. Antoine Messarra Le modèle politique libanais et sa survie (Essai sur la classification
et l’aménagement d’un système consociatif), Beyrouth, Publications de
l’Université Libanaise, “Section des études juridiques, politiques et
administratives”, VII, 1983, 534p., pp. 335-337.
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واالنسززجام فززي السززلوك فززي القضززايا العامززة .اص ززبحت المواقززف الثنائيززة المسززبقة ،تخوين زاً او تززذاكياً عل ززى
اآلخر ،مملة في السماع لفرل ما استعملت واستهلكت.

ان االنتقال من الثنائية العقيمزة الزى البحزث فزي المفزاهيم والوسزائل وط ارئزق تطبيزق هزذا المشزروع

او ذاك ،انسجاماً مع ارادة المجتمع (الذي ننسى انه "مصزدر كزل السزلطات" بحسزب الدسزتور) هزو المزدخل
الجدي والفعالية السياسية والسلم االهلي الراسخ في السلوك.
الى البحث ّ
البنززى الذهنيززة فززي لبنززان تقززوم علززى اطززالق االحكززام المسززبقة المعروفززة دون الززدخول فززي نقززاش

علمي وموضوعي يستند الى معطيات ووقائع واحداث وخبرات.

جززرى اسززتغالل "االنتليجنسززيا" لززدى كززل فريززق وتوظيززف االفكززار لخدمززة السززجال الثنززائي .تميززز

السززجال حززول مختلززف المفززاهيم المتداولززة مززن فدراليززة والمركزيززة واصززالحات وعالقززات مززع الج زوار وأمززن

وجززيش بفقدانززه روح التضززامن .52طرحززت كززل المشززاريع كبززديل عززن الدولززة بززالترادف مززع ه زواجس "االمززن

الززذاتي" ومعضززلة "العالقززات مززع الجزوار" ،وفززي الوقززت الززذي ال تكززون السياسززة الخارجيززة حتززى فززي االنظمززة
االكثر المركزية ،إال من صالحية الدولة المركزية.

تنطلق طروحات التعبئة في لبنان من نظرة تشاؤومية الى حظزوظ العزيش المشزترك ،والزى صزورة

اآلخر بوصفه منقوص الوالء الوطني ال يمكن الوثوق بزه فزي البنزاء الزوطني .كزل هزذه الطروحزات ال تزدعم

التضامن الوطني.

لززم يكززن يززرى الززبعض تح ززت سززتار الالمركزيززة ،فززي سويسز ز ار مززثالً ،إال كانتوناتهززا ،وفززي الماني ززا

االتحادية إالّ مقاطعاتها ،بينما يشتمل هذان البلدان على قواعد مؤسسية تضمن التزرابط والتضزامن .ويظهزر

التوجه الغرائزي في النظر إلى أبناء بعض الطوائزف كرهزائن فزي منزاطق ليسزت منزاطقهم يمثلزون فيهزا عبئزاً
علززى التنظيمززات الحزبيززة ،ال عناصززر ثابتززة فززي متانززة النسززي االجتمززاعي .وهززو يظهززر كززذلك فززي القززول :
"نحن ندفع الضرائب التي يستفيد منها اآلخرون" ،او في القول " :سنرى أي منطقة ستكون اكثر نمواً".

كززل المفززاهيم كانززت تطززرح لالسززتهالك فززي هززذا السززياق مززن واقززع طغيززان اح ززاب وقززوى مسززلحة،

ولالحتفاظ بمكاسب حزرب وفزرض اقطاعيزات فئويزة ،او مركزيزات سياسزية تتوالهزا سزلطات امزر واقزع تحزت

اسم المركزية لتجميلها.

 .52انطزوان مس ّزرة" ،وضزع الالمركزيززة فزي النظزام السياسزي واإلداري فززي لبنزان" ،فزي كتزاب :انطزوان مس ّزرة وبزول سززالم
(إشز زراف) ،الالمركزااااة ا دارااااة فاااي لبناااان :ا شاااكالية والتطبياااق ،المرك ززز اللبن ززاني للد ارس ززات ،بي ززروت،
 382 ،1996ص ،ص .68-51
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ان انظمززة الكانتونززات والفدراليززة والالمركزيززة انظمززة عص زرية ومتطززورة وتفتززرض سززلطة مركزيززة،

بينما ال يكون الوضع في ظل ميليشيات سوى نظام امزارات واقطاعيزات كزل منهزا فزي عهزدة سزلطة مسزلحة
مرتبطة ،على هذا النحو او ذلك ،بنمزوذج خزارجي .وتعطزى لهزذه االمزارات واالقطاعيزات تسزميات عصزرية

الخفاء بشاعتها .ان ما ُسمي كانتونات في نظام االمزر الواقزع لزيس كانتونيزاً بزالمعنى السويسزري ،بزل كنايزة
عن امارات ومركزيات شبيهة بالمركزيات التي نشأت في القرون الوسطى.53
الفدرالية مثالً في المفهوم اللبناني الشائع تعني حتماً توزيعاً للسلطة بين وحزدات محزددة جغرافيزاً.

ادى االستيالب الثقافي الى تجاهل عبزارة فدراليزة تشزريعية .فكمزا انزه يوجزد فزي سويسز ار كانتونزات يوجزد فزي

لبنان طوائف .اساس الكانتونات مناطق ،واساس الطوائف تشريع فقط ،أي انتماء الى احوال شخصية.54

االعتماد الحتمي على المبدأ الجغ ارفي يؤدي فزي بعزض انمزال المجتمعزات المتنوعزة الزى هندسزة

شعوب باهظة الكلفة بالنسبة الى المنافع ،عزدا انهزا تتطلزب اللجزوء الزى االبزادة او الزى عنزف مسزتمر ،ربمزا

الجيال عدة ،مع نتائ غير مضمونة.

تحوير المفاهيم ومعاني المصطلحات كزان يجزري بطريقزة شزبيهة بمزا يفعلزه ق ارصزنة الجزو عنزدما

يحولون مسار الطائرة المخطوفة ،وهذا اسلوب كالسيكي للتعبئة السياسية .في مختلف مراحل الحروب فزي
ّ
لبن ززان ط ززرح الخي ززار ب ززين المب ززدأ الشخص ززي والمب ززدأ االقليم ززي ال ززى ان تنته ززي االزم ززات ب ززالعودة ال ززى المب ززدأ
الشخصي الستحالة تطبيق اآلخر.

نشززأت المركزيززات طائفيززة تعززدت علززى صززالحيات السززلطة المركزيززة وانتزعتهززا ،بأشززكال شززرعية

ظاه اًر او ال شرعية (أمن ذاتي ،ضرائب غير شرعية ،إعالم غير شرعي ،قضاء حزبي ،اقتصاد مواز.)...

االدارة الذاتي ززة ف ززي النظ ززام اللبن ززاني ،الت ززي تق ززوم عل ززى أُس ززس غي ززر اقليمي ززة ف ززي مج ززالي االحز زوال

الشخصزية (المززادة  9مزن الدسززتور) وبعززض مسزائل التعلززيم (المزادة  10مززن الدسززتور) شزلمت خززالل سززنوات

الحززروب ،كززأمر واقززع ،شززؤون االمززن الززذاتي ( الميليشززيات) والض زرائب (الجبايززات غيززر الشززرعية) واالعززالم

(االذاعات والتلفزيونات الخاصة) والسياسة الخارجية (ديبلوماسيات القوى الطائفية).

53

. Antoine Najm (dir.), le Liban Fédéral (Beyrouth :[ n.p.], (1982) in:
الالمركزاااة االداراااة فااي لبنااان ،انط زوان مسز ّزره (إش زراف)" ،وضززع الالمركزيززة فززي النظززام السياسززي واالداري" ،المركززز
اللبناني للدراسات 382 ،1996 ،ص ،ص .68- 51
. Michel Chiha, Politique Intérieure (Beyrouth : Trident, 1964), p. 135, in:
مسره (إشراف) ...مذكور سابقاً.
الالمركزاة االداراة في لبنان ،انطوان ّ

54
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سعى الفكر السياسي اللبناني خالل الحرب الى محاوالت لز "تقسيم جغرافي لمزا ال ينقسزم" حسزب

تعبير قنصزل فرنسزا فزي لبنزان فزي  25حزيزران  ،1845فزي اثنزاء البحزث فزي نظزام القائمقزاميتين .إن المبزدأ

الجغ ارف ززي ال ززذي ال ينطبز ززق جغرافيز زاً ال ينطب ززق المركزي ز زاً دون توض ززيح س ززبل ضز ززمانه لحق ززوق الم ز زواطنين،
وللفاعلية االدارية ،ولإلنماء المتوازن ،وللمشاركة الديمقراطية.
يمكززن الكززالم عززن انشززطار النظريززة الفدراليززة حيززث االقليززات اللغويززة او االتنيززة او الطائفيززة او

العرقية ليست متمركزة جغرافياً ،أي في المجتمعات التي ال تلتقي فيهزا الحزدود الطائفيزة بالحزدود الجغرافيزة.
ال تلبززي الفدراليززة او الالمركزيززة فززي مثززل هززذه الحالززة اهززدافها فززي الحفززاظ علززى االقليززات وزيززادة الفاعليززة
االدارية والمشاركة الديمقراطية إذا ما اعيد النظر بالمبدأ الجغرافي كقاعدة حتمية وعامة ومطلقة.

تعب ززر الطروح ززات ح ززول الوح ززدة والفدرالي ززة والالمركزي ززة ع ززن ثقاف ززة سياس ززية غريب ززة ع ززن الت ززاريخ
ّ
55
الدسززتوري اللبنززاني  .فززالطوائف اللبنانيززة او االقليززات الكبززرى بينهززا ،علززى الززرغم مززن تجاربهززا التاريخيززة فززي
حتمية التفاعل اليومي بينها ،تحمل احالماً في االنتصار او اوهاماً في الدفاع المستقل عن الزنفس .فزبعض
الطوائف يريد كل شيء ،وان استحال عليه ذلك يكتفي بمنطقة حيث يهيمن فيها.
ان صززغر مسززاحة لبنززان ،وضززرورة الحفززاظ علززى التنززوع الززديني والحزبززي ،والتفززاوت فززي االنمززاء

االجتمز ززاعي واالقتصز ززادي ،واخز ززتالل الطوائز ززف التز ززاريخي فز ززي المنز ززاطق والتقاليز ززد المحليز ززة فز ززي االسز ززتزالم

والمحسززوبية واالتكاليززة هززي كلهززا عوامززل تززؤثر فززي طبيعززة الالمركزيززة .ال يوجززد فززي لبنززان اقليززة او اقليززات

مقهورة من قبل سزلطة مركزيزة بزل اقليزات قزاهرة او عزاهرة فزي تعاملهزا بعضزها مزع بعزض .وتكمزن المشزكلة

تالياً في التعامل بين هذه االقليات ،وفي حقوق الدولة تجاهها .تنتهك حقوق االقليات في لبنان حين تنعززل
وتفقد التفاعل فيما بينها في اطار دولة تكون الجسر الذي يعبر منه االفراد والجماعات دون استثناء.
ان النظام اللبناني متداخل مع قوى خارجيزة يخشزى ان تتحزول المقاطعزات فيزه الزى منزاطق نفزوذ

ومحميززات ووصززايات كمززا هززي عليززه الحززال فززي الواقززع الجغ ارفززي المفززروض .تثبززت اسززتم اررية العنززف بززين

المنززاطق الطائفيززة اسززتحالة االسززتقرار فززي غيززاب س ززلطة سياسززية مركزيززة شززاملة الصززالحيات فززي ش ززؤون

السياسة الخارجية والتسلح واالمن القومي.

ان المركزية السياسية ضرورية لمراقبة مساعي اسزتقواء الطوائزف بعضزها علزى بعزض ،ألن هزذه

الطوائززف ،او الززبعض منهززا ،لززم تززدرك بعززد فززي العمززق ان قاعززدة الغالززب "يأخززذ كززل شززيء" ال تنطبززق علززى

لبنان.

ُ .55يراجع :يحيى احمد الكعكي ،لبنان والفدرالية ،بيروت ،دار النهضة العربية 184 ،1989 ،ص.
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ان الطوائزف اللبنانيززة الكبززرى شززبه متوازنززة فززي العززدد وموزعززة علززى المنززاطق .لززذا فز ن كززل نظززام

يقوم على أُسس جغرافية يتسبب بمشكالت لكل الطوائف .كان اللبنانيون يتذمرون في تاريخهم من الطغيان
المحلي الذي يمارسه االقطاعيون والمشايخ واالعيان ،في حين كانت السلطة المركزية بعيزدة ال تتزدخل فزي

شؤون المواطنين المباشرة.

تتمتززع الطوائززف ومدارسززها فززي لبنززان ب ز دارة ذاتيززة فززي بعززض شززؤون التعلززيم تخولهززا التطززور مززن

الداخل .ان المركزية غير محزدودة المجزال تزؤدي الزى المزس بالتفاعزل الثقزافي .وظيفزة الدولزة المركزيزة فزي

تحقيق التوازن بين المناطق والفئات :يتفاقم هذا الدور في حاالت التفاوت الثقافي واالجتماعي واالقتصادي

بززين المنززاطق .ففززي تحقيززق سززنة  1974حززول البلززديات فززي لبنززان ،طالززب المواطنززون فززي المنززاطق النائيززة
بتززدخل السززلطة المركزيززة النشززاء مستوصززف فززي قريززة .والسززبب ان البلززديات الفقي زرة ال تملززك المززال الززالزم

النشاء مستوصف بسيط.

سابعاً -استراتيجيات الطوامف اللبنانية :سمح الجزدل السياسزي باسزتنبال اسزتراتيجيات الطوائزف

ومواقفهززا الرئيسززية .ظهززرت لززدى بعززض الطوائززف اإلسززالمية ،القوميززة العربيززة ك يززديولوجيا اسززتراتيجية وبززرز

اإلسززالم بالنسززبة للززبعض اآلخززر ك يززديولوجيا اخززرى .بينمززا ظهززرت العلمنززة ك يززديولوجيا اسززتراتيجية للطوائززف

المسززيحية ،فض زالً عززن القوميززة اللبنانيززة لززدى معظززم أبنززاء هززذه الطوائززف .تكمززن أهميززة اإليززديولوجيات فززي
كونهززا طريقززة حضززارية للتعبيززر عززن مصززالح الطوائززف .وبززرغم قززوة اإللت ززام الززذي يبديززه أنصززارها ،فهززي مززن

زاوية براغماتية خاضعة للتغيير والتبديل عندما ال تعود تالئم خدمة مصالح أبناء هذه الطائفة أو تلك.

مكرسززة
بالنسززبة للطوائززف المسززيحية وخاص ز ًة الموارنززة تعتبززر القوميززة اللبنانيززة إيززديولوجيا واقعيززة ّ
تفوقزاً نسزبياً أو أهميزة
بموجب الدسزتور وتحظزى بالشزرعية واإلعتزراف الزدوليين ،وهزي تضزمن لهزذه الطوائزف ّ
رمزية ناجمة عن احتفاظها بموقع هام إزاء سائر الطوائف حتى من الناحية العددية .عندما تشعر الطوائف
المسززيحية بززالخطر علززى كيانهززا ف نهززا تنقسززم إلززى تيززارين كبيزرين :56األول يززدعو للعززودة إلززى جبززل لبنززان أي

إلزى تصززغير حزدود لبنززان مزن أجززل احتفاظهزا بالسززيطرة الديموغرافيزة ،والثززاني يزدعو إلززى علمنزة الدولززة التزي

وحدها تسمح لهم بالمحافظة على موقع قيادي كمجموعة قوية وناشطة.

السنية توضع في األزمات أمام خيارين :57إما الوحدة مع الزدول العربيزة عبزر إيزديولوجيا
الطائفة ّ

زالتحول إلززى أكثريززة ،أو المطالبززة ب لغززاء الطائفيززة السياسززية .لززم يكززن يبززدو ،قبززل
العروبززة التززي تسززمح لهززا بز ّ
. John P. Entelis, “Ethnic Conflict and the Reemergence of Radical Christian
Nationalism in Lebanon”, op. cit.
57
. Michael Johnson, “Class and Client in Beirut: The Sunni Muslim Community and the
Lebanese State 1840-1985”, op. cit.
56
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الحرب ،أن هناك أسباباً أخرى لمعارضزة الس ّزنة النظزام السياسزي فزي لبنزان غيزر الحلزول مكزان الموارنزة فزي
رئاسة الدولة وقيادة الجيش وهي مطالب لم يكن يخفيها زعماء الطائفة.

أم ززا الش ززيعة فاس ززتخدموا ف ززي لبن ززان اس ززتراتيجية ذات إي ززديولوجيا إقتص ززادية  -ديني ززة بحي ززث نعتز زوا

أنفسهم بز "المحرومين" من أجزل الحصزول علزى زيزادة فزي حجزم مشزاركتهم فزي السزلطة وفزي المزوارد العامزة

تكون موازية لعددهم في التركيبة الديموغرافية اللبنانية.58

الطائفزة الدرزيززة صززغيرة الحجززم وأقززل عزدداً مززن الطززائفتين اإلسززالميتين الرئيسززيتين .أدرك زعيمهززا
المرحوم كمال جنبالل ،الطموح إلى الحكم ،أن وحده نظامزاً علمانيزاً يسزمح لزه بالوصزول إلزى قمزة السزلطة،

فأيد وناضل في سبيل اعتماد مثل هذا النظام الذي ترفضه سائر الطوائف اإلسالمية .وحين ظهزر صزعوبة
ّ
تحقيزق هززذا الهززدف ،وجزد نجلززه الززوزير وليزد جنززبالل نفسززه ،مزع حزبززه اإلشززتراكي ،مزدافعاً عنيززداً عززن حقززوق
يصر على زيادة مشاركتها في الحكم والمنافع العامة.
طائفته التي كان ّ
أمززا الطوائززف المسززيحية الصززغيرة االخززرى فكززان عليهززا أن تختززار بززين اللحززاق بطائفززة أكبززر منهززا

ت زرتبط بهززا فززي مجموعتهززا الدينيززة كززالروم الكاثوليززك الززذين ،علززى وجززه العمززوم ،جززاروا اسززتراتيجية الطائفززة

المارونية ،وبين اعتنزاق إيزديولوجيا تكبيزر حزدود لبنزان كأبنزاء الطائفزة االورثوذكسزية الزذين إنقسزموا ،عمومزاً،

فضززلوا اإلبقززاء علززى
مؤيززدين للقوميززة السززورية ،بززرغم وجززود العديززد ممززن ّ
بززين مؤيززد للقوميززة العربيززة وآخ زرين ّ
القومية اللبنانية.
شكل وسيلة فاعلة لتعبئة الشارع اإلسالمي فزي لبنزان .ولكزن هزذا
أظهر مفهوم االمة العربية أنه ُي ّ
المفهوم لم ُيستخدم سوى إلثارة المشاعر وللتحريض ال ك طار للعمل السياسي الديموقراطي .وهذا مزا ُيثبزت

انه خالل األزمزات الشزديدة ،يبحزث األفزراد والمجموعزات عزن تعزيزة لهزم بزاللجوء إلزى الزدين والتزمزت .وهزذه
التعجززب لززدى العززارفين بأوضززاع الشززعوب الشززرقية ،وكززذلك بعززض الشززعوب الغربيززة
ظززاهرة إعتياديززة ال تُثيززر
ّ
التي تنطوي على نفسها في حاالت الشدائد.

. Augustus Richard Norton, Amal and the Shi’a: Struggle for the soul of Lebanon,
Austin, Tex., 1987.

58
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6
الخطر والخوف المتبادل أساس التعبمة
درجززة التعبئززة العاليززة جعلززت مززن أي حززادث تافززه عرضززة للتطززور ،خززالل فت زرة زمنيززة قصززيرة ال

تتجاوز ساعات وأيام معدودة ،إلى نزاع عسكري حربي .ونتيجة االستقطاب الشديد عرفت األحزاب تضخماً
لم تشهده في تاريخها على االطالق .فخالل سنوات الحرب االولى ،عرف مثالً حزب الكتائب تأييداً واسزعاً
جداً في األوسال الشزعبية حتزى خزارج المنزاطق التزي يحظزى تقليزدياً بتأييزدها .59وكزان الخزوف علزى الوجزود
يثيززر اله زواجس والتعبئ ززة تالي زاً لززدى ك ززل الطوائززف .عن ززدما كززان المسززيحيون أو المس ززلمون يشززعرون بتهدي ززد
لوجودهم ،وعندما كانوا يخشون فقدانهم السيطرة على مناطقهم ،وبالتالي اضعاف دورهم وجعله شبيهاً بدور
االقليات المشتتة التي ال تملزك قاعزدة أرضزية تسزمح لهزا بممارسزة عمزل سياسزي فاعزل ومسزتقل ،كزان أبنزاء

الطوائف يتجندون على نطاق واسع.

أ دى انززدالع الحززرب الززى تعبئززة شززعبية متتاليززة لززبعض الطوائززف .بززرزت تعبئززة المسززيحيين عززام

ابتداء من عام  .1983حصل ذلك في وقت كانزت هزذه
 1975و  ،1976والدروز عام  ،1982ثم الشيعة
ً
الطوائف تشعر بتهديد لوجودها.

حصلت التعبئة تبعاً لشعور كل فريزق بزأن وجزوده مهزدد بزالخطر ،فحّلزت فزي األوسزال المسزيحية
أحس المسزيحيون بزاك اًر بزالخطر علزى الوجزود .ففزرض
بسرعة أكبر من األوسال المسلمة في بداية الحربّ .
تحمل مسؤولياتهم بأنفسهم .من جهزة لزم يكزن لزديهم "جزيش مسزيحي" ليحزارب عزنهم ،ومزن
عليهم هذا الواقع ّ
زطر
جهة اخرى لم يشعروا بحماية المؤسسة العسكرية اللبنانية التزي شزّلت وظائفهزا خالفزات السياسزيين .اض ّ
أبناء الطبقات الراقية في المجتمع المسيحي إلى االنخرال فزي "حزرب السزنتين" سزواء فزي األجهززة العسزكرية

أو في أجهزة الدعم الملحقة بها .فاألخصائيون فزي الميكانيزك والهندسزة ص ّزنعوا األسزلحة الثقيلزة التزي كانزت
محولين أنقاض المركبات إلى نوع من المصزفحات ،وكزذلك قزاموا باسزتحداث
األحزاب المسيحية تفتقر إليها ّ
وتطوير المدافع مستخدمين ما توفر لهم في المراكز الصناعية .وقامت سزيدات يتمزتعن بمكانزة مرموقزة فزي

المجتمزع باعززداد الطعززام للمقزاتلين والسززهر علززى مصززابي الحزرب .وتز ّزم حشززد معظزم الطاقززات الشززابة ،وحتززى
59
ونشزرت وقائعهزا فزي كتزاب :األحازاب
 .مزن مقابلزة أجريتهزا مزع جزوزف أبزو خليزل ،امزين عزام حززب الكتائزب اللبنانيزةُ ،
والقااوى السياسااية فااي لبنااان (التززام واسززتراتيجية سززالم وديمقراطيززة للمسززتقبل) ،بيززروت ،المؤسسززة اللبنانيززة

للس ززلم األهل ززي ال ززدائم بالتع ززاون م ززع مؤسس ززة ك ززونراد ادين ززاور ،ج زززءان ( 6و ،)8المكتب ززة الشز زرقية1996 ،
و ،1997الجزء األول 591 ،ص ،ص .153-143
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كبززار السززن تطوع زوا لتززأمين الح ارسززة الليليززة داخززل األحيززاء السززكنية وعلززى جبهززات القتززال .وعنززدما انتهززت

"حرب السنتين" في خريف عام  1976تراجعت التعبئة في صفوف المسيحيين وعاد األشخاص إلى مزاولة

نشززاطهم اليززومي االعتيززادي .ولكززن األوض زاع عززادت إلززى السززخونة مززن جديززد عززام  ،1977وعنززدما جززرى

التحقززق أن الن ززاع لززم ينتززه بعززد بقيززت أعززداد مززن الشززباب ممززن ُسز ّزدت بززوجههم أُفززق المسززتقبل وكززان يصززعب
علززيهم إيجززاد موقززع عمززل فززي الحيززاة المدنيززة ،بززل بقزوا عززاطلين عززن العمززل ويشز ّزكلون قززوة اضززطراب سياسززي
وخط ززر اجتم ززاعي م ززا دفعه ززم إل ززى االنخز زرال ف ززي الميليش ززيات .ولع ززل أكث ززر م ززا س ززاهم ف ززي زي ززادة عناص ززر
الميليشيات المسّلحة هو انتساب العديد من أبناء المناطق التي حصل فيها تهجير مثل أبناء القرى البقاعية
والشمالية والدامور ومناطق الشوف الساحلية.

امززا المسززلمون فكززان يززتمّلكهم شززعور بززالتفوق بسززبب تحالفززاتهم مززع بعززض الززدول المجززاورة التززي

وج ززدوا فيه ززا عمقز زاً اس ززتراتيجياً يخ ززدم أه ززدافهم .ووص ززل اعتم ززادهم عل ززى الفلس ززطينيين إل ززى درج ززة أن مفت ززي
الجمهورية اللبنانية كان يصفهم بز"جيش المسلمين" .لكن الشيعة كمجموعزة ،التزمزوا فزي البزدء جانزب الحيزاد
استجابة لرغبة الرئيس الروحي للطائفة االمام السيد موسى الصدر ،بيزد أن العناصزر الشزيعية كانزت تُش ّزكل

عدداً ال يستهان به من مقاتلي المنظمات واألحزاب المسّلحة المنضوية تحت لواء "الحركة الوطنية".60

كانزت المنظمزات الفلسززطينية تزدعم بقززوة بعزض الحركززات االسزالمية اللبنانيززة كحركزة "المرابطززون"

مززثالً ،وذلززك الظهززار الطززابع األهلززي للحززرب باعتبارهززا ص زراعاً داخلي زاً .إال أن تززردد الشززيعة كطائفززة ع ززن
االنخرال في الحرب لم يطل ،إذ عندما شعروا بالخطر يتهددهم فزي قزرى الجنزوب فزي نهايزة السزبعينات بزدأ
النزاع بين الطرفين ،فحصلت تعبئة على درجة عالية من الكثافة في الوسط الشيعي .61وبدورهم قام الدروز

بحشززد صززفوفهم عززام  1982عنززدما دخلززت "الق زوات اللبنانيززة" منطقززة الشززوف .62وأدرك السززنة حززاجتهم إلززى

زداء
حشد قواهم إثر رحيل الفلسطينيين عن لبنان ،وقيام انتفاضة في صفوفهم ضد المتعاملين مع الخارج ابت ً
من عام  1981في مدينة طرابلس.
. Salim Nasr, “Mobilisation communautaire et symbolique religieuse: L’Imam Sadr et
les chiites du Liban (1970-1975), ap. Mourad Wahba (Ed.), Youth, Violence,
Religion. Secularization and de-secularisation, Cairo, 1983, pp. 384-403.
61
. Francis Grimblat, “La communauté chiite libanaise et le mouvement national
palestinien 1967-1986, in Guerres mondiales et conflits contemporains,
151(1988), pp. 71-91; Elizabeth Picard, “Political Identities and Communial
Identities: Shifting mobilization among the lebanese Shi’a through ten years of
war 1975-1985”, in Dennis L. Thomson and Dov Ronen (Eds.), Ethnicity,
Politics and Development, Boulder, Col. 1986, pp. 159-178.
 .62بول عنداري ،الجبل حقيقة ال ترحم ،بيروت 261 ،1985 ،ص.
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الشززعور بززالخوف لززدى المسززيحيين يقابلززه شززعور بالالمسززاواة لززدى المسززلمين .معظززم اللبنززانيين،

مسززيحيين ومسززلمين ،يريززدون التعززايش السززلمي ،لززذلك يتجنبززون التعززرض ،بقززدر االمكززان ،لمناقشززة المسززائل
المزعجة والصعبة .لعب الخوف دور المحرك للن ازعزات .هزذا الخزوف هزو بصزورة واعيزة او ال واعيزة ادعزاء

للحماية.

وجد لبنان نفسه وعلى ارضه الصغيرة نصف مليون نسمة مدججين بالسالح ،يسرحون في بحزر

من المال واألسلحة توزعه عليهم دول نفطيزة وغيزر نفطيزة .اسزتخدم الزدين لتعبئزة النزاس .زادت الحزرب مزن

حدة التعصب والتصلب .وُف ّسر االعتدال بأنه خيانة .الناس المعتدلون يشزكلون االكثريزة ،ولكزنهم يتحفظزون
خشززية تعزريض حيززاتهم للخطززر .االرهززاب بحززد ذاتززه يمنززع المززرء مززن التعبيززر عززن أريززه .المسززيحيون اظهززروا

ش ارسززة قصززوى ،حززاربوا فززي سززبيل بقززائهم علززى قيززد الحيززاة .والحق زاً فعززل الززدروز فززي الشززوف ذات الشززيء
وللسبب نفسه .فالذي يخاف على وجوده ومصيره ،يثور وينتفض ألمر تافه.
اختززارت المنظمززات الفلسززطينية لبنززان الززذي اصززبح ،بحكززم االمززر الواقززع ،آخززر معاقززل المنظمززات

الفلسززطينية المس زّلحة فززي الززدول المجززاورة لفلسززطين .جززرى اسززتغالل نقززال الضززعف فيززه الززى ابعززد الحززدود.
وتحززت شززعار التضززامن العربززي كانززت المنظمززات تطلززب مززن الززدول العربيززة المسززاعدات والتضززحيات ألن

القضية تعني الجميع بدون استثناء .ولكن بما ان لبنان هو الحلقة االضعف بين اشقائه العرب ،وحيزث انزه

يستحيل على تلك المنظمات ان تخضزع الزدول العربيزة القويزة لمشزيئتها ،لزذلك لزم تجزد أي مزانع يحزول دون
ان تف ززرض ارادته ززا عل ززى لبن ززان وح ززده .ورأت أن ززه م ززن الض ززروري كس ززب تأيي ززد قس ززم م ززن س ززكان لبن ززان البل ززد

المضيف .وفي المقابل ،لم يجن الفلسطينيون سزوى عزداوة معظزم الطوائزف المسزيحية لهزم .مشزاعر السزخط
والعداء التي اثارهزا الفلسزطينيون فزي االوسزال المسزيحية كانزت نقطزة ضزعف كبيزرة بالنسزبة لهزم جزرتهم الزى

حقل الوحول.

زادة ،وال حتزى
تصور او كما كان يراها البعض ع ً
كل االقنعة سقطت ،فاالمور لم تكن كما كانت ّ
كمززا كانززت تُعززرض .فالقضززية لززم تكززن تتعلززق بخالفززات بززين يمززين ويسززار ،او بززين تقززدمي ورجعززي ،او بززين

عربي ولبناني ،او بين قومي وانعزالي ،او ...الخ.

الخززوف عنززد المسززيحيين جززرى تصززعيده بانتظززام مززن قبززل زعمززائهم ،وذلززك للحفززاظ علززى مسززتوى

التعبئة في صفوفهم.

حمالت التعبئة كانت تحث المواطنين وأبناء الطوائف على حشد قواهم وتأمين الدفاعات الذاتية.

اوضززح ف زؤاد الشززمالي ان الفلسززطينيين كززانوا يززرددون فززي أحززاديثهم الشخصززية معززه "نحززن نعززرفكم انززتم ايهززا
الموارنززة .انززتم تعززودتم علززى الحيززاة الطيبززة والعززيش الهنززيء .انززتم لسززتم مسززتعدين للقتززال بع زد .عنززدما نريززد
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نستطيع في أي وقت القضاء عليكم" .ويضيف الشمالي بالقول" :عندما اندلعت الحرب عزام  ،1975كانزت

هناك مفاجأة كبيرة .اكتشف المسيحيون بأنهم يستطيعون ان يحاربوا .والحاسم في هزذا االمزر كانزت ارادتهزم
في البقاء على قيد الحياة".63

لم تحصل التصورات الخاطئة فقط خالل الحرب بل كانت سابقة الندالعها .كان في اعتقاد كزل

طائفة من طوائف البالد الرئيسية ان بمقدورها االنتصار فكانت المغامرات الخاسرة بالنسبة للجميع وخاصة

بالنسبة لسيادة البلد وأمنه وازدهاره .الجميع اخطأوا الحسابات ،وساهم الجهل فزي ضزعف تقيزيم الخصزم .لزم

قدر أحد بنوع خاص حزم الذين شعروا بتهديد وجودهم .لقد استماتوا في المقاومة .حصلت تلك الهجومات
ُي ّ
باالستناد الى حسزابات غيزر عقالنيزة ،ولكنهزا اسزتهدفت تثبيزت الوجزود .فكزل فئزة هوجمزت ،كانزت تزدرك ان
انهزامه ززا يعن ززي نهايته ززا كمجموع ززة .دل البح ززث عل ززى ان معظ ززم اطز زراف النز ززاع ش ززعروا بتهدي ززد ج ززدي عل ززى

مصيرهم .اال ان م اررة حرب لبنان واستمرارها ال يمكن تفسيرهما فقط باالستناد الى هذه التصورات.
***

عنززدما يززتمكن األخصززائيون فززي علززم السياسززة مززن إدراك معنززى الحززرب او الحززروب فززي لبنززان

واإلحاطززة بهززا بطريقززة شززمولية ،ف ز نهم يرتقززون إلززى مسززتويات أكثززر تقززدماً علززى صززعيد اسززتخراج المفززاهيم
الجديززدة واالساسززية لهززا ،ممززا يسززمح لهززم تالي زاً بالمسززاهمة فززي صززياغة نظريززة جديززدة إنطالق زاً مززن التجززارب

اللبنانية الغنية واالليمة فزي آن .إذ غالبزاً مزا يزنعكس االخزتالف بزين أفرقزاء النززاع ليتزرجم أيضزاً اختالفزاً بزين
أهززل االختصززاص حززول محتززوى وطبيعززة التفسززيرات المتداولززة عززن الحززرب الداخليززة .فينسززاقون فززي حززرب
الشعارت والمفاهيم مساهمين بذلك في التعبئزة اإليديولوجيزة واإلعالميزة ،وتغذيزة النززاع كمزا يبزدو مزن خزالل

هذا الفصل.

معظم المتخصصين في الشؤون اللبنانية يطبقون مفاهيم كالسيكية في معرض د ارسزة الن ازعزات،

ويميلززون فززي الغالززب إلززى البحززث عززن عالقززة سززببية بززين العيززوب أو الثغزرات الداخليززة فززي السياسززة اللبنانيززة

(طائفيززة ،جمززود النظززام السياسززي ،ف زوارق اجتماعيززة واقتصززادية ،إصززالحات دسززتورية) ،لل زربط بينهززا وبززين
عبزر هزذا التوجزه عزن غيزاب رؤيزة سياسزية
الحرب باعتبارها المسبب الرئيسي للنزاع ،وأصزل الزداء والزبالءُ .ي ّ
تقود هذه البحوث والدراسات ،ما يجعلها تسترسل أكثر في التشديد على تلك االسباب كمصدر وحيد للعلزة.

 .63تيززودور هززانف ،لبنااان :تعااايش فااي زماان الحاارب :ماان انهيااار دولااة إلااا انبعاااث أمااة ،نقلززه عززن االلمانيززة مززوريس
صززليبا ،مركززز الد ارسززات العربززي  -االوروبززي ،بززاريس ،دار لحززد خززاطر ،بيززروت 831 1993 ،ص ،ص
.510

التعبئة االيديولوجية واالعالمية

397

يقتضززي إعززادة النظززر جززذرياً بالتفسززير المبسززط لجدليززة الززداخل والخززارج فززي النظززام الززدولي الجديززد ،أو فززي

مفهوم الحرب األهلية نفسها.

ان النظام الدولي المعاصر يمكن أن يفبزرك أوضزاعاً نزاعيزة داخليزة فزي دولزة مزا ال قضزية بزارزة

لها داخلياً .وبقدر مزا يكزون نظزام األمزن اإلقليمزي نفسزه مخزتالً ،بقزدر مزا يزنجح نظزام الحزرب فزي االسزتقرار
والعمزل بفاعليززة داخززل هزذه الدولززة .كثيز اًر مززا يسزتند علززم الحززروب والن ازعززات علزى ظزواهر الصزراع ،وال يعيززر

االهتمززام نفسززه لد ارسززة منشززأ الن ازعززات التززي ال أُسززس محليززة واجتماعيززة لهززا .مززن هنززا يقتضززي اإلقززالع عززن
البحث في االسباب الداخلية واإلنكباب أكثر على دراسة عناصر التحريض وعناصر تغذية النزاع .فزالعنف

المت زوازن ،واألشززكال المتنوعززة للمقاومززة المدنيززة والشززعبية المناهضززة للحززرب ،ومسززاعي القززوى والتنظيمززات

المسّلحة من أجل نصب الحواجز في مختلف المناطق إلحداث انقطزاع فزي العالقزة والتواصزل ،تظهزر كزل
هذه الوقائع ان الشرول الداخلية كانت غير كافية لتغذية النزاع ،وهي بالتأكيد غير متناسبة مع حجمه.

الحزروب الداخليزة تبزدأ أهليزة ،لكنهزا غالبزاً ال تنتهزي باتفاقزات داخليزة .كزل حزرب داخليزة أو أهليززة
يكتب لها أن تستمر أكثر من سزنة ونصزف او سزنتين ال يمكزن انهاؤهزا مزن خزالل اتفزاق األطزراف الداخليزة
المتنازعة .لماذا؟ ألن الحرب ،بقدر ما تمتد في الزمن ،تفسح المجال لنشوء شبكات تجارة ومصزالح تسزتفيد

وتم التوصل إلزى
من األوضاع الحربية ،وتقاوم التغيير .كانوا دائماً يقولون للبنانيين" :اتفقوا تنتهي الحرب"! ّ
أربعة عشر اتفاقاً على المستوى الرسمي كي تنتهي الحرب ،ولم تكن تنتهي.
من يق أر تاريخ سويس ار ُيصاب بصدمة نفسية إزاء ما يحوي من شرح تفصيلي دقيق لكل مخزاطر
االنقسززام وكلفززة الن ازعززات .يشززرح المؤرخززون فيززه كززم كززان يسززتغرق وصززول الم ارسززالت البريديززة بززين منطقززة
واخرى من وقت ال يتجاوز عدد ايامه أصابع اليد الواحدة ،وكيف صارت تأخذ الرسزائل اسزابيع عزدة بعزدما
وقززع االنقسززام .وكززذلك االسززعار المنخفضززة للسززلع والمنتجززات بالمقارنززة مززع أسززعارها المرتفعززة عنززدما تفرقززت

الكانتونات وأُضيف إلى أثمانها أُجرة النقل واالنتقال عبر مسافات أطول.
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في لبنان نحن بحاجة إلى معرفة الكلفة وعدد ضحايا الحرب .وهذه مزن أهزم التحزديات للمسزتقبل

كززي تعززرف األجيززال الجديززدة احتسززاب األكززالف ومقارنتهززا بالمنززافع التززي يمكززن كسززبها .حسززاب الكلفززة الززذي

نتناوله في الفصزل التزالي المتعلزق باقتصزاد الحزرب يظهزر باألرقزام ضزخامة المغزامرة وخطورتهزا فزي لبنزان.

وال سززبيل لبنززاء ذاك زرة لبنانيززة جماعيززة دون تبيززان نتززائ الحززروب الداخليززة بززالمعنى المحاسززبي والمصززلحي
بالنسبة إلى كيان لبنان واستقالله وحريته ومصالح ابنائه الحياتية ومحيطه ودوره.

6
إقتصاد الحرب

اإلقتصززاد هززو عصززب الحيززاة ومحز ّزرك الحززروب بززين المتقززاتلين .فززال ُيكتززب اإلسززتمرار للحززروب
الداخليززة و/أو األهليززة ،التززي تنشززب بززين أبنززاء البلززد الواحززد ،مززا لززم يواكبهززا تحز ّزول جززذري فززي ُبنيززة اإلقتصززاد

الززذي يختلززف إختالفزاً جوهري زاً مززن حيززث مقوماتززه األساسززية فززي السززلم عنززه فززي الحززرب ،أي حي زث يقتضززي
البحث عن مصادر للتغذية وايجاد األموال الضرورية .لذلك يتمحور عمل المتنازعين حول المال والسلطة،

ُفيسززتقطبون أو ينتظمززون فززي أحززاب وميليشززيات تتصززارع وتتقاتززل إقتصززادياً ثُز ّزم تباشززر جبايززة األمزوال .يززدفع
توسل سبل عديدة بغية المحافظة علزى البقزاء .الحزرب تفزرض علزى
الصراع الدامي كل جماعة مسلحة الى ّ
جميع القوى المنخرطة فيها الحصول على السالح الذي يلزمه توفر االموال.

منززذ انتهززاء الحززرب العالميززة الثانيززة ،وانهيززار سززيطرة الحزززب الشززيوعي السززوفياتي ،تعتبززر أكثززر

النزاعات المسلحة في العالم اليوم حروباً داخلية .كان المراقبون وما زالوا حتزى الوقزت الزراهن يشزددون علزى

األسباب اإليديولوجية ،واالثنية أو الدينية لهذه الن ازعزات .يحزاول هزذا الفصزل الكشزف عزن ُبعزد أساسزي ،آال
هززو االقتصززاد ،الززذي يمكنززه أن يززوفر إطززا اًر يسززمح بتوضززيح مفهززوم أشززمل للن ززاع .كيززف تنززتظم الجماعززات
المسّلحة؟ ومن أي مصادر تتغذى؟ ما هي صزالتها بالعوامزل الخارجيزة كالمسزاعدات األجنبيزة ،وامتزداداتها
مزع شزبكات التهريزب المافيويزة؟ مزا هزي عالقاتهزا بالسززكان المزدنيين؟ مزا هزو الزدور الزذي تؤديزه المسززاعدات

اإلنسانية كأحد مصادر التمويل؟

ويحلل عشزرات الحزاالت ،إنطالقزاً مزن
يسعى هذا الفصل إلى اإلجابة عن العديد من التساؤالتُ ،
الوقززائع المت زوافرة ،محززاوالً إيجززاد طريقززة تفسززير أكثززر شززمولية .وهززذا ُيشززكل مززدخالً جديززداً لمقاربززة الحززروب

الداخلية.

يقزود تحليزل الن ازعزات الملتهبززة فزي منزاطق عززدة مزن العزالم إلزى التسززليم بوجزود عوائزق إيديولوجيززة

ناجمة عن الحرب الباردة تحول دون الوصول إلى حلول تضع حداً لتلك النزاعات .ففي خالل ثالثين عاماً
من الحروب في افغانستان وانغوال والسودان ،تركزت التحقيقات والتفسيرات عزن أسزباب تلزك الحزروب حزول

محور الصراع بين الشرق والغرب ،أو المواجهة الباردة بين الواليزات المتحزدة األميركيزة واالتحزاد السزوفياتي
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السابق .لكن هذا الصراع زال اليوم ،في حين ما تزال تلك النزاعات بعيدة عن إيجاد الحلول المهدئة ،ال بزل

تتواصززل وتزززداد حززدتها التززي تضززاعفت فززي السززنوات األخيزرة .وتُشززكل الحززروب فززي جمهوريززات يوغوسززالفيا
السابقة نمزاذج جديزدة عزن هزذه الن ازعزات فزي ظزل سزقول النظزام الزدولي القزائم علزى القطبيزة الثنائيزة وسزيادة
اآلحادية بقيادة الواليات المتحدة األميركية.

هذا التطور العنفي المتصاعد يقود إلزى اسزتنتاج مفزاده وجزوب إعزادة تحليزل المفزاهيم علزى ضزوء

ارتباطهززا بالعوامززل الخارجيززة ،ومززدى هززذا االرتبززال .كانززت تلززك الن ازعززات تُختزززل كظ زواهر لصززيقة بززالحرب

الباردة ،بينما هي تبدو في ظاهرهزا فزي الوقزت الحاضزر ن ازعزات داخليزة حيزث أن ديناميزة العنزف ،وشزبكات

المصالح االقتصادية والتجارية ،توّلد أسباباً محلية الستم اررية النزاعات المسلحة .ما الذي يشجع المحاربين
فسزر بمفردهزا تلزك
وامرائهم على مواصزلة التعبئزة وتحريزك التناقضزات؟ ال يمكزن للتباينزات اإليديولوجيزة أن تُ ّ
الصزراعات فززي إطززار المواجهززة بززين الجبززارين فحسززب؟ إذ يقتضززي االقتنززاع فززي النهايززة بتعززدد منززابع العنززف

السياسي وتشابكها وب عادة انتاج بعضها.1

قزد يكزون صزحيحاً لفهززم الن ازعزات المنتشزرة فززي العزالم اليزوم تفهمزاً أفضززل ،أن يجزري التنقيزب عززن
جززذورها التاريخيززة والمحليززة .لكززن أيززة رؤيززة شززمولية يمكززن استخالصززها مززن د ارسززة مجمززل هززذه الن ازعززات.

تعطززي المفززاهيم الحديثززة دو اًر أساسززياً لألبعززاد االقتصززادية فززي بعززض الن ازعززات بحيززث إذا تز ّزم تجاهلهززا ،ف نززه
ُيخشى أن يقع البحث في الخطأ أو في إعتبزاره منقوصزاً .إن البعزد االقتصزادي اليزوم ،كمزا فزي األمزس ،هزو

بعززد أساسززي فززي ديناميززة الن ازعززات .والتسززاؤل المطززروح فززي سززياق التحز ّزول ال زراهن ال يتعّلززق بتبز ّزدل طبيعززة
الن ازعززات انطالقزاً مززن الزززعم القائززل بتحولهززا مززن إيديولوجيززة إلززى إقتصززادية ،بززل يتمحززور حززول تطززور البنززى
االقتصادية لمصلحة المحيط الدولي الخارجي.

يقتضززي اإلحاطززة بهززذه المتغي زرات بطريقززة تتجززاوز خصوصززيات الجماعززات المس زّلحة التاريخيززة

واإليديولوجيززة والدينيززة . ...تواجززه هززذه الجماعززات مجموعززة عوائززق ومشززاكل ماديززة ذات طبيعززة اقتصززادية

يتعين عليها إيجزاد حلزول لهزا .ففزي الحزروب والثزورات يجزد الالعبزون السياسزيون والعسزكريون أنفسزهم ،امزام
ّ
مهمة التدخل في الدورة االقتصادية خصوصزاً لتمويزل الحزرب ،وشزراء األعتزدة الحربيزة ،وتجنيزد المحزاربين،
ودف ززع مرتّب ززاتهم وتعويض ززاتهم ،وتأهي ززل الكز زوادر ،وادارة المن ززاطق الت ززي يس ززيطرون عليه ززا ،ومراقب ززة الس ززكان

المدنيين .كل هذه المقتضيات تفرض تعبئة عامة للمداخيل ،وهذا البحث هدفزه تحديزداً وصزف وتحليزل هزذا
الجانب من أنشطة الجماعات المسّلحة.

. François Jean et Jean-Christophe Rufin, Économies des guerres civiles, Paris,
Hachette, édition Pluriel-Inédit, 1997, 599p., p.9.
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ان وصف البعد االقتصادي للنزاعات المعاصرة ال يعني اطالقاً تبسيط الظواهر االقتصزادية إلزى

حدود اعتبار النزاع لعبة رهان على المصالح بين الالعبين الذين يتحركون فقط انطالقاً من اعتبزارات ماديزة
صرف ،أو بحثاً عن المكاسب واالرباح .وان يكن من غير الممكن أحياناً عزل الفرضية القائلة ،في بعزض
الحاالت ،بأن الحرب هي طريقة لالغتناء السريع ولبناء ثروات طائلة ،أو هزي نشزال موجزه اقتصزادياً .مزن
الخطأ اختزال النزاعات في العالم اليوم إلى حدود أبعادها االقتصادية فحسب ،ألن هذه األبعاد ال يمكزن أن

توفر بمفردها مقاربة آحادية لقراءة النزاعات بل استكشاف إلتجاه جديد يكمل البحث ويغنيه.

ان المقارب ززة االقتص ززادية للن ازع ززات ف ززي الع ززالم الي ززوم تص ززطدم بالعدي ززد م ززن العوائ ززق .فالخط ززاب

اإليززديولوجي يعمززل علززى حجززب الحقززائق االقتصززادية .ومززن األسززهل علززى البززاحثين إبزراز تهافززت المحززاربين

على اإلنخرال في صفوف التنظيمات المسّلحة دفاعاً عن قضية ما بدل توجيه بحوثهم على موضوع تجنيد
المقاتلين الشائك ،وتوفير المال الالزم لعملهزم .وعمومزاً كزان البعزد االقتصزادي دائمزاً ومزا زال ،وسزيلة للحزط
مززن سززمعة الجماعززات المس زّلحة ،والتوصززيفات المسززتعملة فززي هززذا المجززال هززي :عصززابات تتحززرك لمجز ّزرد
البحززث عززن مكاسززب ،تقززوم بممارسززة السززرقة والسززلب والنهززب واالبت ززاز ولهززا امتززدادات وشززبكات مافيويززة.

يتحول االقتصاد ،إنطالقاً من هذه المقاربة ،وكأنه عامل مضاد لإليديولوجيا يهدف إلى إفراج محتوى النززاع
من مضمونه السياسي أو فضحه .ال يقصد البحث هنزا التوجزه وفزق هزذه الروحيزة ،بزل يتزوخى الموضزوعية

دون تقزيم الصراع إلى حدود بعد وحيد فقط.

تعنززى الد ارسززة بنززاع داخلززي يضززع الجماعززات المسززلحة فززي مواجهززة مززع الدولززة المستضززعفة ،فززي

ظروف من النمو االقتصادي الضعيف ،وتسعى إلى تحليزل االسزتراتيجيات االقتصزادية الموضزوعة موضزع

التنفيززذ مززن قبززل األط زراف الفززاعلين سياسززياً وعسززكرياً لتمويززل الن ززاع ،والسززيطرة علززى السززكان المززدنيين ،أو
لمصادرة اختصاصات الدولة.
يقدم البحث وقائع تفصيلية حول اقتصاد الحرب في الحالة اللبنانية وفي النززاع المعاصزر عامز ًة.

من المفيد بالنسبة لهذا الموضوع الذي لم تتناوله البحوث المعمقة والموثقة جيزداً ،أن يؤسزس لمقاربزة تهزدف
إلززى اسززتخالص وتحديززد اآلليززات االقتصززادية فززي وضززع ن ازعززي .أمززا اختيززار األوضززاع والوقززائع المشززمولة

زتم بززدافع تقززديم أوسززع مجززال ممكززن دون اإلدعززاء بززالتعمق ،أو بتقززديم تحليززل نهززائي بسززبب تعّقززد
بالد ارسززة ،فز ّ
المواضززيع .أُعطيززت األولوي ززة لمظززاهر النز ززاع الباديززة بوض ززوح ،وتز ّزم التطززرق إل ززى مسززائل اخ ززرى مثززل نم ززو
اإلتجززار بالممنوعززات وسززوق التهريززب ،وآثززار الحصززارات ،ودور المغت زربين اللبنززانيين ،والمززداخالت بواسززطة
المساعدات اإلنسانية .وطموح هذا البحث أن يحزث علزى التفكيزر مزن هزذا القبيزل الزذي مزا يززال فزي بداياتزه

لجه زة ربززط الظ زواهر الجزئيززة فززي سززياق أشززمل ،وأن يفززتح نوافززذ فززي اتجززاه البحززوث الواعززدة .وبززالنظر لتنززوع
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القطاعات االقتصادية التي يتطرق إليها البحث ،وبسبب هذه المقاربة الجديدة نسزبياً ،ت ّزم كتابزة هزذا المزدخل
لتقديم إطار نظري يؤمل أن يكون مساعداً على تفهم الموضوع بشكل أفضل.
ان الصورة التقليدية للمقاتل تأخذ بعض مالمحها من صورة الحزبي التقليدي ،كمزا هزي اشزتُهرت
أو تعممت في العديد من المناسبات التاريخية بمعنى الكفزاح ومقاومزة الغززاة بنزوع خزاص .وتبعزاً لزذلك إتخزذ

العمل السياسي مزن هزذا الواقزع شزكالً عسزكرياً أو عنفيزاً واضزحاً ،األمزر الزذي فزتح المجزال ألرضزية مالئمزة
للحروب االهلية ،أو لنزاعات داخلية مستديمة على درجة متفاوتة من الخطورة .وهذا يقزود إلزى طزرح مسزألة

تمويزل وتنظززيم القززوى الحربيززة التززي يمكزن أن تبلززغ حجززم جيززوش حقيقيززة .فزي المنززاطق الواقعززة تحززت سززيطرة

طرحزت تاليزاً معضزلة عالقاتهزا بالسزكان المزدنيين .وايجزا اًز ،فز ن هزذا الزنمط مزن العمزل الالحزبزي
هذه القوى ُ
بل العسكري ،يفرض إيجاد حلول لعدد كبيزر مزن المسزائل المسزتجدة التزي يمكزن اختصزارها تحزت مصزطلح
"اقتصاد الحرب".

1
طر التنظيم األساسية في اقتصاديات الحروب الداخلية
هناك نوعان من االقتصاد في النزاعات الداخلية:
أوالً -إقتصاااديات الحااروب المغلقااة :يمكززن الحززديث عززن اقتصززاد مغلززق فززي كززل الحززاالت التززي

تعم ززل فيه ززا الجماع ززات المقاوم ززة أو العص ززابات المس ززلحة داخ ززل أراض معين ززة دون تلقيه ززا م ززداخيل اخ ززرى
خارجية غير تلك التي تحصزل عليهزا مزن المنزاطق العاملزة فيهزا ،أو الواقعزة تحزت سزيطرتها .2بموجزب هزذا

المب زدأ ،يتع ز ّزين علززى المقات ززل أن يك ززون علززى عالق ززة وثيق ززة بالسززكان الم ززدنيين ،خاصز ز ًة فيمززا يتعل ززق بت زززوده
بززالمؤن .يقتضززي أن يعتمززد فقززط علززى ق زواه الذاتيززة وأال ينتظززر مسززاعدة خارجيززة .هززذا الززنمط مززن االقتصززاد
المغلززق يسززمح بمقاومززة علززى درجززة عاليززة مززن الصززمود .ولكززن مززن الثابززت ان اقتصززاديات الحززروب المغلقززة
هي هزيلة وعرضزة للتزداعي .تواجزه معظزم الحركزات المسزلحة فزي النهايزة معارضزة السزكان المزدنيين الزذين

كانوا يوفرون لها المداخيل ومقومات البقاء .فالسكان في معظم المناطق ،السيما الفقيرة ،يعتبرون أن نشزوء
الجماعززات المس ززلحة يس ززتدعي م ززنهم التع ززاطف معه ززا كونهززا تس ززتهدف حم ززايتهم .ولك ززن م ززع ب ززروز نش ززاطها

الحربي تواجه ردوداً من قبل الجماعات المسلحة المعاديزة لهزاُ ،فيزدرك المزدنيون عندئزذ بزأنهم أول مزن يزدفع

. Jean Christophe Rufin, “Les économies de guerre dans les conflits internes”, ap.
François Jean et Jean-Christophe Rufin (dir.), Economie des guerres civiles,
Paris, Hachette, édition Pluriel-Inédit, 1997, 599p., pp. 19-59.
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المعلززن إلززى نززوع مززن السززكوت الحززذر ،ومززن ثززم تنمززو الكراهيززة .ان تبعيززة
الززثمن .يتحززول تعززاطف المززدنيين ُ
المحاربين للسكان المدنيين كانت دائماً نقطة الضعف في اقتصاديات الحروب المعزولة.
ُيؤكد الرئيس سليم الحص في تحليله هذه العالقة التبعية في ارتباطها بالواقع اللبناني بقوله" :لقزد
أخرجززت تجربززة األع زوام الخمسززة عشززر اللبنززانيين مززن منطززق الحززرب ممززا أدى إلززى قيززام كززل طائفززة ضززد

الميليشززيا المحسززوبة عليهززا .مشززكلة اللبنززانيين كانززت فززي الم ارحززل األولززى مززن الحززرب ،حيززث انقسززم الشززعب
اللبناني والمجتمع اللبناني على خطول التماس .فاصزطف أبنزاء المنطقزة الشزرقية مزع الميليشزيات الموجزودة

معبزرين عزن تأييزدهم لقزوى
وقالبزاّ ،
قلبا ً
هناك ،كما وقف أبناء المنطقة الغربية مع الميليشيات الموجودة هناً ،
األم ززر الواق ززع .ف ززي المرح ززل األخيز زرة م ززن الح ززرب ،نب ززذت ك ززل طائف ززة الميليش ززيا المحس ززوبة عليه ززا .ول ززم يع ززد

باسززتطاعة أي ميليشززيا أن تشززن حرًبززا ب سززم طائفتهززا كمززا أن طائفتهززا بززدأت تتب ز أر منهززا .وفززي اعتقززادي أن
اردا بسززبب افتقززاد المقززاتلين إلززى أط زراف داعمززة علززى جززانبي تلززك
احتمززال عززودة خطززول التمززاس لززم يعززد و ً
الخطول".3

انياً -إقتصاديات الحروب المفتوحة :ال تشكل حدود الدول حماية مطلقة ألراضيها .خصوصزاً
وأن العديززد مززن التنظيمززات المسززلحة يجززد سززنداً داعمزاً فززي دولززة مجززاورة أو أكثززر للدولززة التززي يززدير عملياتززه
القتالي ززة فيه ززا ،وق ززد يمكن ززه انش ززاء قواع ززد خلفي ززة فيهز زا ،فيج ززد نفس ززه بأن ززه أق ززل عرض ززة للت ززداعي .ان الحص ززن

اء ،ويسززمح لهززا
العسززكري الززذي تجززده الجماعززات المسززلحة فززي بلززدان غيززر تلززك العاملززة فيهززا ُيشز ّزكل اسززتقو ً
بززالتزود باالسززلحة والمززؤن والقيززام بالتززدريبات القتاليززة وغيرهززا .كززل عمليززات المقاومززة الحربيززة ،وأعمززال القمززع

تعرض أعداداً كبيرة من المدنيين للهجرة أو الهرب.
العسكريّ ،
تبدو دراسة الحالة اللبنانية في اقتصاديات الحروب غنيزة ومفيزدة فزي عبرهزا ،وهزي األكثزر تعبيز اًر

من بين جميع اقتصاديات الحروب الداخلية ،حيزث يتمتزع لبنزان باقتصزاد حزر ومنفزتح جزداً .4عشزية الحزرب
المصنف في ذلك الوقت فزي عزداد البلزدان شزبه الناميزة ،يرتكزز علزى قطزاع
عام  1975كان ازدهار لبنان،
ّ
ثززالثي متضززخم فززي حجمززه بالنسززبة لسززائر القطاعززات ،يقززوم علززى التجززارة والخززدمات والتززأمين وبنززوع خززاص

علززى خززدمات المحاسززبة والمصززارف واإلتصززاالت والسززياحة ،ممززا كززان يعز ّزرض االقتصززاد لمخززاطر تقلبززات
األوضاع والظروف الدولية واالقليمية .في سبيل االحاطة بمجمل اقتصاد الحرب في لبنان ،يقتضزي األخزذ

ُ .3يراجع :طزوني عطزاهللا ،التضاامن الاوزاري :دراساة حالاة فاي النازاع والتساوية فاي األنظماة االمتالفياة … ،مزذكور
سابقاً ،ص .164
4
. François Jean et Jean-Christophe Rufin (dir.), Economie des guerres civiles, Paris,
Hachette, édition Pluriel-Inédit, 1997, 599p.
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بعين االعتبار تزأثير المتغيزرات الخارجيزة علزى أوضزاع البلزد ،ومزن ثزم توسزيع دائزرة البحزث ليشزمل عالقزات
المتنززازعين مززع الززدول العربيززة ،ود ارسززة شززبكات المغت زربين اللبنززانيين للطوائززف المختلفززة فززي افريقيززا وال زدول

الغربية.

تنوع االبتكارات التي لجأت إليها المنظمزات الميليشزيوية
ُيشكل لبنان مختب اًر مثي اًر لالهتمام بسبب ّ
للسيطرة على المجتمع ،وتحصيل الموارد المادية ،ومحاوالتها التمفصل مع أقطاب الدعم الدولي الخزارجي،

وعالقاتها مع الدولة اللبنانية.

2
نشوء اقتصاد الحرب
وتحرك مجموعزات
نشأ اقتصاد الحرب في لبنان تبعاً للتعبئة المحلية في القرى واألحياء والمدنّ ،
"للدفاع الذاتي" تعمل في اطار دولة كانت ما تزال موحدة ،وذلك بهزدف إحزالل سزلطات بديلزة عزن السزلطة

التي رفضت الدولة استعمالها ،والقيام بالدور الذي لم يمارسه الجيش أصالً في الدفاع عن أمن المواطنين،

لصالح ميليشيات كبرى منظمة وفقاً للتسلسل الهرمي ،مما فتح المجال واسعاً أمام تقسيم جغرافي للبلد بزدءاً
من  .1976هذه الميليشيات هزي ،بصزورة رئيسزية" :القزوات اللبنانيزة" التزي اتخزذت مزن منطقزة شزرق بيزروت
والجبززال المحيطززة بهززا معقزالً للمسززيحيين ،وميليشزيا الحزززب التقززدمي االشززتراكي التززي أسسززها الزززعيم الززدرزي
كمال جنبالل وتمركزت في منطقزة الشزوف حيزث يقزيم عزدد كبيزر مزن ابنزاء الطائفزة الدرزيزة ،وحركزة "أمزل"

المسّلحة التي انخرطت فيها أكثرية شيعية إلى حين بروز قوة منافسها االسالمي الراديكالي "حززب هللا" بعزد

عام  .1982يضاف إلى ذلك ميليشيات أقزل أهميزة واتسزاعاً كزز"جيش لبنزان الجنزوبي" فزي الشزريط الحزدودي
فززي جنززوب لبنززان الززذي كانززت تحتلززه اس زرائيل بززين  1978و ،2000والتنظززيم الشززعبي الناصززري فززي صززيدا،
و"لواء المردة" الزغرتاوي .بناء الميليشيات وصعودها كان ُيترجم ميدانياً بتقاسم األرض فيما بينها.5
خلقزت الحزرب فزي لبنززان زعمزاء زواريزب وأحيززاء ارحزوا ينشزئون مجموعززات مسزلحة تتقاتزل وتقطززع
الطرقززات ،وتفززرض الخز ّزوات ،وتخطززف الرهززائن ،وتقززيم إذاعززات وتلفزيونززات خاصززة والسززبب هززو ذاتززه :المززال
والسززلطة .فززالحرب فززي لبنززان هززي ،بقوانينهززا وأحززداثها وفصززولها وأهززدافها واسززتراتيجيتها ،رهزان او لعبززة ذات

ُ .5ي ارج ز ززع تحقي ز ززق بعنز ز زوان" :الميليش ز ززيات اللبناني ز ززة :اداراته ز ززا وم ز ززداخيلها" 9 ،أجز ز ززاء ،نشز ز زرته الحيااااااة م ز ززا ب ز ززين 1/31
و 1990/2/9وفز ززق التسلسز ززل التز ززالي" )1( :الق ز زوات اللبنانيز ززة" )2( ،حركز ززة "أمز ززل"" )3( ،حز زززب هللا")4( ،
الحزززب التقززدمي االشززتراكي" )5( ،لزواء المززردة"" )6( ،قزوات حبيقززة"" )7( ،التنظززيم الشززعبي الناصززري")8( ،
"جيش لبنان الجنوبي" )9( ،الدولة اللبنانية تحت رحمة الميليشيات.
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أبعززاد إقتصززادية  -عسززكرية ،أظهززرت الميليشززيات ب ارعززة و"شززطارة" فززي اإلفززادة منهززا ،وبرهنززت عززن عقليززة

تجارية كبيرة ،فاستفاد أفرقاء النزاع من العديد من العناصر الحيوية لمصادرتها والمتاجرة بها.

التبدل الزذي أصزاب بنيتزه ومقاسزاته وكيفيزة
يظهر اإلقتصاد اللبناني ،إنطالقاً من تجربة الحربّ ،
تحول ززه ال ززى إقتص ززاد ميليش ززيوي ق ززائم عل ززى التهري ززب الش ززامل للبض ززائع ،وعل ززى التغيي ززر ف ززي طبيع ززة "اإلدارة"
ومفهومهززا التززي غززدت جزززءاً مززن حززروب الميليشززيات ،وارتباطهززا بالمززدى وتقاسززمه مززن خززالل إنشززاء كيانززات
مشززابهة للززدول حيززث العنززف والمنطززق اإلج ارمززي المحليززين يختلطززان بأبعززاد دوليززة .6وظززائف تمويززل الحززرب

كانت تؤمنها الى حد كبير صفقات التهريب والمساعدات "الخيرية" للدول المانحزة المسزؤولة بحزد ذاتهزا عزن
النززاع الززدامي .فززي المحصززلة ،النهززب واإلجزرام يؤديززان الززى التجزئززة والززى تطززرف الميليشززيات .7كيززف أمكززن

لإلقتصاد عبر مروره من اإلنتاج الى النهب ان يؤثر على دينامية الحرب؟

تمكنززت الميليشززيات ان تنشززئ تززدريجياً أبواب زاً لإلي زرادات وأخززذت تززنظم جبايتهززا تبع زاً للحاجززة الززى
الم ززال :م ززن "الضز زرائب" غي ززر المش ززروعة المفروض ززة عل ززى م ززرور الس ززلع واألش ززخاص عل ززى المع ززابر ب ززين

المن ززاطق ،إل ززى ال ززدوائر العقاري ززة والمص ززارف ،ون ززوادي القم ززار (الك ززازينوات) ،والم ارف ززئ ،ومص ززلحة تس ززجيل

الس ززيارات ،ودوائ ززر اله ززاتف .إض ززافة ال ززى ه ززذه الم ززداخيل ،إس ززتطاعت الميليش ززيات ت ززأمين مز زوارد اخ ززرى م ززن
التهري ززب (دخ ززان ،مش ززروبات ،محروق ززات ،خب ززز) ،والتالع ززب بال ززدوالر ع ززن طري ززق المض ززاربة عل ززى العمل ززة

ززورة ،8والكهربززاء (صززفقات المولززدات والشززموع)ُ .يشز ّزكل مجمززوع هززذه ال زواردات
الوطنيززة وتززروي العملززة المز ّ
األسزاس المززادي الززذي يززؤثر علززى القززدرات الماليزة للميليشززيات وتاليزاً العسززكرية .فتشززتري األسززلحة والمدفعيززة
والص زواريخ والززذخيرة ،وتنفززق علززى العناصززر المنخرطززة فززي صززفوفها وتززدفع لهززم رواتززب شززهرية ومسززاعدات

مالية وطبية وعينية وعائلية.

للتعرف علزى صزفقات المتنزازعين ،وتحالفزاتهم التكتيكيزة
المثلى ّ
دراسة تمويل الحرب هي الوسيلة ُ
واالسزتراتيجية ،ومزدى تزرابط المصزالح الماديزة والسززلطوية والحزبيزة التززي يلتقزوا عنزدها فتسززقط كزل الشززعارات

الطيبون ان الحرب قامت على أساسها وسقط الشهداء من أجلها.
والعقائد واألفكار التي يظن الناس ّ
قامززت االسززتراتيجية التززي إعتمززدها الالعبززون للوصززول الززى أهززدافهم علززى السززيطرة علززى الجززيش
الوطني ،حامي حدود الدولزة ووحزدة أ ارضزيها .مزن هنزا بزرزت عمليزات التحزريض واإلثزارة والتخطزيط بهزدف

. Jean Christophe Rufin, “Les économies de guerre dans les conflits internes”, ap.
… François Jean et Jean-Christophe Rufin (dir.), Economie des guerres civiles,
op. cit.
7
. Pierre Kopp, “Criminalisation de l’économie”, ap. François Jean et Jean-Christophe
Rufin (dir.), Economie des guerres civiles, … op. cit., pp. 425-465.
" .8تروي عملة مزورة" ،المحرر ،1976/5/26 ،ص .4
6
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اإلس ززتيالء عل ززى الوحز ززدات العس ززكرية وأس ززلحتهاُ .ذكز ززرت رواي ززات كثي ز زرة ح ززول وج ززود تعز ززاون ض ززمني بز ززين
الميليشيات سوياً على "تنظيف" األسواق التجارية ،9وهذا ما دفعها ربما نحو التعاون السياسي وعلى إقتسام
الجيش.
إنتهجز ززت الجماعز ززات المس ز زّلحة الداخليز ززة والقز ززوى الخارجيز ززة فز ززي حز ززروب لبنز ززان سياسز ززة األرض

المحروقززة .10ال شززك ان مثززل هززذه السياسززة غي زر نابعززة مززن تفكيززر واع ومززدرك للمصززالح اإلقتصززادية .ففززي
الوسزط التجزاري مززثالً ،كزان مسززيحيون ومسزلمون يعملززون معزاً وتجمعهززم مصزالح إقتصززادية مشزتركة .11لززذا،
ف ن نهب الوسط التجزاري واح ارقزه يعنزي ان المنظمزات المسزّلحة لزم تعزر أدنزى إهتمزام للمصزالح اإلقتصزادية
مرده الى الشعور بالخطر ،وحالة الذعر والخزوف
تدل التجارب ان ضعف العقالنية ّ
التي تجمع الطوائف .و ّ
على المصير ،مما يعطل التفكير لدى األفراد والجماعات في المجتمعات الشزرقية .عنزدما يرتسزم الفززع مزن

المستقبل ويتسلل الخوف الى الذهنيات ،قد يظهر تدمير منهجي للمصزالح اإلقتصزادية .12يب ّزين علزم الزنفس
السياسي وجود عالقة ،أحياناً ،بين الشعور بالخطر على المصير لدى فئة ما وممارستها سياسة تعتقد أنها

تحص ززنها ف ززي مواقعه ززا وتقيه ززا م ززن تق ززديم تن ززازالت .ف ززاإلدراك الس ززائد يعتب ززر ان التن ززازل مز زرادف لإلستس ززالم
ّ
فضل الفئة الخائفة علزى مصزيرها ،فزي بعزض الم ارحزل والظزروف ،إسزتمرار الحزرب كصزراع
ت
لذا،
المجاني.
ُ ّ
مززن أجززل البقززاء خشززية ان يززؤدي التهززاون الززى هزيمززة سززاحقة .ال يبززدو ان الشززعوب والمجتمعززات تززتعّلم مززن

تاريخ اآلخرين ،بل تتعّلم فقط عبر تاريخها ومنه.

منذ بداية الحرب بوشرت عمليات اسفرت عن تدمير منهجي لإلقتصاد .ظهزرت حزوادث تخريزب

على درجة عالية من الخطزورة تركزت وراءهزا العديزد مزن التسزاؤالت حزول الم ارمزي الحقيقيزة لمفتعليهزا وهويزة
المستفيدين ،ونتائجها المدمرة على مستقبل اللبنانيين ورفاههم.

التكيف مع ظروف الحرب .يعود مبعث هزذا الوصزف الزى مزا
أظهر اإلقتصاد اللبناني براعة في ّ
ُعرف عن اللبنانيين من سرعة في المبادرة ،بعد كل جولة عنف ،الى إعادة بنزاء مزا ته ّزدم واصزالح المبزاني
تحولززه مززن
واسززتبدال الزجززاج المح ّ
طززم .أظهززرت التغيي زرات العميقززة التززي أصززابت اإلقتصززاد اللبنززاني سززرعة ّ
 .9جوناثززان رنززدل ،حاارب األلااف ساانة :حتااا آخاار مساايحي ،أم اراء الحاارب المساايحيون والمغااامرة االس اراميلية… ،

مذكور سابقاً ،ص .91-87
. Mariano Aguirre, “Guerres civiles: idéologies folles”, in Le Monde diplomatique,
novembre 1995, p. 10.
 .11المرجع نفسه.

10

 .12تي ززودور ه ززانف ،لبناااان :تعاااايش فاااي زمااان الحااارب :مااان انهياااار دولاااة إلاااا انبعااااث أماااة … ،م ززذكور س ززابقاً،
ص .62
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التبدل ما اشتُهر به اللبنانيون من
إقتصاد سالم ونمو وازدهار الى إقتصاد حرب .وأكثر ما ساعد على هذا ّ
مضرة.
سرعة في التأقلم مع األوضاع الجديدة حتى وان تكن سيئة او
ّ
جزاءت التحزوالت اإلقتصزادية واإلجتماعيزة فزي حيزاة المجتمزع اللبنزاني بصزورة رئيسزية مزن عمليزة

تعرضززت مجمززل القطاعززات اإلقتصززادية واإلنتاجيززة الززى ض زربات
تقاسززم البلززد والفززرز السز ّزكاني الززذي رافقهززاّ .
متتاليززة مززا سززاعد علززى نشززوء طبقززة مززن أثريززاء الحززرب ،وهززم طائفززة مززن زعمززاء األحيززاء والميليشززيويين مززن
مختلززف المنززاطق ،مصززدر إث زرائهم غيززر مشززروع ،وهززو يتصززل ببززاب او أكثززر مززن األب زواب التاليززة :السززرقة،

التهريب ،المخدرات ،الضرائب على الوقود ،المطاعم والمالهي والمؤسسات الواقعة داخل مناطق نفوذهم.

في ظل هذه األوضاع المتدهورة أحجم العديد من الشركات التجارية العالمية عن إعتمزاد بيزروت

كمركززز ألعمالهززا ومكاتبهززا اإلداريززة .فض زالً عززن ان أح زوال األمززن السز ّزيئة أبعززدت السز ّزياح ،فتوقفززت الحركززة
وتحولزت الحركزة التجاريزة
السياحية .أما مرفأ بيروت ومطزار خلزده فكانزا يقفزالن فزي أثنزاء إشزتداد المعزاركّ .

عمان.)...
تدريجياً الى العواصم والمدن الرئيسية في البلدان المجاورة للبنان (دمشق ،الرنكاّ ،
خززالل م ارحززل التصززعيد إمتنعززت شززركات الطي زران الدوليززة عززن إسززتخدام مطززار بيززروت الززدولي.

العديد من شركات السفر الجوي ،خاصز ًة االميركيزة منهزا ،بقيزت ممتنعزة عزن تسزيير الزرحالت المباشزرة الزى
لبنان بسبب قرار حظر السفر الذي لزم تُفلزح جهزود المسزؤولين فزي رفعزه إال بعزد مزرور حزوالى سزبع سزنوات

زتم اسززتبداله بتعمززيم تحززذير رسززمي صززادر عززن و ازرة الخارجيززة فززي
علززى وقززف الحززرب وعمليززات اإلرهززاب ،فز ّ
13
واشززنطن لألميززركيين مززن أن لبنززان ال ي ززال مكان زاً خط ز اًر  .عززدد مززن الززدول األجنبيززة منعززت علززى رعاياهززا
السززفر الززى بعززض المنززاطق اللبنانيززة ،السززيما الززى منززاطق الوجززود العسززكري الغريززب فززي الجنززوب والبقززاع
وضاحية بيروت الجنوبية.

أدى اإلرهاب الذي مورس ضد بعض البعثات الديبلوماسية الزى إقفزال العديزد مزن سزفارات الزدول

زطرت الززى وقززف تمثيلهززا تحززت وطززأة الضززغول المفروضززة ،14وطالبززت رعاياهززا بمغززاردة
األجنبيززة ،التززي إضز ّ
األراضي اللبنانية بسرعة .15توقف تبعاً لذلك العديد من السفارات االخرى عن القيزام بزدورها القنصزلي لمزنح
 .13النهار ،1997/7/31 ،ص .1

 .14المحاارر ،1975/10/29 ،ص " ،6حركززة ترحيززل الدبلوماسززيين تتسززارع مززن بيززروت" (حززول مغززادرة أف زراد البعثززات
األجنبي ززة الع ززاملين ف ززي س ززفارات الوالي ززات المتح ززدة وال ززدول العربي ززة واألوروبي ززة الغربي ززة وش ززركات الطيز زران
العالمية).
" .15ألن ز ززه ال يب ز ززدو أن الموق ز ززف سيتحس ز ززن 4 :س ز ززفارات غربي ز ززة تطال ز ززب رعاياه ز ززا بمغ ز ززادرة لبن ز ززان بس ز ززرعة" ،المحااااارر،
 ،1975/12/14ص .8
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زطرون ال ززى الوق ززوف ف ززي ص ززفوف طويل ززة أم ززام المكات ززب
تأش ززيرات الس ززفر للبن ززانيين ال ززذين ك ززانوا أحيانز زاً يض ز ّ
تعرض المسؤولين فيها
القنصلية .وبسبب تشديد تدابير األمن والوقاية توقف العمل في تلك القنصليات بعد ّ
للتهديدات ومحاوالت القتل ،األمر الذي أعاق مختلف أنواع األنشطة مع الخارج.

أثززارت البحبوحززة التززي عرفهززا اللبنززانيون فززي السززنوات السززابقة للحززرب حسززداً شززديداً لززدى جي زران
لبنان .فزادت الضغينة ضدهم ألنهم لم يتعّلموا العزيش بحزذر وتحّفزظ شزديدين كوسزيلة لتزدارك توليزد الشزعور

بالحسززد والحرمززان عنززد اآلخزرين .فهززل ُيقلززع اللبنززانيون عززن تقاليززدهم المعروفززة؟ وهززل يتعّلمززون اإلمتنززاع عززن
المباهاة والمنافسة الشديدة إلبراز معالم الترف المتوافرة لديهم؟
3
اقتصاد الحرب بالمراحل الزمنية
التكيز ززف التز ززي سز ززمحت بالتز ززأقلم مز ززع التز ززدمير المنهجز ززي والمز ززنظم
ُيفهز ززم باقتصز ززاد الحز ززرب طز ززرق ّ
للمؤسسات االقتصادية ،ومع أزمزات الزنقص أو االنقطزاع فزي المزواد الحيويزة والمعيشزية ،واألثمزان المرتفعزة

أعم حالة الفوضزى وتحلزل النظزام ،وتاليزاً االسزتراتيجيات التزي جعلزت مزن اقتصزاد
للسلع والبضائع ،وبصورة ّ
الحززرب رهان زاً مهم زاً فززي الن ززاع بززين الميليشززيات .جززاء الحلززول التززدريجي القتصززاد الحززرب بطيئ زاً ،وتسززمح
المراقبة بالتمييز بين مرحلتين:

الحر من الصمود على هامش الحرب الداخلية
مرحلة ّ :1983-1975
تمكن االقتصاد الليبرالي ّ
المندلعززة فززي لبنززان منززذ  ،1975واسززتطاع بعززد جولززة الحززرب االولززى أي بعززد السززنتين األوليتززين -1975

 1976مززن تجديززد ق زواه بنسززبة عاليززة بعززد التززدمير الجسززيم الززذي أصززابه .عاشززت الجماعززات المس زّلحة علززى
النهب واقتناص الفرص في المجتمعات التي فرضت نفسها عليها بالقوة .في هذه المرحلزة تراكمزت الثزروات

بززين أيززدي الميليشززيات التززي سززعت إلززى بلززوج أكبززر قززدر مززن المززداخيل ،وتركزززت وسززائل االك زراه واالدارة فززي

االقطاعزات الجغرافيززة للجماعززات الطائفيززة وأُنشززئت هيئززات ولجززان محليززة سززعياً إلنعززاش حاجززات المزواطنين
بأداء يؤهلها أن تكون دويالت المستقبل.
العديد من التعديات كانت تشوب العمل الميليشيوي خالل هذه الحقبزة .كزان المحزاربون ينقضزون

البنززى التحتيززة أو لمحاولززة مصززادرتها ،ومجمززل مخززازن األسزواق فززي الوسززط التجززاري وعززدد
بضزراوة لتززدمير ُ
تم قصفه واح ارقزه مزا بزين ايلزول  1975ونيسزان  .1976فزي مرفزأ بيزروت كزان
كبير من مصانع الضواحي ّ
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رجال الميليشيات يبيعزون السزلع والبضزائع بالجملزة وبأسزعار بخسزة أقزل مزن قيمتهزا الحقيقيزة .16ومزع امتزداد

المعززارك فززي الزززمن ُشزّلت كززل النشززاطات خززالل األشززهر التسززعة االولززى مززن  .1976سززار تززدمير الرسززاميل
الثابتة وفق منطق مزدوج :تدمير التراث واألُسس المادية المشتركة التزي يقزوم عليهزا التعزايش بزين الطوائزف

لشززرعنة مشززروع الحززرب ،ومززن جهززة ثانيززة حرمززان الفريززق الخصززم مززن المصززادر والحاجززات اليوميززة العامززة
السززيما التموينيززة والنفطيززة والكهربائيززة والمائيززة وغيرهززا وضززمان احتكارهززا .ظهززرت اآلثززار السززلبية للتخريززب

بصززورة فوريززة حيززث انخفززض النززات القززومي ،واتجهززت أنظززار السززكان والمجموعززات المسزّلحة نحززو الخززارج،

وبخاصة نحو المغتربين ،من أجل البحث عن مصادر مالية بديلة .وظهر تناقض الفت تمثل في محافظزة

الليرة اللبنانية على سعر صرف عال في مقابل الدوالر ،فارتفعت قيمتها مغذي ًة بزذلك ثقزة عميزاء باالقتصزاد
تعرضزت لإلنخفزاض .وظلزت رواتزب المزوظفين،
اللبناني ،ممزا خفزف مزن آثزار الحزرب علزى المزداخيل التزي ّ

بمززا فززيهم العسززكريين المتمززردين ،تُززدفع بانتظززام ،فززي حززين واصززلت الدولززة دعززم أسززعار المشززتقات النفطيززة
والطحين والسكر وغيرها.

مرحلة  :1990-1983تُعتبر هذه الحقبة مرحلة انهيار الدولة التي خسرت وسائل اإلكزراه والقزوة
المنظمززة مززع انقسززام الجززيش الثززاني عززام  .1984ولززم تعززد تسززيطر سززوى علززى  %10فقززط مززن األ ارضززي

اللبنززاني مززن دون م زوارد تُززذكر .فززي حززين انهززا عززام  1980كانززت مززا ت ززال تحصززل علززى نسززبة عاليززة مززن
17
تم شراؤه مزن الواليزات المتحزدة
الواردات الجمركية  .واألسوأ أن عتاداً حربياً تُ ّ
قدر قيمته بمليارات الدوالرات ّ
األميركية إلعادة تجديد ألوية الجيش اللبناني انتقل إلزى أيزدي الميليشزيات عنزدما أعلنزت هزذه حالزة عصزيان

في بيروت "الغربية" ،فانقسزم الجزيش فزي شزبال  .1984هزذه الخسزارة للشزرعية أضزعفت الثقزة بزالليرة ،وأدت

إلى انخفاض حاد في قوتها الشرائية.

أخ ززذ اقتص ززاد الحز ززرب من ززذ ذلز ززك الوق ززت ينمز ززو عل ززى أنق ززاض بلز ززد م ززدمر ،ومنغلز ززق عل ززى انتز ززاج

استهالكي ،فالزراعة تراجعت ،والرساميل الثابتة أُصيبت بتدمير لزم يعزد ممكنزاً تعويضزه ،وتع ّزرض ال أرسزمال
النقززدي لنزززف م زرتبط بانهيززار اللي زرة .الموظفززون واالج زراء فززي القطززاع الثززالثي أي الخززدمات ،كززانوا ،عموم زاً،
الضحايا الكبرى لالستقطاب الذي أصاب المجتمزع اللبنزاني بزين أقليزة مسزتفيدة مزن اقتصزاد الحزرب وأكثريزة
من الناس تعرضوا لإلفقار .جاءت الهجرة إلى المغتربات كقزدر طبيعزي وحتمزي مزالزم لليزد العاملزة الكفزوءة

 .16جوناثززان رنززدل ،حاارب األلااف ساانة :حتااا آخاار مساايحي ،أم اراء الحاارب المساايحيون والمغااامرة االس اراميلية… ،
مذكور سابقاً ،ص .91-87
. Salim Nasr, “Anatomie d’un système de guerre interne: Le cas du Liban”, Paris,
Cultures et Conflits, no. 1, hiver 1990-1991, p.93.
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والكوادر ،إلى درجة أن لبنان وجد نفسه في آواخر الحرب مع نمو ديموغرافي متناقص حيث انخفض عزدد

السكان من ثالثة ماليين إلى أقل من ذلك بقليل ،من دون التطزرق إلزى احتسزاب المهجزرين والعزاطلين عزن

العمززل والعززبء علززى الطوائززف ،وبخاصززة مسززيحيي بيززروت "الغربيززة" والشززوف وشززيعة الض زواحي الشززمالية

ولبنان الجنوبي ،ومن دون إغفال الفلسطينيين.

قي بداية النزاع ،كانت منظمات "الدفاع الذاتي" ،التي هزي بمعظمعهزا ميليشزيات محليزة ،تتعزايش

بالتكافززل مززع المزواطنين الززذين تتحززدر مززنهم .ولززم يكززن الرعيززل األول مززن رجززال الميليشززيات يتقاضززون أُجززو اًر
يميززهم عزن المقزاتلين المحتزرفين التزابعين لمنظمزة التحريزر الفلسزطينية .أُولزى عمليزات
شهرية ،وهذا ما كان ّ
ش زراء األسززلحة كانززت مرسززملة مززن قبززل ممززولين محليززين .واذا كززان انقطززاع النشززال االقتصززادي ومسززتوى

التدمير انعكسا على مداخيل االسرة ،18إال أنه لم يكن لهما أثر على صورة الحرب التي ُعزيت إلى أسزباب
خارجية.
ولكززن السززوق الكبيززر الززذي أقامتززه الميليشززيات المسززيحية فززي مرفززأ بيززروت عززام  1975ومصززادرة

الميليش ززيات المس ززلمة ف ززي بي ززروت "الغربي ززة" ،لألمتع ززة واألث ززاث ف ززي منطق ززة الفن ززادق الفخم ززة ،ش ز ّزكال طريق ززة

لتعويض المحاربين نظ اًر لغيزاب االجزور وضزعفها الشزديد .19وبحسزب التقزديرات المتطابقزة فز ن نهزب المرفزأ

أعطى الميليشيات دخالً يتراوح بين مليار وملياري دوالر ،وسرقة الوسط التجاري مبلغاً مماثالً.20
امتهن رجال الميليشيات الكبزرى عملهزم مثزل "القزوات اللبنانيزة" ،و"جزيش لبنزان الجنزوبي" والحززب

التقزدمي االشزتراكي الزدرزي ،و"أمزل" و"حززب هللا" .هزذا التطززور أدى إلزى تح ّزول فزي وضزع المحزاربين الززذين
زدد مززن الضززبال فززي بعززض التنظيمززات كززانوا يتلقززون دورات تدريبيززة فززي
أصززبحوا يرتززدون الزززي النظززامي .عز ا

الثكنات والمعسكرات ،وأحياناً في الخارج (االتحاد السوفياتي ،بعض دول أوروبا الشرقية ،اسزرائيل، 21) ...
ويتقاض ز ززون روات ز ززب غالبز ز زاً م ز ززا كان ز ززت المص ز ززدر الوحي ز ززد إلعال ز ززة أُس ز ززرهم الت ز ززي أص ز ززابتها البطال ز ززة والش ز ززلل

18

. Robert Kasparian, Enquête sur la famille chrétienne au Liban, Beyrouth, Cedroc,
1990, 266p.
19
. D’après un rapport intitulé “Liban: Reconstruction et sécurité”, publié par la
Direction générale de la documentation de l’information et des recherches
(DGDIR), Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Ottawa,
Canada, novembre 1995, 54 p., pp. 11-12.
20
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, ap. François Jean et JeanChristophe Rufin (dir.), Economie des guerres civiles, Paris, Hachette, édition
Pluriel-Inédit, 1997, 599p., p 74.
 . 21الحياة 7 ،و ،1990/2/8ص .8
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االقتصادي .22لكن حصزة الرواتزب مزن الزدخل كانزت أقزل أهميزة مزن المصزادر االخزرى التزي ب مكزان رجزال
الميليشيات بلوغهزا بسزبب مزوقعهم النافزذ ،حيزث يصزبح بوسزعهم الوصزول إلزى المزواد التموينيزة االسزتراتيجية

مثل الطحين والمحروقات ،والى الثروات المكتسبة مجاناً بالنهب واألنشزطة التزي ت ّزدر أرباحزاً غيزر مشزروعة
كالتهريززب والتبززغ والسززجائر والمخززدرات .23نمززت تاليزاً طبقززة مززن األثريززاء الجززدد اكتسززب أفرادهززا نفززوذهم مززن

السالح والمداخيل التي امتلكوها.

. D’après un rapport intitulé “Liban: Reconstruction et sécurité”, publié par la
Direction générale de la documentation de l’information et des recherches
(DGDIR), … op. cit.
 .23بطزرس لبكزي" ،المعطيزات االقتصزادية والصزيغة السياسززية فزي لبنزان" ،فزي كتزاب :العبااور إلاا الدولاة (مزن المعانززاة

22

إلى المواطنية) ،بيروت ،المؤسسزة اللبنانيزة للسزلم األهلزي الزدائم بالتعزاون مزع مركزز المزؤتمرات فزي ايانابزا-
قبرص ،جزء  ،2المكتبة الشرقية 280 ،1995 ،ص ،ص .94-69
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4
تحول طبيعة االقتصاد ومجاله وتراتبه
ّ
بالمقارنززة مززع النظززام الشززديد الحريززة فززي سززنوات مززا قبززل الحززرب ،تحز ّزول االقتصززاد اللبنززاني فززي
تغيززر اإلقتصزاد فززي طبيعتزه ألن التهريززب ،وهزو النشززال الهامشزي للسززتينات واوائززل
طبيعتزه ومجالززه وتراتبزهّ .

السيارات المسروقة
السبعينات أخذ يتعمم وينتشر .أصبح مرفأآ صور وطرابلس مركزين الستيراد المركبات و ّ

24
وتغيزر فزي الت ارتزب ألن الميليشزيات كانزت
غالباً مزن اوروبزا بواسزطة أشزخاص يعملزون لحسزابهم الخزاص ّ .
تنخ ززرل ف ززي دورة النه ززب بف ززرض "الضز زرائب" ،وبالتع ززاون م ززع عم ززالء آخز زرين إلع ززادة تص ززدير المحروق ززات

واألخشاب والحديد واإلطارات واألدويزة ،وغيرهزا .وأخزذت تص ّزدر مزواد التمزوين المدعومزة مزن خزينزة الدولزة
اللبنانية نحو البلدان المجاورة .وكان قسم من مستوردات النفط التي ينقص سعرها في لبنان عن السعر فزي

بلدان المنشأ في الخلي مثالًُ ،يعاد تصديره عن طريق التهريب نحو سوريا وتركيا واالردن وقبرص.25
شكل جززءاً ال
وتبدل االقتصاد في طبيعته حيث سيطرت بسرعة فكرة مفادها ان إدارة االقتصاد تُ ّ
ّ
يتج أز من حرب الميليشيات .ففي بلزد تفزوق فيزه المسزتوردات مزن الخزارج قيمزة صزادراته ،فز ن الوصزول إلزى
مصادر المواد االسزتهالكية مزن دون الحاجزة إلزى المزرور بوسزاطة أحزد االعزداء يعتبزر أولويزة قصزوى .منزذ

 ،1976باشر الحزب التقدمي االشتراكي الدرزي و"الحركة الوطنية" باسزتيراد المحروقزات إلزى الم ارفزئ التزي

الجيزه وخلزده ،لعزدم قزدرتهما علزى الوصزول إلزى مصزافي الزه ارنزي وطزرابلس ،أو
تم إعدادها على عجل فزي ّ
ّ
إلززى خ ازنززات الززدورة فززي المنطقززة المسززيحية .و"الجبهززة اللبنانيززة" أخززذت علززى عاتقهززا منززاطق شززمال بيززروت
خارق ز ًة احتكززار الدولززة ،حيززث قززام أحززد المق زربين مززن رئززيس "الجبهززة" ،بافتتززاح حركززة االسززتيراد مززن طريززق
التهريززب عبززر مرفززأ ضززبيه .وكززال الفزريقين كززان يختبززئ وراء رجززال أعمززال مززن طائفتززه .بززدأت أولززى عمليززات

مأسسززة ُبنززى اقتصززادية موازيززة للدولززة اللبنانيززة حيززث تأسسززت مجموعززات تضززم جززامعيين ومتعهززدين إلدارة
األعمال االقتصادية ،بخاصة التجارية ،وتولوا بأنفسهم مهمة التموين والتوزيع في المناطق الشرقية.
أدرك ه زؤالء المتعهززدون االوائززل ان الحززرب ،وان تكززن مززدمرة ،يمكززن أن تُنززت ثززروات ،وأنززه فززي
مقدورهم التأثير على السياسات والميليشيات الستثارة أنشطة حربية ذات أهزداف موجهزة اقتصزادياً .مزن هنزا
جهدوا لتحقيق األرباح عبر توفيرهم مستلزمات المشاركة في مجهود الحرب مثل المعدات الحربيزة ،وتمزوين

المنظمات المسّلحة والسكان المدنيين .كان المتعهدون يشاركون امراء الحرب ألن تزدخلهم يزؤثر فزي أسزعار
وقيمة البضائع والخدمات .وأبلغ مثال علزى ذلزك هزو عبزور سزفن النقزل البحريزة بزين جونيزه وقبزرص ،حيزث
.Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, … op. cit., p 72.
. Ibid.
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أُنشززئ خززط مالحززة لسززفر السززكان مززن الززبالد بززدءاً مززن  ،1986وتحديززداً مززن المنززاطق الشززرقية التززي لززم يكززن
متاحاً للقاطنين فيها الوصول إلى مطار خلده ،في جنوب بيروت :فمن جهة ،لم يبحث أحزد عزن اتفزاق مزع
الميليشززيات االخززرى فززي "الغربيززة" إلعززادة فززتح منفززذ بز ّزري آمززن إلززى خلززده ألن "الق زوات اللبنانيززة" كانززت علززى
وشك اإلنتهاء من بناء مطار بديل في حاالت قرب جبيل؛ ومن جهة ثانية ،كزان اقزالع بزواخر الركزاب مزن

جونيه يت ارفزق ،أحيانزاً ،مزع اطزالق بعزض قزذائف المدفعيزة علزى بيزروت "الغربيزة" السزتثارة ردود الميليشزيات

المسززيطرة عليهززا باتجززاه المينززاء المززذكور ،ممززا كززان يمززنح شززركة النقززل ،مبززر اًر لرفززع سززعر بطاقززة السززفر.26
ومثال آخر توفره االرباح الطائلة التي حققتها الشركات الخاصة الممونة لزدير القمزر بالمحروقزات والطحزين

إبان الحصار الذي فرضه الحزب التقدمي االشتراكي على البلدة حتى عيد الميالد .1983

فززي مرحلززة الحقززة قززام المقززاتلون الززذين سززيطروا علززى قطاعززات اسززتراتيجية فززي االقتصززاد (مثززل

اس ززتيراد المحروق ززات ،وانت ززاج االس ززمنت ) ...باس ززتثمار أنش ززطة جدي ززدة كاالتص ززاالت ،والوس ززائل المس ززموعة

المحرمزة قانونزاً ،منزدفعين فزي
والمرئية ،واجتازوا بسهولة الحدود الفاصزلة بزين االقتصزاد المشزروع واألعمزال
ّ
انتززاج المخززدرات وتهريبهززا .أدت هززذه األنشززطة إلززى ظهززور العبززين اقتصززاديين جززدد يعملززون فززي آن واحززد

للميليش ززيا ولحس ززابهم الخ ززاص ،ويس ززتثمرون ف ززي القط ززاع العق ززاري ف ززي لبن ززان ويغتن ززون تح ززت مظل ززة النظ ززام

الميليشيوي.

أعززادت الميليشززيات "ترتيززب" المجززال االقتصززادي اللبنززاني بتفجي زره إلززى اقطاعززات جغرافيززة حيززث

سعت كل ميليشيا إلى احتكار االستيالء على المصادر المالية :هذه هي احزدى نتزائ المواجهزات المسزّلحة

بين "القوات اللبنانية" وتنظزيم "المزردة" الزغرتزاوي عزام  ،1978بهزدف مراقبزة الم ارفزئ وشزركات انتزاج الت اربزة

في الشمال .اسزتتبع ذلزك تقسزيماً دام حتزى عزام  ،1990وعنزدما أصزبح سزمير جعجزع قائزداً ل ز "القزوات" عزام
 1986تمكن من الحصول على بعض قواعد المصادر المالية بخاصة على الحاجز "الجمركي" في البربارة
علززى الطريززق السززاحلي الفاصززل بززين الشززمال والجبززل .27سززبق ذلززك سززحق ميليشززيا "نمززور االح زرار" التابعززة

الجمي ززل ع ززام
لز زرئيس "الجبه ززة اللبناني ززة" كمي ززل ش ززمعون ،والحاقه ززا بز زز"القوات اللبناني ززة" التابع ززة للش ززيخ بش ززير
ّ
 ،1980والتوحيد القسري لميزانية "الجبهة" وصندوق الجباية التابع لها .28ولكن تشزكيل مجزاالت سياسزية –
اقتصادية هي أشزبه بزدويالت ،لزم يكزن يعنزي أن كزل كيزان منهزا يعزيش باكتفزاء ذاتزي ،بزل العكزس .فالعالقزة

26

. Ibid.
 .27بيززار عطززاهللا" ،مززاذا بقززي مززن "الق زوات اللبنانيززة" بعززد حز ّزل الميليشززيات وسززجن القائززد؟" ،النهاااار،1996/7/15 ،
ص .6
 .28المرجع نفسه.
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مززع الخززارج ليسززت ضززرورية لتلززك الكيانززات فحسززب ،بززل بخاصززة التبززادل التجززاري بززين المنززاطق وم ززرور

لتجنززب حصززول أزمززات انقطززاع الم زواد الحياتيززة مثززل
البضززائع ،ممززا كززان ُيشززكل ُبعززداً حيوي زاً الزدهارهززا ،أو ّ
الطح ززين والغ ززاز وغيره ززا ،أو لتغذي ززة "الضز زرائب الجمركي ززة" ،أي التهري ززب غي ززر المش ززروع والس ززيما مخ ززدرات

البقززاع .وواصززل النظززام المصززرفي أيض زاً وظيفتززه عبززر شززبكات متعززددة تخززرق الطوائززف والمنززاطق ،ويجززدر
تفجر الموزاييك اللبناني ال كآليزة للشزلل فحسزب بزل كديناميزة توّلزد االربزاح .فالميليشزيات هزي الفاعلزة
تحليل ّ
في التقسيم الجغرافي ،وفي ادارة المناطق واإلفادة المباشرة منها.
5
تبدل مصادر المداخيل
ّ

زردي األوضززاع
كيززف كززان يعززيش اللبنززانيون ،ومززن أيززن كززانوا يحصززلون علززى المززال فززي مقابززل تز ّ
التحول الجذري اإلقتصادي واإلجتماعي الذي حدث في لبنان؟
اإلقتصادية والمعيشية؟ وما هي وقائع
ّ
تبدلت مصادر المال والدخل لزدى اللبنزانيين نتيجزة للتغييزرات العميقزة التزي أصزابت المجتمزع فزي

تحولززه مززن حالززة السززلم الززى الحززرب .ظهززرت طبقززة مززن أثريززاء الحززرب ت ارفززق صززعودها مززع زيززادة عززدد أفزراد
ّ
الطبقات الفقيرة وتقّلص حجم الطبقات المتوسطة الدخل.
المصدر األول لمداخيل اللبنانيين لهو أموال المغتربين اللبنزانيين العزاملين فزي الخزارج .29عزاش

قسم من العائالت اللبنانية خالل الحرب بفضل التحويالت المالية التي كانوا يتلقونها من أقربائهم في بلدان

اإلغتراب مما خّفف من وطأة العجز في ميزان المدفوعات .ولكن في مقابل هذا الدعم المزالي ،الزذي سزمح
للعديززد مززن اللبنززانيين المقيمززين بمتابعززة العززيش الميسززور لمززا وف زره لهززم مززن وسززائل نقديززة لمقاومززة البطالززة

وتضاؤل فرص العمل ووقف اإلنتاج ،خسر لبنان أعداداً كبيرة من اليد العاملة الوطنية الكفؤة هم من القوى
اإلجتماعيز ززة الناشز ززطة مز ززن كز ززل الفئز ززات يعملز ززون فز ززي البنز ززاء والصز ززناعة والتجز ززارة وغيرهز ززا مز ززن القطاعز ززات
اإلقتصادية .ظهرت اإلنعكاسات السلبية بوضوح في هجرة أصحاب الكفاءات والمهارات والعناصر المؤهلة

مهنياً ،فأدت الى إفقار البالد من قدراتها اإلنتاجية واستنزفت القزوى والطاقزات الشزابة العاملزة فزي المجتمزع.
جرفززت هززذه الهج زرة الكثيفززة العديززد مززن العززاملين فززي القطاعززات الصززناعية والهندسززية والصززحية والفندقيززة
التجزار لممارسزة نشزاطاتهم فزي
وأصحاب اإلختصزاص فزي حقزل المزال واإلقتصزاد .وهزرب رجزال األعمزال و ّ

. Aline Angoustures et Valérie Pascal, “Diasporas et financement des conflits”, ap.
François Jean et Jean-Christophe Rufin (dir.), Economie des guerres civiles,
Paris, Hachette, édition Pluriel-Inédit, 1997, 599p., pp. 495 – 542.
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طر عدد من المصارف الوطنية واالجنبيزة الزى إفتتزاح فزروع فزي اوروبزا او فزي بلزدان مجزاورة.
الخارج .واض ُ
إلى ذلك ،ترك البالد قسم من المؤسسات التجارية والصناعية ومكاتب الدراسات.

منذ بداية الحرب الداخليزة عزام  ،1975اختزار كثيزر مزن اللبنزانيين العزيش فزي منفزاهم االختيزاري

فززي بلززدان الخلززي  ،والززدول الغربيززة :الواليززات المتحززدة ،كنززدا ،اوسززتراليا ،وفرنسززا .وهززذه اإلخي زرة وان لززم تكززن

تأوي الجالية اللبنانية األكبر عدداً لكنها تبقى وجهة مفضلة للمهاجرين إلى اوروبزا بسزبب الزروابط التاريخيزة

بين البلدين ،وكونها منحت خالل مراحل طويلة حق اللجوء حكماً للبنانيين.
دراسة تدخل المغتربين اللبنزانيين فزي تمويزل الحزرب تسزتحق بحثزاً متمزاي اًز ،ألن كزل طائفزة تزرتبط
بأحززد أفرقززاء الص زراع .وعموم زاً ف ز ن لبنززان كززان مرتبط زاً إلززى حززد كبيززر بمغتربيززه ،واسززتطاع البلززد الصززمود
اقتصززادياً خززالل الحززرب بفضززل تحززويالت المهززاجرين .وهززذه األمزوال سززاهمت تاليزاً فززي تمويززل الصزراع عززن
طري ززق الميليش ززيات خاصز ز ًة بع ززد انهي ززار الدول ززة .وحي ززث ان ززه ال تت ززوفر معلوم ززات وافي ززة ودقيق ززة ع ززن معظ ززم
الطوائززف ،ف نززه جززرى اختيززار البحززث فززي العالقززات بززين المغتزربين الشززيعة فززي افريقيززا الغربيززة وحركززة "أمززل"

التي على ما يبدو كانت مرتبطة بتمويل متأت من مغتربيها بالنسبة لموازنتها الشاملة.30

اسززتوطن الشززيعة اللبنززانيون الززذين هززاجروا إلززى افريقيززا الغربيززة منززذ نهايززة القززرن التاسززع عشززر فززي

غانزا ،سززيراليون ،ليبيريزا ،نيجيريززا ،وشززاطئ العزاج ،مززدفوعين بالصززعوبات االقتصزادية و"التهمززيش السياسززي"
لطائفتهم .وغالباً ما كان حلولهم في افريقيا يأتي مصادف ًة ،إذ كان يزرتبط بزنقص المزوارد الكافيزة لزديهم التزي
ال تسمح لهم بمواصلة الهجرة نحو القارة االميركية .وجاء اندماجهم السريع في اقتصاديات الزدول المضزيفة

ليكسززبهم المززال الززذي كززانوا يحولونززه إلززى بلززدهم االم لبنززان .31تراكمززت منززذ  1959أرصززدة هامززة مصززدرها

افريقيا الغربية ،ت ّزم اسزتخدامها لبنزاء مزدارس ودور للعبزادة ألبنزاء الطائفزة الشزيعية فزي لبنزان .وبزرغم ابتنزائهم
الثززروات ،ف ز ن الززذين عززادوا إلززى لبنززان مززن بلززدان المهجززر فززي السززتينات لززم يكززن يجززدوا لهززم موقع زاً سياسززياً

مناسباً في المجتمع اللبناني حيث كان يسود لدى الشيعة شعور بالتهميش.

عبززر عززن هواجسززها وتطلعاتهززا فززي شززخص اإلمززام السز ّزيد موسززى
وجززدت الطائفززة ناطق زاً ُمززدافعاً ُي ّ
الص ززدر ال ززذي أنش ززأ ع ززام  1969المجل ززس اإلس ززالمي الش ززعي األعل ززى لتوطي ززد مكان ززة الش ززيعة ف ززي المجتم ززع

اللبناني .فجال علزى بلزدان افريقيزا طالبزاً دعزم المغتزربين ومسزاعداتهم .أوجزد اإلمزام الصزدر أرضزية سياسزية

مززوف اًر شززرول تضززامن حقيقززي مززالي ومززذهبي .أدى تززدهور الوضززع فززي لبنززان ،وطف زرة الحركززات المس زّلحة
30

. Ibid
أيضا تحقيق صحفي بعنوان" :حركة أمل في الجنوب :جهاز متردد ...تأكله الفوضى" ،الحياة،1990/2/1 ،
يراجع ً
ص .8

. Ibid
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الفلسطينية ،فضالً عن الموقف الصعب للشيعة في جنزوب لبنزان ،إلزى دفزع الصزدر لتأسزيس ميليشزيا "أمزل"

ع ززام  .321975وس ززمح التض ززامن ب ززين أبن ززاء الطائف ززة الش ززيعية المقيم ززين ف ززي لبن ززان وأولئ ززك الموج ززودين ف ززي
المهجر ،باإلفادة من شبكة تمويل شديدة الفاعلية أكسبت جزئياً حركة "أمل" .الدفق المالي مزن افريقيزا نحزو
لبنان بدأ يعمل قبزل الحزرب ،وتعززز عنزدما انفجزر النززاع .وال يمكزن الحزديث عزن شزبكة بزالمعنى المحصزور

أُنشأت لتمويل الحرب ،ولكن عن شبكة كانت موجودة أصالً وأفادت منها الميليشيا.

ظاهري زاً فززي الطوائززف المقابلززة ،أفززاد الحزززب التقززدمي االشززتراكي و"الق زوات اللبنانيززة" مززن تمويززل
اغت اربززي حيززث كانززت المسززاعدات تمز ّزر عبززر شززبكات مماثلززة تقززوم علززى التضززامن العززائلي والمززذهبي .لكززن
حصة التمويل االغترابي لز"القوات اللبنانية" بحسب العديد من المراقبين كانت أضعف.

ل ززم تك ززن المس ززاعدة المالي ززة المباشز زرة للمجموع ززات االغترابي ززة س ززوى واح ززدة م ززن آلي ززات التموي ززل

الموضوعة في خدمة الطوائف – االمُ .عرف مثالً وجود شبكات تجارة تهريب المخدرات على درجزة عاليزة
مززن التنظززيم تززورل فيهززا لبنززانيون فززي المهجززر وارتبط زوا بطريقززة أو بززأخرى ،بالميليشززيات المختلفززة ،وكانززت

تساهم في تمويل النزاع.

المصاادر ال اااني للمااداخيل لهااو المااال السياسااي الززذي يصززعب تقززدير حجمززه بدقززة .فهززو ُيمثززل

المصززدر الثززاني للززدخل الززوطني مززن دون مقابززل فززي اإلنتززاج .فالمنظمززات المس زّلحة كانززت تتلقززى عش زرات
الماليززين مززن الززدوالرات لتمويززل مؤسسززاتها مززن الززدول الممولززة التززي كانززت تغززدق األم زوال واألسززلحة علززى

حلفائها الداخليين إلستخدامها في خدمة أهدافها .فمنظمة التحرير الفلسطينية ،على سبيل المثال ،تلقت من
الدول العربية النفطية في الفترة الممتدة مزا بزين  1975/10/23و 1976/8/2مسزاعدات ماليزة نقديزة بقيمزة

 40مليز ززون دوالر عز ززدا المسز ززاعدات العينيز ززة الكبي ز زرة الحجز ززم كالهبز ززات الطبيز ززة والم ز زواد الغذائيز ززة واأللبسز ززة
والمحروقات وغيرها.33

ويضاف الزى هزذه ،المسزاعدات الس ّزرية للجنزاح السياسزي والعسزكري فزي الطزرف المقابزل المتمثّزل
بالفريق المسيحي المحارب .وعلزى الزرغم مزن ان أهزالي المنزاطق الشزرقية ،ذات الغالبيزة المسزيحية ،سزاهموا
فززي تمويززل ميليشززياتهم بعززد شززعورهم بززالخطر المحززدق ،إال ان ذلززك لززم يكززن ليشز ّزكل سززوى جزززء مززن أم زوال
الحرب غير كاف لتغطية جميع النفقات الحربية والعسكرية.

. Cf. Michael Johnson, “Class and Client in Beirut: The Sunni Muslim Community and
the Lebanese State 1840-1985”, Political Studies of the Middle East Series, op.
cit.
 .33النهار ،1976/4/12 ،ص  4و ،1976/7/20ص .4
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كل القوى المسّلحة في الداخل إحتاجت الى حليزف خزارجي تسزتقوي بزه ضزد منافسزيها الزداخليين

وتحصززل من ززه عل ززى مس ززاعدات مالي ززة ،او عيني ززة كالسززالح وال ززنفط وس ززائر التق ززديمات م ززن تم ززوين ومالب ززس

غل الوضع اإلقتصادي إلى أقصى الحدود ،فالميليشيات إستطاعت الحصول على البتزرول مزن
وغيرها .إستُ ّ
الززدول العربيززة النفطيززة مجان زاً او بأسززعار زهيززدة .وكانززت تبيعززه فززي السززوق الداخليززة لجمززع األم زوال الالزمززة
عبزر
لتحقيق أهدافها .كل نظام كان ُيم ّزول جماعزة مسزّلحة وصزحيفة حتزى يكزون لزه أداة نفزوذ فزي "السزاحة" ُي ّ
بها عن سياسته وأهدافه الخاصزة .هكزذا وعبزر هزذه التبعيزة الماليزة تورطزت معظزم الزدول العربيزة علزى وجزه

التقريب في النزاع داخل لبنان.

المصاادر ال الااث لهااو المااال الناااجم عاان الجبايااات غياار الشاارعية .فالميليشززيات المسزّلحة أقامززت

الحواجز المالية على المعابر ،التي كانت تصل المناطق ببعضها ،حيث كانت تفرض رسزم مزرور جمركزي

علززى إنتقززال األشززخاص والسززيارات والبضززائع بهززدف تمويززل العمليززات الحربيززة ،34فض زالً عززن تززأمين المززال

الززالزم لززدفع مرتّبززات العناصززر التابعززة لهززا .لززم يكززن إنتمززاء الم زواطنين المززذهبي او الززديني يلعززب دو اًر مززؤث اًر
الخويات وجباية الرسوم غير المشروعة ،فكزل المزواطنين كزانوا سواسزية إزاء هزذه "الضزرائب"
بالنسبة لفرض
ّ
التززي كانززت تفززرض علززيهم عبئ زاً ثقززيالً .وعلززى رغززم تقاسززم الززبالد وتقطيززع أوصززالها جغرافي زاً بززين قززوى األمززر
الواقززع ،فز ن التبززادل التجززاري لززم ينقطززع بززين المنززاطق المختلفززة التززي كانززت كززل واحززدة منهززا تخضززع لسززلطة

معينة.

أُقيمززت الح زواجز الماليززة فززي معظززم المنززاطق اللبنانيززة مززن الشززمال الززى الجنززوب .ففززي المنطقززة

المسزيحية ،علزى سزبيل التعزداد ال الحصززرُ ،نصزب خزالل "حزرب السزنتين" حززاجز "ضزريبي" الزى الشزرق فززي
منطقززة عيززون السززيمان علززى الطريززق المؤديززة الززى البقززاع .35والززى أقصززى جنززوب هززذه المنطقززة ُرّكززز حززاجز
قرب المتحف بقي قائماً حتى نهاية الحرب .وفي الجهة المقابلة أُقيم حزاجز قزرب محلزة البربيزر ،أمزام بنايزة
زوزع بزين
العجة قبالة "قصر الصنوبر" عند مدخل المنطقة الغربية ذات الغالبية اإلسالمية ،كانزت مداخيلزه ت ّ
ّ
المنظمزات المسزّلحة التابعززة لزز"الحركة الوطنيزة" .وفززي مرحلززة متقدمززة مززن الحزرب أُقززيم حززاجز البربززارة شززمال
"المعقززل" المسززيحي بززالقرب مززن جسززر المززدفون علززى الحززدود الفاصززلة بززين محززافظتي جبززل لبنززان والشززمال،

وآخززر ف ززي بكفيززا إل ززى الش ززرق ،وثالززث ف ززي منطق ززة المززونتي ف ززردي جنززوبي ه ززذا "المعق ززل" .أمززا ف ززي الش ززوف

والمناطق الدرزيزةُ ،فنصزب حزاجز مزالي فزي نبزع الصزفا ،وآخزر فزي رأس المزتن ،وثالزث عنزد ملتقزى النهزرين
 .34بطزرس لبكزي" ،المعطيزات االقتصزادية والصزيغة السياسززية فزي لبنزان" ،فزي كتزاب :العبااور إلاا الدولاة (مزن المعانززاة
إلى المواطنية) … ،مذكور سابقاً.

 .35النهار ،1976/9/15 ،ص .4
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في المنطقة الساحلية .أقام المردة ،في الشمال ،حاج اًز مالياً في سلعاتا علزى مقربزة مزن شزركة الت اربزة .وفزي

الخويززات علززى المززارة.
سززائر المنززاطق إنتشززرت الح زواجز "الجمركيززة" التابعززة للميليشززيات مززن أجززل فززرض
ّ
بتبدل مزوازين القزوى والميليشزيات المسزيطرة .يصزعب تاليزاً
تتبدل ّ
وكانت العناصر التي تتولى زمام الحواجز ّ

القيززام بتحديززد دقيززق لمجمززل الح زواجز التززي أُقيمززت وهويززة المسززيطرين عليهززا طيلززة السززنوات السززبعة عش زرة
للحرب .وأستغلت عناصر مزن الجيزوش النظاميزة الغريبزة فوضزى الجبايزات ،فأخزذت حواجزهزا تفزرض علزى

العابرين ما يمكن تحصيله من أموال وسلع.

6
المالية العامة
زجل مي ززان المززدفوعات فائض زاً طفيف زاً لمصززلحة لبنززان.36
فززي السززنوات القليلززة السززابقة للحززرب سز ّ
ولك ززن ،م ززع مباشز زرة العملي ززات الحربي ززة واص ززلت الدول ززة دف ززع روات ززب الم ززوظفين والعس ززكريين دون انقط ززاع،
واستمرت في اإلنفاق على بعض الخدمات األساسية ،كشزق الطرقزات خزالل م ارحزل الهزدوء األمنزي وتزأمين

نفقززات صززيانتها ،علززى الززرغم مززن تقّلززص مززداخيل الخزينززة العامززة بصززورة ملحوظززة ،وشززلل اإلدارة واقصززاء
الجيش عن القيام بدوره.

أوالً -الجاااايش واالدارات والخاااادمات :بز ززرغم التفكز ززك الظز ززاهر للمؤسسز ززة العسز ززكرية ،فقز ززد ظّلز ززت
اإلجتماعات قائمة بين الضبال المسيحيين والمسلمين وكان من شأن هذه اإلتصاالت المباشزرة ،التزي بقيزت
أحد مظاهر الوحدة فزي الجزيش ،الوصزول إلزى إتفزاق علزى دفزع الرواتزب الشزهرية للعسزكريين .37ومزع نهايزة

الحرب اعتمدت سياسة تعزيزز الجزيش فزارتفع عزدد أفزراده إلزى حزدود  60ألفزاً ،بيزنهم حزوالى اثنزي عشزر ألفزاً
هم عدد عناصر الجنود والرتباء المكلفين أعمال المرافقة الشخصية والخزدمات المنزليزة فزي األجهززة األمنيزة
المتفشزي فيزه
والعسكرية .38أما في اإلدارة العامة ،فقزد شزهد هزذا المرفزق تس ّزيباً إضزافياً ممزا ضزاعف الفسزاد
ّ
طززل أجهززة المراقبززة وتفتززت سززلطات الحكومززة
أصزالً .فأعمززال الرشززوة إسززتفحلت علززى نطززاق واسززع بسززبب تع ّ
المركزيززة .فاسززتولت الميليشززيات تالي زاً ،والمنظمززات العسززكرية والحزبيززة علززى الم ارفززق العامززة الواقعززة تحززت

 .36بطززرس لبكززي" ،الحززروب الداخليززة باألرقززام :نمززوذج فززي حسززاب الكلفززة" ،فززي كتززاب :الحاااق فاااي الاااذاكرة ،بيززروت،
المؤسسزة اللبنانيززة للسززلم األهلززي الززدائم بالتعززاون مززع مركززز المززؤتمرات فززي ايانابززا-قبززرص ،جزززء  ،1المكتبززة
الشرقية 360 ،1988 ،ص ،ص .171-145
 .37النهار ،1976/3/22 ،ص  ،3و ،1976/3/25ص 3؛ والمحرر ،1976/3/25 ،ص .2
 .38النهار ،1997/7/24 ،ص .2
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نفوذهززا .ومززن المؤكززد أن األعمززال الحربيززة وعمليززات التقاتززل ،فض زالً عززن ح زواجز المس زّلحين المنتش زرة بززين
المن ززاطق كان ززت تح ززول دون إلتح ززاق م ززوظفي ال ززدوائر الرس ززمية بوظ ززائفهم ،فأُص ززيبت اإلدارة بش ززلل وعرقل ززة
وبخسائر مادية جسيمة نتيجة ذلك.

إرتززبط وقززف إطززالق النززار فززي بعززض جوانبززه بشززؤون اإلدارة ،فالميليشززيات المتقاتلززة كانززت توقززف

أنشززطتها الحربي ززة وتفززرض هدن ززة مؤقتززة ف ززي آخززر ك ززل شززهر .فيك ززون اسززتتباب األم ززن مثابززة "هدن ززة ق ززبض
المعاشات" التي تسمح لعشزرات األآلف مزن المزوظفين بمواصزلة عيشزهم الميسزور ،األمزر الزذي كزان يسزاهم

في منع تصاعد النقمة ضد الميليشيات .وكانت تعقب الهدنة عودة إلى أعمال العنف بين المتقاتلين.39

واصززلت الدولززة فززي لبنززان دفززع رواتززب المززوظفين ممززا تسززبب فززي ت ازيززد عجززز الموازنززة سززنة بعززد

تحمززل النفقززات اإلداريززة علززى األقززل حتززى ال يتحز ّزول الموظفززون
اخززرى .ولززم يكززن ممكن زاً ان توقززف الدولززة ّ
واالجراء عنها إلى المؤسسات غير الشرعية .حافظ الموظفون عام ًة على والئهم للدولة طيلة الحرب ،ولكنه
كززان يسززتحيل منززع العجززز عززن الموازنززة فززي ظززل حرمززان الدولززة مززن مواردهززا المختلفززة كالض زرائب والرسززوم

وغيرها.

كان المواطنون اللبنانيون وما زالوا ينتقدون كثي اًر اإلدارة العامة ،ولكنهم يثقون بهزا بقزوة فزي عمزق

إدراكهززم .وهززذا األمززر وجززد طريقززه إلززى التعبيززر عنززه خززالل سززنوات الحززرب حيززث صززمدت اإلدارة اللبنانيززة.

فالمواطنون استمروا في مالحقة معامالتهم في السجل العقاري ،ودفع الضرائب ،والمطالبزة بالحصزول علزى

يتم بعد اإلفادة منها وتثميرها.40
المستندات والوثائق .هذه الثقة غير المستغّلة لم ّ
عانززت األجهززة اإلداريززة-الخدماتيززة مززن التززدمير المنهجززي للمنشززآت العامززة .وكززان تخريززب البنززى

التحتيززة يززتم تنفيززذه للضززغط علززى الخصززوم .هكززذا مززثالً كانززت تُنسززف قسززاطل الميززاه وتُقطززع عززن السز ّزكان
التيار الكهربائي يزأتي بعزد تخريزب محطزات التحويزل أو إصزابة المح ّزوالت بالقصزف
والمزارع .وكان إنقطاع ّ
المززدفعي .وفززي مثززل هكززذا ظززروف سززاءت أوضززاع ومسززتويات الخززدمات العامززة ،بفعززل التززدمير وضززعف

الصززيانة والسززرقة والتلززف وانعززدام الرقابززة .ففززي قطززاعي الكهربززاء والميززاه أصززبح التقنززين سز ّزيد الموقززف بفعززل
ت ارجززع قززدرة المحطززات علززى اإلنتززاج أو الضززخ .وكززان لبنززان كلمززا تقز ّزدم فززي الحززرب غززرق أكثززر فززأكثر فززي

 .39النهار ،1975/12/2 ،ص .8

 .40تُراجع خالصة تحليلية عن المؤتمر الزدولي الزذي نظمزه معهزد حقزوق اإلنسزان فزي نقابزة المحزامين فزي بيزروت ،فزي
 8و 9أيل ززول  2000ح ززول موض ززوع "الوس ززيط  :Ombudsmanعالمي ززة المؤسس ززة ،ميزاته ززا وش ززموليتها"،
والتي نشرت في الصحف اللبنانية بتاريخ .2000/9/11

420

نزاعات الداخل وحروب الخارج

تحولزت الشزؤون
الظلمة .أما المياه ،فكانت من األساس عرضة للفيتو وللقطع عن األحياء السكنية خاص ًةّ .
الحياتية اليومية للمواطنين إلى وسائل للصراع السياسي وجرى
التحكم بطريقة توزيعها.
ّ
طال ززت األضز زرار الت ززي يص ززعب إحص ززاءها بدق ززة تجهيز ززات البن ززى التحتي ززة كافز ز ًة .واض ززاف ًة إل ززى
المحطات الكهربائيزة وشزبكات التوزيزع ومصزالح الميزاه ،تضزررت تجهيززات المواصزالت السزلكية والالسزلكية

والنقل المشترك .في بعض المناطق ،كالمتن مثالًُ ،فرضت "ضرائب" شهرية على صيانة الهاتف وتشزغيله،

زطر المشززتركون إلززى دفززع خويززات ومصززاريف إضززافية وثمززن المحروقززات .وكانززت الززدعوة لززدفع هززذه
واضز ّ
الخويات تتضزمن تحزذي اًر يقضزي بقطزع الخزط الهزاتفي فزي حزال التلكزؤ .فزي مدينزة زحلزة وجهزت الميليشزيات
التززي كانززت مسززيطرة عززام  1987علززى مصززلحة الهززاتف تحززذي اًر إل زى المشززتركين تنززذرهم فيززه بوجززوب دفززع

الخوي ززات تح ززت طائل ززة قط ززع الخط ززول الهاتفي ززة ،األم ززر ال ززذي دفعه ززم إل ززى التهاف ززت أم ززام ش ززبابيك ص ززندوق
المصلحة لتأدية ما هو مفروض عليهم بصورة غير مشروعة .تراجعت مداخيل الدولزة بشزكل بزارز ،فرسزوم

41
ود ّم ززر معظ ززم
الخ ززدمات العام ززة ،مث ززل الكهرب ززاء واله ززاتف ،ل ززم تع ززد تُززدفع ف ززي من ززاطق عدي ززدة م ززن ال ززبالد ُ .
اوتوبيس ززات النق ززل الع ززام أثن ززاء المع ززارك وج ززرى اس ززتخدامها كمت ززاريس وحز زواجز .وبالنس ززبة إل ززى النق ززل الب ز ّزري

بواسززطة القطززار ،ف ز ن معظززم خطززول السززكة الحديديززة ُنهززب خززالل الحززرب .وأصززابت األض زرار واألعطززال
البرية والمرافئ والمطار واألبنية الحكومية والمستشزفيات والمزدارس وبنزى تحتيزة اخزرى .وفيمزا يتعّلزق
الطرق ّ
البريززة ،ف نززه ط زرأت تعززديالت عز ّزدة علززى شززبكة الطززرق الرئيسززية والثانويززة والمحليززة فززي فت زرات
بالمواصززالت ّ
مختلفة حسب مقتضيات الظروف األمنيزة والقزوى المسزيطرة علزى مختلزف المنزاطق .وبالمقابزل ،فز ن إنعزدام
الصززيانة وسززؤ اإلسززتعمال والعمليززات الحربيززة ألحقززت ضززر اًر بالغزاً بهززذه الشززبكة .كمززا ُدمززرت اآلليززات الثقيلززة
المعدة للصيانة.
والتجهيزات
ّ
إمتززدت "اإلدارة الذاتيززة" إلززى تززوفير الخززدمات الحياتيززة للمزواطنين .فتوّلززت "الهيئززات الشززعبية" التززي
أسسها حزب الكتائب و"القوات اللبنانية" في المناطق الشرقية بدءاً من عام  1976القيام بأعمزال المحافظزة

علزى النظافززة والصززحة العامزة ،42فضزالً عززن خززدمات اخزرى .وفززي الم ارحززل الالحقززة بعزد حززرب الجبززل عززام

 1983أنشأ الحزب التقدمي اإلشتراكي "اإلدارة المدنية" ،فشمل نطاق عملها الواسع حتى القطاع التربوي.

 .41بطزرس لبكزي" ،المعطيزات االقتصزادية والصزيغة السياسززية فزي لبنزان" ،فزي كتزاب :العبااور إلاا الدولاة (مزن المعانززاة
إلى المواطنية) … ،مذكور سابقاً.

 .42النهار ،1976/2/22 ،ص .4
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بززادر القطززاع الخززاص إلززى تززأمين البريززد السزريع مززن والززى لبنززان بواسززطة شززركات خاصززة وبكلفززة

الحل كان جزئياً ومحدوداً ولم يشمل معظم المنزاطق اللبنانيزة ،وبقيزت خزدمات البريزد فزي
مرتفعة .ولكن هذا ّ
مستوى متدن ومتخّلف على الرغم من المبادرات الفردية الجريئة.
اني ااً -التضااخم االقتصااادي واالنهيااار المااالي :بالنسززبة لل زواردات العامززة ،واصززلت الميليشززيات

طوال الحرب جباية الضرائب أكثر من الدولزة .فالمزداخيل الجمركيزة التزي كانزت تُش ّزكل فزي الماضزي الجززء
األكبر مزن عائزدات الدولزة إنخفضزت كثيز اًر بعزد أن أنشزأت كزل األحززاب ،المشزاركة فزي الحزرب ،م ارفزئ لهزا
حيززث كان ززت تجب ززي الرس ززوم الجمركي ززة به ززدف تموي ززل أجهزته ززا وميليش ززياتها .43وفق ززدت الدول ززة ق ززدرتها عل ززى

تحصزيل إيزرادات الموازنزة فزي حزين أن نفقاتهزا كانزت تُش ّزكل عجز اًز مت ازيزداً فزي الخزينزة ،وأصزبح الزدين العززام
زتم علززى أسززاس القاعززدة اإلثنززي عش زرية التززي
يكبززر حجمززه تززدريجياً .وبززالرغم مززن أن صززرف الموازنززة كززان يز ّ

جمد حجم النفقات ،فز ن نسزبة العجزز ظلزت ترتفزع ب سزتمرار .أمزا مصزاريف الدولزة فكانزت تم ّزول فقزط عبزر
تُ ّ
طباع ززة األوراق النقدي ززة دون أي زي ززادة ف ززي التغطي ززة الذهبي ززة ،أو ف ززي اإلحتي ززاطي م ززن العم ززالت األجنبي ززة.
اضززطر مصززرف لبنززان ُبعيززد "حززرب السززنتين" إلززى إصززدار أوراق نقديززة مززن فئززة كبي زرة ( 250لي زرة) لززم تكززن
متوافرة في األسواق النقديزة قبزل عزام  ،1978وبعزد حزوالى عشزر سزنوات أنززل أو ارقزاً مزن فئزات أكبزر بكثيزر

هي  500و 1000ليرة منج اًر بذلك وراء التضخم المفرل.

بقي سعر الدوالر في سوق بيروت ثابتاً علزى وجزه العمزوم حتزى العزام  ،1983ثزم أخزذ باإلرتفزاع

في شكل متواز مع إنهيار القدرة الشرائية لليرة اللبنانية .خسرت العملزة الوطنيزة مزن قيمتهزا وفقزدت وظائفهزا
التقليدية ،فلم تعد أداة تقييم أو أداة تبادل واحتيزاطي للقيمزة .وتعممزت الزدولرة ،فهزرب النزاس مزن الليزرة .ذلزك

المدخرين تفادياً لتقلبات القطع جعلوا من الدوالر عملة التبادل والتوظيفات .هكذا دخزل سزوق القطزع فزي
أن ّ
معب اًر عن األحداث السياسية واألمنية ومسزتوى الثقزة عامز ًة .لزم
صلب العادات وأصبح بالتالي سعر الدوالر ّ

يستطع مستوى االجور الذي كان ُيرفع من وقت آلخر مجاراة وتيرة غالء المعيشزة ،فأصزبحت حالزة السزواد
األعظم من اللبنانيين مأسوية على صعيد الغذاء والصزحة والتعلزيم ،وحصزل إفقزار عزام قزارب حزد المجاعزة
عند بعض اللبنانيين .أثّر التضخم اإلقتصادي واإلنهيار النقدي كثي اًر على حياة اللبنانيين ،فهناك طبقة مزن
المواطنين لم تعد تتوافر لديها األموال إلبتياع الحاجزات الباهظزة الزثمن .وبشزكل عزام ،فز ن سزلوك اللبنزانيين

يتبدل رغم إرتفاع عدد أفراد الطبقة الفقيرة .وتضاءلت مداخيل اللبنزانيين
المظهري القائم على اإلستهالك لم ّ

. Salim Nasr, “Anatomie d’un système de guerre interne: Le cas du Liban”, Paris,
Cultures et Conflits, no. 1, hiver 1990-1991, p. 93.
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خالل الحرب بسزبب الضزائقة اإلقتصزادية ،ممزا حزدا بعزدد كبيزر مزن القزوى المنتجزة إلزى التفتزيش عزن عمزل

في الخارج وسعياً وراء األمان.
طفت من حزدة األزمزة فتمّثلزت فزي التحزويالت التزي كزان يتلقاهزا اللبنزانيون مزن
أما العوامل التي ل ّ
أقربائهم في الخارج ،وهي ساهمت في التخفيزف مزن وطزأة المعانزاة مزن جهزة ،لكنهزا أدت إلزى زيزادة الطلزب

علززى السززلع مززن جهززة اخززرى ،ممززا رفززع حجززم اإلسززتيراد وانعكززس سززلباً علززى مي ززان الززدفوعات وعلززى حجززم
التضخم وعلى قيمة النقد الوطني .أما العامل اآلخر فتمثّل في تحويالت خارجية ولكن من نزوع آخزر .ففزي
مرة كان يشيع الحديث عن وصول مبالغ مالية ضخمة من الخارج إلى المصارف اللبنانية لتمويزل قزوى
كل ّ
األمر الواقع كان يتسبب ذلك في إرتفاع سعر صرف الليرة ،على إعتبار أن هذه القوى كانزت مضزطرة إلزى

تجنيد مقاتلين تدفع لهم مرتّبات عالية.
في مقابل هذه "اإليجابيات" ظهرت عوامل سلبية للغاية كانت تساهم في تفاقم األزمة .فالخسزائر

كانززت تكبززر فززي كززل مز ّزرة تتجززدد فيهززا الح زوادث ال بسززبب التززدمير النززاجم عززن تبززادل القصززف واطززالق النززار
فحسب ،بل بسبب توقف الخدمات في الم ارفق الخاصة مثل المطاعم والمقزاهي والفنزادق وصزاالت السزينما
والكازينوهات ،ودور اللهو والتسلية ،ومكاتب السزياحة والسزفر وشزركات اإلعزالن واألسزواق التجاريزة وغيرهزا

من مراكز العمل واإلنتاج.

ظم والمتواصززل.
تعرضززت الخزينززة اللبنانيززة لإلفقززار المززن ّ
ال اااً -تفشاااي التهرااااب والممنوعااااتّ :
ونشطت أسواق التهريب مع الخارج بسبب تغاضي الدولة عزن حمايزة الحزدود وانعزدام المراقبزة الجمركيزة.44
لززم تكززن الم زواد الممنوعززة وحززدها عرضززة للتهريززب فحسززب ،بززل الم زواد والسززلع الحياتيززة المدعومززة مززن قبززل

الحكومززة .كانززت تُهز ّزرب إلززى الخززارج كميززات كبي زرة جززداً مززن الطحززين والخبززز والسززكر واألرز والمحروقززات
كبد الخزينة هد اًر كبي اًر فزي األمزوال نظز اًر ألن الحكومزة كانزت تتحمزل فزرق
والغاز وغيرها ،األمر الذي كان ُي ّ
المهربززات إلززى الخززارج واخززتالف
السززعر فززي تززأمين هززذه المزواد األساسززية للمسززتهلك فززي لبنززان .45ومززع تنززوع
ّ
أصززنافها بحسززب الم ارحززل الزمنيززة كززان يززتم تنفيززذ عمليززة سززلب الخزينززة العامززة بطريقززة منظمززة .46ومززن بززين

البريززة والبحريززة ليبززاع فززي السززوق السززوداء
المزواد الحيويززة الهامززة الززنفط الززذي كززان يززتم تهريبززه عبززر الحززدود ّ
تكبززدت الخزينززة خسززائر كبي زرة بالعملززة الصززعبة نتيجززة لتهريززب الززنفط الززذي كانززت تززدعم
بأضززعاف أثمانززهّ .
 .44بطزرس لبكزي" ،المعطيزات االقتصزادية والصزيغة السياسززية فزي لبنزان" ،فزي كتزاب :العبااور إلاا الدولاة (مزن المعانززاة
إلى المواطنية) … ،مذكور سابقاً.
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, … op. cit., p. 72.
 .46النهار ،1975/1/27 ،ص .5
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أسززعاره الدولززة اللبنانيززة .إنعكسززت الكارثززة اإلقتصززادية وذيولهززا اإلجتماعيززة علززى مختلززف طبقززات الشززعب

باسززتثناء الززذين يفيززدون منهززا .وحززدث شززح وأزمززات ونقززص فززي مختلززف الم زواد الضززرورية ،فالسززيارات ،مززثالً
كانززت تنتظززر دورهززا أمززام محطززات المحروقززات لتحصززل علززى نصززيبها مززن الوقززود .ويبززدأ السززعي للحصززول

علززى المززؤن والقززوت قبززل بزززوج الفجززر .حصززل العديززد مززن الن ازعززات والمشززاجرات العنيفززة أمززام المحطززات
والحوانيززت واألف زران حيززث عززانى المواطنززون كثي ز اًر مززن الوقززوف فززي صززفوف الززذل والقهززر للحصززول علززى
حاجزاتهم .وسززقط العديززد مزن الضززحايا فززي الشزجارات التززي كانززت تقزع بسززبب التنززافس علزى األفضززلية .وفززي

التجزار إلزى إسزتغالل ظزروف الحزرب واألزمزات
الوقت نفسه نشطت األسزواق السزوداء حيزث عمزد عزدد مزن ّ
للمتاجرة بالسلع الحيوية.
في قطاع المحروقات تعطلت مصفاتا تكرير النفط في طرابلس والزهراني لفترات طويلة ،وعجزتا

ع ززن ت ززأمين مجم ززل الكمي ززات الض ززرورية الت ززي يحتاجه ززا لبن ززان ،مم ززا س ززبب أزم ززات كثيز زرة م ززن ج ز ّزراء فق ززدان
تعرضززت هاتززان المصززفاتان للتقززادم ،وتراجعززت
المحروقززات مززن األس زواق .حتززى قبززل ان تتوقفززا عززن العمززل ّ

تززدريجياً طاقتهززا التكريريززة نظ ز اًر ألن األجه ززة العاملززة بحاجززة ماسززة إلززى إعززادة تأهيززل ،األمززر الززذي لززم يكززن
فتعرضزت فزي نيسزان  1989لتزدمير رهيزب
ممكناً القيام به خزالل الحزرب .أمزا المنشزآت النفطيزة فزي الزدورة ّ
نجم عن إصابتها بالقصف المدفعي والصاروخي .واستمرت أسعار المشزتقات النفطيزة بزوتيرة تصزاعدية فزي

التعرفة الرسمية وفي السوق السوداء .وفقدت و ازرة الصناعة والنفط دورها كعنصر فاعزل فزي السزوق يتزوّلى

مراقبة نوعية المحروقات الموزعة وضبط األسعار .وفي نهاية الحرب لم تُعد الميليشزيات التزي سزطت علزى
مصززافي الززنفط إلززى خزينززة الدولززة مززا سززبق أن وعززدت ب رجاعززه مززن مبززالغ ماليززة إسززتوفتها مززن عمليززات بيززع

المحروقات التي وقعت تحت أيديها.

وأكثر ما سزمح للميليشزيات بتكزديس الثزروات علزى نطزاق واسزع هزو شزبكات التهريزب مزع الخزارج

الت ززي أقامته ززا ه ززذه الق ززوى المسز زّلحة لإلتج ززار بالممنوع ززات .م ززن مه ززام ه ززذه الش ززبكات إرس ززال مز زواد محظ ززورة

المهربات التي تتعاطاها على نوعين:
واستقبال اخرى ،وكانت
ّ
بالمهربات لغير الشزؤون الحربيزة المباشزرة ،بزل لمسزاندة
أولهما ،التهراب النسبي ويشمل اإلتجار
ّ
المجهززود الحربززي مثززل تهريززب الم زواد الغذائيززة والحيويززة ،وتسززويق المخززدرات بعززد إسززتخراجها فززي مختب زرات

خاصززة للتصززنيع أُقيمززت علززى األ ارضززي اللبنانيززة ،47فض زالً عززن تزويززر العملززة األميركيززة بواسززطة مطززابع

. D’après Foreign Report (Londres) 6 oct. 1994 sous le titre “Israel’s Self-Destructive
Opium Poppy”, cité dans un rapport intitulé “Liban: Reconstruction et
sécurité”, publié par la Direction générale de la documentation de l’information
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ززورة فزي األسزواق الداخليزة والخارجيزة .48والجزدير
سرية ،تحظى بحماية مسّلحة ،وتروي األوراق النقدية الم ّ
49
ان عمليززات تهريززب المخززدرات مززن لبنززان إلززى الخززارج إرتفعززت بصززورة ملحوظززة منززذ أيلززول  ، 1975وأدت

صحية جسيمة ناجمة عزن ارتفزاع ضزحايا إدمزان المخزدرات فزي العديزد مزن المجتمعزات خاصز ًة
إلى أضرار
ّ
فززي الززدول الغربيززة ،وغالبيززة ضززحاياها مززن طززالب وطالبززات المززدارس والجامعززات ،وكززذلك أدت إلززى زيززادة

مع ززدل الجريم ززة .50وتوزع ززت ه ززذه المخ ززدرات عل ززى مختل ززف األنز زواع المعروف ززة ،وه ززي :الهي ززرويين واألفي ززون
والمورفين وحشيشة الكيف والكوكايين.

ثانيهما ،التهراب المطلق وهو عبارة عن األسلحة النارية والتدميريزة والزذخائر والمعزدات االخزرى

الخاصة بالمحاربين كألبسة العناصر وغيرها.

ومع تقّلص سلطة الدولة إنتشرت أوكار الدعارة ونوادي القمار التي ترعاها الميليشزيات أو تزؤمن

لهززا الحمايززة .لززم يكززن يوجززد فززي لبنززان سززوى كززازينو واحززد فززي المعززاملتين ،قززرب جونيززه ،حصززر فيززه القززانون
المقززامرة ،فصززار لززه كازينوهززات غيززر مشززروعة فززي منززاطق عززدة حتززى فززي منززاطق األط زراف التززي تجززذب

األجانب من البلزدان المجزاورة ،ممزا دفزع مز ار اًر القيزادة العسزكرية واألمنيزة السزورية إلزى التزدخل لمنزع رعاياهزا
مززن تعززاطي ألعززاب القمززار فززي هززذه األنديززة .كانززت الميليشززيات تتقاضززى مبززالغ نقديززة مقابززل الحمايززة التززي

توفرهززا لتلززك األوكززار والنزوادي .51اسززتفاد أصززحاب ن زوادي القمززار المزرتبطين بالميليشززيات مززن غيززاب الدولززة

والقانون خالل الحرب ،ووفر هؤالء للمقامرين إغراءات وتسهيالت كثيزرة كتقزديم الطعزام والشزراب مجانزاً لهزم

واعادة جزء من الخسائر وغيرها.52

رابعاً -السرقة والسيطرة علا المرافاق الحيوياة :أحزد مصزادر الزدخل لزدى الميليشزيات توصزلت
إلى تكوينه من أعمال السرقة واإلستيالء على األموال والممتلكات .إزدهرت طوال مراحل الحروب عمليات
et des recherches (DGDIR), Commission de l’immigration et du statut de
réfugié, op. cit., 54 p., p.15.
 .48بهج ز ززت ج ز ززابر" ،إلح ز ززاح اميرك ز ززي عل ز ززى مص ز ززادرة مط ز ززابع التزوي ز ززر وا ازل ز ززة معام ز ززل تص ز ززنيع المخ ز ززدرات" ،النهاااااار،
 ،1995/12/6ص .8
النهااااااار ،1975/11/4 ،ص  ،8و ،1975/12/3ص  ،8و ،1976/11/11ص 5؛ والمحاااااارر،1976/5/26 ،
ص .4

 .49النهار ،1975/9/8 ،ص .1

 .50بهجت جابر" ،إلحاح أميركي على مصادرة  ،"...مذكور سابق ًا
 .51النهار ،1976/9/6 ،ص .2
 .52المرجع نفسه.
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سززرقة السززيارات .كانززت السز ّزيارات المسززروقة مززن المنطقززة الشززرقية ،علززى سززبيل المثززال ،تتززولى نقلهززا إلززى
المنطقة الغربية عصابة متعددة المذاهب من أجل ضمان نجاح العمليزة ،وحتزى اإلنتهزاء مزن بيعهزا بأسزعار

زهيدة بالنسبة لسزعرها الحقيقزي .أعمزال السزرقة كانزت تطزول كزل مزا يمكزن اإلسزتيالء عليزه .فالمسزّلحون فزي

يميززوا بزين
مناطق القتال كانوا يستفيدون من الهزدوء للعبزث بالمنزازل أو المحزالت التزي حّلزوا بهزا ،ولزم يكزن ّ
منززازل إستضززافهم أصززحابها ووثق زوا بهززم ووفززروا لهززم كززل مززا احتززاجوا إليززه مززن طعززام وشزراب وتدفئززة وخدمززة

وحولوهزا إلزى معاقزل ونقزال مواجهزة فتسزببوا فزي
هاتفية ،وبزين منزازل احتلوهزا بزالقوة وطزردوا أصزحابها منهزا ّ
إحراقها وتدميرها .كان المسّلحون ينظفون المنازل والمحالت والمسزتودعات التزي تقزع عليهزا أيزديهم ،وكانزت

ميليشززياتهم تتغاضززى عززن أعمززال النهززب والتخريززب التززي تسززتهدف بطريقززة غيززر مباش زرة تهجيززر الم زواطنين

خاصززة مززن األحيززاء المختلطززة بززدالً مززن صززيانة ممتلكززاتهم ،ومسززاعدتهم علززى الصززمود فززي وجززه محززاوالت

التهجيززر كمززا حاولززت دائم زاً اإلدعززاء .فالشززيء الوحيززد الززذي لززم يكززن يززتم علززى الهويززة الدينيززة هززو السززرقة
تفش ززت خززالل الحززرب ،تعز ّزرض ص ززناديق األمانززات فززي بع ززض
والنهززب .ومززن بززين الس ززرقات العديززدة التززي ّ

المصارف للنهب.53

عنززد خطززول التمززاس ،كانززت الميليشززيات تتقاتززل فززي سززبيل إحززتالل مواقززع اسززتراتيجية علززى نقززال

العب ززور تس ززمح له ززا بالتف ززاوض و"ف ززرض الخ ز ّزوة والضز زرائب غي ززر المش ززروعة عل ززى تنّق ززل الس ززلع والبض ززائع"
واألشخاص .54تمكنزت قزوى األمزر الواقزع مزن وضزع يزدها علزى جميزع الم ارفزق التموينيزة الحيويزة فزي الزبالد
مثل إهراءات القمح والمطاحن ومستودعات النفط التي وقعت تحت سيطرة المقاتلين في المنطقتزين الشزرقية

والغربيززة .ولززم يكززن واضززعو اليززد "يسززمحون ب ز خراج القمززح مززن اإله زراءات إلززى المطززاحن إال بقززدر مززا تفززرج

القززوى المسززيطرة فززي الغربيززة علززى المحروقززات ،والعكززس بززالعكس" .55إسززتغّلت مختلززف الوسززائل بمززا فيهززا
الشززؤون التموينيززة فززي الص زراع الحربززي ،فالحصززارات العسززكرية التززي كانززت تفرضززها مززن وقززت إلززى آخززر

الميليشزيات المسزّلحة أو الجيزوش األجنبيزة المتعاملزة معهزا ضززد بعزض المنزاطق السزكنية كانزت تشزمل قطززع

مواصززالت المنطقززة المحاص زرة ومنززع إدخززال المززؤن إليهززا .هززذه اإلرتكابززات أو الحصززارات التموينيززة إبززان
م ارحززل تصززعيد النززاع كانززت تسززتهدف بصززورة خاصززة األقليززات المعزولززة خززارج المعاقززل الرئيسززية لطوائفهززا.

" . 53نهب صناديق في مركز بنك ناسيونال دو باري" ،النهار ،1976/5/27 ،ص .6

" . 54الحرب الباردة" ،النهار ،1976/4/8 ،ص 3؛ و"توضزيح حزول التبرعزات" ،المحارر ،1976/4/8 ،ص  8وأُرفزق

التوضززيح بصززورة عززن إيصززال تبز ّزرع علززى أحززد معززابر بيززروت لمصززلحة االتحززاد االشززتراكي العربززي-المكتززب
السياسي (مفوضية القسم المالي).

 .55المحرر ،1976/5/5 ،ص 3؛ والنهار ،1976/5/5 ،ص .4
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التزود بالمؤن والمواد الغدائية التي تفي حاجاتهم لفترات طويلزة سزمحت
لكن عادات اللبنانيين وتقاليدهم في ّ
لهم بمواصلة العيش ،واضعاف فعالية الحصارات المفروضة .عقب تلك الحصارات كانت اإلتصزاالت بزين

الميليشيات والقيادات تؤدي حتماً إلى اإلتفاق على فزتح الطزرق بزين المنزاطق وتبزادل السزلع الحيويزة والمزواد
الحياتية كالطحين والمحروقات والمواد الطبية وغيرها.56

7
المرافئ غير الشرعية
تفسخ لبنان خالل الحرب إلى مناطق وأحزاب ،عمدت كل قوى
مع تقّلص سلطة الدولة ،ونتيجة ّ
األمززر الواقززع المسززيطرة إلززى تززأمين منفززذ بحززري خززاص بهززا .واذ سززمحت تضززاريس الشززاطئ اللبنززاني ب نشززاء
موزعززة علززى طززول السززاحل ،مززن النهززر الكبيززر
مثززل هززذه المنافززذ ،ظهززر العديززد مززن الم ارفززئ غيززر الشززرعية ّ
شززماالً إلززى النززاقورة جنوبزاً .57أكثززر مززن عشزرين مرفزأً كززان جززاه اًز إلسززتقبال السززفن المتفاوتززة األحجززام ،وهززذه

الم ارفززئ هززي :العبززده ،مصززفاة ط زرابلس ،مرفززأ ط زرابلس ،شز ّزكا ،سززلعاتا ،كفرعبيززدا ،جبيززل ،سززان بززول ،كينززغ
الجيز ززه ،صز ززيدا،
بز ززرجيس ،طبرجز ززا ،أكوامارينز ززا ،جونيز ززه ،الضز ززبيه ،بيز ززروت والحز ززوض الخز ززامس ،االو ازعز ززيّ ،
الصرفند ،صور ،الناقورة (تراجع خريطة ّتوزع المرافئ على طول الشاطئ اللبناني في الصفحات الالحقة).
حتزى الم ارفززئ الشززرعية لزم تنجززو مززن سزيطرة األحززاب والمسزّلحين .بعزض هززذه الم ارفززئ كزان لززه تززاريخ حافززل
وعريزق فزي التهريزب يعزود إلزى العزام  ،1969عنزدما كانززت تقزوى رقابزة الدولزة عليهزا تخزف العمليزات عبرهززا

وعندما تتالشى تعود إلى نشاطها.

في العام  1975بدأت الحرب ترسم حدود المناطق والنفوذ ،وتقدمت تالياً مقتضيات األمزن علزى
عوامززل إزدهززار اإلقتصززاد .توسززعت ،مززن ثز الزم ،اإلدارة الذاتيززة لتشززمل األمززن والمزوانئ وشززؤون اخززرى .وسززاعد
علززى إنتشززار الم ارفززئ غيززر الشززرعية إنقطززاع الطززرق مززع مرفززأ بيززروت ومطززار خلززده ،وحاجززة النززاس إلززى
اإلتصز ززال بالعز ززالم الخز ززارجي بعز ززدما حاص ز زرتهم الح ز زواجز وخطز ززول التمز ززاس .لعبز ززت "الض ز زريبة" أو التعرفز ززة

للتجززار والصززناعيين والمسززتوردين
المخّفضززة المسززتوفاة علززى البضززائع المسززتوردة أو المصز ّزدرة دو اًر مشززجعاً ّ
الززذين لج ززاؤوا إلززى م ارف ززئ التهريززب .كان ززت الميليشززيات واألحز ززاب المس زّلحة الت ززي تولززت إدارة ه ززذه الم ارف ززئ

التجزار ،الزذين
تستوفي "الضرائب" على البضائع المفرغزة فيهزا .نافسزت هزذه الم ارفزئ مرفزأ بيزروت الشزرعيّ .
تحولزوا عزن م ارفزئ
كانوا يستوردون الشحنات عزن طريزق الم ارفزئ الشزرعية ويزدفعون عليهزا ضزرائب مرتفعزةّ ،
 .56النهار ،1976/3/25 ،ص .4
 .57مززي كحالززه"،مرافئ األمززر الواقززع مززن النززاقورة إلززى النهززر الكبيززر 18 ،مرفززأ  18 -سززلطة  18 -تعريفززة" ،النهاااار
العربي والدولي 16- 10 ،أيلول  ،1979ص  4و.5
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الدولززة واسززتخدموا م ارفززئ التهريززب حيززث يززدفعون لز ز "سززلطات" األمززر الواقززع أقززل بكثيززر ممززا يدفعونززه لمرفززأ

الشرعية .تراجع إستيفاء الضرائب وانخفضت واردات الخزينة ،وتضاءلت اإليزرادات الجمركيزة بفعزل إنتشزار
هززذه الم ارفززئ الخاصززة .وبقززدر مززا كانززت الحززرب فززي لبنززان تطززول كززان دور م ارفززق بيززروت الرسززمية يت ارجززع

تحولززت إليهززا حركززة اإلسززتيراد والتصززدير .58لززم تك ززن
فتتعزززز الم ارفززق البحريززة فززي البلززدان المجززاورة التززي ّ
خززدمات مرفززأ بيززروت فيمززا مضززى مقتصزرة علززى لبنززان ،بززل كززان حوضزاً إلسززتيراد وتصززدير السززلع مززن والززى

البلدان العربية .نشال عمليات التهريب ،من لبنان واليزه ،وازدهزار الم ارفزئ غيزر الشزرعية كانزا يعنيزان حكمزاً
إنخفاض مداخيل الخزينة العامة.59
عمززد كززل فريززق مسزّلح إلززى إنشززاء جهززاز مززالي لإلشزراف علززى جبايززة "الضزرائب" ،فكانززت أعمالززه

تصزل إلزى اإلهتمزام بالقطزاع المرفئزي .غزدت المزوانئ المزورد األساسزي لألمزوال المنص ّزبة علزى الميليشززيات.
تحولززت ه ززذه الم زوانئ محط ززات سززفر للس ززكان ،خاص ز ًة أله ززالي الض زواحي الش ززرقية المسززيحيين ال ززذين ك ززان
ّ
يسزتحيل علززيهم الوصزول إلززى مطزار خلززده الززدولي الواقزع فززي المنطقزة ذات الغالبيززة اإلسزالمية .لكززن شززرول

يتعرضزون للكثيزر مزن
السفر من هذه المحطات كانت سيئة على وجه العموم ،إذ غالبزاً مزا كزان المسزافرون ّ
المشاق والمتاعب التي وصلت لدى البعض إلى حدود المأساة .يوضزح ال ارئزد سزعد حزداد قائزد "جزيش لبنزان

الجنوبي " أسزباب إنشاء مرفأ النزاقورة فزي الشزريط الحزدودي بقولزه" :إنتظرنزا مزن القزوات الدوليزة فزتح الطريزق
ولما عيل صبرنا قررنا اإلعتماد على الطريق البحرية".60
ّ
البرية مع أهلنا في المدنّ .
إعتمزدت الميليشزيات قواعززد لتنظزيم الجبايزة الماليززة قوامهزا إسزتيفاء مبززالغ منخفضزة بالنسزبة للقيمززة

الجمركيززة المقززررة مززن قبززل الدولززة علززى البضززائع والسززلع .شز ّزكلت هززذه القاعززدة العززامود الفقززري فززي عمليززة
المنافسززة البارعززة التززي قامززت بهززا الم ارفززئ الخاصززة فززي مواجهززة مرفززأ بيززروت الحكززومي .أوجززدت "الجبهززة

سمى بز "المالية المشتركة" توّلى اإلشزراف علزى جبايزة "الضزرائب" .أمزا واقزع المزوانئ
اللبنانية" جها اًز موحداً ُي ّ
الواقعة تحت إشراف "الحركة الوطنية" والمنظمات الفلسطينية ،فلم ُيفرز جها اًز مالياً موحزداً ،فظّلزت المزوانئ
خاضززعة لجهززات متعززددة ولص زراع النفززوذ .مقابززل الرسززوم المسززتوفاة فززي الم ارفززئ كانززت إدارة كززل مرفززأ تززؤمن

عمزال.
عمليات التفريغ وال ّ

 .58النهار ،1976/4/9 ،ص .4
" .59بسبب المرافئ الخاصة تدنى دخل ميناء جونيه وهبط عدد بواخرها" ،النهار ،1976/8/27 ،ص .4
" .المديرون العامون :موانئ التهريب تُقّلص موارد مرفأ جونيه" ،النهار ،1976/10/15 ،ص .3

 .60مي كحاله"،مرافئ األمزر الواقزع مزن النزاقورة إلزى النهزر الكبيزر 18 ،مرفزأ  18 -سزلطة  18 -تعريفزة" ... ،مزذكور
سابقاً.
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كززل بززاخرة تززدفع مبززالغ متفاوتززة وفق زاً لحمولتهززا ونززوع البضززاعة والكميززة .البضززائع المسززتوردة إلززى

المرافئ متنوعة ،أهمها السجائر والويسكي والمواد الغذائيزة كزالطحين وغيزره والمحروقزات واألسزلحة وكزل مزا

تصززدر بززين البضززائع إلززى الخززارج الحشيشززة والمخززدرات ومشززتقاتها .األرقززام
ُيمكززن إسززتيراده .وكانززت الم ارفززئ ّ
المتداولة حول حجم الواردات مثيرة للدهشزة ،فكميزات الويسزكي ،مزثالً ،التزي كانزت تصزل لبنزان عبزر مزوانئ
التهريزب كانزت تصزل إلزى  80ألزف صزندوق فزي السززنة الواحزدةُ ،يعزاد تهريزب معظمهزا إلزى الزدول المجززاورة
يحرم فيها تعاطي المشزروبات الروحيزة .بعزض البزواخر كزان يزدفع مبزالغ عزن حمولتهزا قزد
ومنها الدول التي ّ
تصززل إلززى  115000دوالر .أمززا ب زواخر البن ززين التززي تبلززغ حمولتهززا ح زوالى ألفززي طززن فكززان يسززتوفى عنهززا

"ضريبة" تصل إلى  260000دوالر (تقريباً  12سنت في الليتر).
بعد إفراج البضائع ،تعود معظم البواخر ،المتّجهة إلى الم ارفزئ االوروبيزة ،مزن دون حمولزة ،ألنزه

يسززتحيل شززحن بضززائع مززن غيززر أوراق رسززمية إلززى تلززك الم ارفززئ مززن المزوانئ اللبنانيززة التززي ال تُمسززك زمززام
أمورها الدولة .وفي بعض مرافئ الدولة الشزرعية الرسزمية كمينزاء بيزروت وطزرابلس وصزيدا وجونيزه ،إسزتمر

فيها وجود السلطة بالتراضي مع الميليشيات ،ب سزتثناء الحزوض الخزامس ،ولكزن لزم يكزن المسزلحون يقيمزون

وزناً كبي اًر لهذا الوجود.

اقتصاد الحرب

(خريطة المرافئ غير الشرعية)

تم وضع هذه الخريطة استناداً إلى معلومات مستقاة من الصحف ومن مصادر أخرى.
مالحظةّ :
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قامت لألحزاب وللميليشيات على هامش المرافئ غير الشرعية نشاطات كثيزرة منهزا مزثالً تشزغيل

عمال التفريغ وتأمين الشزاحنات لنقزل البضزائع ،كمزا إنتشزرت محزالت الصزيرفة التابعزة ألشزخاص مزرتبطين
ّ
تحول حرمه إلى منطقة سزاخنة
بالميليشيات .أصبح الوضع في مرفأ بيروت نموذجاً عن حالة لبنان ،حيث ّ
تقع على حدود بيروت الشرقية عند خط الفصل بين شزطري العاصزمة .فجعزل منزه موقعزه هزذا مرمزى ،مزن
عمالزه حتزى يتوقزف زمزالؤه عزن العمزل .وعلزى
وقت آلخر ،لنيزران ّ
القناصزة الزذين مزا إن يقتلزون عزامالً مزن ّ
رغم التغييزرات التزي طزرأت علزى إدارة مرفزأ بيزروت وقيزام شزركة "سزونابور" التزي تأسسزت بمبزادرة مزن حززب

الكتائب بهدف دم كزل شزركات التفريزغ فزي المرفزأ ،فز ن المسزيحيين لزم يسزتأثروا وحزدهم بمقزدرات المرفزأ إذ

توزع أعضاء مجلس إدارة الشركة مناصف ًة بين أصحاب شركات التفريغ المسيحيين والمسلمين.
ّ
بعض الموانئ على الساحل اللبنزاني كزان عرضز ًة للضزغول التزي تمارسزها عليهزا القزوى اإلقليميزة
متذرعز ًة باإلعتزداءات
بسبب مزا تقزوم بزه مزن نشزال .كانزت اسزرائيل ،بصزورة خاصزة ،تلجزأ مزن وقزت آلخزرّ ،
التززي تُشز ّزن ضززدها ،أو بوصززول شززحنات األسززلحة والززذخائر إلززى المقززاتلين الفلسززطينيين فززي الجنززوب بفززرض

الحصززار البحززري علززى م زوانئ الجنززوب وخاص ز ًة صززور وصززيدا .هززذا الحصززار كززان يمنززع سززفن الصززيد مززن
تحول زوا إلززى أهززداف بش زرية
اإلبحززار بحريززة .العديززد مززن صز ّزيادي السززمك فززي الجنززوب اللبنززاني ذكززروا أنهززم ّ
للرمايات النارية ،أو جرى مصادرة مراكبهم وأعتزدة الصزيد ،أو ت ّزم إعتقزالهم واسزتجوابهم وضزربهم واحتجزازهم
أياماً قبل أن ُيفرج عنهم.61

. D’après un rapport intitulé: “Liban: Reconstruction et sécurité”, publié par la
Direction générale de la documentation de l’information et des recherches
(DGDIR), Commission de l’immigration et du statut de réfugié, op. cit.
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جدول بتسماء المرافئ البحراة ولهوية القوى المتحكمة بها:
إسم المرفت

القوى المسيطرة عليه

الحوض الخامس (بيروت)

"القوات اللبنانية"

مصفاة طرابلس

أحزاب "الحركة الوطنية"

مرفأ جونيه

القوات اللبنانية

الجيه
مرفأ ّ

الحزب التقدمي اإلشتراكي

مرفأ صيدا

"جيش لبنان العربي" في "حرب السنتين" ،ثم التنظيم الناصري

مرفأ الزهراني

حركة أمل

مرفأ الناقورة

جيش لبنان الجنوبي

مرفأ االوزاعي

حركة "أمل"

تم تكوين هذا الجدول استناداً إلى معلومات استقيناها من مصادر عدة بينها الصحف.
مالحظةّ :
***

8
االقتصاد الميليشيوي
هل يمكن وصف االقتصاد الميليشيوي في لبنان بخصوصياته؟

قبززل التط زرق للممي ززات األربززع الرئيسززية القتصززاد الحززرب ،يجززدر البحززث فززي التقززديرات بالنسززبة

للنفقات المترتبة .تُقدر كلفة الحرب ،في الواقع ،بكثير من االختالف أو التفاوت ،وذلك باالستناد إلزى أرقزام
عائز ززدة لسز ززنوات هادئز ززة نسز ززبياً ،أو إلز ززى حقبز ززات معز ززارك رئيسز ززية كز ززأعوام ،1984 ،1982 ،1976-1975
 .1990-1989تت ز زراوح االرقز ززام بز ززين  150مليز ززون و 1.5مليز ززار دوالر فز ززي السز ززنة .أعلز ززن روجيز ززه ديز ززب،

الشخصية الثانية في "القوات اللبنانية" عن نفقات بقيمة  40مليون دوالر في السنة للتجهيزز ولرواتزب رجزال

"القوات" لعام  .621989أما كلفة "حزرب التحريزر" بزين  14آذار وتمزوز  1989فقزدرت بحزوالى مليزار دوالر

(ذخائر ،رواتب ،وأسلحة).63

 .62من مقابلة مع روجيه ديب ،في مجلة  Le Commerce du Levantالصادرة بتاريخ .1991/1/14
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, … op. cit., p. 77.
يتطابق المبلغ مع ما نشرته الحياة ،1990/2/4-3 ،ص .8
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زوزع مززداخيل الميليشززيات المقز ّزدرة بمززا مجموعززه مليززاري دوالر فززي السززنة،
واألكثززر أهميززة كززان تز ّ
نصززفها كززان يززأتي مززن الخززارج ،س زواء مززن دول راعيززة أو مززن أشززخاص ومؤسسززات للطوائززف .فالميليشززيات

فتحزت مزا يشزبه "السزفارات" لهززا فزي بزالد االغتزراب (اوروبزا الغربيززة ،اميركزا ،افريقيزا الغربيزة) ،أخزذت عبرهززا

تجتذب رساميل من المهاجرين .وفيما يختص بالدول "الراعية" ،فهي أنفقزت مزا مجموعزه  700مليزون دوالر

فززي السززنة مززن أجززل ضززمان تفز ّزوق كززل طززرف مززن حلفائهززا المحليززين .أعلنززت اسزرائيل انهززا كانززت "تززدفع 25
مليززون دوالر فززي السززنة للق زوات اللبنانيززة بززين  1976و .64"1982و"الق زوات" قز ّزدرت أن "نحززو ثالثززة أربززاع
األسلحة التي تلقتها بين  1987و 1990كزان مصزدرها العزراق ،والربزع البزاقي مزن اسزرائيل" .65إضزافة إلزى

ذلزك ،فزان نهزب مخزازن ومسزتودعات الجزيش اللبنززاني ،ش ّزكل مصزد اًر رئيسزياً للتززود باألسزلحة .وفيمزا يتعّلززق
بثكنززات الجززيش اللبنززاني ،فهززي ُنهبززت بززين نيسززان  1975وشززبال ( 1976انشززقاق "جززيش لبنززان العربززي")،
و( 1984انشقاق ثالثة ألوية من ستة عاملة بتشزجيع مزن احززاب وقزوى فزي "الحركزة الوطنيزة") ،وأخيز اًر فزي

تشرين االول ( 1989انقسام بين جيشين شرعيين ،أحدهما يتبع الجنرال ميشال عون واآلخزر الجنزرال اميزل
لحود).

يكشف جورج القزرم بعزض الجوانزب المتعلقزة بالزداخيل الماليزة الخارجيزة للميليشزيات" :إلزى جانزب

المحليززة المتنوعززة التززي كانززت تحصززل عليهززا الميليشززيات مززن السز ّزكان المززدنيين عنززوة ،يقتضززي
المصززادر
ّ
إضافة المساعدات الواردة من الخارج كاالسلحة المختلفة واألموال النقدية .فالميليشزيات ش ّزكلت قنزوات نفزوذ

بامتياز للقوى اإلقليمية .الميليشيات المسماة مسيحية تلقت مساعدات من اسرائيل ،وعلى األرجح ايضاً مزن
العربية السعودية ،واالردن ومصر ،ومن العراق ،دون شك ،بين  1987و 1990لمعادلة النفوذ السوري في
لبنان .أما الميليشيات المسماة إسالمية ،فتلقزت المسزاعدات بصزورة رئيسزية مزن منظمزة التحريزر الفلسزطينية

وليبيزا وايزران وسزوريا .وفززي غضززون  15عامزاً ،يمكززن أن تكزون الميليشززيات اللبنانيززة حصزلت علززى  30إلززى
محلية وخارجية".66
 40مليار دوالر ،من االسلحة والوسائل المادية والمالية من مصادر ّ

عين تخطي االرقزام الجزئيزة ،والتزي يمكزن أن تثيزر جزدالً بالنسزبة لزدقتها .ويقتضزي كشزف
ولكن يت ّ
آليززة عمززل رجززال الميليشززيات فززي اطززار اقتصززاد الحززرب .يرتكززز هززذا االقتصززاد فززي الدرجززة االولززى علززى

مصززادرة اختصاصززات الدولززة .فززاإلدارة الرسززمية أضززحت أقززل قززدرة علززى تحصززيل الضزرائب وجبايززة الرسززوم

64

. Ibid.
. Ibid.
66
. Georges Corm, “Hégémonie milicienne et problème du rétablissement de l’Etat”,
Maghreb-Machrek, 131, janvier-mars 1991, pp. 13-25, p. 16.
65
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(العقاريززة والتجاريززة وغيرهززا) ،واسززتيفاء ف زواتير الكهربززاء والميززاه .67فززي حززين أن الجماعززات المس زّلحة كانززت
تملك في الوقت نفسه سلطة التهديد وموقعها القريب بالنسبة للمكلفين.

أصززبح النززاس يقبلززون الخززدمات التززي توفرهززا لهززم الميليشززيات والمقززاولون التززابعين لهززا ،حتززى وان

كانززت هززذه الخززدمات ،أقززل جززودة أو نوعيززة .حتززى األنشززطة األقززل أهميززة كالسززينما والمطززاعم والنقززل العززام
والسفر إلى الخارج وسير المركبات على الطرقات كانت عرضة لفرض "الضرائب" .وأبلغ مثال هو المرافئ

البحرية ألن انتشارها يشهد ال على اختالل النظام فحسب ،حتى وان كانت الشرطة حاضرة فيها من خالل

تواجد بعض عناصر قوى األمن الداخلي فزي بعزض الم ارحزل فزي صزور وصزيدا وطزرابلس ،بزل ايضزاً علزى

خصخصززة العالقززات البحريززة للدولززة :انتشززر أكثززر مززن  15مرف زأً تز ّزم إعززدادها علززى عجززل ،ولززم تكززن متاحززة
بسهولة للذين يرغبون فزي التجزارة والسزفر .فاسزتخدامها كزان مرتبطزاً بتأديزة "الضزريبة" وباالنتمزاء إلزى شزبكة
أمنيززة  -طوائفيززة تسززيطر علززى كززل منهززا .وكانززت المصززالح الماليززة وحززب الكسززب يتززداخالن مززع المنززاورات

السياسية ،مما أدى إلى ق اررات غريبة أو متناقضة في إدارة هذه المجاالت المصادرة :بزين  1985و1987

مثالً ،أُعيد إدخال بضزعة مئزات مزن المقزاتلين الفلسزطينيين عبزر مرفزأ جونيزه الزذي كانزت تمسزك بزه "القزوات
اللبنانيززة" ،ومنززه انتقل زوا إلززى بيززروت "الغريبززة" للمشززاركة فززي "حززرب المخيمززات" ضززد حركززة "أمززل" الشززيعية

اللبنانية .أما الهدف السياسي لز"القوات" فهو إضعاف "أمل" وتحقيق أرباح مالية كبيرة في وقت واحد.

تحللت سيطرة الدولة بهفوات متتابعة في مجال زمني كان كفيالً ببزروز آليزة عمزل موازيزة ،وذلزك

من اجل شرعنة ممارسات هي أصالً غير شزرعية .فاسزتيراد الزنفط الخزام إلزى مصزفاتي طزرابلس والزه ارنزي،
والمشززتقات النفطيززة إلززى خ ازنززات الززدورة خززرج عززن احتكززار الدولززة منززذ  1976عنززدما تسززاهلت هززذه االخي زرة

حيزال ظهزور مسزتوردين مزن القطزاع الخزاص .وبزرغم ذلززك اسزتمرت الدولزة بمزنح إجزازات اسزتيراد ،فزي حززين

تواصلت سياسة دعم المواد البترولية حتى  1986التي جزرى تمويلهزا مزن الخزينزة العامزة ،لكزن الميليشزيات
كانززت تقززوم بعمليززة إعززادة تصززدير مربحززة نحززو البلززدان المجززاورة علززى حسززاب األم زوال العامززة .وبغيززة سززد

الزنقص فززي أزمزة المحروقززات ،وافقززت الدولزة علززى االنتهاكزات الحاصززلة ضززد القزانون لمصززلحة المسززتوردين

الززذين لززم يكونزوا سززوى خمسززة قبززل الحززرب ،فأصززبحوا بالعشزرات أواسززط الثمانينززات .68أمززا المجلززس األعلززى

للجمارك ،فأذعن في آواخر شهور الحرب بشرعنة المرافئ الخاصة المنتشرة على طول الشواطئ .واذا كان

 .67بطرس لبكي" ،المعطيات االقتصادية والصيغة السياسية في لبنان" ،في كتاب :العبور إلا الدولة (من المعاناة
إلى المواطنية) … ،مذكور سابقاً.
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, … op. cit., p. 79.
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هذا االعتراف سمح للدولة مزن جديزد بفزرض رسزم علزى المحروقزات ،ف نهزا أثبتزت تاليزاً تح ّزول احتكارهزا إلزى
احتكار لحفنة من  5إلى  6شركات استيراد .وهو وضع لم ُيعاد النظر فيه منذ نهاية الحرب.
أما مثال التبغ فهو أقل تعقيداً وأكثر توضيحاً ،ففي هذه الحالة فاوضت الدولة بنفسها حدود نززع

ي ززدها ع ززن االحتك ززار الرس ززمي .كان ززت الريج ززي ،أي ادارة حص ززر التب ززغ والتنب ززاك ف ززي لبن ززان ،تس ززتورد ثلث ززي

االستهالك المحلي ،وتستثمر انتاج لبنان الجنوبي ،لم يعد في وسعها قمع التهريب الكثيف رغزم الصزدامات

التززي حصززلت بززين قززوى االمززن الززداخلي والمه زربين بززين  1977و .1983وفززي أيلززول  1987وافقززت الدولززة
على اتفاق مع الميليشيات الست الرئيسية ("القزوات اللبنانيزة" ،الحززب التقزدمي االشزتراكي" ،أمزل"" ،المزردة"،

التنظيم الناصري صيدا ،و"جيش لبنان الجنوبي") تمنحهم بموجبه بيع السجائر على االراضي الواقعة تحت

سيطرتهمُ .69رفع تبعاً لذلك سعر بيع التبغ  ،%8وهي نسبة تولت الميليشيات تحصيلها ،وأصبحت تُصادر
السجائر المهربة إلى االراضي اللبنانية.
أصززبحت عالقززة المنظمززات المس زّلحة بالدولززة والسز ّزكان تتمأسززس علززى شززبكات مصززالح متداخلززة،
وعلى الكسب المادي ،بمعزل عن األضرار التي يمكن أن تخّلفها .قامت احدى الجماعات الحربية بتركيزب
سززنترال هززاتفي فززي زحلززة عززام  1986لتخطززي الخطززول المعطلززة فززي الشززبكة العامززة ولتززأمين االتصززاالت

المقطوعززة لقززاء الكسززب المززادي .هززذا الكسززب أيض زاً كززان وراء اسززتقدام عناصززر ميليشززيوية "نفايززات سززامة"
70
مهربزة مززن الخززارج  ،بخاصززة "مززن ايطاليززا ،والتززي اصزبحت تتنقززل بززين الجبززل والسززاحل منززذ  "1987ناشزرةً
التلوث والرعب بين المواطنين "من دون أدنى حس أو شعور بالمسؤولية".71

أما عن النشاطات المتصلة بالمخدرات ،زراع ًة وتحويالً واتجا اًر ،ف نها تظهر انح ارفزات االقتصزاد
التي تشبع آنياً الحاجات المالية المباشرة ،ب شراك العديزد مزن العناصزر المنخرطزة فزي الشزبكات دون النظزر
إلززى مص ززالحهم المتوسززطة أو البعي ززدة المززدى ،أو حت ززى أخ ززذها بعززين االعتب ززار .ازدهززرت ز ارع ززة الحشيش ززة

والخشخاش بصورة ملحوظة ،حيث ُقدرت المداخيل السزنوية مزن اإلتجزار بهزذه المزواد الممنوعزة بنحزو 700
مليون إلزى مليزار دوالر فزي السزنة .72فمزع تضزاعف المسزاحات المزروعزة بالحشيشزة بزين  1976و،1988
ومع انتشار المساحات المزروعزة بالخشزخاش مزن  60إلزى  3000آالف هكتزار بزين ( 1984تزاريخ إدخزال

زراعة هذا المخدر إلى لبنان على أيدي اختصاصيين أكراد محميين أمنياً) وعام  ،1988أوجدت المخدرات
69

. Ibid
… . Georges Corm, “Hégémonie milicienne et problème du rétablissement de l’Etat”,
op. cit., p.15.
71
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, … op. cit., p. 82.
72
… . Georges Corm, “Hégémonie milicienne et problème du rétablissement de l’Etat”,
op. cit., p.15.
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ازدهز ززا اًر مفاجئ ز زاً ومظز ززاهر فخفخز ززة فز ززي الهرمز ززل وبعلبز ززك (البقز ززاع) ،حيز ززث أقلز ززع المزارعز ززون عز ززن الز ارعز ززات
االستهالكية.73

زاء لطل ززب الوالي ززات المتح ززدة
وج ززاء الخف ززض المف ززاجئ ف ززي المس ززاحات ،ال ززذي أوجبت ززه س ززوريا بن ز ً
االميركيزة بعزد تلقيهزا مسزاعدات ماليززة منهزا ،بزدءاً مزن ُ 1990ليثيزر أزمززة دراماتيكيزة فزي أوسزال المززارعين.
فمزارعو الحقول في الداخل ،من المسلمين أو المسيحيين ،آثروا النزوح بدل العودة إلى زراعة الحبوب التزي
اشزتهروا بهزا فيمزا مضزى كالحنطزة والشزعير والززذرة وغيرهزا ،أو مواجهزة المنافسزة التزي فرضزتها المسززتوردات

مزن الززدول المجززاورة ،بخاصززة مزن سززوريا ،مززن دون وجززود حمايززة جمركيزة لالنتززاج الزوطني .وتطالززب الدولززة

اللبنانية في الوقت الراهن من االسرة الدولية برنامجاً لنجدة المزارعين بديالً من الزراعات الممنوعة.
ويشار إلى أن قزوة ثبزات
تورطت الميليشيات في عمليات المضاربة المالية على العملة الوطنيةُ .

سهلت ،لغاية  ،1982مشتريات المنظمات المسلحة من األعتدة الحربية غير الشرعية
الليرة اللبنانية الالفتة ّ
مززن الخززارج .ولكززن مززع نضززوب االحتيززاطي بالعملززة االجنبيززة لززدى مصززرف لبنززان عززام  ،1984نشززأت أزمززة
ائتمانيززة بحي ززث أصززبحت الليز زرة اللبنانيززة ت ززنخفض بمعززدل يق ززارب  %30شززهرياً ع ززام  :1985كززان ال ززدوالر
االميرك ززي يع ززادل ع ززام  1975ليز زرتين ونص ززف ،فأص ززبح يع ززادل  50ع ززام  ،1983ث ززم  500ع ززام ،1987

و 1500ع ززام  ،1990و 2000ف ززي الع ززام نفس ززه .74العدي ززد م ززن المس ززتفيدين ك ززانوا يض ززاربون عل ززى العمل ززة
اللبنانية التي فقدت الكثير مزن قيمتهزا االصزلية .واعتبزر مراقبزون أن رؤسزاء الميليشزيات كزانوا األكثزر حظزوة
فززي هززذه المضززاربات ،كززونهم ضززغطوا علززى األجهززة المصززرفية المززتالك القطززع المتزوافر بالعملززة االجنبيززة.

ونشززأت بعززض المؤسسززات المصززرفية ،التززي لززم تتأسززس إال إلدارة ماليززة الميليشززيات ،وقززد أُعلنززت إفالسززاتها

بشكل مشبوه حتى قبل نهاية الحرب.

إعااادة التوزاااق :تحولززت الميليشززيات إلززى عناصززر إلعززادة توزيززع الثززروات والمززداخيل .وبقززدر مززا

كانت الحرب تطول ،كانت الميليشيات تلعب دو اًر متزايداً فزي الرعايزة االقتصزادية ،إلزى درجزة أن جززءاً مزن
اللبنانيين كانوا يكسبون منها عيشهم في النصف الثاني من الثمانينات .75يمكن تقدير عدد الرجال فزي سزن

حمل السالح الذين خدموا في وقت أو آخر في الميليشيات بنسبة الز  ،1/6وبنسبة أقل ك داريين مزدنيين.76

. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, … op. cit., p. 82.
. Cf. Albert Dagher, La crise de la monnaie libanaise (1983-1989), Beyrouth, F.M.A.,
1995.
75
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, … op. cit., p. 84.
76
. Elizabeth Picard, Demobilization of the militias: A Lebanese Delemma, Oxford,
Center for Lebanese Studies.
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وبالمقارنزة مزع رواتززب القطزاعين العززام والخزاص ،خاصز ًة بعزد  ،1984حزين انهززارت الليزرة ،فز ن ال ز  65إلززى
 350دوالر التي كانت تدفعها شهرياً "القوات اللبنانية" لعناصرها ،والز  75إلزى  150دوالر لرجزال "المزردة"،

أو حتى الز  60دوالر التي يزدفعها التنظزيم الشزعبي الناصزري لمتطزوعين بوقزت جزئزي ،لزم يكزن لهزذه المبزالغ

قوة جذب خارقة ،االمر الذي ُيفسر تنامي الجرائم في قواعد الميليشيات التي تعيش عالزة علزى المجتمزع.77
لكزن مجزرد البحزث فزي االرقزام ال يأخزذ فزي الحسززبان المنزافع التزي كزان يجنيهزا الفزرد المقتنزع بحتميزة اللجززوء
إلى السلطات الميليشيوية من أجل البقاء في مرحلة الحرب .أصبحت المنظمات المسلحة موزعة للخزدمات

تدخل غير محدودة وأكثر ممزا كانزت تفعلزه الدولزة
والمساعدات المادية ،كالصحة والتعليم وغيرهما ،بطريقة ّ
فزي لبنززان مززا قبزل الحززرب .ورواج آليززة التقزديمات االجتماعيززة كانززت توضزح القلززق واالضززطراب االجتمززاعي

عند اللبنانيين وحجم انتظاراتهم.

ظهر بأن السكان المهجرين كانوا أكثر من غيرهم أسرى هذه التبعيزة .فمزن جهزة تعمزل الميليشزيا

على إعادة إيوائهم في المساكن واألبنية التي تصادرها ،أو في المدارس واألديرة ومؤسسات الرعاية ،أو فزي

الشقق المهجورة ،وتوزع عليهم المساعدات .ولكزن مزن جهزة اخزرى كانزت تجزد مصزلحة فزي المحافظزة علزى
هشاشزة أوضززاعهم مززن أجزل التمززاس وطلززب المسزاعدة مززن المنظمززات االنسزانية ،أو طمعزاً بالحصززول علززى
مكاس ززب سياس ززية ومادي ززة ش ززتى .وبالنس ززبة لزعم ززاء المن ززاطق الش ززرقية ،فز ز ن تز زراكم العوائ ززق ف ززي وج ززه عز زودة

المهجرين المسيحيين إلى الشوف ومناطق اخزرى ،كانزت فزي صزميم معارضزتهم لجمهوريزة مزا بعزد الحزرب.

تطوع في صفوفها المقاتلين من المهجرين ،يحدوهم في ذلك روح االنتقام وحالة
وبالمقابل كانت الميليشيات ّ
االنقطاع مع جذورهم .يوضح نموذج إعادة تنظيم "القوات اللبنانيزة" تحزت قيزادة الزدكتور سزمير جعجزع بزدءاً

من  ،1985كيفية تشزكيل وحزدات الصزدم مزن المقزاتلين المهجزرين مزن قزراهم فزي الشزمال ،أو الالجئزين مزن
الخروب.
الشوف واقليم ّ

وبززرغم هززذه الوقززائع حززول األنشززطة الميليشززيوية فز ن التنظيمززات المسززلحة لززم تكززن سززوى جماعززات

فاعلة اقتصادياً لكنهزا محزدودة الزذكاء ،ولزم يكزن بينهزا أي واحزدة تملزك مشزروعاً للتنميزة قزاد اًر علزى الصزمود
في مواجهة الحرية ،أو بوسعه أن يضمن طرقاً لالغتناء غير مستقيمة التوجه.

االساااتراتيجية االجتماعياااة للميليشااايات :ج ززاء نمززو الخززدمات االجتماعي ززة والصززحية فززي جمي ززع

المناطق فزي سزياق ارتفزاع األكزالف المعيشزية والتنزافس داخزل الطائفزة الواحزدة ،مزثالً المزاحمزة التزي وقعزت

الجميزل أعزوام  ،1988 - 1984وبزين "القزوات" والعمزاد
بين "القوات اللبنانية" والكتائب التابعة للرئيس امين
ّ

. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, … op. cit., p. 85.
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ميشال عون ،وبين "أمل" و"حزب هللا" بدءاً من  .781987هذه هي احدى الوسزائل التزي تملكهزا الميليشزيات
للجززم تززدهور التعززاطف معهززا فززي القواعززد الشززعبية التززي أعياهززا الززدمار والتعسززف .امتلززك "حزززب هللا" ناصززية

شعبية مرموقة ابتناها من هذه االسزتراتيجية بفضزل المؤسسزات-االم الموجزودة فزي إيزران مثزل "جهزاد البنزاء"
ومؤسسة الشهداء ومؤسسة الجرحى واأليتام وغيرها ،ذلك فزي منزاطق بعلبزك والضزاحية الجنوبيزة .وعمومزاً،
ف ن وظيفة الجذب التزي كانزت للمسزاعدات االنسزانية ،بخاصزة األجنبيزة منهزا ،فزي أوسزال القواعزد الشزعبية،

المرسززملة بعشزرة ماليززين دوالر سززنوياً وسززاهمت فززي اعتمززاد برنززام اجتمززاعي ،هززي أكثززر أهميززة للميليشززيات
من الهدف االجتماعي بحد ذاته.79
الاولهم الجغرافااي :تن زدرج االسززتراتيجيات الميليشززيوية حززول مجززاالت جغرافيززة تسززتجيب لحاجاتهززا،

ومع ذلك ظلت تعاني القصور ألن االراضي الميليشيوية جزرى اقتطاعهزا بزين  1976و 1983بحسزب آليزة
مثلثززة :اسززتبداد داخززل ك ززل طائفززة ،ومجانسززة قسز زرية أدت إلززى تهجيززر س ززكاني ،وانفصززال بززين "كانتون ززات"

الطوائف.

على الصعيد االقتصادي ،ف ن هذه اآللية انتجت مؤثرات أربع هي اآلتية:
 .1ترجيح نمو مراكز تجارية بديلزة مزن العاصزمة عرفزت ازدهزا اًر ظرفيزاً ،وهزي تعزاني مزن العزودة

إلى المركزية البيروتية بعد الحرب.

 .2نشوء مزداخيل مرتبطزة بقيزام حزدود داخليزة و"ضزرائب جمركيزة" ومضزاربات داخليزة ،أو زيزادة

مسافات النقل والتنقل ُبعزداً بزين المنزاطق (طريزق بيزروت  -زغرتزا أصزبحت تمزر عبزر الهرمزل ،حمزص ،أو
ط زرابلس م ززثالً) ،ه ززذا التقاسززم اس ززتدعى تقس ززيماً لمعاقززل واقطاع ززات عس ززكرية وض زريبية عل ززى غز زرار الحقب ززة
العثمانية ،مما سمح بوضع مراكز جمركية مربحة على الحدود بين مناطق الطوائف كباتر مثالً أو المونتي

فززردي (رأس المززتن) للحزززب التقززدمي ،وجسززر االولززي للتنظززيم الشززعبي الناصززري ،وجسززر القاسززمية ل زز"أمل"،
والبربارة لز"القوات اللبنانية" ،وغيرها.

 .3التالعب على فروقات االسعار من قبل الميليشزيات ،وخلزق احتكزارات مصزطنعة .منزذ السزنة

زنية بزاطالق قزذائف
االولى للحرب ،أُحرقت مصافي النفط في الزهراني وطرابلس فزي المنزاطق الشزيعية والس ّ
 .78ت ارجزع الئحززة الخززدمات والتقززديمات التززي كانززت توفرهززا الميليشززيات فززي قسززم األجهززة الميليشززيوية فززي الفصززل الثالززث
مزن هزذا الكتزاب تحززت عنزوان :بنزاء الميليشزيات والرعايززة الخارجيزة .وت ّزم اسزتقاء المعلومززات الزواردة فزي هززذا
القسم من سلسلة تحقيقات نشرتها الحياة بين  1/31و.1990/2/8
79
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, … op. cit., pp. 86 – 87.
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المدفعية عليها .وأعلنت و ازرة الصناعة والزنفط اسزتحالة العمزل فزي هزاتين المصزفاتين السزباب فنيزة ،وغزدت

الخ ازنززات الموجززودة علززى الشززاطئ بززين بيززروت وجونيززه (الززدورة ،نهززر المززوت ،ضززبيه) مركززز التمززوين األول

لكززل المنززاطق ،إضززاف ًة إلززى وقوعهززا تحززت رحمززة االتفاقززات بززين الميليشززيات .أمززا "جززيش لبنززان الجنززوبي"،
وتعزيز اًز لماليتززه ،فقزد هززدد فزي العديززد مزن المناسززبات بتوجيزه القصززف المزدفعي نحززو مينزاءي صززور وصززيدا،
وتلقى كثمن المتناعه عن تنفيذ التهديد "ضرائب" من خصومه.

 .4التقس ز ززيم الجغ ارف ز ززي غز ز ز ّذى مض ز ززاربة عقاري ز ززة نجم ز ززت ع ز ززن الط ز ززرد أو التهجي ز ززر الجم ز ززاعي.

طززردوا مززن األك زواخ التززي كززانوا يقطنززون داخلهززا فززي الكرنتينززا ،80وهززي اراض تملكهززا
فالفلسززطينيون والشززيعة ُ

طززردوا ايضزاً مزن الززتالل المشززرفة علزى صززيدا ،وطززال التهجيزر العديززد مززن
الرهبانيزة المارونيززة .والمسزيحيون ُ
المنزاطق االخزرى .وصزول المهجزرين بكثافزة إلزى لبنزان الجنزوبي أو إلزى ضزاحية بيزروت الشزمالية ،أو حتزى
انتقال المركز السياسي من بعبدا أو بيروت إلى بكفيا أو الدوحة أو غيرهما وّلد مكاسب مادية.

ُبني اإلنحسار الجغرافي على عمزارة إيديولوجيزة بعيزدة عزن الواقزع .فالميليشزيات فزي مركزز الزبالد
فقززدت التواصززل مززع المنززاطق التززي ينحززدر منهززا غالبيززة مقاتليهززا كجبززال الشززمال الشززاهقة ،أو قززرى البقززاع
المنزوية بين الهضاب أو الجنوب .وبرز لدى المنظمات المسلحة رهان على كسب المعركة في العاصمة،
ومراقبززة القطززاع الثززالثي المتحلززل مززن كززل مرجعي زة مناطقيززة .والميليشززيات ليسززت فع زالً بحاجززة إلززى عمززق

جغرافي ال من أجل أن تدافع عن نفسها ،وال من أجل الهيمنة على السكان ،وال من أجل اإلثراء.

الس ززبب الثز ززاني الز ززذي حجز ززب المنطز ززق الجغ ارفز ززي يكم ززن فز ززي كز ززون المنز ززاطق الخاضز ززعة لسز ززلطة

الميليشززيات كانززت دائم زاً ممزقززة بالن ازعززات الداخليززة .بززالرغم مززن الخطززاب الوحززدوي لززدى الميليشززيات ،ف ز ن
مج ززال نفوذه ززا ك ززان باس ززتمرار مفخخز زاً بالخص ززومات والن ازع ززات ب ززين الح ززاكمين عل ززى قاع ززدة شخص ززية ،أو

موضوعية ،وفي معظم االحيان حول رهانزات اقتصزادية .شزهدت السزاحة اللبنانيزة ،بزدءاً مزن  ،1982تفتزت
حركة "أمل" في جنوب لبنان ألن كل زعيم محلي ادعى احتكار اإلشراف على االسواق فزي محلتزه ،فضزالً
عن مساعي السيطرة على ميناءي المنطقزة فزي صزور والزه ارنزي .والقزى مزثالً المسزؤول فزي "الحركزة" داوود
داوود حتفه عام  1986فزي مزا يشزبه تصزفية الحسزابات بزين جماعزات متنازعزة .81وعلزى مسزتوى أع ّزم ،فز ن
التباينززات ب ززين "أمززل" و"ح زززب هللا" الت ززي ازدادت حززدة بع ززد  ،1987كانززت تع ززود أس ززبابها إلززى تن ززافس عل ززى
المصالح أكثر مما هي خالفزات إيديولوجيزة ،أو اسزتراتيجية بزين حلفزاء سزوريا وحلفزاء ايزران .وفزي المنزاطق

. Fawwaz Traboulsi, “Sociétés violentes ou système de guerre?”, ap. Jean Hannoyer
(Ed.), Guerres civiles: Economies de la violence, dimensions de la civilité,
Paris, Kharthala – Cermoc, 1999, 329p., pp.139-150.
81
. Eizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, …op. cit., p. 90.
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المسززيحية ،قززاد هززذا المنطززق القززائم علززى التنززافس االقتصززادي إلززى تقسززيم جغ ارفززي :حززدث انشززقاق مسززيحيي

الش ززمال ال ززذين التحقز زوا بالحلف ززاء الس ززوريين من ززذ  1978بع ززد سلس ززلة مع ززارك منظم ززة؛ وتوال ززت االنتفاض ززات
إلقص ززاء بع ززض المس ززؤولين ع ززن قي ززادة "القز زوات اللبناني ززة" مث ززل فز زؤاد أب ززو ناض ززر ( ،)1985س ززمير جعج ززع

( ،)1985وايلي حبيقه ( .)1986جاء إبعاد االخير عن "المنطقة الشرقية" نهايزة لصزراع مزن أجزل السزيطرة

على "الصندوق الوطني" ،أي الصندوق الخاص بمالية "القوات" ،وعلزى عائزدات م ارفزئ التهريزب .وبانكفائزه
إلززى زحلززة ،لززم يتوقززف حبيقززه و"أمانززة ماليتززه" عززن تقاضززي الجبايززات مززن مؤسسززات وتجززار فززي "المنززاطق

الشرقية" تربطهم المصالح بوكالئهم في البقاع .لم تعد المسألة مشروعاً سياسياً وال اقتصزادياً ،بزل اسزتخداماً

غير محصور للقوة من أجل تكديس الثروات.

النظاااام الميليشااايوي :ان تقس ززيم البل ززد إل ززى من ززاطق جغرافي ززة تس ززيطر عليه ززا الميليش ززيات الس ززبع

الرئيسية ("المزردة"" ،القزوات اللبنانيزة" ،الحززب التقزدمي االشزتراكي ،التنظزيم الشزعبي الناصزري" ،جزيش لبنزان
الجنوبي"" ،أمل" ،و"حزب هللا") يقتضي أال يحجب حقيقة استمرار ثبات سوق مالية على المستوى الوطني،

تتعاون فيه الميليشيات من أجل تحقيق أعلى درجة من العائدات .فبالرغم من قيام اقطاعات جغرافيزة مبنيزة

البنزى الطوائفيزة والمحزيط االقليمزي .مزن
على العزل ،فز ن المجزال اللبنزاني ُنسز بتزداخل بزين شزبكات تخزرق ُ
هززذه الزاويززة ،ف ز ن معاينززة التسلسززل الزمنززي لألحززداث ،وتوقيززت العمليززات الحربيززة وأنماطهززا ،يكشززف بعززض
التواطوء بين الميليشيات التي استخدمت معاقلها على التوالي .هزذا التعزاون يظهزر منزذ خريزف  1975لزدى

نهززب األس زواق ومرفززأ بيززروت .أمززا نقززل المخززدرات ،فكززان ُيشز ّزكل مثززاالً آخززر علززى التعززاون بززين الميليشززيات:
بع ززض التهريب ززات جمع ززت المختلف ززين .وفيم ززا يتعّل ززق بمش ززروع بن ززاء مط ززار ح ززاالت ع ززام  ،1987ال ززذي ت ز ّزم
إجهاضززه ،تقززول اليزابيززت بيكززار" :إن الق زوات اللبنانيززة حصززلت علززى دعززم مززن الزززعيم الززدرزي وليززد جنززبالل

الززذي كززان يومهززا وزي ز اًر لالشززغال العامززة ،بززرغم كونززه ايض زاً ع زدواً لززدوداً لهززا" ،مستخلصززة بززأن "الميليشززيات
نسجت سوياً نظاماً على حساب مجتمعاتها".82
نحو تصنيف لنقتصاديات الميليشيوية :نظام التواصل بين الشبكات العاملة في اطزار اقتصزاد

الحرب التي تخرق اإلقطاعات والمنزاطق اللبنانيزة ،وتزربط الميليشزيات ،لزم يكزن يحجزب التنزوع .ففضزالً عزن
اإليززديولوجيات الت ززي تعمززل الميليش ززيات ب ززوحي منهززا ،ومش ززاريعها السياس ززية المتعارضززة ،كان ززت الجماع ززات

تتميز بطريقة بناء االقتصاد أو إدارته في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثزل كيفيزة اقتنزاء الثزروات
المسّلحة ّ
وبخاصززة المصززادر الخارجيززة ،العالقززة بالدولززة كجهززاز انتززاج ومصززدر دخززل ،نمززط ت زراكم األم زوال ،العالقززة
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, …op. cit., pp. 91-92.
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بحقل التلزيمات ،والخلقية االقتصادية .وسعياً إلى تحليل هزذا التنزوع مزع المحافظزة علزى السزياق التسلسزلي،
يمك ززن تركي ززب أربع ززة أنم ززال نموذجي ززة تتط ززابق م ززع الميليش ززيات األرب ززع الرئيس ززية المس ززيطرة عل ززى الس ززاحة

اللبنانية.83

تميززز اقتصززاد المنززاطق المسززيحية الخاضززعة لنفززوذ "الق زوات اللبنانيززة" فززي
" .1الق اوات اللبنانيااة"ّ :
بيروت "الشرقية" ،وخاص ًة المتن الشمالي وكسروان ،لغاية  1983بالمحافظة علزى بعزض االزدهزار ،وعلزى

البنى االقتصادية وأنمزال النشزاطات التزي كانزت سزائدة قبزل الحزرب .كانزت المنطقزة هادئزة عمومزاً ،مزا خزال

االشتباكات مع القزوات العربيزة السزورية بزين تمزوز وتشزرين االول  ،1978حيزث سزاد نظزام فرضزته "القزوات

اللبنانية" منذ ايلول  .1976وأفزادت هزذه المنطقزة مزن انتقزال عزدد مزن المؤسسزات وانكفزاء مسزيحيي بيزروت
"الغربيززة" إلززى "الشززرقية" .واغتنمززت المنظمززات المسززلحة األعضززاء فززي "الق زوات" مززن التهريززب والمسززتوردات
المهرب ززة والنق ززل و"الضز زرائب" لحماي ززة النش ززاطات االقتص ززادية ،أم ززا المس ززاعدات الخارجي ززة فبقي ززت هامش ززية

وانحصرت بالمعونة العسكرية واالنسانية ،في حين ُسزجل انتقزال العديزد مزن الشزركات والمؤسسزات التجاريزة
إلى الخارج ،وبخاصة إلى قبرص وأوروبا .84لكن دعم المغتربين والمهاجرين اللبنانيين سمح بالمساعدة فزي
المحافظززة علززى مسززتوى المعيشززة .المززداخيل الرئيسززية لزز"القوات اللبنانيززة" كانززت ناجمززة عززن االسززتيالء علززى
الجمززارك الخارجيززة والرسززوم ( 60مليززون دوالر فززي السززنة) ،ومززن تنظززيم النقززل بواسززطة الح زواجز والجمززارك

الداخلية ( 15مليوناً) ،ومن عمل الحوض الخامس في مرفأ بيروت ( 15إلى  25مليزون) .وُقزدرت مزداخيل
هذه الميليشيا بما مجموعه  300مليون دوالر في السنة.85
في الثمانينات برز العديد من االسباب ،مثل ضعف القوة الشرائية لألُجراء الذين أصزابهم انهيزار

مهجززر إلززى المنطقزة ،أو احتززدام الصزراع علززى السزلطة ،ممززا قززاد اآللززة
الليزرة ،ووصززول أكثززر مزن  100ألززف ّ
العس ززكرية إل ززى تش ززديد رقابته ززا عل ززى االقتص ززاد بمض ززاعفة الجباي ززات والرس ززوم وم ززنح مس ززاعدات اجتماعي ززة،

بخاص ززة للمهجز زرين .أم ززا ص ززندوق الجباي ززة المش ززترك ال ززذي وض ززع موض ززع التطبي ززق تح ززت اس ززم "الص ززندوق
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, …op. cit., pp. 63-103.
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, …op. cit., pp. 92-93.
 .85يراجع تحقيق صحفي بعنوان" :القزوات اللبنانيزة :مزن ميليشزيا للحززب إلزى جزيش نظزامي وأجهززة للخزدمات" ،الحيااة،

83
84

 ،1990/1/31ص .8

وكذلك
Le Commerce du Levant, 13 mars 1989.
Georges Corm, “Hégémonie milicienne et problème du rétablissement de l’Etat”,
Maghreb-Machrek, 131, janvier-mars 1991, pp. 13-25.
Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, …op. cit., p.93.

اقتصاد الحرب

441

الززوطني" ،فهززو الجهززاز األحززدث بززين سززائر األجه ززة الميليش زيوية .ولززم يكززن فززي وسززع أي نشززال أو مشززروع
مدني اإلفالت من رقابة "القوات اللبنانية" التي أظهرت فاعليزة أكبزر ممزا كزان للدولزة مزن قبزل فزي احتسزاب

وجباية "الضرائب".

زداء مززن  1988شزهدت بدايززة سزقول التسلسززل الهرمزي السززائد بزين العسززكريين
المرحلزة األخيزرة ابت ً
ورجال األعمال .فالفاعلون االقتصاديون اغتنموا غياب الشخصية القانونيزة للميليشزيا والخصزومات الداخليزة
فززي المنززاطق المسززيحية ،للتحززرر مززن منطززق التسززلط العسززكري والجغ ارفززي ،س زواء بالتالعززب علززى الشززبكات
الخارقززة لبنززى الطوائززف ،أو ب عززادة خصخصززة وتحويززل ممتلكززات الميليشززيا المسززجلة علززى إسززمها الخززاص

كتلفزيون الز  LBCالمعروف ب سم "المؤسسزة اللبنانيزة لإلرسزال" والزذي تحزول إلزى ملكيزة خاصزة .قبزل ذلزك

أمنزوا
الوقت نجحت "القوات اللبنانية" في خلق ظزروف لتكزديس الثزروات مزن قبزل المؤسسزات واألفزراد الزذين ّ

لها البقاء ما بعد الحرب.

 .2الحزب التقدمي االشاتراكي :إبزان الم ارحزل االولزى للحزرب سزيطر الحززب التقزدمي االشزتراكي

على المناطق الدرزية في الشوف وعاليه والمتن األعلى ،فضالً عن مناطق مختلطة ومالصقة لها بخاصة

اقلززيم الخز ّزروب ،وكززان الحزززب منخرطزاً فززي "الحركززة الوطنيززة" المتحالفززة مززع الفلسززطينيين .علززى العمززوم بقززي
الحزب مناص اًر لمبدأ الشرعية ،برغم كونه معارضاً ،مما لم يمنعه من تنظيم الدفاع والصراع من أجل البقاء
عززن المنززاطق التززي كززان يسززيطر عليهززا ،وذلززك خززارج األطززر الرسززمية" :86اسززتيراد المحروقززات المهربززة إلززى

الجيه ،وتلقي األعتدة الحربية من "منظمة التحرير الفلسطينية" وسوريا ،والمساعدات المالية من ليبيا".87
ّ
تحول جذري مع انسزحاب القزوات االسزرائيلية المحتلزة للجبزل ،وهزيمزة "القزوات
1983
عام
جل
س
ّ
ُ
اللبنانية" في الشوف ،وحدث انقطاع بزين الحززب والشزرعية اللبنانيزة ،باسزتثناء قيزام وليزد جنزبالل بالمشزاركة

فزي مزؤتمري جنيززف ولزوزان ومواصززلة موقعزه كززوزير فزي الحكومززة .انشزأ الحزززب التقزدمي االشززتراكي "اإلدارة
المدنية في الجبل" التي وضعت بزين أيزدي عزدد محصزور مزن المقزربين منزه ،القزدرة علزى مراقبزة النشزاطات
االقتصادية الرئيسزية فزي المنطقزة كزالمرافئ ،شزركة الت اربزة فزي سزبلين ،محطزة التوليزد الكهربائيزة فزي الجيزه،

وصززيانة البتززى التحتيززة العامززة السززيما الطرقززات بصززفته وزيز اًر لالشززغال .لكززن النظززام االقتصززادي الززذي سززاد

الجبل كان أكثر هد اًر منه انتاجاً ،معظزم مزوارده متأتيزة مزن "الضزرائب" المحصزلة عنزد الحزواجز أو المعزابر
الجيه وباتر الشوف والمونتي فردي (رأس المتن) .الموظفزون العزامون الزذين واصزلت الدولزة
"الجمركية" في ّ
 .86يراجع تحقيق صحفي بعنوان" :الحزب التقدمي االشتراكي :في خدمة الجبل – االمارة" ،الحياة،1990/2/4-3 ،
ص .8
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, …op. cit., p.95.
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دفززع مرتبززاتهم الشززهرية انتقلزوا إلززى سززلطة الحزززب االشززتراكي الززذي حززل فززي مناطقززه مكززان الدولززة وأجهزتهززا.

وبززرزت منطقززة الشززوف فززي نهايززة الحززرب كأفضززل المنززاطق خاضززعة للرقابززة وأكثرهززا صززيان ًة بززين مختلززف
منززاطق الززبالد .ومززع موازنززة ماليززة تقززارب  200مليززون دوالر فززي السززنة تسززتخدم لألغ زراض المدنيززة ،ف ز ن

"االدارة المدنية" برزت بمثابة األداة الفضلى للنفوذ المذهبي.88

صنف بسهولة هذه "اإلدارة" ،من حيث قوة التنظزيم ،فزي إطزار مسزار تزاريخي
يمكن للمراقب أن ُي ّ
تميزز هزذا
متواصل يرقى إلى عهد اإلمارة الدرزية فزي القزرن السزابع عشزر .وفزي الحقبزة المعاصزرة للحزربّ ،
التنظيم مع وجود زعيم قائد للطائفة ،هو وليد جنبالل ،وعالقات مزع سزائر الفزاعلين مزن الطوائزف االخزرى،
كحركززة "أمززل" التززي كانززت تتقاسززم معززه فززي ال زز"كوجيكو" ( )Cogecoاحتكززار توزيززع المشززتقات النفطيززة فززي

الجنززوب ،فض زالً عززن عالقززات مززع القززوى الخارجيززة الحليفززة وفززي طليعتهززا سززوريا .وليززد جنززبالل بززرز وحززده

كرمز يجمع صورة الزعيم المتصف بالكاريزما ،إلى القائد الحربزي ورجزل األعمزالُ ،يمزارس شخصزياً الرقابزة
على توزيع الحصص المالية .ورغم عودة الشرعية إلى الشزوف ،اسزتمر الموقزع الوسزيط بحيزث ان أي قزرار
حيززز التطبيززق فززي المنطقززة دون موافقززة جنززبالل .ومنززذ أن
اقتصززادي ،ومززن بززاب أولززى سياسززي ،ال يززدخل ّ
أصززبح الزززعيم الززدرزي وزيز اًر لشززؤون المهجزرين تمتززع بسززلطة اساسززية علززى ميزانيززة تُقز ّزدر بمئززات مززن ماليززين
الدوالرات ،أكثر من نصفها مصدره الهبات الخارجية ،وذلك مزن أجزل إعزادة إعمزار البلزدات المهدمزة واعزادة
المهج زرين المسززيحيين إلززى الشززوف .وبهززدف تجززاوز هززذا الززدور الواسززع للززوزير ،أنشززأ رئززيس الحكومززة رفيززق

الحريززري صززندوقاً للمهج زرين ت زرتبط موازنتززه مباش زرة برئاسززة الحكومززة ،وبززرغم ذلززك اسززتطاع صززندوق و ازرة
المهجرين الحفاظ على استقالليته.
" .3أمل" بين ا نتفاع من الدولة وشبكات المغتربين :موازنة أكبر الميليشزيات الشزيعية لزم تكزن

تُمثل نصف موازنة "القوات اللبنانية" ،وهي أيضزاً أقزل ممزا هزو مخصزص للحززب التقزدمي االشزتراكي .لكزن
اال ارضززي والسززكان الخاضززعين لسززيطرة "الحركززة" كززانوا أكبززر مززن النززاحيتين الجغرافيززة والديموغرافيززة .أعلززن
الزززعيم الشززيعي نبيززه بززري عززام  1984بززأن حركتززه تضززم مليززون ميليشززيوي ،وبتعبيززر آخززر ف ز ن "أمززل" تؤكززد

تميززز تنظززيم هززذه الحركززة ببنيززة مرنززة مؤلفززة مززن جماعززات
سززلطتها علززى مليززون شززيعي .وعلززى وجززه العمززوم ّ
محلية عدة للدفاع الذاتي ،مع صالت ضعيفة نسبياً بين مختلف مناطقها الجغرافية وبخاصة بين الضزاحية
الجنوبية ولبنان الجنوبي.89

 .88يراجع تحقيق صحفي بعنوان" :الحزب التقدمي االشتراكي :في خدمة الجبل – االمارة" ،الحياة … ،مذكور سابقاً.
" .89حركة أمل في الجنوب :جهاز متردد… تأكله الفوضى" ،الحياة ،1990/2/1 ،ص .8
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سعت "أمل" بأن تزرع نفسها في اإلدارة العامة بدل الحلزول مكانهزا .ولزم تكتزف بوضزع اليزد علزى

المزداخيل والثززروات فززي مصززفاة تكريززر البتززرول فززي الزه ارنزي أو مركززز جمززارك خلززده ،بززل اسززتخدمت نفوذهززا

السياسززي المتفززوق نسززبياً إلقحززام عناصززرها فززي اإلدارة العامززة والمحافظززة علززى المغززانم .90فاسززتمرت الدولززة

بدفع رواتب اللواء السادس الشزيعي بعزد انقسزام الجزيش عزام  .1984ومزن ث ّزم أصزبحت "الحركزة" ممثلزة فزي
الحكومة حيث ُعّين زعيمها نبيه بري وزي اًر للجنزوب وللمزوادر المائيزة والكهربائيزة وللعزدل منزذ  ،1984وح ّزل
الرجززل الثززاني فززي الحركززة محمززد عبززد الحميززد بيضززون فززي رئاسززة مجلززس الجنززوب المكلززف مراقبززة توزيززع

المساعدات على المهجرين الشزيعة وعلزى ضزحايا االعتزداءات االسزرائيلية .جزاء خيزار "أمزل" باالنزدماج فزي

الشرعية ليسمح لها بأن تكزون الميليشزيا الوحيزدة ربمزا التزي تزدم عزدداً كبيز اًر مزن رجالهزا فزي القزوى اللبنانيزة
حل الميليشيات بين نيسان وحزيران .1991
النظامية وفي االدارة العامة عند ّ
من ثم ،بطريقة متممة ،تعاون جهاز "أمل" مع شبكات مستثمرين راغبين ب فادة قزرى منشزئهم فزي

الجن ززوب م ززن نج ززاحهم ،أو يري ززدون وض ززع أنفس ززهم بم ززأمن م ززن التقلب ززات السياس ززية ف ززي ال ززدول الت ززي يقيم ززون
ويعملزون فيهزا فزي المهجزر ،وبخاصزة فزي افريقيزا الغربيزة .أخزذت "الحركزة" علزى عاتقهزا مهمزة الزربط .وبعززد
الحرب ف ن السلطة التي استمدتها "أمل" من قوتها االقتصادية ،بدأت بالتآكل تحت وقع عوامزل ثالثزة هزي:
الك زوادر الحركيززة بززدأت باالسززتقالل عززن "أمززل" والمراهنززة علززى مكانتهززا فززي أجه ززة الدولززة ،نشززوء مصززارف

أصحابها من الطائفة الشيعية خاص ًة بدأت بالحلول مكان "الحركة" في اجتذاب األموال ،وأخي اًر "حززب هللا"
الذي كان يخلف "أمل" في "المعقل" الشيعي الرئيسي في ضاحية بيروت الجنوبية.
" .4حااازب هللا" ودولاااة العناياااة ا ساااالمية :فضز زالً ع ززن الص ززورة الت ززي أش ززاعها الح زززب كمق ززاوم

لإلحتالل االسرائيلي في الجنوب ،وتطابق خطابه مزع القناعزات الشزعبية فزي المنزاطق التزي وجزد فيهزا ،فز ن
الحزب يدين بنمزوه السزريع لشزرعيته فزي األوسزال الشزيعية وتكزاثر مؤسسزاته اإلحسزانية ،والخيريزة ،والطبيزة،

والتربويززة ،حيززث سززعى الحزززب إلززى تحقيززق نززوع مززن االكتفززاء .فنشززأت فززروع لمؤسسززات ايرانيززة مثززل مؤسسززة

الشهداء ،وااليتام ،والجرحى ،واالسزكان ،وأيضزاً دور استشزفاء ،إلزى عزدد مزن المزدارس المهنيزة التزي فتحزت
ابوابها منذ  1987في المناطق المحرومة ،بخاصزة فزي البقزاع ،وضزاحية بيزروت الجنوبيزة .واشزتهر "حززب
هللا" بززدفع رواتززب هززي أعلززى بثالثززة أضززعاف مززا تدفعززه الميليشززيات االخززرى لمقاتليهززا ،كمززا اشززتهر باسززتقامة

مغيبة عنها كلياً منذ .1983
مسؤوليه الذين عملوا في منطقة كانت الدولة غائبة أو ّ

. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, …op. cit., p.97.
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يملك الحززب مصزادر مهمزة ،فالمسزاعدات العديزدة تُش ّزكل عنصز اًر أساسزياً فزي قزوة "حززب هللا"،91

إضافة إلى تعاطفه مع المصالح االستراتيجية لطهران .92ولكن يسود اعتقاد لدى احدى الباحثات مفزاده أنزه

"ينبغي عدم االستهانة بمشاركة عناصر من الحزب في إدخال زراعة االفيون إلى بعلبك  -الهرمل ،وكذلك
تحويل وتجارة المخدرات فزي منطقزة سزيطرته بالتفزاهم مزع القزوات السزورية" .93وكزان الحززب فزي تنزافس مزع
المجل ززس االس ززالمي الش ززيعي األعل ززى ال ززذي ي ززديره الش ززيخ محم ززد مه ززدي ش ززمس ال ززدين لجم ززع أمز زوال الزك ززاة

والخمس ،أي الصدقة الدينية الواجبة لدى الشيعية .وكان المغتربزون خاصز ًة يعتبزرون مقصزداً للتنزافس طلبزاً
للمساعدات من قبل المرسلين الموفدين من بيروت من قبل المرجعيات الشيعية.
ولد الحزب في المحنة ،فأعطى أولى اولوياته للصراع المسزّلح ،ووسزط ظزروف اقتصزادية صزعبة

للتكيف مع التحديات ما بعد الطائف .كان
كان يجد ما يقدمه من المساعدات .أظهر الحزب قدرة ملحوظة ّ
ُيسزابق ادارات الدولززة فزي العمليززات الكبززرى لمسزاعدة األوسززال الشزيعية :رصززدت لززه عمليزة إغاثززة المنكززوبين

في بلدة حزرتا الشيعية قزرب زحلزة الزذين ضزربتهم العواصزف واالنهيزارات الثلجيزة فزي شزتاء  ،1992واعزادة

إعمار عاجلة بعد قصف العمليزات االسزرائيلية فزي تمزوز  ،1993وتوزيزع الميزاه فزي الصزهاري علزى سزكان

الضززاحية الجنوبيززة ،وغيرهززا .وانتخززب للحزززب  12نائبزاً فززي االنتخابززات التشزريعية عززام  ،1992وتمكززن مززن
فرض نفسه كمحاور لكل األطراف عبر سياسة االنفتاح التي بدأ ينتهجها ما بعد الحزرب .وبشزكل عزام فز ن

مصادر قوة الحزب تعود في أحدى أبرز اسبابها إلى "الدعم االيراني ،الديني ،السياسزي ،العسزكري ،المزالي

والمعنوي" الذي تلقاه الحزب .94والحزب "ال يرى غضاض ًة في ما ُيقزال عزن ارتباطزه المزالي بزايران ،مزا دام
يعتبر نفسه ،بمعنى ما ،فرعاً لبنانياً للثورة اإلسالمية هناك".95
9
اقتصاد الحرب في كلفته المحاسبية
دارت الحززرب فززي لبنززان علززى أسززاس المبززدأ اللبنززاني ال زرائ " :ال غالززب وال مغلززوب" .ولززم يحقززق

طرف داخلي واحد أي إنتصار على أخصامه .لكن الحرب أدت إلى عواقب وخيمة ،فالقوات غير اللبنانيزة
. Augustus Richard Norton, “Hizballah of Lebanon: Extremist Ideals vs Mundane
Politics”, A paper from the Muslim Politics Project, Council on foreign
Relations, New York, 1999, 40p.
92
. Basma Kodmani-Darwish, “L’Iran, nouvel acteur fort au Liban?”, in Liban: Espoirs
et réalités, Paris, 1987, pp. 153-164.
93
. Elizabeth Picard, “Liban: La matrice historique”, …op.cit., p.99.
 .94نبيل خليفة" ،من هو حزب هللا؟" ،ملحق النهار ،2000/6/10 ،ص .7-4
91

" .95حزب هللا والخلية االمة في ضاحية بيروت الجنوبية" ،الحياة ،1990/2/2 ،ص .8
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أصززبحت تسززيطر علززى معظززم األ ارضززي اللبنانيززة ،والمنززاطق التززي لززم تحتلهززا الق زوات األجنبيززة وقعززت عملي زاً

تحززت ني زران مززدافعها .وتحز ّزول لبنززان أكثززر مززن أي وقززت مضززى إلززى سززاحة بديلززة عززن "الحززروب مززن أجززل
اآلخ زرين" .جززرت معظززم الحززروب داخززل المنززاطق السززكنية مززن العاصززمة أو فززي القززرى والبلززدات المأهولززة
وتسززببت بأض زرار ماديززة جسززيمة .لكززن كززل الخسززائر علززى ضززخامتها لززم تكززن تسززاوي شززيئاً بالنسززبة لخسززارة

عبززر عززن
األرواح البريئزة ،وأمززام حصزول تصززدع فززي وحزدة المجتمززع وبنيززة الدولزة .فالخسززائر البشزرية التزي تُ ّ
مفهززوم العززذاب اإلنس ززاني ذات حجززم كبيززر بفع ززل آالف الضززحايا الززذين س ززقطوا فريس زة العنززف .وتعاظم ززت

موجات الهجرة من لبنان نتيجة للظروف الصعبة الناجمة عن الحرب ،وأُفرغزت الزبالد مزن طاقاتهزا البشزرية
الشابة التي هي في النهاية رأسمالها البشري وثروتها المستقبلية .وال شك أن قيمة الفاتورة اإلجماليزة للحزرب

زقيها اإلنسززاني والمززادي لززم تُحززدد نهائيزاً بعززد .ولكززن ُيمكززن إدراج بعززض األرقززام المتداولززة التززي قززد تُسززاعد
بش ز ّ
على توضيح واقع المأساة:96
قدر الوفيات الناجمة عزن األعمزال الحربيزة بزين  1975و 1990ب ز  170،000شزهيد يمثلزون
 تُ ّحوالى  %5من السكان.

كّلية.

 -بلززغ عززدد الجرحززى نحززو  300،000أُصززيب مززنهم  50،000ب عاقززة جزئيززة و 12،000ب عاقززة

تعرض للتهجير حوالى  800،000مواطن ما زال العدد األكبر منهم مقيماً فزي المنزاطق التزي
 ّالمهجزرة
ُه ّجزر إليهزا ،ويصزعب فزي المزدى القريزب إحتزواء هزذه المأسزاة اإلجتماعيزة-اإلقتصزادية ألن العائلزة
ّ
التززي فقززدت بيتهززا وأرضززها ووسززائل عيشزها ،وأصززبحت الجئززة فززي بيئززة مختلفزة ،لززن تجززد بسززهولة اإلمكانززات
شجعها على العودة.
التي تُ ّ
 أدت الهج زرة شززبه النهائيززة إلززى رحيززل  550،000م زواطن غززالبيتهم مززن الك زوادر واألشززخاصالمؤهلين خسرهم لبنان مع رؤوس أموالهم ،األمر الذي ساهم في خفض عدد القوة العاملة في البالد.97

 . 96ف ززاتورة الح ززرب ،دلي ززل المس ززتثمر ،لبن ززان  ،1994تنشز زره س ززنوياً مؤسس ززة د ارس ززات واستش ززارات إقتص ززادية E.C.E.
بالتعاون مع مركز المعلومات االستراتيجية واإلقتصادية ،ص .15 - 8
ُ .97يشير خليل أبو رجيلي وبطرس لبكي إلى أن عزدد المهزاجرين بزين  1975و 1987يبلزغ  637254مهزاجرُ .ي ارجزع
كذلك:
Boutros Labaki, et Khalil Abou Rjeily, , Bilan des guerres du Liban (1975-1990), Paris,
L’Harmattan, “Comprendre le Moyen-Orient”, 1993, 256p.
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شكل في مجموعها الفاتورة الماديزة
أما األضرار المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص فتُ ّ

للحززرب ،وتُمثّززل الجززردة الالحقززة مسززحاً أولي زاً لتقززدير حجززم الخسززائر التززي تكبززدها لبنززان بسززبب حززرب السززبع
عشرة سنة عبر األرقام الواردة في الجدول التالي:98

 .98المرجع نفسه.
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جدول باألضرار التي أصابت البنا التحتية والقطاعات ا قتصادية المختلفة
نوع الضرر أو ا صابة

عدد الوحدات المتضررة

وحدة صناعية مدمرة

600

متاجر ومكاتب مدمرة

13400

فنادق مدمرة

65

مساكن مدمرة

170000

سيارات مدمرة كلي ًا

40000

سيارات متضررة

70000

عدد الخطول الهاتفية المعطلة

225000

مدارس رسمية مدمرة كلي ًا

34

مدارس رسمية مدمرة جزئياً

48

مدارس خاصة أُصيبت بأضرار جسيمة

507

إنخفاض عدد المستشفيات بين  1975و1990

16

األسرة في المستشفيات بين  1975و1990
إنخفاض عدد
ّ
تراجع عدد الفنادق بين  1975و1990

3662

األسرة في الفنادق بين  1975و1990
إنخفاض عدد
ّ
تراجع المساحات المزروعة بالهكتار
تراجع عدد المصانع

205
9732
111332
3087

إضطرت حوالى  70ألف عائلة إلى هجرة مناطقها،
أدت الحرب إلى إنتقال قسري للسكان حيث
ّ
وهزي تشزمل مزا بززين  500،000إلزى  700،000شزخص .99وتُشزير تقززارير اخزرى ان الحزرب سزببت النزززوح

القسززري لعززدد مززن األشززخاص يت زراوح بززين  800،000و 900،000شززخص .وبلززغ العززدد الصززافي لألُس ززر
المهجرة أو النازحة قس اًر سنة  1987حوالى  125،230أُسرة ،أي  %20.3من مجمزوع األُسزر المقيمزة فزي
ّ
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لبنززان .100وتززدنى عززدد األُسززر التززي كانززت مززا تززال مهجزرة سززنة  1992إلززى حزوالى  90،000أي مززا ُيعززادل
 485،000شززخص .101وأُجبززر المززدنيون فززي  949مدينززة أو قريززة موزعززة فززي مختلززف أنحززاء الززبالد علززى

كليزة ،وتع ّزرض  91تجمعزاً آخزر لتزدمير
وتم تدمير  83تجمعاً سزكنياً بصزورة ّ
الرحيل من مناطقهم األصلية؛ ّ
جزئي .وأُصيب ما بين  35،000و 50،000مسكن بأضرار تع ّذر إصالحها خالل مراحل النزاع.
المهجزرين اللبنززانيين إلززى قزراهم ،وال توجززد
تنشززط الجهززود ،مززا بعززد الحززرب ،مززن أجززل تززأمين عززودة
ّ
المهجزرين يتززرددون فززي العززودة ألسززباب
موانززع قانونيززة تحززول دون عززودة أي مزواطن ،ولكززن عززدداً كبيز اًر مززن
ّ

سياس زية واجتماعيززة واقتصززادية متنوعززة .بعززد سززنوات مززن الن ززاع ،أ ازلززت الشززرعية المتمززددة لسززلطة الحكومززة

المهج زرين إلززى ديززارهم
حزواجز كانززت تعززوق حركززة اإلنتقززال الززداخلي .وشززجعت الحكومززة عززودة االآلف مززن
ّ
هجززروا منهززا فززي الحززرب .ومززع أن بعززض ه زؤالء بززدأ إسززتعادة منازلززه المهجززورة أو المتضززررة ،إال أن
التززي ّ

المهجرين لم تتمكن من إستعادة ممتلكاتها واعادة تأهيلها .تباطئت عمليزة العزودة بفعزل
الغالبية العظمى من
ّ
عدد من العوامل ،أهمها :ضرورة قيام الجيش اللبناني بضمان األمن في مناطق التهجير لوجزود خشزية مزن

البن ززى التحتيز ززة المتض ززررة أو المز ززدمرة ،دفز ززع
أن الس ززالمة واألمز ززن ال يز ززاالن غيز ززر مص ززانين ،إعز ززادة تشز ززييد ُ
التعويضات وبزدالت اإلخزالء ،فضزالً عزن نقزص التمويزل وصزعوبة تزأمين المبزالغ الماليزة والقزروض لتحقيزق

هذه األهداف ،ووجوب إنتظار إصالح الكهرباء والخدمات األساسية االخرى واعادة إفتتاح المدارس وضآلة
فرص العمل واإلنتاج.

أورد بيززان لمجل ززس البطاركززة واألس ززاقفة الكاثوليززك ف ززي كززانون األول  1994أن  %15فق ززط م ززن

المهج زرين أمكززنهم العززودة إلززى ديززارهم .وأشززار إلززى أن العديززد مززن المسززيحيين يبيعززون ممتلكززاتهم
األشززخاص
ّ
العقارية فزي منزاطق الشزوف وعاليزه والبقزاع إلعتقزادهم باسزتحالة عزودتهم اآلمنزة إلزى أرجزائهم وديزارهم التزي

تشردوا منها.102
ّ
المهجزرين إلزى اإلقامزة فزي بيزروت عنزد أقزاربهم أو
زخاص
ش
األ
زن
م
العديد
إضطر
الحرب،
خالل
ّ
ّ
المهجرين تحول دونها أسباب ناجمة خاص ًة عزن إنعزدام
في مساكن وأبنية مهجورة .والجهود المبذولة لعودة
ّ
قدر تكاليف هذه العودة ،إلى مناطق اإلقامة ،بحوالى  500مليون دوالر أميركي.103
التمويل الكافي .وتُ ّ

 .100دراسة النزوح السكاني في لبنان ،جامعة القديس يوسف (لبنان) بالتعاون مع جامعة الفال – كيبك (كندا)،
.1992
 .101تقرير و ازرة المهجرين.1992 ،

 .102تُراجع الصحف اللبنانية الصادرة في كانون األول .1994
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العمزال األجانزب يعملزون فزي لبنزان بصززورة
وعزن أوضزاع العمالزة ،حاليزاً ،فز ن مئزات اآلالف مزن ّ
غيززر قانونيززة ممززا يرفززع نسززبة البطالززة بززين اللبنززانيين .وتقززوم بعززض الززدول بحززل أزماتهززا اإلقتصززادية علززى

ززودين بالمزدخرات التزي كسزبوها والتزي تُش ّزكل
عمالهزا الزذين يعزودون إلزى بالدهزم م ّ
حساب لبنزان فتص ّزدر لزه ّ
نزف زاً مسززتم اًر لإلقتصززاد اللبنززاني .لززذا ف ز ن إعززادة بنززاء هززذا اإلقتصززاد واعمززار القطاعززات المنتجززة فززي لبنززان
معرضين ،بسبب مزاحمة اليد العاملزة األجنبيزة ،لمصزارعة
تتطلب الكثير من الوقت ،وأن قسماً من السكان ّ
حية بعد الحرب.
الفقر والضغول اإلجتماعية التي بقيت ّ

وعن أوضاع الفلسطينيين في لبنان ،فقد حّلوا في المراحل االولى بعد دخزولهم إلزى البلزد فزي 16

مخيمزاً بسزبب مزا
مخيماً لالجئزين ّ
موزعزة فزي مختلزف المنزاطق اللبنانيزة ،أمزا اليزوم فلزم يبقزى منهزا سزوى ّ 12
ّ
أصابها من تدمير بفعل الحرب ،والعديد منها في حالة تعيسة نظ اًر لما لحق بها من خراب جزئي.
تش ززير تق ززارير وكال ززة االم ززم المتح ززدة لغ ززوث الالجئ ززين وتش ززغيلهم "االون ززروا" إل ززى أن ع ززدد هز زؤالء

زجلين لززديها فززي لبنززان بلززغ  352،668الجئ زاً فززي  30حزي زران  ،1996وتُقز ّزدر الحكومززة عززدد
الالجئززين المسز ّ
الالجئين الفلسطينيين بنحو  361ألفاً ،لكن هذا الزرقم يشزمل فقزط عزائالت الالجئزين الزذين دخلزوا لبنزان عزام
.1948

زادة لشخصززيات فلسززطينية بززارزة،
يعمززل فززي لبنززان نحززو  17فصززيالً فلسززطينياً يززدينون بززالوالء عز ً
مخيمززات يس ّزيطر علززى كززل منهززا فصززيل أو أكثزر .بززدأت منززذ نهايززة التسززعينات
ويعزيش معظززم الالجئززين فززي ّ

المخيمزات حزاالت اإلدمزان علزى
تتغلغل في صفوفها عناصر إرهابيزة ذات إمتزدادات خارجيزة ،وتتفشزى فزي
ّ
المخدرات والجريمة والدعارة بصورة متزايدة.
ّ

كان لبنان قبل أحداث  1990 - 1975مرك اًز مالياً وتجاريزاً إقليميزاً مهمزاً ،لكزن الحزرب أضزعفت
زعامته التجارية في الشرق األوسط وألحقت أضز ار اًر بالغزة بالبنيزة التحتيزة اإلقتصزادية .دفزع اللبنزانيون غاليزاً

ثمززن فقززدان األمززن خززالل سززنوات طويلززة ،ومززن المفيززد لهززم أن يززدركوا قيمززة اإلسززتقرار وأن يتعّلمزوا المحافظززة
عليه لتالفي أخطاء الماضي اإلنقسامية.

ُيستدل من القرائن الواردة في هذا الفصل أن الحروب المتتالية تسببت بأشكال متنوعة من الهدر
فززي الم زوارد البش زرية :المززوت واالصززابات الجسززدية مززن جززروح واعاقززات ،والهج زرة الخارجيززة ،والتهجيززر .وأن
جزءاً كبيز اًر مزن الحزرب ،رغزم توقفهزا ،ال يززال مزاثالً بمعنزى أن البلزد ال يززال ُيعزاني مزن هزذه الحزرب وآثارهزا
وخاص ًة بالنسبة لمسزتقبل االقتصزاد اللبنزاني .وحزاول هزذا الفصزل تزوفير أرقزام حزول كلفزة الن ازعزات الداخليزة
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في لبنان بين  1975و ،1990في محاولة لالتعاظ من تجارب الماضي وبنزاء الزذاكرة .ان للنزعزة التجاريزة

أو المصلحية دو اًر فزي تحقيزق السزلم االهلزي الزدائم إذا أُحسزن اسزتغاللها .لزم توظزف هزذه النزعزة حتزى اليزوم
في التربية والتنشئة ووسائل اإلعالم .كما أن بناء الهوية فزي المجتمزع المتنزوع علزى أُسزس براغماتيزة حياتيزة
هززو مززالزم لتحقيززق السززلم األهلززي الززدائم فززي األوطززان التززي نسززجتها اآلالم واإلنجززازات المشززتركة .لززم يهززدف

البحززث هنززا التطززرق إلززى األسززباب والمسززببين ألن لبنززان يشززكو تخمززة فززي هززذه الد ارسززات ،وان وجززدت لمامزاً
بعزض اإلشزارات غيزر المقصزودة إال بقزدر مززا تحتزاج إليهزا الد ارسزة .وجزرى التركيززز علزى الكلفزة فزي مزا يهززم
النززاس فززي عيشززهم المسززتقل واليززومي مززن سززكن وأرزاق ومسززتوى معيشززة واسززعار ومجززاالت عمززل وتززنقالت

ومستقبل.

يتبين أن الحروب كبدت اللبنزانيين فزاتورة باهظزة يؤمزل أن توّلزد صزدمة نفسزية ،وان تشزكل رادعزاً
ّ
معنوياً ومادياً ضد مخاطر االنسزياق فزي تجزارب عبثيزة جديزدة .إذ مزا العمزل كزي ال يعيزد التزاريخ نفسزه فزي
لبنزان بشززكل حزروب داخليززة أو خارجيزة يجززري لبننتهززا بزدافع االسززتقواء بزين الطوائززف والفئزات وتحويلهززا إلززى
(ي ارجزع ملحزق رقززم 2
صزراعات داخليزة؟ كزل المجتمعزات المتنوعزة البنيزة عرفززت فزي تاريخهزا حروبزاً داخليزة ُ
في الصفحات األخيرة من هذا الكتاب جدول عن الحروب األهلية في العالم ما بعد الحزرب العالميزة الثانيزة

بالسززنوات واألنمززال والززدول التززي تز ّزم تقسززيمها… الززخ) .بعززض المجتمعززات تعّلمززت مززن التززاريخ فأصززبح شززبه
مسززتحيل بالنسززبة إليهززا العززودة إلززى ن ززاع داخلززي إد ارك زاً منهززا أن كلفتززه باهظززة ونتائجززه غيززر مضززمونة ،وان
كانت مضمونة فالمنزافع زهيزدة نسزبة إلزى الخسزائر .فهزل تحزدث الحزروب فزي لبنزان تلزك الصزدمة المطلوبزة

في الذاكرة الجماعية فتتناقلها األجيال بواسطة التاريخ وقراءتها له؟ أم يعيد اللبنانيون التجربزة فزي االسزتقواء

الداخلي فك اًر وممارسة ألن ال ذاكرة لهم في حساب الكلفة والمنفعة؟
وحيث ان الذاكرة هي المدخل لبناء ثقافة السالم وحقوق اإلنسان ولتنمية مناعة المجتمع اللبناني
تجززاه انقسززامات الززداخل ومززداخالت الخززارج .فكيززف جابززه المجتمززع المززدني الحززرب فززي لبنززان؟ وكيززف دافززع

اللبنانيون عن حرياتهم وقاوموا منظومة الحرب؟ هذا ما يتناوله الكتاب في الفصل التالي واألخير.

7
مقاومة المجتمق المدني لمنظومة الحرب في لبنان

جابه المجتمع المدني نظام الحزرب فزي لبنزان منزذ انزدالع القتزال عزام  1975بمقاومزة ومحزاوالت

صززمود .تحززرك العديززد مززن األفزراد والمؤسسززات لمواجهززة الحززرب والمعززابر وفززرز المنززاطق علززى أسززس دينيززة

ومذهبية .1تحتاج هذه التحديات الى الكشف عنها واظهارها في مرحلة السالم لإلفادة منها فزي صزوج ثقافزة
مواطنية تؤدي الى تعميق عناصر الترابط والتواصل في المجتمع اللبناني.

يظهر المجتمع المدني في لبنان كنقيض لالستبدادية وكعامل محرك للمبادرات الفردية وللنقابزات

2
تاليززا ،إذا لززم تكتززب التجززارب النموذجيززة خززالل
والجمعيززات األهليززة والطوعيززة باتجززاه الديموقراطيززة  .يخشززى ً
أيضزا أن يزؤدي
مراحل النزاع أن يضيع جزء من تاريخ نضال الشعب اللبناني في إكتساب حرياته .ويخشى ً

نسيان المعاناة الى إعادة انتاج الحرب .تتعرض الحريات في لبنان اليزوم إلختبزارات قاسزية ناتجزة عزن تزأثر
وضعه الداخلي بانتشار تيارات التعصب في المنطقة وامتداد العقلية الميليشيوية الى أجهزة الحكم.

يظهززر صززمود المجتمززع اللبنززاني فززي العززامين األولززين للحززرب فززي العديززد مززن الوقززائع التززي تززم

اليززا ان يشززمل البحززث
رصززدها ،وهززي تحتززاج الززى د ارسززة تتخطززى العموميززات والتحقيقززات السززطحية .يتعزّزين ت ً
مجمززل مززا أفرزت ززه التجربززة االجتماعيززة ،من ززذ بدايززة الح ززرب عززام  1975وحتززى انتهائه ززا عززام  ،1991م ززن
مظاهر الحفاظ على مقومات التضامن .ولكن ذلك يحتاج إلى موسوعة من الحجم الكبير .لزذا يقتصزر هزذا
الفصل على دراسة المقاومة المدنية خزالل "حزرب السزنتين" الموصزوفة ب ز "األهليزة" ،وعلزى مقاومزة المجتمزع

المدني لحرب خارجية تمثلت في اإلجتياح اإلسرائيلي عام  1996المعروف بعملية "عناقيد الغضب".

يمكن للبنان ان يستفيد من تجاربه الغنية ،وكذلك البلدان المشابهة فزي تركيبتهزا المتنوعزة ،إذا تزم

استكشاف الفضائل والقيم االنسانية والمشتركة .يتطلب بناء الذاكرة معرفزة المزواطن بحجزم التضزحيات التزي
 .1صالح نعمة (األب) ،المحبة أقوى ،بيروت ،منشورات دار المشرق 151 ،1987 ،ص.
2
. Joseph Bahout, “Du Pacte de 1943 à l’Accord de Taëf: La réconciliation nationale en
question au Liban”, ap. Jean Hannoyer (Ed.), Guerres civiles: Economies de la
violence, dimensions de la civilité, Paris, Kharthala – Cermoc, 1999, 329p.,
pp.299-313.
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تاليزا نشزر هزذه المعزارف وتعمزيم فوائزدها بزين أكبزر
تكبدها المجتمع للحفاظ على حرياتزه وتماسزكه ،ويفزرض ً
عدد ممكن من الناس.

زر الفتقززار المجتمعززات العربيززة فززي اإلدراك العززام
يلبززي البحززث حاجززة لبنانيززة وعربيززة فززي آن نظز ًا

السززائد الززى مفهززوم التمكااين  Empowermentاو القززدرة علززى التززأثير علززى مجززرى االمززور .لززو أن الحززرب
فززي لبنززان تمكنززت مززن سززحق المجتمززع المززدني منززذ بدايززة أحززداث  ،1975لكانززت حققززت أهززدافها ،ولمززا كززان

العنف استمر طوال سبعة عشر عامزاً .ثزم انزه ال وجزود لد ارسزات تاريخيزة حزول حقزوق االنسزان فزي البلزدان
العربيززة انطالق زاً مززن احززداث ووقززائع وحززاالت وشززهادات تتخطززى علززم التززاريخ وتززدخل فززي صززلب بنززاء ثقافززة

حقوق االنسان ونقلها.3

ال يثيززر تلق ززين النص ززوص القانوني ززة أو الثقاف ززة القانوني ززة الشززكلية الت ززي تش ززكل ج زززءاً م ززن التنش ززئة
المواطنية ،بالرغم من أهميتها ،القناعة واإلقتزداء لزدى النزاس إذا لزم تت ارفزق تلزك التشزريعات مزع إدراك نفسزي
لجذورها ورسوخها في تجربتهم التاريخية الخاصة كثمرة أجيال من المصاعب والدفاع.

لزم تضزعف مقاومززة المجتمزع المزدني لنظززام الحزرب بززل تضزاعفت وسزلكت مواقززف تصزعيدية هززي

األشززد تعبيز اًر عززن رفززض اللبنززانيين سياسززة التنظيمززات المسززلحة .وقززد يكززون المجتمززع المززدني فززي أسززاس مززا
طلح علززى تسززميته "األعجوبززة اللبنانيززة" التززي تتخززذ مززن كززل حززادث ،مهمززا يكززن مؤلمزاً ومززدم اًر تحززدياً تززرد
اص ز ُ
عليه بتجديد الطموح وبمزيد من الطاقة على اإلنتاج.

 .3فاديزا كيزوان" ،تاريخيززة مفهززوم المجتمززع المززدني" ،فززي كتززاب :المجتمااق الماادني فااي لبنااان (وقززائع النززدوة المتخصصززة
المنعقززدة فززي  ،)1996/5/25-24الهيئززات األهليززة للعمززل المززدني فززي الشززمال ومؤسسززة فريززدريش ايبززرت،

بيززروت206 ،1996 ،ص ،ص 21-10؛ وأمززاني قنززديل ،المجتمااق الماادني فااي العااالم العربااي ،القززاهرة،
منظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطن  140 ،1997 ،Civicusص.
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1
الدفاع عن الحراات بالوقامق
التالية:

يظهززر تضززامن المجتمززع اللبنززاني ودفاعزه عززن الحريززات فززي العززامين االولززين للحززرب فززي الوقززائع

أوالً -تحدي الهيمات االقتصادية الحرب :الجمعيزات االقتصزادية والتجاريزة والمهنيزة كانزت دائمزاً
تجمعات يغلب عليها طابع التعاون والتعّقل االقتصادي .4منذ انزدالع الشز اررة األولزى للحزرب عارضزت هزذه
الهيئات دفع البالد نحو االقتتال .لم يتوقف عقد االجتماعات واللقاءات بين أعضائها الذين يمثلون مختلزف
القطاعززات والمنززاطق والطوائززف ،بززل أعتُبززرت هززذه النشززاطات وسززيلة لمحاربززة أج زواء اإلسززتقطاب المززذهبي

وللحد من اإلستغالل.5
والديني
ّ
تحركت غرفزة التجزارة فزي بيزروت وجمعيزة التجزار والصزناعيين وجمعيزة المصزارف ،بجزرأة ،وبلزغ
رفضهم حد التهديد بز"اعالن العصيان المدني واإلضراب العام المفتوح".6

وفزي غرفززة تجززارة زحلززه والبقززاع حيززث التقززت الفاعليززات االقتصززادية فيهززا ،ووجززدت فززي اجتماعهززا

وسيلة لمحاربة اإلشاعات وأجواء النفور.7

وتحدت الهيئات االقتصزادية ،فزي بيزان أصزدرته ،المسزؤولين كشزف" ،المزؤامرة وأبعادهزا والجهزات

التززي تقززف وراءهززا" ،واتهمززتهم ب زز"خلق ذ ارئززع غيززر مقبولززة إلخفززاء العجززز والتقصززير فززي كشززف المخططززات

الخارجية".8

في مقابل كل أشكال الفرز المصطنعة بين المناطق والتهجير القسري للسكان ،استمرت الهيئات

زنية ،جززرت انتخابززات غرفززة
االقتصززادية موحززدة .ففززي صززيدا ،عاصززمة الجنززوب ،وهززي مدينززة ذات أكثريززة سز ّ
4
مسرة" ،التنظيمات المهنية في المجتمع المدني في لبنان" ،فزي كتزاب :المجتماق المادني فاي لبناان (أبحزاث
 .انطوان ّ
الن ززدوة الت ززي ُعق ززدت ف ززي  11حزيز زران  1994بالتع ززاون م ززع الجمعي ززة اللبناني ززة لحق ززوق اإلنس ززان) ،بي ززروت،

مؤسسة فريدريش ايبرت 126 ،1994 ،ص ،ص .87-83

 .5ابراهيم طرابلسي" ،األُسس التحتيزة لوحزدة الدولزة :النخزب المهنيزة .انتخابزات نقابزة المحزامين فزي بيزروت" ،فزي كتزاب
العبور إلا الدولة :مان المعانااة إلاا المواطنياة ،بيزروت ،المؤسسزة اللبنانيزة للسزلم األهلزي الزدائم،1992 ،

380ص ،ص .69-61
 .6النهار ،1975/4/17 ،ص .1
 .7النهار ،1975/9/5 ،ص .3

 .8المحرر ،1975/10/5 ،ص  5؛ والنهار ،1975/10/5 ،ص .6
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التجارة والصناعة وفازت الئحة السيد محمد الزعتزري ب ز 309أصزوات وكانزت تضزم أحزد المسزيحيين روفايزل

دبانة الذي فاز بتأييد مماثل حاصالً على  305أصوات.9

في االطار المهني ،يشار الى ان االتحاد العمالي العام الزذي يضزم ممثلزين عزن العمزال مزن كزل

القطاعززات والمنززاطق والطوائززف ،واصززل عقززد اجتماعاتززه بززال انقطززاع وكانززت مجززالس اعضززائه تلتززئم برئاسززة

االمين العام السيد جورج صقر في مركز اتحاد البترول في منطقة الوردية-الحمراء.

انيااً -نشاااطات القيااادات الدينيااة واسااتمرار العالقااات بينهااا :قامززت القيززادات الدينيززة بنشززاطات

ملحوظة في كل المناطق مزن اجزل إعزادة اللحمزة عبزر تالقيهزا المتتزابع فزي دور الطوائزف وعملهزا المشزترك

للتخفيززف م ززن سززلبيات الح ززربُ .10رص ززد عززدد كبي ززر مززن األعم ززال الجامع ززة التززي س ززعت إلززى وق ززف تفري ززق

الصفوف واعادة األلفة ،أهمها:

 .1اللجنة الداممة للعاامالت الروحياة :مدفوعزة باألعمزال اإلجراميزة وجزدت اللجنزة فزي الحزوادث

ملحززة والعمززل للجززم التصززعيد واشززاعة األمززن والطمأنينززة فززي
الداميززة أسززباباً تسززتدعي منهززا القيززام بمهمززات ّ
النفوس .11وقامت اللجنة بزالتجوال علزى بعزض الزذين ُخطفزوا أو ُعز ّذبوا ُمعاينز ًة إيزاهم عزن قزرب كتعبيزر عزن

إدانة تلك األعمال البشعة .ض ّزمت اللجنزة رجزال ديزن مزن مختلزف الطوائزف توزعزوا المهزام فيمزا بيزنهم وهزم:
البطريرك مكسيموس الخامس حكيم رئيساً والمطارنة شكر هللا حزرب ،غفرائيزل الصزليبي ،ونيقزوالوس الحزاج
نواباً للزرئيس ،الشزيخ صزبحي الصزالح أمينزاً عامزاً ،المطزران أفزرام جرجزور ،والشزيخ محمزود فرحزات ،والشزيخ
مرسل نصر ،والمطزران داجزار اورفليزان ،والشزيخ محمزد يعقزوب والسزيدان وارتكزاس شزاميليان وصزبحي عبزد

المعطززي .وف ززي الجن ززوب ،ظهززرت نز زواة حرك ززة م ززن رجززال دي ززن ومس ززؤولين ح ززبيين وشخص ززيات م ززن جمي ززع

الطوائززف اجتمع زوا فززي مطرانيززة صززيدا المارونيززة لتعزيززز التعززاون والوئززام وشززد أواصززر األلفززة والمحبززة بززين

12
الفعززال لوقززف دوامززة العنززف وعمليززات الترهيززب ،لكنهززا
العززائالت اللبنانيززة  .لززم تكززن هززذه التحركززات الحززل ّ
عبرت عن استنكار الجميع لألعمال المنافية لمبادئ الديانات السماوية وتعاليم اإلنجيل والقرآن.
ّ

 .9النهار ،1976/3/17 ،ص .3

 .10حلززيم عبززدهللا (األب) ،الوجااه اآلخاار للحاارب فااي لبنااان (مززا لززم ُيكتززب عززن الحززرب فززي لبنززان) ،المطبعززة البولسززية،
195 ،1993ص.
 .11النهار ،1975/5/31 ،ص .4
 .12النهار ،1975/10/5 ،ص .3
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 .2القماااة الروحياااة :عمززل القززادة الروحيززون فززي سززباق مززع التصززعيد .فززالتقى رؤسززاء الطوائززف

المسززيحية واإلسززالمية فززي قمززم روحيززة انعقززدت فززي الصززرح البطريركززي فززي بكركززي وفززي دار الفتززوى فززي

بيروت .13لم يكن النعقاد هذه القمم بشكل عام الدور الحاسم في وضع حد للحرب ،لكنها عكسزت اسزتمرار
الصالت بين الرؤسزاء الزروحيين ،وأظهزرت قزدرة اللبنزانيين علزى التعزاون والخزروج باتفزاق .صزدر عزن القمزة

الروحية األولى إتفاق في شكل "توصيات اجماعية" حزول عزدد مزن المواضزيع الوطنيزة والمصزيرية ،أبرزهزا:
رفززض فكزرة التقسززيم ،والتمسززك بصززيغة العززيش المشززترك ،وتأكيززد حززرص المجتمعززين علززى السززيادة الوطنيززة،

وعقد اجتماعات دورية.

 .3النااداءات المشااتركة الصااادرة عاان القيااادات الدينيااة :كانززت تصززدر نززداءات ممهززورة بموافقززة

جميززع القززادة الززروحيين بعززد مشززاورات بيززنهم مفتوحززة فززي كززل اتجززاه .وفززي هززذا السززياق ناشززد الزززعيم الروحززي

للطائفززة الشززيعية اإلمززام السز ّزيد موسززى الصززدر مززن التلفزيززون ،ب سززم جميززع الرؤسززاء الززروحيين المسززيحيين
والمسززلمين ،كززل الفرقززاء المتنززازعين "عززدم الززرد علززى مصززادر الني زران" منع زاً لتسززعير القتززال و"لعزززل األيززدي

المخربة".14
ّ

ال ااً -حاواجز الزلهااور :مززع توقززف الجزوالت األولززى مززن القتززال نزلززت مجموعززة مززن الشززباب الززى

توزع األزهار على العزابرين.15
الخط األخضر ووقفت على طريق الشام  -رأس النبع والمصيطبة والبسطة ّ
كززان الهززدف مززن هززذه المبززادرة الززرد علززى بشززاعة الحزواجز المسززلحة بحزواجز مززن نززوع آخززر تززوفر االطمئنززان
للمواطنين بزدل خطفهزم وتصزفيتهم لمجزرد انتمزائهم إلزى هزذا المزذهب أو ذاك .يوضزح أحزد المنظمزين محمزد

نشززار الغايززة مززن إقامززة حزواجز الزهززور فززي قولززه :فااي ناااس عاام ترشااق ناااس بالرصااا

 .لاايش نحنااا مااا

منرشقهم بوردة؟ .16والقت هذه المبادرة تشجيعاً ونال المنظمون جائزة فخزر الزدين التقديريزة مزن قائزد موقزع
بيروت ،العميد أول الركن عزيز األحدب ،الذي وجد في هذا العمل ما يستحق تنويزه المسزؤولين الرسزميين.

جاء في براءة الجائزة" :أن البادرة ّبناءة في الظروف العصيبة"

17

 . 13المحرر ،1975/10/5 ،ص 1؛ والنهار ،1975/10/5 ،ص .1
 .14المحرر ،1975/10/11 ،ص 6؛ والنهار ،1975/10/11 ،ص .6
 .15الحياة ،1975/6/3 ،ص 5؛ والمحرر ،1975/6/4 ،ص .4
 .16النهار ،1975/6/1 ،ص .3

 .17المحرر ،1975/6/4 ،ص 3؛ والحياة ،1975/6/4 ،ص 5؛ والنهار ،1975/6/4 ،ص .4
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سريعاً امتدت عدوى مبزادرة شزباب رأس النبزع إلزى أحيزاء وشزوارع أخزرى فزي بيزروت لسزحق ردود
الفعزل الغرائزيززة .فنشزر شززباب البسززطة حزواجز مززن زهزر ووزعزوا الحلززوى علزى العززابرين .وكزذلك فعززل شززباب
المزرعة والبربير وصب ار متأثرين بالنمزاذج السزابقة .18كانزت هزذه النشزاطات تتزرك وقعزاً وترحيبزاً لزدى بعزض

مقز ّزدريها الززذين عمززدوا إلززى مالقاتهززا بززالتكريم وبتوزيززع المكافززآت والجزوائز تشززجيعاً لعززدد مززن شززباب االحيززاء.
وابرز ما قوبلت به من تقدير كان بادرة السيد جزان شزدياق الزذي قزدم لهزؤالء الش ّزبان ثمزاني ميزداليات ذهبيزة
خصصها لهذه الغاية.19

رابع ااً -انعقاااد العاميااات والمااؤتمرات الوطنيااة :تصززدى أبنززاء بعززض المنززاطق لمحززاوالت تفجيززر

النزاعات المسلحة بالدعوة إلى لقاءات واسعة ،فعقدوا العاميات والمؤتمرات الوطنيزة التزي تعاهزد فيهزا العديزد

من رؤساء البلديات والمخاتير ،والمثقفين والوجهاء وأصحاب الرأي ،من مختلزف الطوائزف بالمحافظزة علزى

يفرق .20أبزرز األمثلزة علزى هزذه العاميزات والمزؤتمرات كانزت تلزك التزي تنزادى إليهزا
عما ّ
التضامن واالبتعاد ّ
زاء عام زاً فززي منزززل رئززيس بلديززة بززوداي عبززاس شززمص للتعبيززر عززن رفضززهم
أبنززاء قضززاء بعلبززك فعقززدوا لقز ً
االنسياق وراء عوامل اإلثارة.21

ووّقع المخاتير ورؤساء البلديات في بالد جبيل وثيقة تضامن هي األولزى مزن نوعهزا فزي التزاريخ

الحززديث ضز ّزمنوها عهززداً بالمحافظززة علززى الوحززدة والعمززل علززى نبززذ كززل أشززكال التفرقززة وتجنيززب منززاطقهم
22
الفعال في إبقزاء المنطقزة بمنزأى عزن
االقتتال  .اتفاق أبناء جبيل على وحدة الموقف والكلمة كان له األثر ّ
النزاعات المسلحة طيلة الحروب ،فأعطزت مثزاالً وقزدوة للعزيش المشزترك بزين اللبنزانيين وللتضزامن فزي وجزه
األخطار المحدقة بالوطن وبمصالح جميع المواطنين.
جاء في الوثيقة التاريخية:23

 .18النهار ،1975/6/3 ،ص.3
 .19النهار ،1975/6/4 ،ص .4

 .20سززامي مكززارم" ،الميثززاق :عهززد ووثززاق" ،فززي كتززاب :م اواطن الغااد :نماااذج فااي ال قافااة المدنيااة ،بيززروت ،المؤسسززة
اللبنانية للسلم األهلي الدائم496 ،1995 ،ص ،ص .216-207
 .21النهار ،1975/6/5 ،ص .3

ُ .22يراجع المحامي جان الحوال ،مداخلة في ندوة الحزوار المسزيحي االسزالمي ،مجلزس كنزائس الشزرق األوسزط ،الرنكزا
(قبرص) ،1992 ،في كتاب مواطن الغد :نماذج في ال قافة المدنية … ،مذكور سابقاً.
 .23المحرر ،1975/9/24 ،ص 3؛ والنهار ،1975/9/24 ،ص .3
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"نحن الموقعين أدناه رؤساء بلديات ومخاتير بالد جبيل المجتمعين فزي مزؤتمر وطنزي فزي اوتيزل

عنايا  -قضاء جبيل نهار األحزد الواقزع فزي الحزادي والعشزرين مزن شزهر أيلزول  1975السزاعة الرابعزة بعزد

الخيزرة للمحافظززة علززى وحززدة جميززع أبنززاء
الظهززر نعاهززد هللا ونقسززم بشززرفنا أن نبززذل كززل الجهززود المخلصززة و ّ
لبنان وبالد جبيل وعلى تضامنهم التاريخي بعيداً عن كل تفرقة طائفية بغيضة وعن كل انقسام حزبي ذميم
مهما كانت األسباب والدواعي وان نعمل متكاتفين من أجل استقرار لبنان وأمنه وازدهاره".

فضالً عن انعقاد العاميات والمؤتمرات الوطنية كانت االقليات المعزولة خارج "المعاقل" الرئيسية

لطوائفها تعلن تضامنها مع االقليات من الطوائف األخرى التي تعيش في ظروف مشابهة لظروفهزا ،فزتعلن
استنكارها لمزا يحصزل مزن تعزديات .هكزذا مزثالً اسزتنكر مسزلمو جبيزل حزوادث بعلبزك التزي اسزتهدفت قزريتين

مسيحيتين واصدروا بيانزاً شزاجباً جزاء فيزه":على اثزر الحزوادث التزي وقعزت فزي منطقزة بعلبزك اجتمزع وجهزاء
مسلمي بالد جبيل وأعربوا عن استنكارهم الشديد لهذه األعمال خصوصزاً فيمزا يخزتص بقريتزي حزوش بزردى
وديزر األحمزر .واتصزلوا بمختلزف الم ارجززع مزن دينيزة ومدنيزة مطزالبين بوقززف هزذه األعمزال وتطويزق ذيولهززا،

يصرون على التعايش األخوي بين جميع الطوائف وينبذون كل أشكال االقتتال".24
وهم ّ

خامساً -بلورة قافاة لبنانياة جامعاة :إزاء عوامزل التفكزك واالنهيزار نشزط مثقفزون مسزتقلون عزن
القوى المسيطرة في تأليف الجمعيات والحلقزات وإلقامزة النزدوات واللقزاءات وتقويزة الزروابط بزين أعضزائها.25
نظمت نخبة من المثقفين اجتماعات وندوات شعبية دوريزة بزين أحيزاء بيزروت الغربيزة والشزرقية بهزدف نشزر

الوعي بين المواطنين .وتطوعت االنتليجنسيا للعمل من اجزل تزأمين اسزتمرار التواصزل بزين اللبنزانيين .ومزن

بين الجمعيات المتطوعة تُذكر جهود "جبهة اإلنقاذ الوطني" التي كانزت أول المسزاهمين فزي نشزر تجمعزات
متعددة المذاهب خالل الحرب .26لم يستسلم المثقفون لألمر الواقع ،بل تابعوا نشاطهم في كل أنحزاء الزبالد
حتى لو كان ذلك ينطوي على مجازفة بحياتهم ،خاصة خالل إنتقالهم على الطرقات ،وهزذا مزا حزدث لعزدد

منهم.

 .24النهار ،1976/1/22 ،ص .3

 .25المحرر ،1975/6/5 ،ص .3
Louise-Marie Chidiac, Abdo Kahi, Antoine Messarra (dir.), La génération de la relève:
Une pédagogie nouvelle pour la jeunesse libanaise d’aujourd’hui, Beyrouth,
Bureau Pédagogique des Saints-Cœurs, 4 vol., 1989-1995.
 .26المحرر ،1975/6/9 ،ص 3؛ والنهار ،1975/6/9 ،ص .3
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لم يكن النظام القائم خالل الحرب على الفوضى والعشوائية مشجعاً للنزاس وخصوصزاً بسزبب مزا
كززانوا يتعرضززون لززه مززن تضززييق علززى الحريززات وبخاصززة علززى حريززة التعبيززر .وكززان للفنززون المتناميززة حززظ
أكبر في التعبير عما يختل في نفوس النزاس .مزن هنزا بزرزت أهميزة الحركزة الفنيزة الثقافيزة والتزي نزال منهزا

المسزرح اللبنززاني بعزض جديززده .ففزي م ارحززل الهززدوء كانزت تكثززر العزروض المسززرحية فزي مختلززف المنززاطق،

ولم يكن للناس ،كما في السنوات السابقة للحرب ،القدرة على االنتقال الزى العاصزمة لمشزاهدة المسزرحيات،

تنصب على السخرية مزن
بل كانت تلك األعمال تنتقل لتعرض في المناطق البعيدة .واستمرت المسرحيات ّ
السياسززيين فززي لبنززان مززا جعلهززا ،فض زالً عززن حفززالت الغنززاء الززوطني ،أنجززح األعمززال الفنيززة شززعبياً ،يتززنفس
الناس عبرها في مختلف أنحاء البالد ،وظهر كم المواطنون موحدون في هذا الشعور.
سادساً -المباادرات ا نساانية واخاتالط دمااء اللبناانيين :مزن يقز أر تصزريحات بعزض السياسزيين

خيززل إليززه أن اللبنززانيين يعيشززون حالززة خصززام دائززم وانغززالق يسززتحيل الخززروج منهمززا.
وسززجاالتهم المتبادلززة ُي ّ
بينمززا يبززدو عززدد مززن الززردود الفوريززة علززى المآسززي والكزوارث المشززؤومة منززاقض للكثيززر مززن األفكززار المسززبقة
حول طبيعة العالقة بين اللبنانيين ،ومناف لواقع حياتهم المشزتركة .وخيزر شزاهد علزى وحزدة حزال اللبنزانيين
وانصهارهم ،الذي ال يحتاج إلى قوة قسرية لتحقيقه ،تهافت المواطنين بدافع مزن واجزبهم اإلنسزاني والزوطني

الن يعطوا من دمائهم بال مقابل مساهمة منهم في دفع األخطار عن اخوة لهم في المواطنيزة وقعزوا جرحزى

الحززرب مززن دون تمييززز فززي الززدين أو الطائفززة .فعطززاء الززدم هززو "جزززء مززن ضزريبة الجهززاد فززي سززبيل لبنززان"

بحسب تعبير األمير مجيد ارسالن الذي أطلق في حينه ،بصفته وزي اًر للصحة ،حملة تبرع بالزدم مزن دارتزه

في الشويفات ،شملت مناطق لبنانية عدة والقت تجاوباً اجماعياً من المواطنين.27
وباندفاعززة تصززح أن تكززون قززدوة ألرقززى درجززات العطززاء لبززى شززباب زحلززه بتهافززت ملفززت ومثيززر

بسزول للتبزرع بالزدم مزن اجزل إنقزاذ حيزاة
لإلعجاب نداء رئيس أساقفة البقزاع للزروم الكاثوليزك المطزران يوحنزا ّ
حوالى مئة جريح من المسلمين التابعين لحركة "أمل" الشيعية انفجر بهم لغم فزي معسزكر للتزدريب فزي بلزدة

البنية الواقعة بين النبزي سزبال ومعربزون فزي قضزاء بعلبزك .28وللغايزة ذاتهزا تبزرع مطزران بعلبزك اليزاس
عين ّ
الزغبي بكمية من دمه إلنقاذ جرحى االنفجار.

واذا كانت المحنة مزجت دماء اللبنزانيين ،فزان المبزادرات اإلنسزانية التزي افرزهزا المجتمزع المزدني

تخطززت حززدود األنانيززة وكشززفت الوجززه اإلنسززاني للمجتمززع الززذي لززم تززتمكن النعزرات مززن تغييبززه .ظهززر تالي زاً،
 .27النهار ،1975/7/7 ،ص .3

 .28النهار ،1975/7/6 ،ص .1
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ع ززدد م ززن الجمعي ززات مس ززتلهمة مبادئه ززا م ززن ش ززرعة حق ززوق اإلنس ززان ،فقام ززت ب ززأدوار ونش ززاطات ترم ززز إل ززى
التضامن بين أبناء الوطن الواحد في الملمات الكبرى .من المبادرات الرائدة فزي هزذا المجزال إرسزال جمعيزة
"النجدة الشعبية اللبنانية" بعثة طبيزة مؤلفزة مزن أطبزاء مسزيحيين ومسزلمين إلزى بعزض المنزاطق التزي نكبتهزا

المجازر كبلدة القاع في بعلبك للمساهمة قدر اإلمكان في إزالة آثار المعاناة.29

لم يبخل اللبنانيون إطالقاً في تقديم التضحيات في سبيل المحافظة على وحدتهم التزي اسزتحقوها

بشرف .كبدت المبادرات االنسانية المجتمع اللبناني ثمناً باهظزاً دفعزه مزن حيزاة ابنائزه الزذين استشزهد العديزد
منهم ضحية الغدر فيما كانوا يقومون بواجبهم االنساني ،وخاصة من المسعفين وعناصزر الصزليب االحمزر
والزدفاع المزدني وافزراد الهيئزات االنسزانية والمتطزوعين للعمززل فزي تخفيزف آثزار المعانزاة .هكزذا مزثالً استشززهد
انطوان كنعان برصاص حاجز مسلح فيما كان يتولى مسزاعدة الجنزدي الجزريح خالزد ديزاب وتزأمين وصزوله

30
وخطزف
الى منزلزه فزي النبعزة .فزأطلق مسزلحو أحزد الحزواجز النزار عليزه قبيزل وصزوله الزى منزلزه وقتلزوه ُ .

المسعف في الصليب األحمر اللبناني سمعان جدع في طريق عودته مزن إداء واجبزه اإلنسزاني فزي كركزول

الدروز حيث أنقذ عشرات المصزابين مزن انفجزار كبيزر ه ّزز بيزروت ،31ولزم تفلزح كزل النزداءات الصزادرة عزن
المؤسسات اإلنسانية وذويه في الكشف عن مصيره.
يكزاد يكزون مسززتحيالً تعزداد واحصزاء جميززع الحزاالت التزي قضززى فيهزا مواطنزون قززتالً علزى أيززدي
العناصر المسلحة في لبنزان فيمزا كزانوا يقومزون بزواجبهم االنسزاني ،او فيمزا كزانوا يحزاولون الزدفاع عزن أحزد

جيرانهم من ابناء الدين اآلخر ممن عاشوا الى جانبه طويالً وخبروا طيبته وحسن سلوكه .مزا مزن شزك بزأن
معظززم اللبنززانيين الززذين عاشزوا معانززاة االعزوام السززبعة عشززر يززذكرون اقربززاء او اصززدقاء او جيزران قتلزوا بززدم

بارد مفتدين بأرواحهم اناساً تجمعهم بهم عالقات ومصالح.

ساابعاً -إجتماااع شامل اللبنااانيين عنااد خطاوط التماااس وفاي ميادان ساابا الخياال :مزا ان تهززدأ
االوضاع المتوترة على خطزول التمزاس حتزى تززدحم فزو اًر المعزابر باالشزخاص وقوافزل التمزوين المتنقلزة بزين

البيروتين .تحولت مناطق التماس والمعابر الى منزاطق يتبزادل اللبنزانيون فيهزا الخزدمات ،فزي صزورة تعكزس
إسززتحالة منززع التبززادل المصززلحي بززين مختلززف الفئززات والمنززاطق .32وسززرعان مززا كززان الهززدؤ االمنززي يعيززد

 .29المحرر ،1975/8/7 ،ص 12؛ والنهار ،1975/8/7 ،ص .4
 .30النهار ،1976/3/21 ،ص .4
 .31النهار ،1997/8/19 ،ص .6
ُ .32يراجع تحقيق صحفي بعنزوان":المحرر عنزد بوابزة المتحزف تكشزف حقيقزة مشزاعر اللبنزانيين نحزو بعضزهم الزبعض"،
المحرر ،1976/1/4 ،ص 3؛ والنهار ،1976/1/7 ،ص .2
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الحيويززة الززى ميززدان سززباق الخيززل القززائم علززى خززط الفصززل بززين شززطري العاصززمة ،ففززي هززذه المنطقززة التززي

كانت ترمز الى تقسيم البالد كان يجتمع اللبنانيون من كل حدب وصوب ،في هذا المكان ،ويخلعزون عزنهم

القيود المفروضة وينسون انهم من "شرقية" أو "غربية".33

امناً -عودة الحياة الطبيعية فاور توقاف العناف :كانزت أيزام الحزرب والقصزف تضزاعف شزوق

اللبنززانيين الززى العززودة الززى حيززاتهم الطبيعيززة التززي عرفوهززا وخبروهززا خززالل حقبززات طويلززة مززن تززاريخهم .فززور

توقززف القززنص وعمليززات القتززال كانززت االس زواق التجاريززة تسززتعيد نشززاطها ويحضززر بعززض المززوظفين الززى
ادارات الدولززة ليؤمن زوا الززدوام المعتززاد .وتنطلززق ورش التصززليحات والعمززل والتززرميم وإلعززادة بنززاء المؤسسززات

والمساكن المتضررة من الحرب وازالة معالم الدمار .34ويعزود النزاس الزى التج ّزول بحريزة حتزى فزي المنزاطق
التي كان يصعب فيها التنّقل في مراحل التصعيد.
تاسااعاً -تعلااق اللبنااانيين بشااعاراتهم ورمااوزلهم الجامعااة :انزلززق الكثيززر مززن البززاحثين الززى رؤيززة

المشوهة .وقف اللبنانيون في وجه القوى الطاغية طوال مراحل الحزروب
اللبنانيين من خالل بعض الصور
ّ
اء برفززع الشززعارات والملصززقات علززى الجززدران او
ّ
وعبززروا عززن رفضززهم لهززا مززن خززالل تأكيززد انتمززاءاتهم س زو ً

باسززتمرار تعّلقهززم بالحريززة والرمززوز التززي تمثّززل وحززدة الدولززة واهمهززا العلززم اللبنززاني بززالرغم مززن تعززدد ال اريززات
والشززعارات التززي كززان يرفعهززا مسززلحو الميليشززيات .35ففززي كززل المناسززبات واالعيززاد الوطنيززة كززان اللبنززانيون

يعّلقززون بانززدفاع وحمززاس شززعاراتهم ورمززوزهم الوطنيززة الجامعززة التززي تشززير الززى عمززق الززروابط والتقاليززد التززي
تجمعهززم علززى غزرار مززا فعززل شززباب رأس النبززع الززذين وزعزوا االعززالم اللبنانيززة علززى أهززالي المحلززة والعززابرين

فيها وقد دونوا في وسطها كلمة "اصدقاء".36

عاشااا اًر -مقاوماااة الخطاااف وحسااان معاملاااة بعاااض المخطاااوفين :نمززاذج السززلوك الت زي يختزنهززا

اللبنانيون في ذاكرتهم ويقتدون بها هي متماثلة االنزواع مزن حيزث انهزا ردود فوريزة فزي الثزأر واالنتقزام وافزراج
االحق ززاد والغض ززب وتص ززفية الحس ززاب وغيره ززا م ززن االنفع ززاالت الالعقالني ززة الت ززي تبقيه ززا حي ززة ف ززي اذه ززان

المواطنين التربية عامز ًة ،وكتزب التزاريخ خاصز ًة .قلمزا كانزت تركزز فصزول هزذه الكتزب علزى نمزاذج معيوشزة

 .33النهار ،1975/7/15 ،ص .1

 .34المحرر ،1975/6/6 ،ص .5
. Nawaf Salam, “The Agony of Lebanon: Senarios and Solutions”, Harvard University,
Center for International Affairs (unpublished), Cambridge, 1982, p.17.
 .36النهار ،1975/6/24 ،ص  ،4و  ،1975/10/13ص .3
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في التسامح والتعاون بين اللبنزانيين ،وبصزورة خاصزة التعزالي فزوق االحقزاد وعززل التزوتر .37لزم يعلزق تاليزاً،
فززي ذاك زرة اللبنززانيين مززن ح زوادث خطززف الم زواطنين علززى الح زواجز المسززلحة سززوى ان الخطززف ُيززرُّد عليززه

بخطززف مضززاد كوسززيلة لتخلززيص المخطززوفين .بينمززا تشززير الوقززائع الززى العديززد مززن الحززاالت التززي كززان فيهززا
التسززامح والمقاومززة سززيدا الحلززول .قززاوم المجتمززع المززدني عمليززات خطززف الم زواطنين علززى أيززدي المسززلحين

مؤكداً على رغبته في الحفاظ على أجواء االلفة والعيش المشترك بعيداً عن احتجاز حريزة المزواطنين بزالقوة
او التنكيل بهم وبوحدة البلد وشعبه .وتجلى رفض الخطف في العديد من الوقائع أبرزها التالية:

تجنزد شزباب الشزيعة فزي
على اثر خطف مزواطنين (مسزيحيين) مزن الجديزدة علزى جسزر الكرنتينزا ّ

الجديززدة بقيززادة وتوجيززه مززن النائززب السززابق محمززد دعززاس زعيتززر وعززدد مززن ابنززاء عززائالت ش زريف وامهززز

وشعالن ونون ،وقصدوا مكان احتجازهما في المسزلخ فأعادوهمزا خزالل سزاعة .وعنزد مزدخل الجديزدة تعزانق

الشباب المسلمون والمسيحيون لدى وصول المخطوفين.38

فززي زقززاق الززبالل اقززام مسززلحون حززاج اًز وخطف زوا شخصززين واحززداً مززن آل الزغبززي وآخززر مززن آل
الحايك .فلحق بهم شخص من آل سالم بسيارته وانقذ المخطوفين ونقلهما الى الروشة.39
على الطريق بين بيروت وعاليه حيث كان حاجز مسلح يخطف المواطنين صودف مرور العقيد

حنا ابو شق ار الذي كان يشغل وظيفة المفتش العام لقوى االمن الداخلي فتدخل الطالق المخطوفين.40

فززي بززدغان (صززوفر) قززام مسززلحو احززدى الميليشززيات ،كززانوا فقززدوا رفيقززين له زم فززي اصززطدام مززع

الجززيش ،ب حضززار العقيززد محمززد ق زريطم وثالثززة جنززود مسززيحيين ،اثنززان مززنهم مززن آل كي زوان مززن الفززرديس

والثالث من عكار ،وساقوهم الى اهل القتيلين ليفتكوا بهم انتقاماً لولديهم شزوقي وسزامي ش ّزيا .فزرفض االهزل
الفتك بالجنود وقدموا لهم الحماية وسلموهم الى القيادة العسكرية في المنطقة.41

ُ .37ي ارجززع بيززان شززكر موجززه مززن م زواطني قززاع ال زريم إلززى بلززدة تمنززين علززى بززادرة أهاليهززا االنسززانية ب عززادة اثنززين مززن
المخطززوفين يوسززف وبطززرس تنززوري سززالمين بعززد احتجازهمززا رداً علززى خطززف أحززد أبنززاء تمنززين ورغززم عززدم
عودة األخير إلى أهله :المحرر ،1975/10/27 ،ص .3

 .38النهار ،1975/10/2 ،ص .3
 .39النهار ،1975/10/3 ،ص .1
 .40النهار ،1975/11/6 ،ص .6
 .41النهار ،1976/1/27 ،ص .3
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في قانا (الجنوب) اجتمع االهالي في النادي الحسيني ونفذوا مسيرة سلمية احتجاجاً على اختفزاء

احد مواطنيهم خليزل حمززه شزلهوب وارادوا مزن ممارسزة حقهزم فزي التظزاهر القيزام بعمزل مزن شزأنه ان يزؤدي

الى "إسماع صوتهم الى المسؤولين".42

وقززام أفز زراد منززدفعون بانقز زاذ بعززض االش ززخاص الززذين فاج ززأهم الخطززف وه ززم فززي غي ززر احي ززائهم،

وتمكنوا من تحرير بعض المحتجزين وانقاذ حياتهم .وفي الجبل انقذ احد اعيزان كفرنبزرخ ابزو زيزاد الغضزبان

حياة اربعة من ابناء جزين ونقلهم الى دار الطائفة المارونية في بيت الدين.43

 .1الجناادي خالااد كحااول يقاااوم الخطااف علااا الهويااة ( :)1975/12/8مززا أقززدم عليززه الجنززدي

اللبناني خالد كحول من انقاذ حياة رفزاق لزه عسزكريين ومزدنيين فزي مواجهزة احتجزاز حريزة المزواطنين علزى

وحولززت النززاس الززى سززلع مذهبيززة للمقايضززة ،هززو
ح زواجز الخطززف التززي انتشززرت خززالل الحززروب فززي لبنززان ّ
عمززل نمززوذجي ينقززل اللبنززاني مززن عززالم المبززادئ والمثززل التززي تلقنهززا فززي كتززب التربيززة المدنيززة الشززائعة الززى
كحزول ،بوقوفزه ضزد الخطزف والخزاطفين وضزد االعتزداء علزى حريزة النزاس
الممارسة الفعلية .الجندي خالد ّ
وكرامتهم ،اعطى مثاالً في المحافظة على سمعة الجيش اللبناني واحترام حقوق االنسان وخاصة الحق "في

حرية التنقل داخل حدود الدولة" (مادة  - 13فقرة  1من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان).44

كح ززول ف ززي تص ززديه للخط ززف واحباط ززه محاول ززة احتج ززاز حري ززة ع ززدد م ززن
م ززا ه ززي قص ززة خال ززد ّ
العسززكريين والمززدنيين اللبنززانيين؟ وكيززف روتهززا الصززحف اللبنانيززة انطالق زاً ممززا اوردتززه صززحيفة النهااار فززي

 ،1975/12/9ص ،6تحت عنوان :جنود لبنان؟

خبر توقيف شاحنة الجنود كما أوردته النهار في 1975/12/9

 .42النهار ،1975/10/4 ،ص .3

 .43النهاار ،1976/1/12 ،ص  .1تُ ارجززع أيضزاً مبزادرات مماثلززة فزي المحاارر ،1975/10/11 ،ص  ،4تحزت عنزوان
"أُفرج عن المخطوفين الطرابلسيين في تنورين (الكورة) وأهالي البلدة منعوا المسّلحين قتلهم".
 .44طززوني عطززاهللا" ،نمززاذج فززي الززدفاع عززن الحريززات وحقززوق اإلنسززان" ،فززي كتززاب :م اواطن الغااد .الحراااات وحقااو

ا نسان ،بيروت ،منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم 352 ،1996 ،ص ،ص .282-263

مقاومة المجتمع المدني لمنظومة الحرب

463

"السادس ززة مس ززاء ام ززس كان ززت س ززيارة عس ززكرية تنق ززل ع ززدداً م ززن الجن ززود ف ززي طز زريقهم م ززن الن ززادي

العسززكري فززي محلززة الزيتونززة الززى مقززر القيززادة فززي اليززرزة ،مززرو اًر بكززورنيش المزرعززة-مسززتديرة البربيززر حيززث

اوقفهم مسلحون وطلبوا الى الجنود المسيحيين النزول والى المسلمين متابعة سزيرهم ،فترجزل الجميزع ،ولزدى

عززرض بطاقززاتهم علززى المسززلحين تبزّزين ان بيززنهم مسززلمين ومسززيحيين فقززالوا للمسززلمين اصززعدوا الززى السززيارة.
كحززول مززن برجززا وقززال :نحززن جنززود لبنززان ولززيس بيننززا مسززلم او مسززيحي واذا كنززتم
فاعترضززهم الجنززدي خالززد ّ

تريدون قتلنا فاقتلونا جميعنا .فاحرج المسلحون وتركوا الجنود".45

ل ززم تتن ززاول الص ززحف اللبناني ززة ه ززذه الحادث ززة بالتحلي ززل ،باس ززتثناء م ززا ذكرت ززه ح ززول الوق ززائع وه ززي
متطابقة .استنتجت النهار ،وهي الوحيدة التزي نشزرت تعليقزاً قصزي اًر بعزد مزرور عزدة ايزام ،مفزاده ان الحادثزة
هي بمثابة برهان اكيد على وحدة الجيش وصالبته.
كحزول بافزادة
 .2افادة الجندي خالد ّ
كحول :في اليوم الذي وقع فيه الحادث أدلى الجنزدي خالزد ّ
رس ززمية ح ززول توقي ززف العس ززكريين م ززن قب ززل الح ززاجز المسز زّلح وذل ززك عمز زالً ب ززالقوانين واألنظم ززة واألعز زراف

العسكرية .وجاء في إفادته:

إفادة

الموضوع :توقيف عسكريين من قبل حاجز مسّلح
"يتشز ّزرف الجنززدي خالززد كحززول رقززم  18938مززن س زرية منطقززة بيززروت االقليميززة والمفصززول إلززى
النادي العسكري المركزي باإلفزادة أنزه بتزاريخ  1975/12/8وحزوالى السزاعة  17.30تقريبزاً ،بينمزا كنزا نقزوم
بنقززل طعززام العشززاء للضززبال فززي مبنززى القيززادة العامززة ،وأثنززاء مرورنززا علززى كززورنيش المزرعززة وفززي محلززة
يقدر عدد عناصزره بخمسزين مسزلحاً تقريبزاً .وطلزب منزا الهويزة
مستشفى البربير بالذات ،اوقفنا حاجز مسلح ّ
فقلززت لززه :بطاقاتنااا معروفااة ونحاان عسااكراون مرتاادين الاازي العسااكري مااق الشاااحنات العسااكراة .فأمرنززا

بالتوقف على جانب الطريق .عندها تقدم مني احد المسلحين وطلب انزال العسكريين والمزدنيين المسزيحيين
مزن السززيارات وابقزاء العسززكريين والمزدنيين المسززلمين فيهزا .عنززدها ترجلزت مززن السزيارة وامززرت السززائق ان ال

ويلقززب ب زز"حنفي"،
يغززادر السززيارة ،فتقززدمت مززن المسزّلح وطلبززت منززه أن يرشززدني إلززى المسززؤول عززن الحززاجز ُ
الذي سألني من تكون ،فقلت له :انني جندي في الجيش اللبناني .فكرر السؤال ثانية قائالً بالحرف الواحد:
 .45النهار ،1975/12/9 ،ص .6
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كحزول مزن برجزا الشزوف .فقزال لزي :اصزعد الزى السزيارة .ال نريزد
ما هو مذهبك؟ فاجبتزه :اننزي ادعزى خالزد ّ
منك شيئاً سوى انزال العسكريين والمدنيين المسيحيين الموجودين معك .رفضت قزائالً ال اريزد ان اذهزب إال
ورفززاقي معززي او نمززوت سززوية .عندئززذ قززال لززي المسززؤول ان شززقيق احززد المسززلحين الموجززودين قززد ُقتززل وهززو

عسكري في محلة الناصرة .فقلزت لزهُ :قتزل اخزوه فزي محلزة الناصزرة ،فمزا ذنزب هزؤالء العناصزر؟ فزألح علزي
ّ
بالذهاب مع العناصر المسلمة وابقاء اآلخرين .فاعترضت قائالً :ال اريد أن اذهب دون رفزاقي المسزيحيين.
ف مززا أن تقتلونززا جميعزاً وامززا أن تتركزوا سززبيلنا جميعزاً .وحصززل جززدال وصزراخ بينززي وبززين بعززض المسززلحين،
فتجمع جميع المسلحين حولنا ويقدر عددهم بثالثماية مسلح ،فأطلق شقيق العسكري المتوفي عيزارات ناريزة
ّ

رفاقي .في

في الهواء فقلت له :ال ترلهبنا باطال النار ،إذا بدك تقوصنا قوصني أنا أوالً ،وبعدين بتقو
هذه اللحظة تقدم أحد المسلحين وأرغم الجندي السائق جورج شحود على النزول من السيارة وهو يريد أخذه
(رهينة) إلى مكان آخر ،لكنني شاهدته وذهبت إليه فأعدته إلى السيارة وقلت له :ال تترك السزيارة .فزي هزذا

الوقززت حضززر أحززد المس زّلحين وأعتقززد أنززه مززن الكفززاح المسزّلح وسززأل :مززن الززذي أطلززق النززار؟ عنززدها أجبتززه

اسأل الشباب من الذي أطلق النار وألي سبب ،ونحن في الحديث حضر أحد المسّلحين والمسزؤولين ايضزاً
وقززال لززي :مززن تكززون أنززت؟ أجبتززه اننززي ادعززى الجنززدي خالززد كحززول مززن برجززا الشززوف .وفززي هززذا الوقززت
الشعار يتجزادالن ألخزذ العسزكريين المسزيحيين
شاهدت بعض المسلحين مع الجنديين علي زعيتر ومعروف ّ
الموجودين في السزيارة األخيزرة ،عنزدها قلزت للمسزؤول :اعمال معاروف خلاي عناصارك ترجاق مان السايارة.
وأمرت العسكريين بالصعود إلى السيارة وتقدمت منه وقلت له :إذا بدك تطلق الناار عليناا ونحان ساامرون
في السيارة يمكان أن تصايب واحاد او ا ناين .مان األفضال أضاعهم فاي الصاف وأناا فاي المقدماة وتطلاق

النار علينا جميعاً .عنزدها امرنزا بالزذهاب واألمزان .فسزرنا باتجزاه قيزادة منطقزة بيزروت ،فشزاهدنا العسزكريين
على مدخل سباق الخيل والمنطقة ينتظرون مصيرنا من الحادث الذي تعرضنا له وهم يشاهدونه ويسزمعون
االصزوات والجززدال دون أن يتززدخلوا .فززدخلت الززى مبنززى القيززادة وأفززدت حضزرة العقيززد محمززد الحززاج وحضزرة
العقيد جورج كرم وضابط معلومات منطقة بيروت وافدتهم بما حدث.

وواصلنا طريقنا إلزى مبنزى القيزادة ،وأفزدت ،األمانزة العامزة  -الشزعبة الثانيزة  -الشزعبة الرابعزة -

الشزعبة الخامسزة ،وافزدت النقيزب حصزني رئزيس النززادي العسزكري المركززي بالحزادث هاتفيزاً .أمزا العسززكريين
والمدنيين الذين كانوا برفقتي فهم:
العريف السائق جرجس غرّيب رقم  27192من الكتيبة االولى المضادة للطائرات.
البري.
الجندي علي زعيتر  32735كتيبة النقل ّ
البري.
الجندي السائق جورج شحود  72735كتيبة النقل ّ
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الشعار رقم  17366من كتيبة المشاة الثانية.
الجندي معروف ّ
يمين  29301من كتيبة االشارة.
الجندي جوزف ّ
الجندي نادر فهد  25637قاعدة القليعات الجوية.

الموظف المدني سمير قزحيا من النادي العسكري المركزي.

الموظف المدني حسين االسعد من النادي العسكري المركزي.
بيروت في 1975/12/8

نظر

النقيب الحصني رئيس النادي العسكري المركزي".

 .3تقرار النقيب جاورج الحصاني رمايس الناادي العساكري :نظزم النقيزب جزورج الحصزني تقريز اًر
حول إفادة الجندي كحول رفعه إلى قيزادة الجزيش فزي  1975/12/11وضزمنه العديزد مزن المعلومزات حزول

تفاصيل الحادثة ومجمل ما يتصل بها من وقائع .جاء في التقرير:
"الجيش

منطقة بيروت

النادي العسكري المركزي
رقم  /1057ن.ع.م.
حفظ1-237 :

تقرااار النقيااب جااورج الحصااني رماايس النااادي العسااكري المركاازي حااول إف اادة الجناادي خالااد كحااول رقاام

 18938ماان النااادي العسااكري المركاازي والمفصااول لمتابعااة مكتااب دراسااة رقاام واحااد فااي الكتيبااة االولااا
المضادة للطامرات.

طلب إلزى النزادي العسزكري المركززي تزأمين
 -1بموجب البرقية المنقولة رقم  4/9836تاريخ ُ 1975/12/1
ومساء وبواسطة مواكبة حماية.
ارسال الطعام للضبال في مبنى القيادة ظه اًر
ً
 -2سار كل شيء على ما يزرام وهكزذا تأمنزت تغذيزة الضزبال فزي مبنزى القيزادة وكزان مزن المتوجزب ارسزال
الخدم من النادي وهم جميعهم مدنيون.
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 -3ان الجنززدي خالززد كحززول وهززو مززن عناصززر النززادي ومفصززول إلززى الكتيبززة االولززى المضززادة للطززائرات

لمتابعة مكتب دراسة رقم واحد المتوقف بسبب األحداث الراهنة قد طلبته شخصياً من قائد الكتيبزة المزذكورة
طالما انها مكلفة بفصل عنصر حماية إلى النادي .إذ ان معرفتي الشخصية بهذا الجنزدي الممتزاز جعلتنزي

أُكلفه باالضافة إلى الحمايزة بعزض المهمزات االداريزة السزيما وأنزه كزان يقزوم بوظيفزة أمزين س ّزر لزدى رئزيس
النادي.

 -4من التحقيق الذي اجريته مع الجندي المذكور الذي افزادني هاتفيزاً عزن الحزادث وباالضزافة إلزى تحقيزق
تبين لي صدق إفادته وبالتالي واقعيتها حتى أن بعض الصزحف المحليزة قزد ذكزرت هزذه
مع عناصر اخرى ّ
الحادثززة وان لززم يكززن بتفاصززيلها مشززيدة بهكززذا جنززدي وبززالجيش كمجموعززة عناصززر عصززامية وكززاخوة سززالح

يتعالى فوق الترهات والعصبيات والطائفية وخالفها.

 -5سبق ان طلبت توجيه تهنئة لهذا الجندي مع رفيق له قبل فصله لمتابعة مكتب الدراسة وأثناء الحوادث
لتعرضزه ورفيقزه السزائق الجنزدي جزورج معيكزي إلزى شزتى
الحالية المتتابعة خالل شهر حزيزران عزام ّ 1975
حوادث إطالق الرصزاص أثنزاء مواكبزة عناصزر مدنيزة مزن النزادي إلزى مبنزى القيزادة وبالتزالي مواكبزة سزيارة
التمززوين التابعززة للنززادي ،إذ ان هززذا األخيززر كززان المؤسسززة الوحيززدة التززي لززم تتوقززف عززن العمززل فززي منطقززة

تميززز الجنززدي كحززول بالنسززبة لبززاقي العناصززر.
بيززروت وهززذا عائززد إلززى جهززاز النززادي بأكملززه ،وان يكززن قززد ّ
ولكن لم أتوفق بالحصول على تهنئة له.

 -6إن جميع عناصر النادي من عسكريين ومدنيين وهم ينتمون إلى طوائف متعددة قد اظهروا حقيقة ُبعداً
عن هذه األمراض المتفشية حاليزاً فزي جسزم هزذا البلزد وهزم يحبزون بعضزهم بعضزاً كزاخوة حقيقيزين ،وهزذا مزا
لمسته بنفسي منذ تعييني كرئيس لهذا النادي.
 -7إن مززا أقززدم عليززه هززذا الجنززدي مززن انقززاذ حيززاة رفززاق لززه مززن عسززكريين ومززدنيين وبالتززالي اتخززاذه موقف زاً
الطيبة التي تناولتها الصحف
عسكرياً ممتا اًز وتحليه برباطة جأش ونجاحه في المحافظة على سمعة جيشه ّ

ب عجاب بتاريخ  1975/12/9إذ كان كبي اًر جداً في نظر رؤسائه وخاص ًة في أعين هزؤالء المسزّلحين الزذين
ابتلوا بالمرض الحالي ليشاهدوا جندياً بسيطاً في درجته متفوقاً في مواطنيته الف ّذة.
وبناء على ما تقدم أتش ّزرف راجيزاً ترقيتزه بصزورة عاجلزة إلزى رتبزة أعلزى مزع اإلفزادة انزه قزد
لذلك،
ً
أشرف على انهاء برنام المكتب رقم واحد وبالتالي منحه مكافأة مالية تتناسب والعمل الذي قام بزه السزيما
وهو فقير جداً كما أعرفه إذ يقوم بتربية عائلة مؤلفة من سبعة أشخاص .كما أقترح توجيه تهنئة للعسزكريين

والمدنيين الذين كانوا في السيارات العسكرية الثالث مع منحهم مكافأة مالية أيضاً وهم:
الرقم

االسم والشهرة

الرتبة

الوظيفة

الكتيبة
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27192
32735

جرجس غرّيب
جورج شحود

22575

علي زعيتر

جندي

27366
29301

الشعار
معروف ّ

جندي

حماية

جوزف يمين

جندي

حماية

اإلشارة

25637

نادر فهد

جندي

حماية

قاعة القليعات الجوية

-

سمير قزحيا

موظف مدني

خادم سفرة

حسين األسعد

موظف مدني

خادم مطبخ

-

ربطاً:

عريف

سائق

جندي

سائق
حماية

البري
كتيبة النقل ّ
المشاة الثامنة
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الكتيبة االولى المضادة للطائرات
كتيبة النقل البري

النادي العسكري المركزي
النادي العسكري المركزي

 إفادة الجندي كحول. -نسخة عن التقرير.

 نسخة عن قرار القيادة.المرسل إليهم:

 حضرة العماد قائد الجيش  -الشعبة االولى. -حضرة العماد قائد الجيش  -الشعبة الثانية.

 حضرة العماد قائد الجيش  -مديرية األفراد.منسق.
 -محفظة ّ -

بيروت في ."1975/12/11

كح ززول ف ززي مقابل ززة أجريته ززا مع ززه ،عل ززى
 .4مقابلاااة مااااق خالااااد ّ
كحاااول :أج ززاب الجن ززدي خال ززد ّ
استيض ززاحات ح ززول الحادث ززة وم ززا عقبه ززا م ززن ردود ومواق ززف .قابلت ززه ف ززي منزل ززه ف ززي برج ززا (الش ززوف) ف ززي

 ،1995/2/6فأكد أن الموقف الذي اتخذه لحظة توقيفه من قبل الحاجز المسلح ترك لديه شزعو اًر باالرتيزاح
كحززول للعديززد مززن اإليجابيززات التززي تركه زا موقفززه علززى صززعيد عالقاتززه مززع
يعرضززه لمشززاكل .وعززرض ّ
ولززم ّ
القيادات العسكرية والمسؤولين السياسيين وفي عالقاته مع الغير ممن عرف بالحادثة عبر وسائل اإلعزالم،
وقد تلقى التشجيع من الجميع على السواء .وكشف أن موقفه أدى الى إنقاذ حياة شقيقه من خطر أكيد بعد

كحزول فزي الجزيش مصزه اًر للبنزانيين" ،فجميزع العسزكريين
وقوعه في أيدي مسلحي إحدى الميليشيات .ورأى ّ
تربطهم عالقات الزمالة ،وهم ينامون ويأكلون ويشربون معاً ويعيشون مزع بعضزهم جنبزاً الزى جنزب فزي هزذه
المؤسسة أكثر مما يعيشون مع أهلهم واخوتهم وعائالتهم" .وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة:
ساااؤال :قمااات بعمااال بطاااولي ارماااق ،لهااال باساااتطاعتك أن تتاااذكر وقاااامق تلاااك اللحظاااة وتاااروي
التفاصيل؟
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كنت في عداد الجنود الذين أُلحقوا بنادي الضبال .كّلفتنا قيادة الجيش ارسال الطعام من النزادي

إلى اليرزة .وقد اختارني رئيس النادي النقيب جورج الحصني للقيام بهذه المهمزة .واثنزاء تأديزة واجبنزا ،ذات

مرة ،فوجئنا عند وصزولنا إلزى جسزر البربيزر بمسزّلحين فزي المنطقزة يعترضزون طريقنزا ،ويطلبزون منزا إيقزاف
الشاحنة التي تقلنا إلى اليمين ،فامتثلنزا .علزى الفزور توجهزت بزالكالم إلزى أحزدهم قزائالً :مزاذا تريزد؟ فأجزاب:
"ليبززق المسززلمون فززي الشززاحنة ولينزززل منهززا المسززيحيون" .فززأمرت الجميززع مززن بيززنهم السززائق بعززدم الرضززوخ

قائالً :ما حادا ينازل مان السايارة اباداً اباداً ،بتضالوا كلكام بالسايارة .قفززت إلزى األرض وأكملزت :نحزن فزي
الجيش ليس بيننا مسلم أو مسيحي ،كلنا نعمل فزي خدمزة وطننزا لنعزيش بك ارمزة ونعيزل اهلنزا وأوالدنزا .فكزرر

أحد المسّلحين طلب تسليمه المسزيحيين .وأصزريت علزى مزوقفي الزرافض معلنزاً علزى مسزامع الجميزع بلهجزة
حازمة :نموت سوياً أو نكمل الطريق معاً .وفي هذا الوقزت أخزذ احزد المسزّلحين بزاطالق النزار فنظزرت إليزه
متحدياً بأن يزحزحني عن موقفي حتى لو هو حاول ترويعي بالقصف المدفعي وغيره من وسائل التخويف.
جززاء أحززد مس ززؤولي المس زّلحين وق ززال ان شززقيق الش ززخص الززذي اطل ززق النززار قتل ززه مس زّلحو الفئ ززة

االخرى في اليوم السابق في محلة الناصرة ...وسألته للحال ما الذنب الزذي ارتكبزه مرافقزي المسزاكين حتزى

ألحيت علزى رؤيزة كبيزر المسزؤولين عزن الحزاجز الزذي قيزل لزي ان لقبزه الحركزي
يؤخذوا بجريرة المجرمين .و ّ
هو "الحنفي" .فصزرت اناديزه ب سزمه بصزوت عزال .و أريزت رجزالً يتقزدم مزن بزين الجمزوع مرتزدياً لباسزاً رسزمياً
تعرفت إلى مهنته من الكامي ار التي كانت تتدلى على
هو عبارة عن بدلة مقّلمة ومعه أحد الصحافيين الذي ّ
صززدره وهززي مربوطززة بعنقززه .سززألت الحنفااي عمززا إذا كززان هززو المسززؤول ،فززرد باإليجززاب .فقل زت لززه :لمززاذا
علي السؤال :انت ،شو إسمك؟ فأجبته :بدنا نخل
يرد بل طرح ال
أوقفتمونا وأنتم تعلمون اننا عسكريون؟ لم ّ
من لهالقص ّة شو إسامك وشاو طايفتاك؟ لقزد سزألني شزباب الحزاجز عزن اسزمي وقلزت لهزم اننزا عسزكريون.
فأجاب :انني أعلم جيداً انك عسكري ولكن نريد احتجزاز المسزيحيين وتزرك المسزلمين فزي الشزاحنة .فأجبتزه:
في الجيش ،ال تفريق أو تمييز ،جميع الشباب للوطن ،وهم فزي خدمزة الواجزب .هكزذا عّلمونزا فزي المؤسسزة

العسكرية حيزث ال تبزاين بزين مسزلم أو مسزيحي ،وكزرر السزؤال :مزا اسزمك؟ وأعزدت لزه الجزواب ثانيزة :اننزي
جندي في الجيش اللبناني .فقال :انني عارف بانك جندي .فكررت له :ما دمت عارف بهواتي فمااذا ترااد

اذاً؟

في هذا الوقت بدأ المسّلحون المنتشرون في المنطقة يتجمعون حولنا ،وكان عددهم يقزارب 300

مسّلح ،وكان ذلك مبعث قلزق ومضزايقة بالنسزبة لزي .وبينمزا كنزت مسترسزالً فزي الجزدل مزع زعزيم المسزّلحين
أقدم مسّلحون على انزال رفيقي الجندي جزورج شزحود ،وهزو سزائق الشزاحنة ،وسزاقوه بعيزداً .فهرعزت وأعدتزه
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إلى الشاحنة .وطلبت منه أالّ ينزل إلى األرض ثانية .فقال لي ان خاطفيه هددوه بالقتل إن لم يغادر مكانه
السيارة بدل أن تُقتل على األرض.
في المقصورة .فقلت له :من األفضل لك أن تموت داخل ّ
ث ززم ع ززاد زع ززيم المسز زّلحين وس ززألني ع ززن إس ززمي فأجبت ززه :إس ززمي خال ززد كح ززول م ززن برج ززا الش ززوف
وب مكزاني معرفزة الكبيززر والصزغير بيزنكم .فأجززاب :خالزد لزيس لنززا عليزك أي شزيء .انززت تصاطفل ...يمكنززك

مغززادرة المكززان .فقلززت لززه :امززا ان نمززوت كلنززا وامززا ان نحيززا كلنززا .واذا بززدك بصاافّلك ايززاهم للعسززكر واحززد

بجانززب الثززاني واطلززق النززار علينززا جميع زاً .فقززال :ال ،روح تسز ّزهلوا فقلززت لززه :جماعتززك مززش منضززبطين،
بفضزل انزو صافّلك
يمكن نحنا وماشيين يقوصوا علينا ،ويمكن يوقع اصابات في صفوفنا ،بزس إذا هيزك انزا ّ
كل العسكر على الحيط فقال :ال خل



غادرنا وتوجهنا إلى مقر قيادة منطقة بيروت حيث كان موجود فيزه العقيزد محمزد الحزاج فأعلمتزه

بما حصل وأخبرته بتفاصيل القصزة ،فمزا كزان منزه إال أن ّقبلنزي وهنزأني علزى حسزن تصزرفي .منزذ اللحظزة
الت ززي دخل ززت فيه ززا المنطق ززة ،ش ززعرت ان العس ززكريين متجمه ززرون عل ززى مقرب ززة م ززن الح ززاجز وه ززم يش ززاهدون
ويسزمعون األصزوات والجزدال الزدائر بزين المسزّلحين وبينزي ألن صزوت الليزل باودي (اي ان الصزوت خزالل

الليل ُيسمع عن ُبعد) ،وهم (العسكريون) ينتظرون لمعرفة مصيرنا.
طلزع منزي
وعلى الفور وصل إلى مقر القيزادة العقيزد جزورج كزرم الزذي كزان موجزوداً فزي منزلزه ،وا ّ

على التفاصيل ،وبدوره ّقبلني وهنأني ،وطلب ابالج ضابط المعلومات النقيب جارودي .واتصل العقيزد كزرم
بقائد الجيش العماد حنا سعيد في الوقت الذي تابعت فيه مهمتي كالمعتاد ،وبعد االنتهاء من توزيزع الطعزام
واصلت طريقي إلى مكاتب األجهزة المعنية وأفدت األمانة العامة ،والشعبة الثانية ،والشعبة الرابعة والشزعبة

الخامسة ،وأبلغت النقيب جورج الحصني رئيس النادي العسكري بالحادث ،وكانزت تنهزال علزي التهزاني مزن
ّ
جميع الضبال واألفراد الذين ألتقيهم.
وفي اليوم التالي ُذهلت من قزدرة الصزحافة فزي لبنزان وسزعة اطالعهزا حزين وقعزت علزى تفاصزيل
الحززادث كمززا روتززه بموضززوعية وأمانززة وايجززاز .وقززرر المسززؤولون فززي القيززادة فصززلي فزو اًر إلززى مطعززم اليززرزة
ومكثت فيه بصورة دائمة بقية حوادث "حرب السنتين" وذلك للحؤول دون أن أتنقل مجدداً على الحواجز.

سؤال :التصرف الذي قمت به في لحظة حرجة للغاية لهو أحد نماذج السلوكيات الجرامة التي

قاوم بها اللبنانيون الحرب والفرز والحواجز ،لهل ترك لهذا
عرضك الحقااً
التصرف لديك ارتياحاً نفسياً أو ّ
ّ
لمتاعب خاص ًة بعدما نشرته الصحف؟
الموقززف الززذي اتخذتززه هززو تعبيززر عززن انززدفاع تلقززائي مززن وطنيتززي .لقززد كززان ضززميري العسززكري

زدي أي
والمهنززي ليززوبخني لززو تصززرفت عكززس ذلززك .شززعرت باالرتيززاح نتيجززة هززذا الموقززف الززذي لززم يتززرك لز ّ
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شعور مغاير .لم أتزأثر ،ولزم أتعزرض أليزة مشزكلة مرتبطزة بالحزادث .ال بزل اسزتطيع التاكيزد علزى ان جميزع

الذين كنت ألتقيهم كانوا يوجهون لي عبارات التهنئة .فعلى سزبيل المثزال ،عنزدما اختزل عمزل االفزران خزالل

الحرب بسبب فقدان مادتي الطحزين والمزازوت كنزت انززل بالجيزب العسزكري الزى الحزدث او اذهزب صزعوداً
نحو الكحالة ألبتياع حاجزة العسزكريين مزن الخبزز .ولكزن اصزحاب االفزران كزانوا يقولزون لزي أن لزيس لزديهم
خبز .وفي إحدى المرات كنت مزع الجنزدي رفيقزي سزعيد البزراج (أو أبزو الزروج) فزي الجيزب ،وقزد ذهبنزا إلزى

مر حوالى ثالثة أشهر على
أحد أفران الحدث الذي كنت معتاداً شراء الخبز منه منذ ما قبل الحرب ،وكان ّ
الحادثززة ،فقلززت للفز ّزران بززأنني أود شزراء عززدد كبيززر مززن ربطززات الخبززز (ب ز  25ليزرة) .قززال لززي" :ال يوجززد! إذا

بيطلعلك بليرتين بيكون عال! فسمع الحديث كل من كان واقفاً حولنا ينتظر دوره ،وصاح شخص من بزين
الحضور  -على االرجح انه من وجهاء المنطقزة  -وهزو ينظزر الزى رفيقزي والزي قزائالً :آخ ،لاو يكاون فاي
ّ
كحززول الززذي
"إن
زال:
ز
ق
ف
زبب
بااالجيش واحااد زي كحا ّاول! إنفجززر سززعيد بالضززحك ،فسززأله المتحززدث عززن السز
ّ
تتحدث عنه هو موجود امامك" .فهرع نحوي وجميع مزن كزانوا فزي الفزرن أخزذوا يعزانقونني ،وكزذلك صزاحب

الفرن الذي تبدلت لهجته وتوجه نحوي بالقول" :بدالً من  25ليرة ،فأنني سأعطيك خبز ب ز  ،50وهللا يزديمك
ويكثر من أمثالك" ،فشكرته وأخذت الخبز وأخبرت رؤسائي.

وأذكززر فززي السززياق نفسززه أن أميز اًر سززعودياً ،وصززل إليززه الخبززر ،بعززث لززي بمكافززأة هززي عبززارة عززن
مبلغ نقدي قيمته ألف ليرة لبنانية وذلك تقدي اًر منه لموقفي خالل الحادث .وقد تلقيت المبلزغ بواسزطة ضزبال
في القيادة .وبادئ األمر رفضت تقاضيه بمفردي ،وأعربت أمامهم عن رغبتي في أن يوزع المبلغ بالتسزاوي
علززى جميززع العسززكريين الززذين كززانوا برفقتززي لحظززة وقززوع الحززادث .لكززنهم أوضززحوا أن هززذه المكافززأة واردة

بموجب حوالة اسمية تخصزني شخصزياً .وبزالطبع فز نني لزم اكزن أتوقزع الحصزول علزى عطزاءات ماليزة لقزاء
هذا العمل ،وانما قمت بذلك انسجاماً مع وطنيتزي ومزا يفرضزه علزي ضزميري العسزكري .وبزالطبع فز نني لزن
ّ
أنسى أيضاً تلك المسزاعدة المتواضزعة التزي ارسزلها احزد مزواطني صزيدا مزن آل شزماعة الزذي بعزث لزي مزع
عسكريين مبلغ مئة ليرة على سبيل المساعدة والتقدير.

بعزد الحزادث ،وعلزى رغزم أجزواء االنقسزام التزي كانززت سزائدة فزي البلزد ،فقزد كنزت أشزعر باالرتيززاح

النفسي خاصة خالل تجوالي بحرية بين مختلف المناطق اللبنانية سواء أكنت بثيزابي المدنيزة أو العسزكرية.

زدن إنن ززي محب ززب ال ززى جمي ززع المس ززلمين والمس ززيحيين عل ززى السز زواء ،ول ززم أك ززن اش ززعر أنن ززي بحاج ززة
والحم ز ّ
الصززطحاب أحززد مززن مززذهب آخززر معززي بغيززة التوجززه إلززى المنززاطق الشززرقية المسززيحية علززى غزرار مززا كززان

يفعل العديد من االشخاص.
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وحصلت على تهنئة خطية من قائد الجيش العماد حنا سعيد ،وهي مسجلة علزى إضزبارتي ،وقزد

منير الذي توجه نحوي بالقول" :لزو انزك رقيزت إلزى
خصني بها خالل استقباله لي وذلك في حضور العميد ّ
رتبة مالزم فان ذلك قليل االهمية بالنسبة لما فعلت".
وأذكززر أيض زاً أن ال زرئيس كميززل شززمعون ،الززذي كززان وزي ز اًر للداخليززة أيززام عهززد ال زرئيس س ززليمان
فرنجيززة بعززد انززدالع الح زوادث الداميززة ،أرسززل الززى رؤسززائي العسززكريين بطلززب اسززتدعائي لمقابلتززه بعززد وقززوع

الحادث .فحضرت إلى القصر الجمهوري في بعبدا حيث واجهته وقد استقبلني استقباالً الئقاً للغايزة .وأذكزر
أننززي أمضززيت السززهرة عنززده فززي القصززر وقززدم لززي تهانيززه وقززال إن البززادرة التززي قمززت بهززا هززي نمززوذج عمززا

يختزنه البرجاويون من قيم وشمائل إنسانية وخلقية.

ولن أنسى بزالطبع تلزك المزرة عنزدما كنزت ذاهبزاً مزع رفزاقي العسزكريين فزي الجيزب إلحضزار مزواد
غذائيززة ،فالتقين ززا ص ززدفة بجيززب ت ززابع إلح ززدى الجماعززات المس ززلحة ف ززي المنطقززة الش ززرقية ال ززذي م ززا إن رأى

كحول ...كلناا للاوطن .فقزال
عناصره الجيب العسكري حتى بدأوا ،ومن دون معرفتي ،بالصراخ :كلنا خالد ّ
لززي أحززد العسززكريين انززه يريززد أن يززوقفهم ويكشززف لهززم هززويتي واسززمي فرفضززت قززائالً لززه إن مززا فعلتززه كززان
اسززتجابة لضززميري العسززكري ولززيس بززدافع الشززهرة .وكززررت هززذا القززول امززام قائززد الجززيش عنززدما اسززتقبلني.

وكنززت أشززعر دائم زاً بوجززود رغبززة لززدى النززاس الززذين سززمعوا بالقصززة للتعززرف علززي .فأصززبح البعيززد والقريززب
ّ
كحززول بمززا يمكننززي القززول إن هززذه الحادثززة قززد أكسززبتني بعززض الشززعبية وأحززدثت
يززودان التعززرف إلززى خالززد ّ
ضجة في البلد.

ومززن بززين العديززد مززن الززردود االيجابيززة علززى الحادثززة ،أرسززل لززي أحززد اصززدقائي المغت زربين مززن

اوستراليا ،وهزو فزي االصزل مزن بلزدة الجيزة ،واسزمه اميزل حزاتم قصزيدة للشزاعر شزربل بعينزي باللغزة العربيزة

كحززول ،وهززي تمتززدح الموقززف الززذي اتخذتززه .وقززد أُعيززد نشززر هززذه القصززيدة فززي جريززدة
العاميززة عنوانهززا خالززد ّ
التلغاااااراف الصز ززادرة فز ززي سز ززيدني بتز ززاريخ  1993/3/26نق ز زالً عز ززن جريز ززدة البيااااار التز ززي نش ز زرتها بتز ززاريخ

.1992/12/19

واخي ز اًر ،فززان اكثززر مززا تركتززه هززذه الحادثززة مززن ايجابيززات هززو انهززا أدت الززى إنقززاذ حيززاة شززقيقي

كحززول مززن خطززر اكيززد ،إذ انززه كززان متوجه زاً بسززيارة اسززعاف تابعززة للصززليب االحمززر
الجنززدي محيززي الززدين ّ
وعصزبوا عينيزه .ولكزن مزا إن علمزوا
اللبناني ولدى وصوله الزى الحزدث اوقفزه مسزلحو احزد الحزواجز وانزلزوه ّ

بقصتي حتى افرجوا عنه فو اًر.

سؤال :لهل حصلت علا ترقية في رتبتك العسكراة نتيجة موقفك؟
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حصلت على ترقية .فلقد كنت قبل هذه الحادثة باشرت تلقي دورة كان من المفتزرض ان تقزودني

بنهايتها الى التخزرج بدرجزة مكتزب عريزف .وكانزت الزدورة قاربزت النهايزة عنزدما توقفزت قبزل إتمامهزا بحزوالى
شهرين نتيجة الحوادث .ولكن المسؤولين العسكريين تخطوا الشكليات واقزدموا علزى ترفيعزي الزى رتبزة رقيزب

قبل سائر رفاقي في الصف.

سؤال :ماا لهاو السابب االبارز الاذي تعتقاد اناه كاان فاي اسااس اتخااذك موقفااً حياال االعتاداء

المتم ل في احتجاز حراة االشخا

والتمييز بينهم دينياً؟

أعتقززد ان تربيتززي العس ززكرية والثقافيززة الت ززي اكتسززبتها فززي الج ززيش همززا الس ززببان الحاسززمان .فلق ززد

تعلمت في الجيش ان كل العسكريين الى أية طائفة انتموا هم سواسية .وتعلمت االنضبال ورباطة الجزأش.
المؤسسة العسكرية هزي مدرسزة هامزة ال بزل االهزم فزي العلزم والثقافزة واالدب والوطنيزة .ثزم إن الجزيش ،هزو

في الواقع ،مصهر للبنانيين .فجميع العسكريين تربطهم عالقات الزمالة ،وهم ينامون ويأكلون ويشربون معاً
ويعيشون مع بعضهم جنباً الى جنب في هذه المؤسسة اكثر مما يعيشون مع اهلهم واخوتهم وعائالتهم.
 .5جندي لبنان المجهول:
البير تنقل قصيدة للشاعر شربل بعيني
ُنشرت في جريدة التلغراف في اوستراليا في 1992/12/19

مهم ززا ي ززا لبن ززان تج ززول خي ززول الح ززرب بع ززرض

بيضوي علينا بغربتنا

رح تبقى خالد منصان

جندي لبنان مجهول

وطول

ويبقى األرز العا حفافيك

مأكد...

عن عيشة مسيحييك واسالمك...

كحول
تجسد بخالد ّ
ّ
هالنسر الشامخ ع طول

يحكي اسطورة لبنان
مدى األزمان

ويرجع يللي تغنى فيك يتغنى...
وبليالي الحب غير الصال ...ما يحاكيك
بكينا...
وصفى الدمع بحور

وقلنا :نجحوا بقسمتنا

وخنقوا فينا محبتنا

مجدو لفخر الدين

الحزة يقول:
الصار بوقت ّ
"اقتلوني"...

مني خايف
ّ
مع اخواني المسيحيين
عنا طوايف
نحنا ما ّ
نحنا جنود لكل لبنان

الرح يبقى عالي ومنصان

االمات
يا مبلسم قلب ّ
ويا شفيع المغتربين

عيب اني اتركوا
عيب اني اتركوا وارحل
هالكان مّلوى الكون

ولون ابهى لون

وأجمل من األجمل
مززا نسززيت خي ارتززو ...وصززعب
انسى

بقسى يا ابني عليك

وعليه ما بقسى
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وصدفة...
الشدة ...نور
بليل ّ

مهما قويت العواصف.
ب سمي...
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بشوفو وقت ما بنام
مجروح ...وجروحو

شفاف إنتلوا بكالم

ب سم المظلومين

وبيستحوا يبوحوا

يقلك يا خالد كحول

بسز ز ز ززر اللز ز ز ززي ارح ز ز ز زوا او عز ز ز ززم

يتمجد اسمك ع طول
ّ

يروحوا

من ظلم هااليام.

شربل بعيني
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منطقة بيروت

النادي العسكري المركزي
رقم  /601ن.ع.م.
حفظ1-700 :
من النقيب حصني رئيس النادي العسكري المركزي
إلى

حضرة العماد قائد الجيش  -مديرية األفراد

الموضوع :طلب تهنئة لجنديين.

المستند - /برقية منقولة رقم 4/4363

تاريخ .1975/5/23

طلزب إلزى ادارة النزادي العسزكري المركززي بموجزب
 -على اثزر تطبيزق تزدبير االسزتنفار رقزم "ُ "3

البرقية المنقولة المدرجة في المستند أعاله تأمين تغذية الضبال المتواجدين في مبنى قيادة الجيش.
الحواجز.

 -ك ززان الوض ززع الع ززام وخاص ززة الطرق ززات ص ززعبة للغاي ززة م ززن ج ز ّزراء انتش ززار المسز زّلحين واقام ززة

 أظهززر المززدنيون الززذين يعملززون فززي النززادي خوف زاً علززى حيززاتهم مززن جز ّزراء االنتقززال إلززى المبنززىالمذكور ذهاباً واياباً.

تقدم الجنديان خالد كحول رقم  18938من سرية مقر عام منطقة بيروت مزع
 عند هذه الحالة ّالجنزدي السززائق جززورج معيكززي رقززم  19531مززن كتيبزة النقززل البززري والمفصززولين بتصز ّزرف النززادي العسززكري

ملحين على النقيب رئيس النادي بتكليفهما نقل الطعزام وبالخدمزة ايضزاً إذا لززم األمزر لتقديمزه إلزى
المركزي ّ
القناصززة المتواجززدة
معرضززين نفسززهما للخطززر مززن جز ّزراء ّ
الضززبال وفعزالً قامززا بهززذه المهمززة علززى أكمززل وجززه ّ

على طريقهما.

شجع باقي المدنيين من طهاة وخدم للمشاركة في هذه المهمة.
 ان عملهما هذا قد ّتقدم أعاله والعتبارهما مثالً ُيحتذى به مستقبالً.
أتشرف بطلب تهنئتهما خطياً نظ اًر لما ّ
لذلكّ ،

بيروت في .1975/6/7



كحزول .تحتزاج
واجه العديد من افراد المجتمع نظام الحرب في لبنان ،مثل ما فعل الجندي خالزد ّ
هذه النماذج الى الكشف عنها في مرحلة ما بعد الحرب .فهي تعكزس إرادة تجزاوز العنزف والمأسزاة وتسزاهم
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في الحفاظ على التماسزك االجتمزاعي .ولزم يبخزل اللبنزانيون فزي سزبيل المحافظزة علزى وحزدتهم التزي عزادت

إليهم باستحقاق.

هذه الحاالت النموذجية تثبزت مزرة جديزدة تعّلزق اللبنزانيين بالحريزة واسزتعدادهم للزدفاع عنهزا وعزن

حقوقهم ووحدتهم وأرادتهم في العيش المشترك ومواجهة كزل أشزكال الضزغط والتهويزل .وقزد عبزروا عزن ذلزك

وجسدوا الوحدة الوطنية لكل الطوائف والفئات والمناطق .فالحريات هي قواسم مشتركة
بشكل رائع وجريءّ ،
بززين اللبنززانيين ال تخززص فئززة بمفردهززا دون اخززرى بززل تعنززي كززل المؤسسززات والهيئززات واالوسززال الرسززمية
والشعبية فزي لبنزان .وبرهنزت المواقزف الصزلبة لمختلزف مكونزات المجتمزع المزدني انزه ال يمكزن التمزادي فزي

مصادرة الحريزات وتمريزر مشزاريع تتعزارض مزع تقاليزد اللبنزانيين مزن دون ان يسزتثير ذلزك ردات فعزل نابعزة
من تراثهم العريق وما كفله لهم الدستور ومما حملته هذه االمثلة الحيزة مزن تجديزد واغنزاء لنضزال اللبنزانيين

في انتزاع حرياتهم.

* * *
لجأ اللبنزانيون الزى طزرق اخزرى لمقاومزة الخطزف ،فتنُق ُزل المزواطنين علزى الحزواجز بزين المنزاطق
زاء لمخززاطر الخطززف .كمززا اسززتخدم اللبنززانيون وسززائل
كززان يززتم باصززطحاب اشززخاص مززن طائفززة اخززرى إتقز ً
اعالميزة واعالنيززة للتحزذير مززن خطزر وجززود حزواجز الخطززف ،ومزن ابززرز الظزواهر فززي هزذا المجززال اسززتماع

المواطنين الى مذيع الراديو شريف االخوي من اذاعة لبنان يحزذرهم مزن المزرور فزي الشزوارع واالحيزاء غيزر

اآلمنة ويرشدهم الى الطرقات السالكة .46واطلقت الصحافة الفرنسية على االخوي لقب "مذياع الحياة" Le

 .micro de la vieانصب عمله على هدف واضح هو أن يكون مفيداً للناس فزي تزنقالتهم ،لكنزه سزرعان
وركززت فزي بعزض االمكنزة لوحزات اعالنيزة تحزذر مزن
ما تحول بفعل الإرادي إلى جززء مزن دوامزة الحزربُ .
وجود قناصة او اخطار اخرى كحواجز التصفية وااللغام المزروعة وغيرها.
* * *

ان التركيززز علززى االفعززال والمواقززف التززي تعتبززر بمثابززة مضززرب مثززل يسززاهم فززي التصززدي لززردود

47
تحززول البشززر
الفعززل الغرائزيززة  .والحاجززة ماسززة بززأن يززدرك اللبنززانيون مززدى االهانززة التززي لحقززت بهززم حززين ّ

" .46الت ززدهور األمن ززي يح ززبس المز زواطنين ف ززي مك ززاتبهم وش ز زريف األخ ززوي يرش ززدهم االتص ززال بق ززوى األم ززن" ،المحاااارر،
 ،1975/12/7ص .4
 .47غسان صليبي" ،األعمال الجماعية للمقاومة المدنية ضد الحرب في لبنان اليوم" في:
ap. Fadia Kiwan (dir.), Le Liban aujourd’hui, Paris et Beyrouth, Cermoc, 1993, pp.119136
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المخطوفون الى سلع ووسيلة مقايضة تجارية يجري مبادلتهم وفق لزوائح االسزماء فزي "بورصزة المخطزوفين"

عبر لجان التنسيق او اللجان االمنية.

حادي عشر -شطب المذلهب عان بطاقاات الهوياة :بزادر مئزات المزواطنين مزن مختلزف الفئزات

والطوائف بين  10/28و 1975/11/2الى شطب المذهب عن هويتهم احتجاجاً على التذابح و"القتل علزى
الهوية الدينية" .تعكس هذه الخطوة الرمزية رفضاً لكل اشكال العنف والتعصب داخل العائلزة الواحزدة .ففزي

رأس بيززروت وهززي منطقززة فززي غززرب العاصززمة كززان ُينظززر اليهززا كنمززوذج للبنززان المسززتقبل حيززث يعززيش فيهززا
مسززلمون ومسززيحيون لبنززانيون وتقززوم بيززنهم روابززط متينززة جززداً ،لبززى عززدد مززن المزواطنين دعززوة لجنززة التنسززيق
النيززاح للززروم االورثززوذكس وتوزع زوا جماعززات ضززمت بززين  5و 7أشززخاص
فززاجتمعوا فززي باحززة كنيسززة سززيدة ّ
ارحزوا يتنززاقلون ويضززغطون تشززطيباً "حتززى ال يبقززى أثززر للتابعيززة المذهبيززة" .اول اثنززين مززن المزواطنين شززطبا
المززذهب كانززا الززدكتور منيززر شززماعة والسززيد عززدنان الحلبززي .وردد معظززم المشززاركين كلمززات عفويززة فقززالوا:

"روحة من دون رجعة" .وآخرون ذكروا" :لو ُخّيرنا منذ والدتنا أي مذهب نرغب لما ترددنا لحظزة فزي القزول
لبنزان" .وفززي الوقززت الززذي كانززت تجززري فيززه عمليززة التشزطيب فززي باحززة الكنيسززة كززان أعضززاء هيئززة التنسززيق

يتلقززون اتصززاالت هاتفيززة مززن ض زواحي بيززروت ومرجعيززون وعاليززه ورأس المززتن يفيززد اصززحابها انهززم شززطبوا
المززذهب مززن هويززاتهم فززي منززاطقهم بسززبب اسززتحالة الوصززول .48وتوالززت عمليززة شززطب المززذهب عززن الهويززة

الكثر من ستة ايام.

اني عشر -االنهيار السراق لخطاوط التمااس وتواصال العالقاات باين اللبناانيين :مزا يسزترعي

االنتباه في بعض المشاهد هو سرعة انهيار خطول التماس بين المناطق بعد وقف النار وحلول مرحلة من

الهدنززة .فززالمرة االولززى منززذ انززدالع الحززرب وبعززد مززرور حزوالى سززتة اشززهر علززى قيززام خطززول الفصززل أُزيلززت
بسرعة مدهشة الحواجز الفاصلة بين الشياح وعين الرمانة .49والتحم المواطنون ،تعانقوا وتززاوروا وكزان فزي

مقدمهم السيد داني شمعون والشيخ محمد يعقوب اللذين ذرفا دمزوع الفزرح لرؤيتهمزا عالقزات "الخبزز والملزح"

تتجدد بين ابناء المنطقة الواحدة.50

ظلت عالقات التضامن والصداقة بزين اللبنزانيين قائمزة علزى درجزة عاليزة مزن المتانزة .بقزي عزدد

كبيزر مزن المزواطنين المسزلمين والمسززيحيين الزذين فززرقتهم خطزول التمزاس علززى اتصزال شززبه يزومي بواسززطة
 .48النهار ،1975/10/29 ،ص .6
 .49المحرر ،1975/10/12 ،ص  5 ،3 ،1و.6
 .50النهار ،1975/10/12 ،ص .3
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التخززابر الهززاتفي عنززدما تسززمح بززذلك خطززول االتصززال او عززن طريززق اللقززاءات الشخصززية والحميمززة حيززث
استمر تبادل الزيارات وتواصلت عالقات المودة واللياقة بين المواطنين بعضهم لبعض وكذلك بين عدد من

طل أجهزة اإلتصال الهاتفية كان الناس يتنّقلون ليلتقوا سوياً .وسزعى
القيادات طوال مراحل الحرب .وعند تع ّ
اللبنانيون عبر خطزول االتصزال المفتوحزة الزى إعاقزة االخطزار الداهمزة ضزد بعضزهم الزبعض .وتجلزت هزذه
الظزاهرة بز طالع لبنزانيين مزواطنيهم المقيمزين علزى الطززرف اآلخزر مزن خطزول المواجهزة علزى االسززتعدادات

الحربية التي كانت تتخذها الميليشيات وذلك لالحتراز مما تحيكه ضدهم .كشف االب منصور لبكي كزاهن

رعيززة الززدامور ان مختززار حززارة الناعمززة إتصززل بززه وابلغززه انززه تشززاجر مززع الغربززاء الززذين كززانوا يس ززتعدون
ويقيمون التجمعات المسلحة قبل يوم واحزد مزن مهاجمزة الزدامور واحتاللهزا .واعلزن لبكزي ان زوجزة المختزار

اعلمته مسبقاً بحصول الهجوم على الدامور قائلة له" :ان هؤالء يضمرون ش اًر للبلدة".51
من جهة ثانية ،سجلت حاالت نموذجية من العزيش اآلمزن بزين مختلزف الطوائزف فزي العديزد مزن
المن ززاطق م ززا س ززمح له ززا بالمحافظ ززة عل ززى اله ززدوء وتحاش ززي االض ززطرابات .52ففيم ززا ك ززان التع ززايش يتع ززرض

لإلهتزاز في لبنان ،نجحت بعض القرى الجنوبية في تجنيب نفسها الفتن رغم كزل مزا واجهتزه مزن تحزديات،

وتواصلت تقاليد التضزامن وتزراث المناسزبات اإلجتماعيزة والمزآتم خاصز ًة عنزدما كانزت مزثالً "جثزث الضزحايا
الجنوبيين تصل يومياً من مواقع القتال الزى مختلزف منزاطق الجنزوب ،فيشزيعها المسزيحيون قبزل المسزلمين"،
وكان وجهاء الفريق المسلم يجهدون في طمأنة المسيحيين وفي"نزع الخوف من القلوب بالتعامزل الشخصزي
او البيانات او النشرات المتنوعة ،ولم يخل احتفال ما من وجود شيخ وكاهن في مقدم المحتفلين".53

الااث عشاار -تواصاال تقاليااد الحمايااة والمساااعدة االنسااانية :رداً علززى محززاوالت الفززرز إنتقلززت

القيادات المعتدلة الى الفعل بعيداً عن منطق رد الفعل ،فتحركت بطريقة عاجلة وحازمة ال لتقديم المساعدة
الطارئة للمهجرين فحسب ،بل لوضع برام معونة للمتضررين ومواكبة تنفيذها .برهنزت بعزض الوقزائع عزن

عمززق رسززوخ التقاليززد االنسززانية فززي الحمايززة والمسززاعدة عنززد بعززض اللبنززانيين ،وهززي شززكلت تحززد للظ زواهر
الهمجيزة التزي بزرزت خزالل م ارحزل العنزف فززي لبنزان .ففيمزا كانزت قيزادات المنظمزات المسزلحة والميليشززيات

تعمل بدأب على تهجير الناس من مساكنهم واحيائهم وقراهم كانت قيادات اخرى تتمتزع بم ازيزا رجزال الدولزة

تهرع إليواء المهجرين ولنجدة المنكوبين .من هذه االمثلة:
 .51النهار ،1976/1/23 ،ص .4

 .52غسان صليبي" ،األعمال الجماعية للمقاومة المدنية ضد الحرب في لبنان اليوم" … ،مذكور سابقاً.

 .53عماد القاضي" ،الجنوب الذي صهر الحرمان والخوف أبناءه مسلمين ومسيحيين ،"...النهار ،1976/3/3 ،ص
.3
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إستجار حوالى الف شخص من أهالي الناعمزة تهجزروا مزن منزازلهم بزاالمير مجيزد ارسزالن ففزتح

لهم باب قصره في خلده وادخلهم في حمايته .وجد المهجرون كل عنايزة واهتمزام فزي رحزاب القصزر .ووجزه

االميزر نزداءات المسزاعدة فهزب اهززالي الشزويفات مزن مختلزف الطوائزف ملبززين النزداء ،وجمعزوا أمزواالً ومزواداً

غذائيززة وأدويززة وألبس زة .واسززتدعت عقيلتززه االمي زرة خ زوال ارسززالن اطبززاء وممرضززات لتقززديم االسززعاف الطبززي

المشردة .وشاركت بلدتي عرمون وبشامون ذات الغالبية الدرزية في تقديم المساعدات .وت ّزم توزيزع
للعائالت
ّ
54
عدد من النازحين على منازل المنطقة واقاموا مع اهالي الشويفات .
ولجززأ نحززو  150مواطن زاً شززيعياً تعرضززت منززازلهم للتهززديم والحززرق فززي حززارة الغوارنززة الززى كنيسززة

انطلياس واقاموا فيها برعاية الصليب االحمر.55

وحّلت نحو  200عائلزة نزحزت مزن بلزدة رحبزة المسزيحية فزي ضزيافة اهزالي بلزدة تكريزت المسزلمة

المجز ززاورة التز ززي أبز ززى اهاليهز ززا تز ززرك جي ز زرانهم يتشز ززردون بعز ززد ان تعرض ز زوا لإلعتز ززداء علز ززى أيز ززدي زم ز زرة مز ززن

المسلحين.56

زروع ،اسززتمرار م زواطنين بالسززباحة عكززس
مززن السززمات المهمززة ،خززالل حقبززة الفلتززان االمنززي المز ّ
التيززار فينشززطون للمحافظززة علززى الوئززام وعلززى حسززن الج زوار بززين مختلززف الطوائززف اللبنانيززة :فتحززت الدبيززة

ابوابهززا لعززدد مززن أبنززاء الززدامور بعززد تهجيززرهم مززن ق زريتهم .وح ز ّل داموريززون آخززرون فززي بيززوت أهززالي برجززا
وشحيم والبرجين ذات األغلبية السنية وفي قرى اخرى .كذلك "ساعد أبناء المنطقة االسالمية المهجرين في

تأمين المواد الغذائية" .وهذا ما دفع أحد المهجرين الداموريين الزذين لجزأوا الزى الدبيزة بزالقول" :عنزدما قرعنزا

االبواب لم نفكر إذا كان الذي سزيفتح لنزا مسزلماً ام مسزيحياً" .وقامزت القزرى الشزوفية باستضزافة اهزالي حزارة
بعاصير بعد تهجيرهم.57
مقاومززة المجتمززع المززدني وصززموده سززاهما فززي التخفيززف مززن الطززابع المززذهبي الززذي أُسززبغ علززى

الحرب في لبنان.

رابق عشر -المقاومة الشعبية السلمية :تشمل المسيرات واالضرابات ومختلف مظاهر الزرفض

االجتم ززاعي للح ززرب ف ززي مختل ززف المن ززاطق رغ ززم ك ززل مح ززاوالت الق ززوى الطاغي ززة لمن ززع قي ززام تل ززك التحرك ززات
 .54النهار ،1975/11/2 ،ص .5

 .55النهار ،1975/12/14 ،ص .4
 .56النهار ،1976/1/14 ،ص .4
 .57النهار ،1976/1/25 ،ص .4
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واسززتنفار عناصززرها للسززيطرة علززى الوضززع فززي الشززارع وضززرب حريززة التجمززع ومنززع تنظززيم اإلعتصززامات

والتظاهرات أحياناً ،58وابرزها الوقائع التالية:

لبى عدد من السيدات دعوة لتجمع النساء وانطلقن بشجاعة فزي مسزيرة رمزيزة ،رداً علزى الوضزع

المتدهور ،الى مجلس النواب والى متراسين "يرمزان الى التخلف والتقسيم" بحسب تعبيزر إحزدى المشزاركات

المحاميززة لززور مغيزززل .هززذه التظززاهرة التززي نظمهززا المجلززس النسززائي اللبنززاني كززان الهززدف منهززا القيززام بنزززع

رمزززي للح زواجز فززي غربززي العاصززمة وشززرقها فززي شززارع بشززارة الخززوري وفززي الشززياح .وأبززت السززيدات ان

يسززتجبن لنقيززب الصززحافة ريززاض طززه الززذي ابززدى حرصززه علززى سززالمتهن مززن خطززورة "المغززامرة" ،مقترح زاً

تأجيل المسيرة ،فارتفعت فو اًر اصواتهن صارخات" :ال .نحن ال نخشى الرصاص".59

وتنززادت المحاميززات االعضززاء فززي النقابززة الززى اجتمززاع عقززد فززي قصززر العززدل فززي بيززروت فززي 5

حزيران  1975واصدرن بياناً يدين بشدة انتهاكات حقوق االنسان ويدعو المتقاتلين الزى العزودة الفوريزة الزى
لغة الحوار والى العمل بمنطق سيادة دولة القانون.
برزت شجاعة مميزة عند المرأة طيلة مراحل الحزروب ضزد كزل التعزديات واالرتكابزات ،وكزان لهزا

دور متف ززوق ف ززي المس ززاعي إلح ززالل الس ززالم .اعتص ززمت س ززيدات مس ززيحيات ومس ززلمات ف ززي مطراني ززة ال ززروم

الكاثوليك في صور ،وقامت المسيرات النسائية تأييداً لمواقزف اإلمزام السزيد موسزى الصزدر الزرئيس الروحزي
عبزر عززن رفضزه االقتتززال بزين ابنزاء الززوطن الواحزد باالعتصززام فزي جززامع الصزفا فززي
للطائفزة الشزيعية الززذي ّ
الكلية العاملية في بيروت وانقطع عن تناول الطعام ،فحضر لزيارته معظم رجال السياسة .60واقتفى خطى

االمام الصدر الكاهن الماروني االب نبيل الحاج راعي ابرشية علما الشعب الذي اعتصزم فزي كنيسزة البلزدة

وامتنع عن تناول الطعام تأييداً لإلمام والى ان يتم احتواء حالة التوتر المفتعلة بين الطوائف اللبنانية.61
اتخززذت التظززاهرات واالض زرابات التززي شززملت جميززع المنززاطق اللبنانيززة طابع زاً وطني زاً جامع زاً ضززد

تعبير عن العفوية والسخط اللذين كانا يعتريان نفوس المواطنين .توالت التظاهرات
الفتنة واالقتتال ،وجاءت
اً

 .58معزن بشززور" ،المؤسسززات المدنيزة الوطنيززة :إشززكاليات وتحزديات" ،فززي كتززاب :المجتمااق الماادني فااي لبنااان (أبحززاث النززدوة

التي ُعقدت في  11حزيران  1994بالتعزاون مزع الجمعيزة اللبنانيزة لحقزوق اإلنسزان) ،بيزروت ،مؤسسزة فريزدريش
ايبرت 126 ،1994 ،ص ،ص .65-53

 .59المحرر ،1975/6/3 ،ص 5؛ والنهار ،1975/6/3 ،ص .3
 .60المحرر ،1975/6/28 ،ص 1؛ والنهار ،1975/6/30 ،ص .3
Fouad Ajami, The Vanished Imam: Musa al Sadr and the Shia of Lebanon, Ithaca, London,
Cornell University Press, 1986, p. 23.

 .61النهار ،1975/6/30 ،ص .3
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الجماعية السلمية احتجاجاً على استمرار الحزرب ،وفشزلت مسزاعي القزوى المهيمنزة لتسزييس تلزك التحركزات
الشعبية .تراكم العديد من الوقائع التي تعكزس صزورة وحزدة الشزعب اللبنزاني .فاالضزرابات النقابيزة ومسزيرات

السالم التي امتدت الى مختلف المناطق هي مؤشرات مناقضة لصورة شائعة عزن لبنزان مقسزم ومنقسزم فزي
العمق بين ابنائزه ،وهزي الرهزان القزاطع علزى عزدم صزحة هزذه الصزورة غيزر الواقعيزة .كانزت تلزك التحركزات

دل على مدى الرغبة الشعبية الطوعية في العودة الزى الهزدوء واالسزتقرار والنقمزة علزى
حدثاً فريداً من نوعه ّ
مثيززري الفززتن .وتمكنززت التظززاهرات التزي وصززلت احيانزاً فززي إنززدفاعها الززى درجززة تحززدي القناصززة والعناصززر
المسززلحة ومختلززف أدوات الترويززع ،فززأظهرت بززأن اللبنززانيين هززم شززعب واحززد ال شززيء يوحززدهم مثززل االلززم

والمصائب غير المحصورين بدين او طائفة.

نظمززت مسززيرات شززعبية ضززد االقتتززال فززي 25و26و 27تش زرين االول  1975تجاوب زاً مززع "ن زداء
المحبة والتسامح" الذي اطلقه المذيع شزريف االخزوي عبزر االذاعزة اللبنانيزة الرسزمية الوحيزدة انزذاك والتابعزة
للحكومة ،فشملت المظزاهرات فزي بيزروت االحيزاء التاليزة :رأس بيزروت ،الحمزراء ،البسزطتين الفوقزا والتحتزا،

الباشورة ،زقاق البالل ،كركول الدروز ،المزرعزة ،حزارة حريزك ،الغبيزري ،المريجزة ،بئزر العبزد ،الشزياح ،سزن

الفيل ،النبعة وبرج حمود .وامتدت التظاهرات سريعاً الى المناطق اللبنانية المجاورة للعاصمة والبعيزدة عنهزا
وهزي :بعبزدا ،الشزويفات ،سزد البوشزرية ،الجديزدة ،جزل الزديب ،الزلقزا ،الفنزار ،الزعيتريزة ،الدكوانزة ،الروضززة،

السبتية ،رياق ،حوش حاال ،حارة الفيكاني ،علي النهري ،الكزرك ،المعلقزة ،حزوش االمزراء ،حزوش الزراعنزة،

كفرحونززة ،اميززون ،ط زرابلس ،بززالد جبيززل ،كسززروان ،زحلززه ،بنززت جبيززل ،تبنززين ،النبطيززة ،فالوغززا والخل زوات.
وكززان المتظززاهرون يززرددون النشززيد الززوطني اللبنززاني وشززعارات تززدعو الززى نبززذ التفرقززة ،منهززا" :ال تقسززيم وال

تفريق إسالم ومسيحية" و"بدنا وحدة وطنية إسالم ومسيحية" و"بالروح بالدم نفديك يا لبنزان" و"نحزن نصزارى
خيو مين غير الخاين والعميزل" و"شزعب واحزد وطزن واحزد ديزن
ومسلمين جيشك انت يا لبنان" و"مين بيقتل ّ
واحد وجيش واحد" و"ال تقسيم وال تفريق بين محمد وبين الياس" .وكزان يتقزدم هزذه التظزاهرات شزيوخ وكهنزة

يحملززون اعالمزاً لبنانيززة وكتبزاً مقدسززة هززي مصززاحف واناجيززل فضزالً عززن صززلبان و اريززات رفعوهززا وقززد كتززب
عليه ززا "ال إل ززه إال هللا ومحم ززد رس ززول هللا" .وكان ززت تق ززرع اجز زراس الكن ززائس خ ززالل تل ززك المس ززيرات ،فتخ ززتلط

بأصوات المؤذنين في المساجد .وكان المتظاهرون يصرون على االلتحام فزي منزاطق عديزدة ،وهزم يزرددون
االناشيد واالغاني الوطنية ،متح ّزدين ارهزاب القناصزين ،كأنمزا للتأكيزد علزى العزيش فزي عائلزة وطنيزة واحزدة.

هززذه المشززاهد كانززت مززؤثرة بالنسززبة للززبعض ممززن لززم تكززن مشززاعرهم تحززتملهم فيززذرفون الززدموع مززن عيززونهم
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ويتعانقون طويالً مسزيحيون ومسزلمون .انتشزرت حركزات االحتجزاج علزى جميزع اال ارضزي اللبنانيزة مزن دون
استثناء ،وشاركت فيها مختلف الطوائف ،وهي اعتبرت بمثابة الرد على كل اشكال التقسيم المصطنع.62

من الوسائل المعتمدة الشاجبة للحرب قيام المواطنين ،في عزدد مزن المنزاطق ،بتنفيزذ إعتصزامات

جماعية ،سواء فزي االمكنزة العامزة او االكتفزاء فقزط بمالزمزة بيزوتهم واالمتنزاع عزن الخزروج منهزا ،إحتجاجزاً
على االقتتال ورفضاً لتحويل االحياء والشوارع الى مناطق تسودها شريعة الغاب .أبرز هزذه االعتصزامات،

كان في محلة ابي طالب ،آخر شارع الحمراء ،تجاوباً مع نداء "جبهة االنقاذ الوطني".63
وتجاوبت طرابلس تجاوباً شامالً مع الدعوة الى االضزراب العزام السزلمي إلعزالن احتجاجهزا ضزد
ما جرى مزن اعتزداءات علزى المقدسزات الدينيزة وخاصزة لتأكيزد رفزض همجيزة اصزحاب النوايزا السزيئة الزذين

تعمدوا إحراق نسخ من القرآن واعتدوا على الكنائس إمعاناً منهم في دفع االوضزاع نحزو مزيزد مزن التزدهور،
فأغلقت جميع االسواق والمحالت التجارية.64

هززذه التظززاهرات واالض زرابات الطوعيززة فززي مختلززف المنززاطق اللبنانيززة ،إحتجاج زاً علززى االقتتززال
والحوادث الدامية ،اعتبزرت بمثابزة الزرد علزى خطزول التمزاس والمتزاريس وكزل اشزكال الحزواجز المصزطنعة.

مّثلت هذه التحركات صورة صمود المجتمع المدني في وجه المحاوالت الراميزة الزى إلغزاء الحريزات وتفكيزك
النسي اإلجتماعي ،وهي أبلغ مثال على استمرار التعايش بين الطوائف فزي احلزك ظزروف الحزرب والتزأزم.

هذه المسيرات قام بها مواطنون لبنانيون شجعان تحدوا الرصاص والقنابل والقذائف ونزلزوا الزى الشزوارع فزي

محاوالت لوضع حد لإلقتتال االخوي.

خامس عشر -ملء الفراغ الناجم عن توقف عمل المرافق العامة والخاصاة :سزاهم فزي تعزيزز

صززمود المجتمززع المززدني مبززادرات بعززض الجمعيززات الشززبابية التززي قامززت بأعمززال وأنشززطة تهززدف الززى سززد

الفراج الناجم عن توقف عمل المرافق العامة السيما اجهزة البلديات التي عطلتها الحربُ .65نظمت حمالت

 .62النهار ،1975/10/26 ،ص  5و .6
 .63النهار ،1975/11/2 ،ص .5
 .64المحرر ،1975/12/6 ،ص 4؛ والنهار ،1975/12/6 ،ص .4

 .65معززن بشززور" ،المؤسسززات المدنيززة الوطنيززة :إشززكاليات وتحززديات" ،فززي كتززاب :المجتمااق الماادني فااي لبنااان (أبحززاث
النززدوة التززي ُعقززدت فززي  11حزي زران  1994بالتعززاون مززع الجمعيززة اللبنانيززة لحقززوق اإلنسززان) … ،مززذكور
سابقاً.
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نظافززة عززدة ،وتعززاون شززباب االحيززاء إل ازلززة النفايززات المتراكمززة فززي منززاطقهم دفع زاً لخطززر انتشززار االم زراض
واالوبئة.66

 .1شااكلت لجااان شااعبية فززي مختلززف المنززاطق لسززد الحاجززات اليوميززة الحياتيززة الملحززة كتشززغيل

الطبية وغيرها مزن
االفران وتأمين الخبز والطحين للمواطنين وبعض السلع التموينية والمواد والمستحضرات
ّ
الخدمات .وجاءت هذه الجهود لتزدعم صزمود االهلزين وتمنزع االحتكزار .وتُزذكر علزى سزبيل المثزال االعمزال

التزي قامززت بهززا اللجززان الشززعبية فززي منززاطق رأس النبززع بفضززل جهززود المسززؤولين عنهززا ،وفززي المزرعززة-بززرج

ابي حيدر ،وفي مار الياس ،وفي الطريق الجديدة ،وفي عين المريسة ،وتركزت نشاطات االخيرة على منع

حززدوث تغيي زرات ديموغرافيززة فززي هززذه المنطقززة حفاظ زاً علززى طابعهززا المخززتلط وعلززى العززيش المشززترك فيهززا.
وعمل العديد من القياديين والمسؤولين السابقين من اجل استمرار المنزاطق محافظز ًة علزى "نقاوتهزا الوطنيزة"

الالمذهبيززة ،أي للحززؤول دون المززس بصززورتها االصززلية ،ومززن بززين االسززماء التززي لعبززت دو اًر ارئززداً فززي هززذا
المجززال يبززرز اسززم الززوزير السززابق الززدكتور نجيززب ابززو حيززدر والحززاج عبززد الززرحمن عيتززاني رئززيس الجبهززة

الموحدة في رأس بيروت.

وفزي القطززاع التعليمززي ،رصزدت مبززادرات لمعلمززين ومزربين قززاموا بفززتح مزدارس شززعبية لسززد الفزراج

التربززوي وابعززاد الناشززئة عززن االنخزرال فززي الميليشززيات والحززرب .كمززا رصززدت مبززادرة مشززتركة بالتعززاون بززين
أهززالي التالمزذة وادارة احززدى المززدارس الرسززمية سززمحت بتخطززي قلززة دعززم القطززاع التربززوي العززام واالسززتجابة

للحاجات التربوية من خالل تجربة مجلس األهل في ثانوية زحلة الرسمية للبنات.

 .2مجلس األلهل شراك أساسي فاي عملياة التنمياة التربوياة :تكمزن أهميزة تجربزة ثانويزة زحلزة

الرسمية ال بنجاحها فزي مدرسزة رسزمية تشزكو مزن قلزة دعزم القطزاع العزام فحسزب ،بزل لكونهزا توفقزت وسزط

ظروف الحرب الصعبة التي شهدتها البالد وخففت عن االهزل وطزأة الخزوف والقلزق علزى مسزتقبل اوالدهزم.
هذه التجربة النموذجية تسزتعيد للمدرسزة الرسزمية دورهزا ال ارئزد الزذي عرفتزه فزي السزتينات ،وتوصزلت بفضزله

إلى منافسة المدارس الخاصة ،وحّلت جزءاً كبي اًر من المشكلة .والعبرة االساسية التي يمكزن اسزتخراجها مزن
هززذه المحاولززة هززي قيززام أف زراد وجماعززة مززن داخززل المجتمززع المززدني بمبززادرة لالفززادة مززن الم زوارد فززي عمليززة
التنمية الثقافية ،وذلك بمساهمة فاعلة من االهزالي ألن التنميزة ليسزت فقزط شزأناً حكوميزاً ،بزل انهزا مسزؤولية

 .66النهار ،1975/9/23 ،ص  3و  ،1975/11/2ص .5
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المجتمع ايضاً ،خاص ًة عندما ال يمكزن للدولزة ايجزاد الحلزول بمفردهزا .مزن هنزا يبزرز دور التعزاون والشزراكة
في تعزيز الطاقات والمؤسسات التربوية.67
للحديث عن دور مجلس االهل بايجابياته وعث ارتزه توجهنزا إلزى المزديرة السزابقة للثانويزة فزي زحلزة

السيدة ناديا شدياق برصا التي شرحت مضمون تلك المبادرة فقالت:68


"تعود بي الذاكرة إلى أيام الحرب العصيبة وما تالها من فترات سوداء ،حيزث كانزت ادارة ثانويزة

زحلززة الرسززمية للبنززات فززي عهززدتي .واؤكززد أن الظززروف مهمززا تأزمززت وأجحفززت ،ف ز ن المسززؤول المخلززص

يستنبط المستحيل ويجترح العجائب ليكون أميناً على ما أوكل إليه.

يزوم كنزت مسززؤولة عزن ادارة الثانويززة ،كانزت الظزروف صززعبة جزداً ومتطلبززات المسزؤولية التربويززة
كثيرة ومرهقة ألن الحرب كانت تتآكلنا ،وتركتنا بعد رحيلها في حالة ضياع وتفكك وتخلي عزن المسزؤوليات

والقيم ،وانشغال باالمور والهموم االمنية والمعيشية.

زي وقسززاوة ضززميري المهنززي ،رفضززت االستسززالم
امززا أنززا فززبحكم احت ارمززي للمسززؤولية الموكولززة إلز ال
للص ززعوبات والمعاكس ززات ولج ززأت إل ززى وس ززائل عدي ززدة تس ززاعدني عل ززى متابع ززة عمل ززي بجدي ززة كبيز زرة لت ززأمين

كنا في عهدتي.
مصلحة التلميذات اللواتي ّ
أوالً ،آثززرت الحميززة الوطنيززة واالخالقيززة عنززد االسززاتذة العززاملين معززي فززي الثانويززة ،وهمززة اسززاتذة
تغيزب
ليؤمنوا الفراج الناجم عن ّ
آخرين من خارج الثانوية كثيرين وطيبين ،فراحوا يعملون معنا مجاناً وبفرحّ ،
االسززاتذة االصززيلين ،الززذين حالززت الظززروف االمنيززة دون حضززورهم .كمززا اسززتعنت ب زرئيس دائ زرة التربيززة فززي

البقززاع كززي يسززاعدنا أيض زاً بمززن عنززده مززن االسززاتذة الفائضززين .فظززل العمززل إذاً بفضززل هززذه التززدابير مؤمن زاً
تماماً في الثانوية دون تحميل مديرية التعليم الثانوي عبء مشاكل المحنة القائمة.
هزذا علززى صززعيد تززأمين سزالمة العمززل .أمززا فززي مزا يتعلززق بتززأمين مززا لززم مززن الحاجززات واآلليززات

والوسائل الضرورية للمحافظة على حسن سير العمل .فقد لجأنا إلى تفعيل مجلس االهل فزي الثانويزة ،بعزد

اجتماعات متالحقة مع أعضاء المجلس عرضنا خاللها حاجاتنزا ومشزاكلنا ومزا يحزد مزن تحقيزق طموحاتنزا،
في وقت كانت فيه مديرية التعليم الثانوي عاجزة عن تحقيقها بسبب الظروف الصعبة.

 .67طوني عطاهللا" ،مجلس االهل شريك أساسزي فزي عمليزة التنميزة التربويزة" ،فزي كتزاب :تنمياة المجتماق المادني فاي
لبناااان :منظوماااة قااايم ومباااادرة وتواصااال وتااادراب ،المؤسس ززة اللبنانيززة للسززلم األهل ززي الززدائم ،بالتعززاون م ززع

 ،Mercy Corpsالمكتبة الشرقية 752 ،2000 ،ص ،ص .401-397
 .68من مقابلة أجريتها معها في منزلها الثلثاء في .1997/10/7
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اتفقنا معاً على اغناء صندوق مجلس االهل عن طريق رسوم زهيدة نفرضها على التالميذ تجمع

لنا رصيداً ال بأس به نلجزأ إليزه وقزت الحاجزة .وبعزد تنفيزذ الفكزرة وضزعنا المبلزغ فزي أحزد المصزارف ،ورحنزا
الملحزة التزي تسزاعدنا علزى
الخيرة نحقزق شزيئاً فشزيئاً الكثيزر مزن االمزور
باالتفاق مع مجلس االهل وموافقته ّ
ّ

تجويد عملنا وتحديثه في الثانوية التي خربتها الحرب كثي اًر وأتت على أكثر ما فيها .فاشترينا تباعاً:
 -اآللة الناقلة.

 الفيديو والتلفزيون ،واعادة تكوين المكتبة التي ُفقدت فيها جميع الكتب خالل االحداث. -التمديدات الكهربائية الضرورية.

مكبرات الصوت والتمديدات الموسيقية.
 الراديو وآلة التسجيل مع ّ -اشترينا عدداً كبي اًر من الكراسي لقاعة المحاضرات.

 واألكث ززر أهمي ززة ك ززان شز زراء جه ززاز كمبي ززوتر متكام ززل ب ززدأنا نش ززرح علي ززه ،ول ززو ب ززدائياً ،دروسز زاًتوضيحية عن ماهية هذا الجهاز وكيفيزة اسزتعماله ،وذلزك خزالل سزاعات الفزراج لزدى بعزض الصزفوف التزي
كززان يززؤمن أعضززاء مززن مجلززس االهززل غالبيتهززا بززدروس فززي الرسززم والخياطززة واالشززغال اليدويززة وفززن الطززبخ

التصرف واآلداب االجتماعية.
وصنع الحلوى وتوجيهات في حسن
ّ
ه ززذه المب ززادرة كان ززت جدي ززدة ورائع ززة ل ززم تك ززن المدرس ززة الرس ززمية عرفته ززا بع ززد ،مم ززا أث ززار اعج ززاب

المسؤولين في مديرية التعليم الثانوي .كما أثارت تسريع ادخال علم الكمبيوتر في برام المدرسة الرسمية.

وهكذا بفضل تجاوب مجلس االهل مع االدارة ،توصلنا إلى تخطي عقبزات جمزة ،وأعطينزا زخمزاً
قوي زاً للعمززل لززم تكززن مديريززة التعلززيم الثززانوي قززادرة علززى تحقيقززه فززي زمززن كانززت االمكانيززات االساسززية فيززه
معطلززة .فأصززبح إذاً لمجلززس االهززل فززي الثانويززة دور فززي غايززة االهميززة ،نعززود إليززه كّلمززا دعززت الحاجززة.
وأصبحت الثانويزة مضزرب مثزل فزي الجديزة واالنضزبال والترتيزب وتزأمين مزا أمكزن مزن مسزتلزمات المدرسزة

الحديثة.

هذا العمل الرصزين والهزادف إلزى اعطزاء التالمزذة حقهزم اسزوة بالمزدارس الخاصزة ،شزجع مجلزس

االهز ززل علز ززى المثز ززابرة ،فصز ززار األعضز ززاء يطلبز ززون المزيز ززد مز ززن االجتماعز ززات مز ززع االدارة ليكثّف ز زوا تعز ززاونهم
ومسززاهماتهم فززي كززل المناسززبات .واكتشززفت االدارة فززي الثانويززة ،تالي زاً ،مززا لمجلززس االهززل مززن مكانززة ،إذا

أُحسن تفعيله بطريق مدروسة عبر حوار مسؤول.


وفززي مززا يتعّلززق بطريقززة تك ززوين مجلززس األهززل فززي الثانوي ززة ،ف ز ن االدارة تختززار عززدداً م ززن ذوي

وتحمزل المسزؤولية ،وتزدعوهم إلزى اجتمزاع ُيعقزد
التالمذة الموثزوق بكفزاءتهم ومقزدرتهم علزى التفزاهم والتفاعزل
ّ
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خززارج أوقززات الززدوام الرسززمي بحضززور المززدير والنززاظر العززام فززي الثانويززة .وبعززد عمليززة التعززارف ،يطلعهززم

الم ززدير عل ززى مض ززمون النظ ززام ال ززداخلي لمج ززالس االه ززل ف ززي الثانوي ززة الرس ززمية الص ززادر ع ززن و ازرة التربي ززة

تحمززل هززذه المسززؤولية ،وذلززك مززن أجززل خدمززة أبنززائهم
الوطنيززة .كمززا يلفززت انتبززاههم إلززى اهميززة دورهززم فززي ّ
وتأمين مصالحهم .ويصزار ،مزن ث الزم ،إلزى عمليزة االنتخزاب بعزد أن يكزون الموجزودون قزد ترشزحوا للمناصزب

يتم اختيار الرئيس ،ونائبه ،وأمين الصندوق ،وأمين السر ،والمستشارين الخمسزة .ويجتمزع
المطلوبة .وهكذا ّ
مرة كل خمسة عشر يوماً مع االدارة ،وكّلما دعزت الحاجزة ،للتزداول بكزل الشزؤون المتعّلقزة
أعضاء المجلس ّ

بمصلحة الثانوية والتلميذات.

لنجاح مجلس االهل في عمله يقتضي توافر بعض الشرول ،وأهمها:

 -االنسجام التام بين مختلف االعضاء لمواجهة كل الحقائق بصراحة وموضوعية.

 -تززوخي االعضززاء خدمززة العمززل التربززوي القززائم بززاخالص ،ال البحززث عززن الوجاهززة أو التس زّلط،

سواء في صناعة الق اررات وعملية االنفاق ،أو في أي نشال آخر.

 -تطبيق بنود النظام الداخلي بدقة واحترام ،والعزودة إلزى مديريزة التعلزيم الثزانوي ،باعتبارهزا اليزوم

زتثناء فرضزته
المرجع االخير للمصادقة على الق اررات ،ألن ما انفردت به الثانويزة خزالل االحزداث يش ّزكل اس ً
الحرب المشؤومة.
أما عن أموال المجلس ،فكانت تُنفق تبعاً الجتماع ُيعقد بين ادارة الثانوية وأعضاء مجلس االهل
يؤخززذ خاللززه الق زرار المناسززب مززن قبززل الطززرفين ويوضززع موضززع التنفيززذ .وكززان يوضززع رصززيد المجلززس فززي

زتم ايداعززه فززي صززندوق
المصززرف باسززم مجلززس االهززل فززي ثانويززة زحلززة الرسززمية للبنززات ،ودفتززر الحسززاب يز ّ
المال في الثانوية .وال يحق ألي كان سحب المال المطلوب من الحسزاب المصزرفي إال بعزد موافقزة وتوقيزع

مديرة الثانوية ورئيس مجلس االهل وأمين الصندوق.

واخي اًر ،النجاح العمل التربوي ال بديل اطالقاً عن االدارة الواعية المسؤولة والمخلصزة ،بزل أقزول
حتى المستميتة في سبيل المحافظة على حسن سير العمل وتحقيق المستوى التربوي المنشزود مهمزا تأزمزت

االحزوال .فالمززدير أو المززديرة همززا العززين السززاهرة أبززداً علزى تسزيير دفززة السززفينة حتززى وصززولها إلززى الشززاطئ
األمين .واذا ما افتقدت المدرسة ،رسزمية كانزت أم خاصزة ،إلزى القائزد األمزين المتفزاني ،فقزدت كزل مقومزات
النجاح على االطالق .وما قيمة مجلس األهل إن لم يوجد من ُيف ّعله؟".

سادس عشر -وحدة موقف اللبنانيين في شجب اوادانة جارامم الحارب واالغتيااالت السياساية:

تنززامى اجمززاع لززدى كززل القيززادات علززى شززجب وادانززة واسززتنكار كززل محززاوالت االغتيززال السياسززي ،والقتززل،
وتفجيززر السززيارات المفخخززة فززي االحيززاء السززكنية ،ومحززاوالت الخطززف ،واعتبارهززا وسززيلة لضززرب التقززارب
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والوح ززدة والحز زوار والوف ززاق والع ززيش المش ززترك .تطل ززق ه ززذه الجز زرائم سلس ززلة م ززن االتص ززاالت والبرقي ززات ب ززين

القيززادات السززتنكار وادانززة اعمززال العنززف .وعلززى سززيبل المثززال ال الحصززر ،حتززى ألززد خصززوم الشززهيد كمززال

عبزروا عزن شزديد امتعاضزهم واسزتنكارهم الغتيالزه عزام  .1977وبزالرغم مزن
جنبالل بين القيادات المسيحية ّ
رفضهم لمشاريعه ،وعمق الصراع معه ،ظلوا يعتبرونه مواطناً لبنانياً ،ووجدوا في اغتياله ضزربة ضزد سزيادة
لبنان واستقالله ووحدته.
كانززت االغتيززاالت مثابززة اسززتفتاء شززعبي تلقززائي وعفززوي يضززم جميززع فئززات الشززعب اللبنززاني فززي

اظهار مدى تعاطف اللبنانيين بعضهم مع بعض في النكبات والفواجع .واالضرابات العامة التي كانت تعز ّم
مختلف مناطق البالد كردة فعل ضد هذه الجرائم جاءت في معظمها تلقائية ،عفوية ،صامتة وحزينزة ألنهزا
يوحززد كززاأللم والززدماء
أبلززغ تعبيززر عززن األسززى فززي النفززوس جز ّزراء هززذه االرتكابززات .أظهززر الحزززن أن ال شززيء ّ
مقيدة بدين أو بطائفة أو بلون أو بعرق.
التي روت أرض لبنان ،وهي غير ّ
فض زالً ع ززن وح ززدة الموق ززف ه ززذه ،تواص ززلت عالق ززات الم ززودة واللياق ززة ب ززين المس ززؤولين اللبن ززانيين.

وخالف زاً لجززوهر االمززور ،جعلززت باطنيززة السياسززيين الحيززاة السياسززية صززاخبة بتص زريحاتهم الهجوميززة التززي
تس ززتتبع رد بعض ززهم عل ززى ال ززبعض اآلخ ززر ،ف ززي "ح ززرب" تصز زريحات ش ززبه يومي ززة .فف ززي الواق ززع ،ال تعك ززس

ا لسجاالت الكالمية بين المسؤولين صورة صادقة عن عالقزاتهم ببعضزهم .سزاهمت عالقزات المزودة واللياقزة
بززين الحكززام والمحافظززة عليهززا ،فززي زمززن الحززرب المفروضززة علززى اللبنززانيين ،فززي تززوفير ظززروف مالئمززة

سمحت باسزتمرار عمزل المؤسسزات الرسزمية التزي عطلتهزا الضزغوطات المختلفزة ،وان فزي الحزد االدنزى .تز ّم
اإلمساك بصالت المودة وبزز"شعرة معاويزة" فزي تعبيزر عزن طبيعزة اللبنزانيين ،واحتفزاظهم بخزط الرجعزة ،ففزي

تسززهل التقاليززد والعززادات هززذا النززوع مززن التواصززل غيززر المباشززر .يصززعب علززى االيززديولوجيين ،الززذين
لبنززان ّ
يخض ززعون الس ززلوك السياس ززي لس ززيطرة العقائ ززد والمب ززادئ فق ززط ،تفس ززير براغماتي ززة سياس ززية توجهه ززا بوص ززلة
المصززالح ،او قززوة ت زرابط العالقززات المصززلحية بززين مختلززف الفئززات والقيززادات التززي "تتغلززب علززى التززوترات

69
الحك ززام فززي لبنززان ،مززع ايززديولوجيا الح ززرب
الطائفيززة إلززى حززد مززا"  .يتن ززافى تواصززل عالقززات اللياقززة بززين ّ

"االهلي ززة" الت ززي تعط ززي ص ززورة مش ززوهة ع ززن الواق ززع اللبن ززاني ،وتخف ززي وراءه ززا صز زراعات إقليمي ززة واح ززتالالت

خارجية .من أبرز مظاهر عالقات اللياقة التي رصدت ابان مراحل الحروب الوقائع اآلتية:

التصاور والواقاق) ،ترجمزة عفيزف الزرزاز ،مؤسسزة نوفزل،
 .69كمال الصليبي ،بيت بمنازل ك يرة (الكياان اللبنااني باين
ّ
بيروت 312 ،1990 ،ص ،ص .228

مقاومة المجتمع المدني لمنظومة الحرب

487

عبززر عززن تضززامن اللبنززانيين ،حيززث يكز ّزرم أقطززاب السياسززة،
 .1م ارسززم الحزززن هززي عمززل توحيززد ُي ّ
والق ززوى الداخلي ززة ،القي ززاديين الز زراحلين ،ويق ززدمون التع ززازي ال ززى ذوي الفقي ززد وحلفائ ززه ،مباشز زرًة أو بالواس ززطة،

ويشززاركون فززي الجنززازة والتشززييع .إتخززذت "القزوات اللبنانيززة" المسززيحية تززدابير لضززمان إنتقززال جثمززان الشززهيد

العالمة الشيخ صبحي الصالح في المناطق الخاضعة لسيطرتها خالل نقله مزن الشزطر الغربزي المسزلم فزي

بيروت لدفنه في مسقط أرسزه فزي طزرابلس ،وقزدمت ثّلزة مزن عناصزرها التحيزة للموكزب ،ثزم واكبزه مسزؤولون
في "القوات" على طول الطريزق مزن المتحزف حتزى جسزر البربزارة .70وشزارك القطزب الزدرزي وليزد جنزبالل،
فززي اسززتقبال موكززب جنززازة الزززعيم المززاروني كميززل شززمعون فززي ديززر القمززر فززي  9آب  ،1987حيززث حمززل

النعش عناصر من الشرطة األمنية التابعة لجيش التحرير الشعبي-قوات الشهيد كمال جنبالل.

 .2استمرار تبادل التهنئة في األعياد والمناسبات بين المسؤولين الرسميين القمميين وخاص ًة بين
الرؤساء الثالثزة للجمهوريزة والمجلزس والحكومزة ،وبيزنهم وبزين الزوزراء وسزائر الزعامزات والقيزادات ،بواسزطة

اإلتصاالت الهاتفية ،أو البرقيات ،أو بطاقات المعايدة ،برغم الخصومات التقليدية.

 .3من مظاهر التعزاون الرسزمي ،تكليزف الرؤسزاء لزوزراء أو نزواب أو مزوظفين أو شخصزيات ال

تنتمي بالضرورة إلى طوائفهم ،بتمثيلهم في المآتم الرسمية ،أو المراسم الجنائزية ،أو المناسزبات والنشزاطات

المختلفززة عنززدما تحززول الظززروف دون حضززورهم شخصز ًزيا .كّلززف ال زرئيس الجميززل رئززيس الحكومززة بالوكالززة،
الززدكتور سززليم الحززص ،بتمثيلززه فززي مززأتم الشززهيد الزرئيس ك ارمززي فززي  .1987/6/2ويشززترك ممززثالن لرئيسززي

لجميزل ( 29آب) والزرئيس
مجلس النواب والحكومزة فزي رتبزة الجنزازة السزنوية ،فزي ذكزرى وفزاة الشزيخ بيزار ا ّ
الجميل ( 14أيلول).
بشير
ّ
 .4تنك ززيس األع ززالم ف ززي قص ززر بعب ززدا و"قص ززر منص ززور" والقص ززر الحك ززومي وك ززل المؤسس ززات

الرسمية ،لمناسبة اغتيال أو وفاة شخصية رسمية بارزة .واقامة الصلوات في المساجد ،والكنائس التي تقزرع

أجراسها حزًنزا علزى ال ارحزل (جزدول  .)3واالغتيزال أو الوفزاة همزا مناسزبة لتفعيزل االتصزاالت لمزلء الم اركزز
تفاديا لحدوث فراج في الوظائف الحكوميزة .كّلزف اللقزاء اإلسزالمي والزوطني ،المنعقزد بزدار الفتزوى
الشاغرةً ،
فززي  1987/6/1الزرئيس حسززين الحسززيني بالتشززاور مززع رئززيس الجمهوريززة ،لمززلء الف زراج النززاجم عززن اغتيززال

الرئيس كرامي.71

 .70النهار ،1987/10/9 ،ص .2
 .71السفير ،1987/6/2 ،ص .2
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 .5التوعززك الصززحي الززذي يصززاب بززه أحززد المسززؤولين هززو مناسززبة بالنسززبة لززه السززتقبال مختلززف

القيزادات ،أو الشخصززيات والموفزدين المكلفززين بزيارتزه وتفقززد أحوالززه الصزحية ،وهززي فرصزة لتلقززي اتصززاالت

زر لتقبززل
المطمئنززين مززن الزعامززات ،إضززافة إلززى باقززات الززورد والبطاقززات التززي تحمززل التمنيززات بالشززفاء .وأخيز ًا

التهنئة لمناسبة اإلبالل من الوعكة.

الجدول  :3وقامق من المآتم الرسمية وأجواء الحزن العام والجنامز التذكاراة:
هاتفيززا مززن رئززيس الحكومززة بالوكالززة ،الززدكتور سززليم الحززص ،الززذي قز ّزدم إليززه التعززازي بززالرئيس ال ارحززل رشززيد
الجميززل تلقززى اتصززاالً
ّ
ً
الجميززل كل ززف الحززص بتمثيلززه ف ززي المززأتم الززوطني لل زرئيس ك ارم ززي فززي ط زرابلس (النه ززار،
ك ارمززي (النهززار ،1987/6/4 ،ص ،)2
ّ

 ،1987/6/4ص ،)2لبنان كّله في حداد وطني وسط إضراب عام شمل كل المنزاطق اللبنانيزة ،توقفزت فيزه الحركزة يزومي الثالثزاء

زتنكار الغتيززال رئززيس الحكومززة رشززيد ك ارمززي .وأقيمززت فززي
واألربعززاء ( 2و ،)6/3تلبيززة لززدعوات القيززادات واألح ززاب والفاعليززات ،اسز ًا
معظززم المنززاطق صززالة الغائززب عززن روحززه فززي المسززاجد ،وقرعززت األج زراس حزًنززا فززي كنززائس المنطقززة الش زرقية ،ونظمززت مسززيرات
ونكست األعالم في قصر بعبدا و"قصر منصور" والقصر الحكومي وكل المؤسسات الرسمية (النهار ،1987/6/4 ،ص.)7

 -توفي الرئيس شمعون في "بيروت الشرقية" فجرت اتصاالت للسماح بدفنه في مسقط رأسه في دير القمر (النهار،1987/8/8 ،

ص  ،)1الحص كلف قصير تمثيله في المأتم (النهار ،1987/8/9 ،ص  ،)1جثمان الرئيس شمعون ينقل إلى دير القمر والوزير
زدادا علززى الزرئيس
جنززبالل يسززتقبله (النهززار ،1987/8/9 ،ص  ،)1تنكززيس األعززالم فززي كززل مززن قصززر بعبززدا والقصززر الحكززومي حز ً
ال ارحززل (النهززار ،1987/8/9 ،ص ،)5الحسززيني كلززف نائبززه الززدكتور البيززر مخيبززر تمثيلززه فززي مززأتم الزرئيس شززمعون والحززص كلززف
السززفير سززميح البابززا تمثيلززه فززي الصززالة فززي ديززر القمززر (النهززار ،1987/8/9 ،ص ،)4وضززعت فززي الكنيسززة أكاليززل مززن الرؤسززاء

الجميززل والحسززيني والحززص وفرنجيززة وحلززو (النهززار ،1987/9/10 ،ص  ،)3والسززيد عمززر ك ارمززي ابززرق إلززى عائلززة الفقيززد معزًيززا
ّ
(النهار ،1987/8/10 ،ص .)6

 في الذكرى الرابعة لوفاة بيار الجميل ،ممثالن لرئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة بالوكالة يحضران القداس في كنيسة مارمخايززل الرعائيززة ف ززي بكفيززا (النه ززار ،1988/8/26 ،ص  ،)4وفززي ال ززذكرى السادسززة لبش ززير الجميززل ،مم ززثالن للرئيسززين الحس ززيني

والحص في قداس االشرفية (النهار ،1988/9/15 ،ص.)3

سابق عشر" -نحن باقون" :إستمرار عمل المؤسسات الدستوراة في ظروف الحرب الصاعبة:

ُيمثّززل مقززر مجلززس الن زواب ،حيززث كانززت تلتززئم السززلطة التش زريعية ،رم ز اًز للوحززدة وأداة لتواصززل الوفززاق ولبقززاء
الدولة ورموزها .72وبرغم إنعقاد االجتماعات النيابية خالل مراحل الحزروب فزي لبنزان فزي أمكنزة تقزع ضزمن

بقززع امنيززة علززى خطززول التمززاس  -فززي سززاحة النجمززة او فززي قصززر منصززور بعززد ذلززك  -وارتباطهززا بآليززة
 .72بشاره منسى" ،البرلمزان مزن حيزث هزو مؤسسزة ديمقراطيزة وعامزل سزالم" ،البنااء الاديمقراطي :ا شاكالية والتخطايط
للبنان ما بعد الحرب ،وقائع الندوة الدولية التي عقدتها المؤسسزة اللبنانيزة للسزلم االهلزي الزدائم بالتعزاون مزع

مؤسسززة كززونراد ادينززاور فززي  26-24حزي زران  ،1994إش زراف انط زوان مس زره ،منشززورات المؤسسززة اللبنانيززة
للسلم االهلي الدائم340 ،ص ،ص.108-107
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المعززابر ،وبالززذين يسززيطرون عليهززا ،ويسززخنون وضززعها االمنززي ،فز ن إرادة الحكززام فززي الوصززول الززى تسززوية

تنهززي الحززرب ،كانززت وراء االجتماعززات التززي عقززدت لتززدبير الشززؤون الداخليززة (ت ارجززع خريطززة بززبعض أمكنززة
اجتماعات المجلس والحكومة على خط التماس في منطقة المتحف البربير على الصفحة التالية).

ال بد من العودة إلى التاريخ البرلماني فزي لبنزان لمعرفزة كيزف تواصزلت األوضزاع الدسزتورية فزي

م ارحززل األزمززات ،وكيززف أمكززن تجنيززب لبنززان تفريغ زاً دسززتورياً متعمززداً كونززه بلززد لززه دسززتور يضززمن تززداول
السززلطة واسززتم ارريتها .يجززد الباحززث فززي حيززاة لبنززان البرلمانيززة منززذ  1975حززاالت نموذجيززة وس زوابق غنيززة

بالعبر.

طوال مراحل الحروب في لبنان مزا بزين  1975و 1990حزافظ مجلزس النزواب علزى احتزرام مبزدأ

وعبززر المجلززس بعملزه وتحديززه الفززرز عززن تعلززق
الشزرعية والقاعززدة الحقوقيززة .تواصززلت االوضزاع الدسززتوريةّ ،
اللبنززانيين باألصززول البرلمانيززة .صززحيح ان جلسززات المجلززس كانززت تتباعززد أحيان زاً بفعززل اضززطراب اح زوال
االمززن .ولكززن بززالرغم مززن كززل حزوادث العنززف ظهززر حززرص علززى الشززرعية الدسززتورية وعلززى تواصززل عملهززا

باعتبارها موئل الوفاق والديموقراطية.
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ثزابر المجلزس علزى االجتمززاع وسزن القزوانين والقيززام بوظائفزه وخاصزة لجهززة مراقبزة الحكومزة ولززو

بتقطززع .تعتبززر جلسززة  1975/10/25تاريخ زاً عريق زاً فززي حيززاة لبنززان البرلمانيززة ،وكانززت بمثابززة رد علززى كززل
التحديات التي تعرضت لها السلطة التشريعية .رفض نواب قبول التحدي بعد ورود معلومزات الزى المجلزس
مفادها ان اعضاء السلطة التشريعية الموجزودين فيزه سيتعرضزون لهجزوم مزن مسزلحي الميليشزيات .واعتبزروا
ان للمجلس حرمة تحتّم عليهم البقزاء والقيزام بمبزادرة مزن شزأنها وقزف النززف ألن "حيزاة النزواب ليسزت أغلزى
من حياة الناس" بحسب تعبير النائب مخايل الضاهر .73فماذا حدث في التاريخ المذكور وكيف روتزه (مزع

بعض اإليجاز) صحيفة "النهار" الصادرة في  1975/10/26في صفحتيها الثانية والسادسة؟

"لززم تنف ززع ن ززداءات ش زريف االخ ززوي 74م ززن إذاع ززة لبنززان إصز زرار بع ززض الن زواب عل ززى عق ززد جلس ززة

المناقشة العامة ،فزي دفزع أكثريزة النزواب الزى الحضزور لعقزد جلسزة مكتملزة النصزاب .بزين السزاعة العاشزرة،

موعد الجلسة ،والحادية عشرة والربع ،لم يحضزر سزوى  46نائبزاً غزامروا فزي الوصزول ...وكزأن يزداً سزحرية
ألهبززت كززل الجبهززات حتززى داخززل العاصززمة ،وحززول المجلززس 75بالززذات إلعطززاء الن زواب المتززرددين عززذ اًر:
الطريق غير سالكة وغير آمنة!

لهجوم من الفراقين
وعلززى رغ زم ذلززك وافززق الن زواب الحاضززرون علززى اقت زراح العميززد ريمززون اده االنتظززار حتززى يكتمززل

النصززاب .وكززاد االقت زراح يززنجح ل زوال االتصززال الهززاتفي الززذي قززال رئززيس المجلززس كامززل االسززعد ان وزيززر

الداخلية الرئيس كميل شمعون اجراه معه وابلغه ان معلومات وردت مفادلها ان المجلس سيتعرض لهجاوم
من الفراقين وان الحشود بدأت .وقد إستدعا االسعد الناواب الاا مكتباه وأبلغهام ذلاك فغاادر عادد مانهم
المجلس وبقي اآلخرون رافضين قبول التحدي للنواب ولحرمة المجلس.

منززذ العاش زرة صززباحاً بززدأ الن زواب يتوافززدون ،فوصززل علززى الت زوالي ال زرئيس كامززل االسززعد والن زواب:
حسين منصور ،انور الصباح ،فؤاد لحود ،العميد ريمزون اده ،نزديم نعزيم ،عبزده عويزدات ،مخايزل الضزاهر،
نديم سالم ،بطرس حرب ،سزليمان العلزي ،جزوزف سزكاف ،حميزد دكزروب ،منيزر ابزو فاضزل ،رفيزق شزاهين،

 .73النهار ،1975/10/26 ،ص  2و.6

74
تجنززب العنززف وتحاشززي المززرور فززي
 .مززذيع فززي راديززو لبنززان اشززتُهر بززاطالق نززداءات إذاعيززة تززدعو الززى التهدئززة والززى ّ
مناطق القتال الخطرة.
75
مقره وقتذاك كان في ساحة النجمة.
ّ .
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عبززد اللطيززف ال ززين ،ميشززال ساسززين ،نصززري معلززوف ،ال زرئيس صززبري حمززاده ،خاتشززيك بابكيززان ،ملكززون
ابليغتيان ،انترانيك مانوكيان ،شفيق بدر ،البر مخيبر ،طالل المرعبي ،رائف سماره ،الرئيس صائب سزالم،
جميززل كبززي ،ال زرئيس رشززيد الصززلح ،علززي الخليززل ،ف زؤاد نفززاع ،بيززار الجميززل ،االب سززمعان الززدويهي ورينززه

معوض.

ومن الحكومة حضر الرئيس رشيد كرامي والوزير غسان تويني.

وفي الحادية عشرة والربع رّن الجرس ودخل الرئيس االسعد القاعة وراح يطرطق بمطرقتزه إيزذانا
ببززدء االجتمززاع .وقززال األسززعد :لززم يكتمززل النصززاب حتززى اآلن .فززي الجلسززة السززابقة طرحززت قضززية متابعززة
المناقشة في جلسزة تعقزد هزذا الصزباح .وكزان الزميزل الزدكتور البيزر مخيبزر طلزب ان يطزرح إسزتجوابه الزذي

كززان قدمززه فززي السززابق ليسززمع ج زواب الحكومززة .ورفعززت يومهززا الجلسززة علززى ان تعقززد جلسززة اخززرى مكتملززة
النصاب .من اجل ذلك جئنا الى هذه القاعة اليوم لنبحث في الحل .ونحن ننتظر النصاب .ف ما ان نبحزث

في المواضيع العامة في إنتظار إكتمال النصاب او نرفع الجلسة ونحدد موعداً لها في ما بعد.
اده يقترح االنتظار

اده :الجلسززة السززابقة رفعززت علززى ان تعقززد جلسززة اليززوم للمناقشززة العامززة علززى أسززاس اسززتجواب
الدكتور مخيبر .وبما ان النصاب غير مكتمل ،ف نني اقترح االنتظار حتى يكتمل ألنه ال يجاوز أال يجتماق

المجلس في لهذه الظروف .اواذا لم يتت بعض الزمالء حتا اآلن فربما منعتهم حالة االمن من ذلك علا
رغم رغبتهم في الحضور.

حاارب :اؤيززد اقتزراح العميززد اده ،بمعنززى انززه إذا طلااب الينااا االعتصااام فااي المجلااس حتااا يكتماال

النصاب لمناقشة استجواب الدكتور فنحن مستعدون.

حماده :لسؤ حظي لم اكن فزي الجلسزة السزابقة ،والجلسزة ال يمكزن عقزدها مزن دون نصزاب .امزا

االنتظار حتى يكتمل النصاب ،فهذه قضية ادارية متعلقة برئيس المجلس اذا شاء فننتظزر ونحزن منتظزرون
واال...

معوض :هذه ثاني جلسة تعقد خالل االحداث من دون نصاب .في الجلسة الماضية خصصزت

هذه الجلسة للبحث في االستجواب الذي قدمه الدكتور مخيبر ،والنظام الداخلي ينص والدستور ينص على

انه ال يمكن عقد جلسة استجواب من دون نصاب( )...وال يجوز ان نشرشح هذا النظام أكثر من ذلك.

االسااااعد (ب نفعز ززال) :الحكومز ززة اصز ززرت علز ززى مناقشز ززة االسز ززتجواب والرئاسز ززة لز ززم ترفز ززع الجلسز ززة.

وللحكومزة ورئيسزها الحزق فززي المطالبزة ب كتمزال النصززاب وبزالتراجع عنزه .امزا بالنسززبة الزى شرشزحة النظززام،
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ونثبت ان هناك نواباً يحرصون علاا مصاير البلاد اتاوا فاي
ف ذا رفعنا الجلسة من دون ان نأتي الى القاعة ّ
لهذه االجواء للمشاركة ،عندئذ نكون نشرشح المجلس النيابي .والمجلس اآلن حاضر للمناقشة.
ضالهر :نريد ان نعرف موقف رئاسة المجلس من هذه الجلسة.

معوض :مظبول.

ضالهر :عليها ان تحدد اذا كانت هذه الجلسة خصصت فعال لمناقشة االسزتجواب ام هزي جلسزة

مناقشة عامة.

االسعد وحماده :راجع محضر الجلسة السابقة.

وهن ززا وص ززل ال ززى المجل ززس النز زواب حس ززن الرف ززاعي وادم ززون رزق وتوفي ززق عس ززاف وس ززليم ال ززداود

وميشال معلولي والوزير عادل عسيران.
يذكر
كرامي ّ

ثززم تكلززم الزرئيس ك ارمززي فقززال :اريززد ان اذكززر النزواب المحتززرمين ان الزميززل الززدكتور البيززر مخيبززر

طلززب تخصززيص هززذه الجلسززة للبحززث فززي االسززتجواب الززذي قدمززه .وقززد أعلززن رئززيس المجلززس ذلززك وقززال

بالحرف الواحد" :نرجو ان نتعاون جميعا لتأمين النصاب" .وأظن ان في هذا ما يكفي للتوضيح.
ضالهر :إذا هيك انحل المشكل.
المجلس.

اده :والززدليل اننززا طلبنززا مززن الحكومززة ان تززؤمن ولززو طريق زاً واحززداً يسززلكه الن زواب للوصززول الززى

ُجلززت الجلسززة السززابقة ب ز قتراح مززن رئززيس الحكومززة ،وحتززى اآلن لززم يكتمززل النصززاب
المرعبااي :أ ّ
واقترح احد الزمالء البقاء في المجلس حتا يتمكن بقية النواب من الوصول .وقزد إتصل بعضاهم وطلاب
االنتظار بعض الوقت ونحن نطلب من الرماساة الترااث والبقااء فاي لهاذه القاعاة علاا أال نغادرلهاا إال إذا

إتخذنا الق اررات المناسبة التي من شتنها ان تحقن الدماء وتخنق الفتنة.

االسعد :أرجو ان يعود كل منا الى ذاكرته ألنه في الجلسة الماضية كان التسجيل معطالً .طرح

الدكتور مخيبر إستجوابه .وافق رئيس الحكومة على هذا الطرح وقزال إن الحكومزة مسزتعدة لمناقشزته .وقزال

رئيس المجلس يومهزا إن االسزتجواب أمزر ثزانوي ويجزب مناقشزة االحزداث سزواء كزان هنزاك إسزتجواب ام لزم

يكن .والحكومة حرة في ان تطلب نصاباً وحرة في ان تحضر جلسة من دون نصزاب .والرئاسزة تعلزن اآلن
عن بقاء المجلس مفتوحاً من دون رفع الجلسة حتى يكتمل النصاب.
وسرت همهمة في اوسال النواب ومقاطعة.

الجميل :يعني منضل لعبك ار يا دولة الرئيس!

494

نزاعات الداخل وحروب الخارج

االسعد :ايه منضل.

ثم ترك االسعد المنصة وتوجه الى مكتبه .ورافقه الرئيس كرامي والوزير تويني.

ويبززدو ان ذلززك أثززار النائززب نززديم نعززيم فقززال بحززدة :الززبالد احترقززت بززدنا ننززاقش .لشززو االسززتجواب

ومناقشة االستجواب!

ثززم عززاد ك ارمززي الززى القاعززة فجلززس بززين الن زواب وتهززامس قلززيال مززع ال زرئيس سززالم .وسززأل الجميززل

كرامي بعدما صافحه :شو دولة الرئيس ،بدنا نبقى هون؟
كرامي :االمر في يد المجلس.

ثززم تززوزع الن زواب فززي القاعززة حلقززات ضززمت إحززداها الرئيسززين ك ارمززي وحمززاده والنززائبين معززوض

وشاهين ،واخرى العميد اده والوزير تويني والنائب علي الخليل.
بقاء نواب وصحافيين

في هذه االثناء دعا الرئيس االسعد النواب الى مكتبه وابلغهزم ان وزيزر الداخليزة الزرئيس شزمعون
إتصززل بززه وأبلغززه معلومززات لديززه تقززول ان المجلااس ساايتعرض للهجااوم ماان قباال الفااراقين المتنااازعين وان

إمكانات قوى االمن ضئيلة ،لذلك سيضطر الى سحب المالالت والمصفحات من امام المجلس ليواجه بهزا

الوضع المتدهور.

وتبلبل النواب ،كذلك الصحافيون والمرافقون واصبح هم كل واحد التفتيش عن طريق سالكة.
وخرج بعض النواب وبقي بعضهم اآلخر ومعهم الصحافيون...

كرامي بدلهم يحرقوني
وظززل الزرئيس ك ارمززي فززي هززذه االثنززاء فززي ركززن مززن القاعززة يتبززادل الحززديث مززع النززائبين الززدويهي

ومعوض .وسمع كرامي يقول في م اررة :بدهم يحرقوني ...شو عملت انزا؟ ألننزي حطيزت رصزيدي كلزو فزي
المي ززان لإلنق ززاذ! شززو عمل ززت حت ززى يحرقززوني ،ش ززو ان ززا اللززي عمل ززت أول مخ ززيم تززدريب وميليش ززيات وب ززدأت

الحوادث؟

وبعززد إتصززال هززاتفي اجزراه ك ارمززي غززادر المجلززس يرافقززه معززوض وقززال للمسززؤولين فززي المجلززس:

بس يكتمل النصاب خبروني...
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سالم :كلها مؤامرات
وبعززده بقليززل إنصززرف ال زرئيس سززالم وص زرح بززاآلتي :كززل مززا يجززري م زؤامرات ليسززت خافيززة علززى

احد .مؤامرات تتناول مجلس النواب وتتناول هيئة الحوار وتتناول كل االمور .اعود فأقول ان كل ما نسعى
الي ززه يف ززرض علين ززا ان ن ززردد اآلي ززة الكريم ززة كم ززا وردت ف ززي االنجي ززل" :إن ل ززم ي ززبن رب البي ززت فعبث ززا يبن ززي

البناؤون".

امززا العميززد اده والن زواب عبززد اللطيززف ال ززين وميشززال ساسززين ونززديم نعززيم وبطززرس حززرب وحسززين

الحسززيني وسززليمان العلززي وطززالل المرعبززي وعبززده عويززدات والبيززر مخيبززر ورشززيد الصززلح فبق زوا فززي القاعززة

بعض الوقت يدردشون في ما بينهم ومع الصحافيين.

ثم جرى بين العميد اده والصحافيين الحوار اآلتي:
صحافي :قالوا في لهجوم علا المجلس.
اده :نحن باقون لهنا.

العلي :يا عميد اما لهذا الليل من آخر؟

اده :قالوا في لهجوم ،ونحن رفضنا نروح وعلا المسؤولين عن االمن ان يحافظوا علا االمان
خارج المجلس ،اما في داخل المجلس فذلك واجب رئاسة المجلس.
ضالهر :حياة النواب ليست اغلا من حياة الناس.

اده :ال احد يموت إال في وقته.

اده :شو بدهم فينا حتى يهاجمونا .بيهاجموا شي بنك.

ساسين :ألنو في لهجوم ما الزم نروح .لو بتنفدي فينا نحن نقبل.

ووجه االسعد دعوة الزى النزواب لحضزور جلسزة تعقزد فزي العاشزرة مزن قبزل ظهزر يزوم غزد االثنزين

للبحث في إستجواب مخيبر".

الديموقراطية تفرض نفسها
لززم يكززن البرلمززان فززي وضززع يسززمح لززه بتقريززر مصززير البلززد بعززد تحززول لبنززان سززاحة للص زراعات.

ورغززم ذلززك ،بقيززت مظززاهر الديموقراطيززة سززائدة حتززى بعززد دخززول الززبالد الحززرب ،وجززرى التمسززك باالصززول
البرلمانية .كالم بعض النواب وتصميمهم على البقاء في المجلس والزدفاع كتأكيزد العميزد اده" :نحان بااقون

لهون" و"ال أحد يموت إال في وقته" واصرار النائب ساسين" :ألنو في هجوم ما الزم نروح .لو بتنفزدي فينزا
نحن نقبل" ،ينطوي هذا الكالم على أبعاد عديدة .وهكذا فزي احلزك ظزروف االزمزة إسزتطاع المجلزس فزرض
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نفسه في البلد الصغير .وما إن طوي الصراع بأبعاده الدولية واإلقليمية في لبنزان حتزى إلتزأم مجلزس النزواب

وأقر وثيقة الوفاق الوطني كمدخل لتحقيق السلم الداخلي مجدداً الميثاق اللبناني عبر وثيقة الطائف.
يختصر بشاره منسى المستشزار القزانوني فزي مجلزس النزواب سزابقاً عمزل المجلزس ومثابرتزه علزى

القيزام بوظائفزه فزي تلزك المرحلزة وطيلزة م ارحزل الحزروب ،ويقزول" :خزالل سزت عشزرة سزنة مزن الحزروب فزي
لبنززان لززم تمززض فت زرة مززن الزززمن إال واجتمززع المجلززس النيززابي اللبنززاني بشززكل او بززآخر فززي جلسززات قانونيززة

إلقزرار قزوانين متعزددة منهززا جلسزة إلنتخززاب رئزيس المجلززس واللجزان ،واجتماعززات دوريزة للتززداول فزي شززؤون

البالد وشجونها برئاسة رئيس المجلس وحضور ممثلزين عزن جميزع التيزارات… ومثالنزا علزى ذلزك انزه بينمزا
كانززت الحززرب دائ زرة بززين انصززار حزززب الكتائززب وانصززار الحزززب االشززتراكي وحركززة "أمززل" كززان يجتمززع فززي

المجلززس النيززابي ممثلززون عززن هززذه التيززارات ،إمززا بأشخاصززهم كبيززار الجميززل ونزواب الكتائززب ونزواب الحزززب
االشزتراكي وممثلزين عزن حركزة "أمززل" او مزن يتكلمزون ب سزمهم وينقلزون الززى الحركزة محزور المناقشزات التززي

تدور ويأتون بالجواب… ولم تنقطع إال لفترات قصيرة جزدا اإلتصزاالت بزين الفئزات المتصزارعة فزي حزروب
لبنان…".76

2
وفا السيادة

تضامن المجتمق المدني في لبنان في مواجهة عملية "عناقيد الغضب" 1996
بحريز ززاتهم
يج ززد الباح ززث ف ززي ت ززاريخ لبن ززان المعاص ززر ح ززاالت نموذجي ززة تُظه ززر تعّل ززق اللبن ززانيين ّ

واسززتعدادهم للززدفاع عنهززا وتنظززيم المقاومززة المدنيززة ضززد السززيطرة الخارجيززة واالحززتالل .77وقززد تجّلززت هززذه

معبرين
الحقيقة خالل العدوان اإلسرائيلي
المسمى عملية "عناقيد الغضب" حيث وقف اللبنانيون وقف ًة واحدة ّ
ّ
وحريزة الزوطن وسزيادته هزي قواسزم مشزتركة
عن التضامن الوطني ،فاظهروا أن الدفاع عن الحقوق الوطنية ّ

زص جه ز ًة دون أخززرى ،بززل تعنززي كززل المؤسسززات والهيئززات واألوسززال الرسززمية والنقابيززة واالجتماعيززة
ال تخز ّ
والشعبية.

 .76بشاره منسى" ،البرلمان من حيث هو مؤسسة ديمقراطية وعامل سالم" ،البناء الديمقراطي :ا شكالية والتخطيط
للبنان ما بعد الحرب ،وقائع الندوة الدولية التي عقدتها المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم بالتعاون مع مؤسسة

كونراد اديناور في  26-24حزيران  ،1994إشراف انطوان مسره ،منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم االهلي الدائم،

340ص ،ص.108-107
 .77سامي مكارم" ،الميثاق :عهد ووثاق" ،في كتاب :مواطن الغد :نماذج في ال قافة المدنية … ،مذكور سابقاً.
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إن االمثلة الحيزة التزي عاشزها المواطنزون ،فزي النصزف الثزاني مزن نيسزان  1996خزالل المعانزاة

التي خّلفتها الحملة العسكرية االسرائيلية والمجازر البشزرية التزي ارتكبتهزا فزي الجنزوب ،وخصوصزاً فزي بلزدة
عبزر عزن التضزامن
قانا التي أستُشهد فيها أكثر من مئة مدني دفعزة واحزدة غزالبيتهم مزن النسزاء واالطفزال ،تُ ّ

هدد السيادة.
خالل األزمات الكبرى التي تُ ّ
هززذا التضززامن فززي مجتمززع متنز ّزوع كلبنززان هززو ظززاهرة إفتقززر إليهززا المجتمززع اللبنززاني فززي كثيززر مززن
المراحل التاريخية ،وبروزه في هزذه الحقبزة يقتضزي تثميزره فزي المسزتقبل حفاظزاً علزى اسزتقرار البلزد الصزغير
الكثيززر التززداخل مززن الخززارج .ولعززل مززن المفيززد اإلشززارة هنززا إلززى كث زرة الحززديث عززن وحززدة لبنززان واللبنززانيين،
وأحياناً مع شيء من المزايدة بين وحدويين وال وحزدويين ،بينمزا لزم يعزرف لبنزان التقسزيم بزالمعنى الدسزتوري.
يتحول إلزى واقزع شزرعي ،ولزم
وأما الفرز الذي حصل خالل سنوات الحروب منذ  1975فكان ام اًر واقعاً لم ّ

تطرح أية جهة لبنانيزة التقسزيم ،بزل أشزكال مختلفزة مزن الالمركزيزة أو الفدرلزة .ومزن يسزع جزدالً إلزى التقسزيم
تصطدم أحالمه بحائط الصعوبات الميدانية التي تُشبه االستحالة.
وعلززى ذلززك ال تكم ززن المعضززلة اللبنانيززة األس ززاس فززي الوحززدة والتوحي ززد ،بززل فززي التض ززامن ،أي

التماسك في مجابهة مخاطر مشتركة والتنازل في المراحل المصيرية عن متطلبات وحقزوق مشزروعة دفاعزاً

عن قضية أسمى هي قضية الوطن واستم ارريته .غالباً ما يسعى البعض إلى الهروب من مفهوم التضامن،
تح ززت س ززتار الوح ززدة ،ألن التض ززامن يفت ززرض خروجز زاً ع ززن أناني ززة فردي ززة أو جماعي ززة وتض ززحية ف ززي س ززبيل
المصلحة العامة وتنازالً عن أولويات مشروعة لمصلحة قضزايا أكثزر إلحاحزاً ومرتبطزة بزالمجتمع ككزل .هزذا
المفهوم للتضامن يقتضي إدراجه فزي بزرام توعيزة وثقافزة مدنيزة ألنزه الضزامن السزتقالل البلزد الصزغير فزي

إطار النزاعات اإلقليمية والدولية .وينبغي التأكيد على أن ارتبزال التضزامن بالسزيادة هزو ارتبزال عضزوي.78

إذ إن الوفاق غالباً مزا كزان يتزعززع بسزبب التبزاين القزائم حزول مفهزوم السزيادة ومضزامينها .وفزي اعتقادنزا أن
المتنازع عليها سهلة االحتواء.
وفاق السيادة هو الوفاق األساس الذي يجعل المواضيع االخرى ُ

وتُ ّبي ُن الحالة اللبنانية األسزباب التزي سزمحت للمجتمزع اللبنزاني بالحفزاظ علزى تماسزكه بزالرغم مزن
الضززغول اإلقليميززة والدوليززة .علم زاً أن المعضززلة الكبززرى تكمززن فززي مشززاركة دولززة صززغيرة فززي أزمززة الشززرق
ُ
المالحظ أن األبحاث لم تتناول تجربة لبنان الصزعبة فزي مجزال
و
الصغير.
االوسط التي تتعدى قدرات البلد
ُ

السيادة ،في إطار من الضغول والتوازنات اإلقليمية والدولية ،انطالقاً من دور المجتمع المدني في التعامل
مززع هززذه الضززغول ،وهززو األمززر الززذي ُيعطززي السززيادة معنززى متجززدداً .فكيززف قززاوم المجتمززع المززدني اللبنززاني

العدوان اإلسرائيلي في نيسان 1996؟

 .78حسان حالق ،التيارات السياسية في لبنان ( ،)1953-1943بيروت ،معهد اإلنماء العربي.1989 ،
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تبدت في كل المجاالت مقاومة المجتمزع
المقاومة المدنية في مواجهة "عناقيد الغضب"ّ :
أوالًُ -
المدني اللبناني وتضامنه في مواجهة حرب "عناقيد الغضب" .ونذكر هنا أبرز تلك المجاالت:
 .1إجماع علا إدانة العدوان وكشف ألهدافه :تنزامى لزدى كزل القزوى والقيزادات اللبنانيزة إجمزاع

على استنكار العدوان اإلسرائيلي ودعم تحرك الدولة اللبنانيزة ،السياسزي والديبلوماسزي ،مزن أجزل وضزع حزد
لألعمال العدوانية وجرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل ضزد المزدنيين اللبنزانيين .واعتبزر وزراء ونزواب البقزاع
الغربززي و ارشززيا الززذين التق زوا فززي منزززل النائززب الل زواء الززركن سززامي الخطيززب ان "الوحززدة الوطنيززة هززي الززرد

الحقيقي العملي على العدوان" .79ورأى معظم القوى والهيئات االجتماعية والسياسية ان اسرائيل تسزعى إلزى

تدمير البنية التحتية واعادة لبنان الى اجواء الحروب السابقة وضزرب اقتصزاده ومسزيرة النهزوض واالسزتقرار
فيه .وشزجب مجلزس الرابطزة المارونيزة اإلعتزداءات االسزرائيلية التزي تطزول "الم ارفزق الحيويزة بمزا يزدل علزى

نية مبيتزة لهزدم مقومزات الدولزة" .80كمزا دان المجلزس المزاروني العزام "الخطزة االسزرائيلية المبرمجزة لتهجيزر

االلززوف مززن اللبنززانيين االبريززاء" .81واعتبززر حزززب الكتائززب ان االعتززداءات االس زرائيلية هززي "اعتززداءات علززى

لبنان كّله ال على الجنوب والبقاع الغربي فقط".82

 .2إنعقاد العاميات والمؤتمرات الوطنية :تصدى اللبنانيون للخطر الخارجي الداهم مزن الجنزوب

بتأكي ززد تض ززامنهم .فعق ززدوا الم ززؤتمرات الوطني ززة والعامي ززات الت ززي ج ز ّزدد فيه ززا العدي ززد م ززن الق ززادة والسياس ززيين
والروحيين والمثقفين وأصحاب الرأي من مختلف الطوائف العهد على تعزيز التضامن الداخلي فزي مواجهزة
التحزديات المحدقززة بزالوطن وبمصززالح جميززع المزواطنين .83هززذه اللقزاءات كانززت "الوجززه االبزيض" للبنززان فززي

االيززام السززوداء .ففززي االشززرفية ُعقززد لقززاء أراده منظمززوه تجسززيداً ل ز "توافززق وطنززي وارادة موحززدة" وصززدر عنززه
برمتززه بمثززل
بيززان مززن عش زرة بنززود تتضززمن إص ز ار اًر علززى اعتبززار أن االعتززداءات االس زرائيلية تسززتهدف لبنززان ّ
التمسزك بتنفيزذ
استهدافها الوحدة الوطنيزة ،وعلزى تأكيزد حزق الشزعب فزي المقاومزة المشزروعة لالحزتالل وفزي
ّ

 .79السفير ،1996/4/24 ،ص 3؛ والنهار ،1996/4/24 ،ص .3
 .80السفير ،1996/4/18 ،ص 4؛ والنهار ،1996/4/18 ،ص .4
 .81السفير ،1996/4/18 ،ص 4؛ والنهار،1996/4/18 ،ص .4

 .82السفير ،1996/4/19 ،ص 4؛ والنهار ،1996/4/19 ،ص .8

 .83طالل خالدي" ،عناقيد الحقد :المأزق الصهيوني" ،السفير ،1996/4/19 ،ص " 17قضايا ورأي".
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84
زاء تضزامنياً
القرار  . 425وفزي انطليزاس ،أحيزت "الحركزة الثقافيزة" و"اللقزاء الزوطني لزدعم صزمود لبنزان" لق ً
مع الجنوب وأهله.85

 .3المباد ارت االنسانية واختالط دماء اللبنانيين :إن خير شاهد علزى وحزدة حزال اللبنزانيين هزو

ذودهم معزاً عزن سزيادة البلزد واستشزهادهم مزدنيين وعسزكريين مزن الجزيش اللبنزاني دفاعزاً عزن العزيش اآلمزن،
فض زالً عززن تهافززت الم زواطنين ألن يعط زوا مززن دمززائهم مسززاهم ًة مززنهم فززي دفززع األخطززار عززن اخززوة لهززم ف زي

المواطنيززة وقع زوا جرحززى الحززرب مززن دون تمييززز فززي الززدين او الطائفززة .فعطززاء الززدم هززو "جزززء مززن ض زريبة
الجهاد في سبيل لبنان" ،وكان احد الردود اللبنانية على المجزازر فزي النبطيزة وقانزا ،وتزداركاً ل ثزار السزلبية

المتعمد على سيارات اإلسعاف التي تقل المصابين.
للقصف
ّ
المجّلزي الززذي قزام بززه الصزليب االحمززر اللبنزاني ،فضزالً عزن سززائر
ويبزرز فزي هززذا السزياق الززدور ُ
وزعزت بنزوك
المنظمات االنسانية غير الحكومية والجهود التزي ُبزذلت لجمزع وتوزيزع وحزدات الزدم المطلوبزةّ .
الززدم فززي بيززروت وصززيدا وبيززت الززدين وجونيززه وانطليززاس وزحلززة وط زرابلس  1209وحززدات دم مززن الفئززات

المختلفة و 99وحدة بالزما و 44وحدة كريو هيموفيليا على المحتاجين في المستشفيات .86ومن بين العديزد

من الدعوات التي أُطلقت فزي مختلزف االوسزال للتبزرع بالزدم والقزت انزدفاعاً الفتزاً دعزوة نقيزب المحزامين فزي
بيروت شكيب قرطباوي الصليب االحمر الى إرسال وحدة لجمع التبرع بالدم فزي قصزور العزدل االثنزين 22

نيسان  1996طالباً من المحامين التجاوب.87

إن المبززادرات التززي افرزهززا المجتمززع المززدني اللبنززاني كشززفت الوجززه االنسززاني للبنززانيين الززذي كززان

حاضز اًر وسزريع التحزرك .وظهززر عزدد مزن الجمعيزات التززي قامزت بزأدوار ونشزاطات ترمززز الزى التضزامن فززي

جرحز زاً مززع ع ززدد م ززن
الملمززات الكب ززرى .ومززن المب ززادرات ال ارئ ززدة فززي ه ززذا المجززال قي ززام  25طبيبز زاً متطوع زاً ّا
الممرضززات بززالتجمع امززام منزززل رئززيس مجلززس الن زواب نبيززه بززري فززي عززين التينززة واالنطززالق فززي سززيارات
الصززليب االحمززر فززي اتجززاه مستشززفيات صززور فززي الجنززوب إلغاثززة المصززابين فززي موقززع الوحززدة الفيدجيززة

التابعة للقوة الدولية في بلدة قانا غير آبهين بسالمتهم الشخصية من االعتداءات اإلسرائيلية على السزيارات

التززي تحززاول خززرق الحصززار المضززروب علززى منززاطق الجنززوب ،وبخاصززة صززيدا وصززور .88وشززاركت فززرق

 .84السفير ،1996/4/19 ،ص 3؛ والنهار ،1996/4/19 ،ص .8
 .85المرجع نفسه :السفير ،ص 3؛ والنهار ،ص .8

 .86السفير ،1996/4/25 ،ص 6؛ والنهار ،1996/4/25 ،ص .5
 .87السفير ،1996/4/20 ،ص 8؛ والنهار ،1996/4/20 ،ص .6

 .88السفير ،1996/4/19 ،ص 10؛ والنهار ،1996/4/19 ،ص .6
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طبيززة مززن كليززة العلززوم الطبيززة والصززحة العامززة والصززيدلة فززي الجامعززة اللبنانيززة فززي االش زراف علززى الوضززع

الصحي للنازحين في مراكزهم.

تحول فرح االعيااد الاا مراسام حازن :صزودف حلزول عيزد الفصزح لزدى الطوائزف المسزيحية
ّ .4
السائرة على التقويم الشزرقي خزالل م ارحزل "إفزراج الغضزب" الصزهيوني علزى السزكان االبريزاء .وبزدالً مزن أن
غصزة فزي النفزوس وفزي العظزات التزي أُلقيزت فزي
يحمل العيد الفرح الى قلوب اللبنزانيين سزادت االحتفزاالت ّ
الكنائس التابعة لهذه الطوائف حيث ُرفعت الصلوات واألصوات "لقيامة لبنان وانتهاء درب جلجلته".89
 .5نشاطات القيادات الدينية :قامت القيادات الدينية بنشاطات ملحوظزة عبزر االتصزاالت بينهزا

ومن خالل عملها المشترك للتخفيف من المعاناة .وقد حصلت دعوات واتصاالت أبرزها:

أ -الدعوة التي اطلقها البطريزرك المزاروني الكاردينزال مزار نصزرهللا بطزرس صزفير الزى مسزاعدة

الجنوبيين والتضامن معهم معتب اًر "ان هذا واجب وطني".90

ب -االتصززاالت الهاتفيززة المباشزرة بززين رئززيس المجلززس االسززالمي الشززيعي االعلززى الشززيخ محمززد

مهززدي شززمس الززدين والبطريززرك المززاروني والقززائم مقززام مفتززي الجمهوريززة اللبنانيززة الشززيخ محمززد رشززيد قبززاني.

هززذه االتصززاالت بززين الرؤسززاء الززدينيين الثالثززة أكززدت "التضززامن فززي مواجهززة التززدهور الززذي يهززدد الززوطن

بشعبه وكل مقوماته" .وجزرى التزداول فزي إمكزان عقزد قمزة روحيزة ،إال ان غيزاب عزدد مزن رؤسزاء الطوائزف
المسيحية واالسالمية عن لبنان كان العامل األبرز في صرف النظر عنها بالرغم مزن انهزا تبقزى "واردة فزي
أي لحظة عندما تؤتي ثمارها المرجوة".91

ج -قيززام مجلززس الكنززائس العززالمي بتوجيززه نززداء الززى مجلززس كنززائس العززالم للمسززاهمة فززي تززأمين

الغززوث والززدعم للبنززانيين داعيزاً المجتمززع الززدولي الززى الوقززوف بحزززم ضززد اسززتخدام العنززف واالرهززاب فززي حززل
النزاعات ومؤكداً على تضامنه مع شعب لبنان.92
تحركزت كزل الجامعزات الرسزمية والخاصزة ،إدارات
 .6المبادرات الجامعياة والتربوياة وال قافياةّ :
واسززاتذة وطالب زاً أمززام هززول المجززازر االس زرائيلية .وأُعلززن تلقائي زاً عززن توقيززف الززدروس فززي كليززات الجامعززة
اللبنانية ،وفي جامعة الروح القدس  -الكسليك ،وفزي الجامعزة اللبنانيزة االميركيزة ،وفزي الجامعزة االميركيزة،
 .89النهار ،1996/4/16 ،ص .5

 .90السفير ،1996/4/16 ،ص 3؛ والنهار ،1996/4/16 ،ص .5
 .91السفير ،1996/4/18 ،ص 3؛ والنهار ،1996/4/18 ،ص .4

 .92السفير ،1996/4/18 ،ص 3؛ والنهار ،1996/4/18 ،ص .4
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وفززي جامعززة القززديس يوسززف .وسززرعان مززا شززمل االقفززال سززائر الجامعززات االخززرى فززي المنززاطق .وأعلنززت

جامعة البلمند عن تعليق الدروس كي يتسنى لإلدارة واالساتذة والطالب االستمرار في أعمزال االغاثزة التزي

كانوا بدأوا يساهمون فيها ،والتي استدعتها الظروف الصعبة .93وأاقزيم فزي جامعزة سزيدة اللزويزة قزداس ل ارحزة

أنفزس الضززحايا والشزهداء وتوقفززت الزدروس حززداداً علزى أرواح الززذين سزقطوا فززي القصزف وتضززامناً مزع أهزل
الجنوب .94وباشر طالب جامعة بيروت العربية حملة تبرعات مادية وعينيزة "دعمزاً للمقاومزة ومسزاهم ًة فزي

المهجرين واغاثتهم".95
مساعدة
ّ
وتبرع كل من أفراد الهيئزة التعليميزة المتف ّزرغين والزداخلين فزي المزالك فزي الجامعزة اللبنانيزة بمبلزغ
ّ
خمسين الف ليرة لبنانية عن راتب شهر ايار  1996مساهمة في دعم الصمود .ومزا إن إطلزع وزيزر الثقافزة
والتعليم العالي ميشال اده على المبادرة حتى سزارع الزى التبزرع بكامزل راتبزه لسزتة أشزهر أُضزيف الزى المبلزغ

من أساتذة الجامعة.96

وفززي تحركززات الوسززط الثقززافي ،تنززادى عززدد مززن المثقفززين الززى لقززاء صززامت فززي سززاحة المتحززف

واصززدروا بيان زاً اشززادوا فيززه بمززا ابززداه اللبنززانيون مززن "مناعززة رائعززة فززي مواجهززة االعتززداء المسززتمر بمززا ُيعيززد
تأس ززيس الوح ززدة الوطني ززة عل ززى الرواس ززخ ويقط ززع الطري ززق عل ززى أي محاول ززة إلث ززارة التناقض ززات الداخلي ززة او

استغاللها".97

وفي ساحة البرج حيث موقع ُنصزب الشزهداء ،وتحزت الفتزات وصزور تزدين المجزازر علزى أرض

وتوجهززاتهم ،98متّحززدين
تجمززع نحززو ألززف طالززب مززن كززل جامعززات لبنززان علززى اخززتالف انتمززاءاتهم ّ
الجنززوبّ ،
استنكا اًر "لغطرسة النازيين الجدد" ،على حد قول احدهم.99

وتحت شعار "كلنا في وجه العدوان مقاومة" نّفذ طزالب الجامعزة االميركيزة فزي بيزروت اعتصزاماً
في الحرم الجامعي .وقام طالب بتشكيل لجنة من مختلف فروع وكليات الجامعة اللبنانية عملت على جمع

 .93النهار ،1996/4/17 ،ص .19
 .94السفير ،1996/4/20 ،ص 7؛ والنهار ،1996/4/20 ،ص .19
 .95النهار ،1996/4/16 ،ص .19
 .96النهار ،1996/4/14 ،ص .19

 .97السفير ،1996/4/20 ،ص 7؛ والنهار ،1996/4/20 ،ص .6
98
شيع شهداء المجازر" ،السفير ،1996/4/21 ،ص .6
 .ضياء حيدر" ،ساحة الشهداء تُ ّ

 .99النهار ،1996 /4/21 ،ص .17

502

نزاعات الداخل وحروب الخارج

التبرعززات لتقززديمها الززى الهيئززة العليززا لإلغاثززة والصززليب االحمززر اللبنززاني .100وأجززرت مجززالس طلبززة كليززات

الجامعة اللبنانية في الشمال حملة تبرعات شملت الطالب في فروع الشزمال وشزكلت لجانزاً لجمزع التبرعزات
والمواد العينيزة حيزث ت ّزم توزيزع قسزم منهزا علزى النزازحين الوافزدين الزى منزاطق لبنزان الشزمالي والقسزم اآلخزر

على الوافدين الى بيروت.101

وت ززوّلى مجن ززدو خدم ززة العل ززم ،ب شز زراف قي ززادة معس ززكر خدم ززة العل ززم ،تنظ ززيم بع ززض أعم ززال تسز زّلم

التبرعات العينية وتوضيبها وتوزيعها في خطة نموذجية في مجال اإلغاثة.

وفز ززي سز ززياق النشز ززاطات التربويز ززة الهادفز ززة الز ززى بنز ززاء ذاك ز زرة تاريخيز ززة جامعز ززة تفيز ززد مز ززن المعانز ززاة

والتضزامن ،اختزار اهزالي بلززدة قانزا قطعزة ارض قزرب مركززز القزوة الدوليزة الفيدجيزة فززي البلزدة حيزث استشززهد

المواطنززون اللبنززانيون ال ز  106مززن أجززل بنززاء مقب زرة جماعيززة للضزحايا واقامززة نصززب تززذكاري تخليززداً ألرواح
وجه رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين
الشهداء .وفي السياق نفسه ّ

وحززدت بيززنهم
زداء الززى اهززالي ضززحايا مجزززرة قانززا دعززاهم فيززه "ان يعلن زوا م زوافقتهم علززى دفززن ه زؤالء الززذين ّ
نز ً
الشهادة في مقبرة واحدة ومكان واحد ،لتكون هذه المقبرة ُنصزباً وطنيزاً ومز از اًر وطنيزاً ،ويكونزوا مصزد اًر روحيزاً

المثل االنسانية وأشرفها".102
ألنبل القيم و ُ

 .7تحرك القوى والهيماات المهنياة والنقابياة :تنوعزت ردود الفعزل النقابيزة ،ولكنهزا تكاملزت فيمزا

بينها .وتشمل هذه الزردود المسزيرات واالضزرابات ومختلزف مظزاهر الزرفض االجتمزاعي فزي جميزع المنزاطق
اللبنانية .كذلك قام عدد من النقابات بتطيير برقيات االحتجاج الزى االوسزال والمحافزل الدوليزة للفزت نظرهزا

ووجهززت نقابزة المهندسزين فززي
الزى الزدمار الزذي تخّلفززه تلزك الهجمزات االسزرائيلية علزى مختلزف المسزتوياتّ .
نداء الى المنظمات الدولية نددت فيه باستهداف غزارة جويزة اسزرائيلية للميزدان الرومزاني األثزري فزي
بيروت ً
ص ززور المص ز ّزنف م ززن التز زراث الع ززالمي ،وأهاب ززت بك ززل المؤسس ززات والمنظم ززات الوطني ززة واالقليمي ززة والدولي ززة
وخصوص زاً منظمززة االونيسززكو "العمززل فززو اًر علززى وقززف القصززف واعتبززاره عززدواناً علززى المعززالم الحضززارية

واالنسانية العالمية" .103وهذا الموقزف التقزت معزه نقابزة محزامي بيزروت حيزث قزام مجلزس النقابزة باإلتصزال

لحضزها علزى اتخزاذ مواقزف
بالمنظمات الدولية واتحادات المحامين في العديد من البلدان العربيزة واالجنبيزة ّ
 .100السفير ،1996/4/18 ،ص 7؛ والنهار ،1996/4/18 ،ص .18
 .101السفير ،1996/4/24 ،ص 6؛ والنهار ،1996/4/24 ،ص .19
 .102النهار ،1996/4/24 ،ص .9
 .103النهار ،1996/4/17 ،ص ُ .4يراجع أيضاً مقال ثناء عطزوي" :مقبزرة واحزدة للشزهداء ونصزب تزذكاري" ،السافير،
 ،1996/4/24ص .4
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تُسززاعد لبنززان علززى وقززف "الحملززة التدميريززة المبرمجززة المفروضززة عليززه" .104كمززا أعلززن المززدير العززام لززو ازرة
العززدل القاضززي وجيززه خززاطر أن "قضززاة لبنززان قززرروا اقتطززاع  %10مززن رواتززبهم لمسززاعدة أهززالي الجنززوب

النازحين عن ديارهم".105

وف ززي إط ززار التحرك ززات الداخلي ززة اآليل ززة ال ززى اس ززترعاء االهتم ززام ال ززدولي ،ق ززام ع ززدد م ززن الهيئ ززات

والفاعلي ززات النس ززائية اللبناني ززة م ززن س ززبع عشز زرة جمعي ززة نس ززائية بالتوج ززه ال ززى الس ززفارات العربي ززة واالجنبي ززة

والمنظمززات االنسززانية العالميززة فززي لبنززان ،وس زّلم اليهززا مززذكرة شززجب وادانززة للعززدوان ودعززم للمقاومززة ضززد

االحززتالل االس زرائيلي .106واتخززذ مكتززب المعلمززين فززي لبنززان ق ز ار اًر باالعتصززام فززي المقززر االعالمززي لالمززم

المتحدة .وسرعان ما انتشزرت حركزة االحتجزاج واالعتصزام حيزث نفز ّذت هيئزات نيابيزة واهليزة وقزوى سياسزية

وحزبيززة ونقابيززة ونسززائية وشززبابية إعتصززاماً امززام مقززر البعثززة االعالميززة لالمززم المتحززدة فززي بيززروت للمطالبززة
بوقف اعتداءات اسرائيل وانسحابها.107
 .8إياااواء الناااازحين وتنظااايم المسااااعدات :ح ززدث انتق ززال قس ززري للس ززكان تح ززت وط ززأة القص ززف

والتهديدات االسرائيلية واالنذارات التزي كانزت تُطلزق عبزر وسزائل االعزالم .وازاء الزدفق البشزري المتمثزل فزي
تهجيززر مئززات االآلف مززن مززدنهم وق زراهم فززي جنززوب لبنززان ،وتززدفق النززازحين مززن جميززع الطوائززف اللبنانيززة

البزاحثين عزن مالجزئ فزي المزدارس والمبزاني الرسزمية ودور العبزادة ،بزرزت الحفزاوة القلبيزة التزي اسزتُقبل بهزا
المهجرون من أرض الجنوب والبقاع الغربي كتعبير رمزي عن مشاعر الناس الجامعة.108
ّ
وبززالرغم مززن معانززاة االهلززين الززذين نزح زوا عززن ق زراهم ومنززازلهم الززى منززاطق أكثززر أمان زاً ،فقززد بززرز

وعبر احدهم عن ذلزك بزالقول" :سزنعود الزى ارضزنا فزي
تصميم واضح وارادة صلبة لدى السكان
المهجرينّ ،
ّ
لعزتنا وصمودنا".109
أول فرصة ،ألن أرضنا هي مالذنا وملجأنا الوحيد ورمز ّ
وفي حين لم تظهزر إيزديولوجيا التبزاين التزي صزدعت التضزامن خزالل م ارحزل طويلزة مزن الحزرب

األهليززة فززي لبنززان ،تأكززدت الوحززدة مززن تجربززة المعانززاة .فاالهززالي الززذين ذاق زوا فززي الماضززي لوعززة التهجيززر
 .104السفير ،1996/4/17 ،ص 8؛ والنهار ،1996/4/17 ،ص .4
 .105السفير ،1996/4/24 ،ص .7
 .106النهار ،1996/4/24 ،ص .19

 .107السفير ،1996/4/17 ،ص 8؛ والنهار ،1996/4/17 ،ص .6
ُ .108ي ارجززع تحقيززق بعن زوان" :اآلف العززائالت فززي الشززوف وعاليززه والمززتن والخززروب وصززيدا والشززمال تُفززتح لهززا أبز زواب
المنازل لتأمين اإلقامة" ،السفير ،1996/4/17 ،ص  6و.7
 .109النهار ،1996/4/17 ،ص .6

504

نزاعات الداخل وحروب الخارج

رحززال" :اخواننززا المسززيحيون
والحززرب سززارعوا الززى مسززاعدة النززازحين بعفويززة ّ
معب زرة .وقالززت حاجززة مززن بززرج ّ
قدموا الينا بطانيات وثياباً ،هللا يبارك فيهم".110

وتعرفوا الى بعضهم
وقد حّلت العائالت
المهجرة في مناطق يجهلونها مع اناس يجهلونهم أيضاًّ ،
ّ
بعضاً .وبدت بيزروت بكزل مناطقهزا مزن االشزرفية الزى الكرنتينزا فزرأس النبزع وزقزاق الزبالل وصزوالً الزى رمزل
الظريف وغيرها من االحياء والضواحي ،كسائر المناطق االخرى في الشمال والبقاع والجبل ،سزاعداً واحزداً

هب لتوزيع المساعدات على النازحين.
ّ
وقامت الهيئة العليا لإلغاثة بتنسزيق المسزاعدات وتنظيمهزا للتخفيزف مزن آثزار النكبزة االجتماعيزة
واالنسززانية .وتضززافر الجهززد بززين القطززاع الرسززمي وبززين القطززاع االهلززي المتمثززل فززي الجمعيززات والهيئززات

زتم تسزجيل االسزماء وفزق جزداول واحصزاءات بالعزائالت النازحزة
االنسانية لتزأمين حاجزات النزازحين .فكزان ي ّ
بغية إحضار المساعدات الضرورية من فرش وأغطية ومواد غذائية وطبية وغيرها.
من بين العديد من المنظمات االنسانية يبرز دور هيئزة "كاريتزاس" فزي جنزوب لبنزان التزي نشزرت

في عشرة مراكز استقبال في صيدا عدداً كبي اًر من الفرق مؤلفة من مسعفين اجتمزاعيين وأطبزاء وممرضزات
لمساعدة النازحين الذين ُقّدر عددهم بمئات االآلف.111
وفي الجانب الدولي من المساعدات أرسل العديد من الدول شحنات المساعدة المتنوعة ،وبزرزت

بنوع خاص المساعدات النقدية من "كاريتاس" باريس و"كاريتاس" الدولية وهيئة االغاثة الكاثوليكية الفرنسية

(كاريت ززاس) الت ززي منح ززت "كاريت ززاس" لبنز زان مبلغز زاً ماليز زاً لت ززتمكن م ززن مس ززاعدة الم ززدنيين ض ززحايا القص ززف
االسرائيلي.
 .9المبااادرات النيابيااة اللبنانيااة :رداً علززى اسززتهداف الطي زران الحربززي االس زرائيلي بعززض م ارفززق
الخدمات الكهربائية العامة ،إقترح النائب عصام نعمان تزنير المنشآت الحيويزة والم ارفزق بالنزاس .112وأعلزن

نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي مساهمة النواب بمبلغ  128مليون ليرة لدعم النزازحين مزن الجنزوب
والبقاع الغربي.113

 .110النهار ،1996/4/16 ،ص .9

 .111السفير ،1996/4/25 ،ص .6
 .112السفير ،1996/4/18 ،ص 4؛ والنهار ،1996/4/18 ،ص .10
 .113النهار ،1996/4/25 ،ص .5
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 .10مجازفة الصحافيين يقا الرأي العام العالمي :على أثر وقوع مجزرة قانا هزرع الم ارسزلون

معرض ززين حي ززاتهم للخط ززر .وعم ززل
والص ززحافيون والمص ززورون ف ززي وس ززائل اإلع ززالم ال ززى مك ززان الجريم ززةّ ،

االعالميون كفدائيين لينقلوا الى العالم بالصوت والصورة ما يعجز الكالم عن وصف وحشزيته .فتمكنزوا مزن
ان يعيزدوا البلززد الصززغير المعزززول والمنسزي إلززى االهتمامززات الدوليززة .واحتلزت أحززداث العززدوان الصززدارة فززي

وسائل اإلعالم العالمية والسزيما بعزد مجززرة قانزا ،ولزم يعزد ممكنزاً تغاضزي العزالم عزن مأسزاة شزعب الجنزوب

وصزور اجسزاد المزدنيين المتنزاثرة فزي مركزز الكتيبزة
بعد أن ّ
هزت الضزمير العزالمي أشزالء االطفزال االبريزاء ُ
الفيدجية التابعة للقوة الدولية.
وقد واظب الصحافيون على العمل طيلة ايام المحنة ليالً نها اًر دون توقف وفزي ظزروف خطيزرة.

وكتعبير عن التحسس بأهمية المسؤولية ،تواصل صدور الصحف اليوميزة طزوال ايزام االسزبوع مزن دون ان

تتوقف في عطلة االحد االسبوعية.

 .11وزارة ا عاااالم والباااث الفضاااامي :وللم زرة االول ززى تمكززن لبن ززان المغتززرب م ززن متابعززة اخب ززار

العدوان يوماً بعد يوم على أثر صدور قرار و ازرة االعالم بمباشزرة البزث التلفزيزوني واالذاعزي الفضزائي لنقزل
وقائع االحداث الى الرأي العام العالمي .ودأبت و ازرة اإلعالم على إصدار نشزرة يوميزة مزن  5-4صزفحات

بثالث لغات ترسلها بالفاكس الى الجاليات اللبنانية ،ممزا سزمح للمغتزربين بالقيزام بالتحركزات دعمزاً للبنزانيين
المقيمين.
 .12التحركات االغترابية :نشط المغتربون اللبنانيون في مختلف العواصم العالمية وبخاصة فزي

وعبر اآلف االشخاص من أبناء الجاليزة
مراكز صنع القرار العالمي دعماً للوطن االم ورفضاً لإلعتداءاتّ .
اللبنانية في الواليات المتحدة عن استيائهم مما يجري ضد االهلين فزي الجنزوب وذلزك بالتظزاهر امزام البيزت
االبزيض فزي واشزنطن مطزالبين بتنفيزذ القزرار  425وردع اسزرائيل لوقزف القتزال فزي الجنزوب .114وفزي فرنسزا

دعززت "لجنززة التنسززيق اللبنانيززة" اللبنززانيين وأصززدقاءهم الفرنسززيين الززى التجمززع فززي سززاحة حقززوق االنسززان فززي
"التروكززاديرو" فززي بززاريس ،تضززامناً مززع سززكان الجنززوب وتنديززداً بالعمليززات العسززكرية .115وفززي وقززت الحززق
صعدت اللجنة حملتها بالدعوة الى اعتصام صامت في ساحة "نوتنزوا" فزي بزاريس للتوقيزع علزى بيزان رفعزوه
ّ

 .114النهار ،1996/4/25 ،ص .5
 .115النهار ،1996/4/17 ،ص .6
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الززى االمززم المتحززدة والمنظمززات والهيئززات الدوليززة واالنسززانية .116وفززي سززيدني ،نظمززت "اللجنززة االوسززترالية-

اللبناني ززة ل ززدعم لبن ززان" تظز زاهرة اس ززتنكا اًر للمج ززازر الجماعي ززة س ززارت ف ززي اتج ززاه القنص ززلية االسز زرائيلية ،ون ززدد

المشاركون فيها باالعتداءات على الجنوب وطالبوا بخروج اسرائيل الفوري.117

وعلززى الصززعيد الرسززمي ،دعززت سززفارتا لبنززان فززي بززاريس وسويس ز ار والبعثززة اللبنانيززة الدائمززة لززدى

االمز ززم المتحز ززدة فز ززي جنيز ززف أعضز ززاء ال جاليز ززات اللبنانيز ززة وأصز ززدقاء لبنز ززان الز ززى تقز ززديم التبرعز ززات الطوعيز ززة
والمساعدات العينية والماديزة الزى لبنزان لتمكينزه مزن مواجهزة االزمزة االجتماعيزة الناجمزة عزن تهجيزر مئزات

االلوف من اللبنانيين.118

 .13تحركات الهيماات االقتصاادية والنقابياة :تزداعت الهيئزات االقتصزادية وهيئزة مكتزب االتحزاد

العمززالي العززام الززى اجتماعززات لززدرس سززبل مواجهززة االعتززداءات االس زرائيلية ،واصززدرت بيانززات االسززتنكار

زدخل مسزؤولوها
والتنديد داعية الى التكاتف والتضامن لتخفيزف معانزاة االهزالي .وبمبزادرة مزن و ازرة الز ارعزة ت ّ
لجمززع المسززاعدات العينيززة للنززازحين مززن القطاعززات والشززركات الزراعيززة كافززة علززى اعتبززار ان غالبيززة ابنززاء

البقززاع والجنززوب هززم مززن الم ززارعين .وقز ّزدم بعززض جمعيززات التجززار والصززناعيين ورجززال االعمززال والنقابززات
مسززاعدات للمنكززوبين .وطلززب االتحززاد العمززالي مززن جميززع المززوظفين والعمززال والمسززتخدمين واالج زراء قززي
القطززاعين العززام والخززاص الززى التبززرع بززأجرة يززوم عمززل ،طالب زاً مززن جميززع أصززحاب العمززل اقتطززاع المبززالغ
مباشزرة مزن الرواتزب واالجزور وتقززديمها الزى الهيئزة العليزا لإلغاثزة .119ودعززت جمعيزة الصزناعيين إلزى عمززل

مماثل.120

انياً -السيادة التي تجمق وتصون لبناان ودوره العربايُ :يفيزد درس هزذه الوقزائع حزول تضزامن
المجتمز ززع المز ززدني ومقاومتز ززه العز ززدوان اإلس ز زرائيلي فز ززي اسز ززتخالص العالقز ززة الجدليز ززة لبناني ز زاً بز ززين التضز ززامن
والسيادة.121

 .116النهاار ،1996/4/20 ،ص  .6تُ ارجززع تحركزات مماثلززة فززي العديزد مززن العواصزم والمززدن الغربيزة الكبززرى وبخاصززة
في لندن ومونترال ،السفير ،1996/4/20 ،ص .6

 .117السفير ،1996/4/17 ،ص .3؛ والنهار ،1996/4/21 ،ص .7
 .118النهار ،1996/4/20 ،ص .6

 .119السفير ،1996/4/21 ،ص .7
 .120النهار ،1996/4/21 ،ص .10

ُ .121يراجع :معن بشور" ،لتكن معركة االستقالل الثاني" ،السفير ،1996/4/18 ،ص " 17قضايا ورأي".
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وف ززي رأين ززا أن تجّل ززي ه ززذا الم ز ّزد الع ززارم م ززن التض ززامن ب ززين اللبن ززانيين ومق ززاومتهم لعملي ززة "عناقي ززد
الغضب" يعود في جانب كبير منزه إلزى سزلوك السزلطة المركزيزة ،ممثلزة فزي الرؤسزاء الثالثزة ،التزي اتخزذت

ونشززير هنززا إلززى مززا ورد فززي مواقززف رئززيس
ومعلنززة تنسززجم مززع مفهززوم السززيادةُ .
مواقززف واضززحة وص زريحة ُ
يتم مع لبنان ،ومزع السزلطة اللبنانيزة ،ولزيس
مجلس الوزراء رفيق الحريري ،وبتكرار الفت ،من أن التفاوض ّ

الحكززام ،أو أعلززن ،علززى سززبيل االفت زراض ،إدخززال المقاومززة المس زّلحة
مززع أح ززاب أو مقاومززة .ولززو قبززل أحززد ّ
كمفاوض إلى جانب لبنان وسلطته المركزية لما تجّلى تضامن المجتمزع المزدني علزى هزذا النحزو ،بزل لربمزا

حاد على مستوى الحكم والسياسيين (وال نقزول بزين اللبنزانيين ،ألن ذلزك يتطّلزب تحقيقزاً
نجم عن ذلك انقسام ّ
ميززدانياً) يززنعكس سززلباً علززى تعبيززر اللبنززانيين وسززلوكهم وبالتززالي علززى مفاعيززل العمليززة العسززكرية اإلس زرائيلية
المعارض ززين خ ززالل عملي ززة "عناقي ززد الغض ززب" إث ززارة قض ززايا وموض ززوعات
ومض ززاعفاتها .ول ززو ح ززاول بع ززض ُ

سياسية خالفية (كتطبيق اتفاق الطائف أو مسألة االنتخابزات النيابيزة) وان كانزت جوهريزة ومشزروعة ،لكزان

اختُرق التضامن اللبناني مع ما قد ينجم عن ذلك من سلبيات لبنانياً وعربياً ودولياً.

 .1التضاااامن خاااالل االزماااات :إن التض ززامن يعن ززي ف ززي م ززا يعني ززه ،التض ززحية خ ززالل األزم ززات

والم ارحززل المصززيرية ،بمواقززف مشززروعة لمصززلحة الززوطن ككززل .وعلززى سززبيل المثززال (واألمثلززة فززي تززاريخ

(المحّقزة والمشزروعة) أوائزل عزام
األزمات في لبنان عديدة ويا لالسف) ف ن طرح قضايا اإلصالح السياسي ُ
المزداخالت
 ،1975في أجواء تحريضية ،وفي وضع إقليمي و"فلسطيني" متأزمّ ،
شرع األبواب والنوافزذ لكزل ُ
الخارجية.

ولدى اللبنانيين تجربة أليمزة وغنيزة فزي شزؤون ممارسزة السزيادة .ومزن ذلزك مزا جزرى سزنة 1969

بشززأن اتفاقيززة القززاهرة حززين ظهززرت ثالثززة مواقززف :موقززف يريززد العمززل الفلسززطيني المس زّلح بشززكل ُمطلززق،
المسزّلحة
وموقزف يززرفض ذلززك بشززكل ُمطلززق ،وموقززف يززرى أن األفضززل هززو التنسززيق بززين القززوى الفلسززطينية ُ
والجززيش اللبنززاني .122ومززن يززدرس اليززوم ،بعززد كززل هززذه الفت زرة الزمنيززة ،التصززاريح والمواقززف حززول السززيادة

وأشززكال ممارسززتها ،والعمززل الفلسززطيني المس زّلح فززي لبنززان ،يبز ُزد لززه وكززأن السززيادة مجز ّزرد "ديكززور" أو زخرفززة
إضافية للدولة ،وليست عنص اًر مالزماً للدولة.
ولقززد أدرك اللبنززانيون لززدى إلغززاء اتفاقيززة القززاهرة فززي  1987/5/21أن السززيادة ليسززت ديكززو اًر ،أو
زخرفززة ،وليسززت شززيئاً إضززافياً بالنسززبة إلززى الدولززة .فالدولززة تكززون صززاحبة السززيادة أو ال تكززون .ومززا أكثززر
التجزارب المريزرة التززي عرفهززا لبنززان فزي ممارسززة السززيادة .ويكفززي التززذكير بزأن اتفاقززات عديززدة ُوضززعت ،منززذ

 .122العقيد فؤاد لحود ،متساة جيش لبنان ،بيروت 311 ،1977 ،ص.
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اتفاقيززة ملكززارت مززع الفلسززطينيين ،لشززرعنة تززدخالت أجنبيززة .وكززل هززذه االتفاقززات تززنص علززى سززيادة لبنززان

وصيانة أراضيه ولكنها استُعملت ألهداف أخرى.
زاء متينزاً إال علزى أُسزس واضزحة
والحقيقة أنه ال يمكن إحياء المؤسسات وبنزاء الوحزدة الوطنيزة بن ً
في مفهوم السزيادة وممارسزتها .واذا كزان مفهزوم السزيادة فزي المجزال الزدولي فيزه بعزض االستنسزاب ،فزاألمر

مختلززف فززي القضززايا الداخليززة الجوهريززة الواضززحة ،حيززث السززيادة هززي السززيادة .ولكززن الغززامض فززي الذهنيززة

اللبنانية هزو مزا يلزي :فزي أي شزيء نعتمزد التسزويات ،وفزي أي شزيء يكزون للتسزويات حزدود؟ فزي كثيزر مزن

المتعّلقة بالسيادة يأتي الجواب ثنائياً :نعم أم ال .وهنا تُجاب ُه سياسة التسوية معضلة .ما هي األمزور
األمور ُ
غير القابلة للتسوية؟

 .2السيادة غير القابلة للتسوية :تُعطي الممارسة السياسية مثاالً مأساوياً للتسويات في قضزايا
"مطلقزة"
غير قابلة للمسزاومة ومرتبطزة بالسزيادة ،وهزي فزي جوهرهزا ،كمزا هزو مزدرج فزي كزل دسزاتير العزالمُ ،
وغير قابلة "للتجزئة" أو "التنازل" (المادتان  1و 2من الدستور اللبنزاني) .فمنزذ العزام  1943جزرت تسزويات

ف ززي قض ززايا الس ززيادة ،ن ززذكر منه ززا جمي ززع أنم ززال الوص ززايات المنافي ززة أصز زالً لميث ززاق جامع ززة ال ززدول العربي ززة،

والتساهل في دخول االجانب وتمّلكهم لأل ارضزي فزي لبنزان .وبلغزت التسزوية "السزيادية" ذروتهزا عزام ،1969

إذ فقدت الدولة صفتها كدولة هي صاحبة "احتكار القوة المنظمة".

لك ززن الز زرأي ال ززذي يري ززد "االنته ززاء م ززن سياس ززة التس ززويات" ُيخط ززئ إذا م ززا ح ز ّزدد مج ززاالت التس ززوية
ويمكزن تحديزد مواضزيع السزيادة غيزر القابلزة
الحمر في نظام تفاوضي فزي طبيعتزهُ .
وحدودها ،أي خطوطها ُ

للتسوية كاآلتي:123

 - 1لبنزان فزي حزدوده الدوليزة (المزادة األولزى مزن الدسزتور) ،ممزا يعنزي رفزض أي اجتززاء ُيحّقزق

توازناً ديمغرافياً افضل لبعض الفئات ،وكذلك العدول عن أحالم التصغير أو التكبير.
 - 2عروبززة لبنززان المسززتقّلة التززي هززي "خيززار حز ّزر" ،ممززا ينززاقض أيززة وصززاية مباش زرة أو غيززر
مباشرة عليه.

 - 3معنوي ززات الج ززيش وكرامت ززه أيز زاً ك ززان الخل ززل ،وخصوصز زاً إذا ك ززان هن ززاك خل ززل ألن الت ززداول
شجع العناصر الداخلية والخارجية على تنفيذ مؤامراتها.
العلني حول ضعف الجيوش ُي ّ

123
مسرة" ،قاعدة ال غالب وال مغلوب واحترام المواثيق" ،في كتاب :مواطن الغد :نماذج في ال قافاة المدنياة،
 .انطوان ّ
الجز ز ز ز زززء األول ،بيز ز ز ز ززروت ،المؤسسز ز ز ز ززة اللبنانيز ز ز ز ززة للسز ز ز ز ززلم األهلز ز ز ز ززي الز ز ز ز ززدائم ،المكتبز ز ز ز ززة الش ز ز ز ز زرقية،1995 ،
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 - 4خضوع جميع األجانب  -إخواناً كانوا أو أصدقاء  -للقوانين اللبنانية ،إذ إن األجنبزي ،مزن
منطلق السيادة ،هو كل شخص غير لبناني دون استثناء.
 - 5االستعانة بالجيش لردع مخاطر أمنية داخلية أو خارجية ضزمن حزدود (وال نقزول "شزرول")

المس بالمبدأ.
قابلة للتوضيح ،ولكن دون ّ
 - 6حصززر تمّلززك األجانززب لأل ارضززي اللبنانيززة ،وحصززر مززنح الجنسززية اللبنانيززة ،وكززذلك إقامززة

األجانب وعددهم.

تفوق فريق علزى آخزر،
 - 7التعبير عن السيادة في العالقات الخارجية بصوت واحد ،ال بسبب ّ
تتحمززل الثنائيززة أو التجزئززة ،ومنع زاً ألي اسززتغالل خززارجي قززد ُيضززعف
بززل بسززبب ُمطلقيززة السززيادة التززي ال ّ
خول الدستور رئيس الجمهوريزة الحزق فزي التفزاوض مزع الخزارج (المزادة  ،)53بغزض
موقف السلطة .ولهذا ّ
زتم بصزوت
النظر عن التكوين الطوائفي للسلطة اإلجرائية .وعنزدما نقزول إن التعبيزر عزن السزيادة يجزب أن ي ّ
حدد حتماً أي صوت ،بل نؤكد على مطلقية التعبير بصوت واحد .إن ُحجة المشزاركة تقزف عنزد
واحد ،ال ُن ّ
حدود السيادة.
 - 8العمل بمبدأ سيادة القانون في جميع االمور دون تأويل وال اجتهاد ،ألن القانون رمز سزيادة

الدولة داخلياً وخارجياً.
 - 9منع نشال األحزاب ذات االرتبال الخارجي تمويالً.

إن مبدأ "الفيتو" المتبادل  -وهو أحد المرتكزات االساسزية فزي األنظمزة الميثاقيزة ،ويهزدف أساسزاً
إلى الحفاظ على حقوق األقليزة ضزد طغيزان قاعزدة األكثريزة المج ّزردة  -يجزب أن يقزف عنزد حزدود السزيادة.
لذا يفترض أن تكتسب الحدود التي ذكرناها شرعية في اإلدراك الجماعي ،ولدى جميع اللبنزانيين وقيزاداتهم،

المستمرة منذ زمن العثمانيين.
بعد التجربة التاريخية
ّ

 .3الوفااا علااا الساايادة والء فااوقي :إن أكثززر البلززدان القائمززة علززى ت زوازن داخلززي ،والتززي هززي

البنية ،عرفت في تاريخها نزاعات داخلية ولكنها تعّلمت من التاريخ واتّعظت من التاريخ .والمؤسزف
متنوعة ُ
ّ
جرب دائماً .فهل اتّعظ اللبنانيون من خمزس عشزرة
ي
انه
أي
يخ،
ر
التا
في
بل
يخ
ر
التا
من
م
ل
يتع
ال
اإلنسان
أن
ّ
ُ ّ
سنة من التجارب؟ هذه هي المسألة!124

 .124انطزوان مسز ّزرة" ،وفززاق السززيادة :تضززامن المجتمززع المززدني فززي مواجهززة عناقيززد الغضززب" ،دراسااات لبنانيااة ،عززدد،2
و ازرة اإلعالم ،بيروت ،1996 ،ص .63-51
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في  16آذار  ،1986عرضت الحكومة السويسرية علزى االسزتفتاء مشزروعاً لزدخول سويسز ار إلزى

األمم المتحدة ،ألن سويسرا ،البلد العريق ،هي الدولزة الوحيزدة التزي لزم تنضزم إلزى المنظمزة الدوليزة .وقامزت

السززلطات السويس زرية بحملززة إعالميززة ضززخمة إلقنززاع الم زواطنين بقبززول المشززروع ألن دوالً صززغيرة عديززدة،

وربما أقل أهمية من سويسرا ،تُمارس بعض األدوار اإليجابية في السياسة الدوليزة .لكزن المشزروع سزقط فزي
االسززتفتاء بأكثريززة الثلثززين .ولززم تكززن األسززباب ديبلوماسززية بززل نفسززانية .ذلززك أن مززن يق ز أر تززاريخ سويس زرا،
وبخاصززة كمززا يتعّلمززه التالمززذة فززي المززدارس السويس زريةُ ،يصززاب بصززدمة نفسززية حيززال خطززورة المززداخالت
ويدرك بعمق أهمية التضامن الداخلي.125
الخارجيةُ ،

ولعلنزا ال ُنخطزئ التقززدير إذا قلنزا إن األمثلزة الرائعززة التزي ق ّزدمها اللبنززانيون علزى صزعيد التضززامن

تتكشزف عزن مظزاهر نفسزانية جديزدة ينبغزي تنميتهزا فزي
الوطني إبان العدوان اإلسرائيلي في نيسان ّ ،1996
الحاضززر والمسززتقبل لصززيانة الوحززدة الوطنيززة والحفززاظ علززى دور لبنززان العربززي ،وانمززاء التضززامن الززداخلي
زحية وه ززي أس ززاس البن ززاء ال ززوطني وخصوصز زاً ف ززي البل ززدان
والثق ززة ب ززين اللبن ززانيين .إنه ززا مظ ززاهر نفس ززانية ص ز ّ
سمي ذلك التوبة القومية .التوبة بعد تجارب الماضي.
الصغيرةُ .
ويمكن أن ُن ّ
كرروا بعض تجاربه؟
كيف يتعّلم اللبنانيون في المستقبل تاريخهم كي يتّعظوا من الماضي وال ُي ّ
إن الدراسات االجتماعية الميدانية تُظهر والدة ّتيار لبناني جديد في كل المنزاطق .ويقتضزي أخزذ

هذه الظاهرة في الحسزبان والتعامزل معهزا وتوظيفهزا للمصزلحة العامزة .وهزي تؤكزد أن إحيزاء المؤسسزات فزي

لبنان وبناء وحدة وطنية صلبة في المستقبل ،عملية ال يمكن إنجازهزا مزن دون مفزاهيم واضزحة فزي السزيادة
وآليززة االسززتقالل .يعنززي ذلززك الحاجززة إلززى قيززادات سياسززية واعيززة لمضززامين وشززرول وه زواجس السززيادة كمززا

التغيزرات الحاصززلة فزي الذهنيززة اللبنانيززة فيتحقزق عندئززذ انسززجام وتفاعزل بززين السياسززة
ُيزدركها اللبنززانيون بعزد ّ
والناس.
إن البلدان الشبيهة بلبنان هي في حاجة إلى والءات فوقيزة  overarching loyaltiesواضزحة

زتمرة .فعنزدما تتعزارض مصزلحة الزوطن مززع
األسزس فزي اإلدراك الجمزاعي ،وناتجزة عزن تجزارب تاريخيززة مس ّ
"الشززقيق" أو "األم الحنززون" أو "الحليززف" أو "القضززية" ،وعنززدما ُيشز ّزكل التنززاقض فززي هززذا الموضززوع انقسززاماً
داخلياً يهدد مصير البلد ،يجب تقديم الزوالءات الفوقيزة علزى أي اعتبزار آخزر ،مزن دون البحزث فزي مزن هزو

على حق ومن هو على خطأ ،إذ يجزب أالّ تسزمو أيزة قضزية علزى تضزامن اللبنزانيين ،الزذي هزو والء فزوقي

 .125المرجع نفسه.
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بدونزه تتهززدد السززيادة .ومززا يحتززاج إليززه مجتمززع ميثززاقي بعززد سززنوات مززن الحززروب ،هززو درجززة عاليززة جززداً مززن
الوفاق على السيادة.126

إن مغ زززى عب ززارة "لبن ززان وط ززن نه ززائي لجمي ززع أبنائ ززه"ُ ،مض ززاف اة إل ززى عب ززارة "لبن ززان عرب ززي الهوي ززة

عدل هو التالي :إن تشريع أبواب ونوافذ لبنزان ،لتحقيزق أحزالم "لبنانيزة" أو
الم ّ
واالنتماء" ،في مقدمة الدستور ُ
نظل متضامنين ،كما في
ويهدد عروبته ودوره العربي الرائد .فهل ّ
"عروبية" من الماضيُ ،يهدد سيادة لبنان ُ
مجابهة عملية "عناقيد الغضب" ،في كل قضايا السيادة؟

3
عوامق ومقومات السلم األلهلي في النظام الدولي المعاصر
ما هي الفائدة من دراسة مظاهر التضامن والدفاع عن الحريات في زمن الحرب؟
التعمق في كيفية العمل على تخطي الحرب .إرادة تجاوز الحروب
أوالً :إن الهدف االساسي هو ّ
والكزوارث ال تصززنع وحززدها السززالم ،بززل تحتززاج الززى معرفززة آليااة الساالم األلهلااي وميكانيكياتززه لتعزيززز مناعززة

المجتمع ضد المخاطر الداخلية والخارجية.

اني ااً :مززن فوائززد هززذا الززنمط البحثززي بنززاء الااذاكرة إذ يخشززى أن يززؤدي نسززيان تلززك التجززارب الززى
إهمال قيمة تضحيات المجتمع اللبناني.
ال ااً :يسززمح البحززث إكتشززاف األفعززال والمواقززف التززي هززي بمثابززة نمززاذج فززي الثقافززة المواطنيززة

زنويا تالمزذة المزدارس والثانويزات .وبهزذا العمزل يظهزر
ّ
ويتعين أالّ تبقى طي النسيان .ويمكن أن يفيزد منهزا س ً
المجتم ززع اللبن ززاني ان ززه ي ززدين بالعرف ززان ،ول ززو بع ززد ح ززين ،لجمي ززع األش ززخاص ال ززذين ق ززاموا بمب ززادرات لص ززالح

التضامن والدفاع عن الحريات.

داعمززا للبنززاء الززديمقراطي
تشززكل التقاليززد المدنيززة اللبنانيززة فززي العززيش المشززترك أرسززماالً
ً
اجتماعيززا ً
وللمجتمع المدني والسلم االهلي .النسي االجتماعي في لبنزان يشزهد تماسزكاً بزين الطوائزف الدينيزة لزم يزنجح
العنززف فززي تحطيمززه رغززم كززل مززا عززانى طيلززة سززبع عش زرة سززنة مززن الحززروب .حززافظ العديززد مززن االف زراد

والجماعزات فزي هزذا البلزد علزى القزيم االنسزانية وعلزى معزايير االحتزرام والتسزامح واإلدارة السزلمية للتنزوع فزي

خضززم الحززروب .ونجززح لبنززان ،تاليزاً ،فززي الحفززاظ علززى فسززحة حريززة بفضززل تنززوع طوائفززه التززي هززي جميعهززا

اقليات.

 .126المرجع نفسه.
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فززي م زوازاة تصززاعد حززدة الحززرب الداخليززة فززي لبنززان ،تحززرك السززكان المززدنيون فززي مقاومززة مدنيززة

تمكنززت مززن الحززد جزئي زاً مززن الخسززائر علززى الصززعيدين البشززري والمززادي .ولكززن ُيخشززى فززي مرحلززة السززلم
واالمن ،انهيار المسار الديمقراطي بفعل عناصر داخلية وخارجية.
يستدل من تجارب العديد من الدول التزي تعرضزت ألزمزات عنيفزة فزي تاريخهزا ،ان قزوة المجتمزع

المدني او ضعفه أثّ ار تأثي اًر كبي اًر على الطريقة التي صمدت بها الدولة امام تلك االزمات .ففي لبنزان مزثالً،
انهززارت الدولززة او كززادت واصززبحت المؤسسززات الحكوميززة فززي حالززة عجززز كّلززي ،إال ان العديززد مززن اركززان

المجتمع المدني ،افراداً وجماعات ،حافظ على حيويته ونشاطه حتى في ظل اوضاع الحرب .وهذه الفعالية
المدنية هي التي وّفرت الزدعم والتأييزد المعنزوي والمزادي أحيانزاً لصزمود االهلزين .وتجزدر المالحظزة الزى ان
التنظيمات المدنية اللبنانية القائمزة عمومزاً علزى أُسزس مذهبيزة دينيزة تجزاوزت حزدود الطوائزف مقدمزة العزون
في مناسبات عديدة للمواطنين في مختلف المناطق.
تكمن الحاجة الى بلورة ثقافة سياسية لبنانية عربية جامعة مستمدة من البحزوث المقارنزة وتنطبزق

على المجتمع اللبناني وعلى المجتمعات االخرى المشابهة له .تكتسب التجربة اللبنانيزة اهميتهزا مزن السزياق
المقارن خاصة بعد بروز انواع جديدة من الحروب في العالم مشابهة للحروب في لبنان .فالحرب في لبنزان
هي حالة نموذجية في توليد النزاعات وادارتها ،وهي حالة اختبارية امتدت بعزض تجاربهزا الزى بلزدان اخزرى

تم اختبارها اوالً في المختبر اللبناني.
تستعمل فيها تقنيات ّ
المجتمعززات العربيززة عام ز ًة متعطشززة الززى نشززال جمززاعي مززن اجززل توطيززد دعززائم حقززوق االنسززان
والديمقراطيززة والتربيززة علززى السززالم إنطالق زاً مززن توثيززق وتحليززل تطززورات المجتمززع المززدني ومتابعتهززا ،ونشززر
الوعي بها ،بهدف تعميقها.

يوجد الكثير من الكتابات في لبنزان والزدول العربيزة عزن المجتمزع المزدني ودوره فزي الحفزاظ علزى

الديمقراطية والسالم والدفاع عنهما ،وقد ادت التجربة اللبنانية الى وفرة في االنتاج ،لكن الدراسات الميدانيزة
التفصزيلية نزادرة ج ًزدا .تفتقزر بزرام التنشزئة المواطنيزة فزي معظزم الزدول العربيزة الزى رصزد محطاات-احااداث
معبرة في التضامن والدفاع عزن الحريزات .وال تتزوافر فزي كتابزة هزذه المحطزات-االحزداث مزواد مزن التجربزة

يتم ايراد وثائقها بشكل ش ّزيق ،وذلزك بهزدف تعمزيم فائزدة العمزل علزى أوسزع قاعزدة مزن النزاس
الذاتية ،كما ال ّ
شكل هزذا الفصزل عزن
وي ّ
وتوسيع امكانيات استغالل المواد في برام اعالمية وتربوية حول حقوق االنسانُ .
مقاومة المجتمع المدني ،دراسة ميدانية وفق هذه المنهجية.

تكمن معضلة التعريف بقيم ومعايير وممارسات المجتمع المدني في لبنان والدول العربيزة عامز ًة
في شقين :في االسلوب وفي توفير مادة اصيلة صالحة لالستعمال.

مقاومة المجتمع المدني لمنظومة الحرب
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تمي زززت الد ارس ززات ح ززول التض ززامن ودف ززاع المجتم ززع الم ززدني ع ززن الحري ززات ف ززي لبن ززان حت ززى الي ززوم

بالنقاش النظري الصرف.

دار نوع من الجدل حول تعريف وتحديد مفهوم ومحتزوى المجتمزع المزدني بزين نخبزة مزن المفكزرين

واالختصاصيين في العلوم االجتماعية .أدى ذلك الى حصول تشتت مما حال دون التقدم فزي فهزم المشزكلة.
ولم تتعمم فوائد هذه المناقشزات ،خاصزة مزن زاويزة ترجمتهزا العمليزة لمشزاركة الشزريحة الكبزرى مزن الق ّزراء ،او
لصوج برام تربوية وتثقيفية .معظزم هزذه الد ارسزات تخزرج عزن فهزم القزارئ المتوسزط الثقافزة فزي لبنزان والعزالم
العربي عام ًة .ووجدت فجوة عميقزة بزين ثقافزة النخبزة والثقافزة الشزعبية ممزا حزال دون نشزر قزيم وثقافزة داعمزة
للمجتمع المدني .ويمكن تحديد بعض المنطلقات الخاصة بالحاجات البحثية المسزتقبلية للمجتمزع المزدني مزن
خالل القواعد واإلستنتاجات التالية:

 .1ضااارورة إنمااااء سااالوكيات فاااي البناااا المجتمعياااة التحتياااة :معظززم الد ارسززات الصززادرة ح ززول

الموضززوع ال تُززدخل القناعززة الززى االنسززان لتكززوين نمززط سززلوكي يمكززن ترجمتززه فززي الحيززاة العامززة .الد ارسززات
الميدانيززة نززادرة .والحاجززة ماسززة الززى نمززاذج تنطلززق مززن القاعززدة ،أي مززن النززاس والبنززى المجتمعيززة التحتيززة،

خالفاً للمنحى الفزوقي ،وبعيزداً عزن التجريزد .وخاصز ًة اسزتخراج الكيفيزة التزي تسزمح لقزوى المجتمزع المزدني ان
تكون مؤثرة في السياسيات والق اررات التي تتخذ في الدولة.
 .2ضارورة تتصاايل البحااث فااي المجتمااق الماادني :تتمحزور المآخززذ علززى ادبيزات المجتمززع المززدني

حول القول بعزدم أصزالة المفزاهيم المعتمزدة وبزأن هزذه الد ارسزات هزي شزديدة االلتصزاق بالتجربزة الغربيزة ،ممزا

أثار تحفظات البعض وأدى الى تقديم صورة سجالية .بينما ُيفتزرض اإلنطزالق مزن وقزائع ميدانيزة معاشزة فزي
المجتمزع اللبنزاني وهزي أصززيلة فزي خصوصزياتها اللبنانيززة وامتزداداتها العربيزة .هزذا النزوع مزن االبحزاث ُيشز ّزكل
مساهمة جديدة طرحاً ومعالجة لموضوع تفتقر اليه االدبيات العربية .ان لبنزان يتمتزع بقزدر مزن حريزة التعبيزر
والتفكير والمعتقد والعمل وما الى ذلك ،ولكن الممارسة السياسية ما تزال قاصرة عن تأمين ديمقراطية فاعلة.

 .3ألهمياااة الاااربط باااين البحاااث والتطبياااق :ان االعم ززال الميداني ززة ف ززي ص ززمود المجتم ززع الم ززدني

تبين أهمية الربط بين البحث االصيل والتطبيق .يقتضي البحث فزي مجزاالت التضزامن مزن أجزل
المعروضة ّ
السالم والديمقراطية والعمل في سبيل ذلك ،ويوفر لبنان امثولتين :امثولة في اهزوال الحزرب ،وامثولزة أهزم فزي
خروجه من هذه االهوال مع االحتفاظ بتماسكه الداخلي .وهذه رسالة انسانية يتوجب قراءتها قراءة متجددة.

غالب زاً مززا نسززتعمل الديمقراطيززة كوسززيلة إذا انسززجمت مززع طلباتنززا ،وهززي ليسززت داخلززة فززي بنياتنززا

الذهنيززة فززي العائلززة والمدرسززة والمؤسسززة االجتماعيززة .ان بنززاء المجتمززع المززدني يززوفر حززاج اًز تجززاه المخززاطر
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التوتاليتاريززة .وتززوفر د ارسززة الجمعيززات االهليززة الطوعيززة والتعدديززة االجتماعيززة بشززكل عززام مجززاالً واسززعاً لبنززاء

السلم ولدراسة سياق الدمقرطة.

 .4بنااااء مضاااامين ال قافاااة السياساااية :ال يمكززن االرتقززاء بالديمقراطيززة مززن دون بنززاء مض ززامين

الثقافة السياسية ،واعادة تقويم دور االتحادات والجمعيات والتنظيمات المهنية والعمالية والثقافيزة والفكريزة فزي
ضؤ الوهن والتقهقر اللذين أصاباها.

الغالززب علززى حززديث المجتمززع المززدني هززو القززول الخززاطئ بوجززود خصززومة عميقززة يصززعب تصز ّزور

زوالهززا بززين هززذا المجتمززع والدولززة .بينمززا تبز ّزين الحالززة اللبنانيززة ان المجتمززع المززدني ال يمكنززه ان يسززتقيم عنززد
غياب الدولة او انعدامها .لم يتمكن المجتمع المدني زمن الحروب في لبنان ان يعزوض ضزعف الدولزة ،فقزط

تمكن من الحد من االضرار والخسائر.

الخاتمة
نهاية الحروب وبناء السالم اللبناني
مقارنة واستنتاجات

تكمن أهمية التجربة اللبنانية ال على المستوى المعرفي فحسب ،بل ألنها ذات معنزى وفائزدة

لحوالى نصف سكان العالم الذين يعيشزون فزي مجتمعزات شزبيهة مزن حيزث تركيبتهزا بزالمجتمع اللبنزاني
الزذي ش ّزكل وال يززال نوعزاً مزن مختبزر .لكزن لبنززان لزم يتلبزنن ،بزل صز ّزدر هزذه الوصزفة إلزى دول اخززرى.
ورغم أن كلمة لبننة تعني اإلنشقاق واإلنفصال… الخ ،ف ن لبنان خرج من الحرب موحزداً بينمزا تعزاني

بلدان أخرى اإلنشقاقات :من االتحاد السوفياتي السابق إلى يوغوسالفيا إلى غيرهما من البلدان.

يوفر المثال اللبناني نموذجاً عن صدمة الواقع في االتنزو-سزتراتيجية المعاصزرة .إذ يقتضزي
بعززد سلسززلة تجززارب الحززروب فززي لبنززان مززا بززين  1975و 1990اعتمززاد الحززذر فززي البحززث فززي قضززية

الطوائززف واألقليززات فززي النظززام الززدولي المعاصززر ألنهززا تشز ّزكل وسززيلة لالسززتغالل فززي الص زراع الززدولي.

علماً بأن الطوائف اللبنانية هي كلهزا طوائزف أقليزة وأصزيلة فزي لبنانيتهزا وعروبتهزا .يتع ّزين تاليزاً اعتمزاد
نه ز أكثززر حكمززة وعقالنيززة فززي طززرح مطالززب اإلصززالحات الداخليززة ،وربمززا العمززل ضززمن المكتسززبات

القائمة وتدريجياً بدالً من طرح مشاكل إجمالية في النظام يستغلها الخارج وتكون الطوائف ضحية هذا
االستغالل .فالزمن الذي كانت القوى الداخلية تبحث فيه عن االستقواء بالخارج قزد ولزى ،وكزذلك تب ّزدل
ّ
تميز بها عصر سياسة االستقطاب الدولي.
نظام زمن الحمايات والضمانات التي ّ
ُيثب ززت البح ززث والتحلي ززل الوص ززفي لظز زواهر الحال ززة اللبناني ززة كي ززف يمك ززن لمنظوم ززة الح ززرب
التمأسس في مجتمع مؤلف من طوائف عزدة مزع عناصزر شزديدة التزداخل مزن الخزارج ،وبطريقزة تزؤمن

لهذه المنظومة االستمرار بتمويل ذاتي ،وبوسائل تعيد انتاج العنف وعناصر النززاع ،إلزى درجزة يصزبح

تفكيك هذه المنظومة خاضعاً لتسوية دولية واقليمية.
تشززكل االتنززو-سززتراتيجية فن زاً مززن فنززون الحززرب المعاص زرة :شز ّزل الجززيش بأسززاليب وخيززارات
عديدة ،ميليشيات برعاية اسياد خارجيين ،خطول تماس وقناصة ،اتفاقات علزى العموميزات تزؤدي إلزى
مززأزق وطنززي ،قبززول الززبعض ورفززض الززبعض اآلخززر ممززا يززوفر لالعبززين الخززارجيين مبززررات إضززافية
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لوصف الحرب في لبنان بز"األهلية" .وهزذه المأسسزة لمنظومزة الحزرب تتمتزع بحظزوظ أكبزر فزي النجزاح

بقدر ما يكون نظام األمن اإلقليمي نفسه مزعزعاً أو مأزوماً.

يمكن اعتبار لبنان بأنه يشكل حالة نموذجية لد ارسزة أزمزة الوحزدة والتعزدد فزي العزالم العربزي

وللبحث في مستقبل المجموعة العربية في النظام الدولي .الحروب فزي لبنزان منزذ  1975هزي ،عربيزاً،
حالة نموذجية للحرب العربيزة البزاردة القائمزة منزذ تأسزيس الجامعزة العربيزة ،وبصزورة مناقضزة ألهزداف

هززذه الجامعززة .انهززا ،دولي زاً ،نمززوذج للحززرب العالميززة الثالثززة بز دارة الززدولتين العظميززين وبواسززطة الغيززر،
كحززرب بديلززة عززن الحززرب بززين األفرقززاء األساسززيين والتززي ،فززي حززال إنززدالعها علززى األرض الفعليززة

للمعركززة ،ف ز ن كلفتهززا تكززون باهظززة لألفرقززاء الكبززار .انهززا ،سياسززياً وعسززكرياً ،نمززوذج فززي سززبل توليززد

الن ازعزات وادارتهزا .وقزد امتزد بعزض تجاربهزا إلززى بلزدان اخزرى ،اسزتعملت فيهزا وسزائل اختُبزرت أوالً فززي
المختبر اللبناني.
هززل الحززروب اللبنانيززة هززي فع زالً حززروب أهليززة؟ ان الحالززة اللبنانيززة هززي نمززوذج لمززا يمكززن

تسززميته بززالحروب الداخليززة الموجهززة مززن الخززارج بواسززطة زعامززات داخلي زة تززديرها محلي زاً .تقززوم فئززات
داخلية باالستقواء على بعضها البعض بدعم من الخزارج ،أو تسزعى إلزى تزأمين الزدفاع عزن نفسزها مزن

خززالل هززذا الززدعم ،فيتززدخل الخززارج مسززتغالً التوازنززات الداخليززة الدقيقززة والعوامززل النفسززية فززي المجتمززع

زتم اسززتجابة لطلززب يوجهزه أحززد األطزراف المحليززين ،األمزر الززذي يززدفع
المتنزوع .بعززض هزذه التززدخالت ت ّ
طرفاً آخر على طلب مساعدة خارجية من جهات اخزرى ،فيتحزول النززاع إلزى نززاع بزين العبزي الزداخل
والخارج ،أي من صراع محّلزي إلزى صزراع بزين قزوى خارجيزة .هزذه المزداخالت ترفزع حزدة النززاع بحيزث

يصبح أكثر عنفاً وتعقيداً ،مما يجعل التسوية رهناً بمصالح الالعبين الخارجيين الكبار.
ويمكن ان يكون طلب المساعدة الخارجية قسزرياً ،عنزدما تزرغم عليزه احزدى الفئزات الداخليزة
زادة ال
لشززعورها بززأن مي ززان القززوى يميززل لمصززلحة خصززمها بطريقززة ال تسززتطيع بمفردهززا تصززحيحه .وعز ً
تعيززر أي اهتمززام للززثمن ال ززذي يمكززن أن تدفعززه نتيج ززة هززذا التززدخل ،فتس ززتجيب القززوة الخارجيززة طلبه ززا

ألسباب عدة :إما خوفاً من فزراج تسزعى إليزه قزوة معاديزة إلزى بسزط نفوذهزا مزن خاللزه ،او ألن الهزيمزة

تخدم فئة داخلية ال تريد القوة الخارجية خروجها متنصرة.1

يحص ززل الت ززدخل عن ززدما يخت ززل ميز ززان الق ززوى بش ززكل ج ززوهري ،ويس ززتحيل إع ززادة التز زوازن إال

بالتززدخل ،أو عنززدما يسززمح التززدخل لقززوة خارجيززة بتحسززين موقززع تفاوضززي حززول قضززية ال تكززون دولززة
النزاع معنيزة بهزا بالضزرورة .عزرف لبنزان منزذ  1975أربعزة أنزواع مزن التزدخالت هزي :التزدخل السزوري

ع ززام  ، 1975والت ززدخل العرب ززي لز زز"قوات ال ززردع العربي ززة" بموج ززب قز ز اررات قمت ززي الري ززاض والق ززاهرة س ززنة
 ،1976واالحتالل االسرائيلي المعروف بز"عملية الليطاني" عام  1978الذي توقف عند نهزر الليطزاني

1
مسرة" ،المسألة اللبنانية :دراسة حالة في احتمالية البلقنة" ،حاليات ،العدد ( 44خريف  ،)1986مركز
 .انطوان ّ
التوثيق والبحوث اللبناني ،بيت المستقبل ،انطلياس (لبنان) ،ص .55-16
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علززى مسززافة  40كيلززومت اًر داخززل الحززدود الدوليززة قبززل أن يتوغززل عززام  1982إلززى العاصززمة بيززروت،
والتززدخل االميركززي – الفرنسززي عززام  1984الززذي تجززاوز دور الق زوات المتعززددة الجنسززيات التززي كانززت

تضم ايضزاً ايطاليزا وبريطانيزا ،فقصزفت الطزائرات والبزوارج ،وبينهزا نيزوجرزي كبزرى المزدمرات البحريزة،
مواقع في الجبل والضاحية.2

هذا التفاعل بين الداخل والخارج أدى إلى حالزة نزاعيزة وضزعية فزي لبنزان نمزت بمعززل عزن

العالقززات اليوميززة التززي نسززجتها األجيززال بززين الطوائززف .ويوضززح الفصززل السززابع عززن المجتمززع المززدني

مززن دون اسززتغراب وقززائع دامغززة حززول عززودة هززذه العالقززات إلززى دورتهززا العاديززة كلمززا توقززف القصززف

وأُزيلززت الح زواجز وتززوفر األمززن .وقززد أدى التززدخل الخززارجي فززي الن ازعززات الداخليززة إلززى إطالززة عمززر

الصراع ،وتحولت الحرب ،تبعاً لذلك ،إلى حرب أهلية حتى بين أبناء الصف الواحد.
هززذه المنظومززة أدخلززت لبنززان فززي االسززتقطاب االقليمززي والززدولي كرهينززة ،أو كبلززد مخطززوف

على المستوى الزدولي .وكمزا ُيخطزف األفزراد كرهزائن للتبزادل المصزلحي أو للضزغط ،كزذلك إتُخزذ لبنزان
كرهينة من أجل تبادل مصلحي أو لتحقيق صفقة اقليمية ودولية .وعندما ضعفت التزدخالت الخارجيزة
لم تعد القوى الداخلية تملك نفس القوة .كان حجم األسلحة يتعزدى قزدرة أي فريزق داخلزي .ومزن المؤكزد
أن كززل القززوى الخارجيززة التززي تززدخلت ،كانززت أقززوى ،عسززكرياً واقتصززادياً وسياسززياً ،مززن كززل األفرقززاء
اللبنانيين المتصارعين .لكزن كزل تزدخل كزان بمثابزة حزافز لالنتقزال إلزى مرحلزة جديزدة مزن الحزرب أشزد

عنف زاً مززن الم ارحززل التززي سززبقت التززدخل الخززارجي .فالتززدخل االس زرائيلي أدى إلززى "حززرب الجبززل" فززي
الشوف وعاليه في ايلول  .1983وأدى التدخل االميركي إلى وقزوع احزداث بيزروت فزي شزبال .1984
وكل االطراف المتدخلة ،تحولت إلى طرف من أطراف النزاع في لبنان.

اس ززتعمل العن ززف ف ززي ال ززداخل إل ززى أقص ززى الح ززدود بغي ززة إح ززداث تغيي ززر ف ززي جغرافي ززة لبن ززان

الطبيعيزة والبشزرية .هززذا الهزدف االسزرائيلي األبززرز للحزرب فزي لبنززان ينزدرج فزي سززياق "مشزاريع" تغييززر

جغرافي في المنطقة العربيزة ،مزن خزالل حزروب طويلزة فزي لبنزان تزؤدي إلزى زرع الزبغض فزي النفزوس

وتقضي على التعايش لبنانياً وعربياً .نمت الحرب في الداخل انطالقاً من فعل يحدث ردة فعزل ،فتقزود
بدورها إلى تسوية تتخطاها أحداث مستجدة .وتؤدي التسزوية هزذه إلزى فعزل وردة فعزل جديزدين وتسزوية

جديززدة وتنطلززق الدوامززة .وكززان كززل حززل ين ززت شززبكة تحالفززات جديززدة تحشززد القززوى المتضززررة وتعي ززد

االقتتال.

والعنززف نفسززه أدى خززالل الحززرب إلززى مززأزق داخلززي بززين الطوائززف والززى كلفززة باهظززة .وهززذا

يقود إلى الحديث عن حتمية التسوية التفاوضية ألن العنف قام علزى أسزاس التزوازن ،وتقاسزم المنزاطق

 .2محمد السماك" ،التدخل الخارجي في االزمة اللبنانية" ،السفير 19 ،و 20آب .1984
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والمنزافع .ولزم يكززن العنزف شززامالً بهزدف اختززال اآلخزر ،أو لزم يززنجح فزي الوصززول إلزى أهدافززه .وأدرك
كل أطراف الداخل أن هذا االختزال غير ممكن أو باهظ الكلفة.

قامززت ايززديولوجيات الحززرب علززى رفززض التسززويات ونقززض الميثززاق الززوطني وتقاسززم السززلطة

التززي يكرسززها الدسززتور اللبنززاني .لكززن العنززف كززان يجززري وفقزاً لهززذه القواعززد نفسززها .انززه تعززايش همجززي
يتمظهززر فززي وقززائع عديززدة :النهززب مشززترك ،والقصززف متبززادل ومت زوازن .إذا قصززفت منطقززة تعرضززت
المنطقة المقابلة للقصف .والتنقل بين المناطق أيضزاً كزان يحصزل علزى أُسزس ميثاقيزة .فزالمواطن مزن
طائفة معينة يعبر الحواجز برفقة شخص من طائفة اخرى ليضمن انتقاله .وسائقو التاكسي في مطار

بيز ززروت يتقاسز ززمون العمز ززل ب موجز ززب تسز ززوية لتبز ززادل الركز ززاب بحسز ززب المنز ززاطق والطوائز ززف .ومسز ززؤولو

الميليشززيات كززانوا فززي تعززايش مصززلحي تبززادالً وتقاسززماً للمنززافع .والخطززف كززذلك كززان متوازن زاً لتحقيززق
التبادل أو إلظهار القدرة الذاتية على التفاوض .ولكل مخطوف سعره في سوق التفاوض .والهدنزة فزي
اواخززر الشززهر تززتم باتفاقززات ضززمنية بززين المتحززاربين لقززبض الرواتززب .وتززأمين تمززوين المنززاطق بززالمواد

الحيوية ،واصالح أعطال شزبكات الكهربزاء والميزاه والهزاتف يزتم بتسزويات ميدانيزة مصزلحية .لكزن قزادة
المقاتلين كانوا يرفضون التسوية فزي خطابزاتهم وايزديولوجياتهم ،وفزي الوقزت نفسزه يتجنبزون تهديزد حيزاة

بعضززهم إد ارك زاً مززنهم انهززم شززركاء فززي التقاتززل ومهززددون باالغتيززال إذا مززا اغتيززل أحززدهم .انهززا مظززاهر
متعززددة لتعززايش همجززي وعنززف متزوازن .وال يجززري العنززف علززى هززذا الززنمط المتزوازن فززي بلززدان اخززرى،
مثزل ايرلنزدا وافريقيزا الجنوبيزة وسزري النكزا وقبزرص والهنززد وغيرهزا .لزذا فالتعزايش الزذي كزان حتميزاً فززي
العن ززف م ززالزم للمجتم ززع اللبن ززاني ،والمش ززكلة ه ززي ف ززي االنتق ززال م ززن التع ززايش الهمج ززي إل ززى المش ززاركة

العقالنية.

1
التقسيم كحل للحروب األلهلية؟
هززل ُيشز ّزكل التقسززيم الجغ ارفززي عالجزاً للحززروب الداخليززة؟ تظهززر التجززارب الدوليززة فززي العديززد

شكل الحل المزانع الحتمزاالت نشزوب الحزرب مزن جديزد :خاضزت كرواتيزا
من الحاالت بأن التقسيم لم ُي ّ
حرباً ثانية مع صربيا بعد انفصالهما عام  .1991كذلك تحاربت اريتريا واثيوبيزا فزي نززاع علزى الحزدود

بزين  1999و 2000بعزد أن انفصززلتا عزن بعضززهما عزام  .1991والتقسززيم الزذي حصززل فزي الصززومال

انهار بعد موجة جديدة من العنف عام  .1992وعرفت قبرص الحرب مجدداً عام  1974بعد أن كان
قززد شززطرها "الخززط األخضززر" بززين  1963و 1967إلززى منززاطق يمكززن الززدفاع عنهززا عسززكرياً ،وتتمتززع
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باالستقالل اإلداري .ويصف كوف دو مورفيل التقسيم بأنزه "حزل جنزوني غيزر ممكزن التطبيزق" ،ويقزول
فيه جان لوي كيرمون بأنه "ال يحل مشكلة التعايش ،بل على العكس يستبعد كل إمكان للتعايش".3

وفي المقابل ظهرت نزاعات دامية وحروب داخلية أفضت إلزى حزل سزلمي مزن دون تقسزيم،

كمزا هزي عليزه الحززال فزي سزيالن ولبنززان وجنزوب افريقيزا وغواتيمزاال واوغنززدا .وأدى انفجزار الوضزع فززي

لبنان عزام  1975إلزى تفّلزت الغ ارئزز التقسزيمية .لزم تزنجح خطزول الفصزل بزين المتحزاربين التزي شزكلت

نوعاً من تقسيم واقعي الحقوقي إلى تكاثر االنقسامات المذهبية والصزدامات الداميزة بزين أبنزاء الصزف
الواحد ،بحيث أخذت "القوى المسيحية تأكل بعضها ،كما أكلت القوى اإلسالمية بعضها بعضاً".4
يتبز ّزين مززن د ارسززة  125حالززة حززرب داخليززة وقعززت فززي العززالم منززذ نهايززة الحززرب العالميززة
(ي ارجزع جزدول بهزذه الحزروب فزي ملحزق  2فزي الصزفحات األخيزرة
الثانية ،بما فيها الحزروب فزي لبنزان ُ

تم اعتماد الحل التقسيمي ( 21حالة فقط) ،بينما جرى اعتمزاد الحزل
من الكتاب) ،أنه في حاالت قليلة ّ
الوحززدوي فززي معظززم الحززاالت ( .)104ولززم ُيشز ّزكل التقسززيم ح زالً ألنززه لززم يمنززع تجززدد الحززرب وتكززاثر
االنقسززامات حتززى الداخليززة منهززاُ .5يسززتخلص مززن نتززائ هززذا البحززث أن معضززلة األمززن هززي العامززل
األساسززي والحاسززم فززي نشززوء التطلعززات التقسززيمية .وأن هززذه المعضززلة هززي فززي أسززاس عمززق التفكيززر

بالتقسززيم الززذي تعز ّزول عليززه الجماعززات الداخليززة المتحاربززة مززن أجززل تحقيززق انفصززال ديمغ ارفززي داخززل
معاقل وتجمعات يمكن الدفاع عنها .كما ان تعبئة الطوائف هي ظاهرة ناجمة أصالً عن العنف الزذي
يتعرض له أفرادها.
ّ
بتعبيززر آخززر ،كلمززا كززان األمززن مسززتتباً فززي الززداخل كلمززا تراجعززت االحززالم التقسززيمية عنززد
المواطنين أو أحالم التغيير العنفي لديهم .وبالعكس ،ف نزه كلمزا ت ارجزع اإلطمئنزان النفسزي حيزال مسزألة

زادة تبززرز الهزواجس األمنيزة فززي
األمزن ،كلمزا تعاظمزت مخززاوف المزواطنين وانتشزر الفكززر اإلنع ازلزي .وع ً
المجتمعات المركبة من عدد من المجموعات تشوب العالقة بينها حالة من الحذر والمخاوف المتبادلة

ألن كززل جماعززة تعتبززر أن أمنهززا معز ّزرض للتهديززد مززن الجماعززة االخززرى .وتنشززأ تبع زاً لززذلك داخززل كززل
جماعة إيديولوجيا االختالف الموّلدة للنزاعات.
لززم يشززذ الوضززع اللبنززاني عززن هززذا اإلطززار الززدولي المقززارن ،وتجربززة لبنززان غنيززة فززي هززذا

المجال لذا يقتضي استغالل المظاهر اإليجابية .تراكمت المخزاوف والرواسزب بزين اللبنزانيين منزذ زمزن

بعيززد :مززن الخززوف علززى االسززتقالل  ،1943إلززى االسززتياء مززن عززدم تززدخل الجززيش لقمززع ح زوادث ثززورة
 .3خالد قباني" ،نحو نظام إداري – سياسي جديد للبنان" ،حاليات ،العدد ( 33شتاء  ،)1984مركز التوثيق
والبحوث اللبناني ،بيت المستقبل ،انطلياس (لبنان) ،ص .28-13
 .4المرجع السابق.
. Cf. Nicholas Sambanis, “Partition as a Solution to Ethnic War: An Empirical
Critique of the Theoretical Literature”, in World Politics, vol. 52, july
2000, no. 4, pp. 437-483.
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 ،1958إلى الخوف من االستيالء على الحكم بعد المحاولة االنقالبية عام  ،1961إلزى الخزوف علزى
المقاومز ززة الفلسز ززطينية .فز ززي حز ززين أن األسز ززباب النفسز ززية تحتز ززاج إلز ززى معالجز ززة واسز ززتكمال دولز ززة الحز ززق

والمؤسسات كي يرتاح الناس ،وتعود الثقزة بزالحكم وتزنعكس علزى المصزالحة الوطنيزة ،وعلزى المسزتوى

المصززغر .يحتززاج اللبنززانيون إلززى طمأنززة والززى إيجززاد أُطززر محليززة فززي المسززتقبل للحززد مززن احتمززاالت

التهجير والهجرة و"هندسة الشعوب".6

لززدى اللبنززانيين إدراك بززأن األوطززان ال تُبنززى إال بززالقوة الحربيززة وباالنتصززار العسززكري ،بينمززا

تُ ّبين التجربة المعاشة في خضم الحروب ما بين  1975و ،1990إلى تجربة العديد مزن الزدول ،تُثبزت
أن بناء األوطان ليس حتماً بالحديد والنار وسفك الدماء ،بل أيضاً بفضل قبزول متبزادل وتفزاوض :إمزا

بسز زبب اس ززتحالة االنتص ززار العس ززكري ،أو بس ززبب الكلف ززة الباهظ ززة له ززذا االنتص ززار حت ززى بالنس ززبة إل ززى
المنتصر نفسه.

2
ضرورة إبتعاد المؤرخين عن "أسباب" الحروب
يركز المؤرخون كثي اًر في كتاباتهم عن الحروب الداخلية على البحث المستفيض في أسباب
انززدالع هززذه الحززروب فززي العززالم اليززوم .لكززنهم ال يززوفرون الكثيززر مززن المزواد المتعلقززة بكيفيززة انتهائهززا أو

توقفها .غالباً ما تنتهي تلك الحروب بالتفاوض بين األطراف المتحاربة بفعل استحالة تحقيق أي مزنهم
انتصا اًر حاسماً على خصمه يسمح له بتطبيق مبدأ "كزل شزيء للزرابح" ،أو بسزبب الكلفزة الباهظزة لهزذا
االنتصززار حتززى بالنسززبة إلززى المنتصززر .ويززوفر النمززوذج اللبنززاني أحززد أبلززغ األمثلززة علززى صززحة هززذا

االستنتاج.

يظهر حساب الكلفة والمنفعزة انزه مزن األفضزل الوصزول إلزى صزيغة "ال غالزب وال مغلزوب"

إلنهز ززاء القتز ززال .وتبز ززدو نهايز ززة الحز ززروب الداخليز ززة أحيان ز زاً ضز ززرورة ماسز ززة لوضز ززع حز ززد للنز زززف البشز ززري
واالقتصززادي الززذي يمكززن إذا اسززتمر أن يوصززل إلززى االنهيززار الشززامل لالوضززاع .يمكززن للتس ززوية أن

تص ززبح نهائي ززة إذا ارتبط ززت بثقاف ززة سياس ززية وذاكز زرة جماعي ززة وادراك نفس ززي ب ززأن االنتص ززارات يس ززتحيل

تحقيقها.

لكن بعض الحروب الداخلية ال تنتهي إال بصزيغة "غالزب ومغلزوب" ممزا يسزمح بفزرض ح ّزل
زادة
قززادر علززى الصززمود واالسززتمرار لم ارحززل طويلززة .فالتسززويات الناجمززة عززن المفاوضززات ال تصززمد عز ً

بقدر صمود الحزل الزذي يفرضزه االنتصزار العسزكري .ألنزه إذا ترافقزت التسزوية مزع قبزول المتصزارعين
لها ضمنياً وعلى مضض ،عندها تكون التسوية مؤقتة استعداداً لجولة عنف اخرى .ومن هنزا ال يحبزذ

 .6موشززي شززامير" ،يوجززد حززل :تقسززيم لبنززان" ،الساافير ،1983/10/24 ،نق زالً عززن معززاريف (اس زرائيل) .ويتحززدث
موشي ارينز عن "هندسة اسرائيلية للبنان" في تصريح إلى وول سترات جورنال في .1982/6/11
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البعض أن تنتهي هذه الحروب بالمفاوضات والتسوية :في اميركا نشزبت عزام  1861حزرب أهليزة بزين
الواليزات الشزمالية والواليززات الجنوبيزة ،وانتهزت بتحريززر الزنزوج مزن العبوديززة ،وباتحزاد الشزمال والجنززوب

في دولة واحدة ،لزم يمزض وقزت طويزل حتزى أصزبحت الواليزات المتحزدة قزوة عظمزى فزي العزالم .7مزاذا

كزان يمكززن أن يحصزل لززو انتهززت الحزرب األهليززة األميركيزة عززام  1862بمسززاومة بزين واليززات الشززمال

تكرس استمرار العبودية؟ وبرغم ذلك ،حتى في هذه الحرب األهلية األميركية وجدت عناصر
والجنوب ّ
تم التفاوض عليها :فاألقطاب اإلتحاديون كانوا يخشون عودة العمليزات االرهابيزة بعزد عزام 1865
حل ّ
مززن جهززة ،فيمززا كززان يصززعب علززى اإلنفصززاليين الجنززوبيين االستسززالم كمززا حززدث لززو أن قززادة الشززمال

أعلن زوا مس ززبقاً أن ك ززل ال ززذين خززدموا ف ززي الج ززيش الجن ززوبي كززانوا س ززيتهمون بالخيان ززة العظم ززى وي ززدانون

باإلعدام .ولهذه االسباب كانت المفاوضات إلنهاء الحرب األهلية ممكنة.

فززي الحززروب التقليديززة بززين الززدول يسززهل إلززى حززد مززا التفززاوض ألن كززل جززيش يعززود إلززى

حدوده .ولكن هذا النمط من الحروب بين الدول الذي يتخذ شكل الغزو أو االجتياح ،تراجع منذ نهايزة
الحززرب العالميززة الثانيززة ،باسززتثناء احززتالل الع زراق لدولززة الكويززت عززام  ،1991وغزززو الواليززات المتحززدة

وحلفائهززا ألفغانسززتان ( )2002والع زراق ( .)2003أمززا فززي الحززروب الداخليززة ،فالمبززارزات بززين الفرقززاء

المتحاربين تظهر خطورة المغزامرة وضزخامتها حيزث يسزعى كزل فريزق إلزى ح ّزل هزو واحزد أو أكثزر مزن
إحتماالت ثالثة خطيرة ،باهظة الثمن ،وهي اآلتية:
ا بااادة الجماعيااة :أي يعمززد كززل فريززق إلززى محاولززة للتصززفية الجماعيززة ضززد مناوئيززه ،وهززو

زرد
حل الإنساني ومناقض لحقوق اإلنسزان وغيزر ممكزن علزى المسزتوى العملزي ألن الفريزق اآلخزر قزد ي ّ
ب جراء مماثل للدفاع عن النفس.
السكاني :ويعني أن كزل فريزق يحزاول أن يطزرد خصزومه مزن أرضزهم فزي محاولزة
التهجير ّ

لخل ززق من ززاطق متجانس ززة دينيز زاً وم ززذهبياً .تع ز ّزرض أكث ززر م ززن ثل ززث أفز زراد الش ززعب اللبن ززاني للتهجي ززر م ززن
مسزاكنهم ومنزاطقهم خزالل الحززروب بزين  1975و .1990ولكزن بعزد تنفيززذ هزذا المشزروع شزعر الجميززع
بأض ارره التي اصابت كل الفئات دون استثناء ،وأدركوا بأن لهم مصالح مشزتركة تفزرض علزيهم العزودة

إلى الوحدة.

المجانسة القسراة :وبموجبها يقوم فريق ما بفرض مذهبه علزى اآلخزرين عزن طريزق القزوة.

هززذا الحز ّزل تدينززه كززل األديززان السززماوية ألنززه منززاف لمبادئهززا ،ولشززرعة حقززوق اإلنسززان وحريززة المعتقززد.
وهذا الحل لم يلجأ إليه أي من األطراف في لبنان.

 .7جميل مطر" ،الحروب األهلية المعاصرة :نتائ واهية" ،الحياة ،1992/8/24 ،ص .13
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في الحروب الداخلية حيث المغامرات والرهانات شديدة الخطورة ،تواجه األطزراف المتنازعزة

مشززكلة التعززايش مززع النتززائ الخطيزرة لمشززاريعها وتطلعاتهززا الباهظززة الكلفززة .وال تنززدمل الجززروح بسززرعة

بسبب الرواسب والمخاوف التي تحفظها الذاكرة الجماعية .وحيث انه غالباً ما يقتضزي علزى األطزراف
المتح ززاربين أن يع ززودوا إل ززى الع ززيش معز زاً ،فز ز ذا س ززمح ط ززرف مز زا لخص ززمه بالس ززيطرة كّليز زاً عل ززى الدول ززة
واالس ززتئثار بك ززل ش ززيء ،عن ززدها يتع ز ّزين علي ززه أن يع ززيش خاض ززعاً لس ززيطرة الحض ززم .ل ززذلك تنته ززي ه ززذه
الحز ززروب غالب ز زاً بمفاوضز ززات بز ززين األط ز زراف المتقاتلز ززة .فز ززالحرب فز ززي كولومبيز ززا عز ززام  1957انتهز ززت
بمفاوضات حول إتفاقية بين الفزريقين المتحزاربين الرئيسزيين علزى تنزازالت متبادلزة قضزت باعتمزاد مبزدأ
المداورة في التناوب على الحكومزة الوطنيزة .والتسزوية التزي حصزلت فزي السزودان عزام  1971أوجزدت

الثوار رمز اًز سياسزياً هامزاً فزي السزودان .وفزي
مقاطعة في جنوب البالد تتمتع بحكم ذاتي ،وأصبح زعيم ّ
الزيمن الشزمالي انتهززت الحزرب عززام  1970باتفزاق مزع الثزوار ُمنحزوا بموجبززه حكمزاً ذاتيزاً وتمثزيالً داخززل

الحكومززة والحكززم المركزززي .وفززي زمبززابواي انتهززت الحززرب باالتفززاق علززى دسززتور أعطززى البززيض نفززوذاً
أكثر أهمية من الحجم الديموغرافي الذي يتمتعون به ألكثزر مزن عشزر سزنوات ،جزرت بعزدها انتخابزات

الثوار .وانتهت الحرب فزي ايرلنزدا الشزمالية بعزد التوصزل إلزى اتفزاق يضزع حزداً ل ز
وطنية أدت إلى فوز ّ
 30سنة من الصراع بين الغالبية البروتستانتية المؤيدة للحكم البريطاني واألقلية الكاثوليكية الراغبة فزي
االنفصالُ ،عرف باتفاق "الجمعة العظيمة" للسالم الموقع في نيسان  .81998وبموجبه اصبح اليرلندا
الشزمالية اعتبزا اًر مززن مطلزع كززانون األول  1999حكومزة يتمثززل فيهزا البروتسززتانت والكاثوليزك مناصززف ًة،
وتتمتع بحكم ذاتي في مجاالت االقتصاد والز ارعزة والنقزل ،فزي حزين احتفظزت بريطانيزا بالسزيطرة علزى
شؤون أساسية كالضرائب واألمن.9

أمززا فززي الحالززة اللبنانيززة ،فتحركززت الززدول العربيززة ،مدفوع ز ًة باشززتداد الحززرب فززي لبنززان فززي
عامهز ززا األخيز ززر ( ،)1989ودعز ززت البرلمز ززانيين اللبنز ززانيين إلز ززى مز ززؤتمر تز ز ّزم عقز ززده فز ززي مدينز ززة الطز ززائف
شكل مدخالً إلعزادة بنزاء االسزتقالل اللبنزاني
وي ّ
السعودية ،وتوصلوا إلى ميثاق جديد ينهي حالة الحرب ُ
ووحدة الدولة .وعمالً بأحكامه ،حّلت الحكومة اللبنانية الميليشيات المسزّلحة باسزتثناء "حززب هللا" الزذي
تركززت لززه حريززة العمززل وتوجيززه عمليززات المقاومززة فززي جنززوب لبنززان ضززد االحززتالل االسزرائيلي و"جززيش
لبن ززان الجن ززوبي" .ووافق ززت الميليش ززيات الرئيس ززية عل ززى تس ززليم اس ززلحتها إل ززى الج ززيش اللبن ززاني أو بيعه ززا

واعادتها إلى خارج البالد ،وأُدخل في المؤسسزة العسزكرية عزدد مزن عناصزر الميليشزيات السزابقة الزذين

وافقت الحكومة على انضوائهم في االلوية العسكرية .جميع هذه الق اررات التي اعتُبزرت المزدخل إلنهزاء

الحرب بوجهها الداخلي ،اتخذتها حكومة ضمت عدداً من قادة الميليشيات بين وزرائها.

 .8النهار ،1999/11/30 ،ص .11
 .9النهار ،1999/12/1 ،ص .15
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يمكن القول انه حتى الحروب األهلية األشد عنفاً التي انتهت بانتصار كاسح أو من دونزه،

أوج ززدت اتفاقي ززات وتس ززويات متس ززاهلة ،أو متس ززامحة ،وأبرزه ززا نم ززوذج الوالياااات المتحااادة األميركياااة،
ونيجيراا ،والنموذج اللبناني في حالة واحدة تمت دراستها:
 .1الجناااود االميركياااون ا نفصااااليون ُسززمح لهززم بالرحيززل إلززى ديززارهم عقززب استسززالمهم،
والقائزد الوحيزد الزذي ُقزدم للمحاكمزة كزان  .Jefferson Davisوفزي أقزل مزن عقزد أو اثنزين مزن الززمن

دخل محاربون قدامى من اإلنفصاليين إلزى الكزونغرس أكثزر ممزا دخلزه ممثلزون مزن الشزمال المنتصزر،

ومعنى ذلك أنه لم يحدث تشف أو عزل.

 .2أما في حالة نيجيراا ،تأثرت الحكومة النيجيريزة بزالنموذج األميركزي .إذ بعزد واحزدة مزن

طبززق مبزدأ "عفزى هللا عمززا
أكثزر الحزروب الداخليزة كلفز ًة فزي القزرن العشزرين المعروفززة ب ز "حزرب بيزافرا"ُ ،
وسززمح لقززادة الث زوار بززالعودة إلززى ديززارهم بعززد بضززعة
مضززى" ولززم تُجززرى محاكمززات عززن جزرائم الحززربُ ،
سنوات في المنفى ،وترشح قائد الثوار السزابق لعضزوية مجلزس النزواب ب سزم الحززب الحزاكم .ورفضزت

الحكومة النيجرية منح أوسمة لجنودها بعد الحرب ،ولم تقم بتشييد أنصاب تذكارية ،إنطالقاً من المبدأ
الززذي اعتمدتززه باعتبززار مززا حززدث ُيشز ّزكل "خط زأً مأسززوياً" يقتضززي العمززل علززى نسززيانه فززي أسززرع وقززت

ممكن.

تم التوصل إلى اتفزاق
 .3أما في الحالة اللبنانية ،فعلى أثر حرب دامت سبعة عشر عاماً ّ
الطائف عام  ،1989المعروف بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمنت فزي جملزة أهزدافها :وقزف الحزرب،
إرسز ززاء مسز ززيرة السز ززلم األهلز ززي ،الحفز ززاظ علز ززى العز ززيش المشز ززترك بز ززين اللبنز ززانيين علز ززى أسز ززاس الت ز زوازن
والمشاركة ،واعادة تشغيل ميكانيكيات النظام الديمقراطي البرلماني.
***
انطالقاً من تحديد مفهوم الحرب في العالم القائل بأنها صراع مسّلح بين طرفين أو أكثر،

تُستعمل فيه وسائل العنف المسّلح الموّلدة للدمار والخراب ،ف نه يمكن التمييز بين أربعة أشكال
رئيسية من الحروب هي:
 .1الحروب التقليدية بين الجيوش النظامية :تندلع بفعل نزاع دولي ينشب بين دولتين أو

أكثر في سياق من التصعيد بين األطراف المتنازعين .وتعتبر الحربين العالميتين االولى والثانية

وكذلك الحروب العربية–االسرائيلية نماذج متفاوتة في درجات العنف المستعملة في هذا النمط من

الحروب.

 .2الحروب األلهلية داخل الدول :تنفجر نتيجة تراكم التناقضات الدينية والطائفية والعرقية

واللغوية واالقتصادية–االجتماعية بين مجموعات سكانية داخل دولة أو منطقة ما ،على غرار ما
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حصل في الحرب األهلية األميركية بين سكان الواليات الشمالية والجنوبية ( ،)1865-1861أو

الحرب األهلية االسبانية (.)1939-1936

 .3الحرب الداخلية ضمن الدولة :تُطلق هذه التسمية ليس فقط على النزاعات المسّلحة
التي تسعى من خاللها بعض الجماعات الداخلية إلى اإلنفصال عن الدولة واقامة كيان سياسي

مستقل ،بل أيضاً على الحروب األهلية التي تتدخل فيها قوى إقليمية و/أو دولية .ويمثل لبنان
المركبة التي شهدها تاريخه بين سنوات  1975و ،1990وكذلك
نموذجاً لهذا النوع من الحروب
ّ
الحروب بين الشيشان وروسيا االتحادية بعد سقول االتحاد السوفياتي.

 .4حروب التحرار من أجل االستقالل :وتبرز فيها عمليات المقاومة ضد المحتلين أو

المستعمرين مثال حرب الجزائر للتحرر من االستعمار الفرنسي ( ،)1962-1954ومقاومة الثوار

الفيتناميين للقوات االميركية المحتلة ( ،)1975-1961وحرب المقاومة الوطنية اللبنانية التي انتهت

ب خراج الجيش االسرائيلي المحتل من جنوب لبنان ( 25أيار .)2000

3
االستقواء والمخاطر علا االستقالل والسيادة
الخطر الذي يتهدد لبنان في استق ارره وسزلمه األهلزي وتضزامن ابنائزه هزو الزروح اإلنتصزارية

التززي يتطلززب نزعهززا مززن النفززوس درجززة عاليززة مززن الحكمززة والتضززحية مززن الفريززق الززذي يعتبززر نفسززه

منتص اًر بأال يتباهى بانتصاره .إذ يوّلد هذا التباهي شعو اًر باإلذالل والخوف عند الفريق اآلخر الذي قد

يعيد بالتالي حساباته ،أو يستعد لمعركة مقبلة ،فيغذي السلوك اإلنتصاري بزذور العزودة إلزى التقاتزل.10

يختصر الشيخ محمد مهدي شمس الدين فزي كلمزة انتخابزه رئيسزاً للمجلزس اإلسزالمي الشزيعي األعلزى
جوانززب هامززة مززن ه زواجس اللبنززانيين بتأكيززده" :نقززول لجميززع اللبنززانيين انززه ال يجززوز لهززم أو لبعضززهم
النظززر أو اعتبززار أن الصززيغة الجديززدة تُمثززل انتصززا اًر لفريززق علززى فريززق ،وال يجززوز ألحززد أو لفئززة ان
11
تتصرف على انه ينتصر أحد على أحد بل انتصر كل لبنان ومجموع الشعب اللبناني"

 .10انط زوان مسز ّزرة" ،قاعززدة ال غالززب وال مغلززوب واحت زرام المواثيززق" ،فززي كتززاب م اواطن الغااد :نماااذج فااي ال قافااة
المدنياااة ،الجزززء األول ،بي ززروت ،المؤسس ززة اللبناني ززة للسززلم األهل ززي ال ززدائم ،المكتب ززة الشز زرقية،1995 ،
 496ص ،ص .205-187
 .11صحف .1994/3/19
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كان المسلمون اللبنانيون عموماً ،يعانون قبل الحرب من شعور بزالتهميش السياسزي .وكزانوا

"يستقوون بالعمق العربي ،خصوصاً مصر (جمال عبد الناصر) أو سوريا أو االثنين معزاً (خزالل فتزرة
الوحدة المصرية–السورية)" .12فيما كان المسيحيون يستقوون بفرنسا وأوروبا الغربية عامة.
ولعل أكثر ما تهدد لبنان في استقالله هو تزعزع نظام األمن اإلقليمزي .وتجربزة  1976فزي

"قوات الردع العربية" التي أوقفت "حرب السزنتين" ( ،)1976هزي علزى درجزة كبيزرة مزن األهميزة .لكنزه

مززع ت ارجززع التضززامن العربززي ،بعززد معاهززدة الصززلح المص زرية–اإلس زرائيلية عززام  ،1979عززادت الحززرب

لتتجدد في لبنان بعدما كانت صفحتها طويت ( .)1977 – 1976يمكن إدراك فائدة التضامن العربزي
بالنسززبة إلززى اسززتقالل لبنززان مززن خززالل مقارنززة الحالززة اللبنانيززة بالحالززة اليوغوسززالفية .فكمززا دخلززت إلززى
لبنززان ق زوات السززالم العربيززة ،كززذلك دخلززت البوسززنة (احززدى جمهوريززات االتحززاد اليوغوسززالفي السززابق)

قوات حلف شمال األطلسي مع فروقات واضحة وأساسية.

في خضم نزاع يوغوسالفيا ،كان االوروبيون يستعمون إلى أخبار الحرب اليوغوسالفية غير

عابئين بأخطارها ،وكأن شيئاً ال يعنيهم .لقد تمكنت اوروبا مزن إنشزاء وحزدة اقتصزادية ،وامزتالك عملزة
موحدة هي "االورو" ،ولكنها لم تمتلك نظامزاً أمنيزاً للزدفاع عزن دولزة اوروبيزة فزي خطزر .فجزاءت قزوات
"حلف األطلسي" بقيزادة الواليزات المتحزدة لوقزف القتزال فزي يوغوسزالفيا السزابقة عزام  .1999فزي حزين

أن موقززف العززرب كززان دائم زاً إلززى جانززب لبنززان ووحززدة أ ارضززيه وسززيادته ،حتززى لززو بقززي هززذا الموقززف،
أحياناً ،في إطار التصريحات الكالمية .مزن هنزا يمكزن إدراك كزم كزان العزرب ،رغزم خالفزاتهم ،مفيزدين
للبنان ومدافعين عن استقالله ،وكم هو التوازن اإلقليمي مفيد بالنسبة لهذا االستقالل.

تشرع األبواب لمداخالت
والخطر األبرز الذي يتهدد لبنان يتمثل باإلنقسامات الداخلية التي ّ
خارجية .تبدأ الحرب دائماً أهلية ،ولكنها بقزدر مزا تمتزد فزي الززمن ،يصزعب أو يسزتحيل إنهاؤهزا داخليزاً
أو إيجاد الحلول لها من خالل اتفاق اطراف النزاع .ألن هزذا الزنمط مزن الحزروب يخلزق شزبكات تجزارة
ومصالح متداخلة ،تستفيد من اسزتمرار النززاع ،وتقزاوم تغييزر األوضزاع واعادتهزا إلزى طبيعتهزا .فتصزبح

ه ززذه الح ززروب رهنز زاً بتس ززوية إقليمي ززة ودولي ززة .ك ززانوا يقول ززون للبن ززانيين طيل ززة  15عامز زاً" :اتفقز زوا تنته ززي
الحززرب"! وتز ّزم التوصززل إلززى  14اتفاق زاً علززى المسززتوى الرسززمي ،ولززم تكززن تنتهززي الحززرب .لززذا لززم يكززن

ممكناً إعادة االستقرار الداخلي بمعزل عن دخول قوة خارجية تفرض وقف الحرب .ان الدراسات حزول
الززدول الصززغرى فززي النظززام الززدولي قليلززة ،ومززن الخطززورة بحززث القضززايا الداخليززة دون د ارسززة سززياق
ارتباطهززا أو تززداخلها مززع القضززايا الخارجيززة .ومززن هنززا يمكززن القززول بززأن النظززام السياسززي اللبنززاني فززي

مرتكزاته األساسية هزو مسزألة خارجيزة .كزل مواثيزق لبنزان لزم تكزن دائمزاً داخليزة ،وكانزت تحصزل غالبزاً
تحت وقع مزداخالت خارجيزة .يقتضزي تاليزاً اعتبزار الحزرب األهليزة أو الداخليزة ،بأنهزا "الشزر المطلزق،
 .12محم ززد الس ززماك" ،د ارس ززة مقارن ززة ب ززين لبن ززان والبوس ززنة :م ززن الط ززائف إل ززى دايت ززون" ،النهااااار،1998/2/17 ،
ص .12
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تبدأ أهلية ،ثم تتحول إلى حرب من أجل اآلخرين ،وتنتهي بزالمجهول" ،بحسزب تعبيزر الزدكتور انطزوان

مسرة.
ّ

عانت سويس ار قروناً عدة من النزاعات الداخليزة التزي تحزول بفعلهزا السويسزريون إلزى شزعب
حكيم .ال يطالب أحد اليوم في سويسز ار بميثزاق جديزد ،ألن السويسزريين يعرفزون أن ميثاقزاً جديزداً يعنزي
بداية معركة جديدة يتدخل فيها الجيران واألعداء وابناء العم ،مع نتائ غير مضمونة.
***
أدى الدسززتور الجديززد المنبثززق مززن اتفززاق الطززائف ،والممارسززات الناجمززة عنززه ،إلززى ابتززداع

صززيغة الترويكززا الرئاسززية الحاكمززة طزوال عهززد السززنوات التسززع االولززى مززن وضززع هززذا االتفززاق موضززع

التنفيزذ والزذي ُعزرف بعهزد "الجمهوريزة الثانيزة" .جمعزت الترويكزا الرؤسزاء الثالثزة للجمهوريزة ،والمجلزس
والحكومة ،في نظام بثالثة رؤوس عانى ،أحياناً ،أزمات حكم ،واحتاج م ار اًر إلى تدخل ارعزي خزارجي،
للقيزام بززدور الحكززم مزن اجززل اسززتعادة االسزتقرار السياسززي ،والتعززاون واالنسزجام ،بززين مؤسسززات الحكززم.
واعتب ززرت ظ ززاهرة الترويك ززا بانه ززا "انحز زراف ع ززن مب ززدأ فص ززل الس ززلطات" و"جن ززوح للمش ززاركة ،واختز ززال

للمؤسسزات وللتوافززق بأشززخاص وصزفقات" .وتكمززن المفارقززة الكبزرى فززي عززدم تطبيزق بنززود جوهريززة فززي
وثيقة الوفاق الوطني ،مما يزعزع الشرعية.

جززاءت النصززوص ال زواردة فززي اتفززاق الطززائف ،وتالي زاً التعززديالت الدسززتورية الناجمززة عنهززا،
والممارسزات ،لتعززز الطائفيزة .تضززمن ميثزاق الطزائف والدسززتور الجديزد  13مزرة كلمززة طائفيزة التزي لززم

تكن أصالً موجودة فزي الدسزتور القزديم .ومزن ب مكانزه أن يضزمن للبنزانيين أن ميثزاق طزائف جديزد ،أو

دستور جديداً ،سيأتيان حتماً بشكل أفضل من السابق؟
اً
ماذا تعّلم اللبنانيون من سنوات الحروب؟ ُيقال أحياناً بأن "التاريخ يعيد نفسه" .كزال ،التزاريخ
المأسززوي ال يعيززد نفسززه سززوى عنززد الشززعوب المتخلفززة التززي ال تززتعلم وال تسززتفيد .فززي لبنززان حتززى عززام
 1975كان التاريخ يعيزد نفسزه .انهزا مسزؤولية اللبنزانيين ،أن يبتكزروا طريقزة جديزدة للتفكيزر تسزتفيد مزن

تجارب الماضي .العديد من الوقائع تُ ّبين أن اللبنانيين لم يتعّلموا من المآسي ،وهنا منبع الخزوف .ففزي
بع ززض االحتف ززاالت الخاص ززة بأعي ززاد ش ززهداء الح ززرب ،أو الم ارس ززم التذكاري ززة لزعم ززاء راحل ززين ،يس ززتمع
المشاركون إلى خطابزات تتضزمن تكز ار اًر لكزل أقزوال الحزرب حزول مزن كزان علزى حزق ،ومزن كزان علزى
خطززأ مززن األفرقززاء اللبنززانيين .13وكمعزوفززة صززادرة عززن اسززطوانة معطلززة تتززردد الكلمززات والمزواعظ فززي

13
مسرة ،منسق األبحزاث فزي المؤسسزة اللبنانيزة للسزلم األهلزي الزدائم،
 .من محاضرة شفهية ألقاها الدكتور انطوان ّ
في معهزد راهبزات القلبزين األقدسزين زحلزة ال ارسزية فزي  ،1999/11/18فزي مناسزبة ذكزرى االسزتقالل،

بعنوان" :كيف يدافع الشباب اللبناني الجديد عن االستقالل؟".
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الوطنيززة والالوطنيززة ،فززي االنتمززاء والهويززة والخيانززة .انهززا إعززادة انتززاج لكززل خطابززات الحززرب مززن دون

أسباب .ليست المعضلة في معرفة من كان على حق ،ومن كان على خطأ.

المغيزب
الجميل واإلمام
كل القياديين والرؤساء الذين استشهدوا من كمال جنبالل إلى بشير
ّ
ّ
موسى الصدر ،المفتي حسزن خالزد ،رشزيد ك ارمزي ،طزوني فرنجيزة ،محمزد شزقير ،رينيزه مع ّزوض ،دانزي

الجميزل ،وليزد عيزدو،
شمعون ،رفيق الحريري ،سزمير قصزير ،جزورج حزاوي ،جبزران تزويني ،بيزار أمزين
ّ
وغيرهم ،دون استثناء أحد ،هم شهداء كل اللبنانيين ،وشهداء حرية الرأي والموقف .حتى لو كزان ألي
من المواطنين موقزف معزارض أو رأي مختلزف ضزد أي كزان مزن هزؤالء القزادة ،يقتضزي عليزه الوقزوف

ضد التعدي واالغتيال .ألزيس اللبنزانيون قزادرين علزى تخطزي كلمزات وشزعارات الحزرب كزي يرتقزوا إلزى

مس ززتوى أرف ززع؟ عن ززدما يص ززبح اللبن ززانيون جميعز زاً م ززدافعين ع ززن حري ززة الز زرأي والموق ززف حت ززى بالنس ززبة
لخصومهم ،يرتفعون إلى درجة عالية من الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،والحريات التي هزي
قواسم جامعة بين اللبنانيين .حبذا لو تتخذ احتفاالت كل شهداء الحرب وخصوصاً كل الزعماء الكبزار
هززذا المعنززى فززال تززأتي تكز ار اًر لخطابززات قديمززة .ومززن الخطززورة بمكززان أن يعززود السياسززيون إلززى مناقشززة
المواضيع المتنازع التي تناقشوا فيها عشية الحرب ،وبالروحية الخالفية نفسها.

أدت الذاكرة التاريخية ،ما قبل الحروب األخيرة ،في كل من لبنان والبوسنة دو اًر أساسياً فزي
حيززة فززي
التهيئزة النفسززية إلشزعال الحززرب .ففززي لبنزان بقيززت األحززداث الدمويزة التززي وقعززت عزام ّ 1860

الززذاكرة الجماعيززة ،رغززم أن األحززداث وقعززت تحديززداً بززين مسززيحيين ودروز .لززم تسززمح الب زرام التربويززة
ومنززاه التززاريخ بتطهيززر النفززوس مززن األحقززاد ،ومززا عُلززق بهززا مززن رواسززب الماضززي .وجززاءت أحززداث

 ،1958وح ززروب  1990 - 1975لتعي ززد إحي ززاء الص ززور المأس ززوية القديم ززة .ورغ ززم ذل ززك ،فز ز ن أكث ززر
المعارك دموية هي التي وقعت بين المسلمين أنفسهم ،وبين المسيحيين أنفسهم .عندما كانت الن ازعزات

المسزّلحة تززدور بززين مسززلمين ومسززلمين ،كززان المززدنيون المسززلمون يلجززأون إلززى القززرى المسززيحية وحتززى

أحياناً إلى األديرة .14كذلك عنزدما وقعزت الصزدامات المسزّلحة بزين مسزيحيين ومسزيحيين لجزأ المزدنيون
المسيحيون إلى القرى اإلسالمية والى مناطق من بيروت تقطنها أكثرية من المسلمين.
وفي البوسزنة كزذلك ،لعبزت كتزب التزاريخ والفولكلزور الشزعبي والتربيزة عمومزاً ،دو اًر بزار اًز فزي

تخلي ززد ال ززذاكرة التاريخي ززة والحف ززاظ عل ززى حال ززة الع ززداء واالس ززتنفار ب ززين الص ززرب االرث ززوذكس والك ززروات

الكاثوليك والمسلمين.

لكززن منبززع الخطززر فززي ذاك زرة لبنززان الي زوم يكمززن فززي أن العديززد مززن القززوى السياسززية تحتفززل

زتعيدة خطابززات وشززعارات تتضززمن تكز ار اًر وانتاجزاً جديززداً للغززة الحززرب .واال فمززا هززو
بززذكرى شززهدائها مسز ً
المقصود بتبرئة الذات وتخوين اآلخر في كل تلك الخطابات؟

 .14محمد السماك" ،دراسة مقارنة بين لبنان والبوسنة" … ،مذكور سابق ًا.
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لززم يجززر بعززد بنززاء ذاك زرة جماعيززة لبنانيززة ،حيززث مززا ازلززت تُسززمع فززي االحتفززاالت الخاصززة

بشززهداء الحززرب أص زوات هززذا الفريززق او ذاك يحيززي ذكززرى بعززض الشززهداء الززذين قززدمهم .فززي حززين أن
الحززروب فززي لبنززان شززهدت سززقول عشزرات اآلالف مززن الشززهداء اللبنززانيين ومززن كززل األفرقززاء .يقتضززي

تظهير الكلفة الباهظة التي دفعها لبنان لتبيان تضحيات المجتمع المدني اللبناني ،وربطها بكلفة إعزادة
اإلعمززار التززي ترهززق البلززد مززا بعززد الحززرب .وقززد تسززمح هززذه المقاربززة المحاسززبية فززي المسززتقبل بززردع

اللبنانيين عن اللجوء إلى العنف لتسوية خالفاتهم.

يمك ز ززن البح ز ززث ع ز ززن الوف ز ززاق الحي ز ززاتي ف ز ززي مختل ز ززف مظ ز ززاهر التض ز ززامن الت ز ززي طمس ز ززتها

اإليزديولوجيات النزاعيززة :فززي تبزادل الطوائززف المنززافع والخزدمات فززي أشززد األحزداث عنفزاً ،وفززي تعززاونهم
لتس ززهيل االنتق ززال م ززن منطق ززة إل ززى اخ ززرى ،وف ززي االس ززتمرار بالتعام ززل التج ززاري ف ززي مؤسس ززات طوعي ززة
ومص ززلحية متنوع ززة الطوائ ززف ،وف ززي انش ززاء ش ززركات وجمعي ززات مختلط ززة طيل ززة س ززنوات الح ززرب .وك ززل

الطروحات غير التعايش كانت أسوأ من التعايش.

م ززن واج ززب اللبن ززانيين ال ززذين عاشز زوا المعان ززاة ،ب ززين  1975و 1990أن ينقلز زوا ال ززذاكرة إل ززى

أوالدهم وأحفادهم وأن يرووا ما حزدث .ومزن الخطزأ أن يلقزوا هزذه المهمزة علزى عزاتق المزؤرخين وحزدهم

الززذين غالبزاً مززا يسززتندون إلززى أوراق وكتززب ،ال علززى تجربززة معاشززة "تزربط بززين تززاريخ المززؤرخين وذاكززرة
الشززهود األحيززاء" .15وبخززالف ذلززك سززتظل كززل طائفززة تعززيش تحززت مخززاطر اإلنط زواء علززى معاناتهززا
وحززدها بشززكل مسززتقل عززن معانززاة الطوائززف االخززرى ،وسززتبقى الروايززات التاريخيززة بعيززدة عززن روحيززة
التسززامح والتوبززة القوميززة الرادعززة .المطلززوب كتابززة تززاريخ لبنززان ال مززن منطلززق تغذيززة الن ازعززات ،بززل

التاريخ الذي لم ُيكتزب بعزد .انزه تزاريخ الحريزات ،وتزاريخ المعزابر والمعانزاة المشزتركة التزي توّلزد صزدمة
نفسية لدى الشعب .ف ذا حاول أحد في المستقبل أن ينصب معب اًر في الحي أو الشارع ،ينتفض الناس
ويمنعونززه مززن إقامتززه .إذ مززا الززذي يضززمن لألجيززال المقبلززة ،التززي لززم تعززرف مززاذا حصززل ،أال تقززع مززن

جديد في أخطاء التجزارب الدمويزة .هزل توّلزدت صزدمة لزدى النزاس ،وبخاصزة لزدى الشزباب تنتقزل مزن
جيل إلى جيل تجاه مخاطر الفرز؟ هذه الصدمة مطلوب خلقها عند االجيال الجديزدة ،وسزاعتئذ نكزون

خلقنا مناعة كبيرة تجاه إعادة انتاج الحرب.

في ذكرى عشر سنوات على اتفاق الطائف عقدت ندوات عديزدة فزي كزل المحافظزات ،أُريزد

الخطززب صززنفت النززاس بززين وطنيززين وخونززة .وأظهززرت
أن تكززون مناسززبة وطنيززة جامعززة .لكززن بعززض ُ
تجربة الخمسة عشر سنة في لبنان أن منطزق التقسزيم الثنزائي بزين مزواطنين "وطنيزين" وآخزرين "خونزة"
هو ظاهرة غير صحية .ويبدو أن هناك مؤشر آخر على اننا لم نزتعّلم مزن تجربزة الحزروب ،إذ نشزاهد

يومياً خالل تجوالنا في الشوارع الكثير من النصزب التذكاريزة التزي تُمثزل زعمزاء لبنزانيين .ال بزأس بهزا،
. Alexandra Laignel- lavastine, “La bonne mémoire de Paul Ricœur”, Le Monde
des livres, 15/9/2000, p.11.
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ولكننززا سززنظل مختلفززين حززول الزعمززاء فززي لبنززان .حبززذا لززو نززرى نصززباً عززن النززاس ومعانززاتهم ،مززثالً:

بوسززطة التالم زذة التززي كانززت متوجهززة إلززى المدرسززة وأصززيبت بقذيفززة حارقززة علززى معبززر المتحززف ،أو

نصباً لذلك الرجل الذي نشرت الصحف صزوره مصزاباً برصاصزة قنزاص بينمزا كزان عائزداً إلزى أطفالزه

يحمززل إلززيهم ربطززة خبززز .اآلم النززاس تجمززع أكثززر ،فززي حززين أن الزعمززاء تنقسززم اآلراء بشززأنهم .ال نجززد

تعبر عن اآلالم المشتركة ،وتخلق توبة كي ال تتكرر المعاناة.
نصباً من هذا النوع ّ
يعيززدون للحززرب األهليززة ولكززن بززأي شززكل؟ فززي جززو مززن التوبززة ،أن ال
فززي اسززبانيا كززل سززنة ّ
تتجززدد الحززرب .وفززي هيروشززيما تقززام ذكززرى سززنوية كززل عززام للقنبلززة الذريززة التززي قززذفت بهززا المدينززة فززي
الحرب العالمية الثانيزة ،كيزف تزتم الم ارسزم التذكاريزة؟ بالتأكيزد لزيس بالشزتائم والسزباب ضزد الغزرب ،بزل

بالدعاء والتمني بأال تتكرر وأال يعاني منها أي شعب على األرض .هل تكزون هكزذا أعيزاد  13نيسزان
في لبنان؟ هذه مسؤولية اللبنانيين وبخاصة العديد من الهيئات االجتماعية.

يقتضي إعالن  13نيسان يوماً للذكرى ،لشهداء الحرب والمخطوفين ،واقامة نصب تزذكاري
للمخطوفين والمفقودين الذين هم من كزل الطوائزف والمنزاطق واالنتمزاءات والالإنتمزاءات ،يومزاً للتعبيزر
عزن توبزة وطنيزة جامعزة وللمصزالحة مزع األمزوات ومزع الماضزي .يزوم للتعبيزر عزن وقفزة جماعيزة أمززام

16
الضمير الزوطنيُ ،يقزدم فيزه الجميزع االعتزذار إلزى ضزحايا الحزرب ،ويطلبزون الغفزران  .ويقتضزي تاليزاً
إقامززة مززأتم رسززمي وشززعبي لكززل المخطززوفين لخززتم هززذا الملززف المفتززوح ،واحيززاء الطقززوس لززدفن أمواتنززا،

واعالن عدم عودتنا بتاتاً إلى الحرب.
هززل االقتتززال فززي لبنززان كانززت نتيجززة خطززأ جيززل الحززرب؟ مززن السززهل توجيززه الززتهم والتنظيززر

خزارج حمزى المعززارك .يقتضزي أن تعزرف األجيززال الجديزدة ،أن أبنززاء جيزل الحزرب هززم ضزحايا وأبطززال
في آن .انهم ضحايا لوضع دولي–إقليمي يتخطاهم .وأبطال دافعوا عن قضية وصمدوا ،فخلص لبنان

بالنتيجزة بفضزل توازنززات إقليميزة ،ودفاعزات لبنانيززة ومقاومزة مجتمززع مزدني .لزم تنشززأ الميليشزيات أصزالً
إال بفعل تقاعس الدولة عن ممارسة سلطتها ،أو بسبب عجزها عزن ممارسزة هزذه السزلطة فزي أوضزاع

وظززروف تتجززاوز إرادتهززا .انهززا نتيجززة للززدور الززذي لززم ُيعززط للجززيش ،أو لززم يمارسززه فززي حمايززة األمززن
القززومي .ومززن المعيززب االسززتمرار فززي صززب النقمززة علززى الميليشززيات .كززل ميليشززيا دافعززت عززن رؤيتهززا

17
للبنززان  ،وأفرادهززا وشززهداؤها ليس زوا جمززيعهم مجززرمين أو سززارقين أو محتكززري سززلطة .وال ُيعقززل تالي زاً
معاملة الميليشيات كورم خبيزث أو كجسزم غريزب .انهزم شزبابنا ،وأوالدنزا وأصزدقاؤنا فزي هزذا الخنزدق أم

ذاك ،نتصالح معهم ،ألنهم أخوة ومزن كزل الطوائزف .وقزد يكزون الثالزث عشزر مزن نيسزان مزؤامرة م ّزرت

 .16يراجع اسعد شفتري" ،رسالة اعتذار إلى الضحايا ب سم لبنان" ،النهار ،2000/2/10 ،ص .5
. Ahmad Beydoun, Le Liban: Itinéraires dans une guerre incivile, Paris, Kartala,
“Hommes et sociétés”, CERMOC, 1993, 240p.
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علززى لبنززان لززم تكززن األيززدي المحليززة فيهززا سززوى ادوات فززي ص زراع إقليمززي ودولززي أكبززر منهززا .18وهززذه
االستنتاجات ضرورة قصوى لألجيال الجديدة كي يتوقف البعض عن توجيه التهم ضد جيل الحرب.

يصعب مجابهة منظومزة الحزرب عنزدما تتوطزد دعائمهزا فزي الزداخل ،وبرعايزة خارجيزة .فزي

لبنان ،سعت االتفاقات لتسزوية األزمزة إلزى توزيزع مكافزآت علزى التنظيمزات المسزّلحة وقزادة الميليشزيات
ب ش زراكهم فززي هززذه االتفاقززات واسززنادهم حقائززب وم اركززز و ازريززة .19ويبززرز تشززابه بززين نهايززة األزمتززين

اللبنانية والبوسنية من خزالل مالحقزة بعزض قزادة التنظيمزات المسزّلحة فزي كزل مزن البلزدين .ففزي لبنزان

صززدر قززانون عفززو عززام عززن جزرائم الحززرب ،مززا سززمح لززبعص "أبطززال" الحززرب مززن الوصززول إلززى أعلززى

المناصززب فززي السززلطتين التنفيذيززة واالشززتراعية ،وكززذلك فززي االدارة .والززذين حززاولوا التمز ّزرد أُحيل زوا علززى
المحاكمة بعد أن ُجّردوا من حقهم في الحكم ،وفي اإلفادة من مفاعيل العفو.20
وفي البوسنة أيضاً ،وصل بعض رموز الحرب إلى السلطة ،إال أن المتمردين على التسوية

أصبحوا مالحقين أمام محكمة دولية في الهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية .أمزا السزلم األهلزي

في البوسنة ،بخالف الحالة اللبنانية التي أظهزرت اسزتحالة تفكيزك النسزي االجتمزاعي ،فهزو يقزوم علزى

الفصززل والف زرز بززين المجموعززات الدينيززة الززثالث التززي يتززألف منهززا المجتمززع البوسززني ،وهززي :الصززرب
والكروات والمسلمون.

هل يقتضي اللجوء دوماً إلى فريق خارجي أو طرف أجنبي ثالث مشجع يسزاعد الجماعزات
المتحاربة على التفاوض لوضع حد للحرب على غرار ما حصل في الحالة اللبنانية مع اللجنة العربية
الثالثيززة (الترويكززا) التززي أوصززلت أعمالهززا إلززى اتفززاق الطززائف؟ انهززى مززؤتمر الطززائف الززذي ُعقززد فززي
المملكة العربية ،الحرب في لبنان .وكذلك انهى مؤتمر دايتون الذي ُعقزد فزي الواليزات المتحزدة ،حزرب

18
مسرة" ،التقريزر السزنوي الثزاني حزول حالزة السزلم األهلزي الزدائم فزي لبنزان  :2000هزل ينتقزل اللبنزانيون
 .انطوان ّ
مززن السززاحة إلززى الززوطن؟" ،خالصززة النززدوة السادسززة والعش زرين ،والثانيززة لمرصززد السززلم األهلززي الززدائم

الت ززي عق ززدتها المؤسس ززة اللبناني ززة للس ززلم األهل ززي ال ززدائم ،بالتع ززاون م ززع مرك ززز الم ززؤتمرات ف ززي اياناب ززا

(قب ززرص) ب ززين  14و ،2000/8/19ونش ززرت خالص ززتها رل ززى مخاي ززل وال ززين ف ززرح ف ززي نهاااار الشااااب،
.2000/9/19

19
مسرة" ،التقريزر السزنوي الثزاني حزول حالزة السزلم األهلزي الزدائم فزي لبنزان  :2000هزل ينتقزل اللبنزانيون
 .انطوان ّ
مززن السززاحة إلززى الززوطن؟" ،خالصززة النززدوة السادسززة والعش زرين ،والثانيززة لمرصززد السززلم األهلززي الززدائم

الت ززي عق ززدتها المؤسس ززة اللبناني ززة للس ززلم األهل ززي ال ززدائم ،بالتع ززاون م ززع مرك ززز الم ززؤتمرات ف ززي اياناب ززا

(قب ززرص) ب ززين  14و ،2000/8/19ونش ززرت خالص ززتها رل ززى مخاي ززل وال ززين ف ززرح ف ززي نهاااار الشااااب،
.2000/9/19
 .20محم ززد الس ز ّزماك" ،د ارس ززة مقارن ززة ب ززين لبن ززان والبوس ززنة :م ززن الط ززائف إل ززى دايت ززون" ،النهااااار،1998/2/17 ،
ص .12
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البوسنة .كان ال بد في الحالتين من مؤتمر ُيعقد في الخارج ،وبدعم إقليمي ودولي إلنهاء الحرب التي
تحولززت مززن حززرب داخليززة محززدودة إلززى سززاحة القتتززال القززوى الخارجيززة .وفززي المقابززل ،ف ز ن الترويكززا
العربيززة بززذلت جهززوداً حثيثززة خززالل أشززهر طويلززة للحصززول علززى موافقززة الخززارج علززى اتفززاق الطززائف
السيما في الشق المتعلق باالتفاقية األمنية الخارجية.

ان وجزود وسزيط خزارجي يمكزن أن يكزون عزامالً مسزاعداً ،ولكنزه لزيس قطعزاً ضزرورة دائمززة.
ففزي كولومبيززا مززثالً ،باشززر الفريقززان المتصززارعان مفاوضزات اسززفرت عززن التوصززل إلززى اتفززاق مززن دون
مداخالت أو وساطات خارجية .واالتفاق في اليمن جاء حصزيلة لزرفض الفزريقين لألطزراف الخزارجيين

ال ززداعمين لهم ززا .تز زوافرت ف ززي ك ززل م ززن النم ززوذجين الكول ززومبي واليمن ززي أوض ززاع وس ززمات مش ززتركة ب ززل
متشابهة امزام قزادة الحزرب هزي :عزدم قزدرة أي طزرف علزى تحقيزق انتصزار حاسزم ،الخزوف مزن فقدانزه

السيطرة بفعل تنزامي نفزوذ مجموعزات أكثزر تطرفزاً .وفزي الزيمن كزان الفريقزان غيزر متحمسزين لمواصزلة

سياسززة االسززتقواء بالززداعمين الخززارجيين ،ممززا شززجع علززى مفاوضززات أثمززرت اتفاق زاً عملي زاً .وفززي لبنززان
أيض زاً ،جززاء اتفززاق الطززائف ،فززي بنززوده حززول اإلصززالحات الداخليززة ،حصززيلة توافززق أعضززاء المجلززس
النيابي اللبناني .كانت معظم بنزود هزذا اإلتفزاق وضزعت فزي بيزروت قبزل مزؤتمر الطزائف بأشزهر عزدة،

ُقر فزي الميثزاق حزول نقطتزين أساسزيتين" :لبنزان وطزن نهزائي لجميزع أبنائزه" ،ونززع الشزرعية
السيما ما أ ّ
وتم صوغها في صزورتها النهائيزة برعايزة سزعودية – مغربيزة
عن أي سلطة "تناقض العيش المشترك"ّ .

– جزائرية وبموافقة سورية تنفيذاً لقرار القمة العربية التي ُعقدت في الدار البيضاء عام .211989
وكذلك يصح االستنتاج المعاكس بزأن محزاوالت فريزق ثالزث للتوسزط فزي هزذه الحزروب بغيزة

إنهاء النزاعات الداخلية غالباً ما تبزوء بالفشزل .فنجزاح المسزاعي السزلمية فزي زمبزابواي جزاء بعزد أربعزة

محززاوالت دوليززة لوضززع حززد للحززرب .وفززي نيجيريززا بززاءت جميززع محززاوالت الوسززاطة الخارجيززة بالفشززل.
وفززي السززودان تواصززلت الجهززود مززن أجززل التهدئززة سززنوات عززدة قبززل أن تصززل إلززى نتززائ ناجحززة .وفززي

لبنان فشلت محاولة سالم المتقزاتلين عزام  1985فزي اتفزاق دمشزق الثالثزي .وبالمقابزل ،مزن المؤكزد أن

تدخل فريق ثالث كان عامالً حاسماً ودقيقاً في إنهاء الحرب في زمبابواي والسودان ولبنان والبوسنة.
4
أنماط الوساطة

حل سلمي لنزاع
ُيستخلص مما ّ
تقدم وجود طريقتين مختلفتين لتدخل طرف ثالث بغية إيجاد ّ
قائم بين طرفين أو أكثر بواسطة التفاوض:

 .21محمد السماك" ،دراسة مقارنة بين لبنان والبوسنة" … ،مذكور سابق ًا.
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 .1الوساااطة الهادمااة ) ،)Quiet mediationعلززى غزرار مززا حصززل فززي السززودان حيززث

قامززت مجموع ززات غيززر حكومي ززة (ف ززي هززذه الحال ززة ،جماعززات تابع ززة للكنيس ززة) ب قامززة إتص ززاالت ب ززين
الطرفين المتنازعين امتدت سنوات عدة ،وشجعتهما على التفاوض .وفي الحالة اللبنانية ،افتتح العاهل

السعودي ووزير خارجيته فزي األول مزن تشزرين االول  ،1989خلزوة البرلمزانيين اللبنزانيين فزي الطزائف

الت ززي أفض ززت إل ززى اإلتف ززاق المع ززروف ب س ززم ه ززذه المدين ززة الس ززعودية .وحض ززر  62نائبز زاً نص ززفهم م ززن

المسيحيين ونصفهم من المسلمين.

زادة يتمتززع الطززرف الثالززث دائم زاً بقززوة ضززغط مسززاعدة للطززرفين ،ألن ال مصززلحة لززه فززي
عز ً
قضززية النززاع ،وال يهززدد تاليزاً مصززالح أي مززن المتنززازعين ،بززل ُينظززر إليززه عمومزاً علززى انززه محايززد .لززذا
عنززدما تقززرر األط زراف المتحاربززة انهززا بحاجززة إلززى التفززاوض علززى عقززد اتفاقيززة سززلمية ،ف نهززا تجززد فززي

الطززرف الخززارجي أو الثالززث وسززيطاً مسززاعداً لتززذليل العوائززق والمخززاطر التززي قززد تعتززرض آليززة تسززوية
النزاع .هذه الطريقة المسماة بز"الوساطة الهادئة" هي المفهوم التقليدي لعمل الوسيط الخارجي.

 .2الوسااطة بقاوة العضاالت ( ،)Mediation with muscleهزذا التعبيزر المقتزبس مزن

عالم السياسة  William Zartman22يبرز بوضوح في الحلول المطبقزة فزي حالزة لبنزان أيضزاً حيزث
كان كل لقاء بين وزراء الترويكا العرب يواكب بتصعيد القصف في لبنان .ولم تكن تلزك المزرة الوحيزدة
التي وجد اللبنانيون أنفسهم فيها أمام خيزار :اإلتفزاق – المسزاومة أو الفوضزى والقصزف! أورد الزدكتور

مسرة ان اللبنانيين" :في مرحلة مزن االنتخابزات الرئاسزية ُخّيزروا بوقاحزة علزى لسزان ديبلوماسزي
انطوان ّ
دولة عظمى :إما االنتخابات والمرشح الفالني ،واما الفوضزى! وفزي بعزض بنزود وثيقزة الوفزاق الزوطني

العام  1989وانتخابات  1992وضعوا أمام الخيار اآلتي :القبول أو الفوضى"!23

زدخل حكومزة بريطانيزا التزي لهزا مصزالح فزي ذلزك البلزد ،إلزى
في حالة زمبابواي حيزث أدى ت ّ
استخدام نفوذها القوي للضغط على الطرفين المتنازعين ،وارغامهما بزاإلكراه علزى التوصزل إلزى اتفزاق.

هددت السلطة اإلنكليزية بالتخلي عن مسزاعدة حكومزة روديسزيا إن هزي رفضزت التعزاون ،وفزي الوقزت
نفسه أقنعت الواليات الداعمزة للثزوار بالضزغط علزيهم فزي الوقزت الزذي كزانوا فيزه علزى وشزك االنتصزار

العس ززكري ،به ززدف القب ززول باتفاقي ززة تنه ززي النز ززاع .قام ززت بريطاني ززا بالض ززغط عل ززى ك ززل م ززن الط ززرفين

المتنززازعين لززدفعهما نحززو تقززديم تنززازالت متبادلززة أملتهززا هززي (أي بريطانيززا) بمعظززم بنودهززا مززن دون ان

يكون أي منهما راغباً بها كلياً .وشعر كل طرف بأن البريطانيين كانوا يدعمون الطرف اآلخر .وحدها
السززلطة البريطانيززة كانززت تملززك القززدرة علززى ضززمان تنفيززذ االتفززاق عبززر إرسززالها بعززض جنودهززا إلززى

.Cf. Roy Licklider, “Internal conflicts: Negotiation and End in Civil Wars:
General Findings”, in Peaceworks revue of United States institute of peace,
On a “New approches to international negotiation and mediation”, Edited
by Timothy D. Sisk, August 1999, pp. 24-37.
23
مسرة" ،كيف نكون مستقلين؟" ،النهار ،1993/11/18 ،صفحة "قضايا النهار".
 .انطوان ّ

22
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زمبززابواي ،ألنهززا بهززذه الطريقززة أقززدمت علززى طمأنززة الث زوار الززذين تخط زوا مخززاوفهم مززن قيززام حكومززة
روديس ززيا باس ززتغالل الهدن ززة أو وق ززف الن ززار لمه ززاجمتهم .فق ززط حكوم ززة ق ززادرة ك ززان ب مكانه ززا أن تض ززفي

صدقية على مثل هكذا التزام.

هاتززان المقاربتززان ،أي الوسززاطة الهادئززة والوسززاطة بقززوة العضززالت ،تتكززامالن الواحززدة مززع

االخ ززرى أكث ززر مم ززا تتض ززاربان .ف ززي الم ارح ززل األخيز زرة م ززن المفاوض ززات الس ززودانية ،ك ززادت المخ ززاوف
المتبادلة أن تؤدي إلى فشل االتفاق بين المتنازعين ،لكن حل المشكلة أتت بزه الحكومزة االثيوبيزة عزن

طريق قيامها بالضغط على كزل مزن الطزرفين بغيزة التوصزل إلزى اتفزاق .وعلزى نحزو مشزابه تمامزاً كزان

الموقززف البريطززاني فززي المفاوضززات الزمبابويززة يسززتند جزئي زاً علززى معلومززات ومعطيززات وفرهززا وسززطاء
سززابقون حززاولوا فززي الماضززي وفشززلوا فززي دفززع الفزريقين للتوصززل إلززى عقززد اتفززاق .وفززي مطلززق األحزوال
يصززعب علززى الجهززة الوسززيطة الواحززدة أن تسززلك مسززاعيها ،فززي الوقززت نفسززه ،المقززاربتين المختلفتززين

بالنسبة إلى النزاع الواحد.

هل الحروب الداخلية و/أو األهلية التي تدور حول مشزاكل الهويزة القوميزة واالثنيزة والدينيزة

هززي أكثززر صززعوبة مززن الحززروب االخززرى للحززل بواسززطة التفززاوض؟ أمكززن اختبززار هززذه الفرضززية مززن

عينات المتوفرة مزن الحزروب الداخليزة .وممزا هزو متزوافر فزي هزذا البحزث يبزدو أن تلزك الفرضزية غيزر
ال ّ
صززحيحة .كانززت الن ازعززات علززى الهويززة واضززحة المعززالم وعلززى درجززة كبيزرة مززن األهميززة فززي سززت مززن
الحززاالت المدروسززة :خمسززة منهززا انتهززت باتفززاق أو تسززوية علززى تنززازالت متبادلززة (السززودان ،زمبززابواي،

اليمن ،لبنزان ،والبوسزنة) ،وواحزدة انتهزت بحسزم عسزكري (نيجيريزا) .ويتب ّزين تاليزاً مزن الن ازعزات االخزرى
عندما تكون المشاكل حول الهوية أقل أهمية من الحاالت السزابقة النتزائ اآلتيزة :فزي النمزاذج المتزوفرة
نمززوذج واح ززد انته ززت الحززرب في ززه بالتس ززوية التفاوضززية (كولومبي ززا) ،ونم ززوذجين أثنززين انتهي ززا بانتص ززار

عسكري (الواليات المتحدة ،واليونان) .لذا يمكن القول ان النزاعات على الهوية عموماً ال تنتهي بحسم
أو انتصار عسكري ساحق بل بالتسوية.
هل للدول الصغرى الحق فزي الوجزود؟ اعتزرى الجزدل طزويالً الحيزاة السياسزية بزين اللبنزانيين

قبزل الحزرب وخاللهزا حزول أي لبنززان يريزدون؟ هزل يكزون لبنززان الكبيزر ،أو الصزغير ،أو العربزي الهويززة
واإلنتمززاء ،أو ذي الوجززه العربززي ،وغيرهززا مززن التوصززيفات .وعززام  1943كززان اسززتقالل لبنززان موضززع

تساؤالت منقسمة بشكل ثنائي حاد ،تدور حول محورين متباعزدين همزا :لمزاذا لبنزان ،الزوطن الصزغير،

ال ينضم إلى دولة عربية؟ وفي مواجهة هذا المحور كان ُيطرح السؤال :لمزاذا ال يكزون لبنزان مسزتقالً؟
ووجدت في حقبة االستقالل ( )1943تيارات مختلفة ظّلت طويالً مزدعاة نوسزتالجيا لزدى جيزل مزا قبزل

الحرب عموماً ،وقد تكون شكلت واحدة من أسباب النزاعات الدامية بين  1975و.1990
جززاء الميثززاق الززوطني ليحسززم هززذا الجززدل ،ألن الخيززار الرئيسززي فيززه كززان البحززث عززن معنززى
يتميززز بالحريززات والعززيش المشززترك بززين المسززلمين
لبنززان ،بززالمفهوم الززذي ادركززه رواد االسززتقالل كززوطن ّ
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والمسيحيين .وهما الثابتتان األكثر سمواً للمجتمع اللبناني ،والتي ال يمكن ألية قضية اخرى داخليزة أو
خارجية أن تتفوق عليهما ،ألنهما مرادفتان لوجود لبنان نفسه.
يسززتخلص ممززا سززبق وجززود معادلززة مثيزرة لالهتمززام والقلززق فززي آن مفادهززا أن االسززباب التززي

تنززدلع مززن أجلهززا الحززروب الداخليززة و/أو األهليززة يمكززن أن يكززون لهززا تززأثير أقززل علززى نهايتهززا ،وعلززى

نتائجها تالياً ،مما لبعض األحداث التي تقع خالل الحزرب نفسزها .مزثالً ،الحزرب فزي لبنزان التزي بزدأت
بسبب اإلنقسامات حول حرية العمل الفلسطيني المسزّلح انطالقزاً مزن اال ارضزي اللبنانيزة وتعزارض ذلزك
مززع السززيادة اللبنانيززة ،انتهززت تلززك الحززرب باتفاقيززة تسززوية دون أن يعززود للعامززل الفلسززطيني فيهززا الززدور

الفاعل والمؤثر الزذي كزان لزه فزي بدايزة الحزرب ،رغزم أن وجزود الالجئزين الفلسزطينيين ومصزيرهم يبقزى

عنصززر تفجيززر إقليمززي إضززاف ًة إلززى عناصززر اخززرى أبرزهززا تززأزم الوضززع فززي فلسززطين المحتلززة .وكززذلك
موضززوع المشززاركة السياسززية التززي كانززت فيمززا مضززى مطلب زاً لززبعض اللبنززانيين قبززل الحززرب ،أمززا اليززوم
فتحولت إلى مطلب لفئات اخرى.

عرف لبنان فزي تاريخزه م ارحزل صزعبة حيزث وجزد نفسزه مرغمزاً ،بسزبب ضزغول خارجيزة أو
داخليززة ،علززى القبززول بتسززويات تمززس سززيادته واسززتقالله كززان منهززا اتفززاق القززاهرة ( .)1969وهنززا توجززد

معضزلة كبيزرة جززداً لبلززد صززغير مثزل لبنززان عنززدما يوضززع أحيانزاً كثيزرة بززين خيززارات أحالهززا مز ّزر .غالبزاً
ليس للبنانيين خيار بين الحسن واألحسن ،وال حتى بزين الحسزن والسزيء ،بزل بزين السزيء واألسزوأ .قزد

تكزون التسززويات أمز اًر مقيتزاً ،لكززن مززن دونهززا قززد يكززون الوضززع أكثززر سززوءاً وانهيززا اًر .لززذا ،فالززذين رفضزوا
اتفاق الطائف ليسوا خونة ومتهورين ،ومن وافق على الطائف ليس شديد المساومة .لم يكن يوجد ح ّزل
آخر .لو وافق الجميع كان يمكن لالستسالم أن يكزون شزامالً ،فيزأتي حجزم التنزازالت أكبزر بكثيزر .ولزو

رفض الجميع تكون المصيبة أشد وأقوى.

شز ّزكل التززدخل الخززارجي فززي لبنززان جزززءاً أساسززياً مززن معانززاة اللبنززانيين ،فيمززا اعتُبززر تززأخر
التدخل الخارجي في البوسنة إلنقاذ المدنيين جزءاً أساسياً من معاناة البوسنيين.
5
المحاور األساسية في اتفاقيات التسوية
يستنت من دراسة تقنيات الحزوار أن المفاوضزات تغزدو أكثزر فاعليزة عنزدما تسزود حالزة مزن

توازن القزوى بزين الفزريقين المتحزاربين ،بمعنزى أن حظزوظ نجزاح التسزوية ترتفزع بقزدر مزا تكزون قزوة كزل
من الفريقين متقاربة مع االخرى .في هذه الحالة بالذات تصبح المفاوضات ممكنة .وبخالف ذلك ،إذا
شعر كل فريق ان في وسعه االنتصار العسكري ف ن هذا الشزعور ال يسزاهم فزي دفعزه نحزو التفزاوض.

ولكززن مززن حيززث المبززدأ ،فززي الحززروب الداخليززة ال يملززك الفرقززاء المتحززاربون القززدر نفسززه مززن الت زوازن

العس ززكري س ززوى ف ززي ح ززاالت وظ ززروف .ويؤك ززد  Zartmanأن ع ززدم التك ززافؤ ف ززي ميز ززان الق ززوى يجع ززل
المفاوضات في الحروب الداخلية عملية صعبة جداً ،وهذا التأكيد يبدو في ظاهره صحيحاً.
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ومززن المسزّلم بززه ان فريقزاً ثالثزاً ،علززى وجززه العمززوم ،يصززبح قززاد اًر علززى تسززهيل االتفززاق علززى

تسوية النززاع فقزط عنزد تزوفر الرغبزة لزدى الفرقزاء المتحزاربين .ولكزن يقتضزي طزرح السزؤال :متزى تتزوفر

فعالً مثل هذه الرغبة لطي صفحة الحرب والوصزول إلزى اتفزاق؟ المزدخل األساسزي للجزواب يكمزن فزي
زادة الح زل أو الخيززار
معرفززة مززاذا يتوقززع الفرقززاء المتنززازعون أن يحصززل فززي المسززتقبل؟ فاإلتفززاق هززو عز ً
الثزاني المتزاح أمزام المتنزازعين ألنزه ينطزوي دائمزاً علزى نزوع مزن التنزازالت .وبطبيعزة الحزال ُيفضزل كزل
ط ززرف ،كخي ززار أول ،االنتص ززار عل ززى خص ززمه .ويص ززبح الح ززل التفاوض ززي ذات مغ زززى عن ززدما يقتن ززع

الفريقان في آن معاً بأن استمرار حالة الحرب القائمة هو أكثر سوءاً وأفدح ضر اًر مزن وقفهزا .وهزذا مزا

ُيطلق عليه  Zartmanتسمية "الوضع الجاهز للحل" بسبب ما تلحقه حالة المراوحة من "أذى وخسارة
متبادلين" لجميع األطراف المتنازعة دون استثناء.
الخطوة التالية بعد توفر القناعة لدى المتنازعين بضرورة وضع حد نهائي للحرب ،هي عقد

وتكب ززد
اتف ززاق رض ززائي فيم ززا بيز زنهم يتوقع ززون من ززه أن ي ززنقلهم إل ززى وض ززع أفض ززل م ززن مواص ززلة الح ززرب ّ

الخسائر .يكمن السزؤال المحزوري فزي معرفزة كيزف يمكزن إعزادة االسزتقرار السياسزي وتنظيمزه بزين قزوى
كانت تناصب بعضها العداء وتتقاتل في حرب أهلية؟

عنزد هزذا الحززد ،يمكزن لطززرف ثالزث أن ُيقزدم المسززاعدة للمتنزازعين بغيزة تسزهيل المفاوضززات
ودعم فرص التفاهم المتبادل بينهم ،أو الضغط عليهم لتليين مواقفهم .يسعى الوسزيط جهزده كزي يجعزل
اإلتفاقية تبدو جذابة لهؤالء األفرقاء ،ويعمزل علزى طمزأنتهم وتبديزد مخزاوفهم حتزى يتأكزد كزل طزرف أن

عزدوه ال يحززاول اسززتغالل المخزاطر التززي ال مفززر منهززا نتيجزة تخليززه عززن السزالح وحززل دفاعاتززه الذاتيززة

المسّلحة .وفي مطلق األحوال يعود القزرار النهزائي بشزأن الموافقزة علزى التسزوية إلزى األفرقزاء المعنيزين
ألن عليهم أن يعيشوا نتائجها بأنفسهم وأن يضبطوا قدرتهم على تغييرها أو نقضها.
6
استنتاجات للعاملين في صنق السالم
ان دراسة الحرب األهلية من زاوية الحرمان ،كعامل وحيزد موّلزد للن ازعزات المسزّلحة ،بحاجزة

التعمززق ال اإلكتفززاء بز طالق األحكززام السززطحية .ان ربززط الحززروب األهليززة اليززوم حص ز اًر
إلززى مزيززد مززن ّ
باألوضززاع االجتماعيززة االقتصززادية فززي بعززض المنززاطق ،هززو تفسززير مززن القززرون الوسززطى فززي زمززن
النظززام العززالمي الجديززد وحززرب النجززوم ،إذ ينطززوي علززى اسززتغالل لمسززألة "المحززرومين" كمززا تززم ويززتم

المقاربزة أيضزاً عزن فقزدان مفهزوم
استغاللها كوقود للفتنزة ولزيس لتحسزين وضزع المحزرومين .تُ ّ
عبزر هزذه ُ
"أم ززن الدول ززة" ف ززي ح ز ّزده األدن ززى .ل ززيس ك ززل م ززا يحص ززل ه ززو م ززن ن ززوع اإلجز زرام والس ززرقات واإلنحز زراف
واإلضطرابات ،لتفسيره من منطلزق اجتمزاعي اقتصزادي وربطزه سزببياً أو تحليليزاً ،بهزذا المنطلزق .حتزى
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لززو كززان كززل النززاس محززرومين ف ز ن رمززي قززذائف علززى االبنيززة وخطززف النززاس وقززتلهم والقززنص علززى

العابرين ...هي خطول حمراء ممنوع اختراقها من منطلقات حقوق اإلنسان والحريات.

ُيالحزظ تنززامي مسززاعي الوسززاطة الديبلوماسززية فززي الن ازعززات المسزّلحة .ولكززن يقتضززي توجيززه

اإلهتمززام بدقززة نحززو قززدرة أو ضززعف المنظمززات الدوليززة كززاالمم المتحززدة أو جامعززة الززدول العربيززة أو

منظمة الوحدة اإلفريقية ،ودراسة مكامن نجاحها أو فشلها.

وفي ما يتعّلق بالحرب األهلية ،ف نها تزؤدي إلزى تقسزيم واقعزي ونزاد اًر حقزوقي للزدول ،وتُحكزم

قسززمة كواليززات أو كانتونززات صززغيرة حيززث ُيمززنح ام زراء الحززرب نوع زاً مززن االعت زراف غيززر
الم ّ
األج ززاء ُ
الرسززمي .عنززدما تُفتززتح مسززاعي الوسززاطة والمفاوضززات غالبزاً مززا يكززون الهززدف منهززا إيجززاد مخززرج عززن
حل من اثنين :الزربح أو
طريق تنظيم انتخابات .يواجه قادة الحرب التحدي كونهم يجدون أنفسهم أمام ّ
الخسزارةُ .يطلززب مززنهم التخلزي عززن منززاطق نفززوذهم فزي الدولززة المفككززة حيززث انهزم يواجهززون ،فززي حززال

عزدم فززوزهم فززي االنتخابزات ،تهديززداً جززدياً باحتمززال تح ّزولهم إلززى المعارضززة داخزل الحكززم ،أو إلززى لعززب
دور األقلية .يعني ذلك أنهم ال يحصلون فزي مقابزل تنزازلهم سزوى علزى دور محزدود جزداً فزي حكزم بلزد

معترف به دولياً كز "دولة حقوقية" .والحسابات التي يبنيها امراء الحرب قد تنطزوي علزى دوافزع اساسزية
الحتمال معاودة الصراع المسّلح.
النزاعات المدنية التي تسلك طريزق الحزرب األهليزة تتحزول إلزى أزمزات انسزانية معقزدة تعمزل

على إطالة عمر حالة الالحرب والالسلم .وبقدر ما تطول تلك النزاعات في الزمن بقدر ما تزؤثر علزى

الززدول المجززاورة وتتحز ّزول إلززى مصززدر إزعززاج لهززا .لززذا يفززرض االسززتقرار اإلقليمززي أن تززدخل قززوة مززن
الخززارج لتوقززف القتززال الززداخلي .وفززي مززا يتعّلززق بهززذه الززدول بالززذات ،ف نهززا قززد تلقززى تشززجيعاً للت زدخل
بفاعلية في صنع السالم ،لكنه ُيخشزى أن تتحزول إلزى فريزق فزي الصزراع الزداخلي علزى نقزيض تزام مزع
الززدور األساسززي الززذي مززن أجلززه تززدخلت .وبززدل أن تسززاهم ق زوات الززدول المجززاورة فززي إحززالل السززالم

فحسب ،ف نها تتحول إلى طرف في القتال ،وينتهي دورها بالغرق في الرمزال الداخليزة المتحركزة .وفزي

التمرد أو الحرب الداخلية
بعض الحاالت تجد الدول المجاورة أن مصلحتها في تشجيع الفوضى ودعم ّ
تتخطى إرادتها في صنع السالم في مناطق الجوار.
يقتضي نشر إدراك جماعي ،وتالياً لدى صانعي الق اررات ،مفاده أن كلفة النزاعات المسزّلحة

باهظة ،وأن استمرارها هو أغلى ثمناً من وقفها أو معالجتها.
أينمززا وجززدت ن ازعززات مسزّلحة ف ز ن اإلتجززار بالسززالح والمخززدرات والعديززد مززن المزواد االخززرى
يززؤمن تجززارة رائجززة ومربحززة جززداً .وغالب زاً يصززعب كثيز اًر معرفززة الهويززة الحقيقيززة لجميززع المسززتفيدين مززن
شجع العديد من
اقتصاد الحرب .والتجربة الدولية الراهنة على نقيض مع مبدأ المحاسبة ألنها تُكافئ وتُ ّ
الدول الممولة أو الداعمة للحروب الداخلية بمنحها مكاسب سياسية وحصولها علزى مقعزد علزى طاولزة

المفاوضات .وغالباً ما تخضع اتفاقيات التسوية الداخلية لموافقة الخارج.
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جميززع الح ززاالت التززي انه ززارت فيهززا ال ززدول و/أو حصززلت ن ازع ززات طويلززة الم ززدى ،ارتبط ززت

ويوجززه اللززوم نحززو مززا ُيسززمى ب زز"السياسات
مباش زرًة بمززداخالت خارجيززة .كانززت ُتلقززى المسززؤولية عز ً
زادةُ ،
الخاطئززة" داخززل الدولزة لتحميلهززا تبعززة الفشززل الززذي اصززاب السياسززة واالقتصززاد .واألزمززات فززي أنغزوال،

ليبيريا ،روندا ،الصومال والسزودان ولبنزان كانزت علزى درجزة كبيزرة أهزدافاً لمزداخالت خارجيزة المصزدر
مز ززن جانز ززب قز ززوى عظمز ززى أو إقليميز ززة أساسز ززية .ارتبطز ززت تلز ززك المز ززداخالت باشز ززتداد حز ززدة الص ز زراعات
واستمرارها لمراحل زمنية طويلة بين تلك الدول .يقتضي تركيز االهتمام على هذا النمط من المقاربات

حززول األبعززاد الخارجيززة للص زراعات الداخليززة ،بخاصززة انطالق زاً مززن االعتقززاد الززذي يميززل إلززى معالجززة
المشززار إليهززا مززثالً ،حيززث الالعبززون الخززارجيون لهززم مززن القززوة بحيززث
األزمززات ،كاألزمززات فززي البلززدان ُ

يفرضون أو يختارون بمفردهم متى يضعون حداً للنزاع.
ان العمل على صنع السالم ال يوفر السزالم حتمزاً ،ولكنزه قزد يزرجح حظوظزه .فزي الحزروب

األهلية نعرف كيف تبدأ النزاعات المسّلحة ولكن ال يعزرف أحزد أيزن تنتهزي؟ عنزدما تمتزد هزذه الحزروب
يتكي ززف الن ززاس م ززع الح ززرب والرع ززب .ينبغ ززي تحفي ززز امز زراء الح ززرب عل ززى مس ززاعدة
ط ززويالً ف ززي ال زززمن ّ
المنظمات اإلنسانية وايجاد توازن بين الحوافز والعقوبات .ف ذا قدموا المسزاعدة ربحزوا الجزوائز ،واذا لزم

تعرضوا للعقوبات.
يتجاوبوا ّ

أن يخشى األطراف المتنازعون السالم ،هزو أن ينسزوا فزي شزكل خزاطئ الفزاتورة االقتصزادية

الباهظة الكلفة التي ُيخّلفها الصراع ،وأن يخافوا التحديات المجهولة التي يطرحهزا .إذا كزان مزن سزالم،
ف ن أرباحه لن تشبه تلك التي كانت في الحرب .ومفهزوم السزالم اليزوم لزم يعزد ُيقزدم ذريعزة للمسزاعدات

كما كان في الماضي أو حتى في ايام الحرب ،بل يخلق مناخاً لألعمالُ .ينظر إلزى الصزراعات كأنهزا
مؤش ززر منّف ززر أو مض ززاد لالس ززتثمار واالزده ززار ،أم ززا الس ززالم فأص ززبح وظيفيز زاً ُيمث ززل طلبز زاً ملحز زاً عل ززى
ويق ّزدموا الهبزات للمزوّقعين عليزه.
ليمولزوه ُ
البحبوحة .لن يجد السالم اليوم الكثير من المانحين األسخياء ّ
واألمثلة العديدة المستقاة مؤخ اًر من البوسزنة وكوسزوفو ،وقبلهزا كمبوديزا والقزرن اإلفريقزي ،تشزير إلزى أن
"السززالم لززيس نظززام تززأمين علززى الحيززاة للمحززاربين الُقززدامى" .24ولبنززان هززو حالززة نموذجيززة بامتيززاز لهززذا

الواقع ،فقد بدأ بعملية إعادة اإلعمار بالديون ألن المساعدة التي ُقدمت له كانت شحيحة جداً .والعديزد
من الشعوب تعّلمت على حسزابها بزأن اتفاقزات السزالم ليسزت تأشزيرة دخزول إلزى البحبوحزة .وهزذا يعزود
تغيزر النظزرة إلزى اتفاقززات السزالم نفسززها ،ألن تكرارهزا جعززل منهزا وضززعاً عاديزاً مززن جهزة ،كمززا أن
إلزى ّ
الريوع المادية المرتبطة بالحرب الباردة وبتنافس القوى العظمى ،لم تعد رائجة في زمن القطب الواحد،

من جهة ثانية.

 .24غسان سالمة 25" ،سنة على الش اررة :هل انتهت الحرب حقاً في لبنان؟" ،ملحق النهار،2000/4/14 ،
ص .6
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المخولون فض النزاعات علزى درجزة عاليزة مزن الزوعي كزي يسزهل
يتعين أن يكون الوسطاء
ّ
ّ
التعرف إلى طبيعة المشاكل المترتبة على الوساطة في النزاعات الداخلية .ليس هدف الوسزطاء
عليهم ّ
إطززالق مفاوضززات السززالم فحسززب ،بززل انتقززاء الوقززت األكثززر مالئمززة إلنجاحهززا والوصززول إلززى حززل.

عندما يقف الوسطاء علزى مسزافة متسزاوية مزن سزائر قزادة النززاع ،ويحزافظون علزى مزواقعهم المحايزدة،
ف نهم يكبحون الميل إلى االستغالل والقدرة على التالعب بهم.

نززاد اًر مززا تبززدأ الوسززاطة وتسززتمر عبززر طززرف واحززد أو منظمززة دوليززة بعينهززا ،ألن التجززارب

تشير إلى تناوب أطزراف أو منظمزات عزدة فزي المسزار التفاوضزي الطويزل بزين المتنزازعين داخزل دولزة

ما .وال بد للوسطاء الجدد أن يستخلصوا العبر وأن يتعظوا من تجارب الزذين سزبقوهم فزي محاولزة حزل

العقززد التززي تعتززرض هززذه اآلليززة الطويلززة.
الن ززاع ،وذلززك كززي يمتلك زوا القززدرة علززى تخطززي الحساسززيات و ُ
المسّلحة اليوم إلى مشكلة اجتماعية شائكة .ويسهل علزى الوسزطاء والموفزدين احتزواء
ّ
تحولت النزاعات ُ
التكيززف ،وأن يتززذكروا دائم زاً أن
العقبززات واإلشززكاالت الطارئززة إذا كززانوا يتمتعززون بالمرونززة والقززدرة عل زى ّ
شكل بالضزرورة خطز اًر علزى السزالم نفسزه كهزدف اسزتراتيجي ،بزل علزى
المساعي اآليلة إلى السالم ال تُ ّ
المهزاجم االسزتعداد للت ارجزع فقزط عنزدما
العكس يمكنها أن تفرض حلوالً سزريعة للنززاع إذا أظهزر الفريزق ُ

ُيطلب منه التراجع.
يقتضي بذل المزيد من الجهود من أجل تشجيع كل الذين لعبوا أدوا اًر في عمليات الوسزاطة

عبروا عن تجاربهم لماذا نجحوا في عملهزم أو أيزن فشزلوا فزي الوسزاطات وأليزة أسزباب؟
والتفاوض كي ُي ّ
ان كتابات ودراسات من هذا النمط توفر معلومات ّقيمة جداً نابعة من صميم عمل العبزي األدوار مزا

يسمح بتحويلها إلى نماذج ونظريات لعلم حل النزاعات .أخي اًر مزن المهزم جزداً رؤيزة آليزة التفزاوض مزن
وجهة نظر اآلخرين الزذين هزم المتصزارعون كزي تؤخزذ وجهزات نظزرهم بعزين االعتبزار وكيزف ينظزرون
إلى المراحل المختلفة في مفاوضات السالم.

إن تحلي ززل الح ززاالت الت ززي ت ز ّزم بحثه ززا آنفز زاً يع زززز ع ززدداً م ززن التعميم ززات النظري ززة ح ززول قز زرار
التفززاوض .يتبز ّزين مززن مجمززوع هززذه الحززاالت وجززود سززمات أو ممي ززات مشززتركة بينهززا تشززير إلززى تززوفر

لحظ ززة تاريخي ززة هام ززة ومميز ززة ش ز ّزكلت نقط ززة تح ززول ت ززاريخي بع ززد صز زراع طوي ززل ومري ززر .فز ز ذا أس ززفرت
المفاوضات بعد حرب طويلة وأليمة مثالً عن وقف القتال ،أو أدت إلى اجتماع المتحزاربين معزاً وجهزاً
لوجه ،أو أعادت الحكم المدني بعد سزيادة الديكتاتوريزة كليزاً أو جزئيزاً ،أو غيرهزا ،فز ن كزل هزذه النتزائ
شكل منعطفاً تاريخياً مهماً يجعل الزعماء يشعرون بالمعنى الرائع للنتيجة أو العمزل اللزذين
 -النماذج تُ ّ

توصلوا إليه في هذه اللحظة التاريخية ،فيتلقفها الزعماء ساعين إلى كسب رصيد وذكرى كبيرين لهم.
7
ماذا يمكن عمله لالستفادة من التجربة اللبنانية؟
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ما العمل كي يستفيد لبنزان ،والبلزدان الشزبيهة بتركيبتزه ،مزن تجزاربهم التاريخيزة ،فزال يعيزدون

انتاج حروبهم الماضية في الحاضر والمستقبل؟

يخلززص البحززث إلززى إطززار نظ زري مفززاده أن د ارسززة الحززرب األهليززة مززن زاويززة الحرمززان ،أو

النظززام السياسززي ،كعامززل وحيززد موّلززد للن ازعززات المسزّلحة ،علززى غزرار مززا تعممززه نظريززات تقليديززة ،هززي

التعمق .ان ربزط الحزروب األهليزة حصز اًر باألوضزاع االجتماعيزة االقتصزادية فزي
بحاجة إلى مزيد من ّ
زتم اسززتغاللها
بعززض المنززاطق ينطززوي علززى تبريززر للعنززف ،وعلززى اسززتغالل لقضززايا داخليززة ،كمززا تز ّزم ويز ّ
كوقود للفتنة وليس لتحسين األوضاع.

عبزر هزذا التوجزه عزن فقزدان مفهزوم "أمزن الدولزة"  Sécurité de l’Etatفزي حزده األدنزى.
ُي ّ
حتى لو كان كل الناس في حالة حرمان ،هل يجوز رمي القزذائف علزى األبنيزة وخطزف النزاس وقزتلهم

والقنص على العابرين؟ وهل يحقق ذلك العدالة االجتماعية؟

علززم الح ززروب والن ازع ززات  Polémologie, Irénologieغالبز زاً م ززا يرتك ززز عل ززى وص ززف

لظواهر الصراعات الدامية ،وذلك على حساب دراسة وتشراح آليات تغذية النزاع نفسه ،أي الطراقة

التي تتحاول فيهاا التبايناات إلاا حاروب مساّلحة فزي أوضزاع لزيس فيهزا حتمزاً مزن مبزررات اجتماعيزة
لقيام مثل هكذا نزاعات.
كيززف تنشززب الحززروب الداخليززة؟ وهززل مززن طريقززة لوقفهززا؟ ان معرفززة تقنيززات العنززف وآليززة

الحرب ،تساعد على اكتشاف وسائل الحماية وتعزيز مناعة المجتمع ضزد مخاطرهزا ومجابهزة دورتهزا.
يفترض احتواء النزاعات اليزوم معرفزة تفكياك ميكانيكياات الحارب إلزى حزد اإلحاطزة بزدور الفزاعلين فزي

التحزريض ووسززائل عملهززم فززي التخريزب وتسززييس الفروقززات .ولهززذا التحزريض أخصززائيون فززي السياسززة

الطائفيزة علزى مثززال الحالزة اللبنانيزة .واال ف نززه مزن العقزم االسززتمرار بفهزم الن ازعزات التززي تجتزاح نصززف

سكان العالم اليوم بصور ومنمطات تقليدية.

زتخلص البحززث ،انطالق زاً مززن تجربززة الحززروب فززي لبنززان مززا بززين  1975و ،1990آليززات
يس ز ُ
زالتعرف علزى مضزامينها.
الندالع العنف وتغذيته تؤسس بمجموعها "منظومة حرب" .ويساهم الكتزاب ب ّ
شكل التقنيات التي تتألف منها المنظومة فناً للحزرب المعاصزرة التزي تزتحكم بهزا :خالفزات علزى دور
وتُ ّ
الجيش تؤدي إلى شله ،استخدام مختلف وسائل الخوف والتخويف من خطزف وقتزل وتهجيزر واحتجزاز
رهائن وغيرها ،خطول تماس للفصزل بزين المنزاطق تؤسزس لبزؤرة نززاع جزاهزة ،قناصزة وظيفزتهم إشزعال

القت ززال أو تبري ززد الجبه ززات ومراقب ززة الع ززابرين ،ميليش ززيات برعاي ززة أس ززياد خ ززارجيين م ززن طري ززق التسز زّلح

والتمويل ،تمويل ذاتي يؤمن االستم اررية لهذه المنظومة ،دوامة مقفلزة يتحزرك فيهزا الجميزع ،المتطرفزون
والمعت ز ززدلون ،المه ز ززدئون والمحرض ز ززون ،الغ ز ززالبون والمغلوب ز ززون ،التقس ز ززيميون والوح ز ززدويون ،الوطني ز ززون

والطائفيون ،اتفاقات تؤدي إلى مأزق ،قبول البعض ورفض البعض اآلخر ،فتحشد المتضررين ،تغذي
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الن ز ززاع وتعيز ززد االقتتز ززال ،ممز ززا يز ززوفر لالعبز ززين الخز ززارجيين مبز ززررات إضز ززافية لوصز ززف الحز ززرب بكاملهز ززا

بز"األهلية".

دوامززة تتغززذى بززذاتها ،تعمززل كتيززار يبتلززع كززل مززا حولززه ،وتعيززد التصززعيد كلمززا الحززت ب زوادر

تهدئزة أو حزل .يلفتزك فيهزا وجزود المهززددين باالنتصزارات الكاسزحة ،والواعزدين باالنتهزاء مزن صززيغة "ال
غال ززب وال مغل ززوب" ،وم ززن يس ززميهم ج ززورج غ ززورس المبع ززوث الفرنس ززي إل ززى لبن ززان بز زز"شياطين السياس ززة

اللبنانية" .وفي المقابل ُيالحظ العمل الجاد لسياسيين وغيزر سياسزيين يعملزون بثبزات وجديزة ك طفزائيين
تجززاه التصززعيد :مززن ال زرئيس رشززيد ك ارمززي الززداعي إلززى العمززل علززى "مززا يغنززي الميثززاق وال يلغيززه" ،إلززى
العميززد ريمززون اده العامززل فززي سززباق محمززوم مززع الوقززت لوقززف الفوضززى ،إلززى مززذيع الراديززو ش زريف

األخوي الذي اطلقت عليه الصحافة الفرنسية لقب "مذياع الحياة"

 Le micro de la vieلما قدمه

من خدمات للناس في تنقالتهم ،رغم تحوله بفعل الإرادي إلى جزء من الدوامة مكر اًر النداء تلو اآلخر
حول "الطريق اآلمنة والسالكة أو الحذرة والمقطوعة…".

تبدأ الحرب األهلية في المجتمعات المتنوعة بشل الجزيش حزامي الوحزدة .هزذا الشزلل بشزكل

عام هو ذات مصدر خارجي ،أو غالباً ما هو مفتعل ومحرض عليه من الخارج ،ولكن بحجز وذ ارئزع
داخلية .الحالة اللبنانيزة توضزح هزذه الظزاهرة منزذ بدايزة الحزروب عزام  1975وحتزى اليزوم حيزث األمزن

غيززر مززؤمن حص ز اًر بواسززطة الجززيش اللبنززاني السززباب مرتبطززة بززالنزاع االقليمززي فززي الشززرق االوسززط.

زاء علززى اوامززر سياسززية صزريحة لوقززف الفوضززى التزي تفاقمززت بززدءاً مززن
وتززدخل الجززيش عززام  1970بنز ً
 ، 1975مززا أدى إلززى شززله عبززر مززداخالت دول مجززاورة .نززذكر علززى سززبيل المثززال اعت زراض "الجززيش
الجنوبي" في بلدة كوكبا ،مدعوماً بقزوات االحزتالل االسزرائيلي ،لزواء مزن الجزيش اللبنزاني كانزت ارسزلته

الحكومة إلى الجنوب لبسط سيادة الدولة في  31تموز .1978

يظهززر فززي البحززث كيززف انززه عنززدما يشززل الجززيش ،يفقززد الجسززم االجتمززاعي مناعتززه ،كجسززم

مريض مصاب بالسيدا .تتشكل الميليشيات لتأمين الدفاع الذاتي .ويندلع العنف بشكل متسلسل ،وذلك
على خلفية الجدل حول إنزال الجيش وعدم إن ازلزه ،وحزول الخزوف المشزبوه مزن ان يزؤدي انززال الجزيش

إلززى شززرذمته .والتجربززة فززي لبنززان منززذ  1984باعتمززاد االلويززة بالنسززبة لتززدخل الجززيش ابززان االزمززة،
بحسززب معززايير اقليميززة (مناطقيززة) ومذهبيززة ،كانززت أكثززر فاعليززة مززن تجززارب الميليشززيات فيمززا يتعلززق

باألمن اليومي للمواطنين .وأدى تسّلم الجيش خطول التماس من الميليشيات المتصارعة وسط بيزروت

عام  ،1984إلى تبريد تلك الخطول.

لماذا استعمال كلمة داخلية في الكتاب بزدل حزرب "أهليزة"؟ عنزدما تقزع بزين  1975و1988

ست وعشرون مواجهة عسكرية كبيرة في لبنان .وتتقاتزل فزي سزت منهزا قزوى غيزر لبنانيزة ضزد بعضزها
الززبعض ،وفززي تسززع منهززا تززدور المواجهززات بززين أط زراف الن ززاع اللبنززانيين ضززد اط زراف غيززر لبنززانيين
وحلف ززاؤهم اللبن ززانيين ،وعنز ززدما تحص ززل س ززت ج ز زوالت ال ب ززين فريق ززي الن ز ززاع الرئيس ززيين ،أي المسز ززلمين
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والمسززيحيين ،بززل داخززل صززفوف كززل فريززق .فكيززف يمكززن تسززمية الحززرب ب زز"األهلية"؟ لززذا كانززت كلمززة

داخلية ألنها أشمل .ومن هنا ف ن الحروب الداخلية المعاصرة التي ما زال البعض يطلق عليها تسزمية

"أهليززة" دون تمييززز تس ززتدعي إعززادة النظ ززر بمفهززوم الح ززرب األهليززة نفس ززها فززي إط ززار النظززام الع ززالمي

المعاصر.

الحززرب التززي يسززميها الززبعض لبنانيززة للتبسززيط فززي التعبيززر ،هززي بززاألحرى حززروب متعززددة

الجنسزيات .جززء منهززا ذو طزابع لبنزاني أهلززي .وكتزاب غسزان تززويني "حزرب مزن أجززل اآلخزرين" ،خالفزاً
لروحيته ،فهم اللبنانيون معناه تبرئزة للزذات ،ولزيس أن قزرار الحزرب لزم يكزن داخليزاً وكزذلك قزرار السزلم.

حقق اللبنانيون ارقاماً قياسية في صوج االتفاقات :ففي  16عاماً توافقوا على أكثزر مزن ثمانيزة اتفاقزات
سززالم تز ّزم التوصززل إليهززا علززى المسززتوى الرسززمي كززي تتوق زف الحززرب ،أبرزهززا :الوثيقززة الدسززتورية التززي
أعلنه ززا الز زرئيس س ززليمان فرنجي ززة وتض ززمنت اقت ارح ززات لإلص ززالح وتعزي ززز المش ززاركة السياس ززية (ش ززبال

 ،)1976واعقبه ززا مب ززادئ الوف ززاق ال ز ز 14ف ززي عه ززد الز زرئيس الي ززاس س ززركيس ع ززام  1978و ،1979ث ززم
م ززؤتمري ل ززوزان وجني ززف ع ززامي  1983و 1984بع ززد األح ززداث الت ززي عصز زفت ف ززي لبن ززان ،ث ززم االتف ززاق
الثالثززي عززام  1985بززين قززادة الميليشززيات الرئيسززية ،فززأوراق السززفيرة االميركيززة ايبريززل غالسززبي كانززت

تتنقل بين بيروت ودمشق وواشنطن والرياض ،وصزوالً إلزى أعمزال اللجنزة السداسزية العربيزة ،ثزم اللجنزة
الثالثية التي كللتها القمة العربية وأوصلت إلى اتفاق الطائف.

ان النظززام الززدولي الجديززد يمكززن ان يفبززرك أوضززاعاً نزاعيززة داخليززة فززي دولززة ال قضززية بززارزة

لها داخليزاً .يقتضزي اإلقزالع عزن البحزث فزي االسزباب الداخليزة ،واالنكبزاب أكثزر علزى د ارسزة عناصزر
التحزريض وتغذيززة النززاع .فززالعنف المت زوازن ،واالشززكال المتنوعززة للمقاومززة المدنيززة والشززعبية المناهضززة
للحرب ،ومساعي القوى والتنظيمات المسّلحة من أجل نصزب الحزواجز فزي مختلزف المنزاطق الحزداث
انقطززاع مسززتحيل فززي العالقززة والتواصززل بززين اللبنززانيين ،تظهززر كززل هززذه الوقززائع بززأن الشززرول الداخليززة

كانت غير كافية لتغذية النزاع ،وهي بالتأكيد غير متناسبة مع حجمه.
8

االستنتاجات والتوجهات المستقبلية في لهذا النمط من األبحاث
يسززتنت مززن الكتززاب كززم ه ززو مهززم لبنززان كمختبززر مززن أغن ززى المختب زرات فززي علززم السياس ززة

المقارن في العالم .وهذا عامل اعتزاز وألم فزي آن .لزيس المهزم أن يثيزر النظزام اللبنزاني اعجابنزا أم ال.
ولكن يتعين على األقل االستفادة من تجاربنا وتكوين خبرات حتى ولو لزم يحتاجهزا لبنزان .قزد تحتاجهزا

دول اخرى ربما االتحاد السوفياتي السزابق أو كاليزدونيا الجديزدة علزى سزبيل المثزال .لقزد ولزت الحزروب

بين الدول ،حيث يشهد العالم اليوم انتشار النزاعات االهلية وتتدخل فيها قوى اقليمية ودولية.
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ما من شك بأن علم النزاعات والحروب يعرف اليوم تجدداً مع نشوء مؤسسات دولية حديثزة

لد ارسززة الن ازعززات وكيززف تنشززب وتنتهززي الحززروب ،علززى غ زرار United States Institute of

 .Peaceولكززن األدبيززات األميركيززة بنززوع خززاص تنطززوي علززى نقززص كبيززر فيمززا يتعلززق بلبنززان الززذي لززه

تجززارب غنيززة مززن  1840إلززى  1860و 1958وص زوالً إلززى  .1990-1975وفززي مؤلفززه حززول ص زراع
الحض ززارات  The Clash of Civilisationsل ززم ي ززأت ع ززالم السياس ززة االميرك ززي

Samuel

مرة واحدة رغم حالته النموذجية .تظهر دراسة نهاية الحزروب مزن
 Huntingtonعلى ذكر لبنان ولو ّ
خززالل التجربززة اللبنانيززة ،أن الحززروب األهليززة بقززدر مززا تززدوم طززويالً تززؤدي إلززى نشززوء شززبكات مصززالح
تجارية متداخلة ال مصزلحة ألفرادهزا فزي وقزف الحزرب وتطبيزع األوضزاع .وال يمكزن انهزاء الحزرب مزن

خالل تسوية داخلية ،بل بفعل تدخل خارجي.

الحرب الداخلية هي الشر المطلق ،تبزدأ دائمزاً أهليزة وال يعزرف أحزد كيزف تنتهزي .وال ُيشزكل

التقسززيم عالج زاً للحززرب األهليززة .الن ازعززات الداخليززة والحززروب األكثززر "اهليززة" (وغيززر األهليززة) ال تززؤدي
إلى تعزديل الحزدود أو إلزى تفكيزك دولزة مزا ككيزان حقزوقي فزي العالقزات الدوليزة .االعتزراف بزالمتغيرات
الحدودية ،وزوال الدولة ككيان حقوقي دولي هما حصيلة قرار خارجي.

قززام كثيززرون بمبززادرات لمواجهززة الحززرب ،كشززف النقززاب عززن عززدد كبيززر منهززا فززي الفصززل

السززابع حززول صززمود المجتمززع المززدني .وجززاءت اهميززة هززذه المبززادرات ورصززدها لتشززكل انتاج زاً لمنززاه
جديدة ومفاهيم أصيلة في لبننة األبحاث وتعريبها دون منمطات خارجية.

حززول التوجهززات المسززتقبلية فززي هززذا النززوع مززن األبحززاث ،يفززتح هززذا البحززث المجززال لد ارسززة

مصززير الززدول الصززغرى فززي النظززام العززالمي الجديززد ،وكيفيززة المحافظززة علززى ديمقراطيززة أنظمتهززا فززي

أوضززاع أقليميززة ودولي ززة متحولززة؟ يقتضززي تاليز زاً معرفززة مززا ه ززي فائززدة التضززامن العرب ززي بالنسززبة إل ززى
استقالل لبنان؟ وهل تؤدي زعزعة نظام األمن اإلقليمي حتمزاً إلزى انتزاج أزمزات لبنانيزة داخليزة؟ ويفزتح

البحث آفاقاً عديدة لدراسة التضامن الداخلي ،والعيش معاً ،وبنية القيادات واالحزاب واساليب التسوية،
وانخرال الميليشيات في دولة القانون ،بناء المؤسسات وبخاصة اإلدارة والجيش ،إعادة تشكيل النخب،

تجديد الثقافة السياسية .هذه المواضيع هزي عامزة ،وتخزص لبنزان وجميزع البلزدان الخارجزة مزن ن ازعزات
داخلية ودامية.

د ارسززة الحالززة اللبنانيززة ،تتخطززى اإلطززار العربززي والشززرق أوسززطي حيززث تستشززرف مكززامن

الخلل ومخاطره في العديد مزن البلزدان .المخزاطر الكبزرى علزى الزدول العربيزة بزدأت مزع نشزوء اسزرائيل

عام  ،1948واحتالل األراضي العربية واستمرار السياسة االسزرائيلية القائمزة علزى الهيمنزة .ويؤمزل أن
يفززتح السززالم الشززامل والعززادل الطريززق إلززى عصززر جديززد فززي المنطقززة يعيززد للشززعب الفلسززطيني حقوقززه،
ويزؤدي إلززى احتزرام حززدود دول المنطقزة .لكززن المالحززظ أن اسزرائيل لززم تتخزل بعززد عزن خياراتهززا القائمززة
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عل ززى زعزع ززة االس ززتقرار .ويش ززكو لبن ززان خط ززر أن يك ززون الض ززحية االول ززى لحال ززة انع ززدام االس ززتقرار،
واستمرار المفاوضات أمام الحائط المسدود.

ملحق 1
جدول زمني بتبرز أحداث وتواراخ االحتالل ا سراميلي للبنان ما بين  1978و2000
آذار 1978
 .14اجتيز ز ز ز ززاح  25000جنز ز ز ز ززدي اس ز ز ز ز زرائيلي لجنز ز ز ز ززوب لبن ز ز ز ز زان فز ز ز ز ززي عمليز ز ز ز ززة أُطلز ز ز ز ززق عليهز ز ز ز ززا إسز ز ز ز ززم "عمليز ز ز ز ززة
الليطز ز ز ززاني" عقز ز ز ززب قيز ز ز ززام مجموعز ز ز ززة فلسز ز ز ززطينية جز ز ز ززاءت مز ز ز ززن لبنز ز ز ززان بهجز ز ز ززوم علز ز ز ززى مقربز ز ز ززة مز ز ز ززن
تل ابيب.
 .19مجل ز ز ز ززس األمز ز ز ز ززن الز ز ز ز ززدولي يتبنز ز ز ز ززى قز ز ز ز زرار االمز ز ز ز ززم المتحز ز ز ز ززدة رقز ز ز ز ززم  425ال ز ز ز ززذي يز ز ز ز ززدعو اس ز ز ز ز زرائيل إلز ز ز ز ززى
س ز ز ز ززحب جنوده ز ز ز ززا ف ز ز ز ززو اًر حت ز ز ز ززى الح ز ز ز ززدود الدولي ز ز ز ززة ،ويق ز ز ز ززرر إنش ز ز ز ززاء ق ز ز ز ززوة مؤقت ز ز ز ززة دولي ز ز ز ززة لحف ز ز ز ززظ

السالم في جنوب لبنان (يونيفيل).
حزاران 1982

 .6اس ز ز ز زرائيل تُطلز ز ز ززق اجتياح ز ز ز زاً جديز ز ز ززداً لأل ارضز ز ز ززي اللبناني ز ز ز ززة تحز ز ز ززت اسز ز ز ززم "عمليز ز ز ززة سز ز ز ززالمة الجليز ز ز ززل" الت ز ز ز ززي
وص ز ز ز ززلت ف ز ز ز ززي غض ز ز ز ززون أي ز ز ز ززام إل ز ز ز ززى العاص ز ز ز ززمة بي ز ز ز ززروت وفرض ز ز ز ززت الحص ز ز ز ززار عليه ز ز ز ززا إلخز ز ز ز زراج
منظمة التحرير الفلسطينية.
حزاران 1985
الج ز ز ز ززيش اإلسز ز ز ز زرائيلي يعي ز ز ز ززد انتش ز ز ز ززاره ف ز ز ز ززي لبن ز ز ز ززان ،ويح ز ز ز ززتفظ ب ز ز ز ز ز "منطق ز ز ز ززة أمني ز ز ز ززة" ف ز ز ز ززي الجن ز ز ز ززوب والبق ز ز ز ززاع
الغرب ز ز ز ززي تُق ز ز ز ز ّزدر مس ز ز ز ززاحتها بنح ز ز ز ززو  850كيل ز ز ز ززومت اًر مربعز ز ز ز زاً يس ز ز ز ززيطر عليه ز ز ز ززا بمش ز ز ز ززاركة حلفائ ز ز ز ززه
محلية متعاملة معه تُعرف بز"جيش لبنان الجنوبي".
في ميليشيا ّ
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تموز 1993
وجوي ز ز ز ززة مس ز ز ز ززماة "إس ز ز ز ززترجاع الح ز ز ز ززق" تس ز ز ز ززتهدف "ح ز ز ز زززب هللا"
 .31-25عملي ز ز ز ززة عس ز ز ز ززكرية اسز ز ز ز زرائيلية ّبري ز ز ز ززة ّ
وتؤدي إلى مقتل  132مواطناً معظمهم من المدنيين اللبنانيين.
نيسان 1996
 .11الدولز ز ز ززة العبريز ز ز ززة تشز ز ز ز ّزن عمليز ز ز ززة "عناقيز ز ز ززد الغضز ز ز ززب" ضز ز ز ززد "حز ز ز زززب هللا" علز ز ز ززى مز ز ز ززدى  16يوم ز ز ز زاً وتُنّفز ز ز ززذ
خاللهز ز ز ز ززا  600غز ز ز ز ززارة جويز ز ز ز ززة تتسز ز ز ز ززبب بمقتز ز ز ز ززل  175مواطن ز ز ز ز زاً لبناني ز ز ز ز زاً وجز ز ز ز ززرح  351غز ز ز ز ززالبيتهم
مز ز ز ز ززن السز ز ز ز ززكان المز ز ز ز ززدنيين .وأُعلز ز ز ز ززن ،علز ز ز ز ززى أثز ز ز ز ززر هز ز ز ز ززذا الهجز ز ز ز ززوم اإلس ز ز ز ز زرائيلي الكثيز ز ز ز ززف ،عز ز ز ز ززن
تش ز ز ز ززكيل لجن ز ز ز ززة مراقب ز ز ز ززة تتمث ز ز ز ززل فيه ز ز ز ززا خم ز ز ز ززس دول ه ز ز ز ززي :فرنس ز ز ز ززا ،إسز ز ز ز زرائيل ،لبن ز ز ز ززان ،س ز ز ز ززوريا،
الوالي ز ز ز ززات المتحز ز ز ز ززدة األميركيز ز ز ز ززة ،بهز ز ز ز ززدف ضز ز ز ز ززبط الهجمز ز ز ز ززات علز ز ز ز ززى المز ز ز ز ززدنيين ،أُطلز ز ز ز ززق عليهز ز ز ز ززا
اسم "لجنة مراقبة تطبيق إتفاقية نيسان ."1996
أيار 1999

 . 17ايه ز ز ز ززود ب ز ز ز ززاراك ،زع ز ز ز ززيم ح ز ز ز زززب العم ز ز ز ززل اإلسز ز ز ز زرائيلي ،يف ز ز ز ززوز ف ز ز ز ززي االنتخاب ز ز ز ززات العام ز ز ز ززة بع ز ز ز ززد تعه ز ز ز ززده
بسحب الجيش من لبنان في مهلة سنة.
شباط 2000

 . 8-7الطيز ز ز ز زران الحرب ز ز ز ززي اإلسز ز ز ز زرائيلي يقص ز ز ز ززف منش ز ز ز ززآت ومحط ز ز ز ززات كهربائي ز ز ز ززة ف ز ز ز ززي لبن ز ز ز ززان بع ز ز ز ززد مقت ز ز ز ززل
خمسة جنود اسرائيليين في غضون أربعة أسابيع.

آذار

 . 5الحكوم ز ز ز ز ززة اإلسز ز ز ز ز زرائيلية تواف ز ز ز ز ززق عل ز ز ز ز ززى خط ز ز ز ز ززة رئيس ز ز ز ز ززها ايه ز ز ز ز ززود ب ز ز ز ز ززاراك القاض ز ز ز ز ززية بس ز ز ز ز ززحب الج ز ز ز ز ززيش
اإلسز ز ز ز ز زرائيلي م ز ز ز ز ززن جن ز ز ز ز ززوب لبن ز ز ز ز ززان قب ز ز ز ز ززل حل ز ز ز ز ززول الس ز ز ز ز ززابع م ز ز ز ز ززن تم ز ز ز ز ززوز  2000حت ز ز ز ز ززى ول ز ز ز ز ززو

اقتضى ذلك انسحاباً من دون اتفاق مع سوريا ولبنان.
نيسان

 .17اسز ز ز ز زرائيل تبل ز ز ز ززغ األم ز ز ز ززم المتح ز ز ز ززدة خطيز ز ز ز زاً قز ز ز ز زرار حكومته ز ز ز ززا بس ز ز ز ززحب قواته ز ز ز ززا العس ز ز ز ززكرية م ز ز ز ززن جن ز ز ز ززوب
لبن ز ز ز ز ززان قب ز ز ز ز ززل الس ز ز ز ز ززابع م ز ز ز ز ززن تم ز ز ز ز ززوز  2000تنفي ز ز ز ز ززذاً لقز ز ز ز ز زراري مجل ز ز ز ز ززس األم ز ز ز ز ززن ال ز ز ز ز ززدولي 425

و426.

 .29ارفيز ز ز ززه دو شز ز ز ززاريت وزيز ز ز ززر خارجيز ز ز ززة فرنسز ز ز ززا السز ز ز ززابق ،وأحز ز ز ززد أبز ز ز ززرز مؤسسز ز ز ززي إتفاقيز ز ز ززة "تفز ز ز ززاهم نيسز ز ز ززان
ويعل ز ز ز ز ززن ف ز ز ز ز ززي م ز ز ز ز ززؤتمر ص ز ز ز ز ززحافي" :أن مص ز ز ز ز ززير
 ،"1996ي ز ز ز ز زززور المس ز ز ز ز ززؤولين ف ز ز ز ز ززي بي ز ز ز ز ززروت ُ
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لبن ز ز ز ز ززان ه ز ز ز ز ززو ب ز ز ز ز ززين أي ز ز ز ز ززدي ش ز ز ز ز ززعبه ،وأن ض ز ز ز ز ززمان األم ز ز ز ز ززن عل ز ز ز ز ززى األ ارض ز ز ز ز ززي اللبناني ز ز ز ز ززة ه ز ز ز ز ززو
مسؤولية الحكومة اللبنانية".
أيار 2000

 .22مجل ز ز ز ززس األم ز ز ز ززن ال ز ز ز ززدولي يعق ز ز ز ززد اجتماعز ز ز ز زاً يس ز ز ز ززتمع في ز ز ز ززه إل ز ز ز ززى تقري ز ز ز ززر أع ز ز ز ز ّزده األم ز ز ز ززين الع ز ز ز ززام لألم ز ز ز ززم
المتحز ز ز ز ززدة كز ز ز ز ززوفي انز ز ز ز ززان يوصز ز ز ز ززي فيز ز ز ز ززه برفز ز ز ز ززع عديز ز ز ز ززد القز ز ز ز ززوة الدوليز ز ز ز ززة الموقتز ز ز ز ززة العاملز ز ز ز ززة فز ز ز ز ززي
جنز ز ز ز ززوب لبنز ز ز ز ززان مز ز ز ز ززن  4500إلز ز ز ز ززى  7935جنز ز ز ز ززدياً لمواكبز ز ز ز ززة اإلنسز ز ز ز ززحاب اإلس ز ز ز ز زرائيلي والت ّثبز ز ز ز ززت

من ز ز ز ز ززه .ويز ز ز ز ز زربط التقري ز ز ز ز ززر مز ز ز ز ز ززارع ش ز ز ز ز ززبعا اللبناني ز ز ز ز ززة المحتل ز ز ز ز ززة ب ز ز ز ز ززالق اررين  242و 338معتبز ز ز ز ز ز اًر

اياه ز ز ززا ض ز ز ززمن األ ارض ز ز ززي الس ز ز ززورية اس ز ز ززتناداً إل ز ز ززى خز ز ز زرائط األم ز ز ززم المتح ز ز ززدة .وطل ز ز ززب ان ز ز ززان م ز ز ززن

اس ز ز ز ز زرائيل ولبنز ز ز ز ززان وسز ز ز ز ززوريا والمجموعز ز ز ز ززات المس ز ز ز ز زّلحة اللبنانيز ز ز ز ززة التعز ز ز ز ززاون بشز ز ز ز ززكل كامز ز ز ز ززل مز ز ز ز ززع

األم ز ز ززم المتح ز ز ززدة ،محز ز ز ز ّذ اًر م ز ز ززن أن ز ز ززه ف ز ز ززي ح ز ز ززال ل ز ز ززم تُق ز ز ز ّزدم األطز ز ز زراف المعني ز ز ززة ض ز ز ززمانات أمني ز ز ززة
ف ز ز ز ز ز ن القز ز ز ز ززوة الدوليز ز ز ز ززة سز ز ز ز ززتعجز عز ز ز ز ززن اداء مهمتهز ز ز ز ززا ممز ز ز ز ززا قز ز ز ز ززد يز ز ز ز ززؤدي إلز ز ز ز ززى انسز ز ز ز ززحابها مز ز ز ز ززن

الجنوب.

 .24السز ز ز ززاعة السادسز ز ز ززة والدقيقيز ز ز ززة الثانيز ز ز ززة واألربعز ز ز ززون فج ز ز ز ز اًر مز ز ز ززع انسز ز ز ززحاب آخز ز ز ززر جنز ز ز ززدي اس ز ز ز زرائيلي مز ز ز ززن
لبن ز ز ز ززان يكتم ز ز ز ززل تحري ز ز ز ززر الجن ز ز ز ززوب ،واط ز ز ز ززالق المعتقل ز ز ز ززين ف ز ز ز ززي س ز ز ز ززجن الخي ز ز ز ززام .ولج ز ز ز ززوء نح ز ز ز ززو
 8000لبناني من أفراد "جيش لبنان الجنوبي" مع عائالتهم إلى اسرائيل.
 .25-24ايه ز ز ززود بز ز ز ززاراك يكشز ز ز ززف فز ز ز ززي م ز ز ززؤتمر صز ز ز ززحافي عقز ز ز ززده فز ز ز ززي الق ز ز ززدس عز ز ز ززدد الضز ز ز ززحايا اإلس ز ز ز زرائيلية
الت ز ز ززي س ز ز ززقطت ف ز ز ززي الح ز ز ززروب م ز ز ززع لبن ز ز ززان ويق ز ز ززول بت ز ز ززأثّر وعينز ز ز زين دامعت ز ز ززين" :إن ز ز ززه ي ز ز ززوم س ز ز ززعيد
ومز ز ز ززؤلم ف ز ز ز ززي آن واح ز ز ز ززد .سز ز ز ززعيد ألنن ز ز ز ززا أع ز ز ز ززدنا أوالدنز ز ز ززا إل ز ز ز ززى ال ز ز ز ززوطن ،ومز ز ز ززؤلم ألن أكث ز ز ز ززر م ز ز ز ززن

ألف من أبنائنا األعزاء لم يعودوا".
 . 26األمز ز ز ززين العز ز ز ززام ل ز ز ز زز"حزب هللا" حسز ز ز ززن نصز ز ز ززرهللا يعلز ز ز ززن فز ز ز ززي مهرجز ز ز ززان حاشز ز ز ززد فز ز ز ززي بنز ز ز ززت جبيز ز ز ززل أمز ز ز ززام
 100ألز ز ز ز ززف م ز ز ز ز زواطن" :النصز ز ز ز ززر لز ز ز ز ززيس لطائفز ز ز ز ززة بز ز ز ز ززل للجميز ز ز ز ززع ،وأن الحز ز ز ز زززب لز ز ز ز ززيس مرجعيز ز ز ز ززة
أمنية بديلة من الدولة".

ملحق 2
الحروب األلهلية بالسنوات واألنماط وتقسيم الدول وتجدد الحرب وانخفاض مستوى العنف
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اسم الدولة التي

في أي

في أي

لهل انتهت

لهل انتهت

لهل أدت

ما لهو نمط الحرب

الحرب االلهلية

اندلعت

انتهت

خالل

العنف

إلا

ال)؟

الحرب؟

الحرب؟

سنتين؟

خالل

سنتين؟

التقسيم
؟

افغانستان

1978

1992

ال

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

افغانستان

1993

الجزائر

1962

جارية
1963

ال

ال

ال

اثنية/دينية

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

الجزائر

1992

1997

ال

ال

ال

اثنية/دينية

انغوال

1975

1991

ال

ال

ال

اثنية/دينية

انغوال

1992

األرجنتين

1955

جارية
1955

ال

ال

ال

اثنية/دينية

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

اذربيدجان

1988

1996

نعم

نعم

نعم

اثنية/دينية

بنغالدش

1973

1994

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

بوليفيا

1952

1952

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

بورما

1948

1951

نعم

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

بورما

1968

1982

ال

ال

ال

اثنية/دينية

اندلعت فيها

سنة

سنة

الحرب

رواسب

الحرب

(علا الهوية أم

 .1المصدر:
Nicholas Sambanis, “Partition as a Solution to Ethnic War: An Empirical Critique
of the Theoretical Literature”, in World Politics, vol. 52, july 2000, no. 4, pp. 437483.
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في أي

في أي

لهل انتهت

لهل انتهت

لهل أدت

ما لهو نمط الحرب

اندلعت فيها

سنة

اندلعت

سنة

انتهت

الحرب
خالل

رواسب

الحرب

(علا الهوية أم

الحرب؟

الحرب؟

سنتين؟

خالل

سنتين؟

التقسيم
؟

بورما

1983

1995

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

بوروندي

1965

1969

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

بوروندي

1972

1973

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

بوروندي

1988

1988

ال

ال

ال

اثنية/دينية

بوروندي

1991

كمبوديا

1970

جارية
1975

ال

ال

ال

اثنية/دينية

نعم

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

كمبوديا

1979

1991

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

ج .افريقي ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا

1995

1997

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

الحرب االلهلية

العنف

إلا

ال)؟

الوسطى
تشاد

1965

1979

ال

ال

ال

اثنية/دينية

تشاد

1980

1994

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

الصين

1967

1968

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

الصين-تايوان

1947

1947

نعم

ال

نعم

إيديولوجية/مختلفة

الص ز ز ز ز ززين-اقلز ز ز ز ز ززيم

1950

1951

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

كولومبيا

1948

1962

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

كولومبيا

1978

كونغو ب ارزافيل

1992

جارية
1996

ال

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

ال

ال

ال

إيدولوجية/مختلفة

كونغو/زائير

1967

1967

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

كونغو/زائير

1975

1979

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

كونغو/زائير

1960

1965

ال

ال

ال

اثنية/دينية

كونغو/زائير

1996

1997

ال

ال

ال

اثنية/دينية

كوستاريكا

1948

1948

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

كوبا

1958

1959

نعم

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

التيبت
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اسم الدولة التي

في أي

في أي

لهل انتهت

لهل انتهت

لهل أدت

ما لهو نمط الحرب

اندلعت فيها

سنة

اندلعت

سنة

انتهت

الحرب
خالل

رواسب

الحرب

(علا الهوية أم

الحرب؟

الحرب؟

سنتين؟

خالل

سنتين؟

التقسيم
؟

قبرص

1963

1964

ال

ال

نعم

اثنية/دينية

قبرص

1974

1974

نعم

نعم

نعم

اثنية/دينية

دجيبوتي

1991

1995

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

ج .الدومينيكان

1965

1965

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

السلفادور

1979

1992

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

اثيوبيا/اريتريا

1974

1991

نعم

نعم

نعم

اثنية/دينية

اثيوبيا

1977

1985

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

اثيوبيا

1974

1991

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

جورجيا

1991

1993

نعم

نعم

نعم

اثنية/دينية

جورجيا

1992

1994

نعم

نعم

نعم

اثنية/دينية

اليونان

1944

1949

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

غواتيماال

1954

1954

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

غواتيماال

1966

1972

ال

ال

ال

اثنية/دينية

غواتيماال

1974

1994

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

هايتي

1991

1994

ال

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

هايتي

1995

1996

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

الهند

1946

1948

نعم

نعم

نعم

اثنية/دينية

الهند

1965

1965

نعم

ال

نعم

اثنية/دينية

الهند

1984

1994

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

الهند

1989

1994

نعم

ال

نعم

اثنية/دينية

اندونيسيا

1956

1960

نعم

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

اندونيسيا

1986

1986

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

اندونيسيا

1950

1950

ال

ال

ال

اثنية/دينية

اندونيسيا

1953

1953

ال

ال

ال

اثنية/دينية

الحرب االلهلية

العنف

إلا

ال)؟
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اسم الدولة التي

في أي

في أي

لهل انتهت

لهل انتهت

لهل أدت

ما لهو نمط الحرب

اندلعت فيها

سنة

اندلعت

سنة

انتهت

الحرب
خالل

رواسب

الحرب

(علا الهوية أم

الحرب؟

الحرب؟

سنتين؟

خالل

سنتين؟

التقسيم
؟

اندونيسيا

1975

1982

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

ايران

1978

1979

ال

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

ايران

1981

1982

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

العراق

1959

1959

ال

ال

ال

اثنية/دينية

العراق

1961

1975

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

العراق

1988

1994

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

العراق

1991

1994

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

اسرائيل/فلسطين

1947

1949

ال

ال

نعم

اثنية/دينية

اسرائيل

1950

1994

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

االردن

1971

1971

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

كينيا

1991

1993

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

كوريا

1950

1953

نعم

نعم

نعم

إيديولوجية/مختلفة

الوس

1960

1975

نعم

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

لبنان

1958

1958

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

لبنان

1975

1978

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

لبنان

1982

1992

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

ليبيريا

1989

1992

ال

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

ليبيريا

1993

1996

نعم

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

ماليزيا

1948

1959

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

مالي

1990

1995

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

المكسيك

1992

1994

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

مولدوفا

1992

1994

نعم

ال

نعم

اثنية/دينية

المغز ززرب/الصز ززحراء

1975

1989

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

الحرب االلهلية

الغربية

العنف

إلا

ال)؟

مالحق
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اسم الدولة التي

في أي

في أي

لهل انتهت

لهل انتهت

لهل أدت

ما لهو نمط الحرب

اندلعت فيها

سنة

اندلعت

سنة

انتهت

الحرب
خالل

رواسب

الحرب

(علا الهوية أم

الحرب؟

الحرب؟

سنتين؟

خالل

سنتين؟

التقسيم
؟

موزمبيك

1979

1992

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

ناميبيا

1965

1989

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

نيكاراغوا

1978

1979

ال

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

نيكاراغوا

1981

1989

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

نيجيريا

1967

1970

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

نيجيريا

1980

1984

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

ايرلندا الشمالية

1968

1994

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

باكستان

1971

1971

نعم

نعم

نعم

اثنية/دينية

باكستان

1973

1977

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

بابوي ز ز ز ز ز ز ززا غيني ز ز ز ز ز ز ززا

1988

1991

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

الحرب االلهلية

العنف

إلا

ال)؟

الجديدة
باراغواي

1947

1947

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

البيرو

1980

1996

نعم

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

الفيليبين

1950

1952

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

الفيليبين

1972

1996

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

الفيليبين

1972

1992

نعم

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

رومانيا

1989

1989

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

روسيا/الشيشان

1994

1996

ال

ال

نعم

اثنية/دينية

روندا

1963

1964

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

روندا

1990

1994

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

سيراليون

1991

1996

ال

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

الصومال

1988

1991

ال

ال

نعم

اثنية/دينية

الصومال

1992

افريقيا الجنوبية

1976

جارية
1994

ال

ال

ال

اثنية/دينية

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

554

نزاعات الداخل وحروب الخارج

اسم الدولة التي

في أي

في أي

لهل انتهت

لهل انتهت

لهل أدت

ما لهو نمط الحرب

اندلعت فيها

سنة

اندلعت

سنة

انتهت

الحرب
خالل

رواسب

الحرب

(علا الهوية أم

الحرب؟

الحرب؟

سنتين؟

خالل

سنتين؟

التقسيم
؟

سريالنكا

1971

1971

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

سريالنكا

1987

1989

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

سريالنكا

1983

السودان

1963

جارية
1972

ال

ال

ال

اثنية/دينية

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

السودان

1983

طاجاكستان

1992

جارية
1994

ال

ال

ال

اثنية/دينية

نعم

ال

نعم

اثنية/دينية

تايالند

1967

1985

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

تركيا

1984

اوغندا

1966

جارية
1966

ال

ال

ال

اثنية/دينية

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

اوغندا

1978

1979

ال

ال

ال

إيديولوجية/مختلفة

اوغندا

1980

1986

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

جمهورية الفيتنام

1960

1975

نعم

نعم

نعم

إيديولوجية/مختلفة

اليمن

1948

1948

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

اليمن

1994

1994

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

اليمن الشمالية

1962

1969

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

اليمن الجنوبية

1986

1987

نعم

نعم

ال

إيديولوجية/مختلفة

يوغوسز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززالفيا/

1992

1995

نعم

نعم

نعم

اثنية/دينية

1991

ال

ال

نعم

اثنية/دينية

1995

نعم

نعم

نعم

اثنية/دينية

زمبابواي /روديسيا

1972

1980

نعم

ال

ال

اثنية/دينية

زمبابواي

1984

1984

نعم

نعم

ال

اثنية/دينية

الحرب االلهلية

البوسنة
يوغوسز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززالفيا/

1991

كرواتيا
يوغوسز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززالفيا/

1995

كرواتيا

العنف

إلا

ال)؟

مراجق مختارة
ابرهيم ،محسن ،الحرب وتجربة الحركة الوطنية اللبنانية ،بيروت.1983 ،
 ،الحاااااارب األلهليااااااة اللبنانيااااااة وأزمااااااة الوضااااااق العربااااااي ،بيز ز ززروت ،منشز ز ززورات بيز ز ززروت المسز ز ززاء،.1985

أبز ز ز ززو أرز (اتيز ز ز ززان صز ز ز ززقر) ،الحقااااااااامق والخطايااااااااا ،بيز ز ز ززروت ،منشز ز ز ززورات ح ز ز ز زراس االرز،1979 ،
 60ص.

الجمياااال ماااان الطفولااااة إلااااا القيااااادة :يقظااااة حلاااام ،بيز ززروت ،المفك ز زرة
أبز ززو جز ززودة ،عبز ززدهللا ،بشااااير
ّ
اللبنانية.1983-1982 ،
أب ززو خ ززاطر ،ج ززوزف ،لبنااااان والعاااارب :مااان مااااؤتمر الطااااامف إلااااا قمااااة فااااس ،بي ززروت ،دار إقز زرأ،
 262 ،1984ص.

أبز ززو خليز ززل ،ج ز ززوزف ،قصاااااة الموارناااااة فاااااي الحااااارب :سااااايرة ذاتياااااة ،بيز ززروت ،شز ززركة المطبوع ز ززات
للتوزيع والنشر.1990 ،

 ،أزمااااااة العالقااااااة بااااااين الكتامااااااب والقااااااوات اللبنانيااااااة ،بي ز ززروت ،دار العم ز ززل للنش ز ززر والطباعز ز ززة، 85 ،1993ص.

 ،لبنااااان وسااااوراا مشااااقة االخااااوة ،بي ززروت ،ش ززركة المطبوع ززات للتوزي ززع والنشز ززر209 ،1991 ،ص.

أبو فاضل ،منير ،لبنان القضية في المحافل العربية والدولية ،بيروت.1984 ،
أب ززو فاض ززل ،وهيز ززب ،تطااااور تعلاااايم التاااااراخ فااااي لبنااااان ،اطروح ززة دكت ززوراه ،جامعز ززة ال ززروح القز ززدس
الكسليك 292 ،1986 ،ص.

أب ززي غ ززانم ،ج ززان وامز ززال ،وابقااااا لبنااااان ،الج زززء األول ،بيز ززروت ،منش ززورات ص ززوت لبنز ززان،1985 ،
 208ص.

أبي غانم ،جولي ،الجيش اللبناني :الدور اآلخر ،بيروت208 ،1996 ،ص.

أبز ززي يز ززونس ،لطيفز ززة جب اريز ززل" ،دور الرهبانيز ززات اللبنانيز ززة فز ززي األحز ززداث" ،العمااااال الشاااااهري ،كز ززانون
األول  ،1978ص .96-85

اده ،ريمز ز ززون" ،غز ز زززو لبنز ز ززان :االسز ز ززباب والمسز ز ززتقبل" ،حاليااااااات سياسااااااية ،)3( 1 ،صز ز ززيف ،1982
ص .24-9

أش ز ززقر ،يوس ز ززف ،الساااااالم االسااااااراميلي والحاااااارب اللبنانيااااااة ،بي ز ززروت ،دار فك ز ززر لألبح ز ززاث والنش ز ززر،
 207 ،1990ص.
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آصاف ،جورج (إشراف) ،حراة وسامل ا عالم المرمي والمسموع (وقائع المؤتمر الدولي الثزاني الزذي
نظمز ززه معهز ززد حقز ززوق اإلنسز ززان فز ززي نقابز ززة المحز ززامين فز ززي بيز ززروت فز ززي  2و،)1998/10/3
منشورات معهد حقوق اإلنسان ،نقابة المحامين ،بيروت 184 ،1999 ،ص.

األحدب ،عبد العزيز ،جيش لبنان ومناقبيته ،بيروت 342 ،1975 ،ص.

األحدب ،عزيز (اللواء الركن) ،لهيبة الدولة وحكم القانون ،بيروت224 ،1993 ،ص.
االعتداءات االسراميلية ( ،)1990-1948معلومات (دار السفير) ،بيروت.1992 ،

األم ز ز ززين ،ع ز ز ززدنان" ،الحز ز ز ززرب والس ز ز ززلطة فز ز ز ززي المدرس ز ز ززة" ،الواقااااااااق ،الجز ز ز زززء الث ز ز ززاني ،العز ز ز ززدد ،6-5
ص .165-149

الح ز ززاج ،لز ز ززويس ،ماااااان مخاااااازون الااااااذاكرة ،بيز ز ززروت ،دار النهز ز ززار للنشز ز ززر( 1993 ،ص 120-117
حول رياض الصلح ومواقفه اللبنانية).

الحز ززص ،سز ززليم ،لبناااااان علاااااا المفتااااار  ،بيز ززروت ،المركز ززز االسز ززالمي لإلعز ززالم واإلنمز ززاء،1984 ،
 238ص.

 ،عهاااااد القااااارار والهاااااوى .تجاااااارب الحكااااام فاااااي حقباااااة االنقساااااام  ،1990-1987بي ز ززروت ،دارالعلم للماليين ،الطبعة الثانية ،تشرين الثاني  260 ،1991ص.

 ،علااااا طراااااق الجمهوراااااة الجدياااادة (مواق ز ز ف ووثز ززائق) ،بيز ززروت ،المركز ززز االسز ززالمي لإلعز ززالم، 311 ،1991ص.

 ،زمااان األمااال والخيباااة :تجاااارب الحكااام ماااا باااين  1976و ،1980بي ززروت ،دار العل ززم للمالي ززين، 416 ،1992ص.

 ،-ذكراات وعبر ،بيروت ،دار العلم للماليين 236 ،1994 ،ص.

الحرك ز ز ز ززة الوطني ز ز ز ززة ،و اااااااااامق الحركاااااااااة الوطنياااااااااة اللبنانياااااااااة  ،1981-1975بي ز ز ز ززروت،1981 ،
 122ص.

الخوري ،بشاره ،حقامق لبنانية 3 ،أجزاء ،بيروت ،أوراق .6

الخوري ،فائق ،ا ذاعة اللبنانية ،الطبعة األولى ،منشورات مطبعة صادر ،بيروت.1966 ،

الخ ززوري ،يوس ززف قزم ززا ،مشاااااراق االصااااالح والتسااااوية فااااي لبنااااان (مواثي ززق ،ثواب ززت ،بز زرام  ،اوراق

عم ز ز ز ز ز ززل ،اقت ارح ز ز ز ز ز ززات) ،بي ز ز ز ز ز ززروت ،دار الحمز ز ز ز ز ز زراء ،1989 ،ج ز ز ز ز ز زززءان 789 ،ص 40 +

للجزئين.

الخ ز ز ززويري ،انطز ز ز زوان ،حاااااااوادث لبناااااااان 11 ،ج ز ز زززء ،بي ز ز ززروت ،دار االبجدي ز ز ززة للص ز ز ززحافة والطباع ز ز ززة
والنشر.1987 – 1975 ،

الس ز ززكو ،األزماااااة اللبنانيااااااة :أصااااااولها ،تطورلهاااااا وأبعادلهااااااا المختلفاااااة ،المنظم ز ززة العربي ز ززة للتربي ز ززة
والثقافة والعلوم ،القاهرة.1979 ،

مراجع
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الس ز ز ز ّزماك ،محم ز ز ززد ،المسااااااالمون فاااااااي لبناااااااان ،بي ز ز ززروت ،دار ال ارش ز ز ززد للطباع ز ز ززة والنش ز ز ززر،1990 ،
 129ص.
الش ززويري ،اب ززرهيم ،تقرااااار للحقيقااااة فااااي زماااان التااااردي ،بي ززروت ،مجل ززس الخدم ززة المدني ززة،1986 ،
 373ص.

الصز ززليبي ،كمز ززال ،بياااات بمناااااازل ك يااااارة (الكيز ززان اللبنز ززاني بز ززين التصز ززور والواق ز زع) ،ترجمز ززة عفيز ززف
الرزاز ،بيروت ،مؤسسة نوفل 312 ،1990 ،ص.

 ،تاراخ لبنان الحديث ،دار النهار للنشر ،الطبعة الرابعة 271 ،1978 ،ص.العب ززد ،ع ززارف ،سااالطة المغلاااوب :بحاااث فاااي موقاااق رماساااة الحكوماااة ودورلهاااا فاااي لبناااان ،رس ززالة
دراسات عليا ،معهد العلوم االجتماعية ،الجامعة اللبنانية ،الفرع األول.1987 ،

الغرّيز ز ززب ،ميش ز ز ززال ،الصاااااااليبيون اللبناااااااانيون  ،1979-1975بي ز ز ززروت ،الطبع ز ز ززة الثاني ز ز ززة،1979 ،
 403ص.
الغرّيب ،محمد ميشال ،الصحافة اللبنانية والعربية (تطورلها ،قوانينها ،مقارنتها بالصحف األجنبية)،
بيروت 336 ،1982 ،ص.
الف ززاعور ،عل ززي ،جغرافيااااة التهجياااار (دراسااااات ميدانيااااة :وقااااامق وحلااااول) ،ح ززارة حري ززك ،المؤسسز ززة
الجغرافية 351 ،1993 ،ص.

القص ز ززيفي ،ج ز ززورج" ،م ز ززدخل إل ز ززى د ارس ز ززة الهجز ز زرة القسز ز زرية والخارجي ز ززة ف ز ززي لبن ز ززان خ ز ززالل -1975
 :1991الوقز ز ززائع والسياسز ز ززات" ،بيز ز ززروت ،مجلز ز ززة المسااااااتقبل العربااااااي ،شز ز ززبال (فب اريز ز ززر)،
 ،1993ص .71-48

القز زوات اللبناني ززة ،المقاومااااة اللبنانيااااة واالحااااتالل السااااوري :حاااارب الممااااة يااااوم ،بي ززروت ،منش ززورات
القوات اللبنانية 370 ،1979 ،ص.

الكسز ززندر ،ايغز ززور ،لبنااااان :فتاااارة المحاااان القاسااااية ،متز ززرجم عز ززن الروسز ززية ،بيز ززروت ،دار المعرفز ززة،
.1981

الكعكي ،يحيى احمد ،لبنان والفدرالية ،بيروت ،دار النهضة العربية 184 ،1989 ،ص.
اللب ز ز ززدي ،محم ز ز ززود ،بياااااااروت  :1982الحصاااااااار والصااااااامود ،دمش ز ز ززق ،دار الغلي ز ز ززل384 ،1985 ،
ص.

المج ززذوب ،محم ززد ،مصاااير لبناااان فاااي مشااااراق ،بي ززروت ،عوي ززدات "زدن ززي علم ززا" ،الطبع ززة األول ززى،
نيسان  232 ،1978ص.

المرك ز ززز العرب ز ززي لألبحز ز ززاث ،و ااااااامق الحاااااارب اللبنانيااااااة للعااااااام  ،1987بي ز ززروت ،1988 ،وللعز ز ززام
 ،1985المرجع نفسه 270 ،ص.
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المرك ز ززز اللبن ز ززاني للتوثي ز ززق والبح ز ززوث (س ز ززادر) ،العناااااف السياساااااي فاااااي العاااااالم (:)1987-1967
وقامق بيبليوغرافيا وو امق ،انطلياس (لبنان) ،منشورات بيت المستقبل.1988 ،

الهيئة الشعبية في األشرفية ،الصمود اللبناني ،بيروت.1979 ،

"الميليشزيات اللبنانيزة :اداراتهززا ومزداخيلها" ،سلسززلة تحقيقزات صزحافية مززن  9أجززاء ،نشزرتها الحيااة مززا
بززين  1/31و 1990/2/9وفززق التسلسززل التززالي" )1( :الق زوات اللبنانيززة" )2( ،حركززة "أمززل"،
(" )3حزززب هللا" )4( ،الحزززب التقززدمي االشززتراكي" )5( ،ل زواء المززردة"" )6( ،ق زوات حبيقززة"،
(" )7التنظ ززيم الش ززعبي الناص ززري" )8( ،ج ززيش لبن ززان الجن ززوبي" )9( ،الدول ززة اللبناني ززة تح ززت
رحمة الميليشيات.

اليازجي ،يوسف ،الحرب اللبنانية ،بيروت ،منشورات مكتبة انطوان 286 ،1992 ،ص.

انط ز ززون ،رن ز ززده ،الحااااارب واالدارة اللبنانياااااة (د ارس ز ززة ف ز ززي التعطي ز ززل االداري) ،ترجم ز ززة روي ز ززده رفق ز ززه،
بيروت ،دار فكر لالبحاث والنشر 192 ،1990 ،ص.

بشز ززور ،معز ززن ،بيااااروت مااااان الحصااااار إلااااا االنتفاضاااااة ،بيز ززروت ،مؤسسز ززة دار الكتز ززاب الحز ززديث،
 104 ،1984ص.

بش ززير ،اسز ززكندر ،الغاااااء الطامفيااااة (د ارسز ززة تحليلي ززة وثائقيز ززة لتطز ززور الطائفي ززة السياسز ززية ومسز ززتقبلها)،
بيروت ،دار العلم للماليين 144 ،1993 ،ص.

بش ززير ج ززورج ،أب ززي عق ززل فيلي ززب ومب ززارك ف ززوزي ،أُماااراء الطواماااف مااان جنياااف إلاااا لاااوزان ،بي ززروت،
منشورات وكالة األنباء المركزية 398 ،1984 ،ص.

الجميل.1984 ،
الجميل :ضمير وتاراخ ،بيروت ،مؤسسة بشير
بشير
ّ
ّ
بطز ز ززرس ،انط ز ز زوان ،و ااااااامق حاااااارب لبنااااااان ،بيز ز ززروت ،مركز ز ززز البحز ز ززوث والد ارسز ز ززات والتوثيز ز ززق ،دار
الصياد 570 ،1977 ،ص.
ّ

بقرادون ز ززي ،كز ز زريم ،لعناااااة وطااااان (م ز ززن ح ز ززرب لبن ز ززان إل ز ززى ح ز ززرب الخل ز ززي ) ،بي ز ززروت ،عب ز ززر الش ز ززرق
للمنشورات 263 ،1991 ،ص.

بكاسيني ،جورج ،اسرار الطامف ،بيروت ،دار التعاونية الطباعية 288 ،1993 ،ص.

ب ز ز ززو حبي ز ز ززب ،عب ز ز ززد ّ  ،الضاااااااوء االصااااااافر (السياس ز ز ززة االميركي ز ز ززة تج ز ز ززاه لبن ز ز ززان) ،بي ز ز ززروت ،ش ز ز ززركة
المطبوعات للتوزيع والنشر ،الطبعة الثالثة.1991 ،
بيط ززار امي ززل والجس ززر باس ززم ،نااااداء إلااااا اللبنااااانيين والفلسااااطينيين والاااادول العربيااااة ،بي ززروت15 ،
ايار  47 ،1975ص.

تويني ،غسان ،حرب من أجل اآلخران ،بيروت ،دار النهار للنشر.1985 ،

جس ز ززر ،باس ز ززم ،مي اااااا  :1943لمااااااذا كاااااان ولهااااال ساااااقط؟ ،بي ز ززروت ،دار النه ز ززار522 ،1978 ،
ص.
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" ،االس ز ز ززتقالل اللبن ز ز ززاني والميث ز ز ززاق" ،تااااااااراخ العااااااارب والعاااااااالم ،)37(4 ،تشز ز ز زرين الث ز ز ززاني ،1981ص .32-22

جعج ز ززع ،امي ز ززل بط ز ززرس ،كياااااف كفااااارت بالمي اااااا وعااااادت إلياااااه ،بي ز ززروت ،ج ز ززائزة ري ز ززاض الص ز ززلح
األولى( 1995 ،غير منشورة).

جل ز ززول ،فيص ز ززل ،المقاومااااااة الوطنياااااة واالحااااااتالل االسااااااراميلي فااااااي جنااااااوب لبنااااااان ،عم ز ززان ،دار
الكرمل.1986 ،

جنز ز ززبالل ،كمز ز ززال ،لهااااااذه وصاااااايتي ،متز ز ززرجم عز ز ززن الفرنسز ز ززية ،بيز ز ززروت -بز ز ززاريس ،الز ز ززوطن العربز ز ززي،
 158 ،1978ص.

حاليز ززات ،مجلز ززة فصز ززلية تصز ززدر باللغز ززات الز ززثالث منز ززذ اذار ( 1977تز ز ّزم نشز ززر  50عز ززدد لغايز ززة ايز ززار
 ،)1988وخاص ًة التقارير المنشورة تحت العناوين التالية:
"تقري ززر الفصز ززل" :المتض ززمن لخالصز ززة تحليلي ززة وبنز ززوع خ ززاص بز ززدءاً م ززن العز ززدد ( 44خريز ززف
 )1986والى العدد ( 50ربيع .)1988
"تيز ززارات" :المتضز ززمن لملخز ززص عز ززن المقز ززاالت الصز ززادرة فز ززي الصز ززحافة اللبنانيز ززة واألجنبيز ززة
باللغات الثالث.

"وقز ز ززائع لبنز ز ززان" :وتحز ز ززوي وقز ز ززائع حز ز ززول التسلسز ز ززل الزمنز ز ززي لألحز ز ززداث اللبنانيز ز ززة ،وباللغز ز ززات
الثالث.

بيت المستقبل ،انطلياس ،لبنان.
حداد ،جورج ،في مقدمة الحرب اللبنانية ،بيروت ،دار الكتاب 287 ،1979 ،ص.
حطيط ،كاظم ،المقاومة الوطنية :منطلقات وأبعاد ،دار الكتاب 112 ،1986 ،ص.

التياااااااارات السياساااااااية فاااااااي لبناااااااان ،1952-1943 ،بي ز ز ززروت ،معه ز ز ززد اإلنم ز ز ززاء
ح ز ز زالّق ،حس ز ز ززانّ ،
العربي.1989 ،

خال ز ززد ،حس ز ززن (الش ز ززيخ) ،المسااااالمون فاااااي لبناااااان والحااااارب األلهلياااااة :محاضااااار اجتماعاااااات قماااااة
عرماااااون أ نااااااء الحااااارب األلهلياااااة -دار الفتاااااوى فاااااي األحاااااداث ،بيز ززروت ،دار الكنز ززدي،

475 ،1978ص.

خطي ز ززب ،محم ز ززود ،آخااااار أخباااااار تااااال الزعتااااار ،بي ز ززروت ،منش ز ززورات منظم ز ززة التحري ز ززر الفلس ز ززطينية،
.1977

خليفز ززة ،شز ززوقي ،لبناااااان وقضاااااية االمااااان (د ارسز ززة مقارنز ززة :مشز ززروع تنظز ززيم ،تصز ززور لقضز ززايا االمز ززن
األساس ز ز ززية ،االه ز ز ززداف ،وبح ز ز ززث ف ز ز ززي المنهجي ز ز ززة التنفيذي ز ز ززة لعل ز ز ززم االم ز ز ززن والمعلوم ز ز ززات)،

بيروت268 ،1994 ،ص.
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خليفز ز ز ززة ،عصز ز ز ززام ،اسااااااااتقالل لبنااااااااان :اليوبياااااااال الااااااااذلهبي ( ،)1993-1943الحركز ز ز ززة الثقافيز ز ز ززة،
انطلياس 206 ،1993 ،ص.

خليف ززة ،نبي ززل ،السااااتراتيجيات السااااوراة واالسااااراميلية واالوروبيااااة حيااااال لبنااااان (بح ززث ف ززي مص ززير
الدولة الحاجز) ،جبيل ،مركز بيبلوس للدراسات واالبحاث 153 ،1993 ،ص.

 ،لبنااااااان فااااااي اسااااااتراتيجية كسااااااينجر (مقاربز ز ززة سياسز ز ززية واس ز ززتراتيجية) ،جبيز ز ززل ،مركز ز ززز بيبلز ز ززوسللدراسات واالبحاث 352 ،1991 ،ص.

 ،خليفة ،نبيل" ،من هو حزب هللا؟ المنطلقزات العقائديزة والتحزديات الجيزو-سياسزية" ،ملحاق النهاار، ،2000/6/10ص .7 – 4

خوري ،الياس ،زمن االحتالل ،بيروت ،مؤسسة األبحاث العربية 360 ،1985 ،ص.

خز ززوري ،منيز ززر ،مااااا لهااااي علااااة لبنااااان؟ (االزمز ززة فز ززي ضز ززوء مفز ززاهيم علز ززم االجتمز ززاع) ،بيز ززروت ،دار
الحمراء للطباعة والنشر ،1990 ،الطبعة االولى 144 ،ص.

خ ززويري ،انط ز زوان ،حااااوادث لبنااااان 11 ،جز زززء ،بي ززروت ،دار األبجديز ززة للص ززحافة والطباعز ززة والنشز ززر،
.1987-1975

 ،ح اوادث زحلااة  ،1981-1975الجزززء الحززادي عشززر ،دار االبجديززة للصززحافة والطباعززة والنشززر،467 ،1982ص.

دار األبجديز ز ز ززة ،الحااااااااوادث الطامفيااااااااة فااااااااي لبنااااااااان ( ،)1983-1860بيز ز ز ززروت ،دار األبجديز ز ز ززة،
.1983

دار العمز ززل ،المقاومااااة اللبنانيااااة فااااي حاااارب الساااانتين وجااااذورلها فااااي التاااااراخ ،العمز ززل الشز ززهري،
العدد .1979 ،12

دار المسيرة ،حرب لبنان :صور ،و امق وأحداث ،بيروت ،دار المسيرة.1980 ،

داغ ززر ،س ززامي ،مقااادمات أساساااية حاااول الخلفياااة السياساااية لوضاااق الجااايش عشاااية أحاااداث -75
 ،76بيز ز ززروت ،الجامع ز ز ززة اللبنانيز ز ززة ،معه ز ز ززد العلز ز ززوم االجتماعي ز ز ززة ،الفز ز ززرع الث ز ز ززاني ،رس ز ز ززالة

بحث لنيل شهادة الجدارة.1977 ،

داغ ز ززر ،ك ز ززارول ،جنااااارال ورلهاااااان ،ترجم ز ززة ج ز ززورج أب ز ززي ص ز ززالح ،بي ز ززروت ،منش ز ززورات مل ز ززف الع ز ززالم
العربي  344 ،1992 ،FMAص.

دراسات لبنانية ،مشاراق الوفا الوطني ،دراسات لبنانية ،العدد  ،)1981( 8ص .25-7
دعيبس ،طانيوس ،الوطن الصعب والدولة المستحيلة ،حوارات بين كريم بقرادوني وكزريم م ّزروه سزاقها
ودونها طانيوس دعيبس ،بيروت ،دار الجديد.1995 ،
ّ
دندشز ز ززلي ،مصز ز ززطفى ،أحاااااااداث صااااااايدا :يومياااااااات وو اااااااامق ،صز ز ززيدا ،المركز ز ززز الثقز ز ززافي للبحز ز ززوث
والتوثيق 850 ،1985 ،ص.
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ديب ،محمد ،لوحات من حرب الجبل ،بيروت 168 ،1985 ،ص.
ديز ززب ،يوسز ززف ،الجنااااوب تحاااات االحااااتالل :يوميااااات ،و ااااامق  ،1983بيز ززروت ،مؤسسز ززة األبحز ززاث
العربية.1984 ،

رن ززدل ،جوناث ززان ،حااارب األلاااف سااانة :حتاااا آخااار مسااايحي ،أماااراء الحااارب المسااايحيون والمغاااامرة
االسراميلية ،ترجمة بشار رضا ،بيروت؟231 ،1984 ،ص ،ص .91-87

ريحان ز ززا ،س ز ززامي ،تااااااراخ الجااااايش اللبنااااااني المعاصااااار (فرق ز ززة الش ز ززرق وقز ز زوات المش ز ززرق المس ز ززاعدة
 ،) 1926-1916نقلز ز ز ززه إلز ز ز ززى العربيز ز ز ززة النقيز ز ز ززب انط ز ز ز زوان نجز ز ز ززيم ،جبيز ز ز ززل ،دار الفلسز ز ز ززفة،
 452 ،1990ص.

س ززالم ،ايل ززي ،الخيااااارات الصااااعبة :دبلوماسااااية البحااااث عاااان مخاااارج ( ،)1988-1982ترجم ززه ع ززن

االنكليزي ز ز ززة مخاي ز ز ززل خ ز ز ززوري ،بي ز ز ززروت ،ش ز ز ززركة المطبوع ز ز ززات للتوزي ز ز ززع والنش ز ز ززر،1993 ،

الطبعة الثانية 551 ،ص.

سز ززرحال ،أحم ز ززد ،أزماااااة الحكااااام فاااااي لبناااااان (عوام ز ززل وحل ز ززول) ،بي ز ززروت ،مطبع ز ززة ال ز ززدليل،1990 ،
 163ص.

س ززعاده ،ج ززورج ،مشاااكلة الكتاماااب ماااق القاااوات ومصاااير الحااازب ال يقااارره المتماااردون ،بي ززروت ،دار
العمل للنشر والطباعة 43 ،1993 ،ص.

سكاف ،جورج" ،حرية اإلعالم في لبنان بين الماضي والحاضر" ،في كتاب :ا عالم :حرااة ،قاانون،
تنظيم ،علام وخلقياة (وقزائع المزؤتمر الثزاني عشزر الزذي نظمتزه جامعزة سزيدة اللزويزة –زوق

مص ززبح ف ززي  ،)1996/11/15سلس ززلة الش ززأن الع ززام ف ززي قض ززايا الن ززاس (حاج ززات ،أبح ززاث،

تخط ززيط واستشز زراف) ،منش ززورات جامع ززة س ززيدة الل ززويزة ،زوق مص ززبح 147 ،1999 ،ص،
ص .31-23

سز ز ززليمان ،عصز ز ززام ،الفدرالياااااااة والمجتمعاااااااات التعددياااااااة ولبناااااااان ،بيز ز ززروت ،دار العلز ز ززم للماليز ز ززين،
 368 ،1991ص.

شاتيال ،كمال ،مخاطر ا نقسام الطامفي والتفرقة المذلهبية ،بيروت 137 ،1979 ،ص.
شز ززاتيال ،كمز ززال ،مااااا العماااال فااااي الساااااحة الوطنيااااة ،بيز ززروت ،المركز ززز الز ززوطني للد ارسز ززات والنشز ززر،
.1981

شختوره ،ماريا ،حرب الشعارات :لبنان  ،1978-1975بيروت ،دار النهار.1978 ،

ش ز ز اررة ،وضز ززاح" ،أشز ززجع رجز ززل سياسز ززي عربز ززي قز ز ّزدم رابطز ززة الدولز ززة الوطنيز ززة علز ززى العصز ززبية األهليز ززة
(ريز ززاض الص ز ززلح)" ،و"حداثز ززة سياس ز ززية ت ز ززوّفر علز ززى أص ز ززحابها الحز ززروب األهلي ز ززة وجم ز ززوح
العامة" ،الحياة 11 ،و.1991/8/12
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 ،حااااااروب االسااااااتتباع أو لبنااااااان الحاااااارب األلهليااااااة الداممااااااة ،بيز ز ززروت ،دار الطليعز ز ززة،1979 ، 261ص.

 ،الساااالم األلهلااااي البااااارد :لبنااااان المجتمااااق والدولااااة ( ،)1967 -1964بيز ززروت ،معهز ززد اإلنمز ززاءالعربي ،جزءان 775 ،1980 ،ص.

شز ززرف ،جز ززان ،تااااااراخ حااااازب الكتاماااااب اللبنانياااااة ،جز زززءان ،بيز ززروت ،دار العمز ززل 1979 ،و،1981
 389و 324ص.

 ،-حرب االستتباع :لبنان الحرب األلهلية الداممة ،بيروت ،دار الطليعة.1979 ،

شز ززقير ،رشز ززيد ،مفاااااالهيم الدولااااة والنزاعاااااات (د ارسز ززة فز ززي إيز ززديولوجيات القز ززوى السياسز ززية اللبنانيز ززة)،
بيروت ،المركز الثقافي العربي 311 ،1992 ،ص.

شمعون ،كميل ،أزمة في لبنان ،بيروت ،دار الفكر الحر.1977 ،

شيفر ،شيمون ،كرة ال لج (اسرار التدخل االسراميلي في لبنان) ،القدس327 ،1984 ،ص.

شيف زئيف  ،اهود يعاري ويعقوب تيمرمان ،لبنان :آخر وأطول حروب اساراميل ،ترجمزة علزي حزداد،
بيروت ،شركة المطبوعات الشرقية – دار المروج348 ،1985 ،ص.

ص ززحف ومج ززالت لبناني ززة وعربي ززة ،وخاصز ز ًة :النهااااار ،الحياااااة ،المحاااارر ،نااااداء الااااوطن ،الساااافير،
Le
 ، L’Orient-Leالحااااااااوادث ،الشااااااااراع ،المسااااااااتقبل العربااااااااي،
Jour

.Commerce du Levant

صليبي ،غسان" ،األعمال الجماعية للمقاومة المدنية ضد الحرب في لبنان اليوم"
ap. Fadia Kiwan (dir.), Le Liban aujourd’hui, Paris et Beyrouth,
Cermoc, 1993, pp.119-136.
ضو ،جورج ،حرب لبنان :من عين الرمانة إلا قوات الردع ،بيروت 192 ،1977 ،ص.
طالس ،مصطفى ،الغزو االسراميلي للبنان ،دمشق.1985 ،

طه ،رياض ،أخطاء الحراة وخطايا االستبداد ،عيتاني للطباعة والنشر ،بيروت.1976 ،

عاقوري ،موريس ،أحداث لبنان ،جزءان ،بيروت1980 ،؟.

عامل ،مهدي ،أسباب الحرب اللبنانية ،بيروت ،دار الفارابي.1979 ،

 ،النظرااااة فاااي الممارساااة السياساااية :بحاااث فاااي أساااباب الحااارب األلهلياااة فاااي لبناااان ،بي ززروت،دار الفارابي.1985 ،

عبد الساتر ،مصطفى ،أيام وقضية ،بيروت ،مؤسسة فكر لألبحاث 638 ،1984 ،ص.

عب ززد ّ  ،حل ززيم (االب) ،الوجاااه اآلخااار للحااارب فاااي لبناااان (م ززا ل ززم ُيكت ززب ع ززن الح ززرب ف ززي لبن ززان)،
المطبعة البولسية 195 ،1993 ،ص.

عب ززدهللا ،حس ززين احمز ززد ،يوميااااات المقاومااااة الوطنيااااة اللبنانيااااة ماااان حزاااااران  1982حتااااا كااااانون
األول  ،1983بيروت ،دار الكتاب الحديث 120 ،1985 ،ص.
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غيااااب موسااااا الصاااادر وشاااايعة لبنااااان ،بيز ززروت ،دار االنز ززدلس،1987 ،
الم ّ
عجمز ززي ،ف ز زؤاد ،ا مااااام ُ
 313ص.
ع س ززاف ،ساس ززين" ،نح ززو تحقي ززق لبن ززاني لمن ززاه لبناني ززة جدي ززدة" ،الواقااااق ،الج زززء الث ززاني ،الع ززدد -5
 ،6ص .180-173

عش ز ززقوتي ،ارج ز ززي ،اليااااااس ساااااركيس وزمااااان العواصاااااف (الج ز زززء االول م ز ززن "حق ز ززائق ف ز ززي خدم ز ززة
وطني") ،1994 ،طبعة ثانية منقحة 217 ،1994 ،ص.

عطززا ّ  ،طززوني ،التضاااامن الاااوزاري :دراساااة حالاااة فاااي النااازاع والتساااوية فاااي االنظماااة االمتالفياااة،
بيروت ،المكتبة الشرقية 224 ،1997 ،ص.
عطية ،نجال ،لبنان المشكلة والمتساة ،بيروت 190 ،1977 ،ص.

عق ز ززل ،فاض ز ززل س ز ززعيد ،والجبيل ز ززي انطز ز زوان ،الوقاااااامق – الحااااارب فاااااي لبناااااان :موساااااوعة األحاااااداث
 ،1976-1975بيروت ،دار الوقائع.1978 ،

علز ززو ،احمز ززد (المقز ززدم) ،المؤسسااااة العسااااكراة (الجاااايش) ،مااااوجز فااااي تاااااراخ نشااااتتها وتطورلهااااا،
بيروت 184 ،ص.

علوش ،ناجي ،حول الحرب األلهلية في لبنان ،بيروت 197 ،1976 ،ص.
عنداري ،بول ،الجبل حقيقة ال ترحم ،بيروت 261 ،1985 ،ص.
عواد ،سيمون ،حرب لبنان انتهت ،دار عواد.1985 ،

عون ،فؤاد (العميد الركن) ،وابقا الجيش لهو الحل ،بيروت ،آب  288 ،1999ص.

 ،قاااوات األمااان العربياااة فاااي لبناااان ودورلهاااا فاااي لبناااان ،اطروح ززة دكت ززوراه ،كلي ززة الحق ززوق والعل ززومالسياسية ،الجامعة اللبنانية ،الفرع الثاني.1986 ،

عويط ،ميشال (األب) ،الموارنة من لهم وماذا يرادون ،بيروت.1988 ،
عنداري ،بول ،الجبل حقيقة ال ترحم ،بيروت 261 ،1985 ،ص.
عين الرمانة :بطولة وصمود ،بيروت 208 ،1976 ،ص.

غلمي ،نصار ،أسباب وأسرار الحرب اللبنانية ،بيروت.1976 ،
ف ز ززاعور ،عل ز ززي ،الهجااااارة للبحاااااث عااااان وطااااان (د ارس ز ززات ميداني ز ززة للمهجز ز زرين اللبن ز ززانيين) ،بي ز ززروت،
المؤسسة الجغرافية 239 ،1993 ،ص.

ف ز ززاعور ،عل ز ززي ،جغرافياااااة التهجيااااار (د ارس ز ززات ميداني ز ززة :وق ز ززائع وحل ز ززول) ،ح ز ززارة حري ز ززك ،المؤسس ز ززة
الجغرافية 351 ،1993 ،ص.

فحص ،عدنان ،الحرب اللبنانية أسباب ونتامج ،بيروت ،دار الحسام 168 ،1991 ،ص.

 ،-الظروف االقتصادية للحرب في لبنان ،بيروت 155 ،1979 ،ص.
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فرح ززان ،ص ززالح ،الحاااارب األلهلياااة اللبنانيااااة وأزمااااة ال اااورة العربيااااة ،بي ززروت ،دار الكتي ززب،1980 ،
 163ص.

فرنس ززيس ،ط ززوني" ،الجب ززل واالح ززتالل :صز زراع ب ززين مش ززروعين يرس ززم ص ززورة البل ززد اآلتي ززة" ،الطرااااق،
عدد  ،)2( 43حزيران  ،1983ص .53-51

فرنسز ز ززيس ،ليلز ز ززى ،تعااااااداد األسااااااباب الكامنااااااة وراء انفجااااااار الجاااااايش عشااااااية أحااااااداث – 1975
 ،1976بي ز ززروت ،الجامع ز ززة اللبناني ز ززة ،معه ز ززد العل ز ززوم االجتماعي ز ززة ،الف ز ززرع الث ز ززاني ،رس ز ززالة

دبلوم الدراسات المعمقة.1986 ،

قبز ززاني ،خالز ززد" ،نحز ززو نظز ززام إداري – سياسز ززي جديز ززد للبنز ززان" ،حاليااااات ،العز ززدد ( 33شز ززتاء ،)1984
مركز التوثيق والبحوث اللبناني ،بيت المستقبل ،انطلياس (لبنان) ،ص .28-13

قنديل ،أماني ،المجتمق المدني في العالم العربي ،القاهرة ،منظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطن
 140 ،1997 ،Civicusص.

قنديل ،ناصر 6 ،شباط :ال ورة التي لم تنتهي ،بيروت ،دار الحقيقة.1985 ،
ك ز ززرم ،ج ز ززوزف اس ز ززعد" ،الوض ز ززع الق ز ززانوني لمخط ز ززوفي الح ز ززرب ف ز ززي لبن ز ززان" ،حالياااااات،)1984(33 ،
ص .66-49

كشلي ،محمد ،األزمة اللبنانية والوجود الفلسطيني ،بيروت ،دار ابن خلدون.1980 ،
كعكي ،يحي أحمد ،لبنان والفدرالية ،بيروت ،دار النهضة العربية 184 ،1989 ،ص.
 ،-الصراع الدولي والحل الفدرالي في لبنان ،بيروت 208 ،1978 ،ص.

كي ز ز زوان ،فاديز ز ززا" ،تشز ز ز ّزكل المجتمز ز ززع المز ز ززدني فز ز ززي لبنز ز ززان" Review
للدراسات ،بيروت.1993 ،

 ،Beirutالمركز ز ززز اللبنز ز ززاني

" ،تاريخيز ززة مفهز ززوم المجتمز ززع المز ززدني" ،فز ززي كتز ززاب :المجتمااااق الماااادني فااااي لبنااااان (وقز ززائع النز ززدوةالمتخصصزة المنعقززدة فزي  ،)1996/5/25-24الهيئززات األهليزة للعمززل المزدني فززي الشززمال
ومؤسسة فريدريش ايبرت ،بيروت206 ،1996 ،ص ،ص .21-10

لحود ،فؤاد ،متساة جيش لبنان ،بيروت 311 ،1977 ،ص.

لز ززوران انز ززي وانط ز زوان بصز ززبوص ،الحاااااروب الساااااراة فاااااي لبناااااان ،متز ززرجم عز ززن الفرنسز ززية ،بيز ززروت،
.1988

محسن ،هاشم وآخرون ،المقاومة الوطنية اللبنانية :انطالقتها واقعها وآفا تطورلهاا ،ل  ،3بيزروت،
الدار اللبنانية للتوثيق والنشر 212 ،1987 ،ص.

مسز ز ز ّزرة ،انط ز ز زوان" ،البحز ز ززث الدسز ز ززتوري فز ز ززي لبنز ز ززان هز ز ززل يتجز ز ززدد بعز ز ززد تعز ز ززديالت 1990؟" ،الحياااااااة
النيابية ،عدد  ،1994 ،10ص .13-7
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 ،الحاااااق فاااااي الاااااذاكرة ،بي ز ززروت ،المؤسس ز ززة اللبناني ز ززة للس ز ززلم األهل ز ززي ال ز ززدائم بالتع ز ززاون م ز ززع مرك ز زززالمؤتمرات في ايانابا -قبرص ،جزء  ،1المكتبة الشرقية 360 ،1988 ،ص.

 ،العباااور إلاااا الدولاااة (م ززن المعان ززاة إل ززى المواطني ززة) ،بي ززروت ،المؤسس ززة اللبناني ززة للس ززلم األهل ززيالز ززدائم بالتعز ززاون مز ززع مركز ززز المز ززؤتمرات فز ززي ايانابز ززا -قبز ززرص ،جز زززء  ،2المكتبز ززة الشز ززرقية،

 280 ،1995ص.

 ،البنااااء الاااديمقراطي :ا شاااكالية والتخطااايط للبناااان ماااا بعاااد الحااارب ،بي ززروت ،المؤسس ززة اللبناني ززةللسز ززلم األهلز ززي الز ززدائم بالتعز ززاون مز ززع مؤسسز ززة كز ززونراد ادينز ززاور ،جز زززء  ،3المكتبز ززة الشز ززرقية،

 340 ،1995ص.

 ،ماااواطن الغاااد :نمااااذج فاااي ال قافاااة المدنياااة ،بي ززروت ،المؤسس ززة اللبناني ززة للس ززلم األهلي ززة ال ززدائم، 3أجزاء ( 4و 7و ،)11المكتبة الشرقية 1995 ،و 1996و.1998

 ،-بناااااء السياسااااات االجتماعيااااة فااااي لبنااااان :ا شااااكالية والتخطاااايط ،بي ززروت ،المؤسس ززة اللبناني ززة

للسز ززلم األهلز ززي الز ززدائم بالتعز ززاون مز ززع مركز ززز البحز ززوث لإلنمز ززاء الز ززدولي -اوتز ززاوا ،ج ز زززء ،5
المكتبة الشرقية 312 ،ص.

 ،-األحااااازاب والقاااااوى السياساااااية فاااااي لبناااااان (التز ز ززام واس ز ززتراتيجية سز ز زالم وديمقراطي ز ززة للمس ز ززتقبل)،

بي ز ز ززروت ،المؤسس ز ز ززة اللبناني ز ز ززة للس ز ز ززلم األهل ز ز ززي ال ز ز ززدائم بالتع ز ز ززاون م ز ز ززع مؤسس ز ز ززة ك ز ز ززونراد
اديناور ،جزءان ( 6و ،)8المكتبة الشرقية 1996 ،و.1997

اااول الااااديمقراطي فااااي لبنااااان ،القز ززاهرة ،مركز ززز ابز ززن خلز ززدون للد ارسز ززات
 ،المجتمااااق الماااادني والتحا ّاإلنمائية ودار األمين للنشر والتوزيع 190 ،1996 ،ص.
 ،تنمياااااة المجتماااااق المااااادني فاااااي لبناااااان (منظومز ززة قز ززيم ومبز ززادرة وتواصز ززل وتز ززدريب) ،المؤسس ز ززةاللبنانيز ززة للسز ززلم األهلز ززي بالتعز ززاون مز ززعInternational
الشرقية 752 ،2000 ،ص.

Corps

 ،Mercyالمكتبز ززة

 ،مرصد الديمقراطية فاي لبناان  ،1999-1997مؤسسزة جزوزف ولزور مغيززل بالتعزاون مزع اإلتحزاداالوروبي ،بيروت 768 ،2000 ،ص ،ص .322-313

مسز ز ّزرة ،انط ز زوان" ،المشز ززاريع السياسز ززية المقدمز ززة خز ززالل  – 1975ايز ززار  ،"1976العمااااال الشاااااهري،
آب  ،1977ص .191-173
مسزرة انطزوان ،وسززالم بززول( ،إش زراف) ،الالمركزاااة ا داراااة فااي لبنااان :ا شااكالية والتطبيااق ،المركززز
ّ
اللبناني للدراسات ،بيروت 382 ،1996 ،ص.
مس ز زّلم ،انز ززيس ،وسااااامل ا عااااالم بااااين الاااارأي العااااام وا رادة الشااااعبية ،بيز ززروت ،التعاونيز ززة اللبنانيز ززة
للتأليف والنشر 417 ،1985 ،ص.

566

نزاعات الداخل وحروب الخارج

مطز ز ززر ،ف ز ز زؤاد ،لبناااااااان :اللعباااااااة والالعباااااااون والمتالعباااااااون (سز ز ززنوات الحز ز ززرب وم ارحز ز ززل الص ز ز زراع

والتحالف ز ز ززات م ز ز ززن الوج ز ز ززود الفلس ز ز ززطيني إل ز ز ززى ال ز ز ززدور الس ز ز ززوري إل ز ز ززى الح ز ز ززل الس ز ز ززعودي)،

بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر 512 ،1993 ،ص.

معتز ززوق ،فردريز ززك ،جاااااذور الحااااارب االلهلياااااة (لبنز ززان ،قب ز ززرص ،الصز ززومال ،البوسز ززنة) ،بي ز ززروت ،دار
الطليعة ،ايار  168 ،1994ص.

منسى ،بشاره ،لبنان في مهب الراح ،بيروت ،شركة الشرق للنشر 177 ،1991 ،ص.
 ،-بين الطامف والطوامف ،بيروت ،شركة المشرق للنشر221 ،1994 ،ص.

منصور ،البير ،االنقالب علا الطامف ،بيروت ،دار الجديد 287 ،1993 ،ص.

من "عناقيد الغضب" إلا سقوط بيراز ،بيروت ،ملف النهار 200 ،1996 ،ص.

نعوم ،سركيس ،ميشال عون حلم أم ولهم؟ ،بيروت 239 ،1992 ،ص.

هاشز ززم ،جز ززوزف ،صااااوت لبنااااان فااااي حاااارب الساااانتين ،بيز ززروت ،منشز ززورات صز ززوت لبنز ززان،1977 ،
 567ص.

هادي ،نبيل ،كمال جنبالط التحدي الكبير ،بيروت ،دار الفارابي.1977 ،
هززانف ،تيززودور ،لبنااان :تعااايش فااي زماان الحاارب :مااان انهيااار دولااة إلااا انبعاااث أمااة ،نقلززه عززن
االلمانيز ز ززة م ز ز ززوريس ص ز ز ززليبا ،مركز ز ززز الد ارس ز ز ززات العرب ز ز ززي-االوروبز ز ززي ،ب ز ز ززاريس ،دار لح ز ز ززد

خاطر للطباعة والنشر ،بيروت 832 ،1994 ،ص.

يزبز ززك ،يوس ز ززف اب ز زراهيم ،الجاااااذور التاراخياااااة للحااااارب اللبنانياااااة (م ز ززن الف ز ززتح العثمز ززاني إل ز ززى ب ز ززروز
القضية اللبنانية) ،بيروت ،نوفل 300 ،1993 ،ص.

ي ززونس ،عم ززاد ،سلساااالة الو ااااامق األساسااااية ل زمااااة اللبنانيااااة  5 ،1983-1973أجز ززاء ،بي ززروت،
.1985
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أبو موسى (ضابط فلسطيني)259 ،254 ،

ابليغتيان ،ملكون500 ،

أبو ناضر ،فؤاد447 ،290 ،289 ،

أبو اسماعيل ،سليم (العميد)604 ،

أبو وسام246 ،

أبو الروس ،ايلي292 ،

أبي أنطون ،فرنسوا ضاهر (األب)80 ،

أبو العباس246 ،

أبي صالح ،جورج218 ،م

أبو العالء246 ،

أبي عقل ،بطرس (األب)76 ،

أبو جمرا ،عصام (العميد)217 ،

أبي عقل ،بولس (األب)81 ،
أبي عقل ،مي عبود101 ،م

أبو جودة ،خليل241 ،

أبي غانم ،جولي212 ،م

أبو جودة ،فرديناد (األب)81 ،

أبي نجم ،انطوان90 ،

أبو حسن (ضابط فلسطيني)93 ،

احمد ،عبد الرحيم245 ،

أبو حيدر ،نجيب490 ،241 ،

ادلبي ،بسام (مالزم)189 ،

أب ززو خلي ززل ،ج ززوزف117 ،م272 ،م293 ،م307 ،م،

اده ،ريمز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززون،241 ،233 ،91 ،77 ،76 ،73 ،72 ،

400م

،503 ،502 ،501 ،500 ،499 ،368
548
اده ،ميشال509 ،91 ،

أبو راضي ،كمال292 ،
أبو رجيلي ،خليل454 ،م

أدلين (األخت)82 ،

أبو زيدان ،مونيك (األخت)82 ،

أرسطو168 ،

أبو سليمان ،فيليب (األب)80 ،

ارسالن ،خوال (األميرة)486 ،

أبو سمرا ،جوزف94 ،

ارسالن ،مجيد (األمير)486 ،466 ،244 ،

أبو شرف ،لويس77 ،

ارينز ،موشي528 ،م

أبو شقرا ،حنا (العقيد)470 ،

ازعير ،ابرهيم حسين103 ،

أبو ضرغم ،محمود طي (العميد)217 ،

اسكندر ،مروان173 ،

أبو عاصي ،جوزف180 ،

اسكندر ،نجيب187 ،م

أبو عرابي ،سمير97 ،

اسماعيل ،أبو احمد359 ،

أصفر ،ميشال82 ،

أبو فاضل ،منير500 ،

آغا ،فواز حسين244 ،

مسرة ،افلين60 ،م
أبو متري ّ
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البنا ،أبو نضال صبري245 ،
ّ
البون ،منصور168 ،

افرام ،فادي289 ،

األتاث ،اسعد94 ،

البيات ،ابرهيم اسماعيل103 ،

األتاث ،نزار وعباس94 ،

الجاسم ،ديب83 ،

األحز ززدب ،عزيز ززز (العميز ززد)232 ،227 ،192 ،م235 ،م،

الترك ،مصطفى242 ،
الجاكل ،ايلي77 ،

األتاث ،علي94 ،

464 ،368 ،367 ،245

الجبيلي ،انطوان186 ،84 ،م241 ،م381 ،م

األحدب ،مصباح168 ،167 ،

الجر ،خليل29 ،م

اآلر ،ميشال (األب)83 ،76 ،

الجبيلي ،مخايل84 ،

الجردي ،حنا292 ،

األخوي ،شريف548 ،499 ،488 ،483 ،369 ،
األسد ،امين علي246 ،

الجالد ،ابرهيم محمد سليم285 ،

األسد ،بشار (الرئيس)161 ،152 ،

الجمي ز ز ززل ،ام ز ز ززين،215 ،214 ،213 ،110 ،108 ،75 ،

األسد ،حافظ (الرئيس)267 ،256 ،254 ،131 ،

،495 ،445 ،370 ،351 ،289 ،217
496
الجميل ،بيار أمين535 ،168 ،34 ،
ّ
الجميززل ،بشززير،171 ،110 ،108 ،77 ،75 ،54 ،52 ،
،344 ،291 ،289 ،251 ،247 ،245
535 ،496 ،495 ،422 ،374 ،373

الجميل ،بيار (الشزيخ)،250 ،241 ،131 ،110 ،108 ،
،500 ،496 ،495 ،353 ،290 ،289
504 ،502

الجميل ،لوريس35 ،
ّ
الجميل ،مايا108 ،

الجوهري ،احمد امين91 ،
الجوهري ،الياس292 ،

الجوهري ،محمد44 ،م

الحاج ،احمد (العميد)212 ،

الحاج ،باسم79 ،م

الحاج حسن ،ابرهيم علي103 ،

الحاج ،سالم370 ،م
الحاج ،علي243 ،

الحاج ،فرنسوا92 ،91 ،
الحاج ،فهيم (العميد)228 ،193 ،

الحاج ،كارمن ميكال374 ،م

األسعد ،اسعد133 ،

األسعد ،حسين475 ،473 ،
األس ززعد ،كام ززل،501 ،500 ،499 ،369 ،244 ،241 ،
503 ،502

األسمر ،طوني83 ،

األسمر ،عبدهللا82 ،

األطرش ،ابرهيم صبحي103 ،

األعرج ،جوزف94 ،

األمين ،ابرهيم291 ،

األمين ،محمد حسن (الشيخ)391 ،
األمين ،احمد شوقي (العالمة)80 ،

األمين ،هاني84 ،

االنكليزي ،عبد الوهاب80 ،
البابا ،سميح496 ،
البايع ،جود250 ،

البراج أو أبو الروج ،سعيد478 ،
ّ
البرزري ،فؤاد99 ،
البزري ،باسل83 ،

البستاني ،فؤاد افرام114 ،

البستاني ،نبيل168 ،

البكر ،احمد حسن (الرئيس)342 ،

فهرس االعالم
الخازن ،رامز368 ،

الحاج ،كمال يوسف83 ،

الخربلي ،بشير242 ،

الحاج ،لويس187 ،م

الخطيز ز ز ززب ،احمز ز ز ززد (مز ز ز ززالزم)،227 ،191 ،190 ،189 ،

الحاج ،محمد (اإلمام الشيخ)158 ،

الخطيب ،زاهر373 ،241 ،

الحاج ،نبيل (األب)488 ،

الخطيب ،سامي (اللواء)506 ،212 ،142 ،

الحاج ،نيقوالوس (المطران)462 ،

الخطيب ،فوزي (العميد)186 ،

الحامد ،عمر246 ،

الخطيب ،نسيب245 ،

الحايك (آل)469 ،

339 ،245

الخطيب ،سعيد190 ،

الحاج ،محمد (العقيد)477 ،473 ،

الحازوري ،يحيى293 ،

الخليل ،جميل عقيل292 ،

الحجار ،محمد168 ،

الخليل ،علي502 ،500 ،

الحريري بهية172 ،

الخليل ،عبد الرحمن75 ،

الخليل ،كاظم75 ،
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الحريري ،احمد اسماعيل285 ،
الحريري ،رفيق،150 ،148 ،146 ،34 ،27 ،22 ،21 ،

الخليل ،محمد جميل292 ،

،165 ،160 ،159 ،158 ،157 ،153

الخميني (آية هللا اإلمام)291 ،

،451 ،374 ،220 ،171 ،170 ،169

الخوري ،بشارة (الرئيس)194 ،143 ،م487 ،
الخوري ،سليم (الشيخ)90 ،

535 ،515

الحسيني ،السيد محمد44 ،م

الخوري ،سيدي نعيم292 ،

الحس ز ز ز ز ز ززيني ،حس ز ز ز ز ز ززين،216 ،159 ،153 ،144 ،106 ،

الخوري ،ميشال241 ،

الحسيني ،هاشم241 ،

الخوري ،يوسف (المطران)81 ،

الحز ززص ،سز ززليم،217 ،213 ،159 ،158 ،148 ،113 ،

الخوري ،فائق365 ،م

الخوري ،يوسف قزما55 ،م564 ،م

الخويري ،انطوان85 ،م115 ،م271 ،م564 ،م
الداود ،سليم501 ،

503 ،496

،371 ،367 ،366 ،266 ،260 ،259
496 ،495 ،411

الحصني ،جورج (النقيب)478 ،476 ،474 ،473 ،

الدروبي ،شعالن ابرهيم97 ،

الحلبي ،جهاد98 ،97 ،

الدلباني ،حسين292 ،

الحلبي ،عدنان484 ،

الدروقي ،صالح246 ،

الدهنة ،بطرس توفيق35 ،

الحلبي ،عبد الرحمن292 ،
الحلبي ،نزار (الشيخ)156 ،81 ،

الدويهي ،سمعان (األب)502 ،500 ،

الحلو ،اميل227 ،

الراعي ،جورج (األب)80 ،

الحكيم ،عدنان241 ،

الرافعي ،عبد المجيد241 ،76 ،

الحماده ،ابرهيم خالد103 ،

الرحباني ،زياد368 ،

الحوال ،جان464 ،م

الرامي ،جورج راغب83 ،

"الحنش" (لقب حركي)359 ،
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الصفدي ،توفيق77 ،

الرزاز ،عفيف143 ،م284 ،م495 ،م

الصلح ،رشيد503 ،500 ،210 ،158 ،

الرفاعي ،حسن501 ،159 ،

الصلح ،رياض149 ،143 ،142 ،

الرفاعي ،نور الدين (العميد أول)226 ،186 ،

الصليبي ،غفرائيل (المطران)462 ،

الزعتري ،محمد462 ،

الصليبي ،كمال143 ،142 ،

الزغبي (آل)469 ،

الضاهر ،مخايل،501 ،500 ،499 ،168 ،166 ،75 ،
503
الضيقة ،توفيق242 ،

الزين ،جهاد161 ،

الصلح ،سامي90 ،

الصياد ،منير242 ،

الطحان ،يوسف (مالزم أول)340 ،

الطفيلي ،صبحي (الشيخ)157 ،

الطيبي ،عفيف114 ،
العازار ،سليم167 ،م

العبدهللا ،حسيب84 ،

العبدهللا ،عمر (مالزم أول)189 ،

العبد ،عارف388 ،م

العرب ،عصام242 ،

العروة ،خليل أسعد82 ،

العريسي ،امين241 ،

العريضي ،غازي168 ،166 ،144 ،
العس ،احمد135 ،

العطار ،ميشال35 ،
العلي ،احمد99 ،

العلي ،سليمان503 ،500 ،244 ،

العماد ،قاسم84 ،76 ،

الغرّيب ،جرجس475 ،473 ،
الغريب ،جورج (العقيد)192 ،

الغريب ،محمد ميشال379 ،378 ،م
الغريب ،مسعود (الشيخ)80 ،

الغضبان ،أبو زياد470 ،
الغول ،محمد292 ،

الغول ،يوسف292 ،

الفاعور ،علي273 ،م345 ،م

الزريقات ،ابرهيم احمد103 ،

الزغبي ،الياس (المطران)467 ،

الزين ،عبد اللطيف503 ،500 ،

الساحالني ،بولس جريس (األب)81 ،

الساحلي ،سهيل خضر293 ،

السادات ،انور (الرئيس)112 ،

السبع ،باسم،

السرطاوي ،عصام254 ،
السري ،ابرهيم مصطفى103 ،

السعد ،ابرهيم عبد الرحمن103 ،

السعد ،فؤاد168 ،160 ،

آل سعود ،عبدهللا بن عبد العزيز (الملك)174 ،

الس ز ز ز ّزماك ،محم ز ز ززد525 ،143 ،م533 ،م535 ،م538 ،م،
539م
السنيورة ،فؤاد169 ،

السيد ،عبد الرزاق292 ،
ّ

الشاذلي ،سعد الدين246 ،

الشاوي ،نقوال241 ،

الشعار ،معروف475 ،473 ،472 ،
ّ
الشمالي ،فؤاد403 ،
الشيرازي ،حسن (اإلمام)79 ،

الصالح ،صبحي (الشيخ)495 ،462 ،81 ،

الصباح ،أنور499 ،
ّ

الص ز ز ززدر ،موس ز ز ززى (اإلم ز ز ززام)،171 ،93 ،92 ،79 ،77 ،
،424 ،401 ،324 ،243 ،242 ،241
535 ،488 ،487 ،463
الصعبي (آل)99 ،

فهرس االعالم
الهاني ،نهرا89 ،

الفاهوم ،خالد245 ،

الهاوساوي ،ابرهيم بكر103 ،

الفرح ،ابتسام عفيف103 ،

الهراوي ،الياس267 ،266 ،228 ،219 ،144 ،

الفرزلي ،ايلي513 ،

اليازجي ،يوسف310 ،م

الفقيه ،محمود77 ،

الوزان ،شفيق291 ،244 ،216 ،

الفقيه ،عبد العزيز (الشيخ)81 ،

اليافي ،مصطفى أبو النصر242 ،

القادري ،ناظم77 ،

اليحفوفي ،سليمان (الشيخ)80 ،

القصيفي ،جورج126 ،م128 ،م

أمهز (آل)469 ،

الكبش ،ابرهيم احمد102 ،

اليان ،ابتسام سعيد103 ،

القاضي ،عماد485 ،م

انان ،كوفي555 ،222 ،173 ،170 ،166 ،148 ،

الكعكي ،يحيى397 ،242 ،م

اندراوس ،انطوان168 ،

اللبدي ،محمود271 ،م

أنجيلوبولو ،بيار83 ،

أنطون ،حبيب82 ،

الكيالي ،عبد الوهاب83 ،

اللقيس (آل)333 ،327 ،

انطون ،رنده284 ،م

اللوزي ،سليم292 ،77 ،

اورفليان ،داجار (المطران)462 ،

المر ،الياس34 ،24 ،

بابكيان ،خاتشيك500 ،

المرعبي ،طالل503 ،501 ،500 ،242 ،

باخوس ،شارل84 ،

باراك ،ايهود555 ،554 ،220 ،

بارتي ،ميشال245 ،

باولوني ،آلدو (األب)76 ،

بدر الدين ،علي (العالمة)80 ،

بدر ،شفيق500 ،

بدوي ،احمد زكي29 ،م45 ،م
براون ،دين342 ،

برتولي (الكاردينال)342 ،

المر ،غبريال374 ،163 ،

المشهراوي ،ابرهيم خليل103 ،
المصري ،صالح242 ،

المعلوف ،نصري291 ،
المعماري ،احمد (الرائد)227 ،191 ،190 ،
المقدم ،فاروق243 ،

المال ،بهذات245 ،
ُ
الموسوي ،حسين291 ،

(السيد)82 ،
الموسوي ،عباس
ّ
المولى ،حيدر (الشيخ)146 ،

برجاوي ،ابرهيم علي103 ،

النجار ،عبدهللا83 ،

بركات ،انطوان (المقدم)245 ،227 ،192 ،191 ،

النجار ،فاروق بشير83 ،

بردقان ،نعيم90 ،م

بركات ،بنوا191 ،

بركات ،خليل243 ،

بركة ،كميل263 ،

برو ،ابرهيم سامي103 ،

النجار ،فاروق242 ،

آل نهيان ،خليفة بن زايد (الشيخ)174 ،

آل نهيان ،محمد بن راشد (الشيخ)174 ،

الهاشم ،جوزف365 ،م366 ،

الهاشمي ،حسين (الملك)253 ،
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تويني ،جبران535 ،293 ،27 ،24 ،

بريجينسكي ،زبيغنيو48 ،

تزويني ،غسززان33 ،27 ،25 ،21 ،م355 ،90 ،م،500 ،
549
تويني ،ناديا25 ،

بز ز ز ز ز ززري ،نبي ز ز ز ز ز ززه،451 ،374 ،291 ،259 ،241 ،162 ،
507
بزي ،فارس316 ،م

تيمور ،محمد246 ،
جابر ،انيسة244 ،

بسول ،يوحنا (المطران)466 ،
ّ
بشارتي ،محمد علي263 ،

بشور ،معن515 ،490 ،487 ،271 ،242 ،

جابر ،بهجت281 ،147 ،110 ،م432 ،م

بطرس ،انطوان183 ،م

جابر ،ياسين148 ،

بعيني ،شربل481 ،480 ،

تيمرمان ،يعقوب346 ،م347 ،م348 ،م

جابر ،لطفي (العقيد)217 ،

بستاني ،اميل (العماد)182 ،

بطرس ،فؤاد291 ،

جان-أندريه (األخت)82 ،

بقرادوني ،كريم299 ،299 ،م377 ،

جبريل ،احمد245 ،152 ،

بلهوان ،محمد292 ،

جبارة ،رينيه ادوار82 ،

جبريل ،جهاد أحمد152 ،

جدع ،سمعان467 ،

جرجور ،افرام (المطران)462 ،94 ،

جرجور ،رياض (القس)158 ،
جرمانوس ،روبير82 ،

جروج ،ناظم132 ،

بكاسيني ،جورج36 ،م
بلول ،قاسم292 ،

بلول ،مصطفى292 ،
بن الوليد ،خالد81 ،

بوتاري (الرائد)191 ،
بو دياب ،فريد242 ،

بو يونس ،عادل292 ،

جعجززع ،سززمير،421 ،290 ،266 ،251 ،228 ،170 ،

بويز ،فارس167 ،166 ،

جعجع ،سيتريدا170 ،

بيضون ،محمد عبد الحميد451 ،

447 ،444

جعفر (آل)134 ،

جلود ،عبد السالم342 ،
جلول ،فيصل223 ،م271 ،م

جنز ز ز ز ز ززبالل ،كمز ز ز ز ز ززال،91 ،90 ،79 ،77 ،76 ،52 ،21 ،
،494 ،412 ،399 ،332 ،171 ،149
535 ،495

جنبالل ،ليندا76 ،

جنبالل ،وليد،151 ،149 ،144 ،136 ،90 ،27 ،22 ،
،373 ،291 ،245 ،244 ،241 ،167
496 ،495 ،451 ،450 ،448 ،399

جوهرية ،هاني292 ،

بيرتي ،ميشال82 ،

بيطار ،ديمتري243 ،

بيطار ،مودي268 ،234 ،

بيغن ،مناحيم348 ،273 ،272 ،

تابت ،مروان (األب)174 ،
ّترو ،عالء الدين168 ،
تقي الدين ،حليم (الشيخ)80 ،

تقي الدين ،سليمان389 ،27 ،م

تمينة ،أنطوان (األب)76 ،

تنوري ،بطرس469 ،م
تنوري ،يوسف469 ،م

فهرس االعالم
حطيط ،كاظم271 ،م

حكيم ،مكسيموس الخامس (البطريرك)462 ،79 ،

حالق ،حسان505 ،م
حالق ،خالد242 ،

حالوي ،ابو حسن عارف (الشيخ)136 ،
حلو ،شارل (الرئيس)496 ،203 ،

حلو ،هنري496 ،

حلواني ،عدنان83 ،
حليحل ،يوسف190 ،

حماده ،بديع وليد (أبو عبيدة)156 ،

حماده ،جميل98 ،

حماده ،سهيل241 ،

حماده ،صبري500 ،

حم ز ززاده ،م ز ززروان،166 ،153 ،34 ،27 ،26 ،24 ،21 ،
167
غنام103 ،
حمادي ،ابرهيم ّ
حمد ،أسد83 ،

حمدان ،حسن83 ،77 ،

حمدان ،حسين242 ،

حمود ،سليم83 ،

حمية ،عقل263 ،114 ،

حمية ،علي263 ،

حميد ،ابرهيم محمد حسن103 ،
ّ
حميدي ،سعد الدين243 ،
حنا ،جورج83 ،

"حنفي" (لقب مسؤول حركي)477 ،476 ،472 ،

حنين ،ادوار114 ،

حنين ،صالح167 ،
حوا ،زاهر83 ،

حوا ،زاهي82 ،

حواتمه ،نايف245 ،

حوماني ،محمد292 ،

حيدر ،حسين83 ،

حيدر ،ضياء509 ،م
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جينادري ،فرنسوا (العميد)204 ،204 ،186 ،م
حاتم ،اميل480 ،
حاطوم ،معين (مالزم أول)189 ،
حاموش ،ابرهيم محمود103 ،

حاوي ،جورج535 ،34 ،24 ،
حبال ،غسان316 ،م
ّ
حبش ،جورج245 ،

حبيب ،فيليب349 ،291 ،

حبيقة ،ايلي447 ،309 ،290 ،251 ،151 ،
حداد ،جمانة237 ،م307 ،م

حداد ،جوزف99 ،

حداد ،ريمون368 ،
ح ز ززداد ،س ز ززعد (ال ارئ ز ززد)،228 ،227 ،213 ،192 ،190 ،
436 ،373 ،245

حداد ،سميح (األب)81 ،

حداد ،علي346 ،م347 ،م348 ،م
حداد ،غريغوار (المطران)156 ،

حداد ،ملحم83 ،

حدثي ،خطار92 ،

حدرج ،حسين احمد97 ،

حدرج ،كامل عبد الكريم97 ،

حرب ،ابرهيم حمدو103 ،

حرب ،بطرس503 ،500 ،167 ،166 ،144 ،
حرب ،جورج (األب)76 ،

حرب ،راغب (الشيخ)81 ،

حرب ،شكرهللا (المطران)462 ،

حسن ،كمال487 ،

حسنية ،كميل292 ،

حسون ،زينب316 ،م

السيد242 ،
حسين ،عدنان ّ
حسين ،عدنان242 ،
حصني ،كامل293 ،
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دمشق ،فهد خليل292 ،

دمل  ،يوسف243 ،

دو جرفانيون ،البان (األب)76 ،

خالد ،حسن (المفتي)535 ،171 ،108 ،77 ،
خالدي ،طالل506 ،م

دو شاريت ،ارفيه554 ،

خدام ،عبد الحليم342 ،262 ،

دوماس أو ديما (األب)76 ،

خريش ،البر (األب)81 ،

دوغالس ،جون83 ،

خريتي ،بولس (األب)79 ،

دو مورفيل ،كوف526 ،342 ،

خريش ،مار انطونيوس بطرس (البطريرك)81 ،

دياب ،خالد467 ،

خليفة ،نبيل305 ،291 ،م453 ،م

دونوهيو ،جون (األب)5 ،

خلخالي (آية هللا)246 ،

ديب ،روجيه439 ،

خليل ،الياس طانيوس94 ،

ديبو ،أمل155 ،

خليل ،جوزف (األب)94 ،

ديما ،لويس (األب)76 ،

خليل ،مصطفى242 ،

رابين ،اسحق131 ،

خير بك ،كمال83 ،

رزق ،ادمون501 ،

خوري ،غطاس168 ،167 ،

خيرهللا ،سليم83 ،

رحمة ،طالل292 ،

خوري ،جوزف84 ،

رض ز ز ز ز ززا ،بش ز ز ز ز ززار274 ،م300 ،م303 ،م305 ،م344 ،م،

خوري ،غيث100 ،

رضا ،محمود (الحاج)91 ،

خوري ،فيلومين (األخت)82 ،

رعد ،انعام241 ،

خوري ،مارون381 ،

376م

رعد ،زكريا243 ،

رعد ،فلورانس292 ،
رعد ،ماجد83 ،

رفقه ،رويده284 ،م

رفول ،الياس سليم فياض96 ،

خوري ،فيكتور (العماد)212 ،182 ،

خز ز ززويري ،انط ز ز زوان86 ،م271 ،م322 ،م332 ،م333 ،م،
334م341 ،م343 ،م،

داغر ،سامي204 ،م
داغر ،كارول218 ،م

رن ز ززدل ،جوناث ز ززان274 ،م300 ،م303 ،م305 ،م344 ،م،

داوود ،داوود447 ،77 ،

رولو ،اريك389 ،م

دحداح ،لوسيان186 ،

زعيتر ،علي475 ،473 ،472 ،

دقيق ،محمد242 ،

زعيتر ،جودت محمد95 ،

دكروب ،حميد500 ،

زعيتر ،محمد حسين95 ،

دمشق ،علي خليل292 ،

376م414 ،م417 ،م

زعيتر ،قاسم دياب95 ،

دبانة ،روفايل462 ،

دعيبس ،طانيوس299 ،م377 ،م

دم  ،خليل95 ،

فهرس االعالم
سالمة ،أنطوان (األب)76 ،

زعيتر ،محمد دعاس469 ،

سالمة ،غسان160 ،160 ،151 ،م

زغبي ،ماري صوفي (األخت)83 ،82 ،

سليم ،محمد77 ،

زكا ،احمد (العميد)179 ،

سالمة ،رشاد241 ،

سلمان ،طالل148 ،

سليمان ،جورج292 ،

زعيتر ،محمد دياب95 ،

زغيب ،محمد191 ،

زهر ،أمين82 ،

سليمان ،ميشال (العماد)171 ،

زوين ،صباح137 ،م

سماره ،رائف500 ،

زين ،عطوي293 ،

سيهاكا ،جان83 ،

سابا ،الياس196 ،

سليمان ،هيثم84 ،

سيف ،سعيد246 ،
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زيدان ،رياض91 ،

ساسين ،بطرس (األب)76 ،

شاتيال ،كمال245 ،241 ،

ساسين ،جورج145 ،م

شادر ،انطوان310 ،100 ،

ساسين ،ميشال503 ،500 ،

شاميليان ،وارتكس462 ،

سالم ،خليل84 ،76 ،

شاهين ،ابرهيم (الرائد)228 ،193 ،

سالم ،نديم500 ،

شاهين ،طانيوس338 ،

سركيس ،الياس (الرئيس)549 ،291 ،212 ،203 ،

شبالق ،نايف292 ،

سركيس ،فؤاد94 ،93 ،

شامير ،موشي528 ،م

شاهين ،رفيق500 ،

سالم ،بول395 ،م

سبيتي ،حسين77 ،

شجاع ،فندي (الشيخ)147 ،

سعادة ،جورج117 ،م

شحود ،جورج477 ،475 ،473 ،472 ،

سعد ،كامل83 ،

شدياق برصا ،ناديا491 ،41 ،

سعد ،معروف239 ،226 ،209 ،178 ،75 ،74 ،

شدياق ،جان464 ،

سعيد ،حنا (العماد)479 ،478 ،226 ،191 ،182 ،

شحاده ،محمود258 ،
شختوره ،ماريا374 ،م

شدياق ،مي34 ،24 ،
ش اررة ،وضاح،

شرفان ،جورج292 ،

سعاده ،كميل83 ،

سعد ،مصطفى243 ،113 ،

ُسعيد ،فارس168 ،
سكاف ،جوزف500 ،244 ،198 ،
سكاف ،جورج376 ،

شري ،ابرهيم علي103 ،

سكاف ،كامل83 ،

شعبان ،سعيد (الشيخ)261 ،

سالم ،تمام241 ،

شريف (آل)469 ،

شعالن (آل)469 ،

سالم (آل)469 ،

سز ز ززالم ،صز ز ززائب،373 ،253 ،93 ،92 ،77 ،74 ،28 ،
500
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شيخاني ،روجيه370 ،
صافي ،نقوال89 ،
صالح ،ابرهيم احمد ابرهيم103 ،

صايغ ،مي245 ،

صبح ،توفيق95 ،
صبري ،مجيدة370 ،م

صدقة ،جورج364 ،م
صعب ،ادوار292 ،
طعمة ،نعمة168 ،

صفوان ،احمد242 ،

صفوان ،يوسف242 ،

شعيب ،عبد السالم372 ،م

شعيب ،موسى83 ،

شفتري ،اسعد537 ،م
شقير ،أيمن168 ،

شقير ،محمد535 ،77 ،

شقير ،وليد136 ،م

شكرهللا ،ادوار99 ،

شكري ،عزت242 ،
شكري ،علياء44 ،م

شالال ،الياس292 ،

شالال ،رفيق370 ،

شلق ،الفضل159 ،

صفي الدين ،ماهر147 ،

شلهوب ،خليل حمزه470 ،

ص ززفير ،م ززار نص ززرهللا بط ززرس (البطري ززرك)،146 ،145 ،

شماعة ،منير484 ،

صفي الدين ،محمد245 ،

،161 ،159 ،158 ،156 ،151 ،148
508 ،167

صقر ،اتيان241 ،

صقر ،جورج462 ،
صقر ،غسان369 ،

صقر ،ديانا82 ،

صقر ،سمير83 ،
صالح الدين ،نجيب82 ،

صز ز ز ز ززليبا ،مز ز ز ز ززوريس69 ،م109 ،م269 ،م271 ،م،273 ،
403م

صليبي ،غسان284 ،م483 ،م485 ،م
صناديقي ،محمد83 ،

صوايا ،ايلي243 ،
صيدح ،خليل83 ،

ضالهر ،حسين علي146 ،
ضاهر ،مي234 ،م268 ،م

ضناوي ،محمد علي243 ،

شماعة (آل)479 ،

شززمس ال ززدين ،محم ززد مه ززدي (الش ززيخ)،158 ،145 ،81 ،

،510 ،508 ،452 ،291 ،262 ،244
532
شمص ،عباس464 ،

شمعون ،ادي اميل100 ،

شز ز ز ز ززمعون ،دانز ز ز ز ززي،310 ،289 ،171 ،114 ،93 ،77 ،
535 ،484

شمعون ،دوري90 ،

شمعون ،كميل،114 ،108 ،100 ،98 ،93 ،92 ،90 ،
،332 ،289 ،245 ،241 ،182 ،179
499 ،495 ،479 ،422 ،367
شميطلي ،رجب ووفيق94 ،

شهاب ،خليل242 ،

شهاب ،عبد المجيد (العقيد)227 ،187 ،

شهاب ،فؤاد (اللواء)389 ،255 ،203 ،143 ،110 ،

شهيب ،أكرم168 ،144 ،
ّ
شيا ،شوقي وسامي470 ،
ّ

شيف ،زئيف346 ،م347 ،م348 ،م

شيفر ،شيمون234 ،272 ،م237 ،م

فهرس االعالم
عبد الناصر ،جمال533 ،

عبود ،أنطوان (األب)80 ،
عبود ،سعيد (األب)80 ،

عبدو ،سليم83 ،

ضو ،اميل94 ،
طار  ،جهاد245 ،
طرابلسي ،ابراهيم461 ،م

عبو ،سليم (األب)159 ،

طرابلسي ،فواز389 ،

عبيد ،عبد الكريم (الشيخ)81 ،

طالس ،مصطفى (العماد)271 ،م

عجوة ،ابرهيم246 ،

طنوس ،بول97 ،

عبيد ،احمد82 ،

عثمان ،محمود242 ،
عدوان ،جورج243 ،

عم ز ز ززار)،253 ،245 ،93 ،92 ،
عرف ز ز ززات ،ياس ز ز ززر (أب ز ز ززو ّ
259 ،255 ،254
عز الدين ،حسن80 ،

عزام ،خليل سعيد292 ،

عزام ،نجيب292 ،

عساف ،احمد (الشيخ)80 ،

طربيه ،بيار82 ،

طنوس ،ابرهيم (العماد)214 ،182 ،

طه ،جمال رياض100 ،

طه ،رياض376 ،292 ،م487 ،

طه ،هايل242 ،

طويلة ،سهيل261 ،

عازوري ،توفيق293 ،
عاصم ،سمير عبدهللا292 ،

عساف ،توفيق501 ،

عاصي ،حسين292 ،

عساف ،سمعان (األب)81 ،

عامر ،ابرهيم292 ،

عسيران ،عادل501 ،

عباس ،ابراهيم (النقيب)179 ،

عساف ،رمزة142 ،م

عساف ،يواكيم (األب)76 ،
عطاهللا ،انطوان292 ،

عطاهللا ،بيار239 ،م421 ،م
عطز ز ز ززاهللا ،طز ز ز ززوني49 ،م105 ،م173 ،م197 ،م216 ،م،
367م383 ،م411 ،م471 ،م491 ،م

عطوي ،ثناء511 ،م

عطيه ،ابرهيم خضر103 ،

عاقوري ،موريس271 ،م
عامل ،مهدي77 ،

عباس ،ابرهيم113 ،

عبد الحافظ ،محمد رشاد292 ،
عبد الحفيظ ،م246 ،

عبد الساتر ،حسن243 ،

عبد الساتر ،عدنان292 ،
الصباح ،كامل83 ،

عطية ،نجال385 ،م

الصباج ،حسن83 ،

عقل ،سعيد243 ،

عبد الكريم ،محمد نجيب93 ،

عطية ،هنيبعل83 ،

عبد الصمد ،لبيب82 ،

عقل ،فاضل186 ،م

عبدهللا ،أحمد حسين271 ،م

عكاوي ،خليل261 ،
عالء الدين ،نظيرة244 ،

عبدهللا ،حليم (األب)462 ،م

عبد المعطي ،صبحي462 ،
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غانم ،أشعيا (األب)76 ،

عالمة ،جالل90 ،

غانم ،بهجت190 ،

علم الدين ،نجيب92 ،

غانم ،شكري192 ،191 ،

علي ،فؤاد قره98 ،

غبريال (األخت)82 ،

علي ،محسن محمد ("حبابة")258 ،

غانم ،أنطوان168 ،
غانم ،روبير166 ،

عّلو ،أحمد (المقدم)205 ،م
علمي ،عمر صالد246 ،

غرّيب ،جرجس475 ،473 ،

عمار ،محمود90 ،
ّ

غسطين ،حنا190 ،

عموني ،محمد علي246 ،

غريب ،ميشال241 ،

غطيمي ،عبدهللا242 ،

عمرو ،علي94 ،

عنداري ،بول401 ،م

غالسبي ،ابريل550 ،54 ،

عواد ،امين243 ،

غنام ،محمد243 ،

عواد ،توفيق يوسف83 ،

غندور ،زياد35 ،

عواد ،حسين (الرائد)189 ،

غوديه ،اندريه89 ،

عواد ،عربي245 ،

غوشة ،سمير245 ،

عواضه ،حسين286 ،

فتفت ،أحمد168 ،

عز ز ز ززون ،ف ز ز ز زؤاد (العميز ز ز ززد الز ز ز ززركن)177 ،م182 ،م183 ،م،

فحص ،احمد82 ،

فخر الدين ،سعيد154 ،

فران ،إبراهيم محمود293 ،
ّ
فرج هللا ،نعوم94 ،
فرح ،الين538 ،م

فرح ،جوزف (األب)76 ،

فرحات ،عبدهللا168 ،166 ،

فرحات ،محمود (الشيخ)462 ،

فرعون ،هنري100 ،

فرنجيز ز ز ز ززة ،سز ز ز ز ززليمان،203 ،192 ،155 ،91 ،90 ،54 ،
،373 ،256 ،250 ،241 ،227 ،209
549 ،496 ،479

فرنجية ،سليمان طوني155 ،

فرنجية ،طوني535 ،250 ،155 ،77 ،76 ،
فرنسيس ،ليلى38 ،م188 ،م210 ،م

فريحة ،نمر149 ،

عون ،ايلي168 ،

187م188 ،م195 ،م215 ،م

ع ززون ،ميش ززال (العم ززاد)،216 ،182 ،170 ،117 ،81 ،
،266 ،228 ،220 ،219 ،218 ،217
445 ،440 ،371 ،267

عويدات ،عبده503 ،499 ،
عيتاني ،فاطمه82 ،

عيتاني ،محمد زكريا242 ،

عيتاني ،عبد الرحمن (الحاج)490 ،

عيتاني ،محمد شعبان98 ،
عيد ،علي243 ،
عيدو ،خالد34 ،

عيدو ،وليد535 ،157 ،34 ،
عيراني ،رمزي152 ،
غالي ،بطرس48 ،
غانم ،اسكندر (العماد)226 ،201 ،199 ،186 ،182 ،

فهرس االعالم
كالوش ،خليل82 ،
كامل ،سمير367 ،م368 ،م369 ،م370 ،م

كباره ،رياض156 ،م
كبريت ،سامي91 ،

كبريت ،محي الدين91 ،

كبي ،جميل500 ،
كته ،ايفلين246 ،

كحاله ،مي434 ،م436 ،م

كحز ز ز ز ززول ،خالز ز ز ز ززد،474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،41 ،
،480 ،479 ،478 ،477 ،476 ،475
483 ،482 ،481

كحول ،محيى الدين480 ،
كرامة ،ايلي114 ،

ك ارمز ز ز ز ز ززي ،رشز ز ز ز ز ززيد،195 ،192 ،182 ،171 ،77 ،74 ،
،495 ،370 ،332 ،260 ،250 ،241
548 ،535 ،502 ،501 ،500 ،496
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فضل هللا ،محمد باقر174 ،

فضل هللا ،محمد حسين (العالمة)158 ،113 ،80 ،

فغالي ،جورج82 ،

فليحان ،باسل160 ،34 ،

فلينر-غرستر ،توماس138 ،
فنيغن ،جيمس (األب)83 ،80 ،

فهد ،نادر475 ،472 ،

فواز ،فادي157 ،

فيدرين ،اوبير139 ،

فيرماني (كولونيل)،

قاسم ،توفيق مصطفا حسن150 ،

قاسم ،عبد الحفيظ (الشيخ)243 ،79 ،

قانصوه ،عاصم241 ،85 ،

قاووق ،نبيل (الشيخ)147 ،
قباني ،خالد527 ،174 ،م

كرامي ،عمر496 ،185 ،169 ،159 ،144 ،

قباني ،محمد رشيد (المفتي)508 ،167 ،158 ،156 ،

كرم ،جورج (العقيد)478 ،473 ،

قبالن ،عبد األمير (الشيخ)291 ،167 ،156 ،81 ،

كرم ،ريمون292 ،

قبيسي ،حسن242 ،

كرم ،يوسف (بك)338 ،

قرطباوي ،شكيب507 ،

كسبار ،عبدهللا84 ،

قرم ،جورج440 ،280 ،

كرم ،انطوان89 ،

كرم ،سمير83 ،

قبالن ،زياد35 ،

قرداحي ،ايلي245 ،

كلويتريز ،نيقوال (األب)81 ،

قريطم ،نبيل (العميد)217 ،

كنعان ،انطوان467 ،
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