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ليست احلرُب بالتأكيد قدراً وال قراراً. 
غالُب األحيان، تكون نتيجَة مساٍر 

من التفاعالت واألسباب الدفينة 
غري املباشرة، ُيشعُلها يف حلظِة ذروة، 

سبٌب مباشر، يشبه عوَد ثُقاٍب صغري 
يؤّجُج يباساً مشتاقاً للحريق.

قد يتقاطع املسار مع قراٍر خارجي 
أو داخلي تّتخذه جهة أو جهات، 

فتندلع احلرب اليت يتلّذذ اخليال 
أحياناً برّدها اىل مؤامرٍة ما، وضعتها 
يف غرٍف سوداء ما ُيسّمى »بقوى 

اإلستعمار واهليمنة«، أو ما شابه من 
اإلستعارات األيديولوجّية أو الدعائّية. 

ويف حالة حرب لبنان، أضيف قدر 
اجلغرافيا والتاريخ اىل املسار الثابت 

والقرار الغامض. فالوطن الصغري 
الواقع بني سوريا وإسرائيل يف قمة 

الصراع العريب_اإلسرائيلي، وقع 
ضحية تغرّي التاريخ بزرع إسرائيل على 
حدوده، وضحية اجلغرافيا السلبية اليت 

نقلت الدميوغرافيا الفلسطينية إليه.

13 نيسان إذاً، التاريخ املتعارف 

عليه لبداية احلروب اللبنانية املتشّعبة، 
هو بال شك ذروة مساٍر معّقٍد 

ومتشابٍك من األسباب الداخلية 
واخلارجية، تفاعلت بعد اهلزمية العربية 

يف حزيران 1967 وانطالق العمل 
الفدائي الفلسطيين، ومع جذور 

االنقسام العميق يف الكيان اللبناين 
منذ التأسيس واالستقالل حول اهلوية 

والدور والتاريخ واجلذور والعالقة 
بالشرق والغرب. وإذا كان املسار 

الرتاكمي حملطات االنقسام واألزمات 
مثّبت بالوقائع، فإن »حديث 

املؤامرة« أو »القرار الدويل« بتفجري 
لبنان لغاية »التوطني« و »هتجري 
املسيحيني«، أو »لتصفية القضية 

الفلسطينية«، بقي يف إطار التحليل 
وربط املعطيات الظاهرة باملصاحل 

اخلفّية املفرتضة لقوى عربية ودولية. 
وإن صّح وثُبت وجود املؤامرة، فإهنا 

تكون تسّللت من باب االنقسام 
الوطين العامودي حول عنوانني كبريين 

شّكال حىت اآلن جوهر »القضية 
اللبنانية«: صراُع الطوائف اللبنانية 

على السلطة، وموقع لبنان يف احملاور 
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اإلقليمية والدولية، أي السياسة 
اخلارجية. وهكذا تداخلت مسألتا 

الشراكة والسيادة. فمنذ االستقالل 
إىل احلرب وصواًل إىل احلاضر الراهن 

واملضطرب، لعبت الصراعات 
اإلقليمية والدولية دور العواصف 
اليت هّزت النظام وهّددت الكيان 

وفّككت اجملتمع وشّلت الدولة. ويف 
كّل مرٍة مل جتد فئٌة لبنانية يف الدولة 

حاضنٌة هلا، أو رغبت مجاعٌة يف 
اإلستئثار والغلبة، نزحت إىل خارج 

احلدود باحثًة عن محايٍة أو رافعِة 
قّوٍة واستقواء، بدءاً من فرنسا مث 

عبد الناصر وأيزهناور وياسر عرفات 
وحافظ األسد وصّدام حسني وهواري 

بومدين، وصواًل اىل أمريكا وإسرائيل 
والسعودية وإيران وغريها. لذلك، 

يكاد تاريخ احلروب اللبنانية واألزمات 
الوطنية ُيتصُر جبدلية العالقة بني 
التوازنات الداخلية وموازين القوى 

اخلارجية. فكّلما حصل تبّدل 
داخلي يف املعطيات االجتماعية 

والدميوغرافية، أو تغيري خارجي مؤثّر 
يعّزز مكانَة مجاعٍة أو طائفة لبنانية، 
دخلت البالد يف أزمة وطنية قادت 
اىل تسوية برعاية ووصاية خارجية، 

حىت بدا أن التعريَب والتدويَل مل 

يكونا سوى إدارٍة للعنِف الداخلي 
بأدواٍت خارجية، يف بلٍد شّكلت 

احلروب األهلية املتشابكة األسباب 
الداخلية واخلارجية، مصدَر حتّوالته 

الكربى، بدءاً من سنة 1840 وصواًل 
اىل »اتفاق الدوحة« سنة 2008.

صباَح األحد، الثالث عشر من 
نيسان 1975، كان كّل شيٍء جاهزاً 

للحريق الكبري: الصراع الدويل بني 
اجلّبارين األمريكي والسوفيايت حلظة 

االنسحاب األمريكي الذليل من 
فيتنام وكمبوديا، الصراُع العريب_

اإلسرائيلي على إيقاع اخلطوة خطوة 
اليت حاكها هنري كيسنجر جلذب 

مصر إىل الصلح املنفرد مع إسرائيل، 
وفصل املسارين السوري واملصري 

واللعب املنفرد على باقي املسارات، 
التنافس على الزعامة العربية بعد عبد 

الناصر بني أنور السادات وامللك 
فيصل بن عبد العزيز وحافظ األسد 

وصّدام حسني، السباق بني األنظمة 
العربية على استقطاب ومتويل وتشغيل 

املنظمات الفلسطينية اليت استقّرت 
مع سالحها وعقائدها وتناقضاهتا يف 
لبنان بعد خروجها من األردن سنيت 

1970 و1971، وانتشار الذعر 
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من مشروع »الوطن البديل« يف لبنان 
واألردن، ياسر عرفات الذي يرقُص 

على حبال التناقضات واألنظمة 
العربية، يستويل على مواقع يف اجلنوب 
يف ما ُعِرف »بفتح الند«، ويتحّصن 

يف قيادته اجلديدة يف الفاكهاين 
يف بريوت، مستولداً احلركات 

والتنظيمات اللبنانية لتأمني حزام 
أماٍن جيّنب منظمة التحرير ما القته 
يف األردن من عزٍل وحصار وتصفية 
يف أيلول 1970، األمر الذي حرمه 
منّصة سياسية وعسكرية على متاِس 
مع األراضي احملتّلة، فوجد بدياًل يف 

لبنان بعد تقييد حركته يف سوريا.

امللك األردين حسني اجلالس على 
»عرِش اخلطر«، يشى تداعيات 

الصلح املصري املنفرد على توازنات 
بلده اهلّشة، فيلجأ إىل عالقة دافئة 

مع سوريا وينشر عيونه األمنية 
والديبلوماسية يف أي مكاٍن ينتشر فيه 

الفلسطينيون والفدائيون.

حافظ األسد الطامح لنقل سوريا 
من وظيفِة ملعب اإلنقالبات 

والتدخالت إىل مرتبة الالعب يف 
دول اجلوار محايًة ألمن النظام، أقلقه 
ختّلي رفيُق حرب تشرين 1973 أنور 

السادات، واندفاعه يف مفاوضات 
الصلح املنفرد، فاندفع يف معركِة كسر 

حماوالت تطويقه من خالل ترميم 
»اجلبهة الشرقية« مع األردن والعراق، 
وخصوصاً مع لبنان، ملراقبة وحماصرة 

ياسر عرفات »املصري اهلوى«، ورافع 
شعار »القرار الفلسطيين املستقل« 

للتفّلت من القبضة السورية.

كمال جنبالط، الناقم على النظام 
اللبناين، حيصل على جائزة لينني، 
وجيمع حتت عباَءته خليطاً واسعاً 

من األحزاب والقوى اليسارية 
والفلسطينية، ويلَبس قّبعة األمانة 

العامة »للقوى واألحزاب املشاركة يف 
الثورة الفلسطينية«. ويف حلظة قنوٍط 

سياسي اخنرط يف مشروِع تعديل 
النظام حتت عنوان اإلصالح بالبارودة 

الفلسطينية.

اإلسالم السياسي والديين الذي 
انتظم برعاية مفيت اجلمهورية يف 

قّمة عرمون، بلور اإلعرتاض الصارخ 
على صالحيات رئيس اجلمهورية 
املاروين، وجاهر مبطالب املشاركة 

يف احلكم وإزالة الغنب، وبعُضه 
نعت اجليش اللبناين جبيش النظام 

وحامي اإلمتيازات الطائفية، جماهراً 
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بأن املقاومة الفلسطينية هي اجليش 
الرديف أو جيش املسلمني.

اإلمام موسى الصدر قبض على 
روح استنهاض اجلمهور الشيعي 
العريض، الذي كان موّزعاً على 

اإلقطاع السياسي القدمي واملنظمات 
الفلسطينية واألحزاب والتنظيمات 

اليسارية. وبعدما أّسس الصدر 
اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى 

ككياٍن مستقلٍّ عن اجمللس الشرعي 
اإلسالمي السيّن، أدخل الطائفة 

الشيعّية يف املعادلة الطائفية السياسية 
املأزومة من باب احلرمان ومعاناة 

اجلنوب مع التجاوزات الفلسطينية 
واإلعتداءات اإلسرائيلية، فأطلق 

»حركة احملرومني«، مث أفواج املقاومة 
اللبنانية )أمل( اليت دّرب شباهبا على 

العمل العسكري كوادر من حركة 
»فتح« والقائد اإليراين مصطفى 

مشران، الذي أصبح الحقاً وزير دفاع 
»الثورة اإلسالمية«. نذير العواصف 
هذا، كان حيرّكه أيضاً شارٌع متوّتر، 
حيث احلركة الطالبية وقوى اليسار 

على رأس التظاهرات املطلبية اليومية، 
وحيث اإلزدهار قناٌع تتجّمع حتته 

عوامل اإلنفجار. ففي مقابل الكتل 

البشرية اليت جتّمعت عشوائياً يف النبعة 
والكرنتينا والضاحية اجلنوبية وجبوار 
املخيمات الفلسطينية، واليت راحت 
تستغّلها أجهزة وأحزاب، تكّدست 
عائداُت النفط يف املصارف، وأخذ 

املال السياسي يغّذي صناديق 
املنظمات الفلسطينية واألحزاب 

اللبنانية اليت انتشرت مكاتبها املسّلحة 
على امتداد اجلغرافيا اللبنانية، وسَط 

غابة عمالء املخابرات األجنبية 
واإلسرائيلية والعربية. فالدول العربية 

احملافظة كانت تراقب الساحة وتدفع 
األموال إلبعاد اخلطر الفلسطيين 

الصاعد عنها، واألنظمة الراديكالية 
كليبيا والعراق وسوريا واجلزائر دعمت 

»منظمات الرفض« اليت كان ياسر 
عرفات يستخدمها، مرًة للضغِط 

وحتسني شروِطه التفاوضّية، ويتنّصل 
مرًة أخرى من املسؤولية عن أعماهلا 
عندما تدعو احلاجة واملصلحة. إنه 
قدر اجلغرافيا ولعنة البلد الدميقراطي 

املفتوح، واملناقض لكل دول حميطه يف 
احلريّات وفن العيش والليربالية الفكرية 

واالقتصادية.

أمام هذه املعطياِت الساطعِة اخلطر، 
حاصر املسيحيني اللبنانيني القلُق 
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على النظام الضامِن حلقوقهم 
السياسية، والكياُن احلاضن ملاضيهم 

ومستقبلهم. راقبوا خبوف إنفالش 
الفدائيني من اجلنوب والشمال 

والبقاع اىل بريوت وضواحيها، حيث 
احلواجز واملواكب اليومية املسّلحة، 
واالشتباكات يف مناطق التماس مع 

املخيمات يف تّل الزعرت وجسر الباشا 
والدكوانة، ورصاص القنص على بيت 
مري واملكلس وسن الفيل واألشرفية، 

فيما التفجريات الليلية تستهدف 
منشآت الصحف والسفارات العربية 

واألجنبية. وقد طاولت إحدى 
العبوات ليل 13 كانون الثاين 1972 

صيدلية اجلمّيل يف ساحة الشهداء، 
بالتزامن مع قنبلة على مبىن جريدة 
»لسان احلال« يف اخلندق الغميق، 

وقنبلة حتت سيارة يف األشرفية، 
باإلضافة اىل عبوتني يف طرابلس 
يف ليلٍة واحدة. هذه كانت عّينة 

من سلسلة حوادث بدأت يف أول 
اشتباك بني اجليش وجمموعٍة فدائية 

على احلدود يف 22 حزيران 1966 
أسفر عن مقتل فدائي وتوجيه 

اهتامات سورية وفلسطينية ويسارية 
للجيش بتصفيته، مث االشتباكات 

بني اجليش والفدائيني يف بلدة حلتا 

اجلنوبية يف 1968/1/19، وبعدها 
االشتباك بني قوة من اجليش وعناصر 

فدائية من »فتح« يف كفركال، واليت 
أّدت اىل تظاهرة 23 نيسان 1969 

واليت وقع فيها احملظور الدموي بني 
املتظاهرين والقوى األمنية، فسقط 

أحد عشر قتياًل و82 جرحياً، األمر 
الذي أّدى اىل استقالة الرئيس رشيد 
كرامي ودخول البالد يف أزمة وطنّية، 

دستورية وأمنية دامت سبعة أشهر، 
وانتهت بتوقيع »اتفاق القاهرة« 

بضغط من الرئيس مجال عبد الناصر 
ورعايته يف 3 تشرين الثاين 1969.

لقد اضطّر رئيس اجلمهورية شارل 
حلو والقيادات املسيحية إىل القبول 

»باتفاق القاهرة« الذي أباح الكفاح 
املسّلح يف اجلنوب والتخّلي عن 

جزء من السيادة اللبنانية، خشيًة 
وخوفاً من اندالع احلرب اليت عادت 

وانفجرت فيما بعد. فخالل أزمة 
1969 كّرر الرئيس كرامي احلاجة 

اىل توافٍق وطين حول العمل الفدائي 
قبل أي حكومٍة جديدة، رافضاً حتّمل 

مسؤولية أعماٍل مناقضة لقناعاته 
السياسية ومعتقداته الدينية. كذلك، 
إشرتطت ثالث قمم إسالمية يف دار 
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الفتوى للتعاون مع احلكم، »إلغاء 
اإلجراءات حبق الفدائيني ومنح احلريّة 

املطلقة للعمل الفدائي، وتطبيق 
الدستور بشكٍل صحيح«. أّما ياسر 
عرفات املستند إىل دعم احلكومات 

والشعوب العربية اليت خرجت 
يف تظاهرات صاخبة ضد احلكم 

اللبناين، فأّكد يف حديٍث صحايف يف 
1969/6/8، »أن األراضي اللبنانية 
ضرورة اسرتاتيجية حلركته الفدائية«. 
كل ذلك ترافق مع تدخالت سورية 
عرب منظمة »الصاعقة« اليت احتّلت 
مواقع عسكرية متقدمة يف حاصبيا 

إعتباراً من 29 نيسان 1969، 
باإلضافة إىل إغالِق دمشق احلدود 

مع لبنان وحشِد قوى ومهامجة املراكز 
احلدودية يف البقاع والشمال حيث 

أحصى األمن العام مثاًل تسّلل أربعة 
آالف مسّلح من الشمال والبقاع 

واجلنوب عرب سوريا. إنه قدر اجلغرافيا 
إذاً ولعنة الشعوب املنقسمة. فمن 
بوابة اجلنوب بدأت مسرية اهنيار 

الدولة اللبنانية. فبعد انطالق العمل 
الفدائي الفلسطيين يف 1965/1/1، 

حتّول الالجئون الفلسطينيون يف 
املخيمات بعد كارثة 1967 إىل 
فدائيني ملتحمني مع اجلماهري يف 

حتّدي األنظمة املهزومة. اهنارت 
القيادة العربية املوّحدة وانفلت حبل 
العمليات الفدائية ضد إسرائيل عرب 
احلدود األردنية واللبنانية على غاربه 

من دون تنسيق، إما بالتسّلل عرب 
جبل الشيخ بتشجيع من املخابرات 

السورية أو انطالقاً من املخيمات 
اليت خرجت تدرجيياً من سلطة الدولة 

وقواها األمنية.

وقع احلكم اللبناين بني حّدي 
االرتباك السياسي والعسكري يف 

مواجهة عمليات الفدائيني املدعومة 
من قسٍم كبري من الشعب اللبناين، 

والعجز عن مواجهة االعتداءات 
اإلسرائيلية املتصاعدة رّداً على 

اخرتاق احلدود. وأقسى االعتداءات 
كان تدمري ثالث عشرة طائرة 

مدنية على أرض مطار بريوت ليل 
1968/12/28، ارتفعت بعدها 

أصوات أهل السياسة والشارع مّتهمة 
اجليش بالعجز والتواطؤ، واحلكم 

اللبناين باخليانة والعمالة.

وسيطرت اجلماهري املتوترة على 
الشارع يف العاصمة واملدن، إذ كانت 

مواكب تشييع الفدائيني تنقلب 
تظاهرات حاشدة وساخطة، على 



ذكرى 13 نيسان

9صفحة

غرار جنازة الفدائي خليل اجلمل 
يف نيسان 1968، أو مسرية جنازة 

القادة الفلسطينيني الثالثة، كمال 
ناصر وأبو يوسف النّجار وكمال 
عدوان الذين اغتاهلم كومندوس 

إسرائيلي بقيادة أيهود براك يف فردان 
يف 10 نيسان 1973.

صدى الشارع ترّدد ايضاً يف القصور 
والسرايات، إذ راحت احلكومات 

تتساقط بسبب اخلالف حول 
مواجهة إسرائيل والتعامل مع 

الفدائيني، كما جرى قبيل استقالة 
الرئيس شارل حلو يف تشرين األول 

1968، أو استقالة احلكومة الرباعية 
بعد العدوان على مطار بريوت 

واستقالة حكومة الرئيس كرامي يف 
24 نيسان 1969 واستقالة الرئيس 

صائب سالم بعد عملية فردان يف 
نيسان 1973.

 وقعت السلطة اللبنانية يف دوامة 
التناقض بني موجبات اتفاق اهلدنة 
مع إسرائيل وبنود »اتفاق القاهرة« 
الذي وّقعه قائد اجليش العماد إميل 
بستاين مع ياسر عرفات، وكشفت 

بنوده السرية جريدة »النهار« يف 
نيسان 1970. ورغم ذلك، مل 

يستطع اتفاق القاهرة أن يقّنن 
العمليات والتجاوزات الفدائية، إذ 

كانت الثورة الفلسطينية قد أخذت 
على أرض الواقع أكثر مما أعطاها 

االتفاق.

فشلت جلان التنسيق بني اجليش 
والفلسطينيني وأخرجت قوى األمن 
من خمّيم تل الزعرت بالقوة يف شباط 
1970، ما حدا ببيار اجلمّيل يف 

25 شباط للتحدُّث للمرة األوىل عن 
دولة داخل الدولة. واستمّر مسلسل 

التجاوزات حيث حتّدى 15 ألف 
شخص يواكبهم مسّلحون السلطة 

يف بريوت يف 21 آذار 1970، 
وبعد أربعِة أيام ُخطف بشري اجلمّيل 

على يِد اجلبهة الدميقراطية لتحرير 
فلسطني إىل »تّل الزعرت« يف 25 
آذار 1970، وأعقب احلادث يف 

29 آذار اشتباكات بني قوى األمن 
والكتائب من جهة والفدائيني من 
جهٍة أخرى أوقعت 37 قتياًل يف 

الدكوانة وتّل الزعرت والكحالة وجسر 
الباشا. ويف 13 نيسان 1970 

هدَّد بيار اجلمّيل حبمل السالح إذا 
استمرَّت التجاوزات، بينما دخل 

ثالثة آالف عنصر من »الصاعقة« 
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إىل العرقوب من سوريا يف 14 أيار 
1970. أّما احلادث األبرز، فكان 
هجوم »الصاعقة« على خمفر هنر 

بريوت واستشهاد عنصرين من قوى 
األمن ليل 31 كانون األّول 1971.

مسار التجاوزات هذا أدَّى إىل 
الصدام الواسع بني اجليش و »املقاومة 
الفلسطينية« يف أيار 1973، والذي 

انتهى »باتفاق ملكارت« امللحق 
باتفاق القاهرة، بعدما اضطّر الرئيس 
فرجنية إليقاف عمليات اجليش نتيجة 
التدّخل العريب الواسع، وإقفال سوريا 
احلدود يف 8 أيار بعد إدخال مخسة 

آالف مسّلح من لواء الريموك من 
جهة البقاع وإعالن دمشق مؤازرهتا 

للمقاومة الفلسطينية. اشتباكات 
أيار 1973 اليت أوقعت 208 قتاًل 
و516 جرحياً ودّمرت جزئياً أو كّلياً 
1160 منزاًل، كشفت عجز الدولة 

عن احلسم بسبب االنقسام الطائفي 
يف قّمة السلطة، األمر الذي دفع 

باألحزاب املسيحية إىل زيادة التدريب 
والتسلُّح ملؤازرة اجليش يف الدفاع 

عن لبنان عند احلاجة. لذلك اندلع 
السِّجال حول خمّيمات التدريب يف 

أيلول 1973، فحذَّر كمال جنبالط 

من حرب أهلية وختوَّف بيار اجلمّيل 
من انفجار كبري.

الغيوم السود تكثفت سنة 1974 
منذرًة باألسوأ. يف 17 آذار 1974، 

حشد اإلمام موسى الصدر مئة 
ألف شخص يف بعلبك معظمهم 
بالسالح، مؤكداً العزم على إنشاء 

خمّيمات تدريٍب ألبناء اجلنوب. 
مث حشد اإلمام 80 ألف مسّلحاً 

حوله يف صور يف 5 أيار، معلناً قطع 
احلوار مع السلطة. يف املقابل، أدَّت 
االشتباكات بني الكتائب والفدائيني 
يف الدكوانة يف متوز 1974 إىل وقوع 

سبعة قتلى و23 جرحياً. ويف 22 
أيلول، كادت احلرب أن تقع إثر 

مقتل ثالثة كتائبيني يف اشتباكات بني 
الكتائب واإلشرتاكيني يف ترشيش. 
كذلك كان  ميكن أن حتدث بداية 
احلرب، يوم اغتيال معروف سعد يف 
صيدا يف 26 شباط 1975، أو يوم 
حماولة خطفي شخصياً يف 30 آذار 

1975 يف شارع سامي الصلح، 
لكنَّ املتوّقعة حصلت يف 13 نيسان، 

دون أن يدرك أحٌد أن الدم الذي 
سال ذاك األحد سيجري مخسة عشر 

عاماً ونيِّف.
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كان اجلميع يف انتظار حدٍث كبري. 
لكنَّ أحداً مل يكن مستعداً للحظة 
املنتظرة. القيادة الكتائبية كانت يف 
مناسبٍة حزبية يف اجلنوب فيما بيار 

اجلمّيل حضر إىل عني الرمانة لتدشني 
كنيسة يف احتفاٍل تقليدي. أنا كنت 
يف اخلارج يف مهمة عمل، وبشري كان 

يف نادي الرياضة. رئيس احلكومة 
وعدد من الوزراء وقيادات سياسية يف 
غداء اجتماعي يف بّلونة الكسروانية. 

الرئيس سليمان فرجنية يف نقاهٍة 
مبستشفى اجلامعة األمريكية بعد عملية 

جراحية. ياسر عرفات يف اخلارج 
وكمال جنبالط يف املختارة. حىّت أن 

بيان قوى األمن الداخلي عن احلادث 
الدموي جاء خمتصراً، وأذاعته اإلذاعة 
اللبنانية الرمسية كخرب عادي نقاًل عن 

الوكالة الوطنية لألنباء. لكّن رغم 
ذلك، وعند انتشار اخلرب عرب وكاالت 

األنباء العاملية واإلذاعات األجنبية، 
ساد التوتر والقلق وانتشرت احلواجز 
املسّلحة وظهرت األسلحة املتوسِّطة 

واخلفيفة وُفجرت بيوت الكتائب 
يف الضاحية اجلنوبية وتساقطت 

للمرّة األوىل القذائف املدفعية لياًل 
على عني الرمانة والضواحي الشرقية 

لبريوت. 

البيان العنيف »لألحزاب والقوى 
الوطنية والتقدمية« اليت تداعت 

بسرعة إىل منزل كمال جنبالط ودعا 
إىل عزل الكتائب سياسياً وشعبياً مل 

مينع املعاجلات التقليدية، فسلَّمت 
»الكتائب« بعد إحلاح الرئيس رشيد 
الصلح ثالثة أشخاص ثُبت الحقاً 

عدم صلتهم باملذحبة اليت جرت لدى 
مرور البوسطة الشهرية. إال أن األمور 

تطوَّرت إىل ما عرف باجلولة األوىل 
غري املسبوقة لناحية اخلطف والقنص 
والتفجري وانكشاف لبنان على أزمٍة 

وطنية كربى.

يف استعراض شريط احلوادث السابقة 
لشرارة عني الرمانة، تبدو احلادثة 
التأسيسية للحرب جزءاً متمِّماً 

لسياٍق بدأ قبل سنوات. ففي موازاة 
اخلالف السياسي العميق ومسلسل 

الصدامات بني اجليش اللبناين 
والفدائيني، أو بني األحزاب املسيحية 

اللبنانية والفلسطينيني، أعلن اجليش 
يف 13 شباط 1975 إحصاءاٍت 

عن االعتداءات اإلسرائيلية بني 
حزيران 1965 وشباط 1975، 

جاَءت على الشكل التايل: 

1300 خرق جّوي و250 خرقاً 	 
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حبرياً و200 خرق بّري.

450 عملية احتالل مؤقت 	 
لقرى لبنانية بينها عمليات 

اجتياح واسعة يف شباط 1972 
للعرقوب، ويف حزيران 1972 
للعرقوب وحاصبيا، ويف 16 
أيلول 1972 لكامل منطقة 

جنوب الليطاين، وقبلها احتالل 
مخسة آالف جندي إسرائيلي 

ملناطق واسعة يف اجلنوب يف 12 
أيار 1970.

510 منازل مدمَّرة بالكامل ال 	 
سيَّما يف كفرشوبا وكفركال و850 

منزاًل متضرراً.

110 عملية قصف جّوي 	 
و1700 قذيفة مدفعية.

أما حصيلة الضحايا فبلغت 336 
قتياًل باإلضافة إىل 865 جرحياً بني 

مدنيني وعسكريني.

بعيداً عن القراءة األفقية للمحطّات 
والتطّورات ومسارها التصعيدي 
املنطقي، جيدر البحث عن قرار 

املؤامرة يف مكاٍن ما وفق أسئلة بسيطة 

حول أمور سبقت وواكبت يوم 13 
نيسان وأمّهها: 

يف ظلِّ التأزم والتوتر السائد، . 1
ملاذا أمهلت السلطة والقوى 

األمنية اختاذ إجراءات يف حميط 
اإلحتفال يف عني الرمانة، وعلى 
طريق تشهد يومياً مواكب سّيارة 
للفدائيني بني تل الزعرت وبريوت 

الغربية والضاحية؟

من أرسل سّيارة الفولكسفاغن . 2
املمّوهة اللوحات بقيادة فدائي 
حاول اقتحام احلشد يف عني 

الرمانة؟

من قاد سيَّارة الفيات املمّوهة . 3
اللوحات أيضاً، واليت اندفعت 

بسرعة أمام كنيسة سيدة اخلالص 
وأطلق من بداخلها النار فُقتل 

املرحوم جوزيف أبو عاصي ورفيق 
له؟

ملاذا اختار سائق »البوسطة« اليت . 4
كانت تقّل الفدائيني العائدين 

من صربا طريق عني الرمانة 
رغم اإلجراءات األمنية اليت 

قضت بتحويل الطريق، ومن 



ذكرى 13 نيسان

13صفحة

هو الشرطي الذي اختفى فجأًة 
بعدما أرشد السائق إىل سلوك 

طريق املوت الذي أوقع 29 قتياًل 
بني رّكاب احلافلة وسّكان احمللة 
يف ذروة اإلحتقان بعد استشهاد 

أبو عاصي؟

ا يكمن اجلواب مع التحُفظ  رمبَّ
يف واقعتني: األوىل جرت يف 10 

نيسان 1975، حيث أوقف تسعة 
أشخاص يؤلفون ثالث شبكات 

إرهابية للخطف واالغتيال والتفخيخ، 
بينهم حماميان وصحافيان ومدرِّسان 

وأستاذ يف معهد الصحافة.

والثانية: اإلعالن عن ضبط خلّية 
إرهابية يف 7 متوز 1975، مؤّلفة 

من مثانية أشخاص بينهم أربع 
فتيات، ينتمي أعضاؤها إىل »املنظمة 
الشيوعية العربية« يف شّقة يف منطقة 

رمل الظريف، واكتشاف 80 
كيلوغراماً من الـ TNT وأجهزة 
اتصال وبّث. وقد اعرتف أعضاء 

اخللّية وهم طاّلب يف اجلامعة 
اللبنانية ومدرسة اآلداب العليا، 

بتنفيذ 120 عملية تفخيخ وتفجري 
يف بريوت، باإلضافة إىل عمليات 

خطف واحتجاز. وبعد أيام، يف 16 

متوز 1975، أوقف 25 عسكرياً 
أدلوا باعرتافات بالتعاون مع املنظمة 
الشيوعية العربية يف تنفيذ اعتداءات 

إرهابية.

ان، يشكالن عيِّنة  هذان اخلربان املعربِّ
من الوقائع املذهلة اليت كانت تديرها 

أجهزة خمابرات دولية وعربية يف 
الساحة اللبنانية املرشَّحة لإلنفجار، 

بعدما ُحصرت فيها كّل أزمات 
الشرق األوسط.

ماذا اآلن عن التدّخل والدخول 
السوري؟

من دون اإلنغماس يف البحث عن 
املطامع السورية التاريّية يف لبنان 

وطموح الرئيس حافظ األسد بالذات 
ملدِّ نفوذه إىل دول اجلوار، البدَّ 

من ذكر وقائع حمّددة تدحض ما 
ُنسب إىل قيادات »اجلبهة اللبنانية« 

والرئيس سليمان فرجنية يف طلب 
املؤازرة العسكرية السورية اليت مهَّدت 

لتكريس الدخول السوري إىل لبنان 
رمسّياً يف 2 حزيران 1976.

أّكَد الرئيس األسد يف خطابه . 1
يف 20 متوز 1976 أن جنوداً 
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سوريني وعناصر خمابرات متركزوا 
يف املخّيمات الفلسطينية بعد 

حوادث أيار 1973.

أّكد األسد يف اخلطاب نفسه أنّه . 2
قّدم السالح والدعم للمنّظمات 

الفلسطينية واألحزاب اليسارية 
وأنّه استجاب لنداءات »قمة 

عرمون« اإلسالمية لوقف هجوم 
»الكتائب واألحرار« على 

املسلخ والكرنتينا وبريوت الغربية، 
كاشفاً أنّه أدخل »جيش التحرير 

الفلسطيين« دون علم أحد، 
ودون أن يأخذ إذناً من أحد 
رغم استيضاح الرئيس فرجنية 
هاتفياً. وبالفعل فقد ذكرت 
التقارير اإلخبارية دخول لواء 

من »جيش التحرير الفلسطيين« 
إىل عّكار والبقاع يف 19 كانون 

الثاين 1976، وقيام عناصره 
باحتالل املنطقتني باستثناء زحلة، 

والسيطرة على املخافر احلدودية 
يف املصنع والشمال. وكان عشرة 

آالف عنصر من لواء الريموك 
الفلسطيين وجيش التحرير 
الفلسطيين قد طّوقوا زحلة 

وقصفوها يف 21 كانون األول 

1975، بينما دخلت وحدات 
من جيش التحرير إىل الشمال 
يف 27 كانون األول 1975. 
وأعلن الرئيس رشيد كرامي يف 

27 كانون الثاين 1976، بعد 
سقوط الدامور، أّن وجود جيش 

التحرير الفلسطيين يف لبنان 
مؤقت وينحصر دوره يف احملافظة 

على تنفيذ وقف إطالق النار.

هذه الوقائع املختصرة، تعّززها تقارير 
البيت األبيض واخلارجية األمريكية 

عن املفاوضات األمريكية – السورية 
ومهّمة دين براون، وقد ُكشف عن 

الوثائق قبل سنوات قليلة.

تقول إحدى الوثائق، أنَّ رئيس 
األركان السوري العماد حكمت 

الشهايب، أبلغ السفري األمريكي يف 
دمشق ريتشارد موريف يف 14 آذار 
1976 رغبة احلكومة السورية يف 
إدخال وحدات عسكرية نظامية 

إىل األراضي اللبنانية، بعدما فشلت 
وحدات »جيش التحرير الفلسطيين« 

يف تثبيت وقف إطالق النار. ويوم 
18 آذار 1976، أكد الرئيس 

حافظ األسد للسفري موريف رغبة 
سوريا يف التدخل عسكرياً يف لبنان، 
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آماًل أن تتوىّل الواليات املتحدة إفهام 
إسرائيل أن ال عالقة هلا هبذا الشأن 

العريب الداخلي.

وتتابع الوثيقة أّن الديبلوماسية 
األمريكية حترَّكت على اخلِط 

اإلسرائيلي يف 23 آذار، وكان 
اجلواب األول لرئيس الوزراء 

اإلسرائيلي إسحق رابني أّن القوات 
اإلسرائيلية سوف حتتّل مواقع 

اسرتاتيجية على األراضي اللبنانية 
يف جنوب لبنان يف حال تدخلت 
سوريا عسكرياً يف لبنان. لكن يف 
اليوم التايل، صدرت مذكرة عن 

جملس الوزراء اإلسرائيلي ترفض أي 
وجود عسكري سوري على األراضي 
اللبنانية يفوق حجم لواء من مخسة 

آالف جندي، وتعلن أّن إسرائيل لن 
حتتمل حركة للقوات السورية يف ما 

يتجاوز عشرة كيلومرتات جنويب طريق 
بريوت – دمشق. الواضح أّن ما 

سوف يسّمى اخلطوط احلمر اخنفض 
قلياّل، أي القبول بقوات نظامية 

حبجم لواء والتنازل عن الوجود مشال 
طريق دمشق – بريوت.

يوم 9 نيسان 1976، أثناء وجود 
املوفد األمريكي دين براون يف لبنان، 

دخلت وحدات من »الصاعقة« من 
احلدود السورية، وظهرت يف الوقت 
نفسه دبابات سورية يف عنجر ويف 

بيادر العدس. وعندما استفسر كمال 
جنبالط من دين براون عن وجود 
القوات السورية، طمأنه براون بأهّنا 

موجودة لتحرير طرقات البقاع، لكنَّ 
براون كتب يف اليوم نفسه إىل الرئيس 

جريالد فورد معرباً عن أمله يف أن 
يدم التدّخل العسكري السوري يف 

السيطرة على الفلسطينيني.

يوم 12 نيسان 1976 ألقى األسد 
خطاباً شنَّ فيه هجوماً على »احلركة 
الوطنية« و »منظمة التحرير«، معلناً 
تصميم بالده على التدّخل يف لبنان 

للدفاع عن كلِّ مضطهَّد ضّد كلِّ 
مضطهِّد. ويف 21 نيسان 1976، 

أعلنت إسرائيل موقفها العلين من 
التدخل السوري مصحوباً بشروط: 
هنر الليطاين بعد انعطافه حنو البحر 

عند قلعة الشقيف هو »خط أمحر« 
وأّي تقّدم سوري جنوبه سوف يعترب 

هتديداً ألمن إسرائيل. وتضّمنت 
اخلطوط احلمر أيضاً، حترمي حتليق 

الطريان احلريب السوري يف األجواء 
اللبنانية والسماح فقط باستخدام 
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املروحيات لنقل اجلنود ومنع نقل 
أي دفاعات صاروخية جوية سورية 

إىل األراضي اللبنانية. ويف األّول من 
حزيران 1976، أعلن الرئيس األسد 

يف حضور رئيس الوزراء السوفيايت 
أليكسي كوسيغني، أنّه قّرر االستجابة 

الستغاثة أهايل قرييت القبيات 
وعندقت املسيحيتني يف عّكار اللّتني 
تعرَّضتا هلجوم من وحدات »جيش 

لبنان العريب«، وأنّه أمر بدخول ستة 
آالف جندي إضايف، ارتفع عددهم 
بعد أيام إىل 15 ألف جندي، وهو 

الرقم الذي حتدَّث عنه براون يف 
رسالته إىل كيسنجر حني أعرب عن 
احلاجة إىل ثالثة ألوية لفرض وقف 
إطالق النار. )برقية 1976/4/4(

واملثري لإلنتباه أيضاً، أّن الرئيس 
فورد قال يف اجتماع جملس األمن 
القومي يف 7 نيسان 1976، إّن 
امللك األردين حسني قال له إنّه 

يؤيد التدخل العسكري السوري يف 
لبنان، وإّن األردن صّفى الراديكالييني 

الفلسطينيني سنة 1970، ولدى 
سوريا فرصة رائعة الستكمال املهمة 

اآلن.

بقية فصول القّصة الطويلة واملعقدة، 

تكشفها برقية هنري كيسنجر يف 15 
حزيران 1976 إىل وزير اخلارجية 

السعودية األمري سعود الفيصل 
وموّجهة إىل امللك خالد واألمري 

فهد، وفيها يستمزج كيسنجر آراء 
السعوديني عن فكرة تشكيل قوة 
ردع عربية لوقف القتال يف لبنان، 
»متحفظًا« عن مشاركة ليبيا فيها 
ومشجعاً على مشاركة السعودية.

بعد حرب السنتني والدخول 
السوري وتفويض »قوات الردع 

العربية« األمن يف لبنان، تدّرجت 
احلروب اللبنانية وتطّورت على إيقاع 
التحّوالت اإلقليمية، حيث أصبحت 

الساحة اللبنانية بعد العام 1979 
»كوندومينيوم« سوري إسرائيلي، 

تقاتلت فيه دمشق وتل أبيب ومنظمة 
التحرير وإيران والعراق، عوض املبارزة 

على األراضي السورية واإلسرائيلية. 
إنّه قدر اجلغرافيا. 

قبل العام 1975، شكَّلت حرب 
1967 وتداعياهتا بداية املسار حنو 

احلرب اللبنانية الطويلة. وتزامن انتقال 
»منظمة التحرير« وفصائل املقاومة 

الفلسطينية إىل لبنان بعد أيلول 
1970، مع مبادرة وزير اخلارجية 



ذكرى 13 نيسان

17صفحة

األمريكي وليام روجرز للسالم بني 
العرب وإسرائيل، واليت وافق عليها 
الرئيس عبد الناصر وامللك حسني 

ودول اخلليج وعارضتها سوريا والعراق 
ودول عربية راديكالية، فتحوَّلت 

الساحة اللبنانية إىل مكان لتصفية 
احلسابات العربية–العربية، والعربية–

اإلسرائيلية. وقبيل توقيع اتفاقية سيناء 
األوىل بني مصر وإسرائيل يف أيلول 
1975، اشتعلت اجلولة الثالثة من 
احلرب بضراوة فاحرتقت األسواق 

التجارية واملرفأ والفنادق وبدأ هتجري 
البلدات املسيحية من الشمال والبقاع 
واجلنوب. وكلَّما كانت دبابات حافظ 

األسد تتقدَّم مسافة على األرض 
اللبنانية سنة 1976، كان الرئيس 
املصري أنور السادات السائر يف 

ديبلوماسية اخلطوة خطوة لكيسنجر، 
يدفع بياسر عرفات ملقاومة التوغُّل 

السوري، إىل حني املصاحلة بني 
األسد والسادات برعاية امللك خالد 

بن عبد العزيز يف قمة الرياض يف 
تشرين األول 1976. 

انقلبت التحالفات والرهانات 
عند الزيارة–الصدمة للرئيس أنور 

السادات إىل القدس يف تشرين الثاين 

1977، فتفكَّك التفاهم السوري–
املسيحي، وجتمَّد عهد الياس سركيس 

الذي حاول عبثاً فصل أزمة لبنان 
عن أزمات الشرق األوسط. تُرجم 
اإلنقالب اإلقليمي واللبناين بعودِة 
احلرب بعد حادثة الفياضية يف 7 
شباط 1978 بني اجليش اللبناين 

والقوات السورية. ويف 14 آذار 
1978 اجتاحت القوات اإلسرائيلية 

اجلنوب حىت الليطاين. ورغم جناِح 
لبنان يف استقدام قوات »اليونيفيل« 

إىل اجلنوب لتواكب االنسحاب 
اإلسرائيلي إىل الشريط احلدودي يف 
حلظة وفاق دويل نادر، فإنَّ الدولة 
اللبنانية فشلت يف إيصال اجليش 

إىل احلدود، فتوقَّفت القّوة اللبنانية 
يف كوكبا يف آب 1978، وتعزَّزت 

»دويلة سعد حداد« وسيطرة املقاومة 
الفلسطينية. جرى ذلك فيما كانت 
االشتباكات واملواجهات مستعرًة يف 
بريوت والشمال بني القوات السورية 

و »القوات اللبنانية« يف ما عرف 
»حبرب املئة يوم«، واليت استمرت 

على إيقاع مفاوضات كمب ديفيد 
بني مصر وإسرائيل برعاية الرئيس 

األمريكي جيمي كارتر، الذي تالىف 
أيَّ موقف يُغِضُب حافظ األسد، 
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آماًل باستقطابه إىل الصلح مع 
إسرائيل بعد مصر، وخشية التشويش 

على مفاوضات بيغن–السادات. 
وبينما اخنرطت سوريا يف »جبهة 

الصموِد والتصدي« لكمب ديفيد، 
رّدت إسرائيل بتشجيع سعد حداد 
على إعالن »دولة لبنان احلر« يف 
شباط 1978 بالتزامن مع توقيع 

معاهدة السالم املصرية–اإلسرائيلية 
يف واشنطن.

تناسلت حروب االستنزاف اإلقليمية 
على الساحة اللبنانية حيث شدَّدت 

دمشق قبضتها عليها، وأبعدت 
القواِت السعودية والسودانية من 

قوات الردع وهّجرت البعثات 
الديبلوماسية. وجرى تفجري السفارة 
العراقية إثر جتدد اخلالف بني الَبعَثني 
العراقي والسوري يف صيف 1979. 
لكنَّ االسرتاتيجية األمريكية تعدَّلت 
يف لبنان بعد وصول رونالد ريغان 

وفريقه املتشّدد ضّد اإلحتاد السوفيايت 
إىل الرئاسة األمريكية يف تشرين 

الثاين 1980. كان اجليش األمحر 
السوفيايت قد غزا أفغانستان، وكانت 
احلرب اإليرانية–العراقية اندلعت بعد 
أشهر على جناح ثورة اإلمام اخلميين، 

وكان جهيمان قد اقتحم احلرم املكّي 
مهددِّاً احلكم السعودي وأمَن اخلليج، 
وكانت االضطرابات يف بولونيا بدايَة 
عنقوِد الثورات يف أوروبا الشرقية اليت 

هدَّدت احلزام السوفيايت. يف ذلك 
اخلريف، يف تشرين األول 1980، 
جرى تفعيل املعاهدة العسكرية بني 
االحتاد السوفيايت وسوريا يف لقاٍء يف 

موسكو بني الرئيسني ليونيد برجينيف 
وحافظ األسد. انتبهت إدارة ريغان 
املصممة على املواجهة إىل لبنان و 

»القوات اللبنانية«، بتشجيٍع من 
الثالثي املتشّدد أيضاً يف إسرائيل 

مناحيم بيغن وأرييل شارون وإسحق 
شامري ومعهم رئيس األركان رفائيل 
إيتان. وهكذا وصلت أّول رسالة 
رمسية من البيت األبيض إىل بشري 

اجلمّيل يف 13 آذار 1981. وبني 
الرسالة وزيارة بشري إىل واشنطن 

يف متوز 1981 حيث عقد تفامهاً 
اسرتاتيجياً، اندلعت حرب زحلة 

والقمم حيث حاول السوريون 
احتالل املدينة، بينما وصلت 

املنطقة إىل حافة مواجهٍة بني سوريا 
وإسرائيل عندما خرقت دمشق اتفاق 

»اخلطوط احلمر« للمرّة األوىل منذ 
العام 1976، ونصبت صواريخ سام 
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-6- يف البقاع. خطر املواجهة هذا 
أجرب الواليات املتحدة على التدخل 

عرب السفري فيليب حبيب الذي طوَّق 
التوتر إىل حني االجتياح اإلسرائيلي 

الكبري يف صيف 1982، ما أدى إىل 
خروج قوات منظمة التحرير واجليش 

السوري من بريوت.

بعد استشهاد الرئيس بشري اجلّميل 
وانتخايب رئيساً للجمهورية، اختذت 

القرار باالعتماد على األمريكيني 
واجملتمع الدويل لتأمني االنسحاب 
اإلسرائيلي ومجيع اجليوش األجنبية 
واحلرس الثوري اإليراين من لبنان. 

ضغط اإلسرائيليون عسكرياً 
وديبلوماسياً وعرب إثارة الفنت يف 

اجلبل، يف سبيل التفاوض املباشر 
على اتفاقية سياسية تتخطى اتفاقية 
اهلدنة للعام 1949، فرفضت. كان 

األمريكيون آنذاك مُيسكون مببادرة 
امللك فهد للسالم ويسعون إىل هتدئة 

العرب واستثمار نتائج االجتياح، 
عكَس ما أراده بيغن وشارون 

املطاَردين من الشارع اإلسرائيلي. 
تعثَّرت مغامرة اإلنقاذ بعدما وقع لبنان 
من جديد يف معمعة التجاذب الدويل 

واإلقليمي. التقت مصاحل ورغبات 

موسكو ودمشق وطهران يف الردِّ 
على اهلزمية السورية بتعويض األسد 
بالعتاد والسالح، وطرد األطلسي و 

»القوات املتعددة اجلنسيات« من 
لبنان. يف نيسان 1983 متَّ تفجري 

السفارة األمريكية يف بريوت، ويف 
أيلول انتقمت إسرائيل بسبب عدم 
إبرامي اتفاق 17 أيار باالنسحاب 
اآلحادي وتفجري الفتنة بني الدروز 
واملسيحيني يف اجلبل، ويف تشرين 
األول متَّ تفجري مقرّي »املارينز« 
األمريكي و »الدراكار« الفرنسي 
قرب املطار. ويف شباط 1984، 

بعد سقوط بريوت الغربية والضاحية 
اجلنوبية بيد قوى املعارضة املدعومة 

من سوريا، انسحبت القوات 
املتعددة اجلنسيات وتركت بريوت 

للفوضى وعملياِت خطِف األجانب 
والتصفيات على اهلوية الطائفية 
واحلزبية. وأكمل األسد هجومه 
املضاّد وسط االنكفاء األمريكي 

مبحاولة فرض »االتفاق الثالثي« 
بني زعماء ثالث ميليشيات، 

فعارضناه وأسقطناه. يف تلك الفرتة 
أيضاَ، اسُتخدمت امليليشيات يف 
بريوت يف سياق الصراع اإلقليمي 
ال سيَّما بني ياسر عرفات وحافظ 
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األسد، فجرت تصفية »املرابطون«، 
وجرى حصار املخيَّمات من قبل 

حركة »أمل«، مثَّ اندلعت املواجهة 
العسكرية بني »أمل« و »احلزب 
التقدمي اإلشرتاكي« واليت عادت 

بسببها »القوات السورية« إىل بريوت 
سنة 1987. وعلى خلفية اخلالف 

أيضاً بني إيران وسوريا، دامت املعارك 
ثالث سنوات بني »أمل« و »حزب 

اهلل« يف الضاحية والبقاع واجلنوب.

رغم ذلك صمدنا وقاومنا حفاظاً 
على الشرعية ولبنان الواحد. تعاونّا 
مع الرئيس حسني احلسيين والرئيس 
رشيد كرامي وقيادات وطنية كبرية 
كالرئيس كميل مشعون، من أجل 

ختفيف حدَّة األزمة األمنية والسياسية 
واالقتصادية واملالية. متسَّكنا بالقرار 

425، وأصدرنا القانون املزدوج 
بإلغاء اتفاقييت »القاهرة« و »17 
أيار«. وسعيت جاهداً من أجل 

إعادة األمريكيني ملساعدتنا يف 
جمال السيادة والوفاق واإلصالح. 

فالتقيُت بالوزير جورج شولتز، 
الذي جتاوب وأرسل السفرية أبريل 

غالسيب لنقل األفكار بيننا وبني 
السوريني سنيت 1987 و1988. 

مثَّ أوفد السفري ريتشارد موريف يف 
آب وأيلول 1988 للمسامهة يف 

اإلستحقاق الرئاسي وتأمني انتقاٍل 
سلس للسلطة. لكنَّ املهّمة أخفقت، 

فاستخدمُت صالحيايت كما يقنعين 
الواجب والعرف، وحوَّلُت اجمللَس 

العسكريَّ الذي ضمَّ مجيع الطوائف 
إىل حكومٍة مؤقتة، مهّمتها انتخاب 
رئيٍس للجمهورية وحسب. خالل 

سنيت 1988 و1989، فتح 
الشغوُر الرئاسي كلَّ أبواب االنقسام 
واحلروب والصراعات اخلارجية على 

األراضي اللبنانية، إىل حني توقيع 
»اتفاق الطائف«، الذي جاء قبيل 

انتهاء »احلرب الباردة« بعد قّمة 
»غورباتشيف–ريغان«، وطّي صفحة 
احلروب اإلقليمية اليت قامت بالوكالة 

بني اجلّبارين الدوليني. مثّ كرَّست 
حرُب اخلليج األوىل سنة 1991، 

واليت اشرتكت فيها سوريا إىل جانب 
الواليات املتحدة والتحالف الغريب–

العريب، التفويَض الثاين لسوريا يف 
إدارة الصراعات والتوازنات اللبنانية، 

مبباركة السعودية و »دول إعالن 
دمشق« فضاًل عن فرنسا والفاتيكان 

ومعظم الدول األوروبية. بعد عام 
1990، أدارت سوريا بقبضٍة أمنية 
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السِّلم اللبناين الذي بدا أنّه قام على 
معادلة الغالب واملغلوب بتسليم 

أمريكي وعريب ودويل ال سّيما من 
قبل فرنسا اليت حضَر رئيسها جاك 

شرياك إىل لبنان، داعماً صديقه 
الرئيس رفيق احلريري ومطالباً جملس 

النواب اللبناين بالتساهل مؤقتاً 
يف أمور قرارهم املستقّل وسيادهتم 
الوطنية كثمٍن للسالم املتعثِّر بني 

سوريا وإسرائيل. وهكذا استمّر ربط 
لبنان، كما يف العام 1969 مع 

املقاومة الفلسطينية، بالصراع العريب–
اإلسرائيلي، ولكن هذه املرّة مبتطلبات 

املفاوضات الّشاقة بعد انطالق 
مؤمتر مدريد للسالم. انزلق لبنان 
من مرتبة الساحة إىل ورقة ضغٍط 

عسكرية وديبلوماسية حيث تقاطعت 
عمليات »املقاومة اإلسالمية« 

املدعومة من سوريا وإيران، وكذلك 
االجتياحات اإلسرائيلية، مع حرارِة 
املفاوضات على املسارين السوري–

اإلسرائيلي، والفلسطيين–اإلسرائيلي.  
ويف متوز 1993، جرت تغطية 

هنايات مفاوضات »أوسلو« السرية 
على املسار الفلسطيين اإلسرائيلي 

باالجتياح اجلّوي للجنوب، ويف 
نيسان 1996، وبعد اغتيال إسحق 

رابني وتبّوء مشعون برييز رئاسة 
احلكومة اإلسرائيلية، متت التغطية بنار 
»عناقيد الغضب« اإلسرائيلية لعملية 

صعود بنيامني نتانياهو إىل احلكم 
يف إسرائيل، والذي أمهل ما ُعرف 

»بوديعة رابني« وقتل عملية السالم. 
كذلك، فإن االنسحاب اإلسرائيلي 
من اجلنوب يف أيار 2000، والذي 
قلب املعادلة االسرتاتيجية ومهَّد لنزع 
ذرائع الوجود السوري العسكري يف 
لبنان، متَّ بعد شهرين من فشل قمة 
الرئيسني بيل كلينتون وحافظ األسد 

يف جنيف يف 25 آذار 2000. 
كرَّست والية الرئيس الياس اهلراوي 

ليس فقط هزمية املشروع اللبناين 
املعادي لدمشق، بل التثبيت العنيف 

للعصر السوري الثاين يف لبنان. 
كذلك جسَّدت والية الرئيس إميل 
حلود »احلركة التصحيحية الثانية« 
داخل احلكم السوري واليت تركت 

انعكاسات حادَّة يف لبنان، إذ تقدَّم 
الرئيس بشار األسد وحّقق صعوداً 
حاّداً على حساب احلرس البعثي 

القدمي، ما ترك تداعيات سورية وعربية 
ودولية، انفجرت دفعًة واحدة سنة 

2004. يف تلك السنة، اهنار النظام 
اإلقليمي والدويل الذي عّمر من 
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حلظة سقوط جدار برلني عام 1989 
إىل اجتياح العراق عام 2003، 

فانكسر التوازن بني العرب وإيران 
واستنفر الغرب واخلليج حملاولة وقف 
التمّدد اإليراين من العراق إىل سوريا 
فلبنان. إّن قطَع ما ُعرف »باهلالل 

الشيعي«، استلزم كسراً للحلقة 
الوسطى يف سوريا عرب التطويق من 

العراق ولبنان. وبعد إنذار كولن 
باول للرئيس بشار األسد يف اجتماع 

3 أيار 2003 يف دمشق، ومتادي 
األسد يف دعم »املقاومة العراقية« 
ضّد األمريكيني واملقاومة اإلسالمية 

والفلسطينية ضّد اإلسرائيليني، صدر 
القرار الدويل 1559 وتداعى املثّلث 

السعودي–املصري–السوري الذي 
أّمن استقرار لبنان النسيب بني 1990 

و2004، وانفجر جسد رفيق 
احلريري الذي شكَّل يف تلك املرحلة 

نقطة االلتقاء السعودية–السورية.

اهتزَّت معادلة اتفاق الطائف يف 
لبنان، وحتوَّل وطن األرز مساحة 
صراع أساسية استخدمها الغرب 

وسوريا وإيران وإسرائيل والسعودية 
وقطر وتركيا ومصر ودول اخلليج. 
وسامهت تسوية الدوحة يف أيار 

2008، اليت عكست القوة الصاعدة 
إليران وقطر، يف مترير انتخاب العماد 

ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، 
مع دفرت شروٍط موّقع حول تكوين 
احلكومة وقانون االنتخاب. لكن، 

بعد سقوط التفاهم السوري-
السعودي املعروف بالـ سني– سني، 
وإسقاط اتفاق الدوحة عرب حكومة 
جنيب ميقايت واندالع اإلضطرابات 
الشعبية العربية بداية العام 2011، 
مثَّ انفجار الصراع على سوريا ويف 
سوريا، دخل الشرق األوسط يف 

مرحلٍة طويلة األمد وجمهولة النهاية 
من الفوضى العنيفة وغياب األفق 
ملستقبل النظام العريب واإلقليمي 

اجلديد.

بعد اثنني وأربعني عاماً على 13 
نيسان، ال تزال القضايا اخلالفية 

عالقة ومفتوحة على اهلواجس 
الوجودية. ُأضيف إىل مأساة 

الالجئني الفلسطينيني عبُء النازحني 
السوريني، حيث بلغ جمموع غري 

اللبنانيني املقيمني أكثر من 40% من 
نسبة السّكان.

إنَّ أخطر التداعيات، ليست فقط 
املضاعفات الدميوغرافية واالجتماعية 
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واالقتصادية واألمنية اليت هتدِّد 
هوية اجملتمع وحسب، بل هي 

حاالت زواج السوريني غري املسجَّلة 
والوالدات احلاصلة يف لبنان والناجتة 

عن مثل هذه الزجيات واليت ال تعرتف 
هبا احلكومة السورية وال الدولة 

اللبنانية. هؤالء األطفال الذين جتاوز 
عددهم املئة ألف سيسجَّلون يف 

خانة مكتومي القيد، مع ما يستتبع 
ذلك من تبعات إجرائية وقانونية تنذر 
ببقائهم املديد يف لبنان يف حال عدم 

تسوية أوضاعهم.

عبء النازحني املنذر بإقامة طويلة 
يرّسخ اخلشية من أن يتماثل النزوح 

السوري مع اللجوء الفلسطيين. 
فالتجارب يف العامل تؤكد أنَّ ما ال 
يقّل عن 15% من النازحني يستقّر 
يف بلِد اللجوء هنائياً حىت بعد عودة 

االستقرار إىل البلد األم. هذا مع 
العلم أّن ما جيري من فرٍز سّكاين 

وتطهرٍي مذهيب وتبادل لكتٍل بشرية 
بني املناطق، ال سيَّما قرب احلدود 

اللبنانية على غرار جتارب مضايا 
والزبداين والقّصري وبلدات القلمون، 

عوامل تبقي احلدود اللبنانية–السورية 
يف حالِة سيولة مستمرّة حبماية حزب 

اهلل الذي يدير املناطق احلدودية من 
اجلهتني اللبنانية والسورية. ولعلَّ 

أوضح وصٍف للمخاطر الناشئة عن 
النزوح السوري ما عربَّ عنه رئيس 

احلكومة سعد احلريري يوم السبت 
أول نيسان 2017 إذ قال: »إنَّ 

لبنان اقرتب من نقطة االهنيار« حمذِّراً 
من وقوع إضطراباٍت بني السوريني 

واللبنانيني.

هنر الدم السوري اهلادر جرف معه 
أيضاً الجئي املخّيمات الفلسطينية 
يف سوريا، الذين انتقل قسم كبري 
منهم لينضّم إىل أشقائه يف لبنان 

وينخرط يف بيئِة البؤِس املولِّدة لليأس 
والتطّرف، الذي أنتج خاليا جهاديّة 

هتدِّد املخيَّمات وحميطها.

أّكد تقرير أمين، أنَّ خميَّماً صغرياً 
لالجئني الفلسطينيني القادمني من 
سوريا يف أطراف بريوت، زاد عدد 

قاطنيه من مخسة آالف الجئ سنة 
2011 إىل أكثر من 49 ألف 

شخص يف هناية 2014، أضيفوا 
إىل 449،500 الجئ فلسطيين 

مسجَّلني لدى األونروا يف لبنان. هذا 
الواقع االنفجاري سكَّانياً واقتصادياً 

وبيئياً وسياسيا،ً يفتح الباب أمام 
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االضطرابات ال سيَّما يف حال الصراع 
على خالفة الرئيس حممود عبَّاس 

وانقسام جسم حركة »فتح«، فضاًل 
عن التوّتر الدائم بني »فتح« وحركة 
»محاس« وبني الفصائل اإلسالمية 

واآلخرين.

إن أسوء الكوابيس اليت مل يتوّقعها 
سنة 1975 اخلائفون من التوطني 

وأولئك الذين أعلنوا اخلشية من 
تصفية القضية الفلسطينية، هي 
اليوم يف طور التحّقق. فالتوازن 

االسرتاتيجي بني العرب وإسرائيل 
انكسر هنائياً، والقضية الفلسطينية يف 

أسفل سلَّم اهتمامات العامل والدول 
العربية. كذلك، بات حق العودة يف 

طي اإلمهال والنسيان، وأيَّ حبٍث 
يف املوضوع مل يرد يف أيِّ جدول 
حمادثات. كما أنَّ ما ُحكَي يف 

احملادثات املتعدِّدة األطراف عقب 
مؤمتر مدريد عن نقِل قسم من 

الالجئني يف لبنان إىل كندا وأسرتاليا 
ودول هجرة أخرى، قد طوي هنائياً 

يف ضوء اإلسالموفوبيا املتصاعدة 
يف الغرب واحلساسية املفرطة حيال 

املهاجرين.

عشية احلرب اللبنانية سنة 1975، 

شكَّل الالجئون الفلسطينيون 
واملهّجرون من االعتداءات اإلسرائيلية 

يف اجلنوب والفقراء واملهمشون، 
أحزمَة بؤس وروافد لتسعري احلرب 
رغم االزدهار االقتصادي للبنان 

الستينات والسبعينات. 

بعد أربعني عاماً، تضَّخمت أحزمة 
البؤس إىل ضواٍح فقرية ختنق العاصمة 

واملدن الكربى وتراجع الدور 
االقتصادي الريادي يف املنطقة، 

وجرى رهن املستقبل بالدين العام 
الذي جتاوز الـ 77 مليار دوالر.

إنَّ األعجوبة االقتصادية اليت أفادت 
من كوارث املنطقة منذ العام 1948 

ومن املال السياسي يف احلرب 
وبعدها ومن فوائض أموال النفط 

وفورة اخلليج وأفريقيا، حتتاج إىل إنقاذ 
سريع وإىل إبراز امليزات التفاضلية 

الباقية بعدما اختطفت أكثرها ديب 
وقربص وعواصم أخرى بسبب إرث 

احلرب وتراجع البيئة واخلدمات والبىن 
التحتية. كذلك، فإنَّ ضعف أسعار 
النفط وغرق السعودية ودول اخلليج 
يف احلروب، سيقلِّص تدفُّق الرساميل 

ويزيد عجز ميزان املدفوعات. وما 
يضاعف من حجم املأزق على صعيد 
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جلب رؤوس األموال، هو مخور 
السريّة املصرفية بفعل القوانني الرقابية 
املتشدِّدة دولياً ومطاردة لبنانيني من 
بيئة مذهبية حمّددة يف أفريقيا وأوروبا 

وأمريكا. أّما دور مرصد املنطقة 
ومذياع العرب ومنربهم وشاشتهم، 

فاختطفه اإلعالم السعودي والقطري 
مرئياً ومسموعاً ومكتوباً. ومل يبَق من 

الوظائف اإلجيابية سوى الشرفة املطلَّة 
على سوريا، حيث حتوَّل مطار بريوت 

واملرفأ إىل مرفقني لسوريا ولبنان. 
كذلك، فإن الرهان على النفط 

والغاز يبقى سراباً حىت يتأكد املخزون 
وجدواه االقتصادية. وقد يسبقنا على 

عوائده املوعودة قيام حلف الطاقة 
اجلديد يف املتوسط والذي يشمل 
إسرائيل ومصر وتركيا وقربص بعد 

تسوية قضية تقسيم اجلزيرة.

إنَّ »اإلصالح السياسي« الذي 
شكَّل ذريعة لإلنقضاض على النظام 

بالسالح والعنف، رسى يف اتفاق 
الطائف على تسويتني: واحدة تتعلَّق 
بالشراكة يف السلطة وطريقة توزيعها 

وتعاوهنا، وثانية تتناول اهلوية السياسية 
للبنان وموقعه اإلقليمي وخياراته يف 

السياسة اخلارجية. لكنَّ األزمات 

الوطنية اليت تكرّرت منذ العام 
2005، شكَّلت مراجعة طاولت 
املسألتني معاً. لقد بقينا يف خضمِّ 

حرٍب أهلية باردة، إذ كل مجاعة أو 
طائفة حتتكر قضية أو مطلباً وجودياً 
هلا. معىن ذلك أنَّ كلَّ طرٍف يقدِّم 
أولويات الوجود على أي مطالب 

ا يف خطر،  أخرى. كلُّ طائفة تعترب أهنَّ
وأّن عليها أن ختاف، وعلى كلِّ من 
ياف أن يفعل كّل ما يف وسعه من 
أجل أن ييف. واخلوف والتخويف 

قاعدة متهِّد لكلِّ توتر أهلي.

جرى تطييف السالح والعدالة 
والسيادة وملكية األرض وحقوق 

اجلنسية، وتصاعد اخلوف من التحّول 
الدميوغرايف ومن هيمنة ثقافٍة دينية 

معينة.

مل تعد احلياة السياسية ممثَّلة بكتٍل 
تتنافس على برامج حياتية مدنية 
بل على مقدساٍت ومصاحل وكتٍل 

طائفية، ومل ننجح يف أساليب االنتاج 
إاّل تصدير األدمغة والكفاءات 

اليت ملَّت انتظار األيام األفضل. 
لقد اكتشف هؤالء أنَّ القوى اليت 

تتحدَّث عن مشروع الدولة يف الليل 
والنهار، ُتضمر شيئاً آخر هو السلطة 
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وغنائمها، حىت بدا أّن العقد الوطين 
هو أشبه بشركة قابضة تتألف من 

جمموعة شركات أخرى تتوزِّع مهّمَات 
اإلعمار واملقاومة واألمن والنفط 
واملهجَّرين واملصارف والتلزميات 

والتجارة على أنواعها. ورغم ذلك 
وبعد »اتفاق الطائف« مثَّ االنسحاب 

العسكري السوري، شهد لبنان 
استخداماً متقطعاً للعنف وضموراً يف 
احلياة السياسية والدميقراطية، حيث 

جرى التمديد املتكّرر للمجلس 
النيايب واالعتداء على حقِّ املواطنني 
يف التعبري واحملاسبة واالختيار احلّر.

من أبرز مهام الدميقراطية أن حُتلَّ 
النزاعات السياسية بالطرق السلمية 

وبواسطة التداول اهلادئ للسلطة. يف 
النموذج اللبناين، هناك »دميقراطية 

قطعان« مؤطَّرة يف كتٍل طائفية 
شبه مقفلة، تسيطر فيها العصبيات 

ويغّذيها اإلستلزام واحملسوبية والزبائنية 
والفساد.

يفرز النظام االنتخايب زعاماٍت على 
حساب مفهوم الدولة احلديثة، كما 

يُنتج التنافس السياسي سلطًة متنافرة 
عاجزة عن تكوين كتلٍة تاريية عابرة 

للطوائف تقود مشروَع الدولة، مبا هي 

فكرٌة معنوية تتّصف باملصلحة العامة 
اليت يتماهى فيها األفراد كمواطنني، 

ال كرعايا طوائف وزعماء مناطق 
ونواٍح ومجاعات.

إن الصراع الدائم على قانون 
االنتخاب منذ القرار1307 للعام 

1922 والذي كرَّس قاعدة التمثيل 
الطائفي، اخّتذ باستمرار طابعاً وجودياً 

حاداً بالنسبة للجماعات الطائفية 
والزعامات السياسية. كما أنَّ 

الدميقراطية اللبنانية اخلاصة بالشكل 
واملضمون، مل متنع احلروب األهلية بل 

أسَّست حلروب ونزاعات عديدة.

لكلِّ صيغة انتخابية وظيفة مزدوجة 
وطنية وسلطوية. فإضافة إىل 

متثيل الشرائح والفئات الطائفية 
واالجتماعية كافة، فإنَّ قانون 

االنتخاب وتقسيم الدوائر حيدِّدان 
شكل النظام السياسي ال سيَّما 
يف بلداٍن وجمتمعات مرّكبة على 

غرار لبنان. وألنَّ لبنان ليس دولًة 
دستوريًة باملعىن الكامل نظراً للطابع 
امليثاقي األقوى من الدستور والذي 

حوَّل حكومات الوحدة الوطنية بعد 
الطائف إىل »برملان مصغَّر«، فإنَّ 

اجلماعات الطائفية واملذهبية تستميت 
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لوضع قانوٍن يبدو مستحياًل، إذ يقع 
على عاتقه حفُظ املناصفة الطائفية 

رغم اخللل الدميوغرايف، ومتثيُل 
الطوائف بشكٍل عادل ومتوازن، 

وحفظ واقع وموقع األقليات، 
واحتكاُر التمثيل داخَل الطوائف 

لزعامات آحادية أو لثنائيات حزبية 
واستبعاد اآلخرين واملستقّلني.

لذلك، ويف غياب قّوة الفرض اليت 
مثَّلتها سابقاً القّوة الضاربة السورية، 
وألنَّ َأّي فريق لن يوافق على صيغِة 

قانوٍن انتخايب ال يضمن نتيجته 
سلفاً، ينبغي التفاهم أواًل على شكل 
النظام اللبناين وعلى آلياته الدميقراطية 

لكي تتحدَّد تلقائياً وظيفُة قانون 
االنتخاب وصفة النائب التمثيلية يف 

نظاٍم مركزي أو فيدرايل مقنَّع.

من أبرز التحديات اليت تواجه لبنان 
الراهن واملستقبل هي إزدواجية 

السياسة الدفاعية وتوزّع املهّمات بني 
جيٍش ومقاومة.

من طبيعة الدولة حقها احتكار 
السالح وأن ال حتاور سالحاً، هذا 
إذا كانت الدولة مكتملة الوظائف 

والكيان ال مؤمتر قبائل وطوائف 

وأمراء نواٍح وأقاليم. وعندما شّرعنا 
احلدود قبل نصف قرٍن بعد »اتفاق 
القاهرة«، خرجنا من حدود الدولة 

الوطن. فلم تعد اجلغرافيا واحدة وال 
التاريخ.

لقد مّرت مخسُة عقوٍد على هتجري 
الدولة من اجلنوب قبل أن تعوَد بعد 

سلسلة اجتياحات عام 2006، 
مبواكبة قوات اليونيفيل والقرار1701. 

ورغم ذلك، يستمرُّ حالياً جتميد 
مشروع الدولة جزئّياً حتت عنوان 
مواجهة إسرائيل وحماربة اإلرهاب 

وقوى الظالم والتكفري، لدرجة يصحُّ 
معها السؤال: هل هي مقاومة هلا 

دولة أم دولة هلا مقاومة؟

يصعب اآلن تفكيك عقدة سالح 
املقاومة عن البعد املذهيب أو اجلغرايف، 
كما يصعب فّك عقدة هذا السالح 
عن الرتابط بالقضايا الثقافّية والدينية 
وما يتفرَّع عنها من عالماٍت إقليمية 
تّتصل اآلن مبحور نزاٍع إقليمي ودويل 
واسع. هلذه األسباب، حتتاج احللول 
الوطنية هلذه القضية الشائكة ليس 

فقط إىل اسرتاتيجيًة دفاعية استيعابية، 
بل تفهماً عميقاً لدوافع اجلماعات 
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املختلفة وهواجسها قبل اخلوض يف 
احللول العملية، تالفياً لتأجيج الواقع 
االنفجاري املالزم للصيغة الطائفية 

التوافقية. بالسالح أو بالعدد، 
يستحيل بناء هيمنة طائفية على 

البالد ويستحيل يف آن جتديد الوحدة 
بآلياِت التنافس الطائفي. ليس هناك 

طائفة واحدة قادرة على تعديل 
موازين القوى إاّل بالتعاون والتحالف 
مع طائفة أخرى أساسية. وألنّنا يف 
صيغٍة للحكم تعلو على الدستور 

إمسها »الشرعية امليثاقية« اليت تنزع 
الشرعية عن أّي سلطة تناقض ميثاق 
التعايش املشرتك كما جاء يف مقدمة 

الدستور، جيدر بنا التفكري بالعودة 
إىل »الطائفية العادلة« اليت طّبقها 
الرئيس فؤاد شهاب أو »الطائفية 
البّناءة« اليت حتدَّث عنها كمال 

يوسف احلاج.

الثابت حىت اآلن يف هذا اجملال، أنّه 
كّلما استطاعت طائفٌة أن حتّقق 

لذاهتا ديناميات جتمع بني التضّخم 
الدميوغرايف والنمو االقتصادي 

واالجتماعي ويدعمها توازن إقليمي 
خارجي، ختلخلت الصيغة اللبنانية. 
ويف واقعنا احلايل، مل يستنفد الدور 

الشيعي الصاعد أغراضه بعد، ألنَّ 
»اتفاق الطائف« قام على التباٍس 

أصلي إذ قاد السّنة مطالب املشاركة 
اإلسالمية يف السلطة، بينما حّقق 

الشيعة يف ما عرف بانتفاضة 6 
شباط 1984 االنقالب العسكري 

الذي مّهد »للطائف« مبوازين القوى 
املعروفة. ويف »اتفاق الدوحة« يف 

أيار 2008، أعيد توزيع السلطة يف 
جملس الوزراء عرب الثلث املعّطل أو 

الضامن دون ضمانات دستورية، ما 
أدَّى إىل سلسلة إزماٍت متالحقة عند 

كل حمطة تشكيل حكومة جديدة.

هذا األمر يعيدنا إىل واحٍد من 
األسباب اليت أوصلت إىل حرب 

1975. لقد كان الصراع يف لبنان 
على مبدأ املشاركة الطائفية يف 

السلطة التنفيذية للحدِّ من سلطة 
رئيس اجلمهورية املاروين. ونقَل اتفاق 

الطائف السلطة إىل هيئٍة مجاعية 
يف جملس الوزراء، تشارك فيها مجيع 

الطوائف وفق حصص وآليات 
غري واضحة، ما جعل النظام بعدَّة 

رؤوس. ويف نظاٍم كهذا تكون السلطة 
الفعلية خارج املؤسسات، ويصبح 

رئيس اجلمهورية مضطراً أن حيكَم من 
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خالل اتفاق الزعماء وقادة الطوائف 
واألحزاب. ورغم استعذاب الكالم 
عن »الرئيس القوي«، فإنَّ رئاسة 

اجلمهورية َأصبحت أشبه بأمانة سّر 
الدولة ومرهَتنة لتوازنات القوى داخل 

اجمللس النيايب ومن يساندها خارج 
احلدود. فعندما تتوافق هذه املكوِّنات 

يف جملسي الوزراء والنواب يتقّلص 
دور الرئيس إىل حدود التعطيل بالردِّ 

أو الطعن واالعرتاض املؤقت. ويف 
حال انقسام واختالف املكوِّنات 

األساسية، تتعطَّل السلطة التنفيذية 
ودور الرئيس؟

ِإنَّ منصب رئيس اجلمهورية يف 
دستور »اتفاق الطائف« يشّكل 

حالة ملتبسة من حيث املوقع 
والدور. فالرئيس املفرتض فيه متثيل 
طائفته عرفاً، يتعنّي عليه يف الوقت 
نفسه متثيل مجيع اللبنانيني ال عرفاً 
بل دستوراً. فمن ميّثل الطائفة يف 

أعلى منصب يف اجلمهورية واحلالة 
تلك؟ هذه اإلزدواجية احلائرة واحملرّية 

ملوقع الرئيس وواقعه، تطرح آلية 
اختياره ومتثيله الطائفي والوطين ودوره 

يف تشكيل احلكومة وعدد وزرائه 
وحقائبهم ومعايري اختيارهم من بني 

الكتل النيابية أو من التكنوقراط، أو 
من معاوين الرئيس أو ممثلي اجملتمع 

املدين إذا مل تكن للرئيس كتلة نيابية.

منذ انتهاء والييت الرئاسية يف أيلول 
1988، شغر موقع الرئاسة ثالث 
مرات مدة تزيد على مخس سنوات 

بني 1988 و1989، و2007 
و2008 و2014 و2016، ومّت 

التمديد ثالث سنوات لكل من 
الرئيسني الياس اهلراوي وإميل حلود. 
يف مجيع املراحل واحلاالت، رُفعت 

شعارات »الرئيس القوي« و »الرئيس 
التوافقي« و »الرئيس امليثاقي« و 

»الرئيس احلكم«، وكلُّ ذلك ما هو 
إال التعبري السطحي لواقع عميق 

ومعّقد يف النظام اللبناين الطوائفي. 
فاملشكلة اليت تتعّمق عند كّل حمطة 

رئاسية، أن الرئيس التوافقي يُعترَب 
لدى املسيحيني ضعيفاً، والرئيس 

الذي يعتقده املسيحيون قويّاً، يرى 
فيه املسلمون يف حمطّات اخلالف 

واألزمات الوطنية حتّدياً أنتج 
صراعاٍت دموية يف السابق. لذلك، 

فإّن وظيفة الرئيس املسيحي املاروين، 
ال سيما بعد انقسام املسلمني سّنة 

وشيعة ودروزاً، ليس وضع سياسات 
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لبنانية وطنية وتطبيقها، بل إدارة 
هواجس ومطالب الطوائف الوكيلة 

ملرجعيات اخلارج ومصاحل وحسابات 
الدول املتماثلة مع اجملموعات اللبنانية 
دينياً وثقافياً وسياسياً، باإلضافة إىل 

التوازنات اإلقليمية والدولية.

إن جمموع اإلشكاليات والتعقيدات 
اليت أعاقت مسرية هنوض الدولة بعد 
احلرب تطرح السؤال عن مدى جناح 

وفاعلية وثيقة الوفاق الوطين اليت 
أُقّرت يف الطائف وأصبحت دستوراً 

قبل مثانية وعشرين عاماً. إذ يبدو 
أن صيغة »الطائف« قد استنفدت 
مفاعيلها، ما عدا فلسفتها امليثاقية 

التعاقدية العامة ومبدأ املناصفة 
الطائفية ونقل السلطة اىل جملس 
الوزراء كفيدرالية طوائف تنفيذية 

مقّنعة.

فعلى مستوى اإلطار الدويل 
واإلقليمي، ُولد اتفاق الطائف يف 

هناية احلرب الباردة وذهاب اإلحتاد 
السوفيايت إىل متحف التاريخ، 

وعلى ركام هناية احلرب العراقية-
اإليرانية، وقبل مؤمتر مدريد للسالم 

وخروج العراق من املعادلة العربية بعد 
اجتياح الكويت، وإعادة تركيز احملور 

السوري-املصري-السعودي الذي 
أنتج يف لبنان حقبة رفيق احلريري 

املتأرجحة على وقع التوازنات السورية 
الداخلية واملتعّثرة بعد العام 1996، 
عندما قضى وصول بنيامني نتانياهو 

اىل احلكم يف إسرائيل على وهم 
السالم.

أّما اآلن، فالعامل يف ذروة الصراع 
الدويل بني الغرب وروسيا، واهنارت 

سوريا املنّفذ بالقوة »للطائف«، 
واخرتقت إيران كل احلدود 

واجملتمعات، ودخلت تركيا للتنافس 
مع مصر والسعودية وإيران، ووقعت 
عاصمتا اخلالفة، دمشق وبغداد، يف 
قبضة حلفاء إيران الشيعة والعلويني، 

وانفجر الصراع السيّن-الشيعي، 
وأصبح »حزب اهلل« العباً إقليمياً 
وممسكاً شبه وحيد بقرار الطائفة 
الشيعية اليت اكتفت من إتفاق 

الطائف باحلصول على تعديل يف 
مّدة والية رئيس اجمللس النيايب وعدد 
من الوزراء مساو لعدد الوزراء املوارنة 

والسّنة.

كذلك، فإن القسم الثاين من نّص 
االتفاق حتت »بند السيادة«، فّصل 

العالقات املمّيزة مع سوريا واليت ترجم 
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الحقاً مبعاهدة »األخوة والتعاون 
والتنسيق« سنة 1991 وباتفاقيات 

متّممة. ففي ضوء الواقع السوري 
املستجد، مع أي سوريا يتعامل لبنان 

وكيف؟ وما هو مضمون العالقات 
املمّيزة املقبلة؟ لقد اهتّز موقع لبنان 

اإلقليمي وتغرّي مرّات عديدة يف 
سنوات القرن املنصرم، لكّن الوجود 

العسكري اجلديد يف سوريا يضعه يف 
موقع خمتلف اسرتاتيجياً.

فلبنان وفق التقاليد واملمارسات، يُعترُب 
بسياسته وعقيدة جيشه وعتاده جزءاً 
من العامل الغريب، فيما تتقّدم روسيا 
وبوارجها اىل جواره بعقيدٍة خمتلفة 

وحتالفات متناقضة بني إيران وإسرائيل 
وسوريا.

إن مصدر قوة جمتمعنا ودولتنا هو 
ذاته مصدُر ضعفها، أي التعّددية. 

مل نصبح شعباً واحداً منصهراً لنكون 
دولًة واحدة متماسكة وقوية. وإذا كّنا 

خنشى دوماً من جتّدد النزاع، فألن 
أسباب احلرب مل تنتِف وألننا نتصارع 

يف غالب األحيان حول السياسات 
اخلارجية واألزمات اإلقليمية، ال سّيما 

بعد االخنراط يف احلروب السورية 
والعراقية واليمنية، أكثر ممّا نتنازع 

حول مهّمات تتعّلق ببناء جمتمع 
يؤّمن االستقرار واألمن االجتماعي 
ملواطنيه. لن حيّقق اللبنانيون إجنازاً 
على مستوى وحدهتم ومستقبلهم 

ما مل تصبح أولوياهتم داخل حدود 
الكيان اللبناين بصفتهم مواطنني 
أحراراً، تعرّب عن وجودهم الدولة 

ومتثّلهم يف التصّدي للقضايا الدفاعية 
والسياسة اخلارجية كي ال يبقوا احتاد 

شعوب وأمم يف اجتاهات خمتلفة. 
الدولُة هي حدوٌد جغرافية وفكرٌة 

وإرادُة عيٍش معاً، لكنها أيضاً وعاُء 
التسويات السياسية. فالسياسة يف 
اجملتمعات املتنّوعة واملتعّددة ليست 

سوى التسوية.

وظيفة الذاكرة تنظيم النسيان كما 
يقول علماء النفس. لكّن التنظيم 
ال يعين احملو والطمس والقفز فوق 
الضحايا والتضحيات. صحيٌح أن 
لكل فريٍق يف احلروب املاضية رواية 
عنها، ولكل رواية جوانب عسكرية 

وأخالقية وثقافية وإيديولوجية، 
لكن من غري املسموح قلب األدوار 
املتواصل بني الضحية واجلاّلد وعدم 
منح الشهداء شرف االلتزام بقضايا 
كانت وما زالت حمّل خالٍف ونزاع 
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بأشكال ووجوه خمتلفة.

عبثاً الكالم عن حرٍب أهلية لبنانية 
جديدة ألسباٍب داخلية وحسب، 
وهروٌب من الواقع أيضاً بالتمّسك 

بشعار »حروب اآلخرين على 
أرضنا«. لقد كانت حرب لبنان أكرب 

بكثري وأشّد تعقيداً من الصراعات 
اللبنانية والصراع والتناقض بني 

الدولة اللبنانية والثورة الفلسطينية مث 
بني سوريا واجلميع. فقد جتّمعت 

صراعات املنطقة والعامل  فوق الساحة 
اللبنانية املفتوحة كجرٍح يستقطب 

كّل األمراض واألوبئة. إن اخلالف 
حول ما حدث أو عدم تأريخ احلرب 

بشكٍل حمايد، يعرّب عن رؤى خمتلفة 
لواقعنا املعّقد، وهو اختالف له 

أسبابه. أما اخلالف حول ما جيب أن 
حيدث يف الواقع الراهن، فهو خالٌف 

حول املستقبل وحول إرادة العيش 
معاً، ما جيعلنا حمكومني بأزمات 

دائمة وحلول مؤقتة لسنا متحّكمني 
مبواقيتها وأكالفها.

على عتبة هناية قرٍن من عمِر لبنان 
الكبري، ها حنن أمام تاريٍخ جديد 
ميحو تارياً نشأنا عليه يف نكباته 
وخيباته الكثرية وجناحاته القليلة. 

نعيش يف ذاكرة لبنان القدمي ويف 
سراب لبناٍن جمهوٍل جديد.

فهل ننتظر انتهاء التفكيك يف املنطقة 
قبل إعادة البناء، أم نقتنص تسويًة 

مرحلية تعيد انتاج »املشروع اللبناين« 
على أسس جديدة؟

غاب بيار اجلمّيل وهو يرّدد سؤاله 
التاريي أي لبنان نريد؟ فهل علينا أن 
نبقى يف دّوامة السؤال عن أي شرق 

أوسط وأي لبنان فيه، واستطراداً لبنان 
اىل أين أو أين لبنان؟ إن التاريخ 
هو صراع إرادات من أجل البقاء 

والتقّدم. فمن واجب اللبنانيني أن 
يطرحوا األسئلة الصعبة عن مستقبل 

وطنهم وأن يبحثوا عن أجوبٍة ال 
ميكن اإلّدعاء أّن أيّاً من الفرقاء 

ميتلكها وحده حتت سقف ما اتفقنا 
على تسميته »الوحدة الوطنية«. 

هذا يستدعي حواراً عميقا،ً صرحياً 
وشّفافا،ً يعاجل اهلواجس ويوازن بني 
حقوق اجلماعات واألفراد، فال يتّم 

تغيري النظام باألعراف وموازين القوى 
وال جيري تعليق التجديد يف »العقد 

الوطين« على حبِل انتظار نتائج 
التغيريات اإلقليمية املتحرّكة.
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يف املقابل، فإن جمموعة نقاط قّوة 
أّكدها تاريخ لبنان احلديث تفتح 
جمااًل لقراءة أمٍل يف جبني وطين 

العابس.

لقد صمد لبنان الـ 10452 كيلومرتاً 
مربعاً وتكّرس وطناً هنائّياً باعرتاِف 

اللبنانيني مجيعاً مسيحيني ومسلمني 
يف وثيقة الوفاق الوطين. فحىّت 

األحزاب القومية، كاحلزب السوري 
القومي االجتماعي أو اإلسالمية 

»كحزب اهلل« واجلماعة اإلسالمية 
أو السّنة الوحدويني، جاهروا »بلبنان 

أواًل« ودخلوا يف النظام اللبناين 
الدميقراطي املدين الليربايل.

هناك استمالة واقعية لفرز جغرايف 
على أساٍس مذهيب يؤّدي إّما اىل 

تقسيم » De facto « غري 
مكّرس دستورياً، أو تشكيل منعزالت 
يف إطاٍر فيدرايل. فالطوائف اللبنانية 

متداخلة جغرافياً ومل تؤدِّ احلرب 
رغم ضراوهتا إىل تطهري ديين أو فرٍز 
سّكاين، فيما اجليش الضامن ألمن 
الوطن ومجاعاته مؤّلف من جمموع 

الفئات املذهبية دون متييز.

ربطاً مبسألة اجلغرافيا، ال بّد من 

اإلشارة أيضاً اىل صمود لبنان 
الكبري كما أّكده قرار املفّوض 

السامي الفرنسي غورو رقم 318 
سنة 1920 رغم كّل الشهّيات 

الداخلية للتقسيم واالنفصال أحياناً، 
والشهوات اخلارجية للضّم واالبتالع.

يف الثامن من كانون الثاين 1976، 
إعترب وزير اخلارجية السورية عبد 

احلليم خّدام »أن لبنان كان جزءاً من 
سوريا، وسنعيده إىل سوريا لدى أّي 
حماولة للتقسيم مبا يف ذلك الساحل 

واجلبل واألقضية األربعة«.

لقد صمد لبنان وصمد اللبنانيون 
وقاوموا حماوالت السحق واإللغاء 

وطمس اهلوية والدور واحلضور 
الدويل، وها هو التاريخ يتكّرر 

باإلجتاه املعاكس يف سوريا املعّرضة 
للتفّكك واالنقسام إىل مناطق نفوذ 

إقليمية ودولية، بينما يُطرح منوذج 
لبنان الطوائفي التعّددي كمشروع 

حلِّ لسوريا املستقبلية يف مجيع أوراِق 
التسوية برعاية األمم املتحدة وعواصم 

القرار.

منوذج »الطائف اللبناين« القابل 
لإلستنساخ يف سوريا والعراق، يساهم 



أوراق سياسية

أيضاً يف استعادة الدور اجلامع للِملل 
واألديان واحلضارات وصلة الوصل 
بني العرب املتناحرين، وفق الصيغة 

اليت اقرتحها الرئيس ميشال عون يف 
خطابه يف قّمة البحر امليت األخرية.

من عالمات األمل أيضاً باملستقبل، 
استحالة انزالق لبنان اىل حكٍم ديين 

رغم استفحال خطر األصوليات 
وانتشار التطّرف السلفي أو 

اجلهادي. فالفسيفساء الطائفية متنع 
ذلك، وكذلك التنوّع الثقايف والتقاليد 
املكتسبة واملشرتكة وقاعدة اإلعتدال 
الواسعة ضمن مجيع الطوائف، فضاًل 

عن النّص الدستوري الفريد يف 
العاملني العريب واإلسالمي الذي ال 

يشري إىل الشريعة اإلسالمية كمصدر 
وحيد أو أحد مصادر التشريع 

الرئيسة، رغم أرجحّية الدميوغرافيا 
اإلسالمية بشكٍل نافر.

صحيٌح أن االحتدام يف صراع 
الطوائف للهيمنة على السلطة قد 
بلغ الذروة، غري أن األمر مل يصل 

إىل مرحلة طلب الطالق الوطين أو 
تسّلط جمموعة مذهبية على املكّونات 

األخرى. كما أن أّي جمموعٍة أو 
مجاعة أو طائفة، مل تطرح حىت اآلن 

منوذجاً أفضل من لبنان الذي قّدمه 
املوارنة قبل قرٍن تقريباً.

من يصرب إىل النهاية َيلص، ومن 
يصمد إىل النهاية ينتصر. سقطنا 

وكبونا وَغَمَرنا الدم والدموع، مث ترّجلنا 
مع الشهداء، فانتصر لبنان الكيان 

واالستقالل وميثاق العيش املشرتك... 

وعاش لبنان اللبناين.

* ذكرى 13 نيسان 1975 تاريخ اندالع 
احلرب االهلية يف لبنان

* أمني اجلمّيل، رئيس ومؤسس بيت املستقبل
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