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 ن الموقع االلكتروني ''الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية''(.)مقال مأخوذ م

(http://www.ademocracynet.com/Arabic/index.php?page=articles&id=660
2&action=Detail) 

                                                       سنة على اندالع الجنون األهلي المسل ح، الذي استمر  فعليا   40بعد 
      عاما   26                                                             ستة عشر عاما وتوق ف "رسميا" بعد توقيع "اتفاق الطائف" منذ نحو 

                                                                     على غير أسس ثابتة، وهذه األسس تصبح مذذاك أكثر اهتزازا وأقل  ثباتا كل  
ة في الصراع                                                    يوم بالرغم من تحق ق جملة مسائل وأمور هامة كانت فاعل

                                                                   الدائر، إال أننا ما زلنا أمام حالة  من عدم االستقرار وقد أصبحت خطيرة 
                                                                     لدرجة أن الحرب األهلية صارت شبحا  مخيفا جدا  وقريبا جدا  ولكن ه، كأي  

 !               شبح ، غير موجود
 

وذلك بالرغم من اكتمال انهيار الدولة اللبنانية تقريبا للمرة األولى منذ 
                                                                       قيام الكيان، وبالرغم من انحدار سل م األخالق في المجتمع وقياداته انحدارا  
                                                              فظيعا  لم تشهد أحلك ظروف الحرب مثيال له، وبالرغم من انسداد أفق 

رغم من التعقيدات                                                   التغيير الديمقراطي بفعل تعط ل النظام وطبيعته، وبال
االقليمية المحيطة وانهيار أنظمة عربية كانت حتى األمس القريب منيعة على 

 !                                                                       أي  تغيير، أو هكذا بدا، بالرغم من كل  هذا فإن الحرب اللبنانية لن تتكر ر
 

 :                                                             وأبرز هذه األمور التي تحق قت داخليا  خالل هذه الرحلة الطويلة هي
 

سطينية من الجنوب وبيروت انسحاب منظمة التحرير الفل -1
                                                              ( بفعل االجتياح االسرائيلي، ونهائيا  من لبنان بعد "حصار طرابلس" 1982)

                                         (. هذا التواجد الفلسطيني المسل ح كان حجة 1983من قبل جيش األسد )
اليمين المسيحي في التخلي عن "مشروع الدولة" وحمل السالح واالنتظام في 

 1973ميليشيات منذ 
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بعد اجتياح متواصل  2000حتالل االسرائيلي سنة انسحاب اال -2
 1982دام من سنة 

 
بعد تواجد متواصل منذ  2005انسحاب االحتالل السوري سنة  -3

 احتالال كامال بغطاء دولي 1990          تحو ل سنة  1976
 

                   الذي حق ق للزعامات  1989توقيع اتفاق الطائف أواخر سنة  -4
المسيحيين في الحكم وأكثر قليال، االسالمية مطلبها التاريخي بالمساواة ب

                                                                    مقابل وقف العد اد الطائفي وعدم تهديد المسلمين للمسيحيين بأنهم صاروا 
أقلية ديمغرافية يجب أن تنعكس في حصتهم من الكعكة، ولكن أساسا بسبب 
اختالل ميزان القوى العسكري بعد حروب "األخوة" داخل المعسكر "المسيحي" 

 1989نفسه 
 

بقرار "فوقي" اتخذته قيادات  1975لحرب سنة فقد اندلعت ا
                                                                    المجموعات واألحزاب اللبنانية المختلفة دفعة واحدة. فذهبت اليها جميعا  
                                                                   بغبطة وفرح كالذاهب الى نزهة! كل  ألسبابه ولكل  أوهامه الخاصة بتحقيق 

 !نصر سريع يقطفه ويعود ليمارس حياته الطبيعية
 

                               با  كل  المحيط: األطراف واألنظمة                                شارك هؤالء المغامرين أيضا  وتقري
                                                                       العربية، اسرائيل، والغرب الباحث عن نفوذ في شرق  أقر ب  جغرافيا وعاطفيا 
الى االتحاد السوفياتي "المناهض لالستعمار" و"نصير الشعوب المظلومة" على 
                                                                     الرغم من إلحاده. فع م د  كل طرف من هؤالء الى اقتطاع مجموعة أو أكثر من 

  ..نانية وأغدق عليها المال والسالح والوعود المالحالشعوب اللب
 

                                                      الطاحونة التي ما لبثت أن طحنت الجميع.. فد خ ل  الزائر  ودارت
                                                                          األسود معظم الد ور، ولم يو فر بيوت هذه الزعامات اللبنانية المتحاربة بالذات 
                                                               وقد طرق  باب بعضها أحيانا  أكثر من مرة: آل جنبالط وآل شمعون وآل 
                                                               الجميل وآل كرامي وآل فرنجية وآل معو ض ..الخ وحلفائهم ومناصريهم
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                                                                   وصوال مؤخرا الى الزعامة السني ة األضخم الناشئة، بعد الحرب، على أنقاض 
 .بيوت الطائفة التقليدية رئيس الوزراء رفيق الحريري

 
                                                         إذن هي لم تكن حرب اآلخرين على أرضنا، ولم تكن حربا  من أجل 

 .                                                                    اآلخرين، ولم تكن حربا  أهلية بين الشعوب اللبنانية. كانت كل  ذلك في آن
 

الجميع الى الحرب عن سابق إصرار وتصميم، ولم تكن البوسطة      ذهب 
الفلسطينية في عين الرمانة وما سبقها من محاولة مزعومة الغتيال الشيخ 

(، ولم تكن مظاهرات صيدا واغتيال النائب 1975نيسان 13بيار الجميل )
( سوى 1973(، أو قبلها حوادث المخيمات )1975شباط  27معروف سعد )

                                                         هرية تسج لها كتب التاريخ للمرحلة المتوسطة تماما  كاغتيال أسباب ظا
 .االرشيدوق فرنسوا فرديناند واندالع الحرب العالمية األولى

 
 المغامرون األربعة داخل لبنان

 
                                                        فاليسار اللبناني، ممثال  بزعامات وقوى بعضها طائفي وبعضها 

قليمي ودولي في                                                      رومانسي، حالما  بالتغيير الجذري ومأخوذا  بمد  يساري ا
                                                                   بداية السبعينات من القرن الماضي، وجد  فرصته في ركوب المغامرة السقاط 
                                                                     "النظام الطائفي" برم ته مستندا  إلى تحليالت وافتراضات ونظريات "طبقية" 
                                                                      ثورية، وعلى تعن ت اليمين اللبناني بوجه أي مطالبة بتعديل الدستور واصالح 

على فائض سالح المقاومة الفلسطينية.                                  النظام، ولكن مستندا أيضا  وبقو ة
                                                                   وهنا يجب عدم إغفال أن هذا اليسار لم يكن كتلة كما أختص ر  بوصفه اآلن 
                                                                    وإنما كان متعد دا ومختلفا وكل  تنظيم كان له رابط ي ن أو أكثر، واحد  
                                                                    بالمشروع األم )الحركة الوطنية( وآخر  بدولة أو طرف "الرعاية" األقليمية 

 .(مة الفلسطينية، سوريا، العراق، ليبيا، الخ)فصائل المقاو
 

                                                             واليمين االسالمي، ممثال  بالقيادات التقليدية االسالمية الشريكة في 
                                                                        الحكم مع "الموارنة" ولكن المطال بة بزيادة حصتها )بالمناصفة( تبعا لتغي ر 
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الواقع الديمغرافي جذريا منذ آخر احصاء في ثالثينات القرن الماضي، أيضا 
                                                              قطار المغامرة مستفيدا  من اختالل توازن القوى بفعل ترن ح الدولة      ركب 

                                                                  المهيم ن عليها مارونيا  وانحسار رقعة سلطتها، ومستقويا  بوجود "جيش 
                                                                       السن ة" أي منظمة التحرير الفلسطينية الى جانبه كرد  جميل منها تجاهه )آل 

م..(. أضيف اليه                                                       كرامي، آل سالم، آل الصلح، دار الفتوى ومن يدور في ف ل كه
بوجه سلطة الرئيس أمين الجميل،  الميليشيات  1984شبط  6ومنذ انتفاضة 

"الشيعية" )"حركة أمل" بشكل أساسي ومن ثم المقاومة االسالمية التي صارت 
                                                                      "حزب الله"( المدعومة سوريا وايرانيا والمطال بة بشراسة بحصتها في الحكم 

 .                              من الموارنة والسن ة على السواء
 
                                                           ليمين المسيحي، ممثال بقيادات "الجبهة اللبنانية"، حيث مفك ري وا

اليمين االرثوذكسي يآزرون قيادات الموارنة العنيدة التقليدية، لم يتأخر هو 
                                                                        أيضا عن المغامرة، ولعله كان سب اقا الى حجز مقعده فيها، معتقدا أن الفرصة 

                 شر ع األبواب أمام سانحة لالنقضاض بقوة السالح على "اتفاق القاهرة" الذي 
السالح الفلسطيني، حليف أخصامه المسلمين واليساريين المطالبين بحصة 
                                                                   أكبر في حكم كان يراه هو م عطى أبديا  ثابتا  متحج جا بقدسية الدستور 
                                                                     و"الميثاق" كما ه ما وعدم جواز المس  بهما. غام ر  مستفيدا تارة من دعم 

حتضرة، وتارة من مناخ الحرب وتدريب عسكري ضمني من أجهزة الدولة الم
الباردة، وتارة من تناقضات وتجاذبات األنظمة العربية التي لعبت بالقضية 
                                                                    الفلسطينية وتالعبت بها، وتارة أخرى من تدف ق السالح عليه بمباركة غربية 
                                                                     وعربية وأحيانا اسرائيلية في آن. وقد جازف يوما بعالقات  ملتبسة مع حافظ 

  !                                        ه صدام حسين وكذلك ولم  ال مع خصمهما شاروناألسد ومن ثم مع غريم
 

                                                                  وما ذ كر  عن اليسار اللبناني ينطبق على اليمين لجهة تعد د المنظمات 
                                                                  والمشاريع والتمويل واألهداف. وقد شهدت الحرب أيضا  فصوال دامية كثيرة 

، مجزرة الصفرا 1978وعديدة ضمن الفريق المسيحي نفسه )مجزرة أهدن 
، 86-1985ت واالنقالبات داخل القوات اللبنانية ، االنتفاضا1980

         (. ولعل  1990االغتياالت، وأخيرا "حرب االلغاء" بين القوات اللبنانية وعون 



 18من    6صفحة  '' )نزيه درويش(.                                                        لماذا لن تتكر ر الحرب اللبنانية؟مقال ''

                                                               هذه المعارك "الداخلية" كانت األكثر قساوة ووطأة وترت بات على حال 
 ."المعسكر المسيحي" كما على مجمل الكيان اللبناني الحقا

 
ائل الفلسطينية، والتي منذ توقيع "اتفاق القاهرة" منظمة التحرير والفص

                                                           ( صارت على تماس  يومي  مع أجهزة الدولة الرسمية، فصار إضعاف 1969)
                                                                      هذه الدولة ومن ثم إسقاطها، ممر ا  إجباريا  لها "م ضطرة" للسير فيه وقد 
                                                                   ح شر ت قضيتها، والتي اعتقدت يوما  عن خطأ أنها "قضية العرب المركزية 

                                                            ، وخاصة بعد طردها من االردن، في رقعة صغيرة مسي جة بعنصرين من األولى"
  !""الدرك اللبناني

 
وساعد تدفق المال والسالح و"الفساد" عليها، إضافة الى "المشروعية 
الثورية" المكتسبة بفعل تخاذل العرب عن وعودهم، وطبيعة النظام اللبناني 

لجبارين آنذاك والتي استهلكت                                           الهش ة أصال وتناقضاته، والحرب الباردة بين ا
الورقة الفلسطينية كورقة من أوراقها المتناثرة في أربع أرجاء المعمورة، ساعد 
قيادات المنظمة والفصائل على ركوب المغامرة، البل على قيادتها أحيانا 
                                                                      كثيرة. وجدير بالذكر ان الفصائل أيضا  لم تكن بقيادة واحدة وتوج ه واحد. 

ا فيها كما كان ألنظمة األسد وصدام والقذافي والحقا فكان للمنظمة حصته
                                                                      إيران حصصها. وكل واحدة منها تغن ي على ليالها فتتقاتل فيما بينها أحيانا 
                                                                  كثيرة وتقاتل غيرها تبعا لمشاريع وطموحات هذه األنظمة. وتبعا  له و س 
                                                                  السيطرة والسلطة الذي أم ن لعناصرها "غير المنضبطة" مدخوال إضافيا من 

 ."                                                                  "تشبيحها" وسطوها وتجاوزاتها التي ال يعب ر عنها كفاية تعبير "فتح الند
 

هؤالء المغامرون األربعة جميعهم وجدوا أنفسهم فجأة وفي وقت واحد 
                                                             يلعبون بالسالح وجها لوجه. ينامون معه ويصحون معه. يتدر بون على 

انطالق  استعماله وينتظرون بفارغ الصبر والمتعة والتشويق واالثارة لحظة
 .إشارة البدء لالحتفال بالجنون

 .ولم تتأخر االشارة
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 االطراف الخارجية
 

فحافظ األسد الواصل حديثا الى السلطة في سوريا بواسطة انقالب 
(، 1963( تال انقالب عسكري )1967                     ( تال انقالبا  عسكريا )1971عسكري )

ورقته وجد في لبنان، وهو الحلقة األضعف وصاحب "الخاصرة الرخوة"، 
قومية أوال )لطالما -االقليمية القوية الرابحة لإلستحواذ على مشروعية داخلية

                                                                شك لت القضية الفلسطينية والوحدة العربية التي تضمر  موضوعة لبنان 
وطنيا إلغراء الجمهور السوري -المسلوخ عن شقيقته الكبرى شعارا بعثيا

ساحة مثالية لورقتين  واستعباده( وإقليمية ثانيا. ولبنان بالنسبة له كان
حياته -أساسيتيين. الورقة الفلسطينية وقد سعى جهده طوال سنوات حكمه

                                                                           الى اإلمساك بها تارة للتكل م باسمها والتفاوض عنها رافضا  دائما شعار "القرار 
                                                                       الوطني الفلسطيني المستقل "، وتارة بالتفاوض عليها وبيعها في سبيل الحفاظ 

بنان. وقد "باع" الغرب )واسرائيل( نجاحه في ما على موقعه في الحكم وفي ل
فشل في تحقيقه شارون أي تصفية الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان، 

"حماية" الكيان اللبناني من الخطر  1977-1976                    كما باعه سابقا  خالل 
اليساري )مشاركته الفاعلة لليمين اللبناني في حصار ومن ثم -الفلسطيني

                                                    لسطيني من تل  الزعتر، معارك صيدا وبحمدون وتوغ له في اقتالع المخيم الف
الجبل لوقف اندفاع قوات كمال جنبالط على مواقع اليمين المسيحي، وفي 
مرحلة أخرى الحقة دعمه قوات وليد جنبالط في المكان عينه للسيطرة على 
                                                                   الجبل وتهجير مسيحييه بعد االنسحاب االسرائيلي الم باغت منه(. وهذا جزء 

ي من ورقته الثانية أي لبنان. الذي دفع بجيشه الحتالله عدة مرات أساس
)شماال وبقاعا وجبال ومن ثم الى العاصمة نفسها  1976وعلى دفعات منذ 

وضواحيها(. ونجح في التالعب بالمسيحيين والمسلمين، وباليسار واليمين، 
مكان في                                                              مؤديا  ببراعة دور "االطفائي المهووس" الذي سيشعل الحرائق في كل 

                                                                انتظار ط ل ب اخمادها. فكيف إذا لم يقتصر هذا الطلب على دول عربية 
وأوروبية وأميركية أحيانا وإنما أيضا على "ذوي الضحية" بالذات، حيث كثير 

بين حلفاء  1988-1985من حروب زواريب بيروت "الصاروخية" خالل 
من أجل                                                        سوريا انتهت بمناشدات حار ة من أهالي بيروت لذاك االطفائي
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 - 1985حرب العلم  -1985الدخول وإطفاء النيران.. )حرب المرابطون 
حرب  - 1986-1984خطف الرهائن الغربية  – 1986حرب األيام الستة 

حروب المخيمات الفلسطينية وحصارها  -1988حزب الله -األخوة أمل
 .(1986-1985                                                 البربري من قب ل حليف سوريا األساسي آنذاك حركة أمل 

 
                                                             ومن الضروري هنا االشارة الى أن األسد األب الذي لطالما اد عى أنه 
                                                                       "سي د اللعبة" وأنه "رجل المبادئ والممانعة الذي ال يخضع للمساومات"، وأنه 

على مدرج  1976تموز  20دخل لبنان من غير إذن أحد )خطابه الشهير في 
         أذنا  من  جامعة دمشق "قررنا وبدأ الجيش بالدخول إلى لبنان، ولم نأخذ

                                                                   أحد".. وعال التصفيق!(، كان قد حاز م سبقا على موافقة الواليات المتحدة 
 1976كانون الثاني  21)وتاليا اسرائيل( على دخول جيشه الى لبنان. ففي 

                                                              أعلن الناطق باسم البيت األبيض: "إن الرئيس جيرالد فورد تخل ى عن 
ت المتحدة كان من معارضته لتدخل عسكري خارجي في لبنان، وإن الواليا

كانون الثاني  29الضروري عليها أن تأخذ بعين االعتبار طبيعة سوريا". وفي 
أعلن الناطق باسم الخارجية األمريكية: "إن الواليات المتحدة تعترف بأهمية 
الدور الذي تقوم به سوريا، بالنسبة لتسوية األزمة اللبنانية." هذا من غير 

حمر" التي وضعتها اسرائيل ووافق عليها األسد                            التطر ق علنا الى "الخطوط ال
                                                                       وك شف  النقاب عنها الحقا ، ومنها عدم استعمال المجال الجوي اللبناني وعدم 
                                                                      تخط ي القوات السورية لمنطقة المديرج في الجبل. إضافة الى القبول الضمني 
                                                                      والعلني من اليمين المسيحي بهذا التدخل وأحيانا  مناشدته أن يفعل من قبل 

عضو الجبهة اللبنانية  –                                             ئيس الجمهورية "الماروني المر " سليمان فرنجية ر
                                                           وزيارات أعضاء الجبهة المتكررة الى دمشق ولعل  أسطع دليل على  -آنذاك

: "لقد اتفقنا مع سوريا 1976حزيران  16                             ذلك ما صر ح به كميل شمعون في 
القاهرية:                                آب صر ح من دمشق لجريدة "األخبار  9على خطط ترضينا". وفي 

"أنني أثق ثقة كاملة بالرئيس حافظ األسد، وسوريا هي الدولة الوحيدة التي 
                                                               تستطيع فرض السالم في لبنان"! وقد تو هموا أن الدخول السوري سيكون 
                                                                      خاطفا  ومؤقتا  وفقط لضرب أخصامهم )الفلسطينيين واليسار( وهذا بالفعل ما 

لرئيس المصري أنور السادات                                         قام به األسد على أكمل وجه الى حين توج ه ا



 18من    9صفحة  '' )نزيه درويش(.                                                        لماذا لن تتكر ر الحرب اللبنانية؟مقال ''

(، فانقلب 1978ايلول  17الى تل أبيب والتوقيع على اتفاقية كمب دايفد )
                                                                األسد على تحالفاته وتعه داته و"خان" الغرب الذي سمح له بخبث  شديد 
                                                                الدخول بجيشه الى لبنان، وكشف وجهه الحقيقي "عدو  الجميع" في سبيل 

                                       ض مع الغرب وابتزازه ول ي  ذراعه.. وكان الحفاظ على الورقة اللبنانية للتفاو
 !                                                من نتائج ذلك إشعال النيران في كل  مكان وبال توق ف

 
األنظمة العربية األخرى، "التقدمية" منها )الجزائر، ليبيا، العراق، 
تونس، اليمن( أو "الرجعية" )األردن، السعودية وامارات الخليج، المغرب( 

ين )التسميات بحسب أدبيات الوصف ومصر المتأرجحة آنذاك بين المعسكر
                                                            عروبية السائدة آنذاك(، جميعها بالتوازي وبالتوالي لعبت أيضا  -اليسارو

                                                الفلسطينية كساحة سهلة وبخسة بديلة ت فرج فيها عن -الورقة اللبنانية
                                                                     عداواتها فيما بينها وعن تنافسها على النفوذ ورغبتها هي ايضا  في امتالك 

ي استمالة قيادتها ترغيبا وترهيبا كمنتج مثالي الورقة الفلسطينية أو ف
 .للمشروعية القومية العربية

 
                                                          فتدفقت بواخر السالح على مرافئ لبنان يمينا ويسارا ، وتبد لت 
                                                                  التحالفات تباعا  أيضا يمنة ويسارا . فعراق صدام حسين الداعم لليسار 

اليمين                                                          والقضية الفلسطينية يصبح بعد حين المور د االساسي للسالح الى
                                                                     اللبناني )قائد الجيش ميشال عون وعدو ته القوات اللبنانية( في وجه خصمه 
حافظ االسد. ومصر السادات قبل كامب دايفد حافظت على دعم "شرعية 
الدولة اللبنانية" وعلى عالقة تحالف حذرة مع اليسار اللبناني، بحسب 

جنبالط من أنه  الظروف. وشهيرة حكاية تحذير الرئيس السادات للزعيم كمال
على رأس قائمة اغتياالت حافظ األسد. وقد حافظت مصر على رغبة دائمة 
                                                                          في إبعاد لبنان عن مجال أطماع األسد. أما ليبيا القذافي فمو لت الجميع يمينا  
                                                            مسيحيا  )أمين الجميل وحزب الكتائب( ويسارا )الحزبين االشتراكي 

بطون وباقي الناصريين وغيرهم من                                         والشيوعي( وأطرافا  اسالمية "سني ة" )المرا
اللجان والروبط والشغيلة ودكاكين األحياء وكذلك دعمت أيضا أطرافا شيعية 
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جنوبية قبل انقالب القذافي على السيد موسى الصدر والغدر به( إضافة الى 
 .دعم معظم الفصائل الفلسطينية

في اغتنام هذه الفرصة الذهبية وسط كل  من جهتها، لم تتأخر اسرائيل
                                                                 هذه الفوضى والتناقضات واألوهام، الجتياح لبنان مر ات عديدة وصوال حتى 

                                      مخل فة  احتالال طويل األمد لجنوبه استمر   1982قلب العاصمة بيروت سنة 
، أي سنوات طويلة بعد الخروج العسكري الفلسطيني من 2000حتى عام 

رة "أمن الشمال" وتارة التوازن مع االحتالل السوري، لبنان، بحجج مختلفة تا
                                                                        أو التالعب بالتناقضات الداخلية اللبنانية وانسحابها من الجبل وما خل فه من 

، وتارات كثيرة 1983                                           حرب قاسية انتهت بتهجير كل  سكانه المسيحيين 
ايرانيا والمتمثلة بحزب -                                            لضرورات االشتباك مع المقاومة المستحد ثة سوريا

السورية(. وهو )الحزب( بدوره، وبعد قضائه -                             له )ما س مي  بالورقة االيرانيةال
                                                                     على فروع المقاومة غير المضمونة الوالء، صع د من تهديداته السرائيل معلنا 
                                                                     أن زمنا جديدا من التوازن االقليمي سيبقى سي د الموقف وأنه، وهو المدعوم 

                             سير ث بكفاءة وفعالية التواجد بقوة من سوريا وايران والمضمون جيدا منهما، 
العسكري الفلسطيني الخارج من لبنان ليس سوى لخروجه عن السيطرة 

 .السورية
 

                                                       طبعا تواصلت وتكر رت االعتداءات االسرائيلية على لبنان بعد 
 1996نيسان -انسحاب الجيش االسرائيلي، وكان أكثرها عنفا في آذار

                           ول "تفاهم نيسان" الذي شر ع ، تبع األ2006وبعدها بعشر سنوات في تموز 
                                                                   المقاومة كند  حقيقي دائم السرائيل باعتراف "رسمي" لبناني ودولي، وتبع 

الذي أدخل الجيش اللبناني للمرة األولى الى  1701الثاني القرار الدولي 
جنوب الليطاني بمآزرة قوات دولية ستحفظ من اآلن فصاعدا حدود البلدين 

 .بنسبة نجاح عالية جدا
 
                                                          ر  أفسح في المجال بتبعاته، ولعل ها للمرة األولى، لحزب الله قرا

                                                                             بالتحو ل الى االتجاه المعاكس تماما ، نحو الداخل اللبناني، م نقض ا  على كل  ما 
                                                                   نتج عن اغتيال الرئيس الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان، وارثا  
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                 ة دورها، م عيدا                                                     هذه المر ة أيضا  قوات عسكرية منسحبة والعبا  مرة جديد
                                                                       التوازن ومالئا  الفراغ الذي خل فه انسحاب حليفه المفاجئ، تماما كما فعلت 

 .                                                                 سوريا بواسطته ب ع يد  انسحاب المقاومة الفلسطينية النهائي من لبنان
 

حدث هذا بالطبع سنوات بعد توقف الحرب اللبنانية ولكنه جزء 
                          سي الذي ت بنى عليه حقيقة  أساسي من المشهد الحالي، ال بل هو السبب الرئي

 .مخاوف اللبنانيين اليوم من تكرار الحرب
 

 هاجس الحرب
 

فقد عادت والمست األوضاع بالفعل شفير الحرب االهلية في محطات 
، ومن 2005                                                        عديدة ليس أقل ها عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 

 –البعث  -السوري القومي –                                            ثم احتالل حزب الله وتجم ع "حلفاء سوريا" )أمل 
التيار الوطني الحر( لوسط بيروت وحصارهم السراي الحكومي  –تيار المردة 

، وغزو غرب بيروت بالكامل في 2008ايار  22الى  2006من كانون االول 
، ومحاوالت إسقاط المحكمة الدولية من أجل لبنان التي 2008ايار  7-14

تنفيذ عملية اغتيال الحريري اتهمت بعد قليل عناصر من حزب الله بالقيام ب
                                                              ورفض  الحزب تسليمهم واعتبرهم "أشرف الناس"، ومن ثم إسقاط حكومة 

  .2011سعد الحريري التي قامت بعد "تسوية الدوحة" 
 

                                                            وتتعم ق هذه الهواجس منذ تور ط الحزب العنيف في الحرب السورية 
ي.. وتعاطف                                                           واستجرار التطر ف السني السوري الم قاب ل الى الداخل اللبنان

                                                                           أغلبية السن ة اللبنانيين مع المعارضة السورية وح ن قهم على الحزب لتور طه في 
                                                                    الداخل السوري. وقد أخذت طابعا حادا  عند بدء التفجيرات اإلرهابية التي 
استهدفت المناطق ذات الكثافة الشيعية )الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع( 

                                  سال ورأس بعلبك. زاد من هذه الحد ة ومن ثم بعد حوادث عرسال وجرود عر
تواجد الالجئين السوريين الكثيف والعشوائي والضخم )أغلبية شبه مطلقة من 
                                                                          "السن ة"( في مختلف المناطق اللبنانية، واستقبال اللبنانيين السنة لهم مقابل 
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حذر وجفاء تجاههم يبلغ أحيانا كثيرة العداء وأحيانا العنصرية من قبل 
 .شيعةاللبنانيين ال

 
شيعية في -                                                 كل  هذه المحطات الحس اسة لم تشعل حربا أهلية سني ة

لبنان بالرغم من أنها دائرة بالفعل في سوريا والعراق وفي اليمن. ويزداد 
االيراني، وداخل المجتمعات الخليجية حيث يتواجد مواطنين -التوتر الخليجي

 .ديةشيعة كالبحرين خاصة والمنطقة الشرقية في المملكة السعو
 

                       لماذا لن تتكر ر الحرب؟
 

                                                             لم يكن هدف ما استعرضت ه أعاله كتابة تاريخ الحرب اللبنانية بأي 
شكل من األشكال. وال حتى اختصاره. وهو بطبيعة الحال لم يتضمن واقع 
                                                                    الجنوب واالحتالل االسرائيلي واالعتداءات والمقاومة، إال ع ر ضا، إلبراز حدث 

لبحث، وكذلك األمر مناطق الشمال التي                           معي ن أو موقف بذاته بهدف ا
                                                            تعر ضت مثال ألول تجربة حقيقية إلقامة دولة اسالمية في طرابلس بين 

                                                       على أيدي "حركة التوحيد االسالمي" التي مارست ع نفا  أهليا  1984-1986
                                                          غير مسبوق تجاه سك ان طرابلس، وسيطرت على كامل مرافق الدولة 

أقامت محاكمها وسجونها وحقول                                ومؤسساتها وب ن ت مرفأها الخاص و
                                                                    إعداماتها. وتنق لت بتحالفاتها بين أبو عمار الذي أورثها كامل ترسانته 
الحربية و"كادراته اللبنانية" عند خروجه من طرابلس وبين ايران التي فتحت 

الشيعية قد -                                                       معها بعد ذلك خط دعم مباشر! )ولم تكن بعد المسألة السني ة
                                              فج ر فكان كل  ما يهم  ايران حينذاك ايجاد موقع أخذت بعدها المذهبي المت

                                                                    قدم لحزب الله الناشئ حديثا  في طرابلس قبل أن ت طب ع مع سوريا وتهتدي 
الى "الحزب العربي الديمقراطي" حليف سوريا العلوي المسيطر على جزء من 
                                                                         "قب ة" طرابلس(، قبل أن تحزم القيادة السورية أمرها بإنهاء "االمارة". وكذلك
                                                                       لم يتضمن أحداث  فترة ما بعد الحرب، واقع االنتخابات الرئاسية الممد د لها 
بإرادة أحادية من النظام السوري خرقا للدستور وضد ارادة معظم اللبنانيين 

 9سنوات لتصبح واليته  3والمجتمع الدولي )الرئيس الياس الهراوي: تمديد 
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 9وات لتصبح واليته سن 3، الرئيس اميل لحود: تمديد 1998-1989سنوات 
(، بعد اغتيال الرئيس األول بعد الطائف رينيه 2007-1998سنوات أيضا 

                                                       ( الذي انت خب  ضد إرادة النظام السوري. وكذلك االنتخابات 1989       معو ض )
وقد كانت أشبه بتعيينات  2000 – 1996 – 1992النيابية التي توالت في 

تطالع السوري( بالقوة وبقانون يفرضها "والي عنجر" )مسؤول فرع االمن واالس
                                                                    انتخابات على القياس.. الخ وهي أمور سر عت في تفاقم هجرة المسيحيين من 
–                                                                لبنان وزادت في الخلل الديمغرافي الحاصل، وفي تمد د النفوذ السوري 

  .                                                        االيراني المرتدي طابعا محليا شيعيا وبصورة أقل سني  ومسيحي
 

الهدف مما سبق كان محاولة متابعة الصورة الخلفية للمشهد "الحربي" 
                                                      بأبعادها وأطرافها الفاعلة "استراتيجيا ". من غير الغوص  1990 – 1975بين 

  .                                                                في التفاصيل اليومية الكثيرة العبثية والمتكر رة والمتناقضة أحيانا
 

لمشاريع                                                   فالحرب األهلية ال تفج رها المشاعر وال األحقاد وال حتى ا
                                                              المتناقضة. إحباط  وهجرة واستنكاف عن االستثمار وحتى توتر  سياسي 
ينعكس أحيانا في الشارع على شكل اضطرابات خطيرة هي مجمل ما ينتج 
عن هذه األحاسيس في غالب األحيان. ولكن الحرب كما رأينا تحتاج فاعلين 

ولى القيادات )الوقود( وتحتاج األدوات )السالح والمال( ولكنها تحتاج باأل
  .(الراغبة في إشعالها )القرار الفوقي

 
                                                                  هذا القرار "الفوقي" هو باألساس ما تفتقده الحرب اليوم بعد أن ا نهك  

  .                                            الجميع وسل موا بهزيمتهم علنية أو من غير إعالن
 

                                                                 طرف  واحد  لم ي هزم. ما زال م حافظا  على سالحه )الثقيل جدا ( وبيت 
                                        ته ومشروعه. يحفر  تحت األرض وفوقها ويزرع ماله ورجاله وعلى جهوزي

األعين والجواسيس والشبكات والعبوات، ويتنقل عبر الحدود بال كلل أو 
                                                                      ملل. ي عد  فر ق التدخل شماال وجنوبا وشرقا. وحيث يريده ولي الفقيه يكون. 
أما الباقون جميعهم يسارا ويمينا مسيحيا واسالميا ومختلطا وحركة 
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ين وتابعين الخ .. فيحافظون على مهارة ممتازة في تدبيج استقاللية ومستقل
البيانات والوثائق والتصريحات وفي التلهي بقشور الموز التي يقذفهم بها 

 .صاحب المشروع األوحد
 

آذار،  14و 8                                                   فاليمين المسيحي لم يتراجع ولم ي هز م ألنه انقسم بين 
"فالسفة بكركي"، بل                                                  ذوي الثقلين الشيعي والسن ي، كما يظن  الكثيرين من 

                                                                      هزيمته كانت سابقة على ذلك بكثير. ه زم أوال عندما تخل ى عن مشروع الدولة 
                                                                 وأنشأ ميليشياته التي ككل  ميليشيا ستأكل من الدولة ومن بعضها مهما 
كانت ايديولوجيتها ومهما كانت أهدافها "نبيلة" ومنها "الدفاع عن النفس" 

ومنذ البداية فيما اشترك به غيرها من الخ الخ. فكيف اذا اشتركت كغيرها 
                                                               تجاوزات هي اد عت القيام من أجل الوقوف بوجهها في األساس؟ السرقات 
                                                                  والخو ات والخطف والقتل والحواجز والتعد يات واالصطدام بالناس ومن ثم 
بأجهزة الدولة وهي قامت للدفاع عنها!! "إنه منطق الحرب ومنطق السالح" 

أمراء الحرب المسيحيين سمير جعجع(. وتوالت  )هكذا اعترف بشجاعة أحد
الهزائم في الحروب الدونكيشوتية لقائد الجيش المهووس برئاسة الجمهورية، 
الى أن كانت الهزيمة الكبرى بتحالفه مع ميليشيا حزب الله واقناع قواعده 
المسيحية )أكثرية ما تبقى منها بعد انكفاء الكثيرين وهجرة الكثيرين( بأن 

يين لم يعودوا "طائفة الدولة" ولم يعد "الجيش وحده يجب أن يحتكر المسيح
السالح"، بل صاروا "توابع" الحزب و"أدوات صغيرة" في جيش ضخم منظم 
ومجهز وعالي التدريب يتبع قرار اقليمي ال عالقة للبنان وللمسيحيين به 
                                                             ولكن البأس فهو ضد خصومهم المسلمين اآلخرين. نفس  منطق كل األطراف 

                                                           ، إضافة الى وعد  ملتبس للقائد بتسميته رئيسا  للجمهورية حين 1975سنة 
 !!                                                   تدق  ساعة االنتخابات الرئاسية التي يؤخ رها هو عمدا  

 
وهذا اليمين الذي لم يتوان عن خوض غمار الحرب االهلية رفضا 

بحجة "قدسية الدستور" ومنع تغيير  1975لمطالب االصالح السياسي سنة 
ها هو اليوم يقبل بنسف كامل للدستور. ال احترام للمهل "فاصلة" فيه، 

                   أشهر )وليست المر ة  8والقواعد الدستورية. ال رئيس جمهورية منذ أكثر من 
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االولى( ، ال انتخابات نيابية ، المناداة والقبول بقوانين انتخابات غير 
                                                                دستورية، وتكريس أعراف جديدة في إدارة الدولة... كل  ذلك سه ل على 

 .حزب "االنتهاء" من اليمين المسيحي بسهولةال
 

                                                               اليسار اللبناني، ال داع للحديث عنه. فهو خارج المعادلة كليا  منذ 
انتهت الحرب في اتفاق الطائف. ال بل قبلها بكثير منذ سيطرت حركة أمل 
والحزب االشتراكي منفردين ومتحدين بغطاء سوري كامل على كافة مناطق 

لبقاع والجنوب. والحزب االشتراكي له هذه الخاصية سيطرتهما في بيروت وا
                                                                    السحرية في أن يكون يساريا ويمثل اليسار حينا  وأن يكون درزيا تقليديا 
يحافظ بشجاعة وبراغماتية عن "األقلية الدرزية"، وفي أن يكون يمينيا خالصا 
شريكا لقوى اليمين في رفضها تصحيح األجور ورفض سلسلة الرتب والرواتب 

 !راء مثال أحيانا أخرىلألج
                                                                    اليمين االسالمي كعادته "غير م قاتل"، سل م باكرا  للوصاية السورية، بعد 

عنجر  -االشتراكي-                                                   رحيل أبو عمار، التي بدورها سل مت رأسه الى تحالف أمل
                                                عنجر. وقد شك ل اغتيال الرئيس الحريري ضربة قاسية -ومن ثم الى حزب الله

                                      المحاوالت، المحكومة بالفشل، التي عب رت له لن يستفيق منها بالرغم من 
 ."آذار 14عنها "حركة 

 زمن المشروع الواحد
 

                                                                   الواقع العربي المحيط تغي ر أيضا  تماما. لم تع د هناك منظمة التحرير 
                                                                    الفلسطينية ولم تعد طريق القدس تمر  في جونية، ولم يعد هناك صدام حسين 

ايرانية -ة تقاتل حكومة عراقيةوالبعث، والجيش العراقي صار ألوية داعشي
                                                      ومات حافظ األسد واكتمل انهيار النظام البعثي الذي "سل م  !بغطاء أميركي

سالحه اليوم الى ايران لتتولى هي محاربة الشعب السوري الثائر من غير 
                 صالح والى حد  ما -القذافي واليمن-                                      هدى، وطي ر "الربيع العربي" أنظمة ليبيا

مصر حافظت على نظامها العسكري واكتفت بتغيير بن علي. وحدها -تونس
 .الرئيس
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                                                           دول الخليج ليست بحال  أفضل. صارت "همومها" أكثر محلية وأكثر 
 .داخلية

 
                                                          مع ذلك وفي قراءة بعيدة زمنيا  نسبيا  عن مشهد ما بعد الحرب 

                                                      ، نراه استوى على مشروعين متقابلين ول و  لم يكونا بهذا  1990-2005
  .فيه اليوم الوضوح الذي نرى

 
االيراني )الذي أصبح اليوم ايرانيا خالصا بعد انهيار -المشروع السوري

األسد( يقابله فقط وعلى طريقته مشروع رفيق الحريري، الذي كان األكثر 
                                                                  جذرية وجرأة وتحديا  للمشروع األول واألكثر خطورة عليه، بالرغم من عدم 

                         ستعمال السالح بوزن  هائل                                           امتالكه رصاصة واحدة. فقد عو ض الحريري عن ا
                                                                  من العالقات العربية والدولية ومن شبكة مصالح عابرة للقار ات، وبرؤيا 
                                                                        تتقاطع الى حد  بعيد مع إرادة المجتمع الدولي الذي في طبيعة الحال سي س ر  
                                                                     بتحر ر لبنان شيئا فشيئا من القبضة السورية الم حكمة، وهو )الغرب( الذي 

                                                ألسد. كما بقدرة كبيرة على ضخ  األموال، ليس فقط في كان دفع به الى أنياب ا
                                                                    مشاريع استثمارية واعمارية م ضاد ة بطبيعتها لوجهة المشروع األول وإنما 
                                                                     أيضا  في جيوب األعداء قبل االصدقاء! وشراء الوالءات الظرفية لتمرير الوقت 

ودود فكان الشريك ال .                                                العبا  اللعبة نفسها التي كان يتقنها النظام السوري
 !لألسد وزمنه والمناهض اللدود لمشروعه

 
                                                            لعبة  لم تكن تشبه سوى لعب  البوكر مع المافيا. بكل فرص الربح 
                                                                        والخسارة، ومن ثم معاودة الربح ومن ثم الخسارة الى أن تنتهي إما بربح تام  

                           تغي ر الالعبين أمامه وتغي ر  قد ال يكون انتبه الحريري الى !              أو خسارة تام ة
                                                              أطباعهم ونوازعهم الشخصية، وقد تكون هناك أسباب عديدة أخرى حد ت 

                                                        في اللعبة بالتفكير بطريقة حصرية للحد  من خساراتهم. قتل   "بهؤالء "الشركاء
 !كيف ال يفعلون وهم يعلمون أنه يعلم أنهم مافيا !المقامر أمامهم
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                                                                بقتله انتهى تماما  المشروع المضاد للمشروع السوري االيراني. وعبثا 
آذار )أي هؤالء  14                                               الو ر ثة" في العائلة والطائفة السنية وفي تحالف "حاول 

                                                                  م ضافا  اليهم بعض اليمين المسيحي( إعادة إحياء هذا المشروع لمواجهة 
التناقضات وفرملة المشروع اآلخر، بالرغم من انسحاب الجيش السوري. ف

 .أكبر بكثير والظروف ليست بهذه البساطة سوى لدى بعض بسطاء التفكير
 

آذار، عشر سنوات بعد قيامها، لم تزل عاجزة عن بلورة  14            ذاتيا  حركة 
                                                                أي مشروع حقيقي موح د. فهي تختلف في أسلوب المواجهة واستراتيجيتها 

رى ال تملك هذه وتكتيكها. تختلف في الرؤيا الى المستقبل. أو هي باألح
الرؤيا. لم تستطع االتفاق فيما بينها على قانون انتخابي واحد منذ قانون 

                                               الذي ف رض عليها بالقوة. عدا عن اختالفاتها في كل  2009انتخابات 
استحقاق توزيري او نيابي او بلدي او اختياري! ومعاداتها ألي إصالح كان 

الصة المشاريع الصغيرة والخاصة                                           ممكنا  له أن يعيد الى عصبها الحياة. في الخ
                                                                 لم تدع مجاال لالتفاق على برنامج واضح شامل. فيما المشروع اآلخر منظ م 

 .بأعلى درجات التنظيم واالنضباط والرؤيا
 

مسلميها فاقدين للرؤيا الواضحة والعصرية، ومسيحييها خاضعين 
         ل ما حاز                                                             البتزاز خصمهم المسيحي )عون( الذي كل ما تشد د حيال المسلمين، ك

على شعبية أكبر في بيئته.وهذا ما حدا بهم الى الهرولة في اللحاق به 
والتسابق معه عندما طرح مشروع القانون االنتخابي العجيب "االرثوذكسي" 

 ."آذار 14                                   الذي شك ل طعنة كبرى في فلسفة وجود "
 

                                                   آذار في بلورة فكرتها في مشروع جد ي واضح. وهربت الى  14فشلت 
                                                             لسياسية الفضفاضة المبهمة وغير القابلة للتطبيق فهر بت جمهورها العناوين ا

 .                                                                  منها وهو قوتها االساسية التي حر كت يوما  الرأي العام الدولي والعربي
 

                                                          موضوعيا، انتهى التحالف الدولي الداعم الذي كان يعو ض السالح 
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ميركية                                 آذار ويدعمها. تغي رت اإلدارتين اال 14ويفرمله أحيانا ويشد أزر حركة 
والفرنسية وجاءت بدال منهما إدارات إما غير معنية تماما بالحركة أو لديها 
                                                               أجندات مختلفة أو هي تريد االنسحاب من المنطقة ومن العالم. فت ركت 

 .                                                الحركة ط عما  سهال للمشروع المدج ج الجاهز لالنقضاض
 

ب                                                           فلم يتأخر وانقض  هذا المشروع عليها بدون حرب وال قتال. فال حر
                                                                     بال متحاربين. وهو اليوم منتصرا  تماما من غير إعالن االنتصار. وال حاجة له 

 .لذلك
 

                                                         ال رئيس جمهورية، ال انتخابات نيابية، تقاسم تام لكل مقو مات 
وإدارات الدولة، سيطرة عسكرية تامة ليس فقط في الجنوب، قدرة على 

اد في المجتمع التنقل داخل وخارج البالد من غير حسيب ورقيب، وانقسام ح
آذار  14                                                         يجعل محاولة اعادة أي حركة مدنية شبيهة بتحر ك الناس صبيحة 

  .            أمرا  مستحيال 2005
 

أليس تقويض النظام والدولة واالنقالب عليهما، وتقديس السالح، 
والمشاركة في الحكم واالدارات تقاسما للجبنة، وربط البالد بالقوى الخارجية 

                                   بالد كان هدف  مغامري الحرب األهلية؟المحيطة، والسيطرة على ال
 

                                                             فلماذا الحرب  إذن؟ ربح المشروع االيراني الحرب بدونها. ونحن ما 
 !!                                        زلنا نتبج ح  أنهم ال يستطيعون اشعال الحرب

 
                                                             واقليميا الحرب  قائمة  باألصالة وال حاجة لها لوكالء وال حاجة لها 

ان والسعودية وأرض للساحة اللبنانية الصغيرة. هي شبه معلنة بين اير
                                                                       المعركة يضيق بها لبنان. أرضها اليوم العراق وسوريا واليمن وغدا م ن يعلم 

 .أين سنرى األسكندر السليماني
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 !فاطمئنوا أيها اللبنانيون وناموا.. حربكم لن تقوم
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