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االفتتاحية

زراعة وطــن..

بقلم :رئي�س التحرير
العقيد الركن �شربل فرام
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زراعة وطــن..
العقيد الركن �شربل فرام

علم ي�شمل النواحي االجتماعية والطبيعية واالقت�صادية.
الزراعة ٌ

وزراعة الأوطان ثقافة تتخطّ ى كلّ العلوم.

فـي �أر�ضنا كانوا دائم ًا يح�صدون ويتاجرون وينتفعون.
يتعلموا �أبداً �أن يزرعوا خرياً� ،أن يزرعوا وطن ًا.
مل ّ

َ
ً
زراعة الأوطان �ص��عبةٌ
لكن
زراعة الفنت وزراعة الأحقاد
�س��هلةّ ،
وجمبولة بالت�ضحيات.

كان ي�صار دائم ًا اىل نرث بذور الطائفـية فـي �أر�ضنا اخل�صبة.
�إىل نرث بذور الغوغائية والتبعية العمياء.
لن يقوم الوطن �إذا كانت �إرادتنا مرتهنة.
لن يقوم الوطن �إذا كانت نفو�سنا مك ّبلة.

متكررة.
تاريخنا حروب وويالت
ّ

مرة ،يكون �أحدنا فـي االجتاه املعاك�س.
فـي كلّ ّ

مرة يكون �أحدنا مغ ّل ًبا كلّ امل�صالح الغريبة على م�صلحة
فـي كلّ ّ
الداخل.

ما كان ينهكنا دائما غياب امل�صارحة واعتماد التكاذب الوطني.
�رصيحا .كانت جل�س��ات احلوار تنتهي دائ ًما
حوارا
يوما
ً
مل نكمل ً
ً

بابت�سامات �صفراء وقلوب �سوداء.
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م�ص��يبتنا الدائمة �أنّ نا فـي بقعة جغرافـية ملتهبة وو�سط �أطماع
ته ّدد كياننا.

لكن امل�صيبة الأكرب �أنّ نا كنّا دائ ًما �أدوات لتدمري وطننا.
ّ

امل�صيبة �أنّ نا �أ�ضعنا �سنوات كثرية من عمرنا فـي ال�سبيل اخلط�أ.
ً
ثمينة.
فر�صا
�أ�ضعنا �أحالمنا� ،أ�ضعنا خرياتنا و�أ�ضعنا
ً

مكوناته.
�آن الأوان لطرح فكرة الوالء للوطن من كل ّ
�آن الأوان لطرح فكرة املواطنة والثقافة الوطنية.

القوية مب�ؤ�س�ساتها وجمتمعها املدين.
�آن الأوان لطرح فكرة الدولة
ّ

�آن الأوان لإعادة �إعمار النفو�س على �أ�س�س ٍ�صادقة ومتينة.

باحل���س الوطن��ي واالنتق��ال �إىل دولة حديثة
�آن الأوان لل�ش��عور
ّ

متلك الإرادة والقرار.

خ�يرات الوطن كث�يرة �إذا عرفنا �أن نحافظ عليها ونحا�س��ب من
ي�رسقها.
اخلريات كثرية �إذا عرفنا متى نزرع و�أين نزرع وكيف نزرع.
اخلريات كثرية فـي كلّ املجاالت وكلّ امليادين.
نطهر ف�ساد الأر�ض.
اخلريات كثرية �إذا تعلّمنا �أن ّ
�إذا تعلّمنا �أن نزرع وطن ًا..
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�صفقة القرن
وعد بلفور الثاين

العميد م .ناجي مالعب
خبير �أمني وا�ستراتيجي،
ع�ضو اللجنة العلمية
لمجلة الدرا�سات الأمنية
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ما يح�صل فـي الور�شة القائمة �أميركي ًا فـي منطقتنا والمعلنة من طرف واحد  -الم�سماة �صفقة
القرن – بن�سف المواثيق الدولية والإعتراف الأميركي لتو�سيع �سيطرة الكيان المغت�صب على القد�س
وغور الأردن بعد الجوالن ،واقتراح اقتطاع �أرا�ض �سعودية و�ضمها الى الأردن لإغرائه القبول بتوطين
الفل�سطينيي���ن ،و�أرا�ض م�صري���ة من �سيناء و�ضمها الى كيان فل�سطيني مقت���رح م�سلوب ال�سيادة فـي
غ���زة و�أج���زاء من ال�ضفة ،وك�أنه ي�سلك طريق التنفـيذ – وال من ي�س����أل ر�أي العرو�س فـي هذا العر�س
المكتوم  -هل من ي�ستطيع وقف تنفـيذ هذه الخريطة الجديدة؟.
وم���ا هي النظ���رة الرو�سية وال���دور الرو�سي للدول���ة المنخرط���ة ع�سكريا فـي القت���ال فـي �سوريا
والداعم���ة للكيان ال�صهيوني وتحت�ضن تفاهم���ات ناجحة مع القوتين الإقليميتين فـي المنطقة� ،أعني
بهما تركيا و�إيران .وهل �أن التوغل التركي فـي �سوريا والعين التركية على المو�صل والتدخل الع�سكري
المم��� َّوه فـ���ي ليبيا والتو�سع عب���ر المدار�س الديني���ة فـي ال�صومال ه���ي �أح�ل�ام �أمبراطورية عثمانية
م�ستج���دة؟ وهل �أن التباه���ي الإيراني الذي ن�سمعه م���ن قادة الجمهورية الإ�سالمي���ة بال�سيطرة على
�أربع���ة عوا�صم عربية  -والبع�ض يعتبر العراق كله ار�ضا فار�سية � -سوف يغ ِّير من خريطة المنطقة؟
�س���وف نحاول الإجابة فـي هذا البحث الذي ي�صادف تر�سي���خ خرائط �سايك�س بيكو بعدما لم يطالها
�أي تغيير بمرور مئة عام على �إعالنها.
تفاهمات �سايك�س بيكو
فـ���ي المرحل���ة الممت���دة من ت�شري���ن الثان���ي  1915الى �أي���ار  1916جرت مفاو�ض���ات �سرية بين
الديبلوما�سي الفرن�سي فرن�سوا جورج بيكو والبريطاني ال�سير مارك �سايك�س ووزير الخارجية الرو�سي
�سيرغ���ي �سازونوف ،وتوجت بتبادل وثائق تفاهم بي���ن وزارات خارجية الدول الثالث ،تحت الت�سمية
الر�سمية �آنذاك «اتفاقية �آ�سيا ال�صغرى» ،لكن �شاع ا�سمها «اتفاقية �سايك�س – بيكو».
حظي���ت رو�سيا فـي ما �س ّمي «اتفاقي���ة الق�سطنطينية» با�سطنبول ،و�ضمنت �سيطرتها على �ضفتي
البو�سف���ور وم�ساحات كبيرة فـي �شرق الأنا�ضول فـي المناطق المحاذية للحدود الرو�سية – التركية،
لكنه���ا فـي الواقع لم تح�صل على �أي �شيء من ذل���ك ،بعدما تم ّكنت بقايا الدولة العثمانية من لململة
قواتها واالنت�صار فـي معركة غاليبولي والمحافظة على �أرا�ضي تركيا الحالية.
فق�سمت كي تح�صل فرن�سا عل���ى الجزء الأكبر من الجناح الغربي
�أ ّم���ا منطقة الهالل الخ�صيب ِّ
لله�ل�ال (�سوريا ولبنان) ومنطقة المو�صل فـي العراق .وم��� ّدت بريطانيا مناطق �سيطرتها من طرف
متو�سعة �شرق ًا لت�ضم بغداد والب�ص���رة �أي المناطق الواقعة بين الخليج العربي
ب�ل�اد ال�ش���ام الجنوبي ّ
والمنطق���ة الفرن�سية فـ���ي �سوريا .كما تق ّرر �أن تكون فل�سطين تح���ت �إدارة دول ّية محايدة يتم االتفاق
عليها بالت�شاور بين بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا ون�ص االتفاق على منح بريطانيا ميناءي حيفا وعكا.
�إب���ان الحرب العالمي���ة الأولى ،حاول العرب م�سان���دة الجيو�ش الغربية فـ���ي قتالها �أم ًال بتحقيق
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�صفقة القرن وعد بلفور الثاين
العميد م .ناجي مالعب

ا�ستق�ل�ال �شعوبهم من النير العثماني ،لكن هذا الغرب فر�ض �شروط المنت�صر وحر�ص على قمع �أية
انتفا�ضة ا�ستقاللية بوجهه ،فلم تنجح ثورة مي�سلون ،ودفعت ثورة  1920فـي العراق �ستة �آالف �شهيد
فـ���ي قتالها �ضد المحت���ل البريطاني ،وا�ستمرت ثورة عمر المختار فـي ليبي���ا �ضد الإحتالل الإيطالي
الجدي���د  35عام��� ًا ،ودخلنا فـي مرحلة و�ضع اليد الإ�ستعماري���ة على كامل منطقتنا حتى ت�سنى للغرب
ان�ضاج وتحقيق وعد بلفور لليهود فـي اغت�صاب فل�سطين.
ومنطقة الهالل الخ�صيب هي التي تتع ّر�ض حالي ًا لهجمات �شر�سة قد ت�ؤ ّدي الى تق�سيمها مج ّدد ًا
بعد مئة �سنة من تق�سيمها الأول .لكن هل يقت�صر التق�سيم والتفتيت عليها� ،أم ي�شمل محيطها الوا�سع؟
تركيا والحنين الى الما�ضي العثماني
م�ستفـيد ًا من الأزمة ال�سورية وت�شعباتها ،والتي �أ�سهم فـي تفاقمها عبر ا�ستقدام وت�سليح جماعاته
الإ�سالمي���ة الإخواني���ة الى الداخل ال�سوري ،ر�سم الرئي�س التركي رج���ب طيب �أردوغان ،ونفذ ويكمل
نيت���ه العلنية فـي ال�سيطرة على حزام �أمني عل���ى طول الحدود ال�سورية التركية ،ويجاهر ويهدد بمنع
تقدم الجي�ش ال�سوري من �إدلب وك�أن �أدلب �أر�ض تركية .وعينه على المو�صل العراقية ،بعدما و�ضعت
أرا����ض �أخرى و�أُهديت لواء ا�سكن���درون  .1939وك�أنه ي�ستعي���د حقوق ًا له فـي
تركي���ا الي���د �سابق ًا على � ٍ
�سوريا والعراق ،ويمد جنجاويده اليوم الى ليبيا .فهل �أنه وجد الفر�صة الم�ؤاتية لنق�ض ما وافق عليه
�أ�سالفه فـي اتفاقيات انهاء الحرب العالمية الأولى؟.
وانتقد �أردوغان اتفاقية لوزان الموقعة عام  1923والقا�ضية با�ستقالل تركيا ،قائلاً �إن «البع�ض
يح���اول �إظه���ار اتفاقية لوزان عل���ى �أنها انت�ص���ار� ،أظهروا اتفاقي���ة �سيفر على �أنه���ا هزيمة وحاولوا
�إر�ضاءنا باتفاقية لوزان ،ليفعلوا ما ي�شا�ؤون كل �شيء وا�ضح ،انظروا �إلى �إيجة ن�صف جزره منحناها
لليون���ان فـي اتفاقية لوزان� ،أهذا انت�ص���ار؟ هذه الجزر ملك لنا ،لدينا م�ساجد ومعابد هناك ،ف�ضلاً
عن وجود حقوق لدينا متعلقة بالحدود الجوية والبحرية والمنطقة االقت�صادية المح�صورة ،والتي ال
زلنا ال نعيها ب�شكلها ال�صحيح؟ ما هذه االتفاقية التي خ�سرنا فـيها حقوقنا؟«
معاهدتا �سيفر ولوزان
ون�صت على تق�سيم الأرا�ضي التي تقع
معاهدة �سيفر ُو ِّق ْ
عت فـي العا�شر من �آب من عام 1920مَّ ،
تح���ت �سلطة الدولة العثماني���ة على الحلفاء المنت�صرين فـي الحرب ،وعل���ى ح�صول منطقة الحجاز
عل���ى اال�ستق�ل�ال .وا�ستقالل �أرمينيا � ً
وح�صلت كرد�ستان عل���ى اال�ستقالل من الدولة العثمانية
أي�ضا.
ْ
�سيطرت فرن�سا عل���ى �سوريا ولبنان وعنتاب
وان�ض َّم���ت والية المو�ص���ل �إليها .وبموجب هذه المعاهدة
ْ
و�أورفة وماردين.
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وم���ن الجدير بالذكر � َّإن توقيع ال�سلطان العثماني على ه���ذه المعاهدة �أ َّدى �إلى انف�صال الحركة
التركي���ة الوطنية بقي���ادة كمال �أتاتورك با�شا ع���ن الباب العالي فـي �إ�سطنب���ول ،وفـي نهاية المطاف
انت�ص���ر م�صطفى كمال على الحكوم���ة التركية و�أجبر الحلفاء على الع���ودة �إلى المفاو�ضات .فكانت
معاه���دة ل���وزان بعد ث�ل�اث �سنوات فقط ،وقام���ت ب�إبطال ما جاء فـ���ي �سيفر وت�سوي���ة �أو�ضاع الق�سم
���دة ،كاليونان،
وحددت حدود بلدان ع َّ
الأوروب���ي من تركي���ا� ،أي منطقة الأنا�ضول وتراقي���ا ال�شرقيةَّ ،
بلغاري���ا ،تركيا ،والم�ش���رق العربي ،وفـي هذه المعاهدة تنازلت تركيا ع���ن مطالبها ال�سابقة بجزيرة
دوديكاني�سيا.
ن�ص ْت بن���ود معاهدة لوزان على ا�ستقالل تركيا بالمرتب���ة الأولى ،وتنازلت تركيا عن م�صر
وق���د َّ
وال�سودان والعراق و�سوريا وعن ِّ
كل امتيازاتها فـي ليبيا ،هذه االمتيازات التي �أخذتها بموجب معاهدة
�أو�شي التي و َّقعتها مع �إيطاليا عام 1912م ،كما �أعيد ر�سم حدود تركيا مع �سوريا ،وتخ َّلت عن جزيرة
قبر�ص التي كانت م�ؤجرة لبريطانيا العظمى بموجب م�ؤتمر برلين عام 1878م.
معاهدة «�أو�شي �أو معاهدة «لوزان الأولى»
وقع���ت ه���ذه المعاهدة بين مملك���ة �إيطاليا والدول���ة العثمانية فـي قلعة �أو�ش���ى (�ضواحى لوزان)
ب�سوي�س���را فى  3ت�شري���ن الأول  ،1912بموجبها ان�سحبت الدولة العثمانية من ليبيا ،كما ح�صلت على
امتيازات فـي ليبيا ،وتركت �أهلها وحدهم وج ًها لوجه �أمام الإيطاليين.
وكان نتيج���ة هذه المعاه���دة �أن �أ�صبح الليبيون مطالبين وحدهم بالوق���وف �ضد �إيطاليا المحتل
الجدي���د ،وقد ظلوا ي�شتك���ون من نارها قرابة  35عاما� ،ضحوا بالكثير م���ن دمائهم ويكفى �أن �إعدام
البطل عمر المختار فى عام  1931ميالدية.
هل تركيا ممنوعة من التنقيب عن النفط حتى عام 2023م (معاهدة لوزان)
نتط���رق عر�ض��� ًا الى هذا المو�ضوع بعدما �سمعن���اه من خبراء و�أكاديميي���ن لنتبين حقيقته .فمن
ناحي���ة معرفـية ،وباال�ستناد �إلى مواد اتفاقية ل���وزان ُيالحظ ب�أنه ال وجود لأي مادة تحظر على تركيا
التنقي���ب عن موارد الطاقة لديها ،كما ال وجود لأي مادة تتعلق ب�سلب �سيادة تركيا فـي الجنوح لتغيير
االتفاقي���ة ،لك���ن ب�شرط التوافق مع جميع ال���دول ال ُموقعة على االتفاقية ،والت���ي ال زالت تحافظ على
وجودها.
ومن ناحية عملية يمكن ذكر بع�ض الأمثلة التي تُظهر توجه تركيا نحو التنقيب عن موارد الطاقة
ب���دون انتظ���ار مرور  100ع���ام على تاريخ توقيع االتفاقي���ة ،وتم ا�ستخراج النف���ط لأول مرة من جبل
“رامان” المن�صوب فـي مدينة “باتمان” جنوب �شرقي البالد عام 1940م.

11

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

�صفقة القرن وعد بلفور الثاين
العميد م .ناجي مالعب

حدود التوغل الرو�سي فـي المنطقة
هل �أن الإن�سياب الرو�سي الى �سوريا وعقد التفاهمات الرو�سية التركية من باب الأزمة ال�سورية،
والت���ي �أثمرت عالق���ات اقت�صادية جيدة معها ،وكذلك مع الجمهوري���ة الإ�سالمية الإيرانية – والتي
عان���ت من الهيمنة ال�سوفـيتية حت���ى العام  1946وما ن�شهده من م�صلحة م�شتركة فـي التقارب ينهي
�أطم���اع رو�سي���ة  -عادت الى الواجهة  -كانت مدون���ة فـي الإتفاقات ال�سري���ة للثنائي مايكل �سايك�س
وج���ورج بيك���و وثالثهم���ا �سرغي �سازون���وف ،وما هي تل���ك الح�ص���ة الرو�سية المفتر�ضة م���ن الدولة
العثمانية؟.
يقول وزير خارجية الإمبراطوري���ة الرو�سية �سيرغي �سازونوف فـي مذكراته�« :أثناء مفاو�ضاتي
ال�شخ�صية مع ال�سير مارك �سايك�س وال�سيد جورج بيكو ،تم �إعداد وتدقيق المكت�سبات الإقليمية من
�أرا�ضي الإمبراطورية العثمانية .وفـي �أبريل  ،1916وبانتهاء هذه المفاو�ضات ،وا�ستي�ضاح الرغبات،
�أخبرتهم���ا بموافق���ة حكومة الإمبراطورية الرو�سية على المطالب الت���ي تقدم بها كل من الطرفـين،
الإنكلي���زي والفرن�سي ،فـيما يتعلق ب�إلحاق بالد الرافدين ب�إنكلترا ،و�إلحاق �سورية وكيليكيا بفرن�سا،
�شريط���ة �أن تح�صل رو�سيا على البو�سفور والدردنيل وجزء م���ن ارمينيا الغربية ومقاطعة كرد�ستان
بالإ�ضافة الى �أر�ضروم و�صوال الى نهر دجلة.»....
وهناك اعتقاد كبير ب�شرعية ال�سيطرة الرو�سية على الق�سطنطينية بحكم حق الوراثة فالقي�صر
ايف���ان الرهيب هو حفـيد ابنة �آخر امبراطور بيزنطي .مدير مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط وبلدان
�آ�سي���ا الو�سطى ال�سيد �سمان بوغد�ساروف يقول ان حلم الرو�س فـي اخ�ضاع الق�سطنطينية لل�سيطرة
الإمبراطوري���ة كان فـ���ي كل مرة ي�صطدم بالرف�ض الغربي البريطان���ي والفرن�سي فـي كل مرة ي�صل
الجي�ش الرو�سي الى ابواب المدينة.
هل كان الغرب �سيتقيد فـي منح النفوذ الرو�سي على المناطق الواردة فـي الإتفاق .يقول باحث
ترك���ي �أن الغ���رب تعمد اغراء الرو�س به���ذه ال�صفقة بغية تحقيق الإنت�صار ولك���ن المواقف ال�سابقة
لملك���ة انكلت���را ع���ام  1887انها �سوف تتنح���ى اذا ما احتل الرو����س الق�سطنطيني���ة لأن ذلك مهانة
لبريطانيا .وفـي الحرب العالمية الأولى تمكنت قوات جي�ش القوقاز من الإقتراب من الإ�ستيالء على
الم�ضائق البو�سفور والدردنيل والمدينة واعتر�ضت بريطانيا وفرن�سا.
ج���اءت الثورة البل�شفـية عام  1917لتنهي م�شاركة الجي����ش الرو�سي فـي القتال وبالتالي لم تعد
رو�سيا من المنت�صرين فـي الحرب علم ًا ان قواتها و�صلت الى الداخل الإيراني حتى مدينة همذان.
وكان ا�سهام الجي�ش الرو�سي فـي القتال مدعوما بعامل الإيمان الأرثوذوك�سي با�ستعادة مجد بيزنطيا
�سببا كبيرا فـي انت�صار دول الغرب.
ينه���ي الباحث الرو�سي على �شبكة رو�سيا اليوم انه يج���ب ا�ستعادة مواقعنا ال�شرعية التي وردت
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فـي اتفاق �سازونوف �سايك�س بيكو.
وير�س���م لن���ا ديمتري تريني���ن ،ال�ضابط ال�ساب���ق فـي الجي����ش الرو�سي والمدي���ر الحالي لمعهد
كارنيج���ي  -مو�سك���و ،وال���ذي قطع �شوط ًا طوي ً
�ل�ا بين ال�سيا�س���ة والع�سكر ،ير�سم �ص���ورة مخت�صرة
لل�سيا�سة الرو�سية فـي ال�شرق الأو�سط ،فـيقول :القيادة الرو�سية محافظة للغاية ،تنظر �إلى الثورات
عل���ى �أنها حروب قذرة .فـي الرواي���ة الرو�سية المحلية ،الثورات اليوم مختلفة عما كانت عليه الأمور
�أي���ام االتح���اد ال�سوفـيات���ي .القيادة الرو�سية الي���وم تعتبر �أن ث���ورة العام  1917هي �أ�س���و�أ ما حدث
لرو�سيا ،فالثورة هي الثمن الذي �ستدفعه نتيجة �سوء الإدارة.
وي�ضيف ترينين «الأمر المثير بالن�سبة لرو�سيا فـي ال�شرق الأو�سط� ،أن الجميع هنا يتكلم باللغة
الجيو�سيا�سي���ة ،وال���كل يفهمها ،فـي حين �أن الأميركيين ال يفهمون ذل���ك ،و�سي�ضيفون الإيديولوجيا
الأخالقي���ة الت���ي يجدها الرو�س غير م�ساع���دة على الفهم �إطالق ًا .الأوروبي���ون ال يتكلمون �سوى لغة
حق���وق الإن�س���ان والديموقراطي���ة ،ما ي�ضطر الرو�س للق���ول« :هيا ..ال ن�ستطي���ع �أن نتكلم هكذا� ،إذا
�أردتم �أن تتكلموا هكذا فاذهبوا واعقدوا م�ؤتمر ًا» ،فال�سيا�سة الحقيقية ،بالن�سبة للرو�س ،لي�ست عن
حقوق الإن�سان.
حق���وق الإن�س���ان وا�ستخدامها المكثف� ،أمور يمك���ن ا�ستثمارها ب�شكل مثمر فـ���ي الميديا ،ولكن
ال يمكنه���ا �أن تتح���ول �إلى مح���رك ل�سيا�ساتك .ال �أ�ؤمن ب�أن �أي قوة عظمى فـ���ي العالم ،بما فـي ذلك
الوالي���ات المتحدة ،تحدد �سيا�ساتها من خ�ل�ال التزاماتها االن�سانية �أو الأخالقية .بالن�سبة للرو�س،
هي جيوبوليتك�س خال�صة.
«ال�شرق الأو�سط الكبير» على طريق التنفـيذ
ُيعتب���ر برنارد لوي�س الم�س����ؤول عن �شيوع م�صطل���ح «ال�شرقالأو�سط الكبي���ر» وتعميمه لكي يحل
مح���ل م�صطلح الوطن العربي ،فهو يرى «الوطن العربي» م�صطلح��� ًا �شوفـيني ًا وعن�صري ًا فـي المبتد�أ
والخب���ر ،فـي حين �أن م�صطلح ال�شرق الأو�سط الكبير منفتح على �إ�سرائيل وتركيا و�إيران وي�صل �إلى
دول �أخرى تت�سع له رئة ال�شرق الأو�سط غير المحدود الطاقات والإمكانات ،وهو يعتبر �أن وجود الدول
العربية ب�صيغتها الحالية يعوق عملية التطور فـي اتجاه الخريطة الجديدة .و�أن تق�سيم الدول العربية
لي�س م�ؤامرة عليها و�إ ّنما �إعادة دمجها فـي ف�ضاء جغرافـي �أو�سع.
وبمعن���ى �أكث���ر و�ضوح ًا� ،إن برنارد لوي�س عمل فـي م�شروعه على ا�ستبدال الأوطان بدويالت �إثن ّية
ومذهب ّية ذات طابع كرتوني ،تت�س ّيد عليها �إ�سرائيل فـي المنطقة ،وتتح ّول �إلى مزارع لتفريخ الإرهاب
والقت���ل والتط��� ّرف والتكفـير ...فـيتغ ّي���ر بعدها �إ�سم الوط���ن العربي – خ�صو�ص ًا -كم���ا يتغ ّير ر�سمه
وخرائط���ه ،وبالتالي تاريخ���ه وم�ستقبله .فهل ما ر�سمه هذا الباحث وواف���ق عليه لكونغر�س الأميركي
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�صفقة القرن وعد بلفور الثاين
العميد م .ناجي مالعب

فـي عام � 1983أ�صبح على طريق التنفـيذ؟
العراق � ...أول الغيث
بع���د الغ���زو الأمريكي للعراق ع���ام � 2003أ�صدر الحاك���م المدني وقتها ،بول بريم���ر ،قرا ًرا بحل
الجي����ش الوطني ،لتتخل�ص الإدارة الأمريكية بذلك م���ن �أحد �أهم جيو�ش الدول العربية ،والتى كانت
تهديدا مبا�ش ًرا للحليف الأكبر لأميريكا فى المنطق���ة ،وهو دولة �إ�سرائيل .وربما يكون العراق
تمث���ل
ً
�أق���رب ال���دول العربية �إل���ى تحقيق المخط���ط الكامل لل�شرق الأو�س���ط الكبير ،باالنق�س���ام �إلى ثالث
دويالت ،هى دويلة �شيعية فى الجنوب حول الب�صرة ،و�أخرى �سنية حول العراق ،وثالثة كردية تقتطع
�أرا�ضى �إيرانية وعراقية و�سورية.
يق���ول ماي���كل نايت�س الباحث فـ���ي معهد وا�شنط���ن ،وكان قد عمل فـي جمي���ع محافظات العراق
و�أم�ض���ى بع����ض الوق���ت ملحق ًا مع قوات الأم���ن فـي البالد« :يج���ب �أن تُلقي الوالي���ات المتحدة نظرة
فاح�صة على �أفكارها الم�سبقة حول العراق ،لكن عليها �أال تحاول و�ضع جدول �أعمال لم�ستقبل البالد.
وق���د يك���ون من المفـيد الحف���اظ على حدود الع���راق الخارجية وت�أمينها ،وبالفع���ل ال يوجد �أحد على
الأرج���ح مهتم بتغييره���ا� .إال �أن الو�ضع الداخلي للعراق هو �شئ يب���دو �أن العراقيين �أنف�سهم يدركون
�أن���ه بحاجة �إل���ى تغيير .و�إذا كان العراقيون منفتحين على االنف�ص���ال العادل عن الأكراد ،فال يمكن
للوالي���ات المتح���دة �أن ترغب فـي «وحدة الع���راق» �أكثر من العراقيين �أنف�سه���م .ولوا�شنطن م�صلحة
كبي���رة فـي [قيام عالقات اقت�صادية و�سيا�سية وع�سكري���ة ودبلوما�سية وثيقة بين عراق �أكثر تما�سك ًا
وكيان كردي جديد .وفـي النهاية ،ي�ش ّكل ك ٌّل من هذين الجار ْين حليف ًا قوي ًا للواليات المتحدة .ف�أين ال
تريد الواليات المتحدة �أن يكون حليفاها المق ّربان على وفاق مع بع�ضهما البع�ض؟»
الأكراد والوعود الخائبة
ن�ش���ر معهد وا�شنط���ن ل�سيا�سة ال�ش���رق الأدنى االثني���ن  19دي�سمبر/كان���ون الأول  2016تقريرا
ع���ن الأكراد بعد قرن على اتفاقي���ة «�سايك�س بيكو» ا�ستعر�ض فـيه خيب���ات �أولئك الذين «حرموا» من
ا�ستقالل وعدوا به مرارا.
أرا����ض عابرة للحدود المعا�ص���رة المنت�شرة بين
يق���ول التقرير �إن الأك���راد «الذين يعي�شون فـي � ٍ
تركي���ا و�إي���ران و�سوريا والعراق ،ويناهز عدده���م  35مليون ن�سمة» ،يو�صف���ون �أحيانا ب�أنهم الجماعة
العرقية الأكبر فـي العالم من دون وطن خا�ص بها.
ويجزم �صاحب التقرير ديفـيد بوبلوك ب�أن تطلعات الأكراد ،ك�أقلية من بين �أقليات العالم الأخرى
مثل التاميل و�سكان محافظات مختلفة فـي باك�ستان ومناطق �أخرى «لإ�سقاط الخطوط التي ر�سمتها
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اتفاقي���ة �سايك����س بيك���و �أو على الأق���ل �إ�ضعافها ،والتي تعود �إل���ى قرن من الزمن ،م���ن �أهم الم�سائل
العرقية الدولية المعا�صرة«.
ويق���ول �إن ثورة الأك���راد الفا�شلة �ضد م�صطفى كمال �أتاتورك فـ���ي تركيا «�س ّببت فـي خ�سارتهم
«�ضم البريطانيون والية
ج���زء ًا كبير ًا من �أر�ضهم ونحو ن�صف عددهم الإجمالي» ،وفـي تل���ك الأثناء ّ
المو�ص���ل العثمانية �سابق ًا والمناط���ق المجاورة لها� ،إلى جانب ق�سم كبير م���ن ال�سكان الأكراد ،فـي
�إطار االنتداب على العراق» ،وبالطريقة ذاتها ا�ستولى الفرن�سيون على �سوريا «على الطرف الجنوبي
م���ن كرد�ستان التاريخية» ،بينم���ا «�أبقت حكومة ر�ضا �شاه الجديدة وجيو�ش���ه فـي �إيران المحافظات
فـي �أق�صى ال�شمال الغربي ذات الغالبية الكردية تحت �سيطرة طهران الأوتوقراطية ب�شكل حازم».
وا�ستعر����ض الكات���ب المزيد من المحطات الهامة فـ���ي تاريخ الأكراد منذ �إب���رام معاهدة لوزان
ع���ام  1923مرورا بت�أ�سي�س «حزب العمال الكرد�ستاني» فـ���ي تركيا وبدء حرب الع�صابات �ضد �أنقرة
ع���ام  ،1984مرورا بالحملة الع�سكرية التي �شنت فـ���ي العراق عام  1961على معاقل الزعيم الكردي
م�صطفـ���ي البارزاني فـي �شم���ال البالد ،وتوا�صل الن�ض���ال الكردي الحقا ونيله���م بع�ض الحقوق فـي
اتفاقيتين �أبرمتا عامي  1964و  1970مع بغداد.
وع��� ّرج الكات���ب �أي�ضا عل���ى االحداث التي ج���رت عقب ح���رب الخليج ع���ام  ،1991وخا�صة على
«الحرب الأهلية الم�صغرة» بين الحزب الديمقراطي الكرد�ستاني واالتحاد الوطني الكرد�ستاني عام
 ، 1996م�شيرا �إلى �أن �أكراد العراق حاليا نجحوا فـي الح�صول على �إقليم م�ستقر ن�سبيا لفترة طويلة
بف�ضل «غطاء جوي �أمريكي«.
وي�ص���ل التقري���ر �إلى خال�صة تق���ول �إن ح���دود �سايك�س بيك���و القديمة ال تزال «قائم���ة على نحو
مفاج���ئ» ،نتيج���ة عدم وجود «م�شروع كردي كامل مطروح ،لأ�سب���اب ال تتعلق ب�سيادة الدولة فح�سب،
بل باالنق�سامات الكردية الداخلية �أي�ض ًا» ،و�إن اال�ستقالل �أو انف�صال الأكراد التام ،بما فـي ذلك فـي
العراق �أو �سوريا م�ستبعد فـي الأجل المتو�سط.
م�صر� ..سيناء ..و�سد النه�ضة
موق���ع «ميدل �إي�ست �أوبزرف���ر» البريطاني ك�شف ،بال�صور ،كيف �أن ال�سلط���ات الم�صرية بقيادة
الرئي����س عبد الفتاح ال�سي�سي تعمل عل���ى �إن�شاء �ستة �أنفاق فـي �شبه جزيرة �سيناء لإي�صال مياه النيل
�إل���ى االحتالل الإ�سرائيلي .وبح�سب ما �أ�شار ،ف�إن العمل �أ�سند �إلى بع�ض ال�شركات المملوكة للجي�ش،
بالإ�ضافة �إلى «�أورا�سكوم» المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب �ساوير�س المقرب من الحكومة.
بعد ،عن �صفقة يتم بمقت�ضاها تدخل
ي�أتي ذلك بعد �أ�شهر من ن�شر مواقع �إخبارية �أنباء ،لم ت�ؤ َّكد ُ
الجان���ب الإ�سرائيلي لدى �إثيوبي���ا لتخفـي�ض ال�ضغط على م�صر ،مقابل �أن تعمل القاهرة على تو�صيل
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مي���اه النيل لالحتالل الإ�سرائيلي ،من خ�ل�ال اال�ستفادة من م�شروع ترعة ال�سالم المتوقفة منذ عهد
الرئي�س الم�صري الأ�سبق ح�سني مبارك.
�أردت �أن �أ�شي���ر ال���ى ذلك ،م���ع اقتناعي ب�أن ا�سرائيل ل���م تعد فـي حاجة الى مي���اه النيل وال الى
مياهنا ،بعد ان اعتمدت م�شاريع تحلية مياه البحر .ولكن ما ر�شح من الإعالن الأميركي عن مخطط
أرا�ض فـ���ي �سيناء ل�صالح تو�سيع قطاع غزة من �ضمن
م���ا �سم���ي ب�صفة القرن من تنازل م�صري عن � ٍ
الدولة الفل�سطينية الموعودة ،فـي مقابل عدم و�ضوح الموقف الم�صري يعيد لل�شك �أن هناك ترتيبات
ما ممهدة لإنجاح الخطة الأميركية الإ�سرائيلية.
هل �أن الو�صول الى اتفاق ب�ش�أن �سد النه�ضة الإثيوبي فـي وا�شنطن ما بين الفرقاء الثالثة الم�صري
وال�سوداني والإثيوبي ما كان ليح�صل وبرعاية اميركية لو لم يكن يفـي بالم�صلحة الإ�سرائيلية� ،سيما
و�أن ال�ضغ���ط الأميركي على الحكم الجديد فـي ال�سودان �أو�صل الى النية ال�سودانية بالر�ضوخ الكامل
و�ص���و ًال الى ربط رفع العقوبات الأميركية بالتوا�صل مع الأ�سرائيلي .مع الإ�شارة الى تقارير �صحافـية
تحدث���ت عن �أن خط���وة نتنياهو بلقاء البرهان – التي ح�صلت �أوائل ال�شه���ر  -تهدف �إلى فتح �أجواء
ال�سودان �أمام الرحالت الإ�سرائيلية ،وحل �أزمة طالبي اللجوء ،مقابل التو�سط فـي تح�سين العالقات
بين ال�سودان والواليات المتحدة.
ال�سودان
�أم���ا دولة ال�سودان ،فقد تحققت ر�ؤية برنارد لوي�س ف���ى تق�سيمها ،حيث انف�صل جنوبها فى عام
 2011بع���د ا�ستفت���اء �شعبى ،ومازال �إقليم دارف���ور ي�سعى لالنف�صال منذ ا�شتع���ال النزاعات به عام
 ،2003عل���ى خلفـي���ات عرقي���ة وقبلية ،ليحقق كامل مخط���ط «لوي�س» فى تق�سيم ال�س���ودان �إلى ثالث
دويالت.
حذار �سوريا «برميل البارود»
فـ���ي �صحيف���ة نيو يورك تايمز فـي � 14شباط  2018تحت عن���وان «�سوريا ..حرب للإيجار!» كتب
توما�س فريدمان »...ال يوجد و�صف �أبلغ من «برميل بارود» لإطالقه على ذلك المكان! لكن �إذا كانت
تلك الق�صة قد فاج�أتك و�أربكتك ب�ش�أن ما ينبغي �أن تكون عليه ال�سيا�سات الأميركية ،فدعني �أحاول
تب�سي���ط الأمر ل���ك»� .إن النب�أ ال�سار والمحزن فـي �آن واحد ب�ش�أن الح���رب فـي �سوريا هو �أن الأطراف
المتورط���ة كافة تقودها قاعدة فوالذية واحدة�« :إنك ال ترغب فـي (امتالك) هذه الحرب ،فهي على
�أق�ص���ى تقدير (حرب للإيجار)» ،ويريد كل طرف �أن ُي ّ
عظم منافعه ويق ّل�ص نفوذ مناف�سيه بتعري�ض
�أق���ل عدد ممكن من جنوده للخطر ،وخو�ض معركة من �أجل تحقيق �أهدافه من خالل القوات الجوية
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والمرتزقة والمتمردين المحليين!
وف���ى خارطة ال�شرق الأو�سط الكبير ،تق�سم �سوريا �إلى �أربع دويالت ،على �أ�سا�س ديني ومذهبي،
وه���ي دولة علوية على امتداد ال�شاط���ئ ،و�أخرى �سنية فى منطقة حلب ،وثالثة �سنية � ً
أي�ضا فى منطقة
دم�شق ،ورابعة درزية فى الجوالن ولبنان.
الميزانية الع�سكرية الأميركية على ح�ساب الدبلوما�سية الناعمة
«ا�ستراتيجي���ة الأم���ن القومي للواليات المتح���دة والتي �صدرت فـ���ي  2002/9/20كوثيقة تت�ألف
م���ن حوال���ي  3000كلمة ن�ستطيع من ج���راء قراءتها �أن نقف على التفكي���ر الإ�ستراتيجي الذي يعك�س
ر�ؤية عدد من ال�شخ�صيات فـي الإدارة الأميركية الذين يدعون للإ�ستفادة من الظروف الناجمة عن
�أحداث � 11أيلول� /سبتمبر لتكري�س الهيمنة الأمريكية على العالم.
فـ���ي ا�ستراتيجيتها ال�سابقة ،كان���ت الواليات المتحدة تقوم بحروب �إم���ا بالأ�صالة و�إما بالإنابة،
ولكن بغطاء من ال�شرعية الدولية �إال فـي بع�ض الحاالت فـي �أميركا الالتينية التي كانت تعد فـي �أثناء
الح���رب الباردة مجال اميركا الحيوي ،وهو ما يوازي التدخل ال�سوفـيتي فـي المجر وت�شكو�سلوفاكيا،
مث���ا ًال� .أما بمندرجات الوثيقة الجديدة ،فقد كر�ست وا�شنطن فكرة التدخل المبا�شر وبقرار �أميركي
�صرف؛ فالحروب الإ�ستباقية من الآن ف�صاعدا قرار �أمريكي تمليه م�صالح الأمن القومي و�ضروراته،
ولم تعد بحاجة �إلى الحلفاء والأ�صدقاء� ،أو حتى العمالء وخا�صة بعد حرب العراق  2003وكذلك لم
تعد العنا�صر الثقافـية والإجتماعية للتدخل الأميركي منف�صلة عن العنا�صر الع�سكرية والإقت�صادية.
وق���د �أت�سم���ت ا�ستراتيجية الأم���ن القومي للرئي�س ج���ورج بو�ش االبن  2002بتوجي���ه هجوم ٍعلى
الواق���ع الدول���ي ب�أحادية العم���ل االميركي واالعتماد عل���ى الأداة الع�سكرية فى تنفـي���ذ اال�ستراتيجية
بع�سك���رة �شب���ه كاملة لمفاهيم الأمن القومي .و�أن القوات الم�سلحة �شكلت ر�أ�س الحربة فى المواجهة
م���ع االرهاب ،وع���دم الإيمان بوجود حلفاء للوالي���ات المتحدة وتم تعليق الأمن عل���ى عاتق الم�ؤ�س�سة
الع�سكرية وارتفعت ،نتيجة لذلك ،الميزانية الع�سكرية على ح�ساب الدبلوما�سية الناعمة.
لم يكن الرئي�س الأميركي ترامب ليختلف عن غيره من الذين �سبقوه فـي تنفـيذ الوثيقة الجديدة،
وفـ���ي تبنيه���م حماية الكي���ان ال�صهيوني ،ولكن���ه الأو�ضح فـي الإع�ل�ان عما يقرره  -منف���ردا �أو عبر
م�ست�شاريه  -المعر�ضين فـي كل وقت ل�صرفهم اذا ما خالفوا وجهات نظره �أو حتى تويتراته الغزيرة.
تتكام���ل مندرج���ات الوثيقة الأميركية قي���د التنفـيذ مع م�صال���ح م�شتركة م���ع ا�سرائيل ال �سيما
فـ���ي مب���د�أ التحكم بخيرات المنطق���ة ،وي�سعي الكيان ال�صهيون���ي ليكون مرتكز ًا لم���رور الطاقة الى
المتو�س���ط ومنه الى العالم ،ما يقت�ضي �إغراق دول الجوار بالأزمات وانعدام الأمن فـي كل من م�صر
و�سوري���ا ولبنان والعراق و�صو ًال الى البديل وهو «التع���اون» مع ا�سرائيل لتكون المنفذ ال�صالح والآمن
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لإقت�صادي���ات منطقة ال�شرق الأدنى والخليج ،وبذلك يتم احباط م�شروعي خط الغاز العربي والخط
الإ�سالم���ي ،ع�سكري ًا ،والح�ؤول دون الو�صول الى خواتيمهما �سواء على ال�ساحل ال�سوري �أو عبر تركيا
والتي تتعار�ض م�صالحها مع الخطط الإ�سرائيلية فـي خطوط النفط والغاز.
يقول رمزى بارود� ،أحد �أهم ال�صحفـيين الأميريكيين من �أ�صول فل�سطينية فـي حديث الى مجلة
أطماعا على مر التاريخ،
الي���وم ال�سابع الم�صرية� ،إن ال�شرق الأو�سط من �أكثر المناطق التى واجهت � ً
م�شي��� ًرا �إل���ى �أن ال�صراع القادم �سيتخذ �شكل �صراع �سني �شيع���ي ،و�إن �إيران �ستقوم بدور كبير خالل
الفت���رة المقبل���ة فى ت�شكيل الواق���ع العربي على الأر����ض .وي�ضيف�« :أما جماعة الإخ���وان الم�سلمين،
ف�ست�سع���ى � ً
أي�ضا �إلى �إعادة �صفوفها ،وهنا ينبغى عل���ى الدول ال�سنية �أن تتعامل مع �شعوبها ب�شفافـية،
حت���ى ال ينجح الإ�سالم ال�سيا�سي فى ال�صعود �إلى الحكم مرة �أخ���رى» .وي�ؤكد «رمزى» �أن المنظمات
تماما فى المنطق���ة ،كالأمم المتحدة التى توقفت عن
الدولي���ة ذات التوج���ه الحيادي �سينتهى دورها ً
دعم ال�شرق الأو�سط منذ � 5سنوات� ،أى منذ قيام ثورات الربيع العربي.
ويعتق���د ال�صحافـ���ي الأميركي �أن �أ�س���و�أ ال�سيناريوه���ات التى من الممكن �أن تح���دث فى ال�شرق
الأو�س���ط ،ه���و �أن تن�ش�أ دويالت على �أ�سا�س ديني ،الأمر الذى �سي����ؤدي �إلى �إ�شعال �صراع ال ينتهي فـي
ال�ش���رق الأو�سط ،كما هو ح���ال �إ�سرائيل .وي�ضيف �أنه «يمكن القول �إن �سوري���ا والعراق وليبيا واليمن
من �أكثر الدول القريبة من �سيناريوهات التق�سيم ،بينما �ست�شتعل المعارك بين دولتي �شمال وجنوب
ال�س���ودان ،لأ�سباب �سيا�سية واقت�صادية ،وتبق���ى م�صر بعيدة عن ال�صراعات الداخلية ،لكنها تحتاج
�إلى اعتماد برنامج تنمية �شامل ،وتحول ديمقراطي ،لأنه �أمر حيوي ومهم ،رغم كونه طويلاً وم�ؤل ًما».
ظروف تق ّبل مخططات �صفقة القرن
اغ���راق المنطق���ة بال�صراعات المذهبي���ة والإثنية ،و�إ�صباغه���ا بالإرهاب عب���ر ح�شوها بمعظم
عنا�صر الإ�سالم المت�شدد ،والتحكم بوالءاتها عبر حكام ديكتاتوريين حتى ولو بلبو�س الديمقراطية،
واعتماد معاير ون�صائح �صندوق النقد الدولي لرهن كافة مواردها وم�ؤ�س�ساتها الوطنية لحل الديون
المتفاقم���ة ،والتوجيه الإعالمي الخطير عبر فتح قنوات التوا�صل الإجتماعي لبث التفرقة والتع�صب
واهت���زاز الثقة بالدولة الوطنية هو ما م ّهد الطريق �أم���ام الأميركي لطرح م�شروعه الم�سمى «�صفقة
القرن».
واذا كانت �أهداف من �أنتج هذه ال�صفقة انهاء الق�ضية الفل�سطينية ،فـيبدو �أنه ا�ستفاد من عدة
عوام���ل نتجت عن �أخطاء ارتكبناه���ا �أو انخرطنا فـيها ب�إرادة �أو فر�ضت علينا ،فالمقاومة الإ�سالمية
التي نجحت فـي هزيمة العدوان الإ�سرائيلي عام  2006لم تعد مقاومة لهذا العدو بعد �أن ا�ستُدرجت
ال���ى ال�ساحات العربية للقتال فـيها لتنفـي���ذ مخطط ايراني غير مقبول من كافة العرب حتى لو �سمي
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محور المقاومة واعتمد ا�سم القد�س ال�شريف طريق ًا.
وكذل���ك ف�إن الهرول���ة الخليجية ومن يدور فـي الفلك الأميركي من الح���كام العرب �أدخلتهم فـي
مخطط���ات وا�شنطن المتكاملة مع العدو الإ�سرائيلي ،فلم يع���د الإ�سرائيلي عدو ًا داهم ًا عندما ينظر
عامة النا�س فـي الخليج الى التدخل الإيراني على حدوده فـي اليمن.
ويقاب���ل طرح �صفق���ة الع�صر عدم و�ض���وح فـي المواقف العربي���ة للدول المعنية وه���ذا ما يربك
المحللي���ن م���ن وج���ود موافق���ة �ضمنية ،م���ع الإ�ش���ارة ال���ى دور الإع�ل�ام  -و�ضمنه و�سائ���ل التوا�صل
الإجتماع���ي  -فـي الترويج لخطر التمدد الإيراني مقاب���ل مقبولية وبدء عالقات تجارية مع ا�سرائيل
والإ�سرائيليي���ن .وقطع���ت ال�شركات الإ�سرائيلية �أ�شواط ًا فـي دخولها ال���ى الأ�سواق العربية عن طريق
التكنولوجيا وعالم ال�سبير والأمن ال�سيبراني �سواء مبا�شرة �أو مغلفة ب�أ�سماء �أميركية �أو غربية.
العامل النف�سي والإقت�صادي
فـ���ي مكان ما م���ن الذاكرة الخليجي���ة �أن الفل�سطيني الذي احتُ�ضن فـي كاف���ة ال�شركات و�أعطي
الأف�ضلي���ة ودع���م فـي ن�ضاله و�صموده لم يقف مع الكويت عندما غزتها جيو�ش �صدام ح�سين ما ترك
انطباع���ا �سيئا فـي تل���ك الذهنية ،بالإ�ضافة الى ع���دم نجاح تجربة ال�سلط���ة الفل�سطينية فـي تكوين
ادارة �شفافة فـي الممار�سة ال بل نخر الف�ساد تلك ال�سلطة كما هو ال�سائد اليوم فـي مجتماعاتنا.
وق���د ت�شكل الإغراءات المادية وتح�سين الأو�ض���اع المعي�شية للنا�س فـي قطاع غزة المحا�صر فـي
�سكوت عربي ودولي مذلين ،قد ت�شكل اهتماما لدى النا�س كخ�شبة خال�ص للبقاء والنجاة تتفوق على
مبد�أ �سيادة الدولة المن�شودة .وقد �أ�سهم هذ الو�ضع فـي ابعاد الق�ضية الفل�سطينية الى مرتبة مت�أخرة
م���ن اهتم���ام النا�س – حتى �أ�صحاب الق�ضية منهم  -وانعك�س ذل���ك فـي تراجع ال�ضغط الجماهيري
فـي اطالق مظاهرات الإ�ستنكار ل�صفقة القرن فـي العوا�صم العربية.
التدخل لحماية الأقليات
ومن جهة �أخرى هناك باب مفتوح على م�صراعيه فـي الهيمنة الإمبريالية على الم�شرق المتعدد
الطوائف والإثنيات هو مو�ضوع حماية الأقليات .وال بد من �إزالة االلتبا�سات العالقة بمو�ضوع الأقليات
والأكثري���ات ،كم���ا يقول ف���واز طرابل�سي لمجل���ة الجديد اللندني���ة ،خ�صو�ص ًا فـي �ض���وء عودة القوى
الغربية ،فـي خطابها ال�سائد� ،إلى مو�ضوع حماية الأقليات� .أول مدخل �إلى الم�ساواة هنا التمييز بين
�أقلي���ة م�ضط َهدة و�أقلية فـي موقع ال�سلطة والأمر ذاته ينطب���ق على الأكثرية ،ثمة �أكثريات م�ضطهدة
ومق�ص ّية عن الم�شاركة الفعلية فـي ال�سلطة و�أكثريات طاغية.
�إذا كان���ت الديمقراطي���ة هي حكم الأغلبية وحقوق الأقليات ف�إنها تعن���ي هنا الأغلبية البرلمانية
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والأقلي���ة البرلماني���ة .وال ي�ستوي حك���م الأغلبية �إال �إذا ق ّدم �ضمانات فعلي���ة للأقلية  /ي�أتي خ�صو�ص ًا
عندما يتع ّلق الأمر بغلبة الهوية الإثنية �أو الطائفـية �أو المذهبية على � ّأي منها .وهذا يعني �أن الأقليات
فـ���ي الحكم لي�ست هي ذاتها الأقليات الم�ضطهدة ،و�أن الأكثريات (العددية� ،أو المفتر�ضة) يمكن �أن
تكون فـي موقع الحرمان من الم�شاركة ال�سيا�سية.
ولك���ن �أين نحن م���ن الديمقراطية ال�صحيحة فـي مبادئها ال�شفافة م���ن ف�صل ال�سلطات وقانون
الإنتخاب والحوكمة الر�شيدة.
ما ال�سبيل الى رف�ض ال�صيغة المذ ّلة
ال �أعتق���د �أن �أح���د ًا يت�سبعد خيار المقاومة كح���ل �أوحد �ضمن المبد�أ النا�ص���ري «ما �أخذ بالقوة ال
ي�ستع���اد �سوى بالقوة» ويقت�ضي ذل���ك بناء القوة ،ورغم الإ�ستعدادات الع�سكري���ة وال�صرف الهائل على
بن���اء وتجهيز الجيو�ش العربية ،ورغم الت�صنيف الأخي���ر للجي�ش الم�صري فـي المرتبة التا�سعة عالمي ًا
يجد ولن
فـ���ي موقع متقدم ع���ى الجي�ش الإ�سرائيلي ،ف�إن الق���وة الع�سكرية فـي بلد غي���ر ديمقراطي لم ِ
يجدي.
الج���واب الأول على م�شاريع �صفق���ة القرن وتحدي تغيير الحدود والكيان���ات ممكن ولكن بعد بناء
الدول���ة التي تنه���ي الأنظمة الت�سلطية ،بما ه���ي �أنظمة امتياز /تمييز متع���ددة الأوجه بين الجماعات.
فتج���اوز االمتي���از /التمييز فـ���ي مواقع الجماع���ات الطائفـية (و�سواه���ا) من ال�سلط���ة والإدارة (ومن
القان���ون والثروة والم���وارد والتعليم و�سواها) هو فـ���ي ت�شريع وم�أ�س�سة الم�س���اواة ال�سيا�سية والقانونية
بي���ن المواطنين بما هم �أفراد ،بما يت�ض ّمن ذل���ك من تكري�س لل�سيادة ال�شعبية مرجع ًا للتمثيل وللنظام
االنتخابي ولف�صل ال�سلطات وتداول ال�سلطة وم�ساءلة الحكام ،هو فـي الدولة الديمقراطية.
به���ذا المعن���ى ،ي�ضيف طرابل�سي ،كنت وال �أزال �أق���ول �إن الديمقراطية ثورة فـي بالدنا لأنها ترمي
�إل���ى اقتالع ج���ذور اال�ستبداد والحكم الأ�سري والدكتاتورية الفردي���ة والتمييز ال�سيا�سي والقانوني بين
النا����س على كافة الم�ستوي���ات و�إعادة �صياغة الدولة والنظام ال�سيا�س���ي والت�شريعي على �أ�س�س جديدة
كل الج ّدة.
�أم���ا العلماني���ة – وما يعنيني منها هنا هو التدبير ال�سيا�سي /الت�شريعي الذي ي�ؤ ّمن الحياد الديني
يم�س
للدول���ة – فهي �إج���راء مك ّمل للديمقراطية (عل���ى اعتبار �أننا نتحدث عن علماني���ة ديمقراطية) ّ
بالدرج���ة الأول���ى قوانين الأحوال ال�شخ�صية (�أي تح��� ّرر المواطن من تح ّك���م الم�ؤ�س�سات والت�شريعات
الديني���ة بحيات���ه ال�شخ�صي���ة وتمييزه���ا القانون���ي بي���ن المواطني���ن بناء على تع���دد تل���ك الم�ؤ�س�سات
تم�س تمييز مواقع رجال الدين
والت�شريعات و�إخ�ضاعه لأنظمة وت�شريعات ت�سري على الجميع) بقدر ما ّ
والم�ؤ�س�سات الدينية من ال�سلطة.
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فـي الخال�صة
�صحي���ح �أن الأوروبيين دفع���وا خالل الحربين العالميتين ثمنا باهظ��� ًا ،كلفهم الكثير من ال�ضحايا
الب�شري���ة والخ�سائر المادية ،وك ٌما هائال من الخراب والدم���ار� ،إال �أنهم �سرعان ما ا�ستجمعوا قواهم،
و�أ�س�س���وا دولهم ،وبنوا اقت�صادهم ،وخل�صوا �إلى نتيجة �أن طريق الح�ضارة والتطور والرقي الح�ضاري
ال ب���د له من وحدة وتكامل بيني .فقاموا بت�أ�سي�س حل���ف الناتو �أوال ،ثم ال�سوق الأوربية الم�شتركة ،التي
تطورت �إلى االتحاد الأوروبي ،الذي �أثمر توحيد العملة ،و�إزالة جميع الحواجز بين بلدان االتحاد.
وم���ن �أجل �أال تتحقق الوحدة العربية ،بعد انتهاء الح���رب العالمية الأولى ،وحتى فـي �أدنى درجات
التع���اون والتكامل ،من���ح الأوروبيون الحركة ال�صهيونية وع���د بلفور الم�ش�ؤوم ،و�شاركوه���ا فـي ت�أ�سي�س
ا�سرائي���ل كيان��� ًا غريب ًا عن محيطه ،لتبقى ب����ؤرة ت�أزيم دائم للمنطقة ،تمن���ع دول المنطقة من التقاط
�أنفا�سها ،والعي�ش بطريقة طبيعية مثل باقي �أمم الأر�ض.
اليوم ،وفـي ظل هيمنة القطب الأوحد على العالم ،لم يعد لأوروبا ذلك الدور الإ�ستعماري – ال بل
تم ّي���ز الإتحاد الأوروبي بمفاهيم وقيم �إن�سانية قربته من خالله���ا من �شعوب ودول العام الثالث و�أنهت
التطلع���ات التو�سعية ال�سابقة .لك���ن وا�شنطن التي �أنقذت دول الحلف فـي الح���رب العالمية الثانية من
الهزيم���ة ،فر�ضت هيمنتها وا�ستغلت انت�صارها منفردة ،بع���د زوال الإتحاد ال�سوفـييتي .ثم تجلى ذلك
ب�ش���كل �أبرز ،من خالل خذالنها ثورات الربيع العربي ،وت�ضليلها و�إدخالها فـي دهاليز و�أنفاق ومتاهات
الأم���م المتحدة التي ال نهاية لها وال نتيج���ة منها .ثم تقديم الدعم ال�ضمني للثورة الم�ضادة .والأخطر
م���ن ذل���ك ا�ستح�ضار العامل الطائفـي وخل���ق وتغذية ال�صراع ال�سني ال�شيع���ي ،كل ذلك بهدف تكري�س
الواق���ع اال�ستب���دادي ،والإبقاء عل���ى الأنظمة العربية اله�شة الت���ي ما كانت لت�صمد �أم���ام �شعوبها ،لوال
الدعم الغربي لها.
فـ���ي ظل هيمنة القطب الواح���د ،لم تعد الحدود المر�سومة لكل دولة ه���ي ما يحميها  -رغم تك ّون
الدول���ة الوطنية فـي الح���دود المخططة والدفاع عن هويتها من قبل قاطنيه���ا  -فقد طفا على ال�سطح
فـ���ي عالم الي���وم «الأمن الحيوي» بالإ�ضافة ال���ى الأمن القومي ،فالرو�سي غير معن���ي بتغيير حدوده �أو
تو�سيعه���ا ،ولكن م���ا يعنيه تحقيق الأمن الحيوي عبر و�صوله الى المي���اه الدافئة فـي المتو�سط .وكذلك
ت�سع���ى الجمهورية الإ�سالمية الى تحرير خط���وط الغاز والنفط من الهيمن���ة الرو�سية والأميركية عبر
و�سي�سمح للتركي فـي مد نفوذه
الو�صول الى ال�سوق الأوروبية عبر المتو�سط من دون �أن يتحكم بها �أحدُ .
ال���ى بقع���ة معينة فـي ال�شمال ال�سوري لتحقيق ما يدعيه من مكافح���ة الإرهاب الناتج عن خوفه الدائم
من الأكراد الم�سلوبة حقوقهم.
ويبق���ى الخطر الواجب الت�صدي له ه���و التدخل الأميركي ال�سيا�س���ي والإقت�صادي والع�سكري فـي
منطق���ة تزخ���ر بالخيرات والق���درات ،والذي �أفق���ر ال�شعوب ورهن �سيا�س���ات الحكام و�أر�س���ى تواجد ًا
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ع�سكري��� ًا دائم ًا فـي النقاط الح�سا�سة من المنطق���ة ،ويت�صرف بكل عنجهية ل�صالح العدو ال�صهيوني،
فه���و ي�ش���كل الخطر الأق���وى فـي تغيير خرائ���ط المنطقة لتر�سيخ قي���ام وطن قومي لليه���ود منافـي ًا لكل
الأعراف والمواثيق الدولية� ،إنه بحق وعد بلفور الثاني.
�أكاد �أق���ول ،وباقتن���اع كل���ي ،وقد و�صل بن���ا الي�أ�س �أن نبد�أ م���ن مكان ما من �أمتن���ا العربية التي لم
ن���ر فـيها حتى الي���وم دولة المواطنة والقانون� ،أن الربيع العربي لن يع���ود الى الوراء والتغيير قادم وقد
�شهدن���ا بع����ض النجاحات فـي تون�س وفـي ال�س���ودان ،و�سيعطي لبنان المثل ال�صحي���ح للتغيير .و�أن بناء
الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية هو ال�سبيل الى القوة التي تحرر الإن�سان والأر�ض .وما من �سبيل
للوقوف فـي مواجهة المخططات ال�صهيونية فـي تفتيت المنطقة تمهيد ًا لتغيير خرائطها� ،إال بالتكامل
ما بين �شعوب المنطقة ،وما من تكامل ناجح �سوى بتحقيق ال�سيادة والمواطنة غير المنقو�صة.
مراجع:
( )1جوزف با�سيل ،النهر الإلكتروني
( )٢موقع ترك بر�س
( )٣موقع �سطور الإلكتروني
( )٤موقع �صحيفة اليوم ال�سابع الم�صري
( )٥معهد كارنيغي لل�شرق الأو�سط
( )٦موقع ترك بر�س الإلكتروني
( )٧موقع رو�سيا اليوم
( )٨د� .صال���ح زه���ر الدي���ن ،م���ن مداخلت���ه فـ���ي الم�ؤتم���ر الإقليم���ي الثام���ن لمرك���ز البح���وث والدرا�س���ات
الإ�ستراتيجية فـي الجي�ش اللبناني
موقع معهد وا�شنطن
موقع معهد وا�شنطن
موقع الخليج �أون الين
موقع المدار
المركز الديمقراطى العربي
�صحيفة اليوم ال�سابع الم�صرية فـي  19ني�سان � /أبريل 2019
ُن�شر فـي  ،2016/05/01العدد� ،10262 :ص 112
فواز طرابل�سي المرجع نف�سه
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الأمري فريد �شهاب
قائد ال�شرطة الق�ضائية
)(1945-1948
العميد املتقاعد �أنور يحيى
-1قائد �سابق لل�شرطة الق�ضائية()2010-2005
-2ع�ضو لجنة كتابة تاريخ قوى الأمن الداخلي.
عرمون فـي 2020/5/5
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ينحدر الأمير فريد حار�س �ش����هاب من �أ�س����رة عريقة �أن لن�س����ب والده �أم لن�س����ب والدته،
فـيعود الى �أمارة ال�شهابين التي حكمت جبل لبنان لحوالي المئتي �سنة.
ولد فـي الحدث ،ق�ضاء بعبدا ،والده كان من كبار موظفـي الأدارة العثمانية فـي مت�صرفـية
جب����ل لبنان( ،)1914-1861تبين �سجالت قوى الأم����ن الداخلي ب�أنه من مواليد  ،1905لكن
بع�����ض الدرا�س����ات تقول ب�أن����ه من مواليد  ،1907وربم����ا لج�أ الى تكبير �سن����ه ليدخل الى �أدارة
الهات����ف والب����رق والبريد ،فـي العقد الثالث م����ن القرن الع�شرين.تابع درا�ست����ه الحقوقية فـي
الجامع����ة الي�سوعية ،بيروت ،وتخ����رج العام  1929مجازا بالحقوق� .أعلن����ت مديرية البولي�س
اللبنانية ،فـي العام  1930عن افتتاح دورة كاتب مفو�ضية فـي ال�شرطة ،من حملة الأجازة فـي
الحق����وق ،وه����ذه الرتبة تعادل رتبة مفو�ض �شرطة ،والتي درج عل����ى الترقية اليها من ال�صف،
م����ن بين رتبتي :معاون مفو�ض� ،أو مفت�ش تحري ،الت����ي تعادلها ،وقد �سمي من يتم ترقيته من
ال�صف:مفو�ض �شانتلي (�أي يحمل �شنتة فـي المعهد) الذي ت�أ�س�س عام  1926ب�أدارة المفو�ض
يو�س����ف كرم)� ،أما من يرقى الى رتبة مفو�����ض ،من حملة الأجازة فـي الحقوق ،والذي ح�صل
لأول م����رة ع����ام  ،1930فـي�سمى مفو�ض مكتب����ي� ،أي لديه الكفاءة القانوني����ة العالية.كان من
رفاق����ه الذين تخرج معهم  :1931ب�شير الأعور(عين قا�ضيا ووزيرا للعدل والداخلية فـي �أكثر
م����ن حكوم����ة)� ،أحمد منيمن����ه (تولى مراكز رفـيعة فـ����ي التحري ليتقاعد �سن����ة  1954لحدود
ال�سن)� ،أدوار �أبوجودة( تولى رئا�سة البولي�س العدلي ( ،)1945-1944ثم مدير الأمن العام
الأول( )1948-1945وغيره����م م����ن مفو�ضي ال�شرط����ة اللبنانية� .أخ�ضع حامل����و الإجازة فـي
الحقوق لدورة تدريبية فـي المعهد ل�سنة وبا�شروا مهامهم الأمنية �سنة  ،1931وعين للمفو�ض
فريد �شهاب مركزا :فرقة التحري فـي بيروت .لم تكن ال�شرطة الق�ضائية بحينها تعرف بهذا
الأ�سم � ،أنما كانت ت�سمى :الق�سم العدلي فـي مديرية ال�شرطة.وت�ضم فرق التحري فـي بيروت
والمناطق ،وفرقة المخدرات والقمار وغيرها من القطع  ،وير�أ�سها المفو�ض �أ�سعد الب�ستاني،
كف يد رئي�س الق�سم ال�سابق:عارف �أبراهيم ،تحري عثماني قديم،
وقد توالها عام  ،1927بعد ّ
تر�أ�����س الق�س����م مطلع �أعالن دولة لبنان الكبير ،1920 ،بنتيج����ة ف�ضيحة ف�ساد طالت البولي�س
العدلي  .1926حيث �أحيل المفو�ض محي الدين العجوز ،الى المجل�س التاديبي لق�ضايا ف�ساد
ب�إدارت����ه للتح����ري� .إ�ستمر �أ�سعد الب�ستاني رئي�سا للق�سم العدل����ي حتى مطلع  ،1944حين ع ّين
�أدوار �أب����و جودة رئي�س����ا للق�سم ،العامل �ضم����ن م�صلحة ال�شرطة والأم����ن بحينها والمرتبطة
بوزارة الداخلية.
من����ذ تخرج����ه من المعه����د� ،أ�ستهوى مه����ام الأ�ستع��ل�ام والأ�ستخبارات ،والعم����ل الم�ستتر
( ،)under coverوكان االنت����داب الفرن�س����ي يحك����م قب�ضته عل����ى البولي�س  ،عبر وجود
م�ست�ش����ار ال�شرطة الفرن�س����ي ،الذي �أعطاه قان����ون ال�شرطة ال�صادر �سن����ة � ،1928صالحيات
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وا�سعة ،بمراقبة ومحا�سبة ومكاف�أة عنا�صر ال�شرطة وتحديد موازنتها ال�سنوية.
كان المفو�����ض كولباني ،هو �ضابط فرن�سي رفـي����ع ،ورئي�س ق�سم الأمن العام الفرن�سي فـي
لبن����ان يرعى مهام مكافحة ال�شيوعية ،ومراقبة الأحزاب الممنوعة وما ي�ستهدف �أمن فرن�سا
فـ����ي ال�شرق ،بحاجة ال����ى مفو�ض المع يتقن اللغ����ة الفرن�سية ،ف�أ�ستهدى ال����ى المفو�ض فريد
�شهاب وقد تفرغ الأمير للعمل الإ�ستق�صائي فـي الأمن العام الفرن�سي وبرع بهذه المهام لأربع
�سن����وات تقريب����ا� .أتقن عمله باللبا�س المدني ـ وتع ّر�ض لعدة مح����اوالت �أ�ستهدفت حياته ،لكن
م�سد�سه الذي لم يكن يفارق و�سطه� ،أنفذه من الموت عدة مرات.
ُع ّي����ن مطلع الع����ام  1936رئي�سا لفرقة مكافحة القمار ،ال����ذي �أنت�شر بقوة ،بحيث �أ�ضحت
العا�صم����ة بي����روت ،مركز ا�ستقط����اب القادمين للهو والراح����ة عبر الحدود البري����ة والبحرية
العام����رة ،ونعم����ت العا�صمة بج���� ّو من الأم����ن والخدمات ،البعي����دة عن التع�ص����ب الأ�صولي �أو
المذهب����ي ،مما جعل مهام ال�شرطة �أكثر حاجة للإ�ستب����اب الأمني فـي العا�صمة والمناطق...
تتم مكافحة
كث����رت بيوت الدعارة الم�شرعة قانونا ،فـي بيوت و�أحي����اء برقابة البولي�س وكانت ّ
وجودها فـي غير تلك الأمكنة وكذلك نوادي القمار والمراهنة الممنوعة.
بتاري����خ  ،1938 /9/5تم تثبيت المفو�ض المتم���� ّرن الأمير فريد �شهاب ،الذي ّ
ظل متمرنا
م����ع رفاقه حوالي � 7سن����وات ،مفو�ضا �أ�صيال من الدرجة الرابعة ،وتاب����ع مهامه رئي�سا لفرقة
مكافحة القمارّ ،
بظل قيادة الكولونيل نور الدين الرفاعي ،الذي تولى �إدارة ال�شرطة اللبنانية
الت�شدد بمكافحة القمار الممنوع،
بحينه����ا ،)1938 -1937( ،والذي طلب الى المفو�ض فريد
ّ
����ددت �إدارة ال�شرط����ة �أماكن مح�ص����ورة لممار�ستها .كان عديد عنا�ص����ره ال يتعدى ع�شرة
وح ّ
�شبان من التحري ،وكم من مرة تعارك ورجاله مع قب�ضايات حانات القمار الممنوعة ،وغالبا
ما كان يتخفى هو �شخ�صيا ورجاله ،منتحلين �أ�شكال م�صطافـين من العرب الأثرياء ،ل�ضبط
لعب����ة ممنوعة بالجرم الم�شهود ،و�سوق المخالفـين ال����ى دائرة ال�شرطة والمباحث فـي �ساحة
الب����رج ،وكم من مرة �أزداد ع����دد المخالفـين عن عدد رجاله والأ�صف����اد المزودين بها ،وكان
يلج�����أ الى ربطهم بالحبال وي�سوقهم م����ن ملهى الباريزيانا� ،ساحة البرج ،الى دائرة المباحث
القريب����ة �أمام �أعين المارة ،مما يك�س����ب التحري الرهبة والهيبة �أم����ام الأ�شرار والمجرمين.
ف����كان ّ
ينظم بهم المحا�ضر القانونية ويودعهم النيابة العامة ،لكنهم كانوا يعاودون المخالفة
تل����و الأخرى ،ويتابع المالحقة دون هوادة تنفـيذا للقان����ون .لكن هذا الت�شدد بمكافحة القمار
الممنوع ،جع����ل المت�ضررين النافذين والم�ستفـيدين من مراك����ز القمار الممنوعة ،ي�ضغطون
لنقل����ه من مركزه والإتي����ان بمف ّو�ض � ّ
أقل حزما وت�شددا بالمكافحة وقد وفقوا بنقله الى �صيدا،
الى مركز ثانوي ،و�أ�ستمر بموقعه هناك حوالي ال�سنتين ،ليحلو لأ�صحاب حانات القمار واللهو
الجو والإ�ستفادة المادية الكبيرة.
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م����ع بدء الحرب الكوني����ة الثانية� ،1939 ،أ�ستدعى المفو�ض الفرن�سي ،غواتييه ،المفو�ض
الأمي����ر فريد �شهاب لم�ساعدته ب�إدارة المكتب ومالحق����ة الذين يت�آمرون على فرن�سا ،ال�سيما
ال�شيوعيين و�أن�صار الحزب ال�سوري القومي الإجتماعي ،وقد برع الأمير بخدمته مع المفو�ض
الفرن�س����ي الجديد ،كما برع مع �سلفه مطلع الثالثينات م����ن القرن الع�شرين .لكن مع احتالل
الزعي����م النازي هتلر لفرن�ساـ و�أعالن رئي�س الحكومة الفرن�سية بحينها الوالء للنازية ،حكومة
بيت����ان ،تب����دل مو�ضوع المالحق����ة ،و�أ�ضحت �ألماني����ا �صديقة ،ولي�ست ع����دوا ،وعمل المفو�ض
تبدلت م����ع انت�صار الجنرال ديغول،
الفرن�س����ي و�إدارته بهذا الإتج����اه .لكن الأمور ما لبثت �أن ّ
بمقاومته للإحتالل الألماني ،و�أ�ضحى من كان يهادن النازية ،خ�أئنا لفرن�سا الحرة  ،ف�أعتقل
الأمير فريد �شهاب و�أودع �سجن القلعة ،فـي بيروت وتعرف هناك الى العقيد ال�سوري  ،ح�سني
الزعي����م ،ال����ذي قاد الإنقالب ال�سوري الأول �سنة  ،1949وما لبثت الإدارة الفرن�سية �أن نقلت
فري����د �شهاب الى معتقل �سجن ر�أ�شيا ،وا�ستم ّر م�سجون���� ًا حتى �شهر ت�شرين الأول ،1943حيث
تو�سط نافذون لم�صلحة الأمير فريد لدى الرئي�س ب�شارة الخوري المنتخب حديثا والذي طلب
ّ
م����ن ال�سلطات الفرن�سي����ة� ،إطالق �سراح الأمير ،الذي �أخلي �سبيله من المعتقل ،لكن الإنتداب
الفرن�س����ي ،فر�ض عليه الأقامة الجبرية ،تدارك ًا من ت�أليب النا�س �ضد الإنتداب .عا�ش الأمير
فـ����ي من����زل والدته فـي بعب����دا وا�ستمر ب�صداقاته م����ع بع�ض الحر�س فـي معتق����ل را�شيا ،الذي
عدلوا
م����ا لب����ث �أن ا�ستقبل الرئي�س ب�شارة الخ����وري ـ الرئي�س المنتخب ،ورفاق����ه ال�ستة الذين ّ
الد�ستور اللبناني فـي المجل�س و�أعلنوا الأ�ستقالل بتاريخ  11ت�شرين الثاني .1943
�أح����د حرا�س المعتقل� ،أخبر الأمير فريد بمكان وجود الرئي�س وحكومته ،فـي را�شيا ،وقد
�أر�س����ل الأمي����ر فريد �سبع علب م����ن حلويات البح�صل����ي� ،ساحة البرج ،اليه����م وعلى عددهم،
وليطمئنوا ب�أنه عرف مكان احتجازهم ال�س ّري و�سيعمل على ال�ضغط لتحريرهم.
نتيج����ة حراك �سيا�سي ــ �إنكليزي و�أميركي وتجاوبا مع �ضغط مظاهرات اللبنانين لإطالق
�سراح قادة البالد� ،أفرج عن الرئي�س الخوري ووزير الداخلية كميل �شمعون ورفاقهما يوم 21
ت�شرين الثاني و�أعلن يوم  22ت�شرين الثاني  ،1943يوم اال�ستقالل الوطني.
حف����ظ رج����ال الأ�ستقالل للأمي����ر فريد مبادرته ف����كان �أن �أ�صدر الرئي�����س ب�شارة الخوري
المر�س����وم رق����م  127تاريخ  27ت�شرين الثان����ي  1943الذي ق�ضى ب�إع����ادة الأمير فريد �شهاب
ال����ى مالك ال�شرطة اللبنانية ،برتبة وراتب مف ّو�ض م����ن ال�صنف الأول ،الدرجة الأولى و�ألحق
بدائرة الإ�ستعالمات العامة فـي البولي�س العدلي.
�ض ّمت هذه الدائرة وفقا للقانون رقم  ،1943/341نظام ال�شرطة العام :
 -1فرقة اال�ستعالمات وغايتها جمع اال�ستخبارات المتعلقة ب�أمن الدولة الداخلي وال�سيا�سة
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العام����ة وال�سعاي����ات والدعايات الأجنبية والح����ركات االجتماعية والتظاه����رات واالجتماعات
العامة و�سائر المنظمات ويدخ����ل �ضمن �صالحياتها التحقيقات االدارية وال�سيا�سية المتعلقة
بالنوادي والم�ؤ�س�سات.
 -2م�صلحة جوازات ال�سفر.
� -3شرطة الفنادق والمنازل المفرو�شة والبان�سيونات.
 -4م�صلح����ة الأخالق :التي تراقب بي����وت الدعارة و�سائر الأمكنة الت����ي تتعاطى الدعارة
ال�سرية.
يرت����دي عنا�صر هذه الدائرة اللبا�����س المدني ويعملون ك�ضابطة عدلي����ة ب�إ�شراف النيابة
العامة.
با�شر الأمير فريد مهامه بتلك المرحلة الدقيقة فـيما الوطن ينه�ض من التبعية للإنتداب
الفرن�س����ي وتركز جهده لبناء قدرات البولي�س العدل����ي ،والتفكير بتكوين م�ؤ�س�سة للأمن العام
تماثل ما تع ّرف اليه مع غولباني وغواتيه ،المفو�ضين الفرن�سيين اللذين درباه على الأ�ستعالم
والتق�ص����ي ،ومهام الأمن العام الفرن�س����ي بحينها .هذه المهام ،دائ����رة الأ�ستعالمات العامة،
�ستكون نواة ت�أ�سي�س الأمن العام ،كم�صلحة م�ستقلة توازي البولي�س ،وكالهما يرتبطان بوزير
الداخلية.
كان مدي����ر ال�شرطة بذلك الزمن الكولونيل نور الدين الرفاعي ،يعاونه المفو�ض العثماني
اللبنان����ي عارف �أبراهيم الذي �أعي����د االعتبار اليه بعد كف يده و�إحالته الى المجل�س التاديبي
لكب����ار الموظفـين ،بنتيجة قرار ق�ضائي ،ولم يلبث �أن �أعيد الكولونيل نور الدين الرفاعي الى
الدرك اللبناني ،و�صدر المر�سوم رقم  408تاريخ  4كانون الثاني �سنة  1944والذي ق�ضى:
� -1إنت����داب ال�سيد ع����ارف �أبراهيم ،المدير المع����اون لمدير ال�شرط����ة ،لرئا�سة م�صلحة
ال�شرطة والأمن.
-2ع ّي����ن ال�سي����د �إدوار �أبي ج����ودة (تولد  1910وتوفـ����ي  1972و�صرف م����ن مهام مديرية
التربية والتعليم  )1952رئي�سا لل�شرطة العدلية بدرجة وراتب مفت�ش من الدرجة الثالثة.
-3عين الأمير فريد �شهاب مفو�ضا للتحري والإ�ستنابات العدلية برتبة وراتب مفو�ض من
ال�صنف الأول الدرجة الأولى.
تبدل����ت ت�سمية مديرية ال�شرطة اللبنانية لت�صب����ح م�صلحة ال�شرطة والأمن ،وفقا لتنظيم
ّ
�إداري جدي����د ،والأه����م تمييز مرك����ز �أدوار �أبي جودة لوالية البولي�س العدل����ي ،كرئي�س للأمير
فريد �شهاب ،رغم �أنهما رفاق ال�سالح منذ بدء الخدمة �سنة .1930
كان �أالمي����ر يتوقع �أن يعين هو رئي�س����ا لل�شرطة العدلية ،لكن الظ����روف ال�سيا�سية بحينها
�أ�ستدعت تعين رفـيقه �أدوار ،كما يقول فـي مقابلة تلفزيونية عام .1965
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ب����رع فريد �شه����اب بعمله فـي التحري ومكت����ب اال�ستنابات العدلية ،ال����ذي يرتبط بالنائب
العام مبا�ش����رة ،واليه تحال �أدق الملفات و�أخطر الجرائم .وقد ن ّوه ب�إنجازاته الق�ضاة ورئي�س
الم�صلحة ب�أكثر من منا�سبة نذكر منها كتاب عارف �أبراهيم ،رئي�س م�صلحة ال�شرطة والأمن
ن�ص:
رقم  7143تاريخ � 27أب  1945والذي ّ
ح�ض����رة المفو�����ض الأول الأمي����ر فريد �شه����اب ،رئي�س فرق����ة التحري المحت����رم ،بوا�سطة
ح�ضرة رئي�س البولي�س العدلي المحترم.
“� ّإن الجه����ود الت����ي بذلتموه����ا فـ����ي �سبيل ك�ش����ف النقاب ع����ن الجريم����ة ال�شنعاء التي
ذهب����ت �ضحيتها ال�سي����دة لوميكوف�سكا من الجن�سي����ة اليوغ�سالفـية ،وكذل����ك ال�سرعة والدقة
الت����ي رافقت التحقيق به����ذه الق�ضية ،كانت مو�ض����وع �إرتياح وزارة الخارجي����ة والنيابة العامة
الإ�ستئنافـية.
�إنني �أغتنم هذه ال�سانحة لأعرب لكم عن تقديري لخدماتكم وح�سن قيامكم بالواجب مع
�إفادتكم �أنني حفظت ن�سخة عن الكتابين المر�سلين ربطا فـي ملفكم ال�شح�صي”.
بتاري����خ  26تموز �سنة � 1945صدر المر�سوم رقم  3653وق�ضى با�ستحداث م�صلحة الأمن
الع����ام ،وع ّين المفو�ض الأول �إدوار �أبي جودة ،رئي�س ال�شرطة العدلية ،رئي�سا لهذه الم�صلحة،
وب����ذا يك����ون �أول من �أ�س�س الأمن العام اللبناني والتي �ستتط ّور مع الوقت لت�صبح مديرية عامة
تماثل الأمن الداخلي حاليا.
بتاري����خ � 2أيلول �سنة � 1945صدر المر�سوم رقم  3856وق�ض����ى بتعيين الأمير فريد رئي�سا
لل�شرط����ة العدلي����ة ،والكيمائي نعمة اهلل بعقلين����ي رئي�سا لدائرة الأدل����ة الجنائية فـي ال�شرطة
العدلي����ة ،ه����ذه الدائرة الت����ي �أن�شئت بالمر�س����وم رق����م  4203تاري����خ  1928 /12/11لتقديم
الخدمات التقنية ب�إدارة التحقيقات العدلية وح�سن �إ�ستثمار م�سرح الجريمة.
�إ�صطح����ب المفو�����ض الأول ،رئي�����س االمن الع����ام الم�ؤ�س�س ،نخبة م����ن مفو�ضي ال�شرطة
العدلي����ة ومنه����م� :أبراهي����م البقاعي ،نديم مطرج����ي ،ح�سين ن�ص����راهلل ،وبع�����ض المفت�شين
ومام����وري التحري لي�شكلوا نواة م�صلحة الأمن العام المنبثقة من ال�شرطة الق�ضائية� ،أخذت
ه����ذه الم�صلحة �صالحي����ات دائرة اال�ستعالمات العامة �ضمن التح����ري ،وا�ستمرت الم�صلحة
الجدي����دة تعم����ل وفقا لقانون ال�شرطة العام ،رق����م  1943/341لحين �صدور تنظيم جديد لها
فـي العقد ال�ساد�س من القرن الع�شرين.
الأمير فريد �شهاب رئي�سا لل�شرطة العدلية:
�إرتب����ط الأمير فريد ب�صداقة متين����ة بالرئي�س ال�شيخ ب�شارة الخوري ووزير الداخلية كميل
�شمع����ون اللذين عمال على تجهيز قطعاته بالعنا�ص����ر والأمكانيات المتاحة ،فتعززت ال�شرطة
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الق�ضائي����ة ،وو ّثق عالقاته بالنيابة العامة وق�ضاة التحقيق ،وعمل على �إعادة تنظيم المباحث
والمكات����ب والفرق .عم����ل تحت �إدارة عارف �أبراهيم لفترة ق�صي����رة حتى تولى الأ�ستاذ عزت
خور�شي����د م�صلح����ة ال�شرطة والأم����ن  ،التي توزعت ما بي����ن الإرتباط بالقائ����د الأعلى للأمن
الداخل����ي بقيادة �ضباط من الدرك والجي�ش  ،من ف����وزي طرابل�سي ،الى نور الدين الرفاعي،
حي����ث �أخ�ض����ع ل�سلطة القائد العام كل م����ن فـيلق الدرك ومديرية البولي�����س لفترات محدودة،
لتنف�ص����ل الأم����ور نهائياعن الدرك مع ت�أ�سي�س العقيد ف�ؤاد �شه����اب للجي�ش اللبناني مطلع �أب
.1945
بن����ى الأمي����ر فريد �شبكة من المخبرين م����ن الذين �سبق وتعاون معه����م بزمن خدمته فـي
جهاز الأمن العام الفرن�سي ،ثم فـي فرقة التحري والإ�ستنابات العدلية ،وعمل وزير الداخلية
عل����ى تخ�صي�ص بع�ض المال له كم�صاريف �سرية لتدعيم �شبكة المخبرين لديه خدمة للأمن
وال�سالم����ة العامة ،وقد تميز الأمير بذكاء حاد وق����درات كبيرة للعمل الأمني وحاز ثقة النا�س
بعمل����ه وقد دعمه بعمله النائب العام الأ�ستئنافـ����ي القا�ضي يو�سف �شربل وبع�ض النافذين فـي
ال�سفارة البريطانية الذي �أرتبط ب�صداقة متينة معهم قبل البولي�س العدلي.
من �أبرز �إنجازات الأمير فريد �شهاب فـي ال�شرطة العدلية(:)1958-1945
 -1توقي����ف مج����رم خطي����ر فـ����ي طرابل�����س �أق����دم عل����ى طع����ن محم����د ح�سي����ن زيتون����ه
بتاري����خ 1945-10-30وف����ر الى جهة مجهولة و�س ّبب ذعرا لدى الأهال����ي ،وبتوجيه من الأمير
فري����د �أنبرى قائد فرقة تح����ري طرابل�س المفو�ض فوزي الح�سام����ي ورجاله وتابعوا مالحقته
وتمكن����وا م����ن توقيفه خالل �ساعتين من الحادث  ،مما ا�ستدع����ى تهاني قا�ضي التحقيق وثناء
مدير ال�شرطة ال�سيد عارف �أبراهيم (كتاب �شكر رقم � 19صادر بتاريخ .)1945-11-10
 -2ك�ش����ف فرقة تحري بي����روت بقيادة المفو�ض �أحمد منيمنة ،ل�سرقة غام�ضة وثمينة من
منزل يو�سف فرن�سي�س العظم فـي جونيه بتاريخ  ، 1945-9-10بحيث �أوقف ال�سارق و�أ�ستعيدت
الأموال الم�سروقة وكان عملهم جدير ًا بكل تقدير مما ا�ستدعى لإ�صدر كتاب ال�شكر عن مدير
ال�شرطة رقم  12تاريخ  1945-9-27ويتناول المفت�شين ف�ؤاد ال�شدياق واليا�س غانم من فرقة
تحري بيروت.
 -3ك�ش����ف خفاي����ا مقتل �أ�صالن رف����ول بتاريخ  1947-3-9فـي بي����روت على يد مجهولين،
وتمكن المفو�ض �أحمد منيمنة ،قائد الفرقة ،ودورية من رجاله ت�ضم المفت�شين� :إميل الب�ستاني
وفـيليب فاخوري من توقيفه و�ضبط �سالحه ب�سرعة .القى ذلك �أرتياح الأهالي ل�سرعة تحرك
التح����ري ،و�أ�صدر قا�ضي تحقيق بيروت القا�ض����ي �أميل ال�ضاهر ،تهانيه اليهما لتاريخ -7-26
� ،1947إ�ضافة الى تهاني مدير ال�شرطة.
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 -4ك�ش����ف خفايا �سرقة منزل د .مي�شال ملكي فـ����ي طرابل�س عام  ،1948وتوقيف ال�سارق
وا�ستع����ادة المفو�����ض مختار ح����وري ورجاله خالل مهل����ة � 48ساعة  650لي����رة ذهبية وتوقيف
ال�س����ارق ،مما ترك الأث����ر الطيب لدى الأهالي وع����زز ثقتهم بالتحري�.أ�ص����در مدير ال�شرطة
القا�ضي نا�صر رعد كت����اب ال�شكروالتنويه بعمل المفو�ض وعنا�صره ل�سرعة التحرك وت�صفـية
الحادث.
-5ك�ش����ف فرقة تحري بيروت هوي����ة الجثة المجهولة التي عثر عليه����ا فـي الغبيري �صيف
 1٩47والتع����رف ال����ى الجاني الفار ،بحي����ث تمكنوا منه و�أعترف بجناي����ة القتل طمعا بالمال.
كـاف�أ مدير ال�شرطة المفو�ض منيمنة ورجاله لهذا الأنجاز الذي وفّر ثارات بين النا�س ف�أ�صدر
كتاب ال�شكر رقم  32تاريخ  1947-8-8يتناول المفو�ض ورجاله.
 -6ك�أف����ا رئي�س ال�شرط����ة العدلية ومدير البولي�����س ،المفو�ض �أحمد منيمن����ة ،قائد فرقة
تح����ري بيروت ،ورجاله بموجب كتاب ال�شكر رق����م  16تاريخ  1948-3-10الندفاعهم ب�إماطة
اللثام عن  76جريمة تنوعت ما بين :ال�سرقة ،القتل ،الن�شل فـي الترمواي ،االغت�صاب وتوقيف
الجن����اة  ،مم����ا �أ�ستدعى �شكر الق�ض����اء والأهالي ف�أ�صدر مدير البولي�س كت����اب ال�شكر رقم 16
تاريخ .1948-3- 10
 -7ك�ش����ف التح����ري قتل����ة ح�سين عبد اهلل يقطين فـ����ي قب اليا�س ،البق����اع ،1948 ،وكاد
ي�����ؤدي ه����ذا الحادث الى ن����زاع طائفـي بين الأهال����ي ،فتمكن المفت�ش �أمي����ن �شعبان من فرقة
تح����ري بيروت من توقيف الجاني الحقيق����ي وتخلية �سبيل �أكثر من �ستة موقوفـين بتهمة القتل
وال عالق����ة له����م بالحادث ،وقد �ضب����ط هذا المفت�ش الأدل����ة الثبوتية لإدان����ة الجاني الحقيقي
وتبرئ����ة موقوفـين تعر�ضوا للعن����ف فاعترفوا بالجناية مكرهين ،وقد ن���� ّوه قا�ضي التحقيق فـي
البق����اع بعم����ل المفت�ش وج����دارة التحري ،وكفاءة رئي�����س البولي�س العدلي المي����ر فريد �شهاب
و�أ�صدرمدير البولي�س كتاب ال�شكر رقم  718تاريخ .1948-8-21
 -8ك�ش����ف جريم����ة مقتل �إمي����ل ال�شمالي والتي عث����ر على جثته قرب م�ست�شف����ى الروم فـي
الأ�شرفـي����ة ليل  ، 1948-5-17فتمكن الأمير فريد �شهاب ورجاله فـي فرقة التحري والمفت�ش
�أمين �شعب����ان ،من توقيف القاتل و�شريكه خالل فترة ق�صيرة ،مما �أدى الى �إطمئنان الأهالي
وثقته����م ب�أجراءات التح����ري ،وقد القى ذلك ثناء النيابة العامة ومدي����ر ال�شرطة الذي �أ�صدر
كت����اب ال�شكر رقم 30تاريخ  1948-5-31منوه����ا بجهود الأمير فريد والمفو�ض �أحمد منيمنة
والمفت�ش الن�شيط �أمين �شعبان.
كان رئي�����س ال�شرط����ة العدلية يتنك����ر ب�أزياء متع����ددة وينتقل الى م�س����رح الجريمة ويلتقي
المخبري����ن �شخ�صي����ا ،ويتابع مع مفو�ضي����ه والمفت�شين �أدق التفا�صيل ل�سرع����ة تحديد �أ�سلوب
تنفـي����ذ الجريمة ،الغاية منها� ،أ�سبابه����ا ،ويقود رجاله بتنفـيذ بع�ض المداهمات للقب�ض على
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الجان����ي ،ويعزز �شجاعة العنا�صر ويخ�ضع البع�ض الى التدريب الحديث على ك�شف الجرائم،
والذي �أكت�سبه من الدورات التي تلقاها فـي الخارج�..شرطة لندن. Scotland Yard:
�أم����ا الح����ادث الأب����رز الذي ت����واله �شخ�صي����ا بمعاونة فرقة تح����ري بيروت ،ف����كان جريمة
�إغت�ص����اب وقتل �سيدة بولوني����ة ،ع�شيقة رائد فـي الإ�ستخب����ارات البريطانية ،يعمل فـي �سفارة
بل����ده فـي بيروت ،حي����ث عثر على جثة المغدورة فـي �شقة م�ست�أج����رة عام  ، 1947فقاد الأمير
فري����د التحقيق �شخ�صي����ا يعاونه المفت�����ش فـي التح����ري طانيو�س الطويل (تول����ى الحقا ق�سم
المباح����ث ومفرزة بي����روت الجنائية ليتقاعد نهائيا �سنه  ،)1971وق����د تمكن الأمير والمفت�ش
م����ن توقيف الجاني خالل فترة الج����رم الم�شهود ومثل جريمته بح�ضور قا�ضي التحقيق الذي
�أثن����ى على كف����اءة الأمير ورجاله ،ونال رئي�س ال�شرطة العدلية ثن����اء الأ�ستخبارات البريطانية
لحرفـيت����ه العالي����ة ودقة عمله ب�إ�ستثمار م�سرح الجريمة مع المفت�����ش الطويل ،وقد وجهت اليه
الإدارة الإنكليزية دعوة لزيارة قيادة �شرطة لندن للإطالع على �آخر التقنيات الي ت�ستخدهما
ال�شرطة البريطانية باكت�شاف الجرائم الغام�ضة .لبى الأمير فريد �شهاب هذه الدعوة برفقة
المفو�����ض من رجال����ه :محي الدين حمادة ،وغادرا لبنان بمهم����ة ر�سمية الى ق�سم التحقيقات
الجنائية ( )Criminal Investigations Division CID
كان����ت زيارة مثم����رة جدا وقد كتب وزير الخارجية البريطانية ال����ى زميله وزير الخارجية
اللبناني����ة كتابا بتاريخ  2كان����ون االول  1947ما يزال محفوظا فـي �إ�ضبارة الأمير فريد �شهاب
ن�صه:
وهذا ّ
«�أت�ش����رف ب�أن �أعر�ض على معاليكم ب�أن الزيارة التي ق����ام بها ال�سادة الأمير فريد �شهاب
ومحي الدين حمادة كان لها الوقع الح�سن فـي �أو�ساط البولي�س البريطاني� .أبدى مدير الق�سم
العدل����ي فـي �شرطة �سكوت الند يارد الم�ست����ر  Davidsonارتياحه وامتنانه لهذه الزيارة
و�أثن����ى ثن����اء طيبا على مقدرة ون�ش����اط الأمير فريد �شه����اب ،كما و�أن مدي����ر مدر�سة البولي�س
�أخبرن����ي فـ����ي الحفلة الر�سمي����ة لعيد الأ�ستقالل اللبنان����ي ـ ب�أنه معج����ب كل الأعجاب بذكاء
ون�شاط ال�سيد محي الدين حماده و�أبدى �أ�سفه لق�صرالزيارة.
وتف�ضلوا بقبول فائق الأحترام».
�أم����ا نتيجة المهمة الر�سمية الى دائرة �شرطة لندن ،فكان �أن قدمت �شرطة لندن  12كلبا
بولي�سيا الى ال�شرطة العدلية اللبنانية ،مدربين لك�شف المخدرات والمتفجرات و�إقتفاء الأثر،
وق����د �سافر الحقا � 12شابا من البوي�س العدلي اللبناني ب�إمرة المفت�ش لبابيدي لمدة �شهر الى
لندن للتدريب حول �أ�ستخدام الكالب البولي�سية و�إتقان لغة التخاطب معهم باللغة الأنكليزية.
وقدم����ت ه����ذه الكالب البولي�سية الخدم����ات الأمنية الجمة بك�شف الممنوع����ات والإهتداء الى
المفقودين بين الأنقا�ض.
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التق�صي والإ�ستعالم فقد
كم����ا �أن جدارة الأمير فريد ورجاله فـي التحري و�إتقانهم مهام
ّ
كانت بمعالجة جريمة قتل اللبناني �شارل التويتي فـي الأ�شرفـية بتاريخ � 21أيار  1946على يد
مجهول وبالر�صا�����ص الكاتم .حيث انبرى الأمير ومفت�شا الأمن �أميل خيراهلل و�أميل الب�ستاني
بك�ش����ف الجن����اة ومالحقتهم عبر �إ�ستثمار م�سرح الجريمة بدق����ة عالية� .أوقف القاتل :جبران
خي����راهلل واعترف بجنايت����ه وقد �ساعدته �شقيقته بقتل المغدور ،وق����د �أوقفت �أي�ضا وتم تمثيل
الجريم����ة �أم����ام الإعالم والنائ����ب العام وقد �أثن����ى الجميع على جدارة التح����ري و�شجاعتهم.
وتقدي����را لجه����ود المفت�شين ،وافق وزي����ر الداخلية على �إقتراح مدي����ر ال�شرطة عزت خور�شيد
بمنحهم����ا درجة ترقية للترفـيع ،وكان ن�صيب االمير فري����د ،رئي�س ال�شرطة العدلية ،الترفـيع
الى رتبة مدير درجة ثالثة تقديرا لن�شاطه( ،مر�سوم رقم  9239تاريخ  6حزيران .)1947
الأمير فريد �شهاب محافظا للبقاع
�صي����ف �سن����ة  ،1947قتل �أب����ن القا�ضي �أبراهي����م �أبو خاطر بر�صا�ص �أح����د جنود الجي�ش
اللبناني فـي زحل����ة� ،أثناء م�شاركته بتظاهرة فـي المدينة ،فثار �أهالي زحلة و�أخرجوا وحدات
الجي�����ش من المدينة و�أعلنوا الع�صي����ان المدني ،بعد �أن �أقفلوا �أبوابه����ا ورف�ضوا التفاو�ض مع
�أي كان قب����ل �إع����دام الجندي الذي قت����ل ال�شاب الذي رف�ض الأن�صي����اع لأوامر الجي�ش ب�إخالء
الطري����ق� .أجبر الأهالي محافظ البقاع على ترك مكتبه وظلت المدينة مقفلة الأبواب لثالثة
�أ�شهر بوجه الجميع.
�أ�ستدع����ى الرئي�����س ب�شارة الخ����وري ،الأمير فريد �شه����اب الى الق�صر الجمه����وري و�أتخد
مجل�����س الوزراء قرارا بتكليفه محافظا للبقاع بالوكالة لتهدئ����ة الأجواء نظرا ل�صداقة الأمير
حار�����س �شهاب ،والد رئي�س ال�شرط����ة الق�ضائية ،مع القا�ضي �أبو خاط����ر .قبل الأمير التكليف
وذه����ب ب�سيارت����ه الخا�صة يرافق����ه مفت�ش تحري� ،سائق����ا بت�صرفه ودخ����ل المدينة الى مكتب
المحاف����ظ ،حيث �أج����رى الأت�ص����االت وقدم التع����ازي الى القا�ض����ي بمقتل �إبنه وتعه����د ب�أ�سم
الدول����ة اللبنانية بمحاكم����ة الجندي لبيان الم�س�ؤوليات المترتب����ة بنتيجة الحادث .وبعد مرور
ع�ش����رة �أيام فـ����ي �سرايا زحلة الخالية م����ن الموظفـين ،زاره مطارنة زحلة لل����روم الأرثوذك�س
والكاثولي����ك ،مرحبين بمبادرته وه����و الوحيد الذي فو�ضه �ألأهال����ي بت�صفـية الحادث .فتحت
المدين����ه �أبوابها لل�سيارات ،كما فتحت المتاجر والم�ؤ�س�س����ات الإقت�صادية والمطاعم وعادت
الحي����اة الى �شرايين المدينة ،وتم ّكن بحنكته وثقة النا�س ب�شخ�صه من �إنهاء ثورة زحلة بوجه
الدولة اللبنانية ،ردا على مقتل �أبنها ال�شاب.
بعد ثالثة �أ�شهر �أعيد االمير فريد الى موقعه ،رئي�سا لل�شرطة العدلية فـي بيروت ،فتظاهر
�أهالي زحلة مطالبين الحكومة ب�إعادته الى زحلة لأنه �إكت�سب ثقة وود الأهالي .فزارهم �شاكر ًا
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من ّوه���� ًا ب�أن العدالة �ستقت�ص من الجاني وفقا للقواني����ن اللبنانية .هكذا ت�صرف الأمير فريد
بثقة النا�س وجدارته وخبرته الطويلة بالتعاطي معهم.
الأمير فريد �شهاب مديرا للأمن العام
طال����ب �سماحة مفت����ي الجمهورية اللبنانية ال�شيخ �شفـيق يم����وت ب�إقالة مدير الأمن العام،
�أدوار �أبي جودة ،بعد الك�شف عن تقا�ضيه ر�شاوى كبيرة من تجار الما�س يهود فـي فل�سطين لقاء
تمري����ر خدمات غير قانونية لهم على الحدود اللبنانية الفل�سطينية ،فـي �سنة النكبة ،1948 ،
بوا�سط����ة �أحد �أن�سبائه .انت�شر الخبر ولم يبق �أمام الرئي�س الخوري منا�صا �إ ّال ب�إقالته ،ف�أتخذ
مجل�����س الوزراء قرار ًا بنقل����ه مدير ًا عام ًا لوزارة التربية الوطنية وكان البديل عنه ،والأكف�أ هو
الأمي����ر فريد �شهاب ،الذي �أثبت ج����دارة وحنكة وخبرة مميزة بعمله الأمني والإداري ،ال�سيما
فـي زحلة ،ف�صدر المر�سوم رقم  12620تاريخ  29تموز  1948الذي ق�ضى بتعيين الأمير فريد
�شه����اب مدي����ر ًا للأمن العام برتبة وراتب رئي�س م�صلحة ممتاز م����ن الدرجة الثالثة وقد ت�سلم
موقع����ه الجديد والذي يطم����ح اليه بكفاءة منذ ت�أ�سي�س م�صلحة الأمن العام �سنة  ،1945فـيما
تول����ى رئا�سة ال�شرطة العدلية ،نائبه ،المفو�ض العام خري�ستو نفاع� ،صاحب الباع الطويل فـي
خدم����ة التح����ري ،وهو المتمر�����س منذ مطلع خدمته �سن����ة  .1920وقد عي����ن بالأ�صالة بموجب
المر�سوم رقم  14770تاريخ  23ني�سان �سنة  1949و�أ�ستمر بمن�صبه حتى �إحالته الى التقاعد
لبلوغه حدود ال�سن بتاريخ الأول من تموز �سنة .1954
خاتمة
ت����د ّرج الأمي����ر فري����د �شهاب بخدم����ة الأمن من����ذ التحاقه كمفو�����ض متمرن �سن����ة ،1930
مج����ازا بالحقوق ،بذكاء ممي����ز ،وتدرج بالتعرف الى مهام الإ�ستق�ص����اء والإ�ستخبارات وعمل
التح����ري على �أي����دي المفو�ضين الفرن�سين م����ن الأمن العام ،و�أكت�سب الخب����رات الهامة �أثناء
تق ّلب����ه فـي مواقع البولي�����س العدلي ،فـي ذلك الزم����ان( ،)1948-1930وارتبط بمجموعة من
المخبري����ن لقاء ت�أمين الأموال الالزمة اليهم وبع�ض الخدم����ات ،وا�ستمروا معه فـي �أي موقع
�أمن����ي �شغله ،لثقتهم به ومحبته����م لوطنيته ال�صادقة.داهم �أوكار القم����ار والمخدرات ،الحق
�أخط����ر المجرمين ،وتخف����ى لمتابعة �أج����راءات مر�ؤو�سيه للتحقق من جدي����ة مالحقاتهم ولم
يت����وان عن فر�ض العقوبات ال�صارمة بحق الفا�سدين والمتخاذلين ،وك�سب ثفة رجاله ،وتدرج
بالخدم����ة لي�صل ال����ى �أعلى المواقع ،رغ����م �أنه تع ّر�ض لل�سج����ن واالعتقال لأ�سب����اب �سيا�سية،
عن����د انتق����ال ال�سلطة فـ����ي فرن�سا من حكومة تج����اري الإحتالل النازي ال����ى حكومة الوطنين
بقي����ادة �شارل ديغول ،لكنه ع����اد و�أكمل م�سيرته التي لم تنته فـ����ي ال�شرطة الق�ضائية ،بل كان
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م����ن �أر�سى مدامي����ك مديرية الأمن العام كما يفهمها كتحري عتي����ق� ،أ�ستعان ب�أذكى الرجال،
وع ّلمه����م الخبرات التي �أكت�سيها فـي لبنان والخارج ،فكان����ت ال�شرطة الق�ضائية قوة يخ�شاها
المجرم����ون ويث����ق به����ا ق�ضاة النياب����ة العام����ة والتحقيق ،وت�سع����ى الى ك�شف �أخط����ر الجرائم
و�أكثره����ا غمو�ضا ،فحازت ثقة النا�����س والحكومة بزمن تكوين الإدارة اللبنانية الفتية بعد نيل
الأ�ستق��ل�ال �سنة  ،1943كان �أول م����ن �أدخل الكالب البولي�سة ال����ى ال�شرطة الق�ضائية ،وعمل
عل����ى تطوير هذه المجموعة التي تعتبر �أف�ض����ل من ك�شف المخدرات والمتفجرات و�إقتفاء �أثر
المفقودي����ن ،كم����ا تعمل ه�ؤالء الرجال عل����ى �أدارة الكالب البولي�سية فـ����ي �شرطة مدينة لندن
. Police Scot Land Yard
�سيبقى الأمير فريد حار�س �شهاب ،المتمر�س بخدمة التحري ،تاريخا نا�صعا فـي ال�شرطة
الق�ضائية التي �ستتطور الحقا عدة وعديدا ،تقوم بدورها الأ�سا�سي ك�ضابطة عدلية متخ�ص�صة
بالت�صدي الى كافة �أنواع الجرائم ،وتفخر ب�أنها قدمت الى الأمن العام اللبناني نواة النخبة
من المفو�ضين والمفت�شين والمامورين ،فكان منها الم�ؤ�س�س الأول � ،أدوار �أبي جودة والتي لم
تطل �أقامته فـيه ،ليخلفه الأمير فريد �شهاب ،القائد المميز ،لحقبة دامت ع�شر �سنوات ونيف
بجدارة وتنظيم ومواطنية �صادقة و�إنجازات مميزة .

المراجع:
 -1نق����وال نا�صيف�:س����ر الدولة:ف�صول فـي تاري����خ الأمن الع����ام � 1977-1945صادر فـي
بيروت .2013
 -2يمن����ى ع�سيلي و�أحمد �أ�صفهاني :فـي خدم����ة الوطن:من الأوراق الخا�صة للأمير فريد
�شهاب�.صادر فـي بيروت �سنة .2005
 -3حدي����ث الأمير فريد �شه����اب الى الإعالمية الم�صرية ليلى ر�ست����م � – 1965أر�شيف
تلفزيون لبنان.
 -4محفوظات قوى الأمن الداخلي.
� -5صفح����ات من تاريخ قوى الأم����ن الداخلي –�صادر عن المديري����ة العامة لقوى الأمن
الداخلي بيروت .2006
الأمير فريد حار�س �شهاب()1985-1905
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ه���ذا البح���ث �شئتُه ح���وار ًا هادئ ًا ،ومن القل���ب ،وعر�ض ًا موج���ز ًا لنتائج درا�س َتي���ن �أكاديم ّيتَين
وتفح�ص وثائق و�شهادات
�سابقتَين لي فـي مو�ضوع لبنان الكبير� ،أنطلق منه نحو �آفاق بحث جديدة ّ
ل���م ترد فـيهما ،وت�سليط �أ�ضواء على مواقف و�أحداث بارزة وغير معروفة كان لها �أث ٌر ب ّين فـي ن�ش�أة
الكيان.
فـي �إطارالتح�ضيرات لإحياء المئوية الأولى لإعالن لبنان الكبير  ،2020-1920والتي ال نعرف،
فـي ظ ّل هذه الظروف� ،إذا ما كانت �ستتاح لنا فرحة االحتفال بها� ،صدر لي �أواخر هذه ال�سنة ثالثة
كتب:
 -1حوار الهندو�سية والإ�سالم والم�سيحية :جنبالط اليوغي وعالقته بنعيمه والحايك.
 -2لبن���ان الكبي���ر المخا����ض الع�س���ير� :شهداء لبنان فـ���ي الحرب العظمى ودوره���م فـي ن�ش�أة
الكيان.
 -3ح���وار الأدي���ان فـ���ي لبن���ان :الم�سيح ّي���ة والإ�سالم تاريخ��� ًا وم�ستقب ًال ومعتق���دات فـي الفكر
اللبناني المعا�صر.
لبنان الكبير هو بالحري الرهان الع�سير
كتاب �أثار الكثير م���ن االهتمام والنقا�ش ،وعنوان���ه «لبنان الكبير �أم
وكان ق���د �صدرل���ي ٌ 2015
أخرج ْت المطابع من���ذ �أ ّيام طبعتَه ال�سابع���ة .لماذا هذا
لبن���ان خط�أ تاريخ���ي» .وتوالت طبعات���ه ،ف� َ
النجاح الالفت لهذا الكتاب؟!
�س����ؤا ٌل �أترك لغيري الإجابة عنه .ف�شهادتي فـي هذه الدرا�سة تبقى مجروحة .ولك ّنني �أ�ستطيع،
�أق ّل���ه وفـي هذه العجال���ة� ،أن �أتناول الدوافع التي حدت بي �إلى البحث فـ���ي هذا المو�ضوع ال�شائك،
والذي �أثار ،وال يزال ،الكثير من النقا�شات والخالفات.
�أن���ا بب�ساط���ة من جيل الح���رب اللبناني���ة الق���ذرة ( ،)1990-1975عانيت م���ن ِوزرها ك�سائر
طفت مرار ًا ب�سبب ا�سمي وما �أُن�سب �إليه من انتماء طائفـي.
�أتراب���ي ،ور ّبما �أكث���ر منهم بقليل� ،إذ ُخ ُ
وطالم���ا
���ث فـيه بالأحرى تاريخَ
ت�ساءلت خالل هذه الح���رب وبعدها :لماذا يبدو تاريخُ لبنان للباح ِ
ُ
َ
عامي -1918
���راع
طوائف و�أديان؟ وهل كان الم�شروع الذي �سعى �إلي���ه البطريرك الحو ّيك بين ّ
�ص ِ
التاريخي
ملح ًا وحثيث ًا خيار ًا �صائب ًا؟ �أم �أ ّننا ال زلنا ،وحتى يومنا هذا ،ندف ُع ثمن الخط�أ
� 1920سعي ًا ّ
ّ
الذي ارتُكب يومها؟!
���ات و ِفرق ًا دين ّية وطائفـي���ة متباينة العقائد
وجمع �أقوام ًاوفئ ٍ
وط���نٌ ا�س ُتح���دث ب�صيغة جدي���دةَ ،
واالنتماءات والم�شارب والوالءات ،وحت���ى الثقافات،فـي بقعة جغرافـ ّية �صغيرة مح�صورة بين بحر
يومها،
وجب���ال ،ون�ش����أ كيا ٌن �أُريد لهذه المجموع���ات المتنافرة �أن تكون هي �شعبه ،وم���ا كانت� ،أق َّله َ
جماعات و�شعوب.
�شعب ًا بل
ٍ
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على عتبة مئوية لبنان الكبري اخليار اجلغرافـي ّولد التنوّع الدميوغرافـي
درا�سة بقلم �أ .د .لوي�س �صليبا

الم�ضي ُقدم ًا فـيه
ره���ا ٌن كبير ع�سير ،ومع ذلك لم يتر ّدد البطريرك الكبي���ر لحظة واحدة فـي
ّ
التاريخيّ ،
حذره منه
ورفع لوائه ،وذلك رغم تحذيرات الكثيرين وتنبيههم له من مغ ّبة هذا الخط�أ
ّ
الأ�صدقاء والأبناء ،قبل والأعداء ،والحلفاء� ،أي الفرن�س ّيون ،قبل الخ�صوم.
معار�ضو لبنان الكبيرمن الموارنة
ّ
المحذرين كان �صديقه الوزير العثماني ال�سابق الأديب �سليمان الب�ستاني ()1925-1856
و�أ ّول
خ�صي�ص ًا للقاء بطريركه الآتي لرف���ع مطالب لبنان �إلى
وكان معتكف��� ًا فـ���ي �سوي�سرا ،فجاء باري����س ّ
م�ؤتم���ر ال�صلح فـي فر�ساي .حذاري قال الوزير المح ّنك الب�ستاني للبطريرك من هذا الخط�أ ،بعد
و�ضم جماعات
�أن �سمع عر�ضه للمطالب ،فتو�سيع الحدود اللبنانية �إلى ما وراء المناطق الم�سيحية ّ
غير متجان�سة �إلى لبنان �س ُيخ ّل بتوازنه( .لبنان الكبير� ،ص.)101
بم�شروعه ومطال ِبه!
ولم ي�أب ْه الحو ّيك لهذا التحذير ،وت�ش ّبثَ
ِ
ويخ�ص الكتاب �أبر َزهم،
و�سليم���ان الب�ستاني لم يكن �سوى واحدٍ من ُكثر عار�ضوا هذا الخيار.
ّ
ك ٌّل بف�صل.
وقالئل هم �أولئك الذين يعرفون �أن نابغة المهجر جبران خليل جبران ( )1931-1883عار�ض
قي���ام لبنان الكبير ،ون�شر فـي مج ّلة الهالل ت 1920/2فـي القاهرة مقالتَه ال�شهيرة «لكم لبنا ُنكم،
ينتقد
ول���ي لبناني» ،وقد َمنعت الرقاب���ة الفرن�سية يومها دخول هذه المقالة �إلى لبنان .وفـي مقالته ُ
وم�شروعهم���ا قائ ًال« :لبنا ُنكم
جب���ران م� ّؤ�س َ�سي لبن���ان الكبير البطريرك الحو ّي���ك والجنرال غورو
َ
دين وقائدِ جي�ش� ،أما لبناني فمعب ٌد �أدخله بالروح( ».م .ن� ،ص.)143
مر ّبعات �شطرنج بين ِ
رئي�س ٍ
وتبق���ى نب���وءة جبران المت�شائمة تثي ُر فـين���ا القلق والمخاوف ،وهو الم�شه���ور بر�ؤيو ّيته� ،إذ قال
فـ���ي مقال ِته هذه وك�أ ّن���ه ينظر �إلى �أ ّيامنا« :وماذا ع�سى �أن يبقى من لبنا ِنكم و�أبنا ِء لبنانكم بعد مئة
�سنة( ».م .ن� ،ص)144
ونح���ن اليوم ،وعلى عتب ِة مرور ق���رنٍ على هذا اللبنان الكبير ،ال ُ
نزال ن�ض��� ُع �أيدينا على قلو ِبنا
مخاف َة �أن تتحقّقَ نبوءةُجبران هذه.
معار�ضو لبنان الكبير الفرن�س ّيون
العام للمف ّو�ضية
روبير دو كيه ( ،)1970-1869الم�س�ؤول فـي الخارج ّية الفرن�سية ،ثم ال�سكرتير ّ
الفرن�سي���ة فـ���ي بيروت ،ونائب المندوب ال�سامي الجنرال غورو الطام���ح �إلى خالفته ،كان معار�ض ًا
ل�ضم الم���دن ال�ساحل ّية �إلى لبنان :بي���روت ،وخ�صو�ص ًا طرابل�س التي ق���ال عنها م ّرة �إنها
ب�إ�ص���رار ّ
معق ُ
���ل الأ�صولية الإ�سالمية  .Le Fief de l’Intégrisme Islamiqueوكان يدعو �إلى
تق�سيم لبنان و�سوريا �إلى دويالت �صغيرة متجان�سة دين ّي ًا( .م .ن� ،ص)114
ِ
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ومن كبار معار�ضي قيام دولة لبنان الكبير الجنرال الفرن�سي كاترو ،المندوب ال�سامي الحق ًا،
يومها �ضابط ًا م�ساعد ًا للجنرال غورو.
ومم ّثل الجنرال ديغول وفرن�سا الح ّرة زمن اال�ستقالل .وكان َ
رئي�سه غورو على �إن�شائه خط�أٌ �سيكولوجي �سيجعل
فاعتبر �أن هذا الكيانَ التي تعمل فرن�سا وال �سيما ُ
دول���ة االنتداب تخ�س ُرفـي �سبيله وال َء ك ّل الم�سلمين فـي �سوريا ولبنان و�صداقتهم( .م .ن� ،ص-161
.)162
غي�ض من فـي����ض ،ومج ّر ِد نماذج مع ّبرة ع���ن المعار�ضة ال�شر�سة التي
وم���ا ك ّل م���ا ذكرنا �سوى ٍ
ووجه بها ،ومن الداخل قبل الخارج ،م�شرو ُع البطريرك الحو ّيك يومها.
الهدف ال�صعب؟
فلماذا بقي م�ص ّر ًا على م�شروعه ،ومت�ش ّبث ًا به؟ وكيف �أُتيح له تحقيقُ هذا
ِ
لبنان الكبير ولد من رحم المجاعة والح�صار
ن�ستعر�ض ما ور َد فـ���ي ف�صول عديد ٍة طويلة
تحتاج �أن
الإجاب���ة ع���ن هذه الت�سا�ؤالت الأ�سا�س ّي���ة
َ
ُ
ومو ّثقة من الكتاب ،وهو بالطبع �أم ٌر غير مي�سور فـي درا�سة كهذه!
واللبيب من الإ�شار ِة
إ�ش���ارات لننطلق منها �إلى مباحث جدي���دة،
ل���ذا نكتفـي بجملة �إلماعات و�
ٍ
ُ
يفهم.
���ح المجاع���ة التي عانى منها اللبنان ّيون فـي الح���رب العظمى� ،إذ فتكت بنحو � 150ألف
كان �شب ُ
التاريخي.
لبناني ق�ضوا جوع ًا ،ال يزال جاثم ًا فـي وجدان هذا القائد الروحي والوطني
ّ
وفـ���ي كتابي الثاني لبن���ان الكبير المخا�ض الع�سير� ،أُ�شير �إلى ما ح���كاه الراهب الماروني الأب
بطر����س خويري الذي �أُر�سل �س��� ّر ًا �أثناء الحرب من م�صر �إلى لبنان ال�ستطالع �أو�ضاعه .وم ّما فعله
فـ���ي مه ّمت���ه الخطيرة والع�سيرة هذه �أ ّنه حمل معه فـي طريق العودة ع ّينات من القمح الأ�سود الذي
كان يو ّزعه الأتراك على اللبنانيين .و�أُر�سلت هذه الع ّينات �إلى مختبرات علم ّية للتحليل فـي فرن�سا،
وتب ّي���ن �أنها كانت تحوي ك ّمية وافرة من ال�سنتونين الم�ستخ َرج من الكر�س ّنة ال�سا ّمة ،و�أفاد الأط ّباء
�أ ّنه ال يمكن للإن�سان بعد �أكل هذه الحنطة �أن يعي�ش م ّدة طويلة.
�أنور با�شا والرغبة فـي الق�ضاء على اللبنانيين
وق���د �أ�شار وزي���ر الحربية العثماني ال�شهير يومها �أنور با�شا �إل���ى رغبة الأتراك االتّحاديين فـي
الق�ض���اء عل���ى اللبنانيين �أ�سوة بما فعلوا بالأرمن والأ�شوريي���ن وال�سريان وغيرهم .وينقل الخويري
كالم �أن���ور با�ش���ا الخطير هذا عن برق ّي���ة لأمير البحر الفرن�س���ي  Jaure Giberryوت�صريح
�أن���ور با�ش���ا العلني هذا نجده فـ���ي ر�سالة �س ّرية بعث به���ا الملحق الع�سكري الفرن�س���ي فـي القاهرة
دو �س���ان كينتين � De Saint-Quentinإلى ال�سي���د فـيليب برتلو �أمين عام وزارة الخارجية
فـ���ي  ،1916/5/21وم ّم���ا ج���اء فـيه���ا�« :أعلن �أن���ور با�شا علن��� ًا« :لن ت�ستعي���د ال�سلطن���ة العثمانية
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ح ّريته���ا و�شرفها �إال عندما تتخ ّل�ص من الأرمن ومن اللبنانيي���ن .لقد ق�ضينا على الأرمن بالحديد
()1
والنار،و�سنق�ضي على اللبنانيين بالجوع».
وكم���ا نجد ت�صريح �أنور با�شا فـي تقري���ر للمندوب ال�سامي البريطاني فـي م�صر هنري مكماهون
مرفوع��� ًا �إلى الخارجية البريطانية فـي  1916/5/26نق ًال عن مخ ِبر للإنكليز جاء من �سوريا ولبنان،
()2
«وكان فـي دم�شق فـي  ،1916/4/25وتتطابق معلوماته مع ما و�صل �إلينا من م�صادر �أخرى»
وينق���ل ه���ذا التقرير عن �أنور با�ش���ا الخبر والكالم التال���ي�« :إن �أنور با�شا عندم���ا كان فـي عاليه
الحظ فـي ح�ضرة جمال با�شا ب�أن الدولة العثمانية ال ت�ستطيع ا�ستعادة ح ّريتها و�شرفها �إال �إذا ط ّهرت
���م الق�ضاء على
الأمبراطوري���ة م���ن الأرمن واللبنانيي���ن .وقد ّتم الق�ضاء عل���ى الأرمن بال�سيف ،و�سيت ّ
اللبنانيي���ن بالمجاعة» (�شبيك���ة ،م� .س� ،ص .)71وي�ضيف تقرير مكماه���ون نق ًال عن المخبر و�شاهد
العيان هذا �أنه تحقيق ًا لهذا الهدف اتّخذت ال�سلطات التركية عدد ًا من الإجراءات ال�صارمة لمحا�صرة
مت�ص ّرفـية جبل لبنان ،فـيقول« :وعليه فقد ُفر�ض الحظر على ا�ستيراد الموا ّد الغذائية للبنان ما عدا
دقي���ق ال�شعي���ر ،وارتفعت الأ�سعار ما بين  3و� 6أ�ضعاف .وال ُي�سمح للرعايا اللبنانيين بدخول بيروت �إال
بجواز ولم ّدة �أ�سبوع فقط ،والر�سوم التي تُدفع لإ�صداره ريال مجيدي .وعند رجوع اللبناني للجبل من
وجلد .وكانت الحكومة تم ّد
بي���روت يتع ّر�ض لتفتي�ش دقيق ،ف�إذا ُ�ضبط ومعه قطعة خب���ز �صودرت منه ُ
يات كافـية ،بينما كان العديد من الم�سيحيين يموتون جوع ًا»( .م .ن� ،ص.)71
الم�سلمين بالدقيق بك ّم ٍ
�شديد ب ّري وبحري ،ت�س ّبب فـي تفاقم
ومعل���وم �أن جبل لبنان عانى فـي الحرب الكون ّية من ح�صا ٍر ٍ
المجاعة فـيه.
وغيرها جعلت الحو ّيك يت�ش ّبث بما من �ش�أنه �أن يخ ّل�ص �شعبه من � ّأي
ك ّل ه���ذه الأ�سباب والعواملِ ،
ُ
مرافئ بحر ّية من �ش�أنها �أن تخرق � ّأي ح�صار،
ح�صار �أو مجاعة محت َملة الحق ًا ،وذلك ب�أن تكون لوطنه
و�سهو ٌل ت�ؤ ّمن حاجة الأهالي الغذائية من القمح و�سائر الحبوب.
حدود لبنان فـي مفهوم بكركي التقليدي
الملح ه���ذا لم يكن مبتدع��� ًا ،فهو لم ْ
يفعل �س���وى �أ ّنه �سار
بي���د �أن البطري���رك الكبي���ر فـي مطلبه ّ
فـ���ي ّ
خط بكركي التقلي���دي فـي تعيين حدود لبنان وتحديدها .فلبن���ان البطريرك ّية المارونية �سبق �أن
ر�سم حدوده مع ّلمالحو ّيك ومن �سامه مطران ًا� ،أال وهو البطريرك الكبير الآخر بول�س م�سعد (-1854
َ
 )1890فـ���ي كتابه الد ّر المنظ���وم ،المطبوع  ،1863وكان المطران الحو ّي���ك �سكرتي َر هذا البطريرك
ومعاو َنه فـي بكركي( .م ن� ،ص.)274-273
والحدو ُد اللبنانية التي ر�سمها البطريرك م�سعد فـي كتا ِبه وب ّينها بالتف�صيل هي عموم ًا ما طالب
به الحو ّيك فـي م�ؤتمر ال�صلح فـي فر�ساي وبعده.
التبا�س محت َمل.
وتبقى �إ�شار ٌة بالغة الداللة ،وال ب ّد من ذكرها لإزالة � ّأي
ٍ
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الحو ّيك وحدود لبنان الجنوب ّية
ي�ضم َ
جبل عامل �إلى لبنان الكبير .وكتا ُبنا ُ
ن�ص ر�سالةٍبرقي ٍة �س ّرية
فالحو ّيك لم ي�ش�أ �أن ّ
يعر�ض َّ
من رئي�س الوزراء الفرن�سي مي ّلران �إلى مندوبه ال�سامي الجنرال غورو فـي بيروت فـي 1820/8/6
ال�صعب �أن ال
�أي قب���ل �إع�ل�ان لبنان الكبي���ر بثالث ِة �أ�سابيع فق���ط ،يقول مي ّل���ران فـيها« :يبدو م���ن
ِ
���ج بلبنان ،وذلك عل���ى الرغم من اعترا�ضات الموارن���ة� ،سنجقَ �صي���دا �أي الم�سلمين المتاولة
ندم َ
ال�شيع���ة �س ّكان بالد �صور و�صيدا الذين ال يمك���ن �أن نتر َكهم معزولين بين لبنان وبين الم�ستعمرات
ب�شكل فدرالي ،مع
ال�صهيوني���ة فـ���ي �شمالي فل�سطين .ف�أق ّل ما يمكن� :أن ُيربط �سنجق �صيدا بلبنان ٍ
بع�ض اال�ستقالل ّية» (م .ن� ،ص.)183
وفـ���ي ر�سال ٍة من المط���ران عبداهلل خوري رئي�س الوفد اللبناني الثال���ث �إلى م�ؤتمر ال�صلح �إلى
بطريركه الحو ّيك  1920نقر�أ �شكوى وتعبير ًا عن مخاوف ب�أن الفرن�سيين ،وطبق ًا لتعبير المطران:
ِ
«�سي�أخ���ذون الم���دن والأرا�ضي الخ�صبة ،وي�ضيف���ون �إلينا جبا ًال على جب���ال ،ويعطوننا نحو �80ألف
�شيعي» (م .ن� ،ص.)184
والح���دود التي كان يطال���ب بها البطريرك الحو ّي���ك تعتمد عموم ًا مجرى نه���ر الليطاني كح ّد
فا�ص���ل بي���ن لبنان وفل�سطي���ن� ،أما الفرن�سي���ون فكان طموحه���م �أن يم ّدوا هذه الح���دود حتى ع ّكا.
نق���ر�أ فـي تقرير لمرا�س���ل جريدة ل�سان الحال فـي باري�س بتاري���خ  1919/11/12عن اللقاء الثاني
بي���ن الحو ّي���ك ورئي�س الحكوم���ة الفرن�سي يومذاك كليمن�ص���و على هام�ش م�ؤتم���ر ال�صالح ما يلي:
«يوج���د خريطت���ان للحدود من جهة الجنوب ،الواحدة تجعل الح ّد الفا�ص���ل نهر الليطاني ،والثانية
ع��� ّكا .والمفه���وم من مطلب غبط���ة البطريرك الحو ّيك �أن الح ّد الفا�صل م���ن جهة الجنوب هو نهر
الليطاني .والحكومة الفرن�سوية تريد �أن تجعله ع ّكا كي ال ت�ضط ّر �إلى ت�أليف حكومة �صغيرة منفردة
()3
إقليم �صغير»
فـي � ٍ
فم���ا يذكره مرا�سل ل�سان الحال ع���ن الموقف الفرن�سي ب�ش�أن المنطقة التي تمت ّد بعد الليطاني
و�إدخالها �ضمن لبنان الكبير يتطابق مع ما �أوردناه للت ّو من ر�سالة مي ّلران �إلى غورو.
ويبدو الحو ّيك مت�أرجح ًا بالن�سبة �إلى حدود لبنان .فهو الحق ًا وفـي ر�سالة �إلى �سفـير فرن�سا فـي
لن���دن بول كمبونفـي  1920/1/28ي�ش ّدد على ترابط م�صال���ح فرن�سا مع تو�سيع لبنان ،ويطرح نهر
القا�سمي���ة (الليطان���ي) كاحتمال للحدود الجنوبية �إذا ّ
تعذر جعل الناق���ورة النقطة ال�ساحل ّية لهذه
()4
الحدود»
()5
ومع ذلك تبقى م�ساحة لبنان فـي الخريطة التي ق ّدمها الحو ّيك تقارب  6200كلم مر ّبع!
فالمح�صلة النهائية �أي �إعالن لبنان الكبير بحدوده التي ر�سمها االنتداب
وبكلمة موجزة مك ِّثفة،
ّ
الفرن�س���ي ل���م تك���ن تتطابق مع برنام���ج �أو م�شاريع �أي ح���زب �أو فريق �سيا�س���ي �أو طائفـي فـي لبنان
�ضم جبل عامل �إلى لبنان.
�أوخارجه .فالموارنة ،وعلى ر�أ�سهم بطريركهم ،عار�ضوا ،ب�صراحةَّ ،
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الخيار الجغرافـي على ح�ساب الديموغرافـي
ح�ساب الخي����ا ِر الديموغرافـي .وال
اعتمدالحو ّي����ك الخيا َر الجغرافـي على
والخال�ص����ة ،فقد
ِ
َ
ُ
نزال� ،إلى اليوم ،نعاني من تداعيات هذا الخيار.
بي����د �أ ّننا� ،إذا حكمنا على خيار الحو ّيك من هذا المنظور الوحيد ،نكون ح ّق ًا غير من�صفـين
و�آحادي����ي الر�ؤي����ة ،وكمن ال يرى من ك����وب الماء �سوى ن�صفه الفارغ! و�أكتفـ����ي ،فـي هذا ال�صدد،
ب�شهادة الم�ؤ ّرخ����ة الفرن�سية �إليزابيت بيكار  Elisabeth Picardفهي ترى �أن قيام لبنان
م�شروعين
وج����ه �ضربة قا�ضية �إل����ى
َ
الكبي����ر  1920وك�أ ّن����ه �أ�ص����اب ع�صفو َرين بحجر واح����د� :إذ ّ
()6
مناف�سين� :سوريا الكبرى و�إ�سرائيل الكبرى.
َ
ً
ُ
َ
و�ضع لبن����ان وموقعِه المح�شور جغرافـ ّيا بين َ
هذي����ن الكيانين .وجز ٌء كبي ٌر
وم����ن هنا حراجة ِ
من �أزمات لبنان ،وم�شاكلِه يعو ُد �إلى هذا الموقع الجغرافـي الدقيق ،و�أطماع هاتَين الجارتَين.
م�س�ألة وادي الن�صارى مج ّرد �أ�سطورة
هذا جز ٌء ي�سير ،لكنه بالغ الداللة من تاريخ لبنان الكبير المو ّثق .بيد �أنّ هذا التاريخ اكتنفه
الحق���� ًا الكثير ال ُلب�س ،بل من الأ�ساطي����رّ .
وكل فريق �أو مجموعة �سو�سيولوجية �أطلقت �أ�سطورة �أو
تعددي ًا
�إ�شاع����ة .كمث ِ
����ل قول البع�ض �إن البطريرك الحو ّيك �شاء عن �ساب����ق ت�ص ّورٍ وت�صميم وطن ًا ّ
ُ
متن ّوع ًا ال �آحادي البنية على مثال �إ�سرائيل التي لم تكن قد �أن�شئت بعد.
وم����ن بين ه����ذه الأ�ساطير العديدة تتو ّقف درا�ستُنا عند واحد ٍة ال ت����زال تُذكر وتُروى ،وك�أ ّنها
الجنوبي �أي جبل
�ضم الط����رف
حقيق����ة ثابت����ة ودامغة� .أال وهي الإ�شاعة القائل����ة �إن الحو ّيك �آثر ّ
ّ
�شمالي �أي وادي الن�صارى ال�سور ّية الواقعة ما بعد ّ
الخط الجغرافـي الطبيعي
عامل ،على طرف
ّ
�أي النهر الكبير الفا�صل بين لبنان و�سوريا.
����ق فـي الأ�صول والوثائ����ق والبحوث الأكاديمية العائدة �إل����ى تلك الحقبة وما
وبع����د ٍ
بحث مع ّم ٍ
ُعر�ض �أ�ص��ل� ًا على البطري����رك ،وال هو رف�ضها.
بعده����ا ،تب ّي����ن للباح����ث �أن وادي الن�صارى ل����م ت َ
أ�سا�سه لم ُيطرح بتات ًا يومها ال من الفرن�سيين وال من � ّأي فريق �آخر! ّ
وكل ما فـي
والمو�ض����وع م����ن � ِ
الأم����ر� ،أ ّنه �أُثير الحق ًا من فريق مع ّين للطعن فـي م�ساع����ي الحو ّيك وم�شروعه .والف�صل الطويل
م����ن الكتاب (ب/4ف� ،3ص )290-265الذي يدر�س بت�أنٍ وحياد هذه الم�س�ألة ُيغني عن الإطالة
ب�ش�أنها هنا.
وخال�ص����ة القول فـي هذا المج����ال �أ ّننا �ألفنا الكتابة اال�ستن�سابي����ة للتاريخ ،وخلط الأ�ساطير
وكل طائفة ،ب����ل ّ
والإ�شاع����ات بالوقائع والحقائقّ .
وتوجه �سيا�سي �أو �إيديولوجي ،يكتب
كل م�شرب ّ
عل����ى هواه! ويبدو الم�شهد �أمام الباحث �أحيان���� ًا ،وك�أ ّننا اخترعنا كيان ًا فـي �أيلول  1920و�شئنا �أن
قيا�سه!
نف�صل له تاريخ ًا على ِ
ّ
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�ضرورة الم�صالحة مع تاريخنا
وم���ن بين التح��� ّركات الأخيرة مظاهرة قام بها طلاّ ب جامع ّيون وتالم���ذة لبنان ّيون ع�شية عيد
اال�ستق�ل�ال �أي نه���ار الخمي����س � 2019/11/21أم���ام مبن���ى وزارة التربية فـ���ي الأون�سكو/بيروت،
وع َبر ًا لمن يعي ويعتبر.
و�أحرق���وا فـيه���ا عدد ًا من كتب التاريخ المدر�سية .و�أرى لها
ٍ
دالالت بعي���دةِ ،
يبتعد عن الحقائق ،ويتعامى
فالتاريخُ الذي نع ّلمه لأبنائنا هو فـي الغالب م�صطن ٌع مفبرك ،وكثير ًا ما ُ
ع���ن و�ض���ع الإ�صبع على الجرح .وكتابي الثاني «لبنان الكبير المخا����ض الع�سير» �أ�ستهلُّه ب�إثارة هذه
المع�ضلة ،وم ّما �أقول (�ص« :)14-13خال�ص ُة ما ندعو �إليه تخت�ص ُره عبار ٌة واحدة« :الم�صالحة مع
تاريخن���ا» ،فال م�صالحة حقيق ّية مع ال���ذات ومع الآخر من دون م�صالح ٍة مع تاريخنا .فم�صالحتُنا
تتم بتجاهل تاريخنا وتنا�سيه ،وال بتحويره وتلميعه وتدوير الزوايا
م���ع ذاتنا ومع قريبنا ال يمكن �أن ّ
فـي���ه .لأن ت�أثيرا ِته تزداد خطورة عندها )...( .ف�أن ن�شفى م���ن �أوجاع تاريخنا و�أمرا�ضه وفواجعه
وما�سة ل�شفاء الذاكرتَين والوع َيين الجماعي والفردي»
حاجة �ضرور ّية ّ
نموذجي���ن لبناني م�سيحي ،وعروب���ي �إ�سالمي فـي
ف�صول الكت���اب (ب/3ف )3يعر�ض
و�آخ���ر
ِ
َ
كتابة التاريخ ،ويف ّندهما.
وثائق القن�صلية الفرن�سية وم�شروع الحملة على لبنان
وم ّم���ا يدر�س���ه هذا الكتاب الثاني م�س�أل َة وثائق القن�صلي���ة الفرن�سية فـي بيروت التي وقعت فـي
بمعزل عن م�شروع
�أي���دي الأتراك و�أوقع���ت الكثير من ال�ضحايا وال�شه���داء .ولي�ست هذه الم�س�أل���ة
ٍ
الحمل���ة التي كان ّ
يخطط لها الفرن�س ّي���ون فـي مطلع الحرب الكون ّية الحت�ل�ال لبنان و�سور ّيا .وجاء
احتاللهم لجزيرة �إرواد  ،1915فـي �إطار الإعداد لها ،كما جاءت مه ّم ُة الأب بطر�س خويري الآنفة
ُ
قن�صل فرن�سا فـي بي���روت ،قبيل الحرب ،فرن�سوا جورج بيكو منهمك ًا
الذك���ر فـي هذا الإطار .وكان
فـ���ي الإع���داد لهذه الحملة ،ف�أغفل حرق وثائق القن�صل ّية ،واكتفى ب����أن �أخفاها فـي مخب�أ �س ّري فـي
ج���دار مم ّوه عرف به ترجمان القن�صل ّي���ة فـيليب زلزل ،ف�أف�شى الحق ًا ال�س ّر �إلى الأتراك .والدرا�سة
ت���روي تفا�صيل ك ّل ذلك)7(.وغ���ادر بيكو بيروت فـي �أوائل ت 1914 /2م�سرع��� ًا وواعد ًا بعودة قريبة
ج ّد ًا.
ح�سابات حقل بيكو لم تتطابق مع ح�سابات بيدر الح���رب الكون ّية .فتع ّث َر م�شرو ُع الحملة.
لك���ن
ِ
ُ
�سقوطه وب���ا ًال على اللبنانيين الذين عانوا
و�أطل���ق الإنكليزعلي���ه ر�صا�ص َة الرحمة كما �سيلي ،فارت ّد
من المزيد من نقم ِة الأتراك كيد ًا وت�شفّي ًا.
وينق���ل الباحث البريطاني جايم�س با ّر James Barrع���ن وثائق وم�صادر عديدة �أن بيكو:
المرجح �أن الدولة العثماني���ة �ستخو�ض الحرب �ضد فرن�سا
«وفـ���ي حال���ة من الي�أ�س عندما بدا م���ن
ّ
والحلف���اء فـي ف�صل الخريف رتّب بطريقة �س ّرية �أن تز ّود الحكومة اليونان ّية الم�سيحيين فـي لبنان
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ب���ـ � 15ألف بندقية ومليو َني طلقة نارية من الذخائر .وعندما ن�شبت الحرب ّ
ا�ضطر للمغادرة .وكان
تو ُّق���ع بيك���و �أن فرن�س���ا �ست�شنّ حملة ب�سرع���ة كي ت�ساعد الث���ورة اللبنانية التي �ستن�ش���ب بعد و�صول
الأ�سلح���ة فـ���ي غير مح ّله .وبناء على هذه الفر�ضية ترك وثائق القن�صلية مخفـ ّية فـي داخلها عو�ض
حرقها .وعندما �أ�سرع �إلى ظهر ال�سفـينة ليغادر بيروت قال لحظة وداع ّ
الموظفـين المح ّليين الذين
()8
أ�سبوعين»
تركهم فـي بيروت� :إلى اللقاء بعد � َ
وتفح ٍ�ص لكثير من
ورواي���ة ب���ا ّر هذه ،والتي حوت عنا�صر ومعطيات عديدة ،تحت���اج �إلى ٍ
تدقيق ّ
تفا�صيله���ا .و�سنكتفـ���ي هنا بالتركيز على م���ا ذكره ب�ش�أن ت�سليح اللبنانيين للث���ورة على الأتراك ،ال
�سيما و�أ ّنه مو�ضوع لم يلقَ بعد االهتمام الكافـي.
والكلمة الف�صل فـي هذه الم�س�ألة تبقى للوثائق .وبالعودة �إلى �أر�شيف الخارجية الفرن�سية ،نجد
برق ّية من بيكو �إلى وزير الخارجية دولكا�سيه � Delcasséأر�سلها من القاهرة فـي 1914/11/5
�أي بع���د �أ ّي���ام قليلة من مغادرته بي���روت .وبرق ّيته هذه فـ���ي غاية الأه ّمية ،فهي تقري���ر وتقييم فـي
وعر����ض لم�ساعيه الأخيرة قبل مغادرة
�آن للو�ض���ع فـ���ي لبنان غداة دخول الدولة العثمانية الحرب،
ٍ
بي���روت .ول ّما كانت ه���ذه البرقية/التقرير غير مترجمة فـي ال�سابق �إل���ى العربية ،ف�سنقّدم تعريب ًا
�أمينا لها نتلوه بتعقيب .يقول بيكو لوزير خارج ّيته:
وثيقة بيكو عن م�شروع مقاومة لبنانية
العام ،للح�صول على �أ�سلح ٍة تُر�سل �إلى
ألح اللبنان ّيون ب�ش ّدة ،ومنذ �أ�سابيع ،على قن�صل فرن�سا ّ
«� ّ
تعد تركي ،وهذا �أم ٌر �أح�سب �أن �سفارة فرن�سا قد �أعلمت معاليكم به .بيد �أنني،
الجبل لمقاومة �أي ٍّ
ونظر ًا لل�سيا�سة التي اتّب َعتْها حكومات االتّفاق الو ّدي الثالث تجاه تركيا لتج ّنب الحرب معها ،لم �أ َر
وجوب اال�ستجابة المبا�شرة لهذه المطالب.
ات عا ّم���ة �أخرى ،فتتجاوب معها م ّما
ُقدم هذه المطالب �إلى قن�صل ّي ٍ
وم���ع ذلك ،وتحا�شي��� ًا لأن ت َّ
رت الإجراءات النهائية م ّدة �شه َرين ،على �أن يقوم القن�صل
ي�ض��� ّر بم�صلحتنا،
وافقت ،وبعد �أن �أخّ ُ
ُ
العام لليونان ،والذي ال يمكنه �أن يناف�سنا فـي �سوريا ،بمباحثات مع المجموعات اللبنانية .والحكومة
ّ
اليوناني���ة ،وفـي �سبيل الت�ضليل فـي بيروت ،فـ���ي حال ن�شوب �أعمال عدوان ّية بين تركيا ودول الوفاق
ناري .و�سيلتقي المندوبون اليوم
الو ّدي الثالث ،فهي م�ستع ّدة لت�سليم � 15ألف بندقية
ومليوني ٍ
طلق ّ
ّ
فـي الإ�سكندرية.
والق���رار الذي اتّخذه لبنان بالمقاومة� ،إذا حاول الجي����ش العثماني الدخول �إلى الجبل ،يطرح
بو�ض���وح م�س�ألة معرفة �إذا ما كانت لدينا الن ّية بالتدخّ ���ل فـي �سوريا .وال ن�ستطيع ،فـي الحقيقة� ،أن
امتناع من جانبنا ،فـي الظروف الراهنة� ،س ُي ِ�ض ّر بق ّو ٍة بت�أثيرنا فـي هذا البلد .وذلك
نتجاهل �أن �أي
ٍ
نتيج���ة للخيبة العميقة التي �سي�س ّببها للجميع ،وللت�شجيع الذي �سيمنحه لبع�ض مناف�سينا .والأماني
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مجال
���ي ك ّل المندوبين لحظة مغادرتي ال تد ُع �أي ٍ
بع���ود ٍة �سعيد ٍة �إلى �سوريا جديدة ،والتي حملها �إل ّ
ّ
لل�شك من هذه الناحية.
�إن الظ���روف الراهن���ة م�شابهة ج ّد ًا لتلك الت���ي ُوجدنا فـيها فـي م�صر �سن���ة  .1885وتداعيات
الموقف الذي �سنتّخذه �ستكون م�شابهة �أي�ض ًا .ويتو ّقف على قرارنا ت�سوية م�س�أل ٍة لن تكون ثمة عودة
�إليه���ا بال ريب .ومن الناحية الما ّدي���ة ،فالمعطيات بالمقابل مختلفة تمام��� ًا .فك ّل الأو�ساط ،وحتى
الإ�سالمية العربية التي عانت للت ّو من م�صادرات مد ّمرة قام بها نظا ٌم �إرهابي ،جاهزة �أن ت�ستقبل
كمخ ّل�صي���ن �أولئ���ك القادمين ليح ّرروها من ني���ر ال ُيحتمل .ولي�س هذه الأو�س���اط وح�سب ،بل حتى
ق���د ا�ش ُتغ���ل بعمق على الجي����ش كذلك .لذا فالذين در�س���وا الو�ضع الراهن للبل���د ال ي�ش ّكون من �أ ّننا
إنزال للدفاع عن
�سنج ُ
���د فـ���ي الجبل بين ثالثين و� 35ألف متط��� ّو ٍع جاهزين لالن�ضمام �إلى عملي���ة � ٍ
���ل كهذا .وبالمقاب���ل فلن نلقى عند
امتي���ازات لبن���ان وللكف���اح حتى النهاية فـ���ي بلدٍ م� ٍ
ؤات ج ّد ًا لعم ٍ
الفـيال���ق العثمان ّي���ة �إال مقاومة �ضعيفة ج��� ّد ًا .وفـي هذه الظروف فالأمر ال يحت���اج �سوى �إلى �إر�سال
�ضابط �إذا �أمكن ،وعددٍ موازٍ من ال�ض ّباط
كتيبة من � 1500إلى �ألفـين من ع�ساكر الجبال مع �أربعين
ٍ
المخ�ص�صين لتدريب كوادر الجي�ش المح ّلي .وبالفعل ف�إن اللبنانيين ي�ش ّددون بق ّوة على �أن يقو َدهم
ّ
�أجانب تالفـي ًا للمناف�سات المح ّلية.
وفـي حال �أُ ْت ِبعت القطيعة الدبلوما�سية بمبا�شر ٍة للعمل ّيات العدوانية ،ف�سيكون من بالغ الأه ّمية
�أن نتم ّك���ن م���ن تجميد مجموعة مه ّمة من الأف���واج العثمانية التي �س ُيحال بينه���ا وبين الو�صول �إلى
الجبه���ة الم�صرية .لذا �أرى م���ن واجبي �أن �أ�ش ّدد على معاليكم على درا�س���ة هذا الو�ضع حا ًال ،و�أن
�أتلقّ���ى التعليمات ب�ش����أن ال�سلوك الذي يجب �أن �أتّبعه مع المندوبي���ن اللبنانيين الذين رافقوني �إلى
م�ص���ر .وفـ���ي غياب �أ ّية تعليم���ات مخالفة ،ف�س�أ�ستق ّل ي���وم ال�سبت القادم �أول باخ���ر ٍة م�سافرة �إلى
()9
فرن�سا �إنفاذ ًا لتعليمات ال�سفـير»
م�شروع ثورة لبنان ّية �أُجه�ض
يطرح تقرير بيكو هذا �إ�شكال ّيات عديدة ،ويفتح مجاالت وا�سعة وغير مطروقة للبحث.
تتم� ،أو �أُجه�ضت فـي مهدها.
فهو يعر�ض بو�ضوح لإرها�صات �أولى لثورة لبنانية على الأتراك لم ّ
وي�ؤ ّكد بيكو فـي تقريره �أ ّنه ا�صطحب معه على الباخرة التي �أق ّلته �إلى اال�سكندرية مندوبين وزعماء
لبنانيي���ن لإكم���ال المفاو�ضات مع اليونانيين فـي م�ص���ر ،والو�صول �إلى اتّفاق ب�ش����أن ت�سليح يوناني
للث��� ّوار اللبنانيي���ن .وي�ضيف �أن الطرفـين مجتمعان الآن فـ���ي الإ�سكندرية للتباحث .فما الذي �أعاق
االتّفاق ،و�إتمام ال�صفقة التي �سعى �إليها القن�صل الفرن�سي خالل وجوده فـي بيروت بك ّل قواه؟!
لع ّل مفتاح الجواب عن هذا ال�س�ؤال الإ�شكالي الكبير يكمن فـي البرقية الجوابية لوزير الخارجية
الفرن�س���ي دولكا�سي���ه .ففـ���ي � 1914/11/13أر�سل ه���ذا الأخير ر ّده على طروح���ات القن�صل العام
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وم�شروع الحملة التي يقترحها .ويقول الوزير�« :إن الحكومة الفرن�سية در�ست االقتراحات المق ّدمة،
وه���ي تق��� ّدر �شعور اللبنانيين وال�سوريين تجاه فرن�سا ،ولك ّنها ال تنوي ،فـي هذه الظروف ،فتح جبه ٍة
ع�سكري���ة �ض ّد ال�سلطنة العثمانية ،لأن الق ّوات المتو ّفرة ُح�ش���دت ك ّلها على الجبهة الفرن�سية .وهي
تعتب���ر �أن م�صير الحرب �سيق َّرر فـي �أوروبا .و�أن �شروط ال�س�ل�ام التي �ستفر�ضها الجيو�ش الحليفة
()10
بعد انت�صارها هي التي �ستحقّق �أماني ال�شع َبين ال�سوري واللبناني»
ويب���دو �أن ج���واب الحكومة الفرن�سي���ة الراف�ض �أطاح بم�ش���روع الثورة وت�سليحه���ا .والالفت �أن
معطيات من م�صادر دبلوما�سية
المحتملين تتقاطع مع
معلوم���ات بيكو عن �أعداد الث��� ّوار اللبنانيين
ٍ
َ
�أخ���رى .ففـي ر�سال��� ٍة من ال�سفـير البريطاني فـي �أثينا �إلى الخارجي���ة فـي لندن فـي 1924/12/31
راهب
معطيات
�أي بع���د �شهر ون ّيف من تقرير بيكو ،ينقل ال�سفـي���ر �إلى حكومته
ٍ
ٍ
ومعلومات �أدلى بها ٌ
ي�سوع���ي مالطي �أتى من زحلة وا�سم���ه �شارل �أبيال  ،Charles Abelaوي���رى الأب �أبيال�« :أن
خم�سي���ن �ألف ًا من الموارنة كانوا قد ان�ض ّموا �إلى الحلفاء �إذا ما نزلوا فـي الأ ّيام الأولى للحرب .بيد
���وم يمر ُ
يجعل احتم���ال تح ّركهم �صعب ًا .والأهالي هناك ي�س ّرهم منظ���ر �أ ّية �سفـينة للحلفاء
�أن ك ّل ي ٍ
()11
تم ّر على ال�ساحل»
و�ضع �شبيه بم���ا حدث لفرن�سا فـي م�صر  1885قد
ويب���دو �أن تحذي���ر بيكو حكومته من مواجهة ٍ
ذهب �أدراج الرياح .يومها ،و�إثر ثورة عرابي  1882لم يكن الفرن�س ّيون يرغبون فـي توريط �أنف�سهم
ع�سكري �إلى جانب الإنكليز ،وتركوا ه�ؤالء يتو ّلون بمفردهم �أمر الحملة على م�صر .وهذا
عمل
فـي ٍ
ّ
م���ا جعلهم الحق ًا ي�أ�سفون ب�ش ّدة( )12على موقفهم المتخ���اذل هذا الذي �أفقدهم ت�أثيرهم ونفوذهم
فـي م�صر ل�صالح مناف�ستهم بريطانيا.
�أم���ا م���ا ح�صل تحديد ًا وكيف �أُجه�ض م�شروع الثورة اللبنانية ه���ذه فـي مهده فـيلخّ �صه الم�ؤرخ
الفرن�س���ي كلواريك Cloarecنق ًال عن �أر�شي���ف الخارجية الفرن�سية وم�صادر �أخرى ،فـيروي �أن
اللبنانيي���ن فـي م�صر ،وبت�شجيع م���ن ال�سلطات البريطانية ،ح�شدوا فـ���ي �أ�سابيع قليلة ،ثالثة �آالف
متط��� ّوع للم�شاركة فـ���ي تلك الحملة الموعودة على ال�ساح���ل اللبناني-ال�سوري .ولكن ،وبعد احتالل
الجي����ش التركي لجب���ل لبنان فـ���ي  1914/11/22ت�ضاربت المواقف الفرن�سي���ة والبريطانية ب�ش�أن
متابع���ة التح��� ّرك .فر�أى وزي���ر الخارجية البريطاني غ���راي �أن م�ساندة انتفا�ضة كه���ذه �أم ٌر خطير
���م للأ�سلحة �إل���ى اللبنانيي���ن .كما �أوقفت
و�ساب���ق لأوان���ه .ورف�ض���ت الحكوم���ة البريطانية �أي ت�سلي ٍ
()13
ال�سلطات البريطانية حملة تجنيد المتط ّوعين اللبنانيين فـي القاهرة .
�سوء ت�ص ّرف بيكو بوثائق القن�صلية
وبق���ي ت�س��� ّرع بيكو و�س���وء ت�ص ّرفه بوثائ���ق القن�صلية نقطة �س���وداء فـي �سج ّله عن���د اللبنانيين
والعرب عموم ًا .فهو عندما ُع ّين مندوب ًا �سامي ًا لفرن�سا فـي �سوريا ولبنان ( )1918/4/9لم يلقَ من
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جانب اللبنانيين وال �سيما الم�سيحيين �سوى قبول وتعاونٍ فات َرين� .إذ كانوا فـي الحقيقة يعانون من
ح�سا�س ّي���ة تجاهه .ويعود ذلك �إلى م�س�ؤول ّيته ،و�إن اعتُبرت غير مبا�شرة ،عن وقوع وثائق القن�صلية
الفرن�سية فـي بيروت ب�أيدي الأتراك .نقر�أ فـي تقرير فرن�سي ر�سمي غير مو ّقع وبعنوان «الو�ضع فـي
�سوري���ا» مرفوع �إلى وزارة البحري���ة الفرن�سية ،ومنها �إلى وزارة الخارجي���ة فـي  1918/12/1نقد ًا
الذع��� ًا لو�ضع بيكو المندوب ال�سامي جاء فـيه« :وحتى بين الم�سيحيين ،فال�سيد جورج بيكو ال يتمتّع
�إال ب�شعبي���ة �ضعيفة .وذلك ب�سبب حادثة وثائق قن�صلية فرن�سا :فهم لم ين�سوا بعد �أن �إهماله يومها
()14
دفع الكثير من الزعماء العرب ،والعديد من الزعماء اللبنانيين من �أ�صدقائنا حياتهم ثمن ًا له»
دور �شهداء لبنان فـي ن�ش�أة الكيان
وير ّك���زُ كتابنا الثاني «لبنان الكبير المخا�ض الع�سير» على دو ِر �شهدا ِء لبنان  1916-1915فـي
البحث فـي م�آثر اثنين منهم هما الأخ َوين فـيليب وفريد
ويتب�س ُط فـي
ِ
التمهيدِ لن�ش�أة الكيان ّ ،1920
ُ
التع�صبية التي �أودت بحيا ِتهما �شنق ًا من �أجل �إيجاد توازنٍ طائف ٍـي ما
الخازن.
ويتناول خفايا اللعبة ّ
بي���ن ال�شهداء ،كان ال�سفّاح جمال با�شا ب�أ�ش ّد الحاجة �إليه المت�صا�ص النقمة فـي العالم الإ�سالمي
الناتجة عن تعليقه خير ِة �ش ّبانِ العرب الم�سلمين على �أعواد الم�شانق فـي �آب  ،1915و� 6أيار .1916
ُ
ويتو ّق ُ
ويك�شف عن
���ف ،ه���ذا الكتاب عن���د جدل ّي ِة العالقة بي���ن ال�سفّاح والبطريرك المارون���ي.
يرغم الحو ّيك على اال�ستقالة .وكان قد ج ّهز بدي ًال
وثائقَغي���ر متداول���ة ت ُ
ُثبت �أن جمال با�شا �أراد �أن َ
عنه ،لكن م�سعاه فـي محاول ِة �إرغامه على اال�ستقالة ونفـيه �أُحبط بنتيجة تدخّ ل النم�سا حليف ِة تركيا
فـي الحرب ،ومن ورائها الكر�سي الر�سولي.
جندي مجهول
ب�شارة البواري:
ّ
جندي مجهول فـي الحرب ُغم���ط حقُّه و�أُ َ
غفل ذك ُره� .إنه
وت�شي��� ُر ه���ذه الدرا�سة الثانية �إلى دور
ٍ
ب�شارة جرج�س البواري ابن البوار فـي فتوح ك�سروان .عمل فـي �إرواد مع الفرن�سيين ،وغامر بحيا ِته
المحا�ص���ر .وكان دو ُر البواري ج ّد
م���رار ًا لإي�صال الم�ساعدات المال ّي���ة والغذائية �إلى �أفراد �شعبه
َ
فحكم جم���ال با�شا عليه بالإعدام غياب ّي��� ًا ،ون ّكل ال ُ
أتراك
ك�س���ر حلقة الح�صار التركي،
���وي فـي ِ
حي ّ
َ
ألغام على مدخل مرف����أ جونيه لمواجه ِة
ب�شقيق���ه ال���ذي ُنفـي وا�ستُ�شه���د فـي الأنا�ضول ،وو�ضع���وا ال َ
���ات �أمثاله�( .ص .)33وتبقى لن���ا مذ ّكراتُه منار ًة ووثيق��� ًة نفـي�سة عن تلك الأ ّيام
تح ّركا ِت���ه ،ون�شاط ِ
ْ
«اجعل وط َنك فوق م�صلح ِتك ،وم�صلحتُك دون م�صلح ِة
الرهيبة ،وفـي م�سته ّلها يقول مو�صي ًا ابنه:
�أبن���ا ِء وط ِنك ،وحياتَك فدى ال ْأم َرين .ف�إن لم ت�س َع ْد دنيا ،ف�ستُحمد �آخرة .وخ ّل ْف بدورِك لن�س ِلك ما
أنت بذكري»
ُ
بذكر َك كما � َ
اجتهدت �أنا �أن �أخ ّل َف لك .ف�إن خير ًا فتا ِبع ،و�إن �ش ّر ًا ف�أح�سن .واجعلني ِ
المف�ض ِلين ،و�صدق فـينا قول مق ّد ِم كتابه ال�شيخ
�أ ّم���ا نحن ،فن�سينا ب�شارة الب���واري و�أمثا َله من
ِ
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���رام لبنان ،وال يذكرون غير
�إدوار الدح���داح (����ص�« :)34سين�سونك وين�سون من حذا حذ َوك من ك ِ
نفو�سهم .هذه طبيع ُة فـي الإن�سانُ ،قتل الإن�سان ما �أكف ُره»
الذين ل ّوعوا قلو َبهم وقتلوا َ
َ
َ
البا�سل من فتوح ك�سروان ،و�أمثا َله
المجهول
���دي
فع�سان���ا ،فـي هذه المئوية ،ن�ستذك ُر هذا الجن َ
أ�صحاب الف�ضل علينا وعلى �آبائنا.
من �
ِ
�شكيب �أر�سالن �أمير الأدوار الملتب�سة
الكتاب الثاني «لبنان الكبير المخا�ض الع�سير» دور الأمير �شكيب �أر�سالن �أثناء
وم ّما يتو ّق ُف عنده
ُ
َ
�ص
الف�صل
الحرب الكون ّية�،أمي��� ُر الأدوار والمواقف الملت ِب�سة ،ت�س ّميه الدرا�سة وبذا ُت َعن ِون
المخ�ص َ
ّ
�ل�ات ب�ش�أنه ،ف َن َ�س َب �إليه العديد م���ن �أُ َ�سر ال�شهداء
ل���ه( .ب/3ف .)2فق���د ت�ضاربت الآرا ُء والتحلي ُ
���ات وعم ً
�ل�ا د�ؤوب ًا للإيقاع بهم عند الأتراك وجمال با�شا ،فـي حي���ن ذكر ُ
بع�ض الروايات دور ًا
و�شاي ٍ
حمي���د ًا له فـي نجاة البع�ض الآخر من النفـي �أو حتى حبل الم�شنقة .فبين هذا التناق�ض النافر �أين
آخر مت�ص ّرفـ���ي جبل لبنان �أوهان�س با�شا المن�شور ِة
تكم���نُ الحقيقة؟
ُ
ت�ستند الدرا�سة �إلى مذ ّكرات � ِ
م�ؤخّ ���ر ًا فـ���ي محاول��� ِة جالء بع�ض الحقائ���ق فـي هذا ال�صدد .ول���ن َ
ندخل فـ���ي التفا�صيل ومرو ّيات
الوثائ���ق ،فالف�ص ُ
ال�ش���رح الطويل .و�أكتفـي هنا ب�إ�شارة
ومو�سع،والعودة �إليه تكفـينا م�ؤون َة
���ل
ٌ
م�سهب ّ
ِ
لم ترد فـي الكتاب .يتناول الم�ؤ ّرخ �إميل يو�سف حب�شي الأ�شقر( )15فـي كتابه ال�صادر � )16(،1920أي
مبا�شرة بعدنهاية الحرب ،هذا الجدل والنقا�ش الذي �أثير حول �شخ�صية �أر�سالن ،ودوره الملتب�س
ن�ص ر�سالة بعث بها جمال با�شا من القد�س �إلى مم ّثله فـي جبل لبنان وحاكم هذا
يومها ،وهو يورد ّ
الجب���ل ال�ضابط محمد ر�ض���ا ،يقول له فـيها« :ق���ل للأمير �شكيب �أنه ي�ستطي���ع �أن يعيدمن المنفى
�أخ�صام���ه ومريديه»( )17وي�ضيف حب�ش���ي معقّب ًا على هذه الر�سالة« :ال تختل���ف الأقالم فـي �أن هذا
الرج���ل كان ق���ادر ًا ،لو �أراد� ،أن يع ّدل �أحكام ال�سجن والإبعاد حتى �أحكام الإعدام التي كتبها جمال
با�ش���ا ،نظ���ر ًا �إلى �صحب���ة االثنين ،و�إدالل الو ّد على القائ���د ال�سفّاح .ويثبت �أكث���ر الذين �أ�صيبوا �أن
�صح منتهى الل�ؤم ...وك ّلما انتحل
نف����س الأمير ترتاح �إلى الأحكام الظالمة على مواطنيه ،وهذا �إذا ّ
الحجة على ُبغ�ض���ه لبالده وانتقامه من بع�ض
الحجة �إثر ّ
ل���ه �أ�صحابه ع���ذر ًا انتف�ضت الأقالم تورد ّ
الخا�صة على م�صلحة وطنه� ...إن مبد�أ المي���ر �أ ّنه يكره الفرن�ساويين
خ�صوم���ه ،و�إيثاره م�صلحت���ه
ّ
تع�صباً
والإنكلي���ز والعرب .وال ّ
يف�ضل �أ ّمة على �أ ّمة الت���رك ،لأنها فـي عرفه �أ�صلح �شعب .ولع ّله �أكثر ّ
للترك من الترك �أنف�سهم» (م .ن� ،ص.)189
()18
�صح».
هل بالغ حب�شي فـي حكمه على الأمير؟! ي�ستوقفنا �أو ًال تحفّظه على ما ينقل «هذا �إذا ّ
كم���ا يلفتن���ا قوله �إن النقا�ش ب�ش�أن دور الأر�سالني فـي الح���رب كان حامي ًا ج ّد ًا فـي زمنه (،)1920
�أي مذ و�ضعت هذه الحرب �أوزارها.
ويم�ض���ي حب�ش���ي ،فـيناق�ش ّ
مكذبي االتّهامات الت���ي �سيقت بحقّ الأر�سالن���ي ودوره ال�سلبي فـي
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الح���رب ،فـيقول« :ف����إذا لم يكن هذا �صحيح ًا ،ف�أي���ن �أعماله خالل الحرب ،وه���و فـي �أعلى منزلة
يحجنا بها �أن�صاره؟ و�إذا �س ّلمنا
الحجة التي ّ
و�أرف���ع مكان ،بل وهو فـي �سماء مجده وعزّه؟! وما هي ّ
�أ ّنه بريء ،ف� ّأي �شيء يثبت براءته؟» (حب�شي ،م� .س� ،ص.)189
التهم���ة الأ�سا�سي���ة التي ي�سوقها حب�شي �ض��� ّد الأمير الأر�سالني تُخت�صر فـ���ي �أ ّنه لم يفعل �شيئ ًا
�إيجاب ّي ًا خالل الحرب ،وكان فـي ذروة عزّه وجبروته ،وك ّل الأتراك ،ال �سيما زعماء االتّحاد والتر ّقي
يطلب
�أ�صدقاء له .ولو فعل �شيئ ًا لكان ظهر� ،أو كان هو و�أن�صاره قد �أذاعوه ،وك ّرروا الإ�شادة به .وهو ّ
ب ّين���ة عل���ى ما ي ّدعون .ويتابع حب�شي توجي���ه �سهامه الحا ّدة ،و�سيل اتّهامات���ه ،فـي�ؤ ّكد �أنّ الأر�سالني
�أث���رى خالل الح���رب ثرا ًء فاح�ش ًا« :ولقد �أ�صب���ح �صاحب ثرو ٍة كبيرة ،بالرغم ع���ن بذخه ،ونفقاته
الخارج ّية» (حب�شي ،م� .س� ،ص .)190من �أين له ك ّل هذا؟! يجيب حب�شي عن هذا ال�س�ؤال الخطير،
فـي�ؤ ّك���د �أ ّن���ه كان يتقا�سم مع �أخي���ه الأمير عادل �أر�سالن الأرباح الطائل���ة الحتكار القمح وغيره من
الموا ّد الغذائية التي عزّت وندرت �أثناء الحرب ،و�صارت �أغلى من الذهب نف�سه ،يقول عندما يروي
�سي���رة عادل �أر�س�ل�ان فـي الحرب« :حت���ى �إن ال ُق ُطر التي كانت ت�شتغل لح�س���اب الجي�ش الهمايوني
ا�شتغل���ت �أي�ض��� ًا لح�ساب المير ع���ادل يقت�سم الأرب���اح هو و�أخوه وبع����ض �أ�سيادهما �أم���راء الجي�ش
ُ
و�ض ّباته» (حب�شي ،م� .س� ،ص.)201
وتبقى �شهادته نموذج ًا م ّم���ا قيل فـي هذه ال�شخ�ص ّية الغام�ضة الأدوار ،والمتناق�ضة المواقف.
وق���د نقلت درا�ستنا بحياد مواقف كثيرة �أخرى .وذك���رت الر�أي والر�أي الم�ضا ّد فـي هذا المو�ضوع،
و�سع���ت �إل���ى �أن تف ّند هذا وتغربل ذاك فـي �سبيل م�ألفة تكون الأقرب �إلى الوقائع ،وع�ساها تكون قد
حمل���ت جديد ًا فـي هذا ال�ش�أن .والأمير �إن كثرت ب�ش�أن���ه الأقاويل واالتّهامات ،فلأنّ «ج�سمه ل ّبي�س»
طبق ًا للتعبير العا ّمي.
الطائفـية والمذهبية ال نراهما �إال عند الآخر
وم�س�أل���ة �أخرى ،و�أخيرة� ،أو ّد �أن �أثيرها فـيه���ذا البحث .وهي من ُ�صلب �أجواء ما يدر�سه كتابي
الأ ّول ،وظه���رت جل ّي ًا وتفاقمت فـي زم���ن ن�ش�أة لبنان الكبير� .إنها المذهبي���ة المقيتة بين الطوائف
أخ����ص الح�سا�سي���ة بين الموارنة وال���روم الأرثوذك�س .وم�شكلتنا دوم��� ًا �أ ّننا ال نرى
الم�سيح ّي���ة ،وبال ّ
التع�ص���ب الدين���ي والطائفـي والمذهبي �إال عن���د الآخر! ونتعامى ع ّما تج��� ّر الح�سا�س ّيات المذهب ّية
ّ
علينا من م�صائب .الموارنة (والكاثوليك عموم ًا) والروم ال خالفات وال اختالفات عقائد ّية بينهم،
���م كل هذه الح�سا�س ّيات التي تبلغ ح ّد الكراهية؟ وتو�ضيح ًا لما �أق�صد� ،أنقل عن الأديب وال�شاعر
ف ِل َ
()19
الق�ص���ة ،يرويها من تجربت���ه الطويلة فـي �سلك
اللبنان���ي بول�س �سالم���ه ( ،)1979-1902هذه ّ
قت بين فريقَين كانا يقتت�ل�ان لأ�سباب حزبية
���ت فـي �إحدى قرى الك���ورة ،ف َو ّف ُ
الق�ض���اء ،يقول« :كن ُ
تافه���ةَ ،
يدي،
ف�ش َك���را لي جميلي ،واحتجزني رئي�س البلد ّية للغداء .واتّجه ُ
���ت ناحية الح ّمام لأغ�سل ّ
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���ت �س ّيدت���ان تتك ّلمان فـي المطب���خ .قالت الأولى لرفـيقته���ا�« :شو قو ِل���ك هالم�ستنطق روم �أو
ف�سمع ُ
ألحت الأولى على كوني مارون ّي ًا ،واحتدم الجدال بينهما.
موراني» فقالت الثانية� :سمعت �إ ّنو روم .ف� ّ
وبع���د الغداء تقدّمتا م ّن���ي معتذر َتين عن �س� ٍؤال �أدرك ُته ُم�سبق ًا ،لأ ّنه كان مو�ضوع حوارهما فـي المطبخ.
فقالت الكبرى� :إنت موراني �أو روم �أرثوذك�س؟ فقلتُ �أنا موراني ،ولكن ج ّد بيت �سالمه اللبنانيين �أرثوذك�سي
فابتهجت ،وقال���ت لرفـيقتها بلهجة المنت�صرة� :شفتي ،جدّو
ق ِ���دم لبنان من ع ّمان فـي القرن ال�سابع ع�شر.
َ
()20
وجو»
روم ،تط ّلعي فـيه مليح ،هيئة الم�سيح على ّ
ويع ّلق �سالمه ،ويع ّقب على هذه الحادثة�« :ش ّبهتني بال�س ّيد له المجد ،وال هي وال �أنا ر�أينا وجهه ّ
الو�ضاء،
التع�صب ّ
يتخطى مدى الب�صر والب�صيرة» (م .ن� ،ص.)161
ولكن ّ
ً
ً
التع�ص���ب ،مذهبيا كان �أم طائفـ ّياُ ،يعمي الب�صر والب�صيرة ،وهذا ما حدث فـي زمن ن�شوء لبنان
�أج���ل ّ
()21
الكبير ،وال يزال يحدث ،وهو الع ّلة الرئي�سية التي تهدّد وجود هذا الكيان وا�ستمراره.
جدوى قراءة الما�ضي ومتغ ّيرات الحا�ضر
ومظلم فـي �آن ،فـي حا�ضرنا المر َبك والم�أزوم؟!
م�شرق
ما�ض ٍ
وختام ًا ،فما جدوى الإ�ضاءة على ٍ
ٍ
والرخي�ص ثمن ًا .فهل نجحنا فـي �إقامة دول ٍة
والغالي
�أورثن���ا الآب���ا ُء كيان ًا فت ّي ًا دفعوا فـي �سبيله دماءهم
َ
َ
وتحر�سه؟
الكيان
ترعى هذا ِ
ُ
م���ن بي���ن الأمثال اللبنانية واح��� ٌد مع ّبر قد يحمل الجواب ،ويقول« :قال �أي مت���ى ب�صير ع ّنا دولة؟ قالو
()22
القيامة بعدا مط ّولة»
ومن بين هذه الأمثال كذلك ما يب ّين �أه ّمية الدور اال�ستثنائي الذي لعبه قائد روحي ووطني تاريخي ق ّل
(عمار ،م� .س� ،ص.)59/6
�أن يجود الزمان بمثله ،ويقول هذا المثل« :ما ك ّل ما بط�ش التركيِ ،قدر لبكركي» ْ
و�أكتفـي هنا بما قاله الكاتب الفرن�سي موري�س با ّري�س (�Barrès)1923-1862شهادة فـي هذا الرجل
الكبي���ر وفـي دوره اال�ستثنائي« :كان البطريرك الحو ّيك تلميذ روما ،بيد �أ ّنه كان يف ّكر دوم ًا ب�شعبه ال�شرقي
ال�صغي���ر ويحمل���ه فـي قلبه ،وكانت قيادته ل�شعبه خالل م�سيرته البطريرك ّي���ة روح ّية ومعنو ّية و�سيا�سية فـي
()23
�آن ،وهو لم يتوانَ لحظة واحدة عن ال�سهر على م�صالح رع ّيته من ك ّل قلبه و�شفافـ ّيته»
دين ودنيا جاءوا بعده ،ويقول:
وبالمقاب���ل فبع�ض الأمثال الأخرى يع ّبر عن خيبة كبرى من �أدوا ِر ِ
رجال ٍ
(عمار ،م� .س� ،ص.)39/6
«ما ت�سنّ ع ذوقك القوانين متل رجال الدين» ْ
ونح���ن غالب ًا ما لم نق���ر�أ المتغ ّيرات ،ال �سيما تلك التي حملتها و�سائل التوا�صل الحديثة ،و�أ�س�أنا تقدير
()24
نازف منذ زمن .ف�ل�ا حيا َة لهذا
جرح ٍ
�أثره���ا  .وفـ���ي ه���ذا المثل اللبناني الأخير م���ا ي�ض ُع الإ�صبع عل���ى ٍ
الفتي النا�شئ �إال بدول ٍة مدن ّية َعلمان ّية ت�ساوي بين ك ّل مواطنيها �أمام القانون ،وتق�ضي على التحالف
الكيان ّ
المزمن بين الطائفـية والف�ساد َ
اللذين يفتكان بج�سم الوطن.
()25
وال�سالم.
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على عتبة مئوية لبنان الكبري اخليار اجلغرافـي ّولد التنوّع الدميوغرافـي
درا�سة بقلم �أ .د .لوي�س �صليبا

.p50 ,2002 ,préface de Henry Laurens, Paris, CNRS Editions
.Hokayem, op. cit, p432 - 14
� - 15إمي���ل يو�س���ف حب�شي الأ�شق���ر (� ،)1981-1888صحافـي وروائي من بيت �شباب/المتن ال�شمالي،
ووالد الأديب والروائي يو�سف حب�شي الأ�شقر .تع ّلم فـي مدر�سة قرنة �شهوان ،وانطلق فـي عالم ال�صحافة
وه���و ل���م يتجاوز الرابع���ة والع�شرين ،ف�أن�ش�أ جريدة النتيجة  1912فـي جوني���ه� ،إال �أن الحكومة العثمانية
�أوقفته���ا �إ ّب���ان الح���رب  ،1915فعم���ل فـي جري���دة الب�صير .ث���م �أن�ش�أ  1929مجل���ة �شهرية با�س���م «الليالي»،
مخت�ص���ة ب�إ�ص���دار رواي���ات م�ستوحاة م���ن الثقاف���ة ال�شرقية
وا�ستم��� ّرت فـ���ي ال�ص���دور �إل���ى  ،1940وكان���ت
ّ
والإ�سالمي���ة .ان ُتخ���ب م���راراً رئي�س���اً لبلدي���ة بيت �شباب .عم���ل ّ
موظفاً فـ���ي العدلي���ة  .1928-1924ا�شتهر
برواياته التاريخ ّية الم�ستوحاة من تاريخ الإ�سالم ،ويقول عنها ابنه الأديب والناقد يو�سف حب�شي الأ�شقر
�إن وال���ده كان فـ���ي روايات���ه التاريخ ّية �أكثر حداثة م���ن جرجي زيدان ،وذلك لع���دم ت�ص ّرفه بال�شخ�ص ّيات
التاريخ ّي���ة عل���ى مزاج���ه وهواه .من م�ؤ ّلفاته-1 :جه���اد لبنان وا�ست�شهاده ،بي���روت ،1920 ،ويروي فـيه ما
الغ�ساني ،بيت �شب���اب ،1929 ،ط ،1958 ،2ط.1975 ،3
عان���اه �إ ّب���ان الح���رب -2 .1918-1914الحارث الأكب���ر ّ
-3النعم���ان الثال���ث مل���ك الع���راق ،بي���ت �شب���اب ،1930 ،ط ،1958 ،2ط ،1975 ،3ط-4 .1983 ،4زين���ب ملكة
تدم���ر ،بي���ت �شب���اب ،1931 ،ط ،1960 ،2ط-5 .1980 ،3بلقي�س ملكة اليم���ن ،بيت �شباب ،1932 ،ط،1958 ،2
ط-6 .1980 ،3ح�سناء الحجاز ،بيت �شباب ،1933 ،ط-7 .1960 ،2الحارث ملك الأنباط ،بيت �شباب،1934 ،
ط ،1960 ،2ط-8 .1983 ،3هند والمنذر ،بيت �شباب ،1935 ،ط ،1963 ،2ط-9 .1983 ،3اليتيمة ال�ساحرة،
بي���ت �شب���اب ،1936 ،ط ،1962 ،2ط-10 .1983 ،3فتاة ال�ش���ام ،بيت �شباب ،1937 ،ط-11 .1960 ،2محمد و�أ ّم
كلث���وم ،بي���ت �شب���اب-12 .1938 ،العا�شق المجنون ،بي���ت �شباب-13 .1939 ،ال�سفّ���اح والمن�صور ،بيت �شباب،
 ،1940ط�-14 .1960 ،2أ�س���د وكوث���ر ،بيت �شباب ،1943 ،ط-15 .1951 ،2الأمير العا�شق ،بيت �شباب،1948 ،
ط ،1951 ،2ط-16 .1983 ،3لق���اء المح ّبي���ن ،بي���روت ،1963 ،ط-17 .1983 ،2هن���د �أ�سي���رة ُكلي���ب ،بي���روت،
د .ت ،ط-18 .1985 ،2خيان���ة وغ���در ،بي���روت-19 .1964 ،فاجع���ة كرب�ل�اء ،بي���روت .1965 ،و�إل���ى ذل���ك فله
مجموعة من المقاالت فـي مجلاّ ت الجندي اللبناني ،وال�سنابل ،والورود ،والحكمة ،وفـي جريدة النهار.
يخ�ص
 - 16كتاب���ه م���ن �أوائل ما �صدر عن لبنان فـي الح���رب الكونية  .1920ويقع فـي خم�سة ف�صول
ّ
فـي���ه كل �سن���ة م���ن �سنوات الحرب بباب .وهو يفت���ح فـي الف�صل الثالث من كتابه مل���فّ �شخ�ص ّيات لبنان ّية
وفرن�سية وتركية عديدة (� 16إكليريكي و 94علماني من اللبنانيين 8 ،فرن�سيين ،و� 9أتراك) لعبت �أدواراً
متباينة فـي الحرب من التموين �إلى التجويع ،ومن الحماية �إلى الو�شاية .ويث ّمن دور المتفانين لإنقاذ
الأطف���ال وال�شيوخ من براثن الموت جوعاً .وينتق���د دور المحتكرين والوا�شين الذين ت�س ّببوا بالمجاعة
�أو النفـ���ي �أو الإع���دام �شنقاً .وفـي هذا ال�سياق يرد حديثه ع���ن الأمير �شكيب �أر�سالن و�شقيقه عادل .وفـي
الكتاب نفحة �صحافـ ّية �أدبية راقية وم�ش ّوقة تم ّيزه عن �سائر ما ُكتب فـي المو�ضوع .ي�صف الكاتب مث ً
ال
جم���ال با�ش���ا عندم���ا زار بعب���دا فـ���ي �آب  ،1915وكان حا�ض���راً ،فكت���ب« :ك�أ ّن���ه كان يق ّلد بوناب���رت فـي بع�ض
حركات���ه ،يم�ش���ي وي���ده فـي �صدرت���ه ،وهوم�ستقي���م الخط���وات ،ولع ّله كان يلق���ي يده عل���ى م�س ّد�سه داخل
�ص���دره ،وعين���اه تج���والن ك�أنهما مر ّكبت���ان على زئبق .ال يلتف���ت �إال من طرف عينه ،وال ت���زور االبت�سامة
�شف َتي���ه �إال عندم���ا يخا�صر الح�سان ،ويعاقر بنت الحان ،ويو ّقع �أحكام الإعدام .و�إذا بانت �أ�سنانه فكالنمر
يك�شّ ر لفري�سته» (حب�شي ،م� .س� ،ص.)98
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 - 17حب�شي� ،إميل يو�سف ،جهاد لبنان وا�ست�شهاده ،بيروت ،مطبعة ط ّبارة ،ط� ،1920 ،1ص.189
- 18ال يكتفـيحب�ش���ي الأ�شق���ر بالحك���م عل���ى المي���ر �شكيب ،ب���ل يتابع ليتن���اول دور �أخي���ه المير عادل
وتف�سر انقالبها م���ن ال�شيء �إل���ى نقي�ضه،ومن
�أر�س�ل�ان ،فـي�ؤ ّك���د �أن م�صلحت���ه ه���ي الت���ي تحكم مواقف���هّ ،
منا�صرة الأتراك �إلى مواالة �أعدائهم ال�شريفـيين ،ويذكر �أنّه كان فـي الحرب من كبار محتكري القمح،
وقد حقّق �أرباحاً طائلة من ذلك ،فـيقول عنه (�ص�« :)202-201شقيق المير �شكيب ونائب فـي البرلمان
أحب فـي�ص ً
ال وال�شريفـيين لم�صلحته �إ ّبان
أحب الترك لم�صلحته �إ ّب���ان عزّهم .و� ّ
العثمان���ي �أثناء الحربّ � .
ع ّزه���م .فه���و يعبد نف�سه ،وال ف�ضل له فـي �شيء م���ن الأ�شياء ...يبغ�ض فرن�سا بغ�ضاً �شديداً على ما ظهر
م���ن �سيا�ست���ه ،ويتظاهر �أنّه �إنكليزي المبد�أ ،ولع ّله �صادق� .إنه �أحد �أبطال القمح المج ّربين الذين ت�شهد
�صوف���ر وعالي���ه عل���ى احتكارهم ...ول ّما و�ضعت الح���رب �أوزارها ،لج�أ �إلى ال�شري���ف فـي�صل ،و�أخذ ورفاقه
يز ّين���ون لفـي�ص���ل �أ ّن���ه �أمي���ر البالد بح���قّ الإرث ،و�أن �سوريا تترامى عل���ى �أقدامه ،و�أنّ فرن�س���ا ال ت�ستطيع
ً
عم�ل�ا بدون���ه» .ويخل����ص �إلى �أنّ الأمير عادل يحاول محاكاة �شقيقه ،دون �أن ي�صل �إلى دهاء هذا الأخير:
«يتك ّلف الر�صانة تك ّلفاً ،لكنه ال ي�ضاهي �أخاه» (حب�شي ،م� .س� ،ص.)201
- 19ترجمنا له ،ودر�سنا بع�ض نتاجه فـي كتابنا� :صليبا ،د .لوي�س ،القرابين الب�شرية فـي اليهود ّية
القديم���ة ذبيحة يفتاح فـي التوراة والتلمود والميثولوجي���ا والم�سيحية والإ�سالم والآداب ،جبيل/لبنان،
دار ومكتبة بيبليون ،ط ،2020 ،1ب/4ف� ،4ص.432-415
� - 20سالمه ،بول�س ،فـي ذلك الزمان ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،ط� ،1971 ،1ص.161-160
يق�ص���را ،وفـي ظ���روف عديدة ،فـ���ي دفع ه���ذه «الح�سا�سية
 - 21وفـ���ي الحقيق���ة ف���كال الفري َقي���ن ل���م ّ
المذهب ّي���ة» نح���و ال���ذروة ،ويع ّب���ر ع���ن ذل���ك بع����ض الأمث���ال اللبناني���ة مث���ل�« :إذا الكناف���ة بيدخ�ّل اّ ت���وم،
���ب ال���روم» .ويقاب���ل هذا المثل ما ي���ر ّدده بع�ضهم« :اهلل روم ،وكلب الجي���ران ماروني» .ومن
المورانيبيح ّ
(عمار ،م� .س� ،ص.)28/4
بك�سر را�سو الق ّدوم» ْ
الأمثال الأخرى« :الخوري مارون من �أميون» ،و»الروم ما ّ
�إنّها �آف ٌة مزمنة ،نجرجرها منذ مئات ال�سنين وال نعرف منها خال�صاً.
ْ - 22عم���ار� ،شوق���ي �أني����س ،مو�سوعة جذور للأمث���ال اللبنانية ،بيروت� ،إ�ص���دار م� ّؤ�س�سة جذور ،ط،1
� ،2006ص.38/5
Barrès, Mauris, Une enquête aux pays du Levant, préface- 23
.90-pp89 ,1 Vol ,2005 ,)de Jacques Huré, Houilles (Yvelines
 - 24ل���م ن ِ���ع بع���د مث ً
ال �أن �صناعة الخب���ر ،وترويجه ،و�إي�صال المعلومة ،وتعبئ���ة النا�س وتحري�ضهم
ك ّله���ا ل���م تعد حكراً على و�سائل الإعالم ،كما كانت من���ذ عقدَين .وهذا بح ّد ذاته ٌ
�سيف ذو ح ّدين ،فهومن
ناحية يك�سر جدران االحتكار العالية،ويتيح للجميع �إبداء ر�أيهم ،و�إي�صال �صوتهم ،لكنّه بالمقابل يعطي
ح���قّ ال���كالم لكثي���ر من المه ّم�شين والفو�ضو ّيين الذين لم يكن يح�س���ب لهم � ّأي ح�ساب ،ولم يكن لهم � ّأي
ت�أثي���ر .وفـي ذلك يق���ول الروائي والمفكّر المعروف �أمبرتو �إيك���و (:Emberto Eco )2016-1934
«�إن و�سائ���ل التوا�ص���ل �أعط���ت الي���وم حقّ ال���كالم لجحافل من الأغبياء ل���م تكن تتك ّلم فـ���ي ال�سابق �إال فـي
الخ ّمارات والبارات،وال ت�س ّبب �أي �ضر ٍر للمجموعة ،وكان يت ّم �إ�سكاتها فوراً .وهي اليوم تملك حقّ الكالم
مثلها مثل حائ ٍز على جائزة نوبل».
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موقع ر�ؤ�ساء االنتداب:
�شارل دبا�س� ،أيوب تابت
وبرتو طراد
د� .ألك�سندر �أبـي يون�س
�أ�ستاذ محا�ضر فـي الجامعة اللبنانية
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المقدمة
يقول الفارابي« :وج����ود المدينة مرهون بوجود الرئي�س ،و�صالح الرئي�س ي�ؤدي الى �صالح المدينة،
وف�ساده ي�ؤدي الى هالكها .»...ومن م�آثر الر�ؤ�ساء فـي لبنان ما ُيروى عن الرئي�س �أيوب تابت الذي كانت
الحرب العالمية الثانية محتدمة فـي عهده .فحين فر�ضت ال�سلطات الفرن�سية نظام الإعا�شة والتقنين،
�أمر مدير الإعا�شة �آنذاك ن�صري لحود ب�أن ُير�سل فرن الحايك ا�ستثنائي ًا الخبز الأبي�ض الى بيت الرئي�س
فـيما كان ال�شعب ي�أكل الخبز الأ�سود ،ولما عرف الرئي�س �أيوب تابت بذلك ،ا�ستدعى ن�صري لحود وقال
ل����هِ �« :أع����د الخبز الأبي�ض الى الفرن واعلم انه من الخير للحاكم العادل �أن ي�أكل مع �شعبه الخبز الأ�سود
ويحافظ على وجهه الأبي�ض ،من �أن ي�أكل وحده الخبز الأبي�ض ويطل على �شعبه بوجه �أ�سود».
وكم����ا �أن الرئي�س �أي����وب تابت قد بلغ عنده التق�شف حد الذهاب الى مرك����ز عمله فـي ال�سرايا م�شي ًا
تخ�ص�ص له الدولة
عل����ى الأقدام ،هكذا �ألـ ّمت الفاق����ة بالرئي�س �ألفرد ن ّقا�ش وهو ابن الثمانين ،ول����و لم ّ
�ألف ليرة �شهري ًا بمبادرة من الرئي�س ف�ؤاد �شهاب لكان مات من الجوع.
وث ّم����ة عهود كانت قبائ����ل ال�سيا�سة فـيها ت�أكل خبز ال�شعب وخبز الوط����ن ،هكذا و�صف ال�شاعر نزار
قبان����ي الرئي�س اليا�س �سركي�����س بقوله�« :إن و�ضعه مع قبائل ال�سيا�سة فـي لبن����ان �شبيه بو�ضع المب�شرين
م����ع �أكلة لحوم الب�شر فـي �أفريقي����ا»� .إن ما تمحوه ذاكرة الأحكام تحفظه ذاك����رة التاريخ ،لذلك اخترنا
الحديث عن كيفـية و�صول ثالثة ر�ؤ�ساء ا�ستثنائيين الى موقع رئا�سة الجمهورية.
ت� ّأ�س�س����ت دولة لبنان الكبير فـي العام  ،1920و�أُعلن الد�ستور ر�سم ّي ًا فـي � 23أيار  ،1926ومعه ولدت
رئي�س للجمهورية ،فاعتبر الموارنة �إن
الجمهورية اللبنانية .وكان على مجل�سي ال�شيوخ 1والنواب انتخاب ٍ
م����ن ح ّقه����م تبو�ؤ الرئا�سة الأولى كونهم م� ّؤ�س�سي الدولة اللبناني����ة وع ّرابوها ،لكن ذلك لم يح�صل �إذ ّتم
انتخاب �شارل دبا�س� 2أول رئي�س للجمهورية اللبنانية من الطائفة الم�سيحية الأورثوذك�سية وذلك فـي 26
�أ ّيار  .1926وفـي العام ّ ،1943تم تع ّيين �أيوب تابت 3رئي�س ًا للدولة من الطائفة الم�سيحية البروت�ستانت ّية،
م����ن ّثم ع ّين بترو طراد 4رئي�س ًا ،وهو ينتمي الى الطائفة الم�سيحية الأورثوذك�سية .وفـي العام  1932كاد
�أن ُينتخب م�سلم �سني لرئا�سة الجمهورية اللبنانية وهو ال�شيخ محمد الج�سر ،وطرح ا�سم �سامي ال�صلح
فـي انتخابات  1943الرئا�سية.
لم����اذا يعتب����ر الموارنة �إن موقع رئا�سة الجمهورية اللبنانية هو م����ن ح ّقهم ،مع العلم �أن الر�ؤ�ساء لم
ي�ستخدم����وا �صالحياتهم قب����ل الطائف ،بل اعتمدوا التواف����ق مع مك ّونات المجتم����ع اللبناني؟ ولماذا ّتم
انتخ����اب وتع ّيين ر�ؤ�س����اء جمهورية قبل اال�ستقالل من خارج نادي الموارنة فـي بع�ض الحاالت؟ وهل هذا
مخالف للد�ستور والأعراف؟
الموارنة ورئا�سة الجمهورية
ع����رف الموارنة خالل المراحل التاريخية منذ القرن الخام�س وحتى القرن ال�ساد�س ع�شر ،م�سيرة
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م����ن اال�ضطهادات والم�صاعب والعي�ش فـي المغاور والوديان والجبال� ،إن كان فـي «�سوريا» �أو «لبنان» �أو
تاريخ مديد� ،إذ
جزي����رة قبر�ص .لذا لم يكن ت�أ�سي�س الدولة اللبنانية عام  � 1920اّإل ا�ستجابة لمقت�ضيات ٍ
لعب����ت طوائفها �أدوار ًا ع����دّة ،بخا�صة الطائفة المارونية التي نا�ضلت عبر تاريخها من �أجل عي�شة كريمة
حقوق مت�ساوية مع �شركائها فـي الوطن.
�ضمن كيان �سيا�سي م�ستق ّل ،تكون لها ٍ
ب����د�أ نفوذ الموارن����ة بالتط ّور خالل نظام الإمارتي����ن المعني����ة ( )1697-1516وال�شهابية (-1697
تن�صر بع�ض ال�شهابيين ال�س ّنة ،واللمعيين الدروز.
 ،)1841وازداد من����ذ القرن الثامن ع�شر بخا�صة بعد ّ
وبد�أ الإكليرو�س الماروني يع�ضد بكل ق ّوته �آل �شهاب فـي �سيا�ستهم وينا�صرهم على النبالء .ومع الأمير
يو�سف �شهاب ،حاكم بالد جبيل ( ،)1770-1763انتقلت الإمارة ال�شهابية الى يد الموارنة.
�إن المرحلة الأبرز لجبل لبنان خالل عهد ال�شهابيين ،كانت فترة حكم الأمير ب�شير ال�شهابي الثاني
(� ،)1840-1788إذ �شه����دت مجموعة �أحداث محلي����ة واقليمية ودولية� ،ساعدت الكني�سة المارونية على
لع����ب دور كبي����ر فـي حياة لبن����ان االجتماعية وال�سيا�سية للح���� ّد من نظام الإقط����اع ،وارتباطهم بال�سلطة
التم�سك بهذه ال�سلطة وبا�ستمرارها.
ال�سيا�سية ،مدركين �أهمية ّ
�أم����ا التح���� ّول التاريخي للموارنة فكان مع البطريرك يو�سف حبي�����ش ( )1845-1823حين بادر الى
الخ����روج بطائفت����ه من التق ّية ال�سيا�سية ،فكتب ال�شروط المطل����وب �إثباتها من الدولة العلية فـيما يخ�ص
الطائف����ة المارونية و�ساكني جبل لبنان ،والتي ت�ش ّرع ا�ستقاللية الموارنة تحت ال�سيادة العثمانية ،وذلك
بوا�سط����ة الدول����ة الفرن�سية حامية الموارنة من����ذ العام  ،1215وهي ت�ش ّكل فـي مجمله����ا د�ستو ًرا �سيا�سي ًا
يعط����ي الجبل �صيغة حكم ا�ست�ش����اري .ح�صل البطريرك على الإنعامات م����ن ال�سلطان العثماني فـي 29
ت�شرين الأول  ،1840وقد ورد فـي البند الثاني ع�شر منها�« ،أن الحاكم على جبل لبنان وانطيليبان يكون
دائم���� ًا ح�سب المعت����اد القديم ماروني ًا من العائلة ال�شهابية كون �سكان الجبال المذكورة الأكثر عدد ًا هم
موارن����ة ،ويكون تن�صيب هذا الحاكم الماروني على الجبل مرتبط بالباب العالي فقط ال بما �سواه ،والى
جانبه ديوان �شورى لأجل �إدارة �أحوال الجبل وم�صالحه».
م����ن ّثم �سمح نظ����ام القائمقاميتين ( )1860-1842للموارنة الإنتق����ال بالحكم من نظام التعاي�ش،
خ��ل�ال عه����د الإمارتين ،ال����ى الإجتماع ال�سيا�س����ي� ،أي ال�صيغ����ة التنظيمية للتعاي�ش وف����ق التباين الكمي
والنوع����ي بي����ن عنا�صر التركيب����ة المجتمعية ،وق����د �أ�صبح على ر�أ�����س القائمقامي����ة الن�صرانية قائمقام
ماروني.
ن�����ص البروتوكول �أن يك����ون الحاكم م�سيحي
وم����ع نظام مت�صرفـي����ة جبل لبن����ان (ّ ،)1914-1861
م����ن رعايا ال�سلطن����ة العثمانية ولي�����س ماروني ًا من جبل لبن����ان .حرم هذا النظ����ام الموارنة من من�صب
المت�ص����رف ال����ذي �أُ�سن����د الى عثماني م�سيح����ي مرتبط مبا�شر ًة بالب����اب العالي (�إجم����ا ًال كانوا من دول
البلقان و�أرمن) .لكن بالمقابل ،منح الموارنة �أهمية �سيا�سية انعكا�س ًا لوزنهم الديمغرافـي واالقت�صادي
والثقافـ����ي والتربوي ،كما تعزّز نف����وذ البطريركية المارونية .و�إذا كان البطريرك بول�س م�سعد (-1854
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 )1890يم ّث����ل محط����ة هامة فـي تاريخ الطائف����ة المارونية ،لأنه �ش����ارك فـي عملية انتق����ال الموارنة من
نظام القائمقاميتين ال����ى نظام المت�صرفـية ،فالبطريرك اليا�س الحويك ( )1931-1899يم ّثل محطة
تاريخي����ة وا�ستراتيجي����ة فا�صلة ،لأنه من����ح الهوية اللبناني����ة للم�سيحيين والم�سلمين من خ��ل�ال ت�أ�سي�س
بكرك����ي لدولة لبن����ان الكبير فـي العام  ،1920لذل����ك اعتبر الموارنة �أن الرئا�سة ه����ي من ح ّقهم تتويج ًا
لن�ضاالتهم وت�ضحياتهم الوطنية.
انتخاب �شارل دبا�س �أول رئي�س للجمهورية اللبنانية من الطائفة الم�سيحية الأورثوذك�سية
عندما ا�ستلم المفو�ض ال�سامي هنري دو جوفنيل مهامه فـي بيروت �سنة  ،1925رغب �أن يكون �إميل
�إدّه �أول رئي�س للجمهورية اللبنانية .لكن الموقف هذا ا�صطدم برغبة البطريرك الحويك الراف�ض ،كونه
كان ينا�ص����ر نجي����ب با�شا ملحمة مر�شحه الخا�ص ،وال����ذي «�أراد �أن يكافئه على خدمات �سابقة �أدّاها له
تم�سك كل من
يوم كان فـي الآ�ستانة �صاحب الحول والطول فـي عهد ال�سلطان عبد الحميد الثاني» .5وقد ّ
البطري����رك والمفو�ض ال�سامي بموقفه ولم يتراجع �أحد للآخر .بعدها ات�صل البطريرك بوزير خارجية
فرن�س����ا �أر�ستي����د بريان� ،شارح ًا له الموق����ف ،وكانت تربط الرجلين �صداقة متين����ة ،ف�أر�سل بريان برقية
�إلى دو جوفنيل طالب ًا �أن يكون نجيب ملحمة رئي�س ًا للجمهورية .وحين رف�ض دو جوفنيل مع ّل ًال الأ�سباب،
ّ
رئي�سا ،فوافق عليه الجميع.
تدخل حاكم لبنان ليون كايال مقترح ًا «�صديقه» مدير العدلية �شارل دبا�س ً
ولك����ن كي����ف وافق البطريرك الماروني على �ش����ارل دبا�س الأورثوذك�سي كي يتو ّل����ى الرئا�سة الأولى،
راف�ض ًا �إميل �إدّه الماروني؟ مع العلم �إنهما تعاونا مع ًا من �أجل �إن�شاء دولة لبنان الكبير.
رئي�س للجمهورية ،ب����د�أت منذ �شباط  ،1926حين بعث
يب����دو �أنّ المفاو�ض����ات من �أجل التوافق على ٍ
�إميل �إدّه بر�سالتين �إلى البطريرك ،متمني ًا عليه اطالعه على م�ضمون الر�سالة التي �أر�سلها �إلى �أر�ستيد
بريان بخ�صو�ص دو جوفنيل ورئا�سة الجمهورية ،ومواقفه فـي حال ت ّر�شح لالنتخابات الرئا�سية.6
م����ن الممكن� ،أن يكون رف�ض البطريرك لتب ّوء �إميل �إدّه من�صب الرئا�سة الأولى ،ب�سبب مواقف هذا
الأخي����ر من عملية �صياغة الد�ستور و�سعيه �إلى ح ّل المجل�س التمثيلي �آنذاك ،وربما �أي�ض ًا ب�سبب ما �سعى
�إليه حين كان ع�ضو ًا فـي الوفد الثالث �إلى م�ؤتمر ال�صلح لتو�سيع الحدود اللبنانية ،لت�شمل بحيرة الحولة
فـ����ي الجنوب ،وفـي ال�شم����ال المنطقة الواقعة وراء النهر الكبير حتى بحيرة حم�ص� ،أي ما يعرف بوادي
الن�ص����ارى ،حي����ث يوجد راف����دي نهر العا�ص����ي �أي قي�س ونف�س����ي .و�إنّ وجهة نظر �إمي����ل �إدّه هذه للحدود
اللبنانية ُتعتبر مغايرة لوجهة نظر البطريرك الماروني ،الذي قدّم لل�سلطات الفرن�سية بعد العام 1920
خريط���� ًة للبنان م�ساحته تقارب  6200كلم 2من �أج����ل اقتراح حل للم�شاكل التي كان يعانيها لبنان ب�سبب
الح����دود 7م����ع الدويالت ال�سورية وفل�سطين ،لأن معظم الم�سلمين ال�س ّن����ة كانوا راف�ضين الكيان اللبناني
والإن�ضمام �إليه.
عل����ى ٍّ
كل ،كانت الظ����روف االجتماعي����ة وال�سيا�سية مه ّي�أة ل�ش����ارل دبا�س كون زوجت����ه فرن�سية ،وهو
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خ ّري����ج فرن�سا ،والحاك����م «كيال» يدعمهّ ،
وف�ضل����ه الفرن�س ّيون ال�ستمالة الأورثوذك�����س الكثيري العدد فـي
�سوريا ،معتقدين �أنّ الموقف هذا يدعمهم تجاه الطوائف الإ�سالمية ،مبرهنين لها �أنّ لبنان لي�س حك ًرا
عل����ى الطائف����ة المارونية وحدها ،فـيقتنعون حينها تدريج ّي ًا بالكيان اللبناني بعد �أن رف�ض ق�سم من هذه
الطوائف الم�شاركة فـي �إعداد الد�ستور« .كما �أ ّنه لم يكن لدى الفرن�سيين ماروني يطمئ ّنون �إليه».8
انتخاب���ات رئا�س���ة الجمهورية عام  :1932ال�شيخ محمد الج�سر من الطائفة ال�سن ّية كاد �أن ي�صل
ولكن و�صل الد ّبا�س بالتعيين
9
م����ع اقت����راب والية �شارل دبا�س من االنتهاء فـي � 26أي����ار  ،1932كان على المجل�س النيابي انتخاب
رئي�����س بد ًال عنه؛ وبدا اهتمام الموارنة �أكثر من �سواهم م����ن الطوائف الأخرى ،باعتبار الرئا�سة الأولى
م����ن ح ّقه����م ،ومن الواجب �أن تع����ود �إليهم كونهم الأكثر ع����دد ًا .لكن الد�ستور لم يح����دّد طائفة الرئا�سة
م�سلم لهذا المن�صب ،لذلك قدّم ال�شيخ محمد الج�سر تر�شيحه.
الأول����ى ،فكان بالإم����كان انتخاب ٍ
رئي�س ٍ
����م االتفاق على �إجراء �إح�ص����اءٍ ،والطائفة الأكثر عدد ًا
عنده����ا وق����ع االختالف حول تف�سير الد�ستور ،فت ّ
تك����ون الرئا�سة الأولى م����ن ن�صيبها .ف�أجري �إح�صا ًء فـي  31كانون الثان����ي  ،1932بهدف توزيع ال�سلطة
والمنا�ص����ب والوظائ����ف فـ����ي الدولة على الطوائ����ف وفق ن�سبته����ا ،وقد �أثب����ت �أنّ الم�سيحيي����ن يتقدّمون
الم�سلمي����ن بع�شري����ن �ألف ًا (وفق ما جاء فـي �إح�صاء المقيمين من دون المهاجرين :عدد الم�سيحيين هو
� ،425,000أم����ا الم�سلمون فـ����ـ  ،)405,000وقد ح ّلت الطائفة المارونية فـ����ي المركز الأول بــ،227,800
تليها الطائفة ال�سنية بـ  ،178,100من ثم ال�شيعة بـ ،155,035من ثم الأورثوذك�س بــ ،77,312فالدروز
ب ـ  ،53,334فالكاثوليك بـ  ،46,709فالأرمن بــ ،31,992فالأقليات.10
نتيج���� ًة له����ذا الإح�صاء ح�ص����رت الرئا�سة الأول����ى بالموارنة ،فب����رز �صراع �صامت بي����ن الزعيمين
المارونيي����ن ،ب�شارة الخوري و�إمي����ل �إدّه على الرئا�سة .تم ّهل �إدّه قبل الإق����دام على �إعالن تر�شيحه ،لأ ّنه
�أدرك �أنّ المفو�ضي����ة الفرن�سي����ة ،وعل����ى ر�أ�سها «بون�س����و» ،وبع�ض موظفـ����ي وزارة الخارجي����ة الفرن�سية،
يدعمون ال�شيخ ب�شارة الخوري ،الذي ّ
«ر�شح نف�سه بموافقة دوائر االنتداب» .11ولم يكن �إميل �إدّه وب�شارة
الخ����وري الوحيدي����ن فـي �ساحة ال�ص����راع� ،إنما كان هناك �أي�ض ًا ج����ورج تابت ،والأمير خلي����ل �أبي اللمع،
وال�شيخ محمد الج�سر ،وحبيب با�شا ال�سعد المدعوم من البطريرك الماروني �أنطون عري�ضة .حاول �إدّه
االت�ص����ال ب�أ�صدقائه فـي فرن�س����ا لح ّثهم على م�ساندته وت�أمين النجاح له فـ����ي حال ّ
تر�شحه لالنتخابات
الرئا�سي����ة ،لكون����ه �أراد �أن يك����ون ّ
المر�شح الر�سم����ي الوحيد لل�سلط����ات الفرن�سية ،و�أعل����ن �أ ّنه ،فـي حال
تع���� ّذر ذلك ،وخا�صمته المفو�ضية الفرن�سية فـي بيروت ،التي تتخ���� ّوف من طبعه الحاد والجارح �أحيان ًا،
فل����ن يعل����ن تر�شيحه .لم يتلقَّ �إميل �إدّه �أي ج����واب �إيجابي �سريع من الحكوم����ة الفرن�سية ب�ش�أن م�ساندته
فـ����ي انتخابات الرئا�سة عل����ى الرغم من ّ
تدخل بع�ض ال�شخ�صيات الفرن�سي����ة واللبنانية لم�ساعدته ،مثل
14
 ،René Cassin12ونعوم مكرزل ،13وجوزف �سليم .
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وك�ش����ف تيترو (� ،)TETREAUأحد الم�س�ؤولين الكبار فـ����ي المفو�ضية الفرن�سية فـي بيروت،
بع�����ض الخفاي����ا عن انتخابات الرئا�س����ة ل�سنة  ،1932وذلك فـ����ي المذكرة الدبلوما�سية الت����ي رفعها �إلى
حكومت����ه ،15ف�أ ّك����د �إدراك �إمي����ل �إدّه ب�أن تر�شيح ال�شي����خ ب�شارة الخوري يالقي ت�أييد ًا م����ن قبل المفو�ضية
العليا ،لذا لن يتر�شح �ضدّه .من ّثم كان �إدّه مزم ًعا على الإن�صراف �إلى عمله فـي المحاماة قبل �أن ي�س ّلمه
أ�سباب عديدة �أبرزها:
�إلى ابنه ريمون ليتف ّرغ للعمل ال�سيا�سي� .إ ّال �أن �شعوره تغ ّير ل ٍ
ـ ال�ضغوط التي مار�سها عليه اللبنانيون فـي الداخل والخارج.
ـ ت�شجيع بع�ض الم�س�ؤولين الفرن�سيين له� ،أبرزهم بول-بونكور وهنري دو جوفنيل.
ـ لأن بونك����ور �أبلغ����ه ب�أن وزير الخارجية «تارديو» (وكان رئي�س ًا لل����وزراء �أي�ض ًا)� ،أ ّكد له ب�أ ّنه ّ
مر�شحه
الوحيد.
تر�شحه ،لكن ما مدى ّ
لذا �أ�صبح من الممكن ّ
حظه فـي الفوز وع ّمن ي�ؤ ّيده بين النواب؟ يجاوب �إدّه:
«� -1إذا ا�ستم ّر ال�شيخ محمد الج�سر فـي تر�شيح نف�سه ،فلن �أتقدّم بتر�شيحي ،لأ ّنه �سيفوز حتم ًا .مع
�أ ّنني ،خالف ًا لما قيل ،لم �أتع ّهد له بالت�صويت ،بل احتفظت بحر ّيتي فـي الت�صويت.
� -2أم����ا �إذا عدل ال�شيخ محمد عن تر�شيح نف�سه ،ف�إ ّنن����ي لن �أعلن تر�شيحي .فالدعاية التي �أطلقت
والقائل����ة ب�أن ب�شارة الخوري هو مر�شح المفو�ضي����ة ،قد تكون انطلت على بع�ض النواب ،وربما لن �أتم ّكن
من الفوز عليه.
 -3لي�����س لي حظ بالنج����اح �إ ّال �إذا �أعلنت المفو�ضية �أ ّنها ت�ؤ ّيد تر�شيح����ي .فقط فـي هذه الحالة �أثق
بالف����وز وفـ����ي دورة االقتراع الأولى ،و�شرط �أن ين�سحب ال�شيخ محم����د الج�سر .و�أعتقد �أنه �سين�سحب �إذا
ت�أكد من �أني ّ
مر�شح المفو�ض ال�سامي».
ويعت����رف �إمي����ل �إدّه ب�إنّ ال�شيخ محم����د الج�سر يتمتّع ب�شعبية كبيرة ،ال عن����د الم�سلمين فقط بل عند
الم�سيحيي����ن �أي�ض���� ًا ،لأنه �أعاد  700موظف عديمي الجدوى �إلى وظائفه����م ،والذين كانوا قد �صرفوا من
الخدمة �إ ّبان رئا�سة �إدّه للحكومة (.)1930-1929
ويقول يو�سف �سالم حول هذا المو�ضوع« :هنالك ردّة ب�سيكولوجية لم ينتبه �أح ٌد �إلى احتمال وقوعها،
و�إل����ى وج����وب ا�ستغاللها� ،إ ّال �إميل �إدّه ،بل هي التي جعلته يتح ّم�����س لتر�شيح ال�شيخ محمد الج�سر .وذلك
�أنّ الجماهي����ر الإ�سالمية بخا�ص ٍة فـي طرابل�س ،تق ّبلت نب�أ تر�شيح مواطنها ،ب�شعور ي�شبه �شعور االنفراج
غم مكبوت ،ف�س ّرت بالنب�أ و�صارت تتح ّم�س له �ساعة بعد �ساعة .وعندما �أدركت المفو�ضية العليا �أنّ
فـي ّ
تر�شي����ح ال�شي����خ محمد الج�سر للرئا�سة ،لم يكن مناورة �سيا�سية منه� ،أو م����ن �إميل �إدّه بل جد ّية ،فبد�أت
ت�ضغط على النواب لحملهم على ت�أييد ال�شيخ ب�شارة».16
ا�ستم���� ّر �إميل �إدّه ورفاقه من النواب على موقفهم بدعم ال�شيخ محمد الج�سر للرئا�سة الأولى ،الذي
ا�ستمر ّ
بتر�شحه على الرغم من نتيجة �إح�صاء  1932الذي حدّد الرئا�سة الأولى للموارنة ،ولم يتراجعوا
رغ����م تهديدات المفو�ضية الفرن�سية لهم ،والتي حاولت �أن توق����ع ب�إميل �إدّه حين دعته لإعالن تر�شيحه؛
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لك ّنه كان على يقين من دعم «بون�سو» لب�شارة الخوري.17
وم����ن ج ّراء ذلك ،توتّرت عالقة �إمي����ل �إدّه بالبطريركية المارونية ،كما تو ّت����رت عالقته بالمفو�ضية
الفرن�سية ومع ب�شارة الخوري .ويفهم من مواقف �إدّه هذه� ،أ ّنه لم يكن يمانع من �أن يتو ّلى م�سل ٌم من�صب
الرئا�س����ة الأول����ى ،بخا�ص ٍة �إذا كان هذا الم�سلم ه����و محمد الج�سر ،الذي يعتب����ره لبنان ًيا �أكثر من بع�ض
ال�شخ�صيات الم�سيحية .مع العلم �أنّ �إميل �إدّه اختلف مع ال�شيخ محمد ،لأنّ هذا الأخير اتهمه فـي العام
 1931بال�سع����ي ال����ى �إقامة وط����ن م�سيحي فـي لبنان مقابل وطن �إ�سالمي فـ����ي �سوريا ،لكن �إدّه بريء من
ال�س ّيار .18وقد م�ضى ال�شيخ محمد فـي عزمه،
هذه التهمة ،وفق ًا ليو�سف ابراهيم يزبك� ،صاحب جريدة ّ
طارح���� ًا نف�س����ه ٍّ
كحل و�سطي بي����ن �إدّه والخوري على الرغ����م من ال�ضغط ال�شديد ال����ذي مار�سه االنتداب
علي����ه ،ليحمل����ه على االن�سحاب .و�ص����ار مقتن ًعا ب�أن الن����واب الم�سلمين ال يملكون من �أمره����م �إ ّال ت�أييده،
لم�س اليد ،ت�أييد �إميل �إدّه و�أكثر النواب الم�سيحيين له (حبيب با�شا ال�سعد ،وجورج
وال�س ّيما بعدما َ
لم�س ْ
تاب����ت ،وروكز �أبو نا�ض����ر ،ويو�سف الخازن و�سامي كنع����ان) .وكان �أكثر الن����واب الم�سلمين الذين دخلوا
المجل�����س الع����ام  1929من �صنع يديه ،وحمي����ت المعركة وكث����رت التكهنات .و�شغلت الأندي����ة ال�سيا�سية
بتقدي����ر عدد الأ�صوات الم�ؤيدة لكل من المر�شحين ،ال�شيخ ب�شارة الخوري وال�شيخ محمد الج�سر .وكان
المفو�����ض ال�سامي هنري بون�سو رجل �ضعيف ،وعمال�ؤه وم�ست�شاروه وزبانيته يحملون �إليه �أخبار المعركة
�ساع����ة ف�ساعة ،ويقول����ون له �إن الكفة متعادلة بين المر�شحين الإثني����ن ،و�إن حظ ال�شيخ الم�سلم برئا�سة
الجمهورية كبير ،وقد يتوقف على �صوت �أو �صوتين.19
ويك�ش����ف القن�صل الأميرك����ي فـي بيروت لحكومته ،ب�����أنّ ال�شيخ محمد الج�سر ه����و �أكثر المر�شحين
ن�شاط���� ًا ،و�أنّ الم�سلمي����ن �أدركوا نتيجة �إح�ص����اء  ،1932ولوال الأرمن ورفعهم ن�سب����ة الم�سيحيين ،لكانت
الغلب����ة لهم .وي�ش����دّد القن�صل ،ب�أنّ �أ ّي ًا كان الرئي�����س المقبل ،ف�إنّ وظيفته لن تك����ون �سعيدة ب�سبب نظام
ال�ضرائ����ب المعتمد ،ال����ذي ي�ض ّر بعامة النا�س والطبق����ة الو�سطى ،ويعزّز الطبقة الغني����ة وامتيازاتها ما
�سي�ؤدي �إلى نقمة فـي المجتمع.20
�أ ّم����ا و�أي����ن كان رئي�����س الجمهورية �شارل دبا�����س و�سط هذا ال�ص����راع؟ فهل كان ي�ؤي����د ال�شيخ ب�شارة
الخوري؟ �أم يعطف على ال�شيخ محمد؟ والكالم مرة �أخرى ليو�سف �سالم:
«لع����ب �شارل دبا�س ،رئي�س الجمهورية الذي �أ�شرفت م����دّة رئا�سته على االنتهاء ،لعبة ماكرة لم تذع
كثي���� ًرا ،ولم يعرفها �سوى ّ
المطلعي����ن على �أ�سرار ال�صراع ال�سيا�سي الداخلي فـي لبنان :كان �شارل دبا�س
يكره �إميل �إدّه ،وال يحب فـي الوقت عينه �أن يفوز ب�شارة الخوري .وكان يعرف �أنّ الأكثرية بجانب ب�شارة
الخوري ،على رغم جميع المظاهر ،ويعرف �ضعف المفو�ض ال�سامي وخور عزيمته وخوفه على من�صبه.
ف�ألقى فـي روعه �أن ال�شيخ محمد فائز ال محالة ،و�أ ّنه �إذا فاز م�سلم بالرئا�سة الأولى فـي لبنان ،غ�ضبت
باري�����س عل����ى مم ّثلها فـيه ،فـيح ّل به ما حل بالجنرال «�سراي» ويفق����د مركزه ،و�أنّ رئا�سة الجمهورية فـي
لبنان ،ترمز �إلى هوية البلد قبل كل �شيء .فخاف بون�سو خوفا �شديدً ا».21
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وجهت المفو�ض ّية الفرن�سية فـ����ي ني�سان  ،1932تهديدً ا مبا�ش ًرا �إلى محمد الج�سر ،طالبته
وم����ن ّثم ّ
ب�سح����ب تر�شيحه ف����و ًرا ،فرف�ض و�أ�ص ّر على ّ
تر�شحه بوجه ب�شارة الخ����وري ،الذي غ�ضب و�أ�ص ّر على لقاء
الج�س����ر �س ّر ًا فـي منزل الخ����ازن ،22ف ّرد روكز �أبو نا�ضر� ،صديق �إميل �إدّه ،والم�ؤ ّيد لتر�شيح ال�شيخ محمد
قائ��ل� ًا« :يجب �أن ينزع المر�شحون من �أذهانهم و�صدوره����م وقلوبهم� ،أنّ ال�شيخ محمد الج�سر �سيتنازل
ما�ض
ع����ن التر�شيح ل ّأي كان ،وعب ًثا يحاولون تروي����ج هذه الإ�شاعات بق�صد التمويه والت�أثير ،ف�إنّ ال�شيخ ٍ
فـ����ي تر�شيحه �إلى النهاية ،ول����ن يتنازل لأحد من المر�شحين ،هذا هو يقين����ي مما �أعرفه عن ال�شيخ من
ثبات وعزيمة ،ومن �أهلية وخدمات ج ّلى قام بها لم�صلحة البالد واالنتداب ،م ّما يخ ّوله الحق ب�أن يكون
كذل����ك حتى النهاي����ة» .23عندها ،عمد �أن�صار ب�شارة الخوري الى مهاجمة �إميل �إدّه ،فدافع ال�شيخ محمد
الج�سر عنه.24
وحول �سبب هذه الأزمة يذكر القن�صل البريطاني العام فـي لبنان �ساتو « »SATOWفـي ر�سالة
وجهها لحكومته� ،أنّ �إميل �إدّه لي�س له � ّأي �أمل فـي الأ�سا�س للو�صول �إلى رئا�سة الجمهورية ،لأنّ ال�سلطات
ّ
الفرن�سية بمعظمها ّ
رئي�سا
تتخوف منه ،بخا�صة ،بعد �أن �أقدم على تنفـيذ بع�ض الإ�صالحات عندما كان ً
م�سلم لرئا�سة الجمهورية.25
للحكومة من دون ا�ست�شارتها .كما �أ ّنه �أ ّكد �أنّ فرن�سا ترف�ض و�صول ٍ
حينه����ا ،كان على المجل�س النيابي �أن يجتمع حك ًما فـي � 16أيار  1932النتخاب رئي�س جديد للبالد،
قب����ل انتهاء والية �ش����ارل دبا�س فـي  26منه .فعمد ال�شيخ محمد �إلى الت�صري����ح ب�أنه لن ين�سحب بخا�ص ٍة
للخ����وري ،26وكون����ه رئي�س ًا للمجل�س النيابيّ � ،أخر دعوة النواب �إل����ى ال ّلحظة الأخيرة كي يرغم المفو�ضية
رئي�سا للجمهورية! لكن فـي �صباح اليوم التا�سع من
رئي�سا للبالد .ونام ليلة الثامن من �أيار ً
على القبول به ً
ن�ص على تعليق الد�ستور وح ّل المجل�سين
�أي����ار عام � ،1932أ�صدر المفو�ض ال�سامي قرا ًرا رقم  55ل0رّ 0
ن�ص على تكليف �ش����ارل دبا�س ،مع االحتفاظ
النياب����ي والتنفـيذي ،27و�أ�ص����در القرار رقم  56ل.ر .الذي ّ
بلقبه كرئي�س للجمهورية ،القيام بوظيفة رئي�س الحكومة يعاونه مجل�س من المديرين العامين بعد �إلغاء
وظيف����ة ال����وزارةّ ،28
وتعطلت الحي����اة الد�ستورية والنيابية فـ����ي لبنان وف ًقا لهذين القراري����ن .وقد ا�ستم ّر
رئي�سا للجمهورية ،لكن بالتعيين.
�شارل دبا�س بعدها ً
تع ّيين �أيوب تابت رئي�ساً من الأقل ّيات (بروت�ستانت)
� -1إقالة الن ّقا�ش وال�صلح بعد رف�ضهما اال�ستقالة
بع����د انت�ص����ار قوات فرن�س����ا الحرة بقيادة الجن����رال ديغول على ق����وات فـي�شي الفرن�سي����ة فـي لبنان
الموالي����ة للألمان فـي حزيران  1941خالل الحرب العالمي����ة الثانية ،وقع لبنان بيد الفرن�سيين الأحرار
والإنكليز الذين �ضغطوا على ديغول لإجراء انتخابات نيابية جديدة فـي لبنان .وكان الرئي�س فـي حينها
مع ّين���� ًا ،وه����و �ألفرد ن ّقا�ش الذي ح����اول ت�سوية الأو�ض����اع ال�سيا�سية من دون الرجوع �إل����ى الجنرال جورج
كاترو ،المفو�ض الفرن�سي الذي وعد اللبنانيين باال�ستقالل ،الأمر الذي �أغاظ هذا الأخير.
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وم ّم����ا زاد الت�صادم بين كات����رو والنقا�ش ،هو التناف�س بين �إدّه والخ����وري لل�سيطرة على االنتخابات
النيابي����ة متجاهلي����ن بذلك الرئي�س ،مع العلم �أنّ هذا الأخير مال �إلى الفرن�سيين لفتر ٍة ،لكن عندما ر�أى
موقعه فـي خطر ،و�أنّ كاترو �سيعزله هو وحكومته من �أجل تعيين حكومة جديدة ت�شرف على االنتخابات،
اجتماعات مع حزب النجادة ومفتي الجمهورية.29
�أظهر نف�سه �ضدهم ،عاقد ًا
ٍ
كم����ا بع����ث رئي�س الحكومة �سامي ال�صلح بمذ ّكر ٍة �إلى كاترو فـي � 15آذار  1943طالبه فـيها با�ستالم
التوجه
بع�����ض الم�صالح الم�شتركة على الف����ور دونما عوائق ،30فاعتبرت المندوب ّية الفرن�سية العامة هذا ّ
انقالب���� ًا عليه����ا ،وا�ستاء �سبير�س من هذا الطلب لأ ّنه لم ُي�ست�شر به م����ع العلم �أنّ الن ّقا�ش وال�صلح مار�سا
ال�سيا�س����ة لم�صلح����ة لبنان ،الأمر الذي دفع كاترو و�سبير�س �إلى الإجتماع فـي � 16آذار  1943واتّفقا على
ا�ستدع����اء الناخبين و�إقال����ة الحكومة والن ّقا�ش الذي �سب����ق له �أن رف�ض تقديم ا�ستقالت����ه �إ ّال �إلى مجل�س
الن����واب اللبناني ،لأ ّنه لو قدّمها �إلى المندوب العام الفرن�سي لكان ذلك اعتراف ًا منه با�ستمرار االنتداب
بع����د �إعالن اال�ستقالل 31الإ�سمي فـي  26ت�شرين الثاني  .1941لكن ال�س�ؤال الذي ُيطرح ،لماذا لم يدافع
�سبير�س عن الن ّقا�ش وال�صلح بمطالبهما اال�ستقاللية بدل �أن يعمد �إلى الإتفاق مع كاترو على �إقالتهما؟
�أمام هذا الواقع ،ق ّرر الن ّقا�ش وال�صلح ،مواجهة �سبير�س وكاترو مع ًا ،فاتّفقا على تنظيم تظاهرات
�شعبي����ة �أم����ام الجام����ع العمري الكبير فـي بي����روت ُبعيد عيد المول����د النبوي فـ����ي � 18آذار  ،1943و�إبراز
ال�شع����ارات الداعية �إلى الوحدة الوطنية والفتات يتعانق فـيها ال�صليب والهالل .32لكن ذلك لم ينفع� ،إذ
قرارات ثالثة:33
�أ�صدر كاترو فـي الليلة ذاتها
ٍ
ون�ص على �إعادة د�ستور الجمهورية اللبنانية ،الذي �أوقف العمل به
 الأول حمل الرقم ّ FC/129ع�شية اندالع الحرب العالمية الثانية �سنة  ،1939مع تحوير بع�ض �أحكامه ابتدا ًء من اليوم الذي ُينتخب
فـي����ه رئي�س ًا للجمهورية من قبل مجل�س نواب منبثق من انتخابات عامة تجري فـي مدّة ال تتجاوز الثالثة
�أ�شه����ر ،وال ي�شتمل المجل�����س النيابي الجديد �إ ّال على �أع�ضاء منتخبي����ن� ،أي ال يكون فـيه �أع�ضاء مع ّينين
كما كان فـي ال�سابق.
����م القرار الثاني الذي حمل رقم � FC/130سلطات الدولة للفترة التي تمت ّد حتى العودة �إلى
 ينظ ّالأو�ض����اع الد�ستورية ،على �أن تن�ش�أ �سلط����ة م�ؤقتة مخت�صرة مهمتها الأ�سا�سية الإ�شراف على االنتخابات
تتنحى هذه ال�سلطة بعد انتخاب رئي�س جمهورية جديد .يتو ّلى تلك ال�سلطة
التي �ستُنتج مجل�س نيابي ،ثم ّ
رئي�س دولة ،يكون فـي الوقت نف�سه رئي�س حكومة ي�ؤازره وزيران.
فن�ص على تعيين �أيوب تابت رئي�س ًا للدولة والحكومة .وع ّقب
 �أ ّم����ا القرار الثالث رقم ّ ،FC/131كات����رو عل����ى قراراته تل����ك ،ب�أن مجمل هذه الأح����كام ترتكز على غاي����ة �سيا�سية فـي ح���� ّل مع�ضلة العودة
�إل����ى الحي����اة الد�ستورية ب�ص����ورة ديموقراطية ال تح ّيز فـيه����ا ،بل تطبيق ًا لمثل فرن�س����ا الأعلى ،ولرغبات
اللبنانيي����ن ،م�ؤ ّكد ًا على �أن الحكومة التي �ست�شرف عل����ى االنتخابات تديرها �شخ�صية معروفة بوطنيتها
اللبنانية ونزاهتها وا�ستقامتها وعدم تح ّيزها.
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مرحب ًا فـيه بتدابير الجنرال
عل����ى الف����ور �أ�صدر الجنرال �سبير�س بيان ًا �إلى «�أ�صدقائه اللبنانيي����ن»ّ ،
كات����رو وباالنتخاب����ات الحرة .34ب����دوره ،تجاهل كاترو رف�ض الرئي�����س ن ّقا�ش و�سامي ال�صل����ح اال�ستقالة،
ف�أقالهما باالتّفاق مع �سبير�س .غير �أنّ لبنان �أ�صبح لديه رئي�سين فـي � 18آذار � ،1943أيوب تابت و�ألفرد
نقا�����ش ال����ذي ا�ستقبل �أحد ال�ض ّباط الفرن�سيين مر� ً
سال من كاترو ليقول له« :لن �أخرج من هنا �إ ّال وبيدي
كت����اب اال�ستقال����ة»؛ ف�أجاب����ه الن ّقا�ش ب�أنّ اللبناني م�ضي����اف ،وعر�ض عليه �أن يبقى مقيم���� ًا فـي داره ،لأنّ
�إقامته �ستطول ب�سبب عدم تقدّمه بهذه اال�ستقالة.35
وق����د اتّفق الرئي�سان ،الن ّقا�ش وال�صلح ،على رف�ض الإقالة باعتبارهما يم ّثالن ال�شرعية فـي البالد،
ورف�ض����ا ت�سليم �سيارتيهم����ا ،و�أبقى الرئي�س ن ّقا�ش العلم فوق منزله حيث اعتكف ،مدرك ًا اعترا�ض القوى
المحل ّي����ة والفرن�سي����ة والبريطانية عليه ،ولم يتق����دّم با�ستقالته �إ ّال �أمام المجل�����س النيابي الجديد ،ويوم
انتخب ال�شيخ ب�شارة الخوري رئي�س ًا للجمهورية فـي � 21أيلول .361943
 -2الإطاحة بتابت لأنه حاول �إ�شراك المغتربين اللبنانيين فـي االنتخابات
ب����د�أ �أيوب تابت عهده �صباح � 19آذار  1943ب�إ�ص����دار المر�سوم رقم  ،A.T/1ع ّين بموجبه الأمير
خال����د �شهاب وزير ًا للمالية والتربية الوطنية والتجارة وال�صناعة والزراعة والبرق والبريد ،وع ّين جواد
بول�����س ،وزير ًا للأ�شغال العامة وال�صحة والإ�سعاف العام ولل�ش�ؤون الخارجية ،على �أن يتو ّلى هو ،وزارات
الداخلية والعدلية والتموين .37وحدّد منهاج حكومته بنقطتين :تنظيم الإعا�شة ،و�إجراء انتخابات نيابية
ح���� ّرة وفاق���� ًا لقانون جديد .وم����ا �إن بد�أ �أيوب تابت التح�ضي����ر لقانون االنتخابات ،حت����ى �أ�شادت جريدة
يوجهون
المقط����م الم�صري����ة ب����ه ،م�شير ًة �إل����ى «�أنّ اللبنانيين فـي وطنه����م الأول واخوانهم فـ����ي المهجر ّ
نظره����م وجانب���� ًا كبير ًا م����ن عنايتهم فـي ه����ذه الآونة �إلى لبنان ،لي����روا كيف يجتاز ذوو ال����ر�أي والمقام
والنف����وذ فـي هذا االمتحان الذي تمتحن به وطنيتهم وكفاءته����م» .38فهذه �إ�شارة وا�ضحة من المغتربين
�إلى الرئي�س تابت لكي ينظر بو�ضعهم وي�شركهم فـي العملية ال�سيا�سية اللبنانية ،وي�سمح لهم باالنتخاب
ّ
المتح�ضرة الديموقراطية .عنده����ا ،ازداد الن�شاط االنتخابي
كونه����م لبناني����ون ،تمام ًا كما تفعل الأم����م
عل����ى ال�صعيد الداخلي والخارجي ،ف�أق����ام نادي المهاجرين م�أدب ًة للمغتربين العائدين �إلى لبنان ،حيث
تن����اول الحديث �ش�����ؤون االنتخابات فـي لبنان ،وعالقة المهاجرين به����ا ،ور�أيهم فـي تعزيز ال�صالت بين
المقيمين والمغتربين.
وفـ����ي بداي����ة �شهر حزيران ّ ،1943تم تعيي����ن جان ه ّللو مندوب ًا �سامي ًا فرن�سي���� ًا بالأ�صالة فـي ال�شرق
ب����دل الجنرال كاترو .39كما �أ�ص����در �أيوب تابت المر�سومين الإ�شتراعيين رقم  49و 50تاريخ  17حزيران
 ،401943ح����دّد بموجبهم����ا المجل�س النيابي الجديد� ،إذ و ّزع المقاع����د النيابية على  54نائب ًا على �أ�سا�س
مقع����د نياب����ي واحد لكل  2300مواطن من الأهالي كمعدّل انتخابي ،وذلك ا�ستناد ًا �إلى عدد �سكان لبنان
بموج����ب الإح�ص����اء الذي �أُجري العام � ،1943إذ بلغ عدد ال�س����كان  1,243,992ن�سمة .ي�شمل هذا الرقم
اللبنانيي����ن المقيمين والمق ّيدين فـي �سجالت الأحوال ال�شخ�صية حتى 31كانون الأول  ،1942بالإ�ضافة

63

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

موقع ر�ؤ�ساء االنتداب� :شارل دبا�س� ،أيوب تابت وبرتو طراد
د� .ألك�سندر �أبـي يون�س

�إل����ى المغتربين اللبنانيين الذين اختاروا الجن�سية اللبنانية وح�صلوا عليها .وقد ُو ّزعت مقاعد المجل�س
النيابي طائفـي ًا على ال�شكل التالي 32 :مقعد ًا للم�سيحيين مقابل  22مقعد ًا للم�سلمين.
����ج معظم الم�سلمين على ه����ذا التوزيع وعلى �إ�شراك المغتربين اللبنانيين باالنتخابات النيابية،
احت ّ
41
����م التوزيع بموجبه  .و�أ ّكدت
الأم����ر ال����ذي دفع بحكومة تابت �إلى �إ�ص����دار جدول �إح�صاء ال�سكان الذي ت ّ
ن�صت عل����ى �أنّ الرعايا الأتراك البالغين من العمر � 18سنة
الحكوم����ة «�إنّ الم����ادة  34من معاهدة لوزان ّ
والذي����ن ينتم����ون �إلى بالد �سلخت من تركية يحقّ لهم اختيار جن�سية هذه البالد خالل �سنتين تبد�آن من
����م جاء االتفاق الفرن�سي-التركي ،فمدّد ه����ذه المهلة من  20حزيران �سنة 1937
تاري����خ � 30آب  ،1924ث ّ
حت����ى � 29أي����ار  .1938فعم ًال ب�أحكام ه����ذه المادة وهذا االتف����اق ،وباال�ستناد �إلى الم����ادة  15من قانون
تن�ص على �أنّ اللبنانيين الذين اختاروا الجن�سي����ة اللبنانية والمهاجرين الذين هاجروا
الإح�ص����اء الت����ي ّ
بع����د � 30آب ُ 1924يق ّي����دون و�أف����راد عائالتهم فـي �سجالت الإح�صاء ،فجرى قي����د � 159ألف مهاجر من
الذين اختاروا الجن�س ّية اللبنانية وهذا الت�سجيل ّتم منذ �سنتين».
هك���ذا تك���ون الحكوم���ة محقّ���ة فـ���ي �سماحه���ا للمغتربي���ن اللبنانيين ،الذي���ن نال���وا جن�س ّيتهم
و�سجلوا �أ�سماءه���م فـي قيود النفو�س� ،أن ي�أتوا �إلى لبنان وينتخب���وا ،و�إن كانوا ب�أغلب ّيتهم
اللبناني���ةّ ،
حجة لمنعهم ،لأن م���ن حقّ ه�ؤالء اللبنانيي���ن ،الم�شاركة فـي الحياة
م���ن الم�سيحيين ،فه���ذه لي�ست ّ
ال�سيا�سي���ة اللبنانية والتعبير عن ر�أيهم واالنتخاب .فخطوة �أي���وب تابت كانت محقّة وقانونية ،وهي
�أتت من بروت�ستانتي ولي�س ماروني ،وهو على �صداقة كبيرة مع الم�سلمين لدرجة ّ
تر�شحه لالنتخابات
النيابي���ة على الئحة �سامي ال�صلح ،42وهو القائل« :الم�سلم���ون �أ�صدقائي وحلفائي االنتخابيون ،و�أنا
�أعرف كيف �أتعامل معهم».43
يب ّين الجدول التالي الزيادات الحا�صلة فـي ك ّل طائفة من الوالدات والقيود الجديدة:44
�إح�صاء 1932
227,800

�أواخر �سنة 1942
318,201

الفرق الزائد
90,401

�سني

178,100

225,594

47,494

�شيعي
روم �أورثوذك�س

155,035
77,312

200,698
106,658

45,663
29,346

درزي
روم كاثوليك

53,334
46,709

71,711
61,956

18,377
15,247

ماروني
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� ّأم���ا الجدول التالي فـيب ّي���ن بالأرقام عدد اللبنانيين المقيمين ،وع���دد الذين اختاروا الجن�سية
اللبنانية من كل طائفة ،والتي جرى على �أ�سا�سها توزيع المقاعد فـي المجل�س النيابي:
موارنة
�سنة
�شيعة
روم �أورثوذك�س
دروز
روم كاثوليك
�أرمن �أورثوذك�س
�أقليات
المجموع

الحا�ضرون
318,201
225,594
200,698
106,658
71,711
61,956
58,007
41,596
1,084,421

الذين اختاروا الجن�سية اللبنانية
91,276
4,913
9,367
33,655
4,863
13,272
66
2,159
159,571

المجموع
409,477
230,507
210,065
140,313
76,574
75,228
58,073
43,755
1,243,992

وبذل����ك تكون حكومة �أيوب تابت ق����د �سمحت و�أجازت للمغتربي����ن اللبنانيين الذين ح�صلوا
و�سجلوا �أ�سماءه����م فـي �سج��ل�ات النفو�س باالنتخاب ،وق����د بلغ عدد
عل����ى جن�س ّيته����م اللبناني����ة ّ
ه�����ؤالء  159,571مواطن ًا لبناني���� ًا موزّعين على الم�سلمين والدروز بـ����ـ  19,143مقابل 140,428
للم�سيحيين والأقليات ،ما �أعطى �أرجح ّية نيابية لهم ،الأمر الذي اعتر�ض عليه معظم الم�سلمين
وال����دروز وعق����دوا م�ؤتمر ًا 45طالب����وا فـيه ب�إلغ����اء المر�سومين  49و ،50و�إج����راء �إح�صاء جديد ال
ي�شم����ل المغتربين وب�إ�شراف لجنة محايدة ،و�إج����راء انتخابات على �أ�سا�س الإح�صاء الجديد� ،أو
على �أ�سا�س عدد الأع�ضاء المنتخبين لمجل�س  ،1937وهو  22( 42للم�سيحيين و 20للم�سلمين)،
وت�ألي����ف لجنة لتحقيق المطالب وحفظ الحقوق الإ�سالمية .و�إذا لم تُ�ستجب هذه المطالب ،فلن
ي�شت����رك الم�سلمون فـي االنتخاب����ات النيابية .46فت�ساءل تابت لو كان معظم المغتربين اللبنانيين
واحتجوا
م����ن الطائف����ة الإ�سالمية� ،ألم يك����ن قد دعوا �إل����ى احت�سابهم ،وهل كانوا ق����د اعتر�ضوا
ّ
احتجوا فـيه؟
بال�شكل الذي ّ
بع����د ا�شت����داد المعار�ضة الإ�سالمية بوجه ه����ذا القانون االنتخابي ،ر�أى ب�ش����ارة الخوري فـي
ب�شدة� ،أم ًال بك�سب �أ�ص����وات الم�سلمين فـي
مر�سوم����ي �أي����وب تابت ممالأ ًة لإمي����ل �إ ّده ،فعار�ضهما ّ
االنتخابات النيابية.47
لكن المغتربين هم جزء �أ�سا�سي من الوطن الأم ،وبالتالي هم مت�ساوون فـي الحقوق والواجبات
مع �أبناء وطنهم ،وهذا ما تعتبره جميع الدول وتط ّبقه ،لذا من الطبيعي �أن يتم منحهم حقوقهم

65

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

موقع ر�ؤ�ساء االنتداب� :شارل دبا�س� ،أيوب تابت وبرتو طراد
د� .ألك�سندر �أبـي يون�س

المدنية وال�سيا�سية ،وهذا ما فعله �أيوب تابت مع اللبنانيين الذين نالوا الجن�سية اللبنانية ووردت
�أ�سماءه����م فـي �سج��ل�ات القيود� .أعاد تابت بقانونه االنتخابي الت����وازن للبنان الكبير ،من خالل
�إع����ادة ربط المغتربين ب����ه ،و�إن كانت �أكثر ّيتهم من الم�سيحيين .فالجمهورية اللبنانية هي ملج�أ
الم�سيحيي����ن فـ����ي ال�شرق ،ويجب حمايتهم م����ن خالل تعزيز �سلطاتهم ،وتعزي����ز ا�ستقالل لبنان
و�ضمانت����ه دولي ًا ،كون����ه ذو خ�صو�ص ّية ديموغرافـي����ة ،مع الإبقاء على �أف�ض����ل ال�صالت مع جميع
الدول.
ل�ضم لبنان �إلى �سوريا بالقوة،48
م�ساع بذلت فـي العام ّ 1942
تزامن قانون تابت االنتخابي مع ٍ
وات�ص����ال ال�شي����خ ب�شارة الخوري وكمي����ل �شمعون مع ّ
كل من نوري ال�سعيد فـ����ي العراق ،والنحا�س
ووجه رئي�س الحكومة الم�صري����ة ،م�صطفى النحا�س با�شا ،ر�سال ًة فـي الرابع
با�ش����ا فـي م�صرّ .49
ال�س����يء الذي �أحدثه القانون االنتخابي
م����ن تم����وز � ،1943إلى الجنرال كاترو ،يعلمه فـيها بالأثر
ّ
الجدي����د ال�صادر ع����ن حكومة �أيوب تاب����ت ،وذلك فـي م�ص����ر والبالد العربية الرتب����اط الق�ضية
اللبناني����ة بالم�س�أل����ة ال�شرقي����ة ،واقترح �أ ّال يلج�أ �إل����ى �إح�صاء قد ي�ستغرق وقت���� ًا طوي ًال ،بل الأخذ
بالن�سب����ة التي كانت مق���� ّررة فـي العام  ،1939فتُعطى الطوائ����ف الم�سيحية  29مقعد ًا والطوائف
����م زار كاترو م�صر لمقابلة النحا�س با�ش����ا ،من �أجل التباحث فـي
الإ�سالمي����ة  25مقعد ًا .50من ث ّ
القان����ون االنتخاب����ي اللبناني ،كما و�ص����ل نوري ال�سعيد �إلى بيروت فـي  6تم����وز  ،1943ومكث فـي
�شتورة حيث زاره �شكري القوتلي ووجهاء الم�سلمين وا�ستعر�ضوا القانون االنتخابي.51
وكادت �أن تندل����ع فتن����ة طائفـية فـي لبن����ان� ،52إذ بد�أت اال�ضطرابات فـ����ي طرابل�س بعد منح
المغتربي����ن اللبنانيين �أب�سط حقوقهم ،وه����ي ال�سماح لهم بالم�شاركة فـ����ي االنتخابات النيابية.
فهل �إعطاء المغتربين اللبنانيين حقوقهم ت�ستدعي تدخّ ل م�صر ،والعراق ،و�سوريا ،وبريطانيا؟
�أم �أنّ المعرك����ة م�صيري����ة �ض����د فرن�س����ا والوطنيي����ن اللبنانيين؟ ولم����اذا �أثار ه����ذا العمل البالد
وح�ضتهم عل����ى مقاطعة االنتخابات53؟ �أال
العربي����ة ،وه ّبت لم�ساع����دة الم�سلمين فـي احتجاجهم ّ
تمن����ح تلك الدول حقّ االقت����راع لمواطنيها المغتربين؟ ولماذا تمنح هذا الحقّ لمواطنيها وتمنعه
ع����ن اللبنانيين54؟ كما عمد الم�سلمون المعتر�ض����ون �إلى رفع العرائ�ض االحتجاج ّية على القانون
االنتخاب����ي �إلى كاترو والحلفاء ومم ّثلي الع����رب وه ّللو الذي ا�ستقبل كبارهم على مائدته .55وعلى
الرغ����م م����ن ّ
ويقدرونه ،لك ّنه����م عار�ضوا المر�سوم
كل ذلك بقي الم�سلمون يحترم����ون �أيوب تابت ّ
االنتخابي فقط.
لم ي�أبه تابت ّ
لكل التح ّركات المعار�ضة ،بل �أ�ص ّر على �إعادة تكوين ال�سلطة ،و�أ�صدر مر�سوم ًا
حدد بموجبه تاريخ �إجراء االنتخابات وذلك فـي  26و� 27أيلول الدورة الأولى ،وفـي  2و 3ت�شرين
ّ
56
ما�ض فـي �إجراء االنتخابات فـي ج ٍّو من الحرية الختيار الأكفّاء،
الأول الدورة الثانية  .و�أ ّكد �إ ّنه ٍ
وك�ش����ف �إ ّنه كان ينوي �إج����راء قانون انتخابي على �أ�سا�س الق�ضاء دائ����رة انتخابية ال المحافظة،
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وانتخاب رئي�س الجمهورية مبا�شر ًة من ال�شعب.57
بد من مجيء كاترو �إلى لبنان ّ
محادثات
لحل الم�شكلة بعد �أن �أجرى
ٍ
�أمام هذا الواقع كان ال ّ
م����ع م�صر وبريطاني����ا .وفور و�صوله ،قابل كاترو ّ
كل من �أيوب تاب����ت ،و�إميل �إ ّده وب�شارة الخوري،
ومفت����ي الجمهورية محمد توفـي����ق خالد وذلك فـي  10تموز  .581943وفـ����ي الوقت نف�سه ،ناق�ش
المعتم����دون البريطاني����ون فـي ال�سف����ارة الإنكليزية فـي بي����روت ،مع الرئي�س �أي����وب تابت ،قانون
����د الأدنى للحق����وق الطائفـي����ة للجماعات ،ويراع����ي الم�صالح
انتخاب����ي جديد يحت����وي على الح ّ
البريطاني����ة .ف ّكر تابت جيد ًا فـ����ي المو�ضوع ،لكنّه عاد و�أ�ص ّر على قانون����ه ،59لأنّ الإنكليز يو ّدون
الق�ضاء على نفوذ الفرن�سيين فـي لبنان.
ر�ض����خ كات����رو نوع ًا ما لمطالب الم�سلمي����ن حول مر�سوم القانون االنتخاب����ي ،لكنّه واجه هذه
الم ّرة معار�ضة م����ن الإكليرو�س الماروني� ،60إذ اجتمع الأ�ساقفة الموارنة بتاريخ  14تموز ،1943
وطالب����وا ب�إقرار الزيادة فـي عدد النواب ا�ستن����اد ًا �إلى �إح�صاء المهاجرين واحت�ساب المغتربين
اللبنانيي����ن الذين نالوا الجن�سية اللبنانية ،وذلك ر ّد ًا عل����ى مطالبة الم�سلمين بت�صحيح تمثيلهم
النياب����ي وفق ًا لإح�ص����اء المقيمين فقط م����ن دون المهاجري����ن ،61لأنّ ن�سبة زي����ادة الوالدات فـي
طوائفهم بوقتها هي  ٪60مقابل  ٪40للم�سيحين.
�أم����ام ه����ذه المواقف المت�شنّجة ،كان م����ن الطبيعي �أن يطلب كاترو م����ن �أيوب تابت التراجع
ع����ن قانونه االنتخابي ،مع العل����م �أنّ من م�صلحة فرن�سا الح ّرة ع����دم التدخّ ل فـي هذه الظروف
اللبناني����ة المائل����ة �إلى الفتنة الطائفـي����ة ،وذلك لكي تحافظ على م�صالحه����ا ،ولأنّ الإنكليز على
الأب����واب ،والجنرال �سبير�����س يتح ّين الفر�ص لالنق�ضا�ض على �أخط����اء االنتداب الفرن�سي ،لكن
الجنرال كاترو ارت�أى الإقدام على خطوته تلك ،غير �أنّ الرئي�س �أيوب تابت �أجابه« :ما تع ّود �أيوب
ّ
والحل هو �أن �أ�ستقيل» .62وقد قال تابت ذلك بعدما �أدرك �أنّ كاترو
تابت �أن يتراجع عن قراراته،
قد بد�أ ا�ست�شاراته م����ع مختلف الأطراف ،بخا�صةٍ البطريرك الماروني ،63للإتيان
برئي�س جديدٍ
ٍ
يتم االتّفاق ،محلي ًا ودولي ًا ،على القانون
تك����ون مه ّمته الإ�شراف على االنتخاب����ات النيابية بعد �أن ّ
االنتخابي الجديد.
تم االتّفاق على تعيين بترو طراد رئي�س ًا للدولة والحكومة ،ومعه عبداهلل
وبعد
ٍ
مداوالت ّ
عدة ّ
َبيه����م وتوفـي����ق ع ّواد الذي ا�شت����رط عليه الم�سلم����ون �أن ال يكون وزير ًا للداخلية .وق����د اتّفق َبيهم
وع���� ّواد على مواجهة التدخّ الت الفرن�سي����ة فـي االنتخابات ،ومناق�شة عدد المقاعد النيابية فـيما
بعد.64
للمرة الثانية� ،أورثوذك�سي رئي�ساً للدولة بالتعيين :بترو طراد وت�سوية القانون االنتخابي
ا�ستق����ال �أيوب تابت �أو �أُقيل ،فالنتيجة واحدة� ،إذ �أنّ االنتخابات النيابية لن تُجرى بم�شاركة
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المغتربي����ن اللبنانيين الذين نالوا جن�س ّيتهم وذلك بمعار�ض����ة �إ�سالمية �إجما ًال ،وتحقيق ًا لرغبة
ال�سفـي����ر البريطاني ،الجنرال �إدوارد �سبير�س ،القائل بعدم االعتماد على االح�صاءات المعمول
به����ا ،تحدي����د ًا المهاجرين ،لأنّ فـيه����ا ع�شرات الألوف م����ن �أ�سماء المغتربين الذي����ن ال يعي�شون
غريب ه����ذا الموقف م����ن مم ّثل بريطاني����ا فـي لبن����ان ،لأنّ ال�سلط����ات الإنكليزية،
فـ����ي لبن����ان.65
ٌ
الديموقراطي����ة ،ت�سم����ح لمواطنيه����ا المغتربين بالم�شاركة فـ����ي العملية االنتخابي����ة وفـي الحياة
ال�سيا�سي����ة .والأغرب من ذلك� ،أنّ بريطانيا متح ّم�سة جد ًا لإجراء االنتخابات النيابية فـي لبنان
فـ����ي الوقت الذي امتنعت فـيه عن �إجرائها فـي بلدها ب�سبب الحرب العالمية الثانية! ما يعني �أنّ
ديموقراطي �أكثر منها.
لبنان بل ٌد
ٌّ
عل���ى ٍّ
ن�ص على تعيين بترو طراد
كل� ،صدر مر�سوم رقم  F.C/301تاريخ  21تم���وز ّ ،1943
رئي�س ًا للدولة والحكومة ،كما �صدر المر�سوم رقم  F.C/300الذي و�ضع نظام ًا م�ؤ ّقت ًا لل�سلطتين
الت�شريعي���ة والتنفـيذية التي �ض ّم���ت �أمين �سر وهو عبداهلل بيهم ،وم�ساع���د �أمين �سر وهو توفـيق
ع ّواد ،وذلك بموجب قرار �صادر عن رئي�س الدولة ،بترو طراد ،حمل الرقم  T/1تاريخ  21تموز
.661943
انتخابي جديد كما كانت الحال مع حكومة �أيوب
لم تكن مهمة حكومة بترو طراد و�ضع قانونٍ
ٍّ
�سيتم الإتفاق عليه بين
تابت ،بل الإ�شراف و�إجراء انتخابات نيابية وفق ًا للقانون االنتخابي الذي ّ
الق���وى المحلي���ة والدولية� ،أي بين البطريركي���ة المارونية ومفتي الجمهوري���ة ،وبريطانيا وم�صر
والعراق وفرن�سا.
فالخ�ل�اف كان ق���د �ص���ار واقع ًا ،ولم يكن م���ن الممكن �إيجاد ح ٍّ
���ل ل���ه �إ ّال بالترا�ضي .فجرى
�ضم
اجتما ٌع
فرن�سي-بريطاني فـي وزارة الخارجية البريطانية فـي لندن بتاريخ  14تموز ّ ،671943
ٌّ
ع���ن الجانب البريطاني كل م���ن  Edenو Casyو Spearsوعن الجانب الفرن�سي ،مف ّو�ض
ال�ش����ؤون الخارجية فـي لجنة التحرير الفرن�سي���ة  ،René Massigliوال�سفـير الفرن�سي فـي
لن���دن  .Pierre Vienotافتت���ح �إيدن الجل�سة با�ستعرا�ض الم�صاع���ب التي تواجهها فرن�سا
فـ���ي لبنان ،بخا�صةٍ قانون االنتخابات وتوزيع المقاع���د على الطوائف .هنا تدخّ ل �سبير�س وتم ّنى
اعتماد ّ
الحل التالي 6 :مقاعد للم�سيحيين مقابل  5مقاعد للم�سلمين ،على �أن يكون عدد �أع�ضاء
المجل����س النياب���ي  55نائب��� ًا ،للم�سلمين والدروز  25مقع���د ًا ،وللم�سيحيين والأقلي���ات  30مقعد ًا.
وق���د �أعرب �إيدن ،ب�أنّ بريطانيا ال ت�سع���ى لإ�ضعاف النفوذ الفرن�سي فـي ال�شرق ،بل الحفاظ على
الأم���ن الع�سكري ل�ضمان ا�ستقالل بلدان الم�شرق! ولكي ي�صبح اقتراح �سبير�س مقبو ًال من جانب
الفرن�سيي���ن� ،أعلن �إيدن خالل االجتماع ب�أنّ على فرن�سا الر�ضوخ لذلك لكي يبقى الإنكليز حلفا ًء
الح�سا�س لدى
له���م وي�ساعدونه���م فـ���ي تحرير فرن�سا من ي���د الألمان .ف�إي���دن �ضرب على الوت���ر ّ
الفرن�سيي���ن� ،إذ كان يعل���م ب�أ ّنه���م بحاجةٍ لهم ب�سب���ب ال�ضعف الع�سكري ال���ذي �أ�صابهم .غير �أن

68

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

انتخابات جديد ٍة فـي لبنان ،تنبثق
� Massigliأعرب للبريطانيين حر�ص فرن�سا على �إجراء
ٍ
يتم التفاو�ض بين الجانبين لعقد معاهدة
عنه���ا حكومة �شرعية تتو ّلى اال�ستقالل الفعلي ،على �أن ّ
بينهم���ا على غرار المعاهدة الإنكليزية-العراقية .هكذا اتّفق الجانبان الإنكليزي والفرن�سي على
اقت���راح �سبير�س الذي عاد �إلى لبن���ان لفر�ض قانونه ،و�إقناع الأفرق���اء اللبنانيين به الذين كانوا
عدة ،من بينها ،اقت���راح م�صطفى النحا�س با�شا ،ال���ذي دعا �إلى ت�أليف
يتناق�ش���ون فـ���ي م�شاريع ّ
مجل�س نيابي من  54نائب ًا موزعين  29مقعد ًا للم�سيحيين مقابل  25مقعد ًا للم�سلمين� .إ ّال �أنّ هذا
االقت���راح واج���ه معار�ض ًة من قبل البطريرك الماروني ،فاقترح ن�سيب���ه ،توفـيق عواد ،مجل�س ًا من
 63نائب��� ًا ،يكون  35منهم للم�سيحيين و 28للم�سلمين ،كما اقترح عبداهلل بيهم مجل�س ًا م�ؤلف ًا من
 42نائب ًا ،مق�سومين بين  22للم�سيحيين و 20للم�سلمين.68
بع���د �أن تكاث���رت النقا�شات حول القانون االنتخاب���ي ،زار �سبير�س بكركي فـي  29تموز 1943
واقنع البطريرك الماروني بقانونه ،كما زار مفتي الجمهورية ومطران بيروت للروم الأورثوذك�س
واقنعهم���ا بالموافق���ة .69وبع���د �أن ا�ستط���اع �سبير�س م���ن انت���زاع موافقة الأط���راف الدولية على
اقتراحهُ ،جعل المجل�س النيابي م�ؤ ّلف ًا من  55نائب ًا 30 ،منهم للم�سيحيين و 25للم�سلمين.70
ويق���ول �سبير����س �أنّ �إميل �إ ّده و�أن�صاره فق���ط ،تخ ّوفوا من بدء فق���دان الم�سيحيين ال�سيطرة
عل���ى لبنان من ج ّراء ه���ذا القانون ،فا�ستا�ؤوا و�أ�صبح موقفهم محرج��� ًا ،الأمر الذي ّ
يدل على �أنّ
ب�شارة الخوري كان موافق ًا على � ّأي قانون تعتمده م�صر وبريطانيا ،لدرجة �أ ّنه عار�ض البطريرك
الماروني ،معلن ًا قبله ،موافقته على قانون �سبير�س.71
وهك���ذا ،بعد � 10أيام فقط م���ن ا�ستقالة �أو �إقالة حكومة �أيوب تاب���ت ،وتعيين حكومة جديدة
تم االتّفاق على ت�سوية القانون االنتخابي الجديد فـي لبنان بين القوى المحل ّية
برئا�سة بترو طرادّ ،
عدد بموجبه
والدول ّي���ة ،72و�أ�صدر المندوب ال�سامي ه ّللو قرار ًا رقم���ه  312تاريخ  31تموز ّ ،1943
المقاع���د فـي مجل�س النواب ،ووزّعها على الطوائف ا�ستناد ًا �إلى �إح�صاء المقيمين فقط من دون
المهاجرين الذين يملكون الجن�سية ،ومن دون الإناث ،وعلى �أ�سا�س المحافظة دائرة انتخابية.73
وفـ���ي � 5آب  ،1943دع���ت حكومة بترو ط���راد الهيئات االنتخابية ،النتخ���اب �أع�ضاء المجل�س
النيابي فـي � 29آب  ،1943والدورة الثانية فـي � 5أيلول  .1943هكذا ح ّلت �أزمة القانون االنتخابي،
وبرهنت بكركي م ّر ًة �أخرى وقوفها الى جانب م�صلحة لبنان على الرغم من الإجحاف الذي وقع
بح���قّ الم�سيحيين الذين برهن���وا �إ ّنهم �أبناء وطن واحد و�إخوة م���ع الم�سلمين ،يعرفون الت�ضحية
بم�صالحهم الخا�صة فـي �سبيل الوطن والعي�ش الم�شترك.74
�سامي ال�صلح وانتخابات الرئا�سة فـي � 21أيلول 1943
من����ع الإنكليز ،بطريقة غي����ر قانونية ،تر�شيح �إميل �إده نف�سه ال����ى انتخابات الرئا�سة فـي 21
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����اب �سيا�سي����ة ،75وجاراهم فـي ذلك الفرن�سي����ون الذين خُ ّيروا م����ا بين ب�شارة
�أيل����ول  1943لأ�سب ٍ
76
الخ����وري وكميل �شمع����ون ،فاختاروا الأول .عندها �سحب �إ ّده دعمه لكمي����ل �شمعون  ،لكنه �أخط�أ
بذل����ك ،لأن����ه كان يجب عليه ر ّد الجميل ل�شمع����ون كونه انتخبه رئي�س ًا �سن����ة ّ ،1936
ور�شح �سامي
ال�صل����ح للرئا�س����ة ،فرف�ض هذا الأخير ،لأنّ �سبير�س كان قد طلب منه ت�أييد ب�شارة الخوري ،لأ ّنه
����د لتحقيق الوحدة العربية وال�سير فـي ركابه����ا وم�صطفى النحا�س با�شا موافق على ذلك.
م�ستع ّ
77
م����ع العلم �أنّ �سامي ال�صلح اقتن����ع ب�أنّ �إميل �إ ّده كان مخل�ص ًا ،وموقف����ه يع ّبر عن �شعور �صادق ،
غي����ر �أنّ معظ����م الأفرقاء افتكروا ب�����أنّ �إميل �إ ّده يلعب لعبة العام  1932حي����ن ّ
ر�شح ال�شيخ محمد
الج�س����ر للرئا�سة فـي ظ ّ
����ل المناف�سة عليها بينه وبين الخوري .لكن �إ ّده ل����م يكن ُيناور كما اتّهمه
البع�����ض� ،إن كان فـ����ي العام � 1932أو فـي العام  ،1943فهو كان �صادق ًا لأ ّنه �أراد البرهان على �أنّ
و�ضع الم�سيحيين لي�س �آمن ًا فـي المنطقة ،كما �إنّ ال�شيخ عبد الحميد كرامي كان بو ّده �أن ّ
ير�شح
ف�ضل دعم �سامي ال�صلح عليه� .إ ّال �إنّ خطته لم
نف�س����ه النتخاب����ات الرئا�سة ل�سنة  ،1943لكن �إ ّده ّ
تنج����ح بعدما اكت�شف �إن اللعب����ة انكليزية ،وهي تهدف الى ترئي�س ال�شيخ ب�شارة الذي انتخب من
دون مناف�س.
الخاتمة
�ش����ارف ال�صراع التقليدي بي����ن فرن�سا وبريطانيا فـي لبنان عل����ى االنتهاء �سنة  ،1943بفعل
����دالت انتخابية طوائفـية داخلية ،وتغ ّيرات �سيا�س ّية وع�سكر ّية دولية .و�أ�صبح رئي�س الجمهورية
تب ّ
من����ذ ذلك الوقت لبناني ًا من الديانة الم�سيحية وعلى المذه����ب الماروني ،م�ؤتمن ًا على الد�ستور،
�إذ م����ا لبث����ت طائفة وهوي����ة رئي�س الجمهوري����ة �أن �صارت ُعرف���� ًا وعاد ًة فـي لبن����ان ،واتّخذت قوة
����دد بعد ر�سوخه فـي الأذهان.
القان����ون بالمعن����ى الد�ستوري الذي ي�ضفـيه الإنكليز على تقليدٍ مح ّ
لبناني على المذهب الماروني ،ورئي�س المجل�س النيابي
ووفاق ًا للأعراف ،ف�إن رئي�س الجمهورية
ٌ
لبناني على المذهب ال�سنّ����ي .79فهل �ستبقى
����ي على المذه����ب ال�شيعي ،78ورئي�س الحكوم����ة
ٌ
لبنان ٌ
����دل مع �إلغاء الطائفـي����ة ال�سيا�سية بموجب د�ست����ور الطائف �سنة 1989؟
ه����ذه الأعراف �أم �ستتب ّ
المو�سعة فـي لبنان بموجب د�ستور
�أم �ستتغ ّي����ر مع �إن�شاء الدولة المدني����ة والعلمانية والالمركزية
ّ
جديد؟
يق����ول يو�سف مزهر كلم ًة عن ر�ؤ�س����اء لبنان خالل عهد االنتداب الفرن�سي (،)1943-1920
وه����ي �أن جميعه����م من �شارل دبا�س� ،إلى حبيب با�شا ال�سعد� ،إلى �إميل �إ ّده� ،إلى �ألفرد نقّا�ش� ،إلى
�أي����وب تابت� ،إلى بترو طراد كانوا من ذوي الحنكة والإقتدار ،وبالأخ�ص كانوا من ذوي النزاهة.
فقد دخلوا الحكم وخرجوا منه نظيفـي اليد ،طاهري الذمة ،مرفوعي الر�أ�س .ولم يجر�ؤ �أحد �أن
يل ّوث �سمعتهم بكلمة �سوء .لذلك ال يزال ال�شعب يكن لهم �شعائر الحب والتقدير واالحترام.80
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الهوام�ش:
�أُن�ش����أ مجل�س ال�شيوخ �سن���ة  ،1926وكان جميع �أع�ضائه المع ّينين يم ّثلون الطوائف اللبنانية� .أُلغي �سنة
 1927وت ّم دمجه بمجل�س النواب بعد خالفاتٍ بينهما على ال�صالحيات.
� .1ش���ارل دبا����س (� .)1935-1884أورثوذك�س���ي م���ن مواليد بي���روت .تلقّى علومه فـ���ي مدر�سة الثالثة
�أقم���ار ،وفـ���ي جامع���ة القدي�س يو�سف والجامع���ة الأميركية .در�س الحقوق فـ���ي Aix en Provence
وفـ���ي باري����س ون���ال �شهادة الدكت���وراه .عمل محامياً فـ���ي بيروت والآ�ستان���ة وباري�س� .أن�ش�أ جري���دة «البيان».
انتم���ى �إل���ى جماع���ة الإ�ص�ل�اح والترق���ي وحكم علي���ه العثماني���ون بالإعدام لكن���ه تمكّن من اله���رب .عاد �إلى
بي���روت �سن���ة  ،1918وع ّي���ن ناظ���راً للعدلية فـي � 1أيل���ول  .1920انتخب �أول رئي�س للجمهوري���ة اللبنانية �سنة
 ،1926وللم���رة الثاني���ة فـ���ي � 27آذار  .1929وبع���د �أن ا�ستم���ر بالتع ّيين ،ق���دّم ا�ستقالته �سن���ة  ،1934فع ّين نائباً
وانتخ���ب فـ���ي  30كانون الثاني  1934رئي�ساً للمجل�س النيابي .ا�ستقال من النيابة فـي  1ت�شرين الأول ،1934
و�سافر �إلى باري�س حيث توفـي �سنة .1935
�	.2أي���وب تاب���ت ( .)1947-1874بروت�ستانت���ي م���ن موالي���د بحم���دون .خ ّريج الجامع���ة الأميركية فـي
بي���روت .در����س الط���ب فـ���ي نيوي���ورك �سن���ة  .1905ب���د�أ العم���ل ال�سيا�سي فـ���ي لبن���ان �سن���ة  ،1913وانت�سب �إلى
الجمعية الإ�صالحية فـي بيروت .كتب فـي ال�صحف اللبنانية .عام  1914عاد �إلى نيويورك لجمع التبرعات
لم�سان���دة المقاوم���ة اللبناني���ة للحكم العثمان���ي .عام  1922انتخب نائباً ومار�س مهام���ه فـي اللجان .فـي 25
�أي���ار  1926ع ّي���ن ع�ضواً فـي مجل�س ال�شي���وخ ،وفـي العام  1928ع ّين وزيراً .مار�س مهامه ال�سيا�سي حتى العام
 1943حين ع ّين رئي�ساً للدولة والحكومة لإجراء انتخابات نيابية ورئا�سية .ا�ستقال فـي  20تموز  1943بعد
�أربعة �أ�شهر من بداية واليته .توفـي �سنة .1947
 .3بترو طراد (� .)1947-1876أورثوذك�سي من مواليد بيروت .نال �إجازة فـي الحقوق �سنة  1900من
جامع���ة باري����سّ � .أ�س�س مكتب���اً خا�صاً به للمحاماة .طال���ب �أن تكون �سوريا ولبن���ان وفل�سطين تحت االنتداب
الفرن�س���ي� .أ�ص���در العثمانيون حكم الإع���دام بحقه �إ ّال �إنه هرب الى م�صر� .أ ّل���ف رابطة الطوائف الم�سيحية
بع���د الح���رب العالمي���ة الأولى .ع ّين ع�ضواً فـي اللجنة الإدارية للبن���ان الكبير �سنة  .1920انتخب ع�ضواً فـي
المجل����س التمثيل���ي الثان���ي ع���ن بيروت �سن���ة  .1925وانتخ���ب نائب���اً ع���ن دورات  1929و 1934و .1937انتخب
رئي�ساً للمجل�س النيابي �سنة  1934و 1937و .1938ع ّين رئي�ساً للدولة لمدّة �شهرين لإجراء انتخابات نيابية
ورئا�سية ( 21تموز� 21 -أيلول  .)1943توفـي �سنة .1947
 .4ل�سان الحال فـي � 3شباط � ،1932ص .1
�	.5أر�شيف بكركي ،ملف البطريرك اليا�س الحويك رقم  ،46وثيقة رقم  154و.155
 .6ع�صام خليفة :الحدود الجنوبية اللبنانية بين نخب الطوائف وال�صراع الدولي (،)1936 – 1908
البترون� ،1985 ،ص  43و.80
« .7اعترافات �صحافـي» ،ال�صياد فـي  8ت�شرين الأول  ،1970عدد � ،1360ص .41-38
 .8كانت والية رئي�س الجمهورية ثالث �سنوات بموجب د�ستور  1926الذي عدّل �سنة  1929لت�صبح 6
�سن���وات ،وك ّر����س ذل���ك بموجب القرار رقم  L.R/133تاريخ  6ت�شري���ن الأول � 1937إذ ال يجوز �إعادة انتخاب
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الرئي�س �إ ّال بعد �ست �سنوات من انق�ضاء مدّة واليته.
 .9الجريدة الر�سمية  ،1932عدد � ،2718ص .5
 .10يو�سف �سالم� 50 :سنة مع النا�س ،بيروت� ،1975 ،ص .79
Ministère des affaires étrangères (M.A.E), série E-LEVANT, .11
politique intérieure exercice du mandat, ,)1940-1930( Syrie-Liban
Janvier ) 497 .direction des affaires politiques et commerciales, V
Lettre de René Cassin, professeur à ;131-130-129 .fol ,(1932 Mai 9 -1930
la Faculté de Droit de Paris à Monsieur Paul-Boncour, délégué
permanent de la France à la société des Nations, concernant
.1932 Émile ÉDDE et les élections présidentielle du Liban en
� .12صاحب جريدة الهدف فـي نيويورك ،وم� ّؤ�س�س الع�صبة اللبنانية هناك.
 .13م� ّؤ�س�س غرفة التجارة اللبنانية فـي المك�سيك ،والجالية اللبنانية فـي بوغوتا.
.196-192 .op. cit., fol ,497 .M.A.E., V .14
 .15يو�س���ف �سال���م ،م�ص���در مذكور���� ،ص  .96-81يق���ول وليد عو�ض وعب���داهلل �سعي���د �أن ال�شيخ يو�سف
الخ���ازن و�سام���ي كنع���ان وروكز �أب���و نا�ضر هم الذين ر�شّ حوا محم���د الج�سر للرئا�سة الأول���ى ،و�إميل �إ ّده كان
معار�ض���اً �أو ًال ث���م ب���دّل ر�أي���ه وما�شاه���م .ولي���د عو����ض� ،أ�صحاب الفخام���ة ر�ؤ�س���اء لبنان���� ،ص 184؛ وعبداهلل
ابراهيم �سعيد ،ال�شيخ محمد الج�سر ،دار النهار ،بيروت� ،2005 ،ص .242-241
du 1021 Télégramme Nº ,148 -147 .op.cit., fol ,497 .M.A.E., V .16
.1932 Avril 22 PONSOT au gouvernement français, le
ال�س ّيار فـي  20ت�شرين الأول � ،1931ص  .1تق ّلبت العالقة بين �إميل �إ ّده وال�شيخ محمد الج�سر بين
ّ .17
التباع���د والتق���ارب حتى �أ�صبحت بمثابة بور�ص���ة يومية .راجع المقال بعنوان «الحبيب���ان �إميل �إ ّده ومحمد
ال�س ّي���ار فـ���ي  21ت�شري���ن الأول ���� ،1931ص 1؛ والمقال بعن���وان «�إذن ف�إ ّده م�سلم �أكث���ر من الج�سر»،
الج�س���ر»ّ ،
ال�س ّي���ار فـ���ي  22ت�شرين الأول � ،1931ص  .1وبعد ع���ودة �إ ّده من باري�س تم تبادل الزيارات بينه وبين الج�سر.
ّ
ال�س ّيار فـي  27ت�شرين الأول
ّ
� ،1931 .18ص .4
 .19يو�سف �سالم ،م�صدر مذكور� ،ص .96-81
-1920 Walter Browne, The political History of Lebanon -20
volume I, Documents on politics and political Parties ,1950
documentary publications,,1936-1920 ,underFrench mandate
American Consulate .1976,.Salisbury, North Carolina, U.S.A
-148 .fol ,1932 ,4 238of April General,Beirut, Syria, dispatches no
from George Brandt, AmericanConsul to the Secretary of,151
.State,Washington
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 .21يو�سف �سالم ،م�صدر مذكور� ،ص .96-81
ال�س ّيار فـي  28ني�سان � ،1932ص 1؛ وفـي  30ني�سان � ،1932ص 1؛ وفـي  1ايار � ،1932ص  1و.5
ّ .22
 .23ل�سان الحال فـي  27ني�سان � ،1932ص ١٤
ال�س ّيار فـي  23ني�سان � ،1932ص .1
٢٤ـ ّ
,126 Nº ,89/171/P.R.O, Foreign Office (F.O.), E2524 -25
Correspondance from Consul-General sir H.SATOW to sir
.1932 ,10 John SIMON,  Beirut, May
ال�س ّيار فـي � 4أيار � ،1932ص  1و.8
ّ - 26
 -27الجريدة الر�سمية  ،1932عدد .2718
28ـ راجع ن�ص القرار فـي ل�سان الحال فـي � 10أيار � ،1932ص .2
Weekly political summary, ,45 n0 ,89/27/1589 E ,52 F.O. part - 29
.113 ,112 .fol ,1943 ,17 Syria and the Lebanon, March
 30ـ �سام���ي ال�صل���ح ،مذك���رات �سامي ب���ك ال�صلح� .صفحات مجيدة م���ن تاريخ لبن���ان ،من�شورات مكتبة
الفكر العربي ،بيروت� ،1960 ،ص .87 ،86
 ٣١ـ بيار زيادة ،تاريخ لبنان الديبلوما�سي ،اال�ستقالل ،الطبعة الثالثة ،من�شورات جامعة الحكمة ،د.م،.
� ،1996ص  99و.104
 32ـ وليد عو�ض ،مرجع مذكور� ،ص  .282راج���ع ن�صو����ص ه���ذه الق���رارات فـ���ي الجري���دة الر�سمي���ة
 ،1943عدد .4073
 33ـ الب�شير فـي � 23آذار � ،1943ص .1
 34ـ حديث �أجراه ال�سفـير بيار زيادة مع الرئي�س �ألفرد نقا�ش بتاريخ  18كانون الأول  .1968بيار زيادة،
مرجع مذكور� ،ص .105
 35ـ �سامي ال�صلح ،م�صدر مذكور� ،ص .88
 36ـ���ـ راجع ن�ص المر�سوم فـي Salvator Carbonne: Les archives nationales
.124 ,123 .du Liban, op. cit., pp
 ٣٧ـ الب�شير فـي � 27آذار � ،1943ص .1
38ـ الب�شير فـي  9حزيران � ،1943ص .1
 39ـ الجريدة الر�سمية حزيران  ،1943عدد .4086
 40ـ الب�شير فـي  24حزيران � ،1943ص .1
 41ـ �سامي ال�صلح ،م�صدر مذكور� ،ص .89
 42ـ وليد عو�ض ،مرجع مذكور� ،ص .322
 43ـ البيرق فـي  23و 25حزيران � ،1943ص .2
 ٤٤ـ���ـ دع���ا مفت���ي الجمهورية اللبنانية ال�شيخ محم���د توفـيق خالد ،الزعماء الم�سلمي���ن �إلى اجتما ٍع فـي
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منزله بتاريخ  19حزيران  ،1943من ثم دعت الجمعيات الإ�سالمية الى عقد م�ؤتمر �إ�سالمي يعقد فـي نادي
جمعي���ة اتح���اد ال�شبيب���ة الإ�سالمية فـي بي���روت بتاريخ  21حزيران  ،1943خطب فـي���ه المفتي وعبد الحميد
كرام���ي ،وعب���د اهلل اليافـي ،وبهيج تقي الدين ،و�صائب �سالم ،وريا�ض ال�صلح ،وتقي الدين ال�صلح ،والأمير
مجي���د �أر�س�ل�ان ،ال���ذي ه���دّد �أي���وب تابت فـي ح���ال لم يتراجع ع���ن قانونه .عاط���ف �أبو عم���اد :الأمير مجيد
ار�سالن ،م�ؤ�س�سة التراث الدرزي ،لندن� ،2009 ،ص  88و.89
45ـ محم���د جمي���ل بيهم :النزاعات ال�سيا�سية بلبنان عهد االنت���داب واالحتالل  ،1945-1918دار الأحد،
بي���روت .1977 ،قاط���ع معظ���م الم�سيحيين االنتخابات النيابي���ة فـي العام  ،1992ول���م ُي�ستجب لطلبهم زمن
الو�صاية ال�سورية على لبنان (.)2005-1990
 46ـ �أحمد بي�ضون ،ريا�ض ال�صلح فـي زمانه ،دار النهار للن�شر ،بيروت� ،2011 ،ص .177
47ـ م�سعود �ضاهر ،لبنان فـي وثائق الأر�شيف الأميركي� ،ص .127
Furlongue to Spears, Beirut, April ,240/226 F.O., dispatch no -48
.1943 ,16
 ٤٩ـ محمد جميل بيهم ،مرجع مذكور� ،ص .73
.op.cit ,66 no ,89/27/3957 F.O., E -50
Général Catroux, Dans la bataille de la méditerranée, -51
Témoignages et ,1944-1940 Egypte – Levant – Afrique du nord
,commentaires
.401 .p ,1949 ,Juillard, Paris
 ٥٢ـ منير تقي الدين :لبنان! ماذا دهاك ،دار مكتبة الحياة ،بيروت� ،1979 ،ص .39
 53ـ���ـ ل���م ُي�سمح ل ّلبنانيين المغتربين باالقت���راع منذ تلك الفترة حتى العام � ،2018أي بعد � 75سنة ُ�سمح
ي�سجلون �أ�سماءهم ،بالم�شاركة فـي االنتخابات النيابية وفاقاً لقانون انتخابي ن�سبي لأ ّول
للمغتربين الذين ّ
م ّرة فـي تاريخ لبنان.
 54ـ رف�ض عبداهلل اليافـي وجميل مكاوي ،رئي�س حزب النجادة ،ور�شيد بي�ضون التوقيع على العرائ�ض؛
و.op.cit ,66 no ,89/27/3957 F.O., E
 -55البيرق فـي  26و 27حزيران � ،1943ص .1
 56ـ الب�شير فـي  7تموز � ،1943ص 1
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ال ُمقدّمة
يا�سي ا ّلذي
ال�سيا�س ّي���ة عم ٌل
�سيا�سي ُيج ّرمه القان���ون .فهي �صورة لل ّن�ش���اط ّ
�إنَّ الجريم���ة ّ
ٌّ
ال�س ّ
تن ّكب �صاحبه طريق القانون ،فحملته العجلة فـي تحقيق �أهدافه� ،أو الميل �إلى العنف فـي مواجهة
ي�ستبدل بالأ�سلوب ا ّلذي يرخّ �ص به القانون �أ�سلو ًبا ُي ّ
َ
حظره .ويخل�ص من ذلك �أنَّ
الخ�صوم على �أنْ
ال�سيا�س ّية لل ّدولة ،و�أنْ تحمل على
ال�سيا�س ّية �أنْ تتّجه �إلى العدوان على الحقوق ّ
الأ�صل فـي الجريمة ّ
يا�سي لل ّدولة على نح ٍو ُمع َّين.
ارتكابها دوافع تتّ�صل بتوجيه ال ّن�شاط ّ
ال�س ّ
ال�س�ؤال التّالي:
وهناُ ،ي َ
طرح ّ
ال�سيا�س ّية؟
ال�سيا�سة التّ�شريع ّية فـي العقاب على الجريمة ّ
كيف تظهر ّ
ال�سيا�س ّية،
ال�سيا�سة مذهبان :ف�إذا نظرنا �إلى الأ�ضرار ا ّلتي تترتّب على الجريمة ّ
يتنازع هذه ّ
وه���ي �أ�ض���رار ال تقت�صر على حقوق فرد �أو مجموعة محدودة من الأفراد ،ولكن تمت ّد �إلى المجتمع
اخلي� ،إلى
ب�أكمل���ه ،وق���د تع�صف فـي المجال
الخارجي ب�سي���ادة ال ّدولة� ،أو ت�ؤ ّدي ،فـي المج���ال ال ّد ّ
ّ
�إ�شاعة الفو�ضى والإ�ضطراب ،كان ذلك حام ًال على التّغليظ فـي العِقاب على هذه الجرائم .وي�ؤ ّيد
يا�سي �إلى جرائمهم يخف���ون ،فـي الحقيقة ،دوافع
ه���ذا المذه���ب �أنَّ بع�ض َمن ي ّدعون ال ّداف���ع ّ
ال�س ّ
ثم ال يكون مب��� ّرر للتّخفـيف عنهم .ولكن �إذا
دنيئ���ة ال يفترق���ون بها عن المجرمين العاد ّيين ،ومن َّ
ال�سيا�س ّية هي و�سيلة ّ
يا�سي ،وهي ن�شاط ال ُيج ّرمه القانون
�شاذة لل ّن�شاط ّ
الحظن���ا �أنَّ الجريم���ة ّ
ال�س ّ
فـ���ي ذات���ه ،وقد يكون االنحراف وليد ال ّرعون���ة ال ال ّنزعة الجرم ّية الخط���رة ،و�أ�ضفنا �إلى ذلك �أنَّ
ال�سع���ي �إلى تطبيق
ال ّداف���ع ا ّل���ذي يحمل فـي الع���ادة عليها لي����س تحقيقًا لم�صلحة ّ
خا�ص���ة ،ولك ّنه ّ
مب���ادئ � َآمنَ بها �صاحبها واقتنع ب�أنَّ فـيها الخير للمجتمع �أو للإن�سان ّية ،ف�إنَّ هذه الإعتبارات تميل
ال�سيا�س ّيين(.)1
بال ُم ِ
�شترع �إلى التّخفـيف عن المجرمين ّ
وبي���ن هذي���ن المذه َبي���ن ،تتر َّدد التّ�شريع���ات .فالتّ�شريعات ا ّلت���ي �سبقت ال ّث���ورة الفرن�س ّية �أو
عا�صرتها جنحت �إلى التّ�شديد مت�أ ّثر ًة بخطورة هذه الجرائم ،وبالحر�ص على الح�صانة ا ّلتي كانت
تحيط بر�ؤ�ساء ال ّدول من الملوك� .أ ّما ت�شريعات القرن التّا�سع ع�شر فقد مالت �إلى التّي�سير مت�أ ّثرة
ميل �إلى التّ�سامح فـ���ي الحكم على و�سائل التّعبير ع���ن الآراء والمبادئ،
بم���ا �سا َد ه���ذا القرن من ٍ
و�إنْ كان���ت و�سائل ّ
خا�صةٍ ،فـي
�ش���اذة .وي�شهد الوقت الحا�ضر ات ً
ّجاها �إلى التّ�شدي���د يتم ّثل ،ب�صف ٍة ّ
ال�سيا�س ّية(.)2
التّ�ضييق من نطاق الجرائم ّ
ويرجح هذا االتّجاه �إلى ا�ضطراب العالقات ال ّدول ّية وتعاقب الحروب ،وت�ش ّعب وظائف ال ّدولة
ّ
ال�سيا�س ّي���ة �صورة خطيرة ته ّدد كيان ال ُمجتمع ال نظام ال ّدولة
فـ���ي ال ّداخل ،واتّخاذ بع�ض الجرائم ّ
يا�سي فح�سب.
ّ
ال�س ّ
�شترع
توجه ال ُم ِ
�إنطال ًق���ا م َّما َّ
ال�سيا�س ّية ه���ي الق�ض ّية الأ�سا�س ّية فـي ّ
تقدم� ،إنَّ م�س�ألة الجريمة ّ
ال�سيا�سة التّ�شريع ّية فـي العِقاب
بناني نحو تحديد مدلول تلك الجريمة ،وذلك من خالل تعزيز ّ
ال ّل ّ

77

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

العقاب
اجلرمية ال�سّ يا�سيّة فـي ال�سّ يا�سة ال ّت�شريعيّة فـي ِ
ّ
الدكتورة جناة جرج�س جدعون

الخا�صة بها.
عليها ،وبالتّالي �إبراز الأحكام
ّ
ُطرح فـي هذا المجال:
وهنا� ،أ�سئلة ت َ
ال�سيا�س ّية؟
 ما هو المدلول العام للجريمة ّ كيف تبرز ّال�سيا�س ّية؟
خطة ال ُم ِ
بناني فـي تحديد الجريمة ّ
�شترع ال ّل ّ
ال�سيا�س ّية ال ّن�سب ّية؟ وهل تتّ�صف ّ
يا�سي؟
بالطابع ّ
 ما هي خ�صائ�ص الجرائم ّال�س ّ
ال�سيا�س ّية؟
بم تتم ّيز الأحكام
 َّ
الخا�صة بالجرائم ّ
يتم ا�ستبعاد بع�ض الجرائم ذات ّ
يا�سي من نطاق التّخفـيف؟
 هل ّالطابع ّ
ال�س ّ
�إنَّ ّ
ال�سيا�س ّية والأحكام
كل ما َّ
تقدم يطرح �إ�شكال ّية الأحكام ال ُمتع ّلقة بمعرفة مفهوم الجريمة ّ
الخا�صة ا ّلتي تُط َّبق ب�ش�أنها؟
ّ
ال�ضوء على تلك الإ�شكال ّية ،ومن خالل
أهم ّية البحث الحالي من خالل �إلقاء ّ
من هنا ،تبرز � ِّ
البحث عن حلول لها ،وذلك �ضمن الق�سمين التّاليين على ال ّنحو الآتي:
ُ
ال�سيا�س ّية.
الق�سم الأ ّول:
نتناول فـيه درا�سة مفهوم الجريمة ّ
ال�سيا�س ّية.
الق�سم ال ّثاني:
ُ
ندر�س فـيه خ�صو�ص ّية الجريمة ّ
الق�سم الأ َّول
ال�سيا�س ّية
فـي مفهوم الجريمة ّ
تمهيد وتق�سيم:
ال�سيا�س ّية لي�ست ي�سيرة :فللجريمة جوانب ُمتع ّددة.
�إنَّ �صياغ���ة ّ
ال�ضابط فـي تحديد الجريمة ّ
وقد يتر ّدد الفكر فـي تحديد � ّأي الجوانب تكون له الغلبة فـي �إ�ضفاء ّ
يا�سي على الجريمة،
الطابع ّ
ال�س ّ
يا�سي الم�صدر فـي �إ�سباغ هذا ال ّلون على الجريمة فـي مجموعها .وث ّمة ارتباط بين
فـيكون لونه ّ
ال�س ّ
ال�ضابط ّ
ال�سيا�س ّية.
هذا ّ
وخطة القانون فـي العِقاب على الجرائم ّ
الأمر ا ّلذي �سنتو ّلى درا�سته فـي هذا الق�سم ،وذلك بعد تق�سيمه �إلى با َبين على ّ
ال�شكل الآتي:
ال�سيا�س ّية.
الباب الأ ّولّ :
ال�ضابط فـي تحديد الجريمة ّ
الباب ال ّثانيّ :
ال�سيا�س ّية.
خطة ال ُم ِ
بناني فـي تحديد الجريمة ّ
�شترع ال ّل ّ
الباب الأ ّول
ّ
ال�سيا�س ّية
ال�ضابط فـي تحديد الجريمة ّ
ال�سيا�س ّية ّ
وخطة
لق���د َ�س َب���قَ و�أو�ضحن���ا �أنَّ ث ّمة ارتب���اط بين ّ
ال�ضاب���ط فـي تحدي���د الجريم���ة ّ
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القانون فـي العِقاب على تلك الجريمة؛ فحيث يميل �إلى التّي�سير يتّجه �إلى التّ�ضييق من نطاق هذه
ّو�سع فـ���ي تحديد هذا ال ّنطاق( .)3وبع�ض الجرائم
الجرائ���م ،وحيث يميل �إلى التّغليظ يتّجه �إلى الت ّ
ال�سيا�س ّية غير وا�ضحة،
عاد ّي���ة فـي ذاتها ،ولك ّنها ُمتّ�صلة بجريمة �سيا�س ّية .ولذل���ك ،تبدو �صفتها ّ
وتختلف الآراء حول حقيقة و�ضعها.
مو�ضوعي .فالمذهب ّ
خ�صي
�شخ�صي ومذه���ب
ال�ضابط مذهبان :مذهب
ويتن���ازع ه���ذا ّ
ال�ش ّ
ّ
ّ
ال�سيا�س ّية بال ّدافع �إليها .فك ّل جريم���ة يكون ال ّدافع �إليها �سيا�س ًّي���ا ُت َع ّد �سيا�س ّية.
ُيع��� ّرف الجريم���ة ّ
وتطبيقً���ا لذلكُ ،ت َع ّد الجرائ���م التّالية �سيا�س ّية :قت���ل رئي�س دولة ليتغ َّير نظام الحك���م ا ّلذي ُيم ّثله
�أو �إ�ضعاف���ه ،قت���ل معار�ض للحكومة لتدعيم ال ّنظام ا ّلذي تق���وم عليه� ،سرقة مال �أو تبديده لتمويل
�سيا�سي.
حزب
ّ
ال�سيا�س ّية تقع اعتدا ًء
�أ ّما المذهب
المو�ضوعي فـيعت ّد بطبيعة الحقّ ال ُمعتدى عليه :فالجريمة ّ
ّ
()4
نظاما �سيا�س ًّيا .
ال�سيا�س ّية لل ّدولة� ،أي حقوق ال ّدولة باعتبارها ً
على الحقوق ّ
تم�س ّ
ال�شخ�ص ّية القانون ّية لل ّدولة� ،أي الجرائم
وهي ،فـي هذا المدلول ،ت�شمل الجرائم ا ّلتي ّ
اخلي للحكم،
ا ّلتي ته ّدد ا�ستقاللها و�سالمة �أرا�ضيها ،وتتّ�سع كذلك للجرائم ا ّلتي ّ
تم�س ال ّنظام ال ّد ّ
ال�سلطات العا ّم���ة لوظائفها وا�ستعمال المواطني���ن حقوقهم العا ّمة.
�أي �ش���كل الحكوم���ة ومبا�شرة ّ
ويعني ذلك �أ َّنها ت�شمل الجرائم ال ُمخ ّلة ب�أمن ال ّدولة من جهة ال ّداخل والجرائم ال ُمتّ�صلة بالح ّر ّيات
ال�صحافة.
العا ّمة ،كجرائم االنتخاب والتّجمهر وبع�ض جرائم ّ
تم�س حقوق
وغني عن البيان �أنَّ الجريمة ّ
ال�سيا�س ّية ال تتّ�سع ،وفق هذا المذهب ،للجرائم ا ّلتي ّ
ال ّدولة باعتبارها �سلطة �إدار ّية ،كجرائم ال ّر�شوة والإختال�س وا�ستثمار الوظيفة.
المو�ضوعي هو الأجدر بالتّرجيح ،حيث
تقدم ،تجدر الإ�شارة �إلى �أنَّ المذهب
ا�ستنا ًدا �إلى ما َّ
ّ
ال�سيا�س ّية من طبيعة الحقّ ال ُمعتدى عليه .وهو اعتبار ُيح ّدد اتّجاه خطورة
ي�ستم ّد �ضابط الجريمة ّ
()5
الفرن�سي  .كما تب ّناه الم�ؤتمر
ال�ضرر ا ّلذي يترتّب عليها .وقد جنح �إليه الق�ضاء
الجريمة ،وموطن ّ
ّ
ال�سيا�س ّية
ولي لتوحيد قانون العقوبات ا ّلذي ُعقِ َد فـي كوبنهاغن �سنة 1935؛ �إذ ع ّرف الجريمة ّ
ال ّد ّ
«الموجهة �ض ّد تنظيم ال ّدولة ومبا�شرتها وظائفها �أو �ض ّد الحقوق ا ّلتي يتمتّع بها المواطنون».
ب�أ َّنها
ّ
���ي ّ
كل قيمته ،فلون ال ّدافع ُيح ّدد ،دون ّ
و�إنْ كان ه���ذا التّرجيح ال ينفـي عن المذهب ّ
�شك،
ال�شخ�ص ّ
مقدار خطورة ّ
ال�شخ�ص ّية الجرم ّية ،و ُيح ّدد تب ًعا لذلك نوع ال ُمعاملة ا ّلتي ي�ستحقّها ال ُمجرم.
ال�صدد ،يبرز التّ�سا�ؤل حول معرفة ّ
بناني فـي تحديد الجريمة
خطة ال ُم�شت ِ
وفـ���ي ه���ذا ّ
���رع ال ّل ّ
ال�سيا�س ّية؟
ّ
الأمر ا ّلذي �سنتو ّلى درا�سته فـي الباب التّالي.
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العقاب
اجلرمية ال�سّ يا�سيّة فـي ال�سّ يا�سة ال ّت�شريعيّة فـي ِ
ّ
الدكتورة جناة جرج�س جدعون

الباب ال ّثاني
ّ
ال�سيا�س ّية
بناني فـي تحديد الجريمة ّ
خطة ال ُم�شترِع ال ّل ّ
ال�سيا�س ّية ب�أ َّنه���ا «الجرائم المق�صودة ا ّلتي
ع ّرف���ت الم���ا ّدة  196من قانون العقوبات الجرائم ّ
ال�سيا�س ّية العا ّمة
بدافع
�أق َ
�سيا�سي .وه���ي كذلك الجرائم الواقِعة على الحق���وق ّ
���د َم عليه���ا الفاعِ ل ٍ
ّ
أناني دنيء».
والفرد ّية ما لم ْ
يكن الفاعِ ل قد انقاد ٍ
لدافع � ّ
�شترع بذلك بين المذه َبين ّ
والمو�ضوعي فـي تحديد مدلول الجريمة
خ�صي
وقد جم َع ال ُم ِ
ّ
ال�ش ّ
ال�سيا�س ّية.
ّ
م�ستخرجا مذه ًبا ثال ًثا،
يتو�سط بينهما
وعلي���ه ،ف�إنَّ ال ُم ِ
ً
�شترع لم ينحز لأحد المذه َبين ،ول���م ّ
ثم جم َع بين نتائجهما.
و�إ َّنما جاو َر بينهما َّ
تو�س ًعا فـي هذا المدلول :فك ّل الجرائم ا ّلتي تُعت َبر �سيا�س ّية وفقًا للمذهب ّ
خ�صي،
ويعني ذلك ّ
ال�ش ّ
ّ
�شترع هذا الو�صف.
وكل الجرائ���م ا ّلتي تُعت َبر �سيا�س ّي���ة وفقًا للمذهب
المو�ضوعي ي�سبغ عليه���ا ال ُم ِ
ّ
���رع الإعتبارات ّ
المو�ضوعي :فنفى عن الجريمة
ال�شخ�ص ّية فـي تطبيق المذه���ب
وق���د �أدخل ال ُم�شت ِ
ّ
يا�س���ي �إذا كان مرتكبها قد انقاد
ال�س
ال�سيا�س ّية العا ّم���ة �أو الفرد ّية التّكييف ّ
الوا ِقع���ة عل���ى الحقوق ّ
ّ
المو�ضوعي،
يا�سي ُي�ضفـي على جريمة غير �سيا�س ّية ،وفقًا للمذهب
أناني دنيء .فال ّدافع ّ
ٍ
ّ
ال�س ّ
لدافع � ّ
المو�ضوعي ،الو�صف
يا�سي .وال ّدافع ال ّدنيء ينفـي عن جريمة �سيا�س ّية ،وفقًا للمذهب
الو�صف ّ
ّ
ال�س ّ
وا�ضحا للإعتبارات ّ
ال�شخ�ص ّي���ة على االعتبارات المو�ضوع ّية فـي
ترجيحا
يا�س���ي .ويعني ذلك
ال�س
ً
ً
ّ
ّ
ال�سيا�س ّية.
تحديد داللة الجريمة ّ
ف����إذا انتف���ى عن الجريمة ّ
يا�سي وفقًا ل ّأي من المذه َبي���ن ،ف�إ َّنها تُعت َبر ،عن غير
الطاب���ع ّ
ال�س ّ
ّ
�شك ،جريمة عاد ّية.
ال�سيا�س ّية ال ّن�سب ّي���ة؟ وبالتّالي ما هي الأحكام
وهن���ا ،يبرز التّ�سا�ؤل التّال���ي :ما هي الجرائم ّ
والخ�صائ�ص ا ّلتي تتم ّيز بها؟ وهل تتّ�صف ّ
يا�سي؟
بالطابع ّ
ال�س ّ
ال�سيا�س ّية
ال�سيا�س ّي���ة ال ّن�سب ّية” على طوائف من الجرائم تبدو �صفتها ّ
ُيطل���ق تعبير “الجرائم ّ
غير وا�ضحة .وهي نوعانُ :مرك ّبة  complexومالزمة . connex
�سيا�س���ي ،كنهب متجر �أ�سلح���ة ال�ستعمالها فـ���ي ال ّثورة �ض ّد
فال ُمر ّكب���ة تم� ّ���س ح ّقي���ن �أحدهما
ّ
�سيا�سي ،كتخريب مبانٍ �أو �إتالف منقوالت
ال�سلط���ات العا ّمة .وال ُمالزم���ة تنال بالإعتداء حقًّا غير
ّ
ّ
ال�صحيح لهذه
ال�سلط���ات الحاكمة .وال��� ّر�أي مختلف فـي الفقه ح���ول التّكيي���ف ّ
�أثن���اء تم ّرد �ض��� ّد ّ
بناني هذا الخالف،
ح�سم ال ُم ِ
ال�سيا�س ّية عليها .ولقد َ
الجرائم ،ومدى جواز �إ�سباغ ّ
ال�صفة ّ
�شترع ال ّل ّ
فغ ّلب عليها ّ
قيدين:
يا�سي ،و�إنْ كان قد و�ض َع لهذا التّكييف َ
الطابع ّ
ال�س ّ
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�أ -القي����د الأ ّول� :أ ّال تك���ون “من �أ�ش ّد الجنايات خطورة من حي���ث الأخالق والحقّ العام”(،)6
وال�سرقات الج�سيمة،
كالقت���ل والجرح الج�سيم واالعتداء على الأم�ل�اك �إحرا ًقا �أو ن�سفًا �أو �إغرا ًقا ّ
بال�سالح والعنف وكذلك ّ
ال�شروع فـ���ي تلك الجنايات»( .الما ّدة  197من
وال �س ّيم���ا م���ا ار ُتكِ َب منها ّ
قانون العقوبات ،الفقرة الأولى).
ال�سيا�س ّي���ة ال ّن�سب ّية “جرائم
����ص �أنْ
َ
ويري���د ال ُم�شت ِ
���رع بهذا ال ّن ّ
ي�ستبعد من نط���اق الجرائم ّ
الإرهاب” .وهي جرائم تعتمد على �أ�ساليب وح�ش ّية ال يتنا�سب �ضررها مع الهدف منها .وفـي غالب
الأحوال ،تُن�شئ خط ًرا عا ًّما ُيه ّدد عد ًدا غير محدود من ال ّنا�س ،ك ّلهم �أو �أغلب ّيتهم من الأبرياء(.)7
تن�ص على
وق���د و�ض َع ال ُم ِ
�شترع تعريفًا للإرهاب ت�ض ّمنته الما ّدة  314من قانون العقوبات ا ّلتي ّ
�أ َّن���ه “يعن���ي بالأعمال الإرهاب ّية جمي���ع الأفعال ا ّلتي ترمي �إلى �إيجاد حالة ذع���ر ،وتُرت َكب بو�سائل
ال�سا ّمة �أو ال ُمحرقة والعوامل الوبائ ّية �أو المكروب ّية
كالأدوات ال ُم ّ
تفجرة والمواد ال ُملتهبة والمنتجات ّ
�ص فـي تحديد المدلول ال ّدقيق
ا ّلتي من �ش�أنها �أنْ تحدثَ خط ًرا عا ًّما» .ويتع َّين اال�ستعانة بهذا ال ّن ّ
لهذا القيد الأ ّول.
ال�سيا�س ّية وم���ا يرتبط بها من تخفـي���ف ال يجوز �أنْ
و ُيع ّل���ل ه���ذا الإ�ستبعاد �أنَّ فك���رة الجريمة ّ
تتّ�س��� َع لجرائم تتّ�سم بالوح�ش ّية وتنزل بمق ّومات كيان ال ُمجتمع �أ�ضرا ًرا فادحة ،وال يقبل فـي �ش�أنها
���رع �أمثلة للجرائم الإرهاب ّية .وه���ذه الأمثلة تجوز الإ�ضافة
ذكر ال ُم�شت ِ
اال ّدع���اء بنبل الباعث .وقد َ
�ص ال ُيف َهم منها الح�صر.
�إليها؛ �إذ �إنَّ �صياغة ال ّن ّ
ال�سيا�س ّية ال ّن�سب ّية فـي نطاق حرب �أهل ّية �أو ع�صيان
ب -القي����د ال ّثان����ي� :إذا ارتكبت الجرائ���م ّ
تكن من �أعمال
يا�سي «�إ ّال �إذا كانت عادات الحرب ال تمنعها ولم ْ
مدني ،فهي ال تتّ�سم بالتّكييف ّ
ال�س ّ
ّ
()8
البربر ّية �أو التّخريب»( .الما ّدة  197من قانون العقوبات ،الفقرة ال ّثانية)  .ويقت�ضي تطبيق هذا
���ي والتّحقّق من �أنَّ ال ِفعل ا ّلذي
القي���د ال ّرج���وع �إلى قوانين الحرب ا ّلتي ا�ستق َّرت فـي القانون ال ّدول ّ
قامت به الجريمة يدخل فـي نطاق ما تُجيزه هذه القواعد.
َ
وغني عن البيان �أنَّ ّ
ال�سيا�س ّية ال ُمطلقة ،وهي الجرائم
هذين َ
القيدين ال ُيط ّبقان على الجرائم ّ
حد َدت معيارها الم���ا ّدة  196من قانون العقوبات .فهذه الجرائم تُعت َبر �سيا�س ّية دون ال ّرجوع
ا ّلت���ي َّ
ال�سابقين.
�إلى َ
القيدين ّ
وعل���ى ه���ذا ال ّنحو ،ف�إنَّ جرائم االعتداء على الحياة والج���رح الج�سيم ...تُعت َبر �سيا�س ّية �إذا
انطب���ق عليه���ا تعريف الما ّدة  196من قانون العقوبات .ولك َّنها ال تُعت َبر �سيا�س ّية �إذ لم تعد �أنْ تكون
جريمة مر ّكبة �أو مالزمة.
ال�سيا�س ّية ّ
وخطة
انطال ًق���ا م ّما ت�ض ّمنه الق�سم الأ ّول من البحث حول تحديد مدل���ول الجريمة ّ
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العقاب
اجلرمية ال�سّ يا�سيّة فـي ال�سّ يا�سة ال ّت�شريعيّة فـي ِ
ّ
الدكتورة جناة جرج�س جدعون

بناني فـ���ي تحديد هذا المدلول ،تبرز الحاجة �إلى �إب���راز الخ�صو�ص ّية ا ّلتي تتم ّيز بها
ال ُم�شت ِ
���رع ال ّل ّ
ال�سيا�س ّية.
الجريمة ّ
خ�ص�صنا لدرا�سته الق�سم ال ّثاني من البحث.
الأمر ا ّلذي ّ
الق�سم ال ّثاني
ال�سيا�س ّية
فـي خ�صو�ص ّية الجريمة ّ
تمهيد وتق�سيم:
ا�ستجاب
ال�سيا�س ّية .كما �أ َّنه
رج���ح ال ُم ِ
َ
َّ
بناني مذهب التّخفـيف على مرتك ِبي الجرائم ّ
�شترع ال ّل ّ
لبع�ض االتّجاهات ا ّلتي تذهب �إلى التّ�ضييق من نطاق تلك الجرائم.
الأم���ر ا ّلذي �س���وف نتناوله بالتّف�صيل فـي ه���ذا الق�سم �ضمن البا َبي���ن التّاليين على ال ّنحو
الآتي:
ال�سيا�س ّية.
الباب الأ ّول :الأحكام
ّ
الخا�صة بالجرائم ّ
الباب ال ّثاني :فـي االجتهاد.
الباب الأ ّول
ال�سيا�س ّية
الأحكام
ّ
الخا�صة بالجرائم ّ
ن�صت عليه���ا الما ّدة 198
تجم���ل هذه الأح���كام فـي تخفـي���ف العِقاب وفقًا ّ
لل�ضواب���ط ا ّلتي ّ
ُ�ستبدل بالعقوبات
حددت هذه ّ
ال�سيا�س ّية ت َ
م���ن قانون العقوبات .وقد َّ
ال�ضوابط عقوب���ات للجرائم ّ
ال ُمق��� َّر َرة �أ�ص ًال له���ذه الجرائم �إذا كانت عاد ّية :فالإعتقال ال ُم�ؤ َّب���د ُيق�ضى به بد ًال من الإعدام �أو
الأ�شغ���ال ّ
ال�شا ّق���ة ال ُم�ؤ ّبدة ،واالعتقال الم�ؤ ّقت �أو الإبعاد �أو الإقام���ة الجبر ّية الجنائ ّية �أو التّجريد
المدني ُيق�ضى به بد ًال من الأ�شغال ّ
ال�شا ّقة الم�ؤ ّقتة ،و ُيق�ضى بالحب�س الب�سيط �أو الإقامة الجبر ّية
ّ
الجناح ّية بد ًال من الحب�س مع التّ�شغيل.
ال�سيا�س ّية،
رج َح ال ُم ِ
وعل���ى ه���ذا ال ّنحو ،فقد ّ
�شترع مذهب التّخفـيف عل���ى مرتك ِبي الجرائم ّ
يا�سي ،وهو فـ���ي الأ�صل حقّ ّ
���د ًرا �أنَّ جرائمهم ه���ي �صورة ،و� ْإن كانت ّ
لكل
مق ّ
�ش���اذة ،لل ّن�شاط ّ
ال�س ّ
الدناءة.
ومقد ًرا كذلك تج ّرد بواعثهم من الأنان ّية وابتعادها عن ّ
مواطنّ ،
وهن���ا ،يبرز التّ�سا�ؤل حول معرفة ما م���دى ا�ستبعاد بع�ض الجرائم ذات ّ
يا�سي من
الطابع ّ
ال�س ّ
نطاق التّخفـيف؟
ال�سيا�س ّية ،يتم ّثل
ي�شه ُ
���د الفق���ه الحديث اتّجاهات تذهب �إل���ى التّ�ضييق من نطاق الجرائ���م ّ
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بناني لبع�ض هذه االتّجاهات.
فـي ا�ستبعاد بع�ض الجرائم من نطاقها .وقد
ا�ستجاب ال ُم ِ
َ
�شترع ال ّل ّ
ي�ستجب لجميع هذه الإتّجاهات .ون�شي ُر بذلك �إلى
بناني لم
ُ
نريد بذلك القول ب�أنَّ ال ُم ِ
ْ
�شترع ال ّل ّ
ّ
�ستبعدة من نطاق
الدولة ،فهي ُم
َ
الطوائف التّالية من الجرائم :جرائم االعتداء على حياة رئي�س ّ
دولي ُم�ستق ّر ُيجيز ت�سليم مرتك ِبي هذه الجرائم خال ًفا لِما ُيق ّرره
ال�سيا�س ّية وفقًا ٍ
الجرائم ّ
لعرف ّ
نعقدة فـي � 23آ ّيار �سنة
ال�سيا�س ّيين عا ّمة( .المعاهدة الفرن�س ّية البلجيك ّية ال ُم َ
بال ّن�سبة للمجرمين ّ
 1856واتّفاق ّية ت�سليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العرب ّية ،الما ّدة ال ّرابعة).
ون�شي��� ُر كذلك �إلى الجرائ���م االجتماع ّية؛ و ُيراد بها جرائم تن���ال باالعتداء �أ�س�س ال ُمجتمع
يا�سي ،وهي جرائم الفو�ضوع ّية.
الم�سا�س ب�شكل الحكومة �أو اتّجاهها ّ
الأولى ،وال تقت�صر على ّ
ال�س ّ
وقد ق َّر َر هذا اال�ستبعاد معهد القانون ال ُمقا َرن فـي َدور انعقاده فـي جنيف �سنة ُ 1892مع ِّب ًرا عنها
�ضد الأ�س�س ا ّلتي يقوم عليها ّ
اجتماعي ،وال تقت�صر
كل تنظيم
ُوجه ّ
ب�أ َّنه���ا «الأفعال الجرم ّية ا ّلتي ت َّ
ّ
الم�سا�س بدولةٍ ُمع ّينةٍ �أو ب�شكلٍ ُمع َّي ٍن للحكومة”.
على ّ
الخارجي» (الما ّدة  198من
الدولة
َ
فا�ستبعد من نطاق التّخفـيف «الجرائم الواقِعة على �أمن ّ
ّ
قان���ون العقوب���ات ،الفقرة الأخيرة) .وع ّلة هذا الإ�ستبعاد �أنَّ ه���ذه الجرائم ،فـي حقيقتها ،خيانة
�سيا�سي ي�ستهدف فـ���ي ال ّنهاية خير
�ض���د الوط���ن .فهي تبع���د بذلك عن � ْأن تك���ون �صورة لن�ش���اط
ّ
ّ
الوطن.
ا�ستبعد هذه الجرائم من نطاق التّخفـيف فح�سب ،ولكنَّه لم
���رع قد
الحظ �أنَّ ال ُم�شت ِ
َ
وعلي���هُ ،ي َ
ال�سيا�س ّية.
ي�ستبعدها من نطاق فكرة الجريمة ّ
�شترع م���ن نطاق التّخفـي���ف جرائم القتل ،وذل���ك بمقت�ضى الم���ا ّدة الأولى
كم���ا ا�ستثن���ى ال ُم ِ
ن�صت على �أ َّن���ه ،خال ًفا لأحكام الم���ا ّدة  198من قانون
م���ن القان���ون رقم  302ل�سن���ة  1994ا ّلتي ّ
َ
�سيا�سي .وم�ؤ ّدى
�سيا�سي �أو كان له طابع
بدافع
العقوباتُ ،يق�ضى بعقوبة الإعدام �إذا
ح�صل القتل ٍ
ّ
ّ
وا�ضحا .وقد اعتبر
يا�س���ي
ال�س
ً
ه���ذا ال ّن ّ
����ص �أنَّ جريمة القتل ال تُخفَّف عقوبته���ا ،ولو كان طابعها ّ
ّ
�شترع الجريمة ،فـي جميع �أحوالها ،من جرائم الإرهاب ا ّلتي ا�ستبعدتها الما ّدة  197من قانون
ال ُم ِ
روحا هي،
ال�سيا�س ّيةُ ،م ً
�ستندا �إلى خطورتها على ال ُمجتمع لإزهاقها ً
العقوب���ات من عداد الجرائم ّ
قترفها ال�ستهانته بالحي���اة الإن�سان ّية ،بالإ�ضافة �إلى
فـي الغال���ب ،بريئة ،ولداللتها على خطورة ُم ِ
قامت بها.
ارتباطها بالحروب الأهل ّية ،بل وت�شكيلها �أخطر الأفعال ا ّلتي َ
�شترع ،كقاع���د ٍة عا ّمةٍ � ،أنَّ ّ
كل جريم���ة ُمعا َقب عليها بعقوبة �سيا�س ّي���ة ُيثبت �أ َّنها
كم���ا ق��� َّر َر ال ُم ِ
أناني دنيء ا�ستُبدِ لت بعقوبتها العقوبة العاد ّي���ة ال ُمقابلة لها وفقًا للما ّدة  198من
ار ُتكِ َب���ت بداف ٍ���ع � ّ
قانون العقوبات(.)9
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العقاب
اجلرمية ال�سّ يا�سيّة فـي ال�سّ يا�سة ال ّت�شريعيّة فـي ِ
ّ
الدكتورة جناة جرج�س جدعون

ن�صت الما ّدة  199من قانون العقوبات على �أ َّنه «�إذا تحقَّق القا�ضي �أنَّ الجريمة ال ُمعا َقب
فقد ّ
ُ
���ي دنيء �أبدِ َل من العقوب���ة المن�صو�ص عليها قانو ًنا
عليه���ا بعقوب��� ٍة �سيا�س ّي ٍة قد ار ُتكِ َبت ٍ
بدافع �أنان ّ
ال�سابقة».
العقوبة ا ّلتي تقابلها فـي الما ّدة ّ
ال�سيا�س ّية المن�صو�ص عليها فـي
ويعني ال ُم ِ
�شترع بذلك جرائم ق َّر َر لها �أ�ص ًال �إحدى العقوبات ّ
المو�ضوعي ،مثال ذلك
الما ّدتين  38و 40من قانون العقوبات ،وهي جرائم �سيا�س ّية وفقًا للمذهب
ّ
الجرائ���م المن�صو�ص عليها فـي المواد  307 -301من قان���ون العقوبات ،ولكن تب َّين �أنَّ فاعِ لها قد
أناني دنيء .وتطبيقًا لذلك ،فالإقامة الجبر ّية ال ُمق َّر َرة �أ�ص ًال للجريمة
� َ
أقدم عليها ا�ستجاب ًة ٍ
لدافع � ّ
حب�س مع التّ�شغيل.
تتح َّول �إلى ٍ
ُ�ستبدل به
���رع االعتقال ال ُم�ؤ َّبد من ه���ذا التّح ّول .فق َّر َر عدم ج���واز �أنْ ت َ
وق���د ا�ستثن���ى ال ُم�شت ِ
الأ�شغ���ال ّ
ال�شا ّقة ال ُم�ؤ َّبدة .و ُيع َّلل هذا اال�ستثن���اء بما ت�ستق َّر لدى ال ّر�أي العام من �أ َّنه ال ُيح َكم بهذه
العقوب���ة �إ ّال على عتاة ال ُمجرمين و�شرارهم .وال يجوز ،فـي منطق ال ّنظرة التّ�شريع ّية �إلى الجريمة
ال�سيا�س ّيون فـي عِ دادهم.
ال�سيا�س ّية� ،أنْ ُيد َرج ال ُمجرمون ّ
ّ
الباب الثّاني
فـي االجتهاد
ال�صادرة عن
ال�سيا�س ّية ،ف�إنَّنا �سوف
ُ
ن�ستعر�ض بع�ض االجتهادات ّ
ً
نظرا لأه ّم ّية الجريم����ة ّ
ّ
المحاكم اللبنان ّية فـي هذا الخ�صو�ص:
�أ ّو ًال :ح����قّ التّقدير -واقِ عة ما ّد ّية -ن ّية جرم ّية -جريمة عاد ّية -جريمة �سيا�س ّية -تمييز-
جريمة -رقابة.
يا�سي:
 مفهوم الجرم ّال�س ّ
ن�����ص على ّ
يا�س����ي الع����ام والمح ّلي وعلى
ال�س
وحي����ث �إذا كان قان����ون العف����و العام َّ
الطاب����ع ّ
ّ
ال�سيا�س����ي متف ّر ًدا با�ستعمال عب����ارة ّ
حدد الأمور
يا�سي المح ّلي» فه����و لم ُي ّ
ّ
«الطابع ّ
الداف����ع ّ
ال�س ّ
����رك المجال للأخذ وال���� ّر ّد والتّف�سير� .إ ّال �أنَّه وعلى ّ
المذك����ورة م ّما ت َ
الجرمي
كل ح����ال فالفِ عل
ّ
الحزبي �أكان من
مظهرا من مظاهر النّ�شاط �أو النّزاع
����دم منبثقًا �أو
ِ
الحا�ص����ل لم يكن كما تق ّ
ً
ّ
ال�سيا�س ّية� أم من الوجهة ّ
الطائفـ ّية �أو المح ّل ّية.
الوجهة ّ
ال�سيا�س ّية والجرائم العاد ّية
وحي����ث يقت�ضي التّو�ضيح ب� َّأن المعي����ار للتّمييز بي����ن الجرائم ّ
بحد ذاتها ال بالنّ�سبة للما ّدة  196من قانون العقوبات
ال�صفة ّ
لي�س مج ّرد الإنتماء ّ
بحد ذاته �أو ّ
����ده قانون العفو العام .وحيث فـي مطلق الأحوال ف�إنَّه حتّى الوقائع ا ّلتي
وال بالنّ�سب����ة لِما اعتم َ
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الدافع �أو ّ
يا�سي
�أت����ى عل����ى ذكرها المم ّيز ولي�س من �ش�أنها � ْأن ت�ؤ ّكد �أو � ْأن ت����دلّ على ّ
الطابع ّ
ال�س ّ
َ
ال�سندوي�شات» (ا�ستدعاء التّمييز �صفحة
ل َّأن «ال�شّ ج����ار» ،كما قالّ هو نف�سه،
ح�صل «على �أكل ّ
ال�سيا�سيذ هو من قبيل اال�ستنتاج ال�شّ
يمت
المع َّلل ا ّلذي ال ّ
خ�صي غير ُ
 .)1و� َّإن الق����ول بالجرم ّ
ّ
()10
ب�صلة �إلى وقائع قرار االتّهام .
المحاكمة -دفع
جزائي -تميي����ز
ثان ًي���ا� :إغف����ال -دفوع -ج����رم
جزائي -مب����د�أ �شفاه ّي����ة ُ
ّ
ّ
محام� -سق����وط  -جريمة
����ي -مخالف����ة جوهر ّية -داف����ع� -إخت�صا�ص -دع����وى جزائ ّية-
�شكل ّ
ٍ
�سيا�س ّي����ة  -عفو عام -متّهم  -جناية -ما ّدة جرم ّي����ة -م�ستند -دعوى الحقّ العامُ -مخالفة-
غياب -تمثيل -حجز الح ّر ّية  -جمع ّية �سيا�س ّية.
تحديد الطبيعة ال�سيا�سية لجرم الخطف و�شموله بالعفو العام:
حكما
ال�صفة الجرم ّية فـيقت�ضي ً
وحي����ث � َّإن قانون العفو العام يتع ّلق بالنّظام العام ويمحو ّ
الدعوى ومعرفة ما �إذا كانت �أ�سباب تطبيق ّية متوافرةBore,( .
وفـي �أ ّية مرحلة كانت فـيها ّ
.)3069 et 2936 - 2934 № ,la cassation en matière pénales
أي�ضا ف� َّإن الفقرة /ج /من البند  /3/من الما ّدة ال ّثانية من قانون العفو العام رقم
وحيث � ً
يبت م�س�ألة العفو
تن�����ص عل����ى � َّأن المرجع
الق�ضائي ِ
الوا�ضع َيده على ّ
الدعوى هو ا ّلذي ّ
ّ 91/84
ّ
الدفوع ال�شّ كل ّية هو ي�صدر ح�سب هذا الوجه فـي
العام ويعتبر القرار فـي هذا ال�شّ �أن من قبيل ّ
تن�ص على � َّأن العفو الكامل ي�شمل فـي ما
حال توافر �أ�سبابه .وحيث � َّإن الما ّدة ال ّثانية المذكورة ّ
عاما �أو مح ّل ًّيا بما فـيها جرائم القتل
ال�سيا�س ّية� أو ا ّلتي ترتدي طاب ًعا �سيا�س ًّيا ًّ
ي�شمل «الجرائم ّ
لدوافع �سيا�س ّية �شرط �أ ّال تكون قد ارتُكِ َبت لغاية �أو منفعة �شخ�ص ّية» .وحيث � َّإن قانون العقوبات
المو�ضوعي
ال�سيا�سية بالمعي����ار
����ي بالم����ا ّدة  196لم ي�أخذ لتحدي����د مكون����ات الجرائم ّ
ّ
ال ّلبنان ّ
����ي (� ، )subjectifأي
اعتم َد � ً
( )objectifفق����ط ب����ل َ
أي�ضا المعي����ار الذّ اتي �أو ال�شّ خ�ص ّ
أقدم عليها
ّ
ال�سيا�س ّية هي الجرائم المق�صودة ا ّلتي � َ
الدافع .وقد جاء فـي هذه الما ّدة «الجرائم ّ
العامة والفرد ّية
الفاعِ ل بدافع
ال�سيا�س ّية ّ
�سيا�سي .وهي كذلك الجرائ����م الواقِ عة على الحقوق ّ
ّ
الدافع
و�سع مفهوم ّ
أناني دن����يء .كما � َّأن قانوننا العقاب����ي ّ
م����ا لم يكن الفاعِ ����ل قد انقاد لدافع � ّ
يق�صر مداه على الع ّل����ة �أو الباعث ( )Motif déterminantبل
( )Mobileفل����م ّ
�أطل����قَ معناه على الغاي����ة النّهائ ّية (� )But finalأو الغر�ض ا ّل����ذي يتوخّ اه الجاني من وراء
تن�ص الما ّدة  192على« :الدافع هو العلة التي
اقتراف الجريمة و�إحداث النّتيجة الجرم ّية؛ �إذ ّ
تحم����ل الفاع����ل على الفع����ل او الغاية النهائية الت����ي يتوخاها» .وحيث من ال ّراه����ن كما �أ�سلفنا
ونظرا النتفاء المنفعة ال�شّ خ�ص ّية الفرد ّية �أو ا�ستبعادها
و�ضمن ظروف هذه الق�ض ّية وطابعها ً
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ّ
الدكتورة جناة جرج�س جدعون

على ال ّ
قترف �أي مبعثه وهدفه �إنّما هو ذو
أقل من ال ّراهن � َّأن ّ
الدافع على جرم حجز الح ّر ّية ُ
الم َ
أوحت به م�صلحة �سيا�س ّية ،وا�ستهدف �شي ًئا مع ّينًا هو ت�أمين الإفراج عن
طبيعة �سيا�س ّية ،وقد � َ
محتجزين .وهو هدف ال ُي�صنّف فـي ّ
خ�صو�صا و� َّأن المتّهمين،
ال�سائدة هدفًا عاد ًّيا،
ً
الظروف ّ
()11
خا�صة بهم بالذّ ات .
كما َّ
تقدم ،لم يعملوا من تلقائهم ومن �أ�صل م�صلحة ّ
أناني دنيء-
ثال ًث���ا :قتل ً
الثي -متدخّ ل -دافع -دافع � ّ
عمدا -ن ّية جرم ّية -مرور الزّ من ال ّث ّ
�سقوط -جريمة �سيا�س ّية -جناية -جنحة -قتل -محاكمة -م�ساهمة -تو ّقف.
مفهوم الجريمة ال�سيا�سية ومدى �شمولها القتل بدافع االنتقام:
لج ّه����ة ّ
يا�س����ي للجريم����ة :حي����ث � َّإن الم ّته����م ...يطل����ب بوا�سط����ة وكيل����ه
ال�س
الطاب����ع ّ
ّ
����دة �إليه ترتدي ّ
يا�سي .وبالتّالي �ساقطة بقانون العفو العام.
الم�سن َ
اعتبار الجريمة ُ
الطابع ّ
ال�س ّ
وحي����ث � َّإن البحث فـي ه����ذه النّقطة ي�ستلزم العودة �إلى وقائع الق�ض ّي����ة .وحيث من ال ّثابت فـي
ه����ذه الوقائع � َّأن رغبة االنتق����ال لمقتل ...كانت تت� ّأجج فـي �صدر ابن����ه ...و� َّأن هذه ال ّرغبة هي
ا ّلتي دفعته �إلى ا�صطحاب رفاقه ومن بينهم المتّهم� ...إلى ...حيث ا�ستح�ضروا المغدور بق ّوة
تو�صال لمعرف����ة قتلة والده ،و� َّأن
ال�س��ل�اح �إل����ى ...حيث قام ...با�ستعم����ال العنف معه قبل قتله ّ
ّ
بطلب
الم ّته����م ،...كم����ا جا َء فـي �إفادته
وخا�ص����ة الأخيرة �أمام هذه المحكم����ة ،كان يرافقٍ ...
ّ
خا�صة من����ه (�أي المتّهم) .وحيث � َّإن �شمول قانون العفو العام
م����ن هذا الأخير ولي�س بمبادرة ّ
عاما �أو مح ّل ًّيا ،بما فـيها القتل
ال�سيا�س ّية� أو ا ّلتي ترتدي طاب ًعا �سيا�س ًّيا ًّ
رق����م  91/84للجرائم ّ
ال�سيا�س ّية فـي
لدواف����ع �سيا�س ّية ،ال يخرج فـ����ي مفهومه عن الإطار الع����ام المر�س����وم للجرائم ّ
الدافع
الم ِ
�شترع قد م ّيز �صراح ًة فـي الما ّدة  196عقوبات بين ّ
قانون العقوبات العام .وحيث � َّإن ُ
ً
الدنيء
أناني الدن����يء
ال�س
أناني ّ
م�سقطا من انقاد فـي جريمته �إل����ى ّ
يا�س����ي ّ
ّ
الدافع ال ّ
والدافع ال ّ
ّ
�سيا�سي
ال�سيا�س ّية ا ّلتي تُرت َكب بدافع
من اال�ستفادة من الأحكام
ّ
الخا�صة ا ّلتي ترعى الجريمة ّ
ّ
الدافع
حدد ،ب�شكلٍ عام ،مفهوم ّ
نبيل يخدم مثل عليا .وحيث � َّإن قانون العفو العام المذكور قد َّ
يا�س����ي ّ
ومخالف للغايات والمنافع ال�شّ خ�ص ّي����ة البحتة» .وحيث �إنَّه على
ال�س
«بكل ما ه����و ُمغاير ُ
ّ
ّ
أناني ،ال ترتدي ّ
الطابع
تقدم ،تكون الجريمة ا ّلتي ارتُكِ َبت بدافع الإنتقام� ،أي
�ض����وء ما َّ
ٍ
بدافع � ّ
()12
المدلى به لهذه الجهة .
يا�سي .وحيث يقت�ضي تب ًعا لذلك ر ّد ّ
الدفع ُ
ّ
ال�س ّ
راب ًعا :منفعة �شخ�ص ّية -جريمة �سيا�س ّية.
رقاب���ة محكم���ة التّميي���ز عل���ى مفهوم الجريمة ذات ّ
���ي لتطبيق قانون
الطاب���ع ّ
ال�سيا�س ّ
العفو العام:
حي����ث � َّإن م�ستدعي����ي النّق�����ض ...و ...ي�أخذان عل����ى القرار المطعون فـي����ه عدم اعتباره
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العام����ة تِب ًعا لذلك
للأفع����ال المن�سوب����ة �إليهم����ا جرائم ذات طاب����ع
�سيا�سي و�إ�سق����اط ّ
الدعوى ّ
ّ
بموجب قانون العفو العام؛ وحيث �إنَّه من الوا�ضح ب�صراحة البند -ج -من الما ّدة ال ّثانية من
ال�سيا�س ّية� أو تلك ا ّلتي ترتدي طاب ًعا �سيا�س ًّيا
القان����ون رقم َّ � 91/84أن العفو ُ
المتناول للجرائم ّ
هو م�شروط ب�أ ّال تكون هذه الجرائم قد ارتُكِ َبت لغاية �أو منفعة �شخ�ص ّية؛ وحيث �إنَّه من ال ّثابت
لي �أنَّه من الأ�سباب ا ّلتي حملته على الإقدام على
باعت����راف ُ
الم ّدعى عليه ...فـي التّحقيق الأ ّو ّ
المتم ّثل بالمبلغ ا ّلذي كان ...قد وعده به،
ارت����كاب الأفعال المن�سوبة �إليه هو الك�سب الم����ا ّدي ُ
للم ّدعى عليه الآخر . ...وقد �أ ّكد �شقيقه ...ب�إفادته فـي التّحقيق الأ ّولي
كذل����ك الأمر بالنّ�سبة ُ
تفجرة �إل����ى � ْأن �أعلمه بالمبلغ
� َّأنَ ...
الم ّ
رف�����ض ،فـي ب����ادئ الأمر ،تنفـيذ عر�ضه بو�ض����ع العبوة ُ
الم�ؤ َّيد ب�إفادة...
الموعود به لقاء هذا التّنفـيذ .عندها ،وافقَ على القيام بما ُطل َِب منه .الأمر ُ
توجهه بعد التّنفـيذ �إل����ى حيث ...لمطالبته بالمبلغ ا ّلذي
لي .وقد �أ ّكد ّ
نف�س����ه فـ����ي التّحقيق الأ ّو ّ
الم ّدعى عليهما ...و ...من �أفعال مب ّينة
َ
وعد به �شقيقه؛ وحيث �إنَّه تِب ًعا لذلكَّ � ،إن ما � َ
أقدم عليه ُ
فـي باب الوقائع ال يكون م�شمو ًال بالعفو العام المن�صو�ص عنه فـي الما ّدة ال ّثانية بند -ج -من
ال�سيا�س ّية� أو
القان����ون رق����م  ،91/84حتّى ولو كانت ه����ذه الأفعال م ّما ُيمكن و�صف����ه بالجرائم ّ
تم لغاية ومنفعة �شخ�ص ّية تم ّثلت برغبتهما
المرتدية طاب ًعا �سيا�س ًّيا ،طالما � َّأن ارتكابهما لها قد َّ
ُ
بالح�ص����ول على المبالغ الما ّد ّية الموع����ودة لقاء تنفـيذهما لعملهما؛ وحيث �إنَّه خالفًا لِما هو
الم ّدعى عليهماْ � ،أن تبحث
الم َّ
قدم م����ن ُ
ُمب َّي����ن �أعاله لي�س له����ذه المحكمة وا�ستدعاء النّق�ضُ ،
ال�سبب
فـ����ي م����ا �إذا كانت الأفع����ال المن�سوبة �إليهما قد تناوله����ا العفو العام ٍ
ل�سبب �آخ����ر ،غير ّ
يا�سي للجرم ،وذلك ل َّأن �صالح ّي����ة محكمة التّمييز ب�ش�أن ّ
المتع ّل����ق ّ
قدم
الم َّ
الطعن ُ
ُ
بالطابع ّ
ال�س ّ
ال�صالح ّية
الم ّدعى عليه ّ
�ضد قرار قا�ضي التّحقيق الع�سك ّ
م����ن ُ
����ري هو مح�صور فقط بم�س�ألة ّ
المن�صو�ص عنها فـي الما ّدة  3من الما ّدة  78من القانون رقم  ،68/24وبم�س�ألة و�صف الجرم
يا�س����ي تطبيقًا لأح����كام البند -ج -من الما ّدة ال ّثانية من قان����ون العفو العام رقم ،91/84
ال�س
ّ
ّ
بحي����ث يبقى لق�ض����اء الحكم تطبيق الأحكام الأخرى لقانون العفو الع����ام فـي ما لو تب َّين له � َّأن
عددها هذا القان����ون؛ وحيث � َّإن القرار
العام����ة قد �سقطت ٍ
ّ
ل�سبب م����ن الأ�سباب ا ّلتي َّ
الدع����وى ّ
المطعون فـيه ،بعدم �أخذه بعين االعتبار �أحكام البند -ج -من الما ّدة ال ّثانية من قانون العفو
الم ّدعى عليهم����ا ...وُ ...منطبقة على جناية الما ّدة  276من قانون
الع����ام عند اعتباره لأفعال ُ
قدم من ...و ،...يكون
العقوب����ات ،ال يكون ق����د َ
الم َّ
خالف القانون؛ وحيث � َّإن ا�ستدعاء النّق�ضُ ،
ُم�ستوج ًبا ال ّر ّد فـي الأ�سا�س(.)13
بت مطلب -نق�ص
الدعوى -تالوة -ق�ضاء
خام�سا� :إغفال -دفوع� -أوراق ّ
جزائي� -إغفال ّ
ً
ّ
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فـي التّعليل -هيئة جديدة -مبد�أ ح ّر ّية الإثبات� -إثبات -جريمة �سيا�س ّية -محاكمة -محكمة-
تمييزي.
�سيا�سي� -إجراءات -مخالفة قانون ّية� -سبب
الدفاع -دافع
حقّ ّ
ّ
ّ
البت ب�أحد المطال���ب لج ّهة عدم ال��� ّر ّد على ال ّدفع
ال�سب���ب التّميي���زي المبن���ي على �إغف���ال ّ
 ّب�أنَّ الجريمة �سيا�س ّية:
الحربي دون رخ�صة لي�ست
ال�سالح
وبم����ا � َّأن جرائم محاولة القتل والتّحري�ض علي����ه ونقل ّ
ّ
ال�سيا�س ّية المو�ضوعية فال يبقى �س����وى احتمال واحد ،ولكي تُعت َبر �سيا�س ّية ،وهو
م����ن الجرائم ّ
ا�ستبعد هذا الأمر حيث تث ّبت ،لدى
�سيا�سي والحكم المطعون فـيه
بدافع
تم
َ
� ْأن يكون ارتكابها َّ
ٍ
ّ
الداف����ع �إلى الجريمة كان االنتقام .وبالتّالي ،يكون قد
بحث����ه فـي الوقائع وفـي القانون ،من � َّأن ّ
ع َّل����ل ر ّده لطلب اعتبار الجريمة �سيا�س ّية ب�صورةٍ كافـيةٍ وخالفًا لِما يذهب �إليه طالِب النّق�ض.
بدوره(.)14
المدلى به ثال ًثا للنّق�ض ي�ستوجب ال ّر ّد َ
ال�سبب ُ
وبما � َّأن ّ
�ساد�س���ا :عقوبات -تعوي�����ض -جريمة �سيا�س ّية -جناية -قتل -خط����ف -تكافل وت�ضامن-
ً
�شخ�صي -منفعة �شخ�ص ّية� -إدانة� -إ�سقاط دعوى الحقّ العام.
�شخ�صي -خالف
دافع
ّ
ّ
� َّإن جريم����ة الخط����ف والقت����ل ق����د ح�صل����ت ب�سب����ب خالف����ات �سيا�س ّي����ة
����ي او لمنفع����ةٍ �شخ�ص ّي����ةٍ  ،تكون الجريمة �سيا�سي����ة.
حزب ّي����ة ولي�����س بداف ٍ
����ع �شخ�ص ّ
ندا
ال�سيا�س ّية تُط َّب����ق عليه����ا �أح����كام قانون العف����و العام ،ي�سقط الح����قّ العام َ�س ً
� َّإن الجريمة ّ
للم����ا ّدة ( )2فق����رة (ج) من قانون العفو  ،1991/84و�إنّما ال ت�سق����ط دعوى الحقّ ال�شّ
خ�صي.
ّ
المتّهمين(.)15
يتوجب التّعوي�ض بالتّكافل والتّ�ضامن على ُ
ّ
العامة.
الدعوى -طابع
�ساب ًعا :قتل -نقل ّ
ال�سالمة ّ
�سيا�سي -الحفاظ على ّ
ّ
ندا للم����ا ّدة � 340أ�صول المحاكمات الجزائ ّية ل َّأن جريمة القتل
الدعوى َ�س ً
ُيق َب����ل طلب نقل ّ
()16
ال�سيا�س ّية فـي المنطقة .
ذات طابع
�سيا�سي ،ومن �ش�أنها � ْأن تُح ّرك النّعرات ّ
ّ
متفجرةُ -مخالفة القانون -مفعول -مفهومُ -مالحقة
ثامنًا :م�أوى -مبد�أ فرد ّية العقوبةّ -
قانوني� -إثبات -بطالن-
جرمي� -شروط -قانون مط َّبق -حقّ التّقدير -و�صف
ثاني����ة -تدخّ ل
ّ
ّ
تح�ضيري -تحقيق
ّهامي -نقل -عمل
�شكلي� -سبب
تخفـيفـي -قتل ً
ّ
عمدا -ت�شديد -قرار ات ّ
ّ
دفع ّ
جرمي -تهريب-
احترازي -و�صف
�سيا�س����ي -تدبير
ال�سالح -دافع
ّ
����ي -قانون عام -حمل ّ
ّ
ّ
�أ ّول ّ
�سيا�سي -جرم ُمتالزم -دافع
خا�ص -وحدة المو�ضوع -تفاقم -نتيج����ة جرم ّية -جرم
قان����ون ّ
ّ
ج�س����دي� -إنتماء-
المالحق����ةُ -مخالفة� -إكراه
����ي� -إثب����ات -محاولة القتل عم ً
ّ
����دا�َ -س ْبق ُ
�أنان ّ
تفجرة� -صنع.
تنظيم �
إرهابي -جرم ُم�ستم ّر -حيازة �سالح -حيازة ُم ّ
ّ
المالحق����ة المن�صو�ص عنه فـي الما ّدة 182
قبل����ت المحكمة ّ
ب�س ْبق ُ
كلي ُ
المتع ّلق َ
الدفع ال�شّ ّ
ندا
عمدا َ�س ً
ل�س ْبق ُمالحقت����ه بجناية التّدخّ ل فـي القتل ً
عقوب����ات وتُبطل التّعقّبات بحقّ ُ
المتّهم َ
الدعو َيين
للما ّدة  549عقوبات معطوفة على الما ّدة  219منه ،وذلك لوحدة الوقائع الجرم ّية فـي ّ
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ولع����دم توافر الإ�ستثناء المن�صو�ص عنه فـي الم����ا ّدة  182فقرة  2عقوبات ا ّلتي تُجيز ُمالحقة
الفِ عل ثانية �إذا تفاقمت النّتيجة الجرم ّية و�أ�صبح الفِ عل قاب ً
أ�شد
أ�شد فتنفّذ العقوبة ال ّ
ال لو�صف � ّ
أ�شد.
دون �سواها .و�إذا كانت العقوبة المق�ضي بها �سابقًا قد نفّذت فت�سقط العقوبة الجديدة ال ّ
����ي للواقِ ع����ة الجرم ّية بين
المالحقة حتّ����ى لو اختل َ
َ
وق�ض����ت بتواف����ر َ�س ْب����ق ُ
����ف الو�صف القانون ّ
المعطى لها.
محكمتين؛ �إذ � َّإن العبرة تكمن فـي وحدة الوقائع الجرم ّية ولي�س فـي الو�صف ُ
����دا للما ّدتين  196و 198عقوبات لعدم
كم����ا ر ّدت المحكم����ة الإدالء ب� َّأن الجرم
�سيا�سي َ�سن ً
ّ
الزما
الدافع لم يكن �سيا�س ًّيا َ�س ً
توافر �شروطها؛ اذ � َّإن ّ
ندا للما ّدة  196عقوبات .كما �أنَّه لي�س ُم ً
با�صا للع�سكر ّيين وهي تدخل فـي
لجريمة �سيا�س ّية لأنَّها من � ّ
أ�شد الجنايات خطور ًة لأنّها طالت ً
�ستعملة وهي
ال�سيا�س ّية ال �س ّيم����ا لجهة الو�سيلة ُ
الم َ
�إط����ار الإ�ستثناء الملحوظ لو�صف الجريمة ّ
المتفجرات(.)17
ّ
الخاتمة
ال�سيا�س ّيةّ ،
وخطة
ا�ستند البحث الحالي �إلى االتّجاهات ُ
المتع ِّلقة بالمدلول العام للجريمة ّ
����ي فـي تحديد هذا المدلول .هذا ف� ً
الخ�صائ�ص ا ّلتي
ضال ع����ن �أه ّم ّية تحديد
الم�شت ِ
ُ
ّ
����رع ال ّلبنان ّ
ال�سيا�س ّي����ة ،وال �س ّيما تلك ا ّلتي تب����رز ا�ستبعاد بع�ض
تتم ّي����ز بها الأح����كام
ّ
الخا�صة بالجريم����ة ّ
الجرائم ذات ّ
يا�سي من نطاق التّخفـيف.
الطابع ّ
ال�س ّ
ال�سيا�س ّية تحتاج �إلى � ْأن يقوم
ال�صددُ ،ن�شي ُر �إلى � َّأن الم�س�ألة ُ
وفـي هذا َّ
المتع ّلقة بالجريمة ّ
ال�ضرور ّي����ة؛ �إذ ما يقت�ضي علي����ه � ْأن يقوم به فـي خططه
����ي ب�إيالئها الأه ّم ّية ّ
الم�شت ِ
ُ
����رع ال ّلبنان ّ
ّوجهات والمالحظات ا ّلتي ارت�أينا � ْأن ن�ستعر�ضها كما يلي:
الم�ستقبل ّية يتمحور حول الت ّ
ال�سيا�س ّية ّ
وخطة القانون فـي العِقاب على
�أ ّو ًال :ث ّمة ارتباط بين ّ
ال�ضابط فـي تحديد الجريمة ّ
ال�سيا�س ّية غير وا�ضحة ،وتختلف الآراء حول حقيقة و�ضعها.
تلك الجريمة .ولذلك ،تبدو �صفتها ّ
ال�سيا�س ّية.
من هنا ،تبرز الحاجة �إلى �إعطاء مدلول وا�ضح ّ
ال�سيا�س ّية للجريمة ّ
لل�صفة ّ
ال�سيا�س ّية،
ثان ًي���ا:
ُ
ي�شهد الفقه الحديث �إتّجاهات تذهب �إلى التّ�ضييق من نطاق الجرائم ّ
يتم ّث����ل فـ����ي ا�ستبعاد بع�ض الجرائم من نطاقه����ا .وقد
بناني -كما َ�س َبقَ
الم�شت ِ
َ
ا�ستجاب ُ
����رع ال ّل ّ
و�أو�ضحنا ذلك -لبع�ض هذه الإتّجاهات.
خا�ص����ا لمذهب التّخفـيف على
بناني
وعلي����ه،
الم ِ
ً
ُ
اهتماما ًّ
نفترح �ضرورة �إي��ل�اء ُ
�شترع ال ّل ّ
ال�سيا�س ّية.
مرتك ِبي الجرائم ّ
ال�سيا�س ّية ،وال
����ي للأحكام
الم�شت ِ
ثال ًث���ا� :ض����رورة تعزيز ُ
ّ
الخا�ص����ة بالجريم����ة ّ
����رع ال ّلبنان ّ
ال�سيا�سة
�س ّيما تل����ك ُ
ال�سيا�س ّية؛ ّ
المتع ّلقة بالنّقاط الأ�سا�س ّية التّالية :المدلول الع����ام للجريمة ّ
ال�سيا�س ّية النّ�سب ّية.
ال�سيا�س ّية؛ وخ�صائ�ص الجرائم ّ
التّ�شريع ّية فـي العِقاب على الجريمة ّ
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الهوام�ش:
بناني -الق�سم العام” ،المج َّل����د الأ ّول ،طبعة
( )1د .محم����ود نجي����ب ح�سني�“ ،ش����رح قانون العقوب����ات ال ّل ّ
ثالثة جديدة(معدَّلة ومنقّحة) ،من�شورات الحلبي الحقوق ّية ،بيروت -لبنان� ،1998 ،ص  629و.630
(.157 .P ,140 № ,Bouzat et Pinatel, I )2
(.114 .P ,202 № ,Donnedieu De Vabres )3
(.198 .P ,224 № ,Stéfani et Levasseur, I )4
(.465 .P ,1955 .D ,1954 Février 23 .Cass )5
العامة .ويتّ�ضح ذلك من
( )6يري����د ال ُم�شترِع بتعبير “الحقّ الع����ام” المبادئ الأ�سا�س ّية للقانون وروحه ّ
مقابل هذا التّعبير فـي النّ�سخة الفرن�س ّية ،وهو .Droit commun
ّولي فـ����ي َدور انعقاده فـي جني����ف �سنة 1892
( )7وي ّتف����ق ه����ذا القي����د مع م����ا َ
ذهب �إليه معه����د القانون الد ّ
ّولي لتوحيد قانون العقوبات ال ُمنعقِد فـي كوبنهاغن �سنة .1935
والم�ؤتمر الد ّ
( )8هذا القيد ُم�ست َم ّد بدَوره من قرار معهد القانون ال ُمقا َرن فـي َدور انعقاده فـي جنيف �سنة .1892
ال�سيا�س ّية
( )9ويتّ�س����ق ه����ذا الحك����م ا ّل����ذي ق َّررته الما ّدة  199م����ن قانون العقوبات م����ع �ضابط الجريم����ة ّ
ا ّلذي َ�س َب َق �أنْ حدَّدته الما ّدة  196من قانون العقوبات فـي فقرتها ال ّثانية.
جزائي ،قرار رقم  58تاريخ  ،1993 /5/4ال ّرئي�س خليل زين ،الأع�ضاء :هاني المولى� /سعيد
( )10تمييز
ّ
�س����كاف ،مرك����ز الدّرا�سات والأبحاث فـي المعلومات ّية القانون ّية المع����روف بـ “مركز المعلومات ّية القانون ّية»،
ال�سيا�س ّية والإدار ّية فـي الجامعة ال ّلبنان ّية.cij@ul.edu.lb ،
فرع من فروع كل ّية الحقوق والعلوم ّ
����ي ،رق����م  76تاري����خ  ،1993/5/19ال ّرئي�س خليل زي����ن ،الأع�ضاء� :أحم����د �شحاده /هاني
( )11تميي����ز جزائ ّ
ال�سابق.
المولى« ،مركز المعلومات ّية القانون ّية» ،المرجع ّ
جزائي ،قرار رقم  10تاريخ  ،1995/1/11ال ّرئي�س معين ع�سيران ،الأع�ضاء :عبداهلل /عي�سى
( )12تمييز
ّ
ال�سابق.
الخوري« ،مركز المعلومات ّية القانون ّية» ،المرجع ّ
للهّ
����ي ،قرار رق����م  220تاري����خ  ،1996/12/3ال ّرئي�س رال����ف ال ّريا�شي ،الأع�ض����اء :عطاا /
( )13تميي����ز جزائ ّ
ال�سابق.
عالية« ،مركز المعلومات ّية القانون ّية» ،المرجع ّ
جزائي ،قرار رقم  33تاريخ  ،1999/2/16ال ّرئي�س رالف ال ّريا�شي ،الأع�ضاء :عالية� /سماحة،
( )14تمييز
ّ
ال�سابق.
«مركز المعلومات ّية القانون ّية» ،المرجع ّ
جزائي ،قرار رقم  177تاريخ  ،2005/4/5ال ّرئي�س �إليا�س عبداهلل ،الأع�ضاء :مطر /مرت�ضى،
( )15تمييز
ّ
ال�سابق.
«مركز المعلومات ّية القانون ّية» ،المرجع ّ
جزائي -قرار رقم  288تاري����خ  ،2005/11/8ال ّرئي�س رالف ال ّريا�شي ،الأع�ضاء :ف ّواز� /سعد،
( )16تميي����ز
ّ
ال�سابق.
“مركز المعلومات ّية القانون ّية” ،المرجع ّ
����ي ،ق����رار رق����م  2تاري����خ  ،2013/8/5ال ّرئي�����س ج����ان فه����د ،الأع�ضاء :عي�س����ى الخوري/
( )17تميي����ز جزائ ّ
ال�سابق.
�سماحة� /سعد /خدّاج“ ،/مركز المعلومات ّية القانون ّية” ،المرجع ّ

90

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

مراجع البحث
�أ ّو ًال :المراجع بال ّلغة العرب ّية:
 �أب���و عي���د اليا����س« ،نظر ّي���ة الإثب���ات فـ���ي �أ�صول المحاكم���ات المدن ّي���ة والجزائ ّي���ة» ،الأج���زاء الأ ّول ،ال ّثانيوال ّثالث ،من�شورات زين الحقوق ّية ،بيروت  -لبنان.2005 ،
 العوجي م�صطفى« ،درو�س فـي �أ�صول المحاكمات الجزائ ّية»ّ ،الطبعة الأولى ،من�شورات الحلبي الحقوق ّية،
بيروت -لبنان.2002 ،
َّ
ّ
ّ
 ح�سن���ي محم���ود نجيب�« ،ش���رح قانون العقوبات اللبنان ّ���ي -الق�سم العا ّم» ،المجلدي���ن الأ َّول والثاني ،طبعةثالثة جديدة (مُعدَّلة ومنقّحة) ،من�شورات الحلبي الحقوق ّية ،بيروت -لبنان.1998 ،
ال�صدور . 2012
جزائي) ال
 �شم�س الدّين عفـيف« ،الم�ست�شار الم�ص ّنف (إلكتروني � ،»2011سنة ّ
ّ
ّ
ال�صدور .2013
(جزائي ) ال
 �شم�س الدّين عفـيف« ،ال ُم�ست�شار الم�ص ّنفإلكتروني � ،»2012سنة ّ
ّ
ّ
ال�صدور .2014
(جزائي) ال
 �شم�س الدّين عفـيف« ،ال ُم�ست�شار الم�ص ّنفإلكتروني � ،»2013سنة ّ
ّ
ّ
ال�صدور . 2015
جزائي ) ال
 �شم�س الدّين عفـيف« ،ال ُم�ست�شار الم�ص ّنف (إلكتروني � ،»2014سنة ّ
ّ
ّ
(مدني  -جزائ ّ���ي)» ،مجموعة برامج
 نا�صي���ف اليا����س« ،ال ُم�ست�ش���ار فـي ال ّتمييز  -مو�سوعة �أح���كام ال ّتمييزّ
بناني �ش.م.ل ،.بيروت – لبنان.
الم�ست�شار القانون ّية� ،إنتاج �شركة دار الكتاب
االلكتروني ال ّل ّ
ّ
 مرك���ز الدّرا�س���ات والأبحاث فـ���ي المعلومات ّية القانون ّية المعروف بـ «مرك���ز المعلومات ّية القانون ّية” ،فرعال�سيا�س ّية والإدار ّية فـي الجامعة ال ّلبنان ّية. cij@ul.edu.lb ،
من فروع كل ّية الحقوق والعلوم ّ
ثان ًيا :المراجع بال ّلغة الأجنب ّية:
 Bouloc Bernard, Matsopoulou Haritini, “Droit pénal généralet procédure pénale – Responsabilité pénale, enquêtes et procès,
.2004 ,15ème Edition, Dalloz ,”exécution des sanctions
 Ginestet Catherine et Garé Thierry, “Droit pénal – Procédure.2019 pénale”, Dalloz- Sirey, Paris, Edition
 11ème ,”Guinchard Serge, Buisson Jacques, “Procédure pénale.2018 ,Edition, Lexis Nexis / Litec, Paris
 24ème ,”Larguier Jean et Philippe Conte, “Procédure pénale.2016 ,Edition, Dalloz- Sirey, Paris
 .2019 ,Pin Xavier, “Droit pénal général”, Dalloz- Sirey, Paris .2017 ,ème Edition, Cujas 19 ,”Pradel Jean, “Procédure pénale Stéfani Gaston, Levasseur Georges, et Bouloc Bernard,.2017 ,26ème Edition, Dalloz- Sirey, Paris ,”“procédure pénale
 13ème ,”Soyer Jean-Claude, “ Droit pénal et procédure pénaleEdition, Ed. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence,
.1997 ,L.G.D.J., Paris

91

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

من اتفاق �سايك�س -بيكو
�إىل دولة لبنان الكبري
د� .أنطوان احلكيّم

92

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

تق��� ّرر بين  1915و  ،1920م�صير �سلطنة بن���ي عثمان ،ومعها م�صير والياتها العربية الأ�سيو ّية وم�صير
مت�صرفـي���ة جبل لبنان .بعد �أن دخل االتحاد ّيون الح���رب �إلى جانب الدول الو�سطى ،اعتبرت حكومات دول
يتوجب عليها� ،إن خرج���ت منت�صرة من الحرب� ،أن
الوف���اق �أنّ الم�س�أل���ة ال�شرق ّية قد بلغت خواتمه���ا ،و�أ ّنه ّ
تك���ون جاهزة لإعادة ر�سم خريطة ال�شرق الأدنى .ولكي ت�س ّرع الأمور وت�ض ّيق الخناق على الدولة العثمانية،
و�شجعته على قيادة ثورة �ض ّد الأتراك� ،أحد
�أطلق���ت مفاو�ض���ات مع ال�شريف ح�سين الها�شمي� ،شريف م ّكةّ ،
�أهدافه���ا تو�سي���ع اله ّوة بين العرب والت���رك و�إ�ضعاف ال�سلطنة� .إلى جانب ذلك عق���دت تلك الدول ،فـي ما
بينه���ا� ،سل�سل���ة من االتفاقات ،حدّدت فـيها ح�صة ك ٍّل منها من تركة الدولة العثمانية المتهاوية� ،أه ّمها على
االطالق ،اتفاق �سايك�س – بيكو.
�سن�ستعر����ض باقت�ضاب ،فـ���ي هذا البحث ،منطلق ه���ذا االتفاق وم�ضمونه وتطبيق���ه وارتداداته،
�سنتط ّرق بعد ذلك �إلى والدة دولة لبنان الكبير محاولين اظهار مدى ارتباط تلك الوالدة باالتفاق المذكور.
 – 1منطلق اتفاق �سايك�س – بيكو
�إنّ هذا االتفاق الذي عقد فـي �أيار  1916هو نتيجة �صراع بين ال�سلطنة العثمانية والدول الأوروبية يعود
�إل���ى القرن التا�سع ع�شر والى تناف�س تل���ك الدول على تركة «الرجل المري�ض» وه َو اللقب الذي �أطلق �آنذاك
على �سلطنة بني عثمان.
دب ال�ضعف فـي ج�سم هذه ال�سلطنة� ،أ�صبحت ّ
محط انظار الدول الأوروبية ،ال �س ّيما بريطانيا
بع���د �أن ّ
وفرن�سا ورو�سيا والح ًقا �إيطاليا ،وكانت النزعة اال�ستعمارية ت�سيطر على ال�سيا�سات الخارجية لتلك الدول،
التو�صل �إلى اتفاق حول اقت�سام الأرا�ضي العثمانية .لذا اكتفت
ولك ّنه���ا كانت عاجزة ،ب�سبب خالفاتها ،عن ّ
ب�سل���خ الواليات الأفريقية ال�شمالية عن ال�سلطنة وبت�شجيع الح���ركات القوم ّية اال�ستقاللية فـي البلقان� .أ ّما
فتم تق�سيمها ،فـي ما بينها� ،إلى مناطق نفوذ اقت�صادي ،فكان لكل من بريطانيا وفرن�سا
الواليات الأ�سيوية ّ
ورو�سي���ا و�إيطالي���ا و�ألمانيا والنم�سا ن�صيب منها ،وكانت الواليات ال�سور ّي���ة ومت�ص ّرفـية جبل لبنان و�سنجق
ح�صة بريطانيا.1
ح�صة فرن�سا ومنطقة الخليج من �ضمن ّ
القد�س من �ضمن ّ
ه���ذه هي الجذور البعي���دة التفاق �سايك�س-بيكو� .إن انخراط العثمانيين فـي القتال و�إعالن الجهاد من
ِق َب���ل ال�سلط���ان الخليفة �أرب���ك الحلفاء الذين تخ ّوفوا من ان���دالع ثورات فـي م�ستعمراته���م ومحم ّياتهم فـي
�أفريقيا ال�شمالية ومنطقة الخليج والهند .وقد راهن البريطان ّيون على الثورة العربية لإبطال مفعول الدعوة
�إل���ى الجه���اد .فـي مرا�سالت مكماه���ون الح�سين ال�شهيرة الت���ي انطلقت فـي تم���وز  1915تع ّهدت بريطانيا
ت�ضم الواليات العربية
بم�ساع���دة العرب� ،إن هم ثاروا على الترك ،على ان�شاء امبراطورية وا�سعة الأرجاءّ ،
الآ�سيوي���ة فـي ال�سلطنة العثمانية ،ولكنه���ا تح ّفظت ب�ش�أن منطقتين  :الأولى هي ال�ساحل ال�سوري  -اللبناني
– الفل�سطين���ي لأن���ه جزء من منطق���ة النفوذ الفرن�سي كما ذكرنا ،والثانية ه���ي جنوب العراق ،وكانت
بريطاني���ا ترغ���ب فـي ال�سيطرة علي���ه كي تمنع الخط الحدي���دي برلين – بغداد ،الذي كان���ت المانيا تقوم

93

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

من اتفاق �سايك�س -بيكو �إىل دولة لبنان الكبري
د� .أنطوان احلكيّم

ببنائ���ه ،من الو�صول �إلى منطقة الخليج ،كي ال يناف����س قناة ال�سوي�س فـي التجارة مع ال�شرق الأق�صى� .أبلغ
مكماهون الح�سين فـي  24ت�شرين الأول ،فـي جوابه على ر�سالته الثانية ،تحفظات حكومته ب�ش�أن المنطقتين
المذكورتين  ،وقد ورد فـي هذا الجواب ما حرفـ ّيته :
«�إن واليت���ي مر�سي���ن وا�سكندرونة و�أجزاء من بالد ال�ش���ام الواقعة فـي الجهة الغرب ّي���ة لواليات دم�شق
ال�شام وحم�ص وحلب ال يمكن �أن يقال �أنها عرب ّية مح�ضة ،وعليه يجب �أن ت�ستثنى من الحدود المطلوبة.»...
«�أ ّم���ا من خ�صو�ص واليتي بغ���داد والب�صرة ،ف�إن العرب تعترف �أنّ مرك���ز وم�صالح بريطانيا العظمى
ّ
الموطدة هناك ت�ستلزم اتخاذ تدابير �إدار ّية مخ�صو�صة لوقاية هذه الأقاليم من االعتداء الأجنبي وزيادة
خير �سكانها وحماية م�صالحنا االقت�صادية المتبادلة»...2
هك���ذا ا�س ُتثني ال�ساحل ال�سوري – اللبنان���ي – الفل�سطيني ،كما ا�س ُتثني جنوب العراق من الدولة التي
ُوعد بها العرب .بقي على بريطانيا �أن تحدّد مع حليفتها فرن�سا ،على الخريطة ،المنطقة التي تعتبرها هذه
الأخي���رة منطقة نفوذها وترغب فـ���ي اال�ستيالء عليها ،والمنطقة التي �س ُتعطى للعرب .ن�صل هنا �إلى اتفاق
�سايك�س – بيكو.
 -2المفاو�ضات ب�ش�أن االتفاق وم�ضمونه
فـ���ي الوقت الذي �أبلغت فـيه الحكومة البريطاني���ة العرب تح ّفظاتها ،ا ّت�صلت ب�سفـير فرن�سا فـي لندن،
ب���ول كامبون ( ،)Cambonو�أطلعته على عزمها على االعتماد على ال�شريف ح�سين لقيادة ثورة عربية
�ض ّد الأتراك ،وعلى رغبتها فـي االتفاق مع باري�س على تحديد المناطق التي �ستكون من ح�صة العرب وتلك
الت���ي تريد فرن�سا االحتفاظ بها فـي �شرق المتو�سط .3اختير القن�صل الفرن�سي ال�سابق فـي بيروت ،فرن�سوا
جورج – بيكو ،للتفاو�ض مع البريطانيين بهذا الخ�صو�ص وز ّودته الحكومة بتوجيهات خط ّية �أو�ضحت فـيها
يتوجب على بيك���و �أن ي�سعى ،فـي المفاو�ض���ات� ،إلى �إعطائها
�أنّ �سوري���ة ه���ي الح�صة التي تطال���ب بها و�أنه ّ
ح���دودًا وا�سعة ،تجع���ل منها بلدًا قاد ًرا على �أن ي�ؤمن ل�سكانه االكتفاء الذات���ي كي ال يكون عب ًئا على فرن�سا.
�ست�صبح �سورية ،ت�ؤ ّكد التوجيهات ،بف�ضل جامعاتها ومعاهدها المختلفة ،مرك ًزا لإ�شعاع الح�ضارة فـي هذا
الجزء من حو�ض المتو�سط حيث �ستحافظ فرن�سا على لغتها وعلى و�ضعها المم ّيز.4
انطلقت المفاو�ضات فـي لندن فـي كانون الأ ّول � .1915شارك فـيها ،فـي البدء ،مم ّثلون عن عدّة وزارات
تو�صل االثنان ،فـي
بريطان ّي���ةّ ،ثم تابعها جورج – بيكو مع ممثل وزارة الحربية ،مارك �سايك�س ،من َف ِردَينّ .
ن�ص اتفاق عر�ض���اه على حكومتيهما و ُك ّلفا بال�سف���ر �إلى بتروغراد لإطالع
مطل���ع �شب���اط � ،1916إلى اعداد ّ
���ي ،بالمقابل ،على
الرو����س عل���ى م�ضمونه .قبلت حكوم���ة القي�صر باالتفاق ولكنه���ا ا�شترطت �أن تح�صل ه َ
بع����ض المناطق على البحر الأ�سود وفـي كرد�ستان .5وبع���د �أن وافقت باري�س ولندن على �شروطها� ،أ�صبحت
الظ���روف م�ؤاتية لإبرام االتفاق؛ فوجه بول كامب���ون (� ،)Cambonسفـير فرن�سا فـي لندن ،فـي � 6أيار
 ،1916ر�سال���ة ،باللغ���ة الفرن�سية� ،إل���ى ادوار غ���راي ( ،)Greyوزير خارجية بريطاني���ا� ،ضمنها الن�ص
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النهائي لالتفاق� ،أجابه غراي بر�سالة مماثلة وباللغة الإنكليزية ،تت�ض ّمن ال�شروط نف�سها .يعتبر الم�ؤ ّرخون
ر�سالة كامبون وجواب غراي الوثيقتين الأ�سا�سيتين لما ُ
ا�صطلح على ت�سميته «اتفاق �سايك�س – بيكو».6
ت�ضم حال ًيا لبنان
	�إنّ م�ضم���ون ه���ذا االتفاق معروف� ،سنعر�ضه باقت�ضابُ :ق ّ�سم���ت المنطقة التي ّ
ت�ض���م الأولى ال�ساحل
و�سوري���ة وفل�سطي���ن والأردن والع���راق ومقاطعة كيليكيا التركي���ة �إلى خم�س وحداتّ .
وعرفت بالمنطق���ة الزرقاء لأ ّنها ل ّونت
اللبنان���ي ال�سوري مع مت�صرفـية جبل لبن���ان و�سهل البقاع وكيليكياُ ،
باللون الأزرق على الخارطة المرفقة بن�ص االتفاق ،و ُق ّرر و�ضعها ،فـي نهاية الحرب ،تحت الإدارة الفرن�سية
وعرفت بالمنطق���ة الحمراء ،و�ستكون تحت
المبا�ش���رة .ت�شمل الثانية جنوب الع���راق ،مع الب�صرة وبغدادُ ،
و�سيتم اخ�ضاعه���ا لإدارة دول ّية
الإدارة البريطاني���ة المبا�ش���رة .الثالث���ة هي فل�سطين ،المنطق���ة ال�سمراء،
ّ
ي�ضم الأ ّول
أرا�ض مقدّ�سة للديانات ال�سماوية الثالث .يبقى الداخل ،ف ُق ّ�سم �إلى ق�سمينّ :
لأ ّنه���ا تحتوي على � ٍ
الم���دن ال�سورية الكب���رى ،دم�شق وحم�ص وحماه وحلب ،وجز ًءا من �شمال العراق مع المو�صل ،و�أطلق عليها
وي�ضم الثاني �ش���رق الأردن وجز ًءا من �شمال
ا�س���م «منطق���ة �أ» ،يحكمه العرب ويك���ون النفوذ فـيه لفرن�ساّ ،
�صح���راء النف���ود والأرا�ضي العراقية ال�شمالية الواقعة بين المو�صل وبغ���داد مع مدينة كركوك ،و�أطلق عليه
ا�س���م «منطقة ب» ،يحكمه العرب ويكون النفوذ فـيه لبريطانيا� .إلى جانب ذلك ،احتفظت ك ٌّل من الدولتين
ببع����ض الحقوق فـ���ي منطقة �إدارة الدولة الأخرى ،فاع ُتبر مثلاً مرف����أ اال�سكندرونة ،الواقع �ضمن المنطقة
الزرق���اء ،مرف����أً ح��� ًّرا بالن�سبة �إل���ى الب�ضائع البريطان ّي���ة� ،أ ّما مرف����أ حيفا ،فعلى الرغم م���ن وقوعه �ضمن
المنطق���ة المد ّول���ة� ،أ�ص ّرت بريطانيا على و�ضعه تحت �إدارتها المبا�شرة وقبلت �أن ُيعتبر مرف�أً ح ًّرا بالن�سبة
�إلى الب�ضائع الفرن�س ّية.
ن�شي���ر هنا �إلى �أن الحلفاء كانوا قد عقدوا ،فـي العام  ،1915اتفا ًقا مع رو�سيا القي�صر ّية يعطيها الحق
فـ���ي اال�ستي�ل�اء ،فـي نهاي���ة الحرب ،على مدين���ة الق�سطنطين ّية ،العا�صم���ة التاريخ ّي���ة للأرثوذك�س ّية ومقر
البطريرك ّي���ة الم�سكون ّية ،وعلى م�ضيقي البو�سفور والدردنيل وعل���ى جزر بحر مرمرة وعلى بع�ض الأرا�ضي
الواقعة على �ضفتي الم�ضائق وعلى �شاطئ هذا البحر7؛ كما انهم عقدوا مع حكومة روما ،فـي العام ،1917
اتفاق �سان جان دو موريين ( ،)Saint-Jean-de-Maurienneاعترفوا فـيه بحق �إيطاليا فـي
اال�ستي�ل�اء ،فـ���ي نهاية الحرب ،على منطقة �إدارة مبا�شرة ،فـي غ���رب الأنا�ضول ،وعلى منطقة نفوذ� ،أ�سو ًة
بم���ا جرى فـي اتفاق �سايك�س – بيك���و لبريطانيا وفرن�سا .ت�شمل منطق���ة الإدارة المبا�شرة �إزمير و�أ�ضاليا،
و ُل ّون���ت عل���ى الخريطة المرفقة باللون الأخ�ض���ر .و�إلى ال�شمال منها ،لوحظت منطق���ة ثانية� ،أطلقت عليها
ت�سمية «منطقة ج» ،يحكمها الأتراك ويكون النفوذ فـيها لإيطاليا.8
 -3تطبيق اتفاق �سايك�س  -بيكو
�إنّ التع ّه���دات الت���ي ُقطع���ت للح�سين واالتفاق مع رو�سي���ا والبنود التي ت�ض ّمنها اتفاق���ا �سايك�س – بيكو
و�سان جان دو موريين لم يط ّبق � اّإل جزء منها .انها ُو�ضعت جميعها بذهنية القرن التا�سع ع�شر اال�ستعمارية
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الت���ي كانت تجي���ز للدول المنت�صرة فـي الح���رب اال�ستيالء على �أرا�ضي الدول المغلوب���ة� .إنّ عوامل عديدة
حالت دون الأخذ بهذه النظرية و�أ�سقطت بالتالي معظم �شروط االتفاقات المذكورة.
�إنّ اندالع الثورة فـي رو�سيا وان�سحاب البول�شفـيك من القتال وتوقيعهم ،فـي �آذار  ،1918معاهدة �صلح
عطي لإيطاليا فـي اتفاق �سان
مع �ألمانيا زعزع �أ�س�س االتفاقات المذكورة و�أ�سقط دور رو�سيا فـيها� .أ ّما ما �أُ َ
ج���ان دو موريي���ن ،فظ ّل حب ًرا على ورق ،لأنّ م�صطفى كمال والوطن ّيين الأتراك رف�ضوا ً
رف�ضا با ًتا الم�سا�س
بوحدة ه�ضبة الأنا�ضول وت�صدّوا بقوة ال�سالح لكل المحاوالت التي قام بها �أعدا ُءهم فـي هذا االتجاه.
خ�ص فل�سطي���ن التي كان اتفاق �سايك����س – بيكو قد �أخ�ضعه���ا لإدارة دول ّية ،فتغ ّير موقف
�أ ّم���ا فـ���ي ما ّ
بريطانيا منها بعد �أن دخلت الحركة ال�صهيونية على الخط و�أقنعت لندن ب�إعالن وعد بلفور ()Balfour
فـ���ي  2ت�شرين الثان���ي  .1917تع ّهد فـيه وزير الخارجية البريطاني ،با�سم حكومته ،بالعمل على �إن�شاء وطن
وا�ضحا التفاق �سايك�س – بيكو.
قومي لل�شعب اليهودي فـي فل�سطين� .9ش ّكل هذا الوعد خر ًقا ً
فـي �أواخر العام  ،1917ا�ستولى البريطانيون على القد�س ،ومن فل�سطين �سيدفع اللنبي (،)Allenby
القائ���د العام لجيو����ش الحلفاء فـي ال�شرق ،بقواته نح���و ال�شمال و�سيطرد العثمانيين م���ن �سورية فـي �أيلول
�شجعتهم على الطلب من حلفائهم الفرن�سيين ادخال
� .1918إن هيمنة البريطانيين الع�سكر ّية على المنطقة ّ
تعديالت عل اتفاق �سايك�س – بيكو .ففـي لقاء خا�ص عقد فـي لندن ،فـي �أواخر العام � ،1918أي قبل افتتاح
م�ؤتم���ر ال�صلح ب�أ�سابيع� ،أ�ص ّر رئي�س الوزراء البريطاني على زميله الفرن�سي كي يقبل بو�ضع فل�سطين تحت
انت���داب بريطاني���ا ،وكي يتخ ّلى لها عن منطقة المو�صل الغن ّية بالبترول10؛ وكانت هذه فـي اتفاق �سايك�س –
بيك���و ،كما ذكرن���ا� ،ضمن «منطقة �أ» الخا�ضعة للنفوذ الفرن�سي .لم يكن فـ���ي مقدور فرن�سا �آنذاك الوقوف
فـي وجه بريطانيا ،لأنها كانت بحاجة �إلى دعمها لفر�ض �شروطها القا�سية على �ألمانيا فـي م�ؤتمر ال�صلح،
ولأنّ بريطاني���ا ،بالإ�ضافة �إلى �إح���كام قب�ضتها الع�سكرية على ال�شرق الأدنى ،كانت تحظى بت�أييد وا�سع فـي
�صف���وف العرب وفـ���ي �صفوف الحركة ال�صهيونية .لذا ر�ضخ الفرن�سيون لمطال���ب البريطانيين وتخ ّلوا لهم
ع���ن منطقة المو�صل التي �ألحقت بالع���راق ،وقبلوا بو�ضع فل�سطين تحت حمايتهم .كان هدف حكومة لندن
اعداد الأجواء لتنفـيذ ما تع ّهدت به لليهود فـي وعد بلفور.
�إل���ى جان���ب كل ما ذكرنا ،هناك عوامل �أخرى حالت دون تطبيق اتفاق �سايك�س – بيكو كما كان مقر ًرا
فـ���ي البدء ،منها ال�ضغ���ط الذي مار�سه الر�أي العام العالمي و�إطالق الرئي����س الأميركي ،ول�سون ،مبد�أ حق
ال�شعوب فـي تقرير م�صيرها.
عدد من الدول الأوروب ّية والأميرك ّية ،تندّد باال�ستعمار وترف�ض
ارتفعت فـي �أواخر الحرب �أ�صواتٌ  ،فـي ٍ
أرا�ض جدي���دة �إلى الأمبراطوريات اال�ستعماري���ة القائمة ،ما �ش ّكل �إرب���ا ًكا لبريطانيا ولفرن�سا وطعن ًة
ّ
�ض���م � ٍ
التفاق �سايك�س – بيكو.
وبعد دخول الواليات المتحدة الحرب ،فـي ني�سان  ،1917ق ّرر الرئي�س الأميركي ويل�سون �أن يعلن للملأ
الأهداف التي من �أجلها تقاتل بالدُه .ف�ألقى فـي  8كانون الثاني  1918خطبة فـي مجل�س ال�شيوخ حدّد فـيها،
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وعرفت هذه النقاط بمبادىء ول�سون الأربعة ع�شر� .إنها تتمحور جميعها حول
فـي  14نقطة ،تلك الأهدافُ ،
ّ
حق ال�شعوب فـي تقرير م�صيرها وحول �شجب االتفاقات ال�سر ّية بين الدول .تط ّرق المبد�أ الثاني ع�شر �إلى
م�ستقب���ل الأرا�ض���ي العثمانية التي ت�سكنها �شعوب غير ترك ّية العرق ،ف�أ ّك���د �أنه يجب �أن ت�ؤ ّمن لهذه ال�شعوب
�إمكانية العي�ش ب�سالم و�إمكانية التط ّور الذاتي.11
ت�ش���كل ه���ذه المب���ادئ �إ�شارات وا�ضحة �إل���ى رف�ض كل االتفاق���ات التي حاكتها دول الوف���اق بين 1915
و  ،1917وفـي مقدّمها اتفاق �سايك�س – بيكو.
يبق���ى علين���ا �أن نذ ّكر ب����أن المادة الثانية والع�شرين م���ن ميثاق ع�صبة الأمم الذي �ص���دّق عليه م�ؤتمر
ن�صت على والدة نظام االنتداب و�أطاحت بالتالي بجوهر اتفاق �سايك�س – بيكو
ال�صلح فـي حزيران ّ ،1919
ال���ذي ين���درج فـي �سياق االتفاق���ات اال�ستعمارية .اعترفت ه���ذه المادة با�ستقالل �شع���وب الواليات العرب ّية
الم�سلوخ���ة عن الدول���ة العثمان ّية� ،شرط �أن ت�ساعدها ،فـي �إدارة �ش�ؤونها ،دول ٌة متقدّمة ،ريثما ت�صبح قادرة
على �إدارتها بنف�سها.
وقد ورد فـي الفقرة الرابعة من تلك المادة ما يلي:
«�أن بع����ض المجموع���ات التي كانت فـي ال�سابق خا�ضعة لل�سلطنة العثماني���ة قد بلغت درج ًة من التط ّور
توج���ه ادارتها ن�صائح دولة منتدب���ة وم�ساعدتها� ،إلى حين
ت�سم���ح باالعتراف به���ا �أم ًما م�ستق ّلة� ،شرط �أن ّ
ت�صبح قادرة على �إدارة �ش�ؤونها بنف�سها».12
ن�ستطي���ع �أن نق���ول ،فـي ختام هذه النقطة� ،إنّ اتفاق �سايك�س – بيك���و لم يط َّبق كما ُو�ضع فـي الأ�سا�س،
ب���ل �أُدخل���ت علي���ه تعديالت عديدة �ص ّب���ت جميعها فـ���ي م�صلحة بريطاني���ا وتركيا :ف�سلخت ع���ن فل�سطين
�صبغته���ا المد ّول���ة وو�ضعت تحت االنتداب البريطان���ي لتتح ّول �إلى وطن قومي لل�شعب اليه���وديُ ،
و�ض ّم �إلى
الع���راق الق�سم���ان العراقيان من منطقتي «�أ» و «ب» ،م���ع مدينتي المو�صل وكركوك .وم���ا تب ّقى من منطقة
«ب» ت���و ّزع بين �شرق الأردن و�سورية والعراق والحجاز� .أ ّم���ا كيليكيا التي كانت فـي الأ�سا�س �ضمن المنطقة
الزرق���اء الفرن�س ّية ،فا�ستعادها الأتراك الكماليون فـي العام  .1921وعلى الرغم من تلك التعديالت ،ظ ّلت
جمي���ع المناطق التي طالها اتفاق �سايك����س – بيكو ،با�ستثناء كيليكيا ،خا�ضع���ة ل�سلطة الدولتين الفرن�س ّية
والبريطان ّية بعد �أن ّ
تو�شحت بو�شاح االنتداب.
 -4لبنان فـي مفاو�ضات �سايك�س – بيكو
تن���اول المجتمعون فـي لندن ،خالل المفاو�ضات الت���ي �أدّت �إلى اتفاق �سايك�س – بيكو ،و�ضع لبنان فـي
التق�سيم���ات الت���ي كانوا يعدّونها .ولكن قبل �أن نتط ّرق �إلى هذه النقط���ة ،علينا �أن نذ ّكر ب�أن بع�ض الطوائف
اللبناني���ة ،ال �س ّيم���ا الموارن���ة ،ارتبطت تاريخ ًّي���ا بفرن�سا ،وذلك فـي �إط���ار العالقات المتين���ة التي �أقامتها
باري�س مع ال�سلطنة العثمانية .كانت فرن�سا �أ ّول دولة �أوروب ّية ُ�سمح لها ب�إن�شاء �سفارة لدى الباب العالي منذ
الن�صف الأ ّول من القرن ال�ساد�س ع�شر ،13و�إنّ قنا�صلها كانوا منت�شرين فـي المدن العثمان ّية كاف ًة.
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ن�شي���ر � ً
أي�ض���ا �إلى �أنّ ح�صته���ا من الدين العام العثمان���ي ،كانت تفوق ،ع�ش ّية الح���رب العالمية الأولى،
14
ال�ستي���ن بالمئ���ة ،و�إل���ى �أنّ �أموالها ّ
الموظفة فـي ال�سلطن���ة بلغت  %53من مجموع اال�ستثم���ارات الأجنب ّية ،
و�إل���ى �أنّ مدار�سها المنت�شرة فـ���ي الواليات العثمانية الأ�سيوية كانت تع ّد ت�سعي���ن �ألف طالب مقابل 23500
توجه ا�ستثماراتها ب�صورة تف�ضيل ّية
للمدار�س الأنكلو � -أميركية ،15و�إلى �أ ّنها ،ابتدا ًء من العام � ،1911أخذت ّ
�إلى الواليات ال�سورية و�إلى مت�صرفـية جبل لبنان ،و�إلى �أ ّنها احتفظت ،حتى العام  ،1914بح ّقها فـي حماية
الأرا�ض���ي المقدّ�سة الم�سيح ّية فـي فل�سطين ،و�إلى �أ ّنه���ا غال ًبا ما كانت تتدخل ،با�سم �صداقتها للعثمانيين،
للدف���اع ع���ن م�سيح ّيي ال�سلطنة .هذا م���ا �سمح لها ب�إر�سال حملة ع�سكرية �إلى لبن���ان ،فـي العام � ،1860إثر
الأح���داث الطائفـ ّية الت���ي ع�صفت بالجبل ،وكان لها دو ٌر �أ�سا�سي فـي �إقامة نظام المت�صرفـ ّية .بلغ نفوذها،
بع���د ذلك ،ذروته فـي ه���ذه المت�صرفـ ّية ،وكانت تعتبر المرجع ّية الأولى لكل م���ا له عالقة بال�ش�أن اللبناني،
وكان �سفـيره���ا فـي ا�ستانب���ول يفاو�ض الباب العالي ،با�سم الدول المو ّقعة عل���ى بروتوكول ،1864 – 1861
الختيار المت�صرفـين �أو لإدخال تعديالت على النظام اللبناني.
عندم���ا انطلق���ت المفاو�ضات فـ���ي لندن فـي ت�شرين الثان���ي  1915بين فرن�سوا ج���ورج – بيكو ومم ّثلي
بريطانيا� ،أثير مو�ضوع مت�صرفـ ّية جبل لبنان وم�ستقبلها .ففـي االجتماع الثاني الذي عقد فـي  21كانون الأ ّول
 ،1915بح�ضور مندوبين عن وزارة الم�ستعمرات ووزارة الحرب ّية ووزارة الخارج ّية� ،أ�ص ّر البريطان ّيون على
� اّأل تتعدّى المنطقة التي �ستو�ضع تحت الإدارة الفرن�س ّية المبا�شرة ال�ساحل ال�سوري الممت ّد من اال�سكندرونة
حت���ى طرطو�س� .أ ّما المناطق الأخرى ،بما فـيها ال�ساحل اللبناني والمت�صرفـ ّية ،فـيجب ،بح�سب ر�أيهم� ،أن
ُت َلح���ق بالدولة العرب ّي���ة التي �سيحكمها ال�شريف ح�سين ،مذ ّكرين �أن بيروت تعتبر المركز الثقافـي للمنطقة
بكامله���ا ،و�أ ّنه���ا تخ ّرج من معاهدها الفرن�س ّية النخب العرب ّية التي �ست�ش���رف على الإدارة ،وانه بالتالي من
ال�ضرورة ان ُت َ�ض ّم �إلى دولة الح�سين.16
رف����ض ج���ورج – بيكو هذا الطرح ،و�أ ّكد �أن هذه المعاهد �ست�ستم��� ّر فـي ا�ستقبال الطالب العرب ،حتى
و�إن كان���ت خارج دولة الح�سين ،و�أن فرن�سا م�ستع���دّة لأن ُتن�شىء فـي دم�شق معاهد مماثلة ،و�أنه ال يجوز �أن
�ضم �إل���ى المملكة العرب ّية بع���د �أن تمتّع ،فـي ظ ّل الحكم العثمان���ي ،ب�إدارة ذات ّية،
يع���ود لبن���ان �إلى الوراء ل ُي ّ
�ضم بيروت
وان اللبنانيي���ن ل���ن يقبلوا التخ ّلي عن و�ضعه���م المم ّيز وال التراجع عن مطلبهم الحي���وي ،وهو ّ
وطرابل�س والبقاع �إلى الجبل.
ح���اول البريطان ّي���ون بطرحهم هذا �أن يبعدوا فرن�سا عن مركز ثقله���ا وتج ّذرها فـي ال�شرق الأدنى� ،أي
أ�سا�سي فـي �إن�شائها كما ذكرنا.
عن مت�صرفـ ّية جبل لبنان التي كان لها دو ٌر � ّ
بع���د ه���ذه الم�ش���ادّة ب�ش�أن م�ستقب���ل لبنان ،اقترح ممث���ل وزارة الحرب ّي���ة ،مارك �سايك����س ،على زميله
المو�سع���ة ومتابعة المفاو�ضات معه منفردَينَ .ق ِب َ���ل جورج – بيكو االقتراح
الفرن�س���ي� ،إيقاف االجتماعات ّ
وج���ه بيكو تقري ًرا �إلى بول كامب���ون� ،سفـير فرن�سا فـي
وتاب���ع الرجالن العم���ل .وفـي  3كانون الثاني ّ ،1916
لن���دن ،يطلعه فـيه عل���ى المرحلة التي بلغته���ا المفاو�ضات ،ويخب���ره ب�أنه ا�ستطاع �أن يقن���ع ممثل بريطانيا
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خ�ص لبنان .نقر�أ فـي هذا التقرير:
بوجهة نظره فـي ما ّ
«لم ُي ِبد [�سايك�س] �أية معار�ضة جدّية للتخ ّلي عن الطرح البريطاني المتع ّلق بلبنان وببيروت وب�سهل
البقاع .ووافق بدون �صعوبة على و�ضع تلك المناطق تحت ال�سيادة الفرن�س ّية .ولك ّنه عار�ض ب�شدّة �أن ت�شتمل
منطقتن���ا عل���ى طرابل�س وخطها الحديدي .يبدو ل���ه �ضرور ًّيا �أن يكون للدولة العرب ّي���ة ،فـي نقطة ما ،منف ٌذ
عل���ى البحر و�أن تملك مرف�أً الئ ًقا ي�سمح لها بت�صدير انتاجها بحر ّية [ .]...اعتبرتُ �أ ّنه من واجبي عدم
التراج���ع لأ ّن���ه من غي���ر المقبول �أن تق�سم منطقتنا �إل���ى ق�سمين� .17سينتج حت ًما عن ذل���ك �صعوبات �إدارية
و�سيا�س ّية وع�سكر ّية ،ومن الأف�ضل العمل ،منذ البداية ،على تج ّنبها».18
انتهت مفاو�ضات �سايك�س -بيكو ،كما ذكرنا ،فـي �أيار  ،1916و�ض ّمت مت�صرفـية الجبل مع المدن
ال�ساحلية و�سهل البقاع �إلى المنطقة الزرقاء التي ُق ّرر و�ض ُعها تحت الإدارة الفرن�س ّية المبا�شرة ،ما �سي�سهِّل
الح ًقا والدة دولة لبنان الكبير.
 – 5لبنان فـي عهدة فرن�سا :الوفود �إلى م�ؤتمر ال�صلح
بعد االنت�صار الذي �أحرزه الجنرال اللنبي ( ،)Allenbyالقائد العام للقوات الحليفة فـي ال�شرق،
عل���ى الجي����ش العثماني عل���ى جبهة فل�سطي���ن ،وقبل �أن يدف���ع بقواته نحو ال�شم���ال� ،أب���رق �ستيفـين بي�شون
( ،)Stephen Pichonوزي���ر خارج ّية فرن�سا� ،إلى بول كامبون (� ،)Cambonسفـير بالده فـي
لن���دن ،يطلب منه �أن يب ّلغ الحكومة البريطانية� ،إ�صرار فرن�سا على تطبيق ما ورد فـي اتفاق �سايك�س-بيكو.
نقر�أ فـي تلك البرق ّية:
تلح على الحكومة البريطانية التي نوليها ثقتنا الكاملة كي توافق بو�ضوح على االتفاق الذي
«علي���ك �أن ّ
19
�أع���دّه بيكو و�سايك�س ،و�أن تقطع الطريق على د�سائ�س بع����ض الأمبرياليين التي من �ش�أنها �أن تع ّقد الأمور
ب�صورة ي� َؤ�سف لها».20
ن ّف���ذ كامب���ون ما َط َل���ب منه بي�شون وا�ستط���اع ،فـي � 30أيل���ول� ،أي فـي اليوم نف�سه ال���ذي كان فـيه
الأت���راك ين�سحبون من �سورية ومن مت�صرفـية الجبل� ،أن يعقد مع الحكومة البريطان ّية اتفا ًقا حول �أرا�ضي
الع���د ّو المحت ّلة وحول تل���ك التي �ستحت ّلها الح ًقا الجيو�ش الحليفة .ورد فـي ه���ذا االتفاق �أنّ الجنرال اللنبي
�سيعهد �إلى ممثل فرن�سا «بت�أ�سي�س �إدارة مدن ّية فـي المدن ال�ساحل ّية وفـي المنطقة الزرقاء من اتفاق 1916
ب�صورة عامة ] ،[...وباختيار الأ�شخا�ص المنا�سبين للوظائف المدن ّية.21»...
فـي  2ت�شرين الأ ّول ،وافقت الحكومة الفرن�س ّية ر�سم ًّيا على هذا االتفاق ،و�أ�صبح بالتالي ً
نافذا .وعندما
ل�ضم المنطقة الزرقاء �إلى الداخل
�أر�سل���ت حكومة الركابي ال�سورية �شكري الأيوبي �إلى بيروت فـي محاولة ّ
ال�س���وري ْ
وو�ض���ع الحلفاء �أمام الأمر الواقع ،ت�صدّى ه�ؤالء للأيوب���ي با�سم هذا االتفاق .وفـي ليل � 10إلى 11
ت�شري���ن الأ ّول ،ا�ستولت �سر ّية م���ن الجي�ش البريطاني على �سراي الحكومة فـي بيروت و�أنزلت العلم العربي
ومنع���ت الأيوب���ي من دخ���ول المبنىُ ،
وطلب من���ه العودة �إلى دم�ش���ق ،ولم ـّا رف�ض االمتثال ،ه���دّده الجنرال
البريطاني بلفن ( )Bulfinبا�ستعمال الق ّوة �ضدّه ،فر�ضخ.22
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فـ���ي المت�صرفـ ّي���ة ،كان الأيوبي ق���د ع ّين حبيب با�شا ال�سع���د حاك ًما على الجبل ،خ�ل�ال زيارة قام بها
لبعب���دا فـ���ي  8ت�شرين الأ ّول ،بعد �أن دعا مجل�س الإدارة – الذي كان جمال با�شا قد ح ّله فـي العام – 1915
�إلى االجتماع .ف�أق�سم ال�سعد يمين الوالء للملك ح�سين وللحكومة الفـي�صل ّية فـي دم�شق.23
بع���د مغادرة الأيوبي بيروت ،بق���ي ال�سعد فـي وظيفته ،ولكنّ ممثل فرن�س���ا ،الكولونيل دو بياﭘـاب (de
 ،)Piépapeا�ستدعاه ب�صورة غير ر�سمية ،ف�أبلغه ال�سعد �أ ّنه لم يتبادل �أ ّية وثائق خط ّية مع فـي�صل ب�ش�أن
الجبل ،و�أنه على ا�ستعداد لت�سليم الحكم فـي المت�صرفـ ّية �إلى الفرن�سيين.24
ق�سم بموجبه الأرا�ض���ي العثمانية المحت ّلة �إلى ثالثة �أق�سام
فـ���ي  22ت�شرين الأ ّول� ،أ�صدر اللنبي قرا ًرا ّ
وع ّي���ن ر�سم ًّيا حكامه���ا الع�سكريي���ن :الجن���رال البريطاني موني���ه ( )Moneyللمنطق���ة الجنوبية� ،أي
فل�سطي���ن ،والكولونيل دو بياﭘـاب للمنطقة ال�شمالية� ،أي المنطقة الزرقاء ،وعلي ر�ضا الركابي ،طب ًعا تحت
ا�شراف فـي�صل ،للمنطقة ال�شرقية� .25ش ّكلت المت�صرفـية مع �سهل البقاع جز ًءا من المنطقة ال�شمالية.
ت���ردّد الفرن�سيون فـي تثبيت ال�سعد فـي وظيفت���ه لأنه كان قد �أق�سم يمين الوالء للحكومة العرب ّية،
وفـي النهاية ،ق ّر الر�أي على تعيين الكابيتان بو�شير ( ،)Beusherقائد ال�سر ّية اللبنان ّية – ال�سورية فـي
القوات الفرن�س ّية القادمة من فل�سطين ،حاك ًما ع�سكر ًيا ،وعلى تثبيت مجل�س الإدارة برئا�سة ال�سعد .ق�صد
دو بياﭘـاب بعبدا فـي  25ت�شرين الأ ّول وو�ضع هذه القرارات مو�ضع التنفـيذ.26
بع���د �أن و ّق���ع الأتراك هدنة مودر����س ( )Moudrosفـي  31ت�شرين الأ ّول ،وبع���د �أن ر ّتب الجنرال
اللنب���ي الو�ضع فـي �سورية ولبنان طب ًقا لتعليمات حكومته ،بد�أ �صراع حقيقي حول المنطقة فـي �إطار م�ؤتمر
ال�صلح.
اف ُتتح هذا الم�ؤتمر فـي باري�س ،فـي  18كانون الثاني  ،1919وكان عليه �أن يعيد ر�سم خريطة العالم بعد
انهيار االمبراطوريات الكبرى ،الألمانية والنم�ساوية – الهنغارية والعثمانية ،وفقدانها م�ستعمراتها وق�س ًما
من �أرا�ضيها ،و�أن ي�أخذ بعين االعتبار المبادئ التي �أعلنها ول�سون ( ،)Wilsonرئي�س الواليات المتحدة
الأميرك ّي���ة ،فـي كانون الثاني  ،1918والتي عرفت بمب���ادئ ول�سون الأربعة ع�شر ،وفـي مقدّمها ّ
حق ال�شعوب
فـ���ي تقرير م�صيرها .27وبد�أت وفود �سكان الأرا�ضي المح��� ّررة من نير االمبراطوريات المهزومة المذكورة
�أع�ل�اه تزح���ف �إلى باري�س ،وا�ضع ًة �آمالها فـي هذا الم�ؤتمر لك���ي ين�صفها ويحقق رغباتها ،ومن بينها ثالثة
تباعا فـي كانون الثاني  1919و�آب من ال�سنة نف�سها و�شباط  .1920تر�أ�س الأ ّول
وفود لبنانية ق�صدت باري�س ً
داود عمون ،والثاني البطريرك الماروني اليا�س الحويك ،والثالث المطران عبداهلل الخوري.
ال ن�ستطي���ع فـي ه���ذه الدرا�سة المقت�ضب���ة الدخول فـي تفا�صي���ل المطالب التي تقدّم به���ا ك ٌّل من هذه
الوفود .28ح�سبنا التركيز على النقاط الم�شتركة بينها .نبد�أ بالتذكير ب�أنّ الوفود الثالثة ذهبت �إلى باري�س
بن���ا ًء على ق���رارات �أ�صدرها مجل����س �إدارة المت�صرفـية ال���ذي �أوكل اليها مهمة الدفاع ع���ن م�صالح لبنان
فاعل ّيات من مختلف الطوائف� ،أ ّما
وع���ن م�ستقبله؛ هذا بالإ�ضافة �إلى التفوي�ضات الخط ّية التي ز ّودتها بها ِ
المطالب فـيمكن تلخي�صها بما ي�أتي:
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المحافظة على كيان لبناني م�ستق ّل عن الدول التي قد تن�ش�أ فـي جواره ،ال�س ّيما عن �سورية الداخل ّية.
تو�سي���ع حدود هذا البلد ب�إعادة اليه بع�ض المناطق الت���ي كانت تابعة للجبل تاريخ ًيا والتي �سلخها عنه
الأتراك �ساب ًقا ،ومناطق �أخرى هو بحاجة حيو ّية اليها لت�أمين �سبل العي�ش ل�سكانهُ .تخت�صر المطالب ب�ضم
�سهل البقاع والمدن – المرافئ ال�ساحلية �إلى المت�صرفـية.
فر����ض تعوي�ضات على الأت���راك والألمان ب�سبب الفظائع التي ارتكبوها فـي لبنان والتي ادّت �إلى هالك
جوعا ً
ومر�ضا.
ثلث �سكانه ً
االيكال �إلى فرن�سا باالنتداب على لبنان لم�ساعدته على تنظيم ادارته وعلى بلوغ مرحلة الحكم الذاتي.
تف�صل
�إن المذ ّك���رة الت���ي قدّمها البطريرك الحويك �إلى م�ؤتمر ال�صلح ،با�س���م الوفد اللبناني الثانيّ ،
هذه المطالب ،29وت�ضيف اليها اعتبارات �أخرى تب ّرر ،فـي نظر وا�ضعيها ،ا�ستقالل لبنان عن �أية دولة عربية
�أخرى مجاورة ،منها اعتبارات تاريخ ّية و�أخرى �سيا�س ّية و�أخرى ثقافـية و�أخرى تتعلق بواقع الحال وب�ضريبة
الدم الباهظة التي دفعها اللبنانيون خالل الحرب.
�إن الح���دود الت���ي طالب بها البطريرك فـ���ي مذكرته هي �أو�سع من حدود لبن���ان الحال ّية اذ تنطلق فـي
ّ
تتجه نحو قمة �سل�سلة
ال�شم���ال م���ن النهر الكبير لت�شمل �سه���ل البقيعة وت�صل �إلى �شرق بحيرة حم�ص ،ث ّ
���م ّ
جبال لبنان ال�شرقية� .أ ّما فـي الجنوب فتتم ّثل بخط ينطلق من جنوب جبل ال�شيخ ّ
ويلتف حول بحيرة الحولة
و�سهلها فـيلحقهما بلبنانّ ،ثم يتجه غر ًبا حتى ر�أ�س الناقورة.
يب���دو البطريرك الماروني فـي مذكرته هذه كثير الت�ش ّبث بالمياه وبال�سهول لأهميتها االقت�صادية .لذا
نراه يطالب ببحيرة الحولة وب�سهلها وبحو�ض الحا�صباني وب�سهل البقيعة وبحو�ض العا�صي اً
و�صول �إلى �شرق
بحيرة حم�ص ،هذا بالإ�ضافة �إلى �سهل البقاع مع نهر الليطاني.
ن�شير هنا �إلى �أنّ الطوائف اللبنانية الكبرى �شاركت جميعها ،ب�أ�شكال وبن�سب مختلفة ،فـي هذه الوفود.
وال�سني عبد الحليم
أرثوك�سي عبداهلل خوري �سعادة،
�ضم الوفد الأ ّول المارونيين داود عمون واميل اده ،وال
ّ
ّ
ّ
حجار والدرزيّ نجيب عبد الملك .وفـي الوفد الثالث� ،إلى جانب الموارنة الثالثة المطران عبداهلل الخوري
ّ
وال�شي���خ يو�س���ف الجميل والأ�ستاذ اميل ادّه ،نجد الدرزي الأمير توفـي���ق �أر�سالن .وكان من المتفق عليه �أن
ي�شارك فـي الوفد الأرثوذك�سي الفرد �سر�سق وال�شيعي كامل بك الأ�سعد .اعتذر �سر�سق� ،أ ّما الأ�سعد ف�أر�سل
ً
ب�ضم منطقتهم �إلى
تفوي�ض���ا خط ًّيا �إلى المط���ران الخوري يخ ّوله الكالم با�سم �شيعة جبل عام���ل للمطالبة ّ
لبنان الكبير .30التحق بالوفد فـي باري�س الكاثوليكي المطران كيرلل�س مغبغب.
تج���اوب الم�س�ؤول���ون الفرن�س ّيون م���ع مطالب الوف���ود اللبنانية .فرئي����س الوزراء الفرن�س���ي ،كليمن�صو
( ،)Clemenceauز ّود البطري���رك الحو ّي���ك ،قب���ل مغادرة الوفد الثاني باري����س ،بر�سالة جاء فـيها:
���ام م�ستق ّل ،تتّفق مع تقاليد فرن�سا التح ّرر ّية»� .أ ّما
«�إنّ رغب���ة اللبنانيين فـي المحافظة على ٍ
حكم ذاتي ونظ ٍ
الحدود ،ف�أ ّكد كليمن�صو ب�أنه ،عندما �س ُتر�سم�« ،ست�ؤخذ بعين االعتبار حاجة الجبل �إلى ال�سهول والى منفذ
على البحر لأنها �ضرور ّية الزدهاره.31»...
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م���ن ج ّهت���ه� ،س ّلم رئي�س ال���وزراء الفرن�سي ،ميلل���ران ( )Millerandخليف��� ُة كليمن�صو ،المطران
رئي�س الوفد الثالث ،ر�سال��� ًة �أك ّد فـيه���ا �أنّ فرن�سا عازمة على ان�شاء دول���ة لبنان الكبير
عب���داهلل الخ���وريَ ،
ب�ض ّمها �إلى المت�صرفـ ّية �سهل البقاع والمدن ال�ساحل ّية.
نقر�أ فـي هذه الر�سالة:
«�إنّ بلدك���م ر�أى مطال َب َت���ه ب�سهل البقاع – وقد ذ ّكرتموني بها – قد تح ّقق���ت بعد الإجراءات الحا�سمة
التي فر�ضتها علينا ت�ص ّرفات حكومة فـي�صل.32»...
ي�ضم
«�إن م���ا تري���ده فرن�سا ه َو ان�شاء دول���ة لبنان الكبير ب�ضمانها لبلدكم ح���دوده التاريخ ّية .يجب �أن ّ
ً
ارتباطا وثي ًقا مدينتا
لبنان جبل عكار فـي ال�شمال ،و�أن يمت ّد جنو ًبا حتى حدود فل�سطين .يجب �أن ترتبط به
با�ستقالل داخلي ي�أخذ فـي االعتبار الفوارق االقت�صادية الموجودة بين
طرابل����س وبيروت� ،شرط �أن تتمتّعا
ٍ
المدن والجبل.33»...
هك���ذا بدت الأجواء ايجاب ّي���ة لدعاة لبنان الكبير الذين كانوا ينتظرون بف���ارغ ال�صبر القرار النهائي.
�إنّ ه���ذا الق���رار �سي�صدر فـي � 31آب  1920حين �أعلن الجنرال غ���ورو ( )Gouraudر�سم ًيا والدة دولة
لبنان الكبير.
 – 6لبنان الكبير والدول ال�سور ّية
م���ا هي الظروف المحل ّية والدول ّية التي �ساع���دت اللبنانيين على تحقيق �أمانيهم فـي ان�شاء دولة لبنان
الكبير تحت االنتداب الفرن�سي؟
من���ذ �أن ب�سط���ت نفوذها على �سورية ولبن���ان ،تخ ّبطت فرن�سا فـي �سيا�س���ات متناق�ضة ولم ت�ستطع فـي
الب���دء �أن تفر�ض ر�ؤية وا�ضحة لم�ستقب���ل هذين البلدين .وحتى �أواخ���ر  ،1919كان ه ّمها الوحيد الت�صدّي
التن�صل من اتفاق �سايك�س-بيكو وعلى �إبعاد فرن�سا عن المنطقة،
لبريطاني���ا التي كانت تعمل جاهد ًة عل���ى ّ
داعم ًة موقف فـي�صل بن الح�سين وموقف الوطنيين ال�سوريين الذين كانوا يرف�ضون التعاون مع الفرن�سيين.
ال�ش���رق»� ،أرغم بريطانيا على
لك���نّ �إ�صرار ه�ؤالء عل���ى الدفاع ع ّما كانوا ي�س ّمون���ه «حقوقهم التاريخ ّية فـي
ِ
التراجع وعلى الطلب من فـي�صل �أ ،يتّفق مع باري�س حول م�ستقبل �سورية.
�إنّ الحقب���ة الممت���دّة من خري���ف  1919حتى تموز  1920هي مه ّمة لأ ّنها �شه���دت مفاو�ضات جد ّية بين
فـي�ص���ل وكليمن�ص���و� ،أ�سف���رت عن توقي���ع اتفاق بي���ن الطرفـين ،فـي  6كان���ون الثان���ي  ،1920اعترفت فـيه
فرن�س���ا با�ستقالل �سورية وبوحدة �أرا�ضيها ،واعترف فـي�صل باالنت���داب الفرن�سي على لبنان ،وتع ّهد بطلب
الم�ساع���دة التقن ّي���ة والم�ست�شارين من فرن�س���ا وب�إعطائها الأولو ّية فـي الم�شاري���ع والقرو�ض التي قد تحتاج
اليه���ا �سورية فـ���ي الم�ستقبل .وا ُتفق على نقل مرك���ز المفو�ض ّية العليا الفرن�س ّية م���ن بيروت �إلى حلب حيث
���م تجمي���ع القوات الفرن�س ّية لتكون على مقربة من كيليكيا ،وعل���ى و�ضع ال�سكك الحديدية تحت الإدارة
�سيت ّ
34
المبا�شرة الفرن�س ّية .
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وجهت وزارة الخارج ّية الفرن�س ّي���ة �إلى فـي�صل ر�سال ًة �أو�ضحت
فـ���ي اليوم الذي ُو ّقع فـي���ه على االتفاقّ ،
فـيه���ا بع�ض النقاط المتع ّلقة بحدود لبن���ان التي �ستر�سم وف ًقا «لحقوق اللبنانيي���ن التاريخ ّية ولم�صالحهم
االقت�صاد ّية ولخيارهم الح ّر».35
ن�ص عليها هذا االتفاق قريبة من م�ساحة �سوريا الحال ّية ،م�ضا ًفا
كانت م�ساحة �سورية الفـي�صل ّية التي ّ
اليها لواء اال�سكندرونة الذي �س ُيلحق بتركيا فـي العام .1939
ت�ص���دّت التفاق فـي�صل-كليمن�صو فـي �سوري���ة العنا�صر الوطن ّية المت�شدّدة التي اتهمت الأمير ب�أنه باع
كبح هذه
البل���د �إل���ى الفرن�سيي���ن ،وادّعت �أ ّنه بمقدوره���ا رمي ه�ؤالء الغزاة فـ���ي البحر .لم ي�ستط���ع الأمير َ
العنا�ص���ر .وعندما انعقد الم�ؤتمر ال�سوري فـ���ي �آذار � ،1920أُرغم فـي�صل على التخلي عن االتفاق المذكور
وعل���ى �إعالن ا�ستقالل �سوري���ة الكبرى ووحدة �أرا�ضيها ،ومن �ضمنها فل�سطي���ن والأق�ضية البقاع ّية الأربعة
والمنطق���ة ال�ساحل ّي���ة ،على �أن يحتف���ظ لبنان بحدود المت�صرفـ ّي���ة« ،ب�شرط �أن يكون بمع���زل عن كل نفوذ
�أجنب���ي»� .إلى جانب ذل���ك ،ق ّرر الم�ؤتمر ال�سوري و�ضع ح ٍّد للحكومات الع�سكرية التي كان اللنبي قد �أن�ش�أها
فـ���ي ت�شري���ن الأ ّول  1918لإدارة «�أرا�ضي العد ّو المحت ّلة» ،وطالب با�ستق�ل�ال القطر العراقي وب�إقامة اتحاد
�سيا�سي واقت�صادي بينه وبين �سورية.36
اث���ارت مق��� ّررات الم�ؤتمر ال�سوري حفـيظ���ة الحلفاء الذين كانوا يعتبرون �أ ّنه م���ن حقهم تقرير م�صير
الأرا�ض���ي الت���ي ح ّررتها جيو�شهم من ال�سيط���رة العثماني���ة ،و�أنّ المطالبة بالوحدة بي���ن فل�سطين و�سورية
وال�ساح���ل اللبنان���ي والبق���اع وبا�ستق�ل�ال الع���راق تق�ض���ي عل���ى كل المخطط���ات الت���ي كانوا ق���د و�ضعوها
ح���ول م�ستقبل ه���ذه الأقطار .وبمحاولت���ه فر�ض نف�سه و�ص ًّيا عل���ى اللبنان ّيين وح�ص���ر تط ّلعاتهم فـي حدود
المت�صرفـ ّية ّ
ال�ضيقة وغير القابلة للحياة ،دفع الم�ؤتمر به�ؤالء �إلى م�ضاعفة جهودهم من �أجل تو�سيع رقعة
بالدهم والح�صول على اال�ستقالل.
احتج وزير الخارج ّية البريطاني ،اللورد
�أبل���غ فـي�صل ر�سم ًّيا ُحكومات الحلفاء قرار الم�ؤتم���ر ال�سوريّ .
ك���ورزن ( ،)Curzonب�شدّة على كل ما جرى ،منك ًرا عل���ى الم�ؤتمر ال�سوري ّ
حق تقرير م�صير الأرا�ضي
الم�سلوخة عن الدولة العثمان ّية ،م�ؤ ّكدًا �أن هذا الم�صير تق ّرره الحكومات الحليفة مجتمع ًة فـي �إطار م�ؤتمر
ال�صلح� .37أتت ردّة الفعل الفرن�س ّية مطابقة للبريطانية.
محل ًّي���ا لم تكن جميع القوى ال�سيا�س ّية فـي الداخل وفـي ال�ساحل را�ضية ع ّما جرى .لكنّ معظم برقيات
االحتجاج على قرار الم�ؤتمر ال�سوري �صدرت �إ ّما عن منطقة العلويين والمدن ال�ساحل ّية و�إ ّما عن اللبنانيين
المغتربي���ن والمقيمين .38وكان ه�ؤالء ،منذ �أن ع���اد فـي�صل من فرن�سا ،فـي  14كانون الثاني  ،1920مت�أ ّب ًطا
ن����ص االتفاق المذكور ،قد �أخذوا ي�ش ّكون فـي نواي���ا الفرن�سيين ،معتبرين �أن هناك ً
تناق�ضا بين ما تع ّهد به
ّ
كلومن�صو للبطريرك الماروني وبين هذا االتفاق .لذا ،ق ّرر دعاة لبنان الكبير ،بعد م�شاورات مع البطريركية
المارونية ومجل�س الإدارة ،ار�سال الوفد الثالث �إلى م�ؤتمر ال�صلح وقد ذكرنا ذلك �ساب ًقا.
وجه غورو ،فـ���ي � 15آذار ،1920
قلن���ا �إنّ الحلف���اء رف�ضوا كل م���ا ورد فـي قرار الم�ؤتم���ر ال�سوري .وقد ّ
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من اتفاق �سايك�س -بيكو �إىل دولة لبنان الكبري
د� .أنطوان احلكيّم

ر�سال ًة �إلى فـي�صل بهذا الخ�صو�ص جاء فـيها:
«ت���رى الحكومة الفرن�س ّية نف�سها ،باالتفاق مع الحكوم���ة البريطان ّية ،م�ضط ّر ًة �إلى �أن تعلن �أن قرارات
هي باطلة وغير �شرع ّية.
الم�ؤتمر ال�سوري َ
«ال يمكنن���ا ،ب�شكل خا����ص� ،أن نعترف للم�ؤتمر ال�س���وري بحق تقرير م�ستقبل المنطق���ة الغرب ّية� ،س ّيما
م�ستقبل لبنان».39
�أراد الحلف���اء �آنذاك و�ضع ح ٍّد نهائي لل�صراع القائم حول م�ستقبل �سورية ولبنان .وكان مبد�أ االنتداب
ق���د �أُق ّر فـ���ي المادة الثاني���ة والع�شرين من ميث���اق ع�صبة الأمم الذي �ص���ادق عليه م�ؤتم���ر ال�صلح فـي 28
خ�ص الأرا�ض���ي الم�سلوخة عن ال�سلطنة
�آذار  .1919وق���د ورد فـ���ي الفقرة الرابع���ة من تلك المادة ،فـي ما ّ
العثمانية ،ما ي�أتي:
«�إن بع�ض المجموعات التي كانت من قبل خا�ضعة لل�سلطنة العثمانية ،قد بلغت درجة من التط ّور ت�سمح
باالعتراف بها م�ؤ ّق ًتا �أُم ًما م�ستق ّلة� .شرط اخ�ضاع ادارتها لإر�شادات وم�ساعدة دولة منتدبة� ،إلى �أن ت�صبح
ق���ادرة على �إدارة �ش�ؤونها بنف�سها .يجب �أن ت�ؤخ���ذ �أماني هذه المجموعات بعين االعتبار فـي اختيار الدولة
المنتدبة».40
اجتم���ع المجل�س الأعلى للحلفاء فـي �سان ريم���و ( )San Remoفـي �إيطاليا ،وا�ستنادًا �إلى الفقرة
المذكورة �أعاله ،و ّزع االنتدابات على الأرا�ضي العثمانية المحت ّلة ،وهي من فئة « �أ « .41ف�أوكل ،فـي  25ني�سان
،1920
باالنتداب على �سورية (ومعها لبنان)� ،إلى فرن�سا ،وباالنتداب على العراق وفل�سطين �إلى بريطانيا.42
�أث���ارت مق��� ّررات �سان ريمو ا�ستيا ًء �شديدًا فـي �أوا�سط الح���ركات القوم ّية .وفـي  27ني�سان �أبرق اللنبي
�إلى فـي�صل يطلعه ر�سم ًّيا على تلك المق ّررات ويدعوه با�سم الحكومة البريطانية� ،إلى ال�سفر �إلى باري�س لكي
يعت���رف م�ؤتم���ر ال�صلح ب�شرع ّية ملكه على �سورية� .43أبدى فـي�صل فـ���ي جوابه تح ّفظات و�أعلن �أنّ ال�سور ّيين
يرف�ض���ون االنتداب لأنه ي�ش ّكل خط ًرا على �سيادتهم وا�ستقاللهم ،كما يرف�ضون ف�صل فل�سطين عن �سورية،
ت�صريحا يطمئن ال�شعب بالن�سبة
و�أ�ضاف �أ ّنه م�ستع ّد لل�سفر �إلى �أوروبا �شرط �أن ُي�صدر الحلفاء ،قبل ذلك،
ً
ت�صريحا بهذا المعنى وردَه من وزارة
�إلى هذين المو�ضوعين .44فما كان من الجنرال غورو � اّإل �أن �أر�سل اليه
ً
كاف.45
الخارج ّية فـي باري�س ،ولكن فـي�صلاً اعتبره غير ٍ
ج���رت محاوالت عديدة لإيجاد مخرج للم�أزق الذي انزلقت فـيه الم�س�ألة ال�سورية؛ فجدّد الحلفاء �أكثر
من م ّرة الدعوة �إلى فـي�صل لل�سفر �إلى �أوروبا ،ولكن العنا�صر الوطن ّية المت�شدّدة كانت تعار�ض ذلك وت�ص ّر
على �أن يعترف الحلفاء با�ستقالل �سورية التام والنهائي قبل التط ّرق �إلى �أيّ مو�ضوع �آخر.
ت�ش ّنج���ت المواق���ف فـي �سورية ،فا�ستقال���ت حكومة الركابي و�أ ّلف ها�شم الأتا�س���ي ،فـي � 3أيار ،حكوم ًة
دخلتها العنا�صر الأكثر كراه ّية للفرن�سيين� ،أمثال يو�سف العظمة وعبد الرحمن �شهبندر� .46أخذت الحكومة
وت�شجع اعتداءات الع�صابات على المنطقة ال�ساحلية.
الجديدة ت�ستع ّد للحرب ّ
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�أدرك الفرن�س ّي���ون �أنّ المواجه���ة الع�سكر ّية م���ع ال�سوريين �أ�صبحت حتم ّية .ولك���ي ال ت�ؤخذ قوا ُتهم بين
نارين ،نار م�صطفى كمال فـي كيليكيا ونار فـي�صل و�أتباعه فـي �سورية� ،أبدوا ليون ًة تجاه الأتراك ّثم �أطلقوا
حوا ًرا معهم �أدّى �إلى اتفاق حول وقف اطالق النار على جبهة كيليكيا ابتدا ًء من � 30أيار.47
�أخ���ذ الفرن�سيون ي�ستعدّون ،بموافقة البريطانيين ،للقيام بحمل���ة ع�سكرية على دم�شق ت�ضع حدًّا لهذا
التو ّتر الخطر .ولم ـّا علم ال�سوريون بوقف �إطالق النار المو َّقع بين الكماليين والفرن�سيين� ،أيقنوا �أن الحرب
واقعة ال محالة .وكانت اللجنة الوطن ّية وزعيمها ال�شيخ كامل الق�صاب يدفعان فـي اتجاه ال�صدام الم�س ّلح.
ح���اول فـي�ص���ل ا�ستدراك الأمر .فق ّرر ال�سفر �إلى �أوروبا تلبي ًة لطلب الحلفاء؛ ف�أوفد ،فـي الأ�سبوع الأ ّول
من تموز ،الجنرال نوري ال�سعيد �إلى بيروت لإعداد و�سائل ال�سفر مع الجنرال غورو� .أعلن المف ّو�ض ال�سامي
للر�س���ول �أن���ه لن ي�سمح للأمي���ر بال�سفر قبل �أن تر�ضخ الحكوم���ة ال�سور ّية لبع�ض ال�ش���روط و�أهمها :القبول
باالنت���داب الفرن�س���ي ،الغاء التجنيد الإلزامي ،القبول بالعملة ال�سورية الت���ي ا�صدرتها فرن�سا ،و�ضع الخط
الحدي���دي ر ّياق – حلب تحت رقابة الق���وات الفرن�س ّية ،و�أخي ًرا معاقبة رجال الع�صابات الذين اعتدوا على
القوات الفرن�س ّية.48
لم ُت�سفر م�ساعي الأ ّيام الأخيرة التي قام بها البريطان ّيون وبع�ض ّ
ال�شخ�ص ّيات المحل ّية عن �أ ّية نتيجة.
وفـ���ي النهاية ،وجه غورو ،فـ���ي  14تموز ،انذا ًرا ر�سم ًّيا �إلى فـي�صل 49يت�ض ّم���ن ال�شروط التي كان قد ذكرها
لنوري ال�سعيد ،واعطي الأمير مهل ًة حتى منت�صف ليل  18تموز لقبولها ،و� اّإل تح ّرك القوات الفرن�س ّية باتجاه
دم�شق.
م���دّد غ���ورو مهلة الإنذار حتى منت�صف ليل  22تموز .وفـ���ي النهاية وقعت معركة مي�سلون فـي  24تموز،
�سح���ق فـيه���ا الجي�ش ال�سوري وا�ست�شه���د قائده يو�سف العظم���ة ودخلت القوات الفرن�سي���ة العا�صمة دم�شق
و�أرغ���م فـي�ص���ل على مغادرة البالد .50وب���د�أت مرحلة جديدة من تاريخ �سوري���ة المعا�صر ،مرحلة االنتداب
الفرن�سي.
فتم ذلك
بع���د انته���اء الأزمة ال�سور ّية ،بقي على الحلفاء �أن ي�ستعجلوا معاه���دة ال�صلح مع العثمانيينّ .
فـي �سيفر ( )Sèvresفـي � 10آب  .1920وقد اعترف ال�سلطان فـي المادة  94با�ستقالل الواليات العرب ّية
الم�سلوخة عن امبراطوريته� ،شرط اخ�ضاعها لنظام االنتداب.51
ا�ستنادًا �إلى ما ورد فـي معاهدة �سيفر والى ما اتُفق عليه فـي �سان ريموّ ،
نظم غورو �إدارة المناطق
الت���ي و�ضعت تح���ت االنتداب الفرن�س���يً � ،
آخذا بعين االعتب���ار خ�صو�صيات الأقلي���ات التي ت�سكن تلك
�ضم بموجبه الأق�ض ّي���ة البقاعية الأربع���ة �إلى لبنان ،ثم
المناط���ق .ف�أ�صدر ق���را ًرا ،فـ���ي � 3آب ّ ،1920
�أن�ش����أ ،فـ���ي � 18آب ،بموجب قرار �آخر ،دولة دم�ش���ق .وفـي � 31أن�ش�أ دولة العلويي���ن ،وفـي اليوم نف�سه،
�أ�صدر بخ�صو�ص لبنان ثالثة قرارات تحمل الأرقام  320و  321و  ،318ح ّل بموجب الأ ّول والية بيروت
العثمان ّي���ة و�أجهزتها االدار ّية ،و�أجهزة ال�سناجق والأق�ضية التابعة لها ،وح ّل بموجب الثاني مت�صرفـ ّية
جبل لبنان و�أجهزتها االدار ّية ،و�أن�ش�أ بموجب ال ّثالث دولة لبنان الكبير ور�سم حدودها� .52أ ّما دولة جبل
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الدروز فلم ت َر النور � اّإل فـي � 4آذار .1921
�شود تم ّثل كل الطوائ���ف اللبنانية تج ّمعت فـي باحة ق�صر ال�صنوبر
فـ���ي الأ ّول من �أيلول � ،1920أمام ُح ٍ
فـ���ي بيروت ،وعلى ر�أ�سها البطريرك الماروني ،اليا�س الحويك ،ومفتي بيروت ،ال�شيخ م�صطفى نجا� ،أعلن
الجن���رال غورو قيام دولة لبنان الكبي���ر وح ّياه «با�سم الجمهور ّية الفرن�س ّي���ة ،متجلب ًبا بالق ّوة والعظمة ،من
النهر الكبير �إلى �أبواب فل�سطين �إلى قمم لبنان ّ
ال�شرق ّية.»...
لك���ي يطمئن م�ؤ ّيدي الوح���دة ال�سور ّية� ،أك ّد المف ّو����ض ال�سامي فـي خطابه �أن لبن���ان الكبير قد «�أُن�شئ
لم�صلح���ة الجميع ولم ين�ش����أ �ض ّد �أحد� .إنه ي�شكل وحدة �سيا�س ّية وادار ّية .ال انق�سامات دين ّية فـيه �سوى تلك
توجه �ضمير كل �شخ�ص نحو المعتقدات والممار�سات التي يعتبرها واج ًبا مقد ًّ�سا ،وهي ت�ستحق ،بهذه
التي ّ
ال�صفة ،احترام الجميع.53»...
ن�ستطي���ع �أن نق���ول فـي خت���ام هذا البحث� ،إنّ ظرو ًف���ا دول ّية م�ؤاتية �ساعدت على �إنج���اح م�شروع لبنان
الكبي���ر ،منه���ا �أنّ مت�صرفـ ّية جبل لبنان والمدن ال�ساحلية المتاخمة له���ا� ،ش ّكلت ،فـي اتفاق �سايك�س-بيكو،
ج���ز ًءا م���ن المنطقة الزرقاء الواقعة تح���ت الإدارة الفرن�س ّي���ة المبا�شرة ،و َو َ�ضعها م�ؤتم���ر �سان ريمو تحت
االنت���داب الفرن�س���ي .ولم ـّا كان لفرن�سا عالقات تاريخ ّية وطيدة مع بع����ض الطوائف اللبنان ّية ،وبخا�صة مع
الموارنة ،ولم ـّا كان له�ؤالء تط ّلعات ا�ستقاللية عن البلدان المجاورة ولفرن�سا رغبة فـي م�ساعدتهم ،دعمت
باري�س م�شروعهم.
�إنّ المجاعة التي عانت منها المت�صرفـ ّية خالل الحرب العالمية الأولى والتي �أودت بحياة ثلث �سكانها
دفعت باللبنانيين �إلى المطالبة بتو�سيع الحدود �شر ًقا وغر ًبا وب�إن�شاء كيان يكون قابلاً للحياة اقت�صاد ًّيا.
خ�ص م�ستقبل �سوري���ة بين خيارين� :إ ّم���ا توحيد المنطق���ة الواقعة تحت
ت�أرج���ح الفرن�س ّي���ون ،فـي م���ا ّ
انتدابه���م فـي دولة �سورية كبرى ت�سه���ل �إدارتها وتكون اال�ستثمارات فـيها مربحة ،ما ي�ساعد ،بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،على ك�سب ر�ضى الوحدويين ووالءهم ،و�إ ّما العمل على �إعطاء الأقليات حقوقها ال�سيا�س ّية وم�ساعدتها
فـي الحفاظ على خ�صو�صياتها وتحريرها من �سلطة الأكثر ّية.
عم���ل الم�س�ؤولون الفرن�س ّيون ،طيلة العام  ،1919على �إنجاح الخيار الأول .وقد راهن كليمن�صو – بعد
�أن ا�ستثن���ى لبن���ان من الوحدة ال�سوري���ة – على الأمير فـي�ص���ل لتنفـيذه ،وعقد معه اتف���اق  6كانون الثاني
 .1920وعندم���ا ظهر جل ًّي���ا عجز الأمير عن تطبيق هذا االتفاق وانج���راره وراء التيار المتط ّرف الذي كان
يدف���ع �إلى �صدام م�س ّل���ح مع الفرن�سيين ،انتقل ه����ؤالء ،مع الجنرال غورو ورئي�س ال���وزراء ووزير الخارجية
الجدي���د ،ميللران� ،إلى الخيار الثاني ،خيار دويالت الأقليات ،والى االعتماد على لبنان الكبير ليكون مركز
ا�شعاع لثقافتها فـ���ي ال�شرق الأدنى .ال ن�ستطيع �أن ننكر انه كان لتلك الدولة ف�ضل فـي
نف ٍ
���وذ لفرن�سا ومركز ٍ
تبن���ي م�شروع لبنان الكبير وفـ���ي العمل على تحقيقه .لكنّ ف�ضلاً كبي ًرا يعود � ً
أي�ضا �إلى الجهود الج ّبارة التي
بذله���ا منا�صرو هذا الم�شروع من اللبنانيين المقيمين والمغتربين والت���ي بذلتها الوفود �إلى م�ؤتمر ال�صلح
�س ّيما الوفدان الثاني والثالث.
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 يعن���ي بذل���ك منطقة العلويي���ن مع كيليكيا �إلى ال�شمال من طرابل�س وال�ساح���ل اللبناني مع المت�صرفـ ّية �إلى-17
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: راجع الن�ص الكامل لهذا التقرير فـي-18
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، �س ّيم���ا فـي �أو�س���اط وزارة الم�ستعمرات،1917  يعن���ي به���ذه العب���ارة التيار ال���ذي ظهر فـي بريطانيا فـ���ي العام-19
وال���ذي تن ّك���ر التف���اق �سايك�س – بيكو والذي اعتبر �أنه ال يحق لفرن�سا �أن تطالب بمنطقة �إدارة مبا�شرة وبمنطقة نفوذ
.فـي ال�شرق الأدنى لأنها لم ت�شارك فـي القتال على الجبهة الفل�سطين ّية – ال�سوريّة � اّإل بقوّة رمزيّة
: ن�ص هذه البرق ّية فـي-20
– 353 .Antoine HOKAYEM et alii, le démantèlement…, op. cit., p
.1918 .sept 21 ,de Pichon à Cambon, Paris t. nº3674 :318 doc. nº ,354
الدرا�سات الأمنية
83 العدد

108

: الن�ص فـي الم�صدر نف�سه-21
de Cambon à Pichon, Londres, 1153 – 1149 t. nº :331 doc. nº ,366 – 365 .p
.1918 .sept 30 le
in ,1918 .oct 11 ,de l’amiral d’Ariane à Marine, Port – Saïd 15 T. nº-22
,.arch. du ministère des A.E
t. nº ; 234 fº ,2.v ,1939 – 1918 La Courneuve, série E-Levant, Syrie – Liban
in arch. du ,1918 .oct 12 de l’amiral d’Ariane à Marine, Port – Saïd, le ,28
.55 fº ,66 .ministère des A. E., E-Levant, Turquie, v
.868  �ص، بدون تاريخ، بيروت،2  ج، تاريخ لبنان العام، يو�سف مزهر-23
,1918 .oct 18 ,de Coulondre à Pichon, Beyrouth, via Le Caire 471 T. nº-24
doc. ,391 .in Antoine HOKAYEM et alii, Le démantèlement…, op. cit., p
.363 nº
: راجع ن�ص قرار اللنبي فـي الم�صدر نف�سه-25
.1918 .oct 22 le ,367 doc. nº ,395 – 394 .p
:  الم�صدر نف�سه-26
de Coulondre à Pichon, Beyrouth, via Le 497 t. nº :372 doc. nº ,398 .p
.1918 .oct 26 ,Caire
: راجع، حول مبادئ ول�سون الأربعة ع�شر-27
Pierre RENOUVIN, La crise européenne et la première guerre
mondiale (collection Peuples et Civilisations, XIX), Paris, Presses
.547 – 546 .p ,1969 ,Universitaires de France
ٌّ  ح���ول الوف���ود اللبناني���ة �إل���ى م�ؤتمر ال�صلح وحول المطال���ب التي تقدّم بها-28
 يمك���ن مراجعة �أنطوان،كل منها
،2018 ، ال���دار اللبنانية للن�شر الجامعي، بيروت،1920 – 1914  م���ن مت�صرفـ ّي���ة الجبل �إلى دول���ة لبنان الكبير،الحك ّي���م
237 – 236  و203 – 200  بالن�سبة �إلى الوفد الثان���ي؛ �ص،181 – 174  بالن�سب���ة �إل���ى الوف���د الأ ّول؛ ����ص164 – 161 ����ص
.بالن�سبة �إلى الوفد الثالث
: الن�ص الكامل لمذكرة البطريرك الحويك فـي-29
– 715 .Antoine HOKAYEM et alii, Le démantèlement…, op. cit., p
.639 doc. nº ,720
: راجع ن�ص التفوي�ض الذي �أر�سله كامل بك الأ�سعد �إلى المطران عبداهلل خوري فـي-30
au 1920 Antoine HOKAYEM, Les bouleversements de l’année
Proche-Orient. Le sort des territoires ottomans occupés (collection
Documents diplomatiques français relatifs à l’histoire du Liban et
tome II) Beyrouth, Les ,1946 – 1914 de la Syrie à l’époque du mandat
,66 – 65 .p ,2012 ,Editions Universitaires du Liban, Paris, l’Harmattan
الدرا�سات الأمنية
83 العدد

109

من اتفاق �سايك�س -بيكو �إىل دولة لبنان الكبري
د� .أنطوان احلكيّم

kamel El – Assaad, chef chiite du Djabal Amil, au général : 44 doc. nº
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التي اع ُتبرت �شعوبها متخ ّلفة وعاجزة ،فـي المدى المنظور ،عن بلوغ مرحلة الحكم الذاتي.
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مقدمة
�صالحي���ة قا�ضي االم���ور الم�ستعجلة محددة فـي قانون ا�صول المحاكم���ات المدنية وت�شير الى
ان���واع الق���رارات التي ت�صدر عنه ،فالق���رارات التي يبت بها هي قرارات م�ؤقت���ة بمعنى ال تكون لها
حجي���ة الق�ضية المحكوم به���ا بالن�سبة ال�صل الحق« .انما ال يجوز له اي للقا�ضي تعديلها او الغاءها
اال اذا ط���ر�أت ظ���روف جديدة تبرر ذل���ك( .»)1وهو يبت فـي اتخاذ التدابي���ر الم�ستعجلة فـي المواد
المدنية والتجارية دون التعر�ض ال�صل الحق.
الح�ساب الجاري يعتبر من المواد التجارية التي يجوز لقا�ضي االمور الم�ستعجلة اتخاذ تدابير
فـي���ه �ضمن �صالحيته ،فالح�ساب الجاري يتكون «كلما اتفق �شخ�صان احوالهما ت�ستدعي ان يتبادال
ت�سلي���م االم���وال على تحويل مالهما من الديون الى بنود ب�سيطة للت�سل���ف والت�سليف ،ويت�ألف منهما
ح�س���اب واحد ،بحيث ي�صب���ح الر�صيد النهائي وحده عند اقفال هذا الح�ساب دينا م�ستحقا ومهيئا
()2
لالداء».
بمعن���ى �آخ���ر ان فكرة الح�ساب الجاري تقوم ،على تعداد وتك���رار عالقة بين �شخ�صين ،ب�شكل
يك���ون كل منهم���ا دائن���ا احيان���ا ومدينا احيانا اخ���رى وبدال م���ن ت�صفـية كل عملية عل���ى حدة بين
الطرفـي���ن و�ضياع الوقت كون ان تك���رار التعامل يولد م�شقة وتعقيد ،خا�ص���ة عندما تخرج االموال
من المدين الى الدائن ثم تدخل مرة اخرى ب�سبب تعامل �آخر ،من هنا وت�سهيال لالمر ن�ش�أت فكرة
الح�س���اب الجاري ،التي يقوم بمقت�ضاها الفرقاء على م�سك �سجل يدون فـيه جميع العمليات ب�شكل
متتابع ،ثم يقومون بعد فترة بت�صفـية كل العمليات وي�ستخرج منها ر�صيد يبين من هو الدائن ومن
()3
هو المدين.
تط���ورت فكرة الح�ساب الجاري عبر الزمن و�صارت ت�شمل عمليات لي�س فقط بين ا�شخا�ص بل
تعدته الى ال�شركات والم�صارف التي ا�صبحت تعتبر من مقومات الم�صرف ،من هنا برزت اهمية
التعامل بها وو�ضع ن�صو�ص ت�شريعية بهذا ال�ش�أن.
ان الم�س�ألة المطروحة هي معرفة �صالحية قا�ضي �أمور الم�ستعجلة بالزام تنفـيذ عقد ح�ساب
جار بين م�صرف وعميله وفر�ض عليه غرامة اكراهية فـي حال عدم التنفـيذ.
م���ن هنا تبرز اال�شكالية فـي المو�ضوع وهي ترمي بنا الى الت�سا�ؤل هل يعتبر االلزام بدفع قيمة
الح�ساب الجاري تدبير من التدابير التي يحق لقا�ضي االمور الم�ستعجلة البت بها؟
لالجابة عن هذا الت�سا�ؤل ال بد لنا من معالجة المو�ضوع عبر طرح طبيعة العالقة بين الم�صرف
والعميل لديه (مطلب اول) ودر�س االخت�صا�ص النوعي لقا�ضي االمور الم�ستعجلة (مطالب ثان).
المطلب االول :طبيعة العالقة بين الم�صرف والعميل:
اذا كان���ت العالقة بين الم�صرف والعميل هي عالق���ة ح�ساب جار ،فان اهمية الدرا�سة تكمن
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فـ���ي معرف���ة طبيعة هذه العالقة القائمة بكونها عالقة عقدية (ف���رع اول) وعند ابراز طبيعة هذه
العالقة ال بد لنا تبيان ملكية النقود التي تدخل فـي الح�ساب الجاري لمن ت�ؤول للم�صرف ام تبقى
للعميل (فرع ثاني).
الفرع االول :الح�ساب الجاري هو عقد قائم بين الطرفـين
عرف���ت لجنة الدرا�سات الت�شريعية الفرن�سية عقد الح�ساب الجاري بانه «عقد بمقت�ضاه يتفق
�شخ�صان على تنظيم التعامل بينهما عن طريق دفعات فـي الح�ساب .تارة من احدهما وطورا من
الآخ���ر ،بحيث تكون الديون الناتجة فـي هذه الدفع���ات احيانا فـي م�صلحة احد الفريقين واحيانا
()4
فـي م�صلحة الفريق الآخر».
انطالق���ا من التعريف اعاله يمكن القول ان الح�س���اب الجاري هو عقد ر�ضائي ملزم لجانبيه
بمج���رد انعق���اده ،بو�صفه و�سيلة لت�سوي���ة العمليات التي تتم بينهما و ين�صب عل���ى فكرتي الت�سوية
وال�ضم���ان ،اي الترا�ضي عل���ى ت�سوية حقوق الطرفـي���ن المتبادلة بادماجها فـ���ي ر�صيد حال فورا
بحي���ث ي�ؤدي ذلك الى عملي���ات ايفاء متفرقة ،والترا�ضي على تخ�صي����ص كل حقوقهما او بع�ضها
ك���ي تدخل الح�س���اب الجاري طبعا هذه الت�سوية وال�ضمان يجب ان يكون���ا على �سبيل التبادل فـيما
()5
بينهما.
من �صفات عقد الح�ساب الجاري انه لي�س فقط ر�ضائي ًا بل هو عقد تابع ومتتابع وم�ستمر.
فه���و تاب���ع النه ينظم عالق���ات �سابقة بين الفرق���اء الن الدفعة فـي الح�س���اب الجاري ال تكون
رابط���ة مج���ردة منقطعة ال�صلة بالعق���ود التي ادت الى ن�ش�أتها ،بل تظ���ل مت�صلة بهذه العقود كون
الح�ساب الجاري يهدف الى ت�سوية موجبات نا�شئة عن عقود مختلفة تدخل الح�ساب دون ان تفقد
�صلته���ا تمام���ا بالعقود ،تطبيقا لذلك ل���و ان محامي ًا كان وكيال ل�صاح���ب كاراج ت�صليح �سيارات،
و�صاح���ب الكاراج يقوم بت�صليح �سي���ارة المحامي ،فان المحامي �سيتقا�ض���ى من �صاحب الكاراج
مبلغا عن التوكيل المعطى له فـي كل ق�ضية ،و�صاحب الكاراج �سيتقا�ضى من المحامي بدل اتعابه
ع���ن ت�صليح ال�سيارة فـي كل مرة يقوم بت�صليحه���ا ،تفاديا لتكرار التعامل الذي ي�ؤدي الى الم�شقة
والتعقي���د ،خ�صو�صا عندما ي�ؤدي تكرار العالقات ،بي���ن ال�شخ�صين المتعاملين الى خروج النقود
م���ن احدهم���ا الى الآخر ث���م ا�ستيفائها م���رات متعددة خالل فت���رة ق�صيرة من الزم���ن وت�سهيال
للتعامل ،يمكن للمحامي و�صاحب الكاراج ان ت�صفى عملياتهما عن طريق الح�ساب الجاري الذي
يكون تابعا للعقود اال�سا�سية بين الطرفـين ،فـيم�سك كل منهما �سجال يدون فـيه ،تدريجيا المبالغ
الناتجة عن التعامل �سواء كان دائنا او مدينا ،ثم يجتمع الطرفان ويقومان بت�صفـية هذه العمليات
الم�سجلة وا�ستخراج ر�صيد واحد تظهره هذه الت�صفـية.
وه���و اي الح�ساب الجاري عقد متتاب���ع وم�ستمر النه يبقى فترة من الزمن يتلقى فـيه دفوعات
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دائنة كانت ام مدينة تقيد فـيه.
ولكن طالما ان الدفعات التي تدخل فـي هذا الح�ساب تكون بين اطراف يمكن ان ت�شكل تعامال
بين م�صرف وعميل ،فال�س�ؤال الذي يطرح هو من يملك هذه الدفعات التي تدخل فـي الح�ساب .
()6

الفرع الثاني :ملكية النقود فـي الح�ساب الجاري تعود للم�صرف
عندما يتلقى الم�صرف دفعة من العميل فـي الح�ساب الجاري فانها ت�سجل على خانة المدين
فـ���ي ح�ساب الم�صرف ،وت�سجل فـ���ي الجانب الدائن فـي ح�ساب الداف���ع .وبالتالي ان القاب�ض اي
الم�ص���رف عن���د تلقيه الدفع���ة تكون له الحري���ة بالت�صرف فـيه���ا ،ك�أن يعطيها عل���ى �شكل قر�ض
لزبون �آخر ،فهل يجوز للعميل اقامة الدعوى على الم�صرف بجرم ا�ساءة االمانة ،بالطبع كال الن
الم�ص���رف لو كان و�ضع اموال العميل دون ت�شغيلها لن تك���ون العملية ذو فائدة للم�صرف وبالتالي
ان ت�سلي���م الدفعة يكون على �سبيل الملكية للم�صرف خا�ص���ة اذا كانت من النقود ،اما عن الوقت
()7
الذي تنتقل فـيه هذه الملكية فهو يتم مجرد ت�سليم الدفعة الى الم�صرف.
ينت���ج عن ت�سليم ه���ذه الدفعة الى الم�صرف على �سبيل التملي���ك ان الدافع ال يمكنه ا�سترداد
الدفعة من القاب�ض وال من تفلي�سته النها ان�صهرت فـي اموال الم�صرف ،ويتحمل القاب�ض مخاطر
الدفع���ة عندم���ا يقبل بقيد قيمتها فـي الح�س���اب الجاري .ولكن قد ت�سلم احيان���ا اوراق على �سبيل
التح�صي���ل ولي�س على �سبيل التمليك فـيكون الم�صرف وكيال عن زبونه لتح�صيل هذا ال�سند .هنا
يختل���ف االمر طالما ان الم�صرف ال ي�ستلم ال�سند عل���ى �سبيل التمليك فـيكون عليه تح�صيل قيمة
ال�سن���د ودفعه للعميل وي�أخذ بالطبع عمولة على عمله ،هذا االمر يطبق خا�صة على ال�سندات ذات
()8
الآجل التي لم ت�ستحق بعد.
ي�ستنت���ج مم���ا �سبق ان عقد الح�ساب الجاري هو عقد قائم بحد ذاته ،يعتبر و�سيلة ولي�س غاية
بح���د ذاته ،يعالج الدفعات المتبادلة بين االفرقاء له كيانه الخا�ص وتطبق عليه ال�شروط الالزمة
للعق���ود .كم���ا ان ت�سلي���م الدفعات فـي الح�س���اب على �سبي���ل الملكية للم�صرف تمن���ع على العميل
المطالبة بها اال عند اقفال الح�ساب وتبيان حالة كل من الطرفـين.
طالم���ا ان العالقة التعاقدية هي اال�صل فهل يجوز لقا�ضي االمور الم�ستعجلة التدخل فـي هذا
العق���د الذي يت�ضمن التزامات متبادل���ة ،والزام احد االطراف على التنفـي���ذ بالدفع دون الرجوع
الى الطرف الآخر و�سماعه ،من هنا �سنتطرق الى اخت�صا�ص قا�ضي االمور الم�ستعجلة فـي مطلب
ثان.
المطلب الثاني :االخت�صا�ص النوعي لقا�ضي االمور الم�ستعجلة
«للقا�ض���ي المنفرد ان ينظ���ر ،بو�صفه قا�ضيا لالمور الم�ستعجلة ،فـ���ي طلبات اتخاذ التدابير
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الم�ستعجل���ة فـي المواد المدني���ة والتجارية دون التعر�ض ال�صل الحق ،م���ع االحتفاظ بال�صالحية
الخا�ص���ة المق���ررة لرئي�س دائ���رة التنفـيذ .وله بال�صف���ة ذاتها ان يتخذ التدابي���ر الآيلة الى ازالة
()9
التعدي الوا�ضح على الحقوق اواالو�ضاع الم�شروعة».
انطالق���ا م���ن روحية الم���ادة  579من قانون ا�ص���ول المحاكم���ات المدنية ،نالح���ظ ان قرار
االم���ر عل���ى عري�ضة ال�صادر عن قا�ضي االم���ور الم�ستعجلة يتطلب الخذه خط���را داهما و�ضرورة
ق�صوى(فرع اول) وااليتجاوزقا�ضياالمورالم�ستعجلة�صالحيتهبفر�ضغرامة اكراهية(.فرع ثاني)
الف����رع االول :الخط����ر الداهم وال�ضرورة الق�ص����وى ك�شرط التخاذ قرار بامر على عري�ضة
من قا�ضي االمور الم�ستعجلة
ان االج���راءات النزاعي���ة العادي���ة تبررها �ضرورة الت���روي فـي تحقيق الدع���وى وترك الوقت
الكافـ���ي للخ�صوم لتح�ضير و�سائل دفاعهم ،اال ان هذه االجراءات قد تطول ب�شكل يمكن ان ي�ؤدي
الى فوات المنفعة من االلتجاء الى الق�ضاء ،فهناك بع�ض الق�ضايا التي ت�ستوجب �سرعة البت واال
فاتت المنفعة من �صدور الحكم.
ولكن ذلك ال يعني ان بامكان كل �صاحب عالقة ان يرفع دعواه امام قا�ضي االمور الم�ستعجلة
بمجرد انه يرغب باال�ستعجال فـي الح�صول على حقه ق�ضاء ،بل ان رفع النزاع امام قا�ضي االمور
الم�ستعجل���ة مرهون بتوفر �شروط اخت�صا�صه( .)10فالعجلة وعدم التعر�ض ال�صل الحق هما �شرطا
اخت�صا�ص قا�ضي االمور الم�ستعجلة.
ان معنى العجلة يتمثل بالخطر الداهم المحدق بالحق مو�ضوع النزاع والذي ال تقيه اجراءات
التقا�ض���ي العادية ،بمعنى ان العجلة تتوفر عندما ال ت�ؤمن اج���راءات التقا�ضي العادية المحافظة
عل���ى الحق من الخطر الداهم الذي يتهدده ،وتقوم العجلة على عن�صر مو�ضوعي ين�ش�أ عن طبيعة
الح���ق المطلوب���ة �صيانته ومن الظروف المحيط���ة به والخطر الذي يته���دده ،وال تن�ش�أ العجلة عن
موقف ذاتي للخ�صم الذي ي�ستعجل الح�صول على حقه ق�ضاء.
ام���ا �شرط عدم التعر����ض ال�صل الحق،فمعناه ان يكون اتخاذ التدبي���ر المطلوب ممكنا « دون
التعر�ض ال�صل الحق» ح�سب عبارة القانون الجديد ،او « بدون ت�صد لال�سا�س» و�أ�صل الحقوق يعني
كل ما يتعلق بها وجودا او عدما فـيدخل فـي ذلك ما يم�س �صحتها او ي�ؤثر فـي كيانها او يغير فـيها او
فـي الآثار القانونية التي رتبها القانون او ق�صدها المتعاقدون وبالتالي اذا رفعت الدعوى بطلبات
مو�ضوعي���ة ،ك�أن تت�ضمن طلب تثبيت ملكي���ة عين او تقرير حق ارتفاق او طلب ف�سخ عقد او اعالن
�صحته او بطالنه ،فتكون عندئذ خارجة عن اخت�صا�ص قا�ضي االمور الم�ستعجلة الن الطلب ذاته
يتعلق با�صل الحق.
م���ن هن���ا نالح���ظ ان اي نزاع يطرح عل���ى قا�ضي االم���ور الم�ستعجلة حول ع���دم ت�سديد مبلغ
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م���ن المال يدخل �ضمن ال�ش���روط التي اوردها الم�شترع لجهة العجل���ة او الخطر الداهم فالعالقة
التعاقدية التي تكلمنا عنها فـي المطلب االول بينت وجود عقد قائم وملكية النقود عائدة للمدعى
علي���ه الم�ص���رف وبالتالي ان �صالحية قا�ضي ام���ور الم�ستعجلة فـي اعتب���ار ان ال نزاع جدي حول
المبل���غ ه���ي فـي غير محلها بل انه���ا تدخل فـي �صلب الحق الذي يخرج ع���ن �صالحية قا�ضي امور
الم�ستعجلة.
عل���ى القا�ض���ي بدال م���ن التدخل فـي العق���د مبا�ش���رة ،فر�ض �سلف���ة وقتية م�ؤقت���ة فـي �ضمن
�صالحيت���ه ،طالم���ا انه تبين له عدم وجود ن���زاع جدي حول الدين ،وتقرير من���ع هذه ال�سلفة غير
()11
مرهون بتحقيق عن�صر العجلة بل مرهون فقط بعدم قابلية الدين لنزاع جدي.
الفرع الثاني :تجاوز قا�ضي االمور الم�ستعجلة �صالحيته بفر�ض غرامة اكراهية
عندما يتطرق قا�ضي االمور الم�ستعجلة الى م�س�ألة التنفـيذ العيني وفر�ض غرامة اكراهية فـي
ح���ال عدم التنفـيد« ،قا�ضي االم���ور الم�ستعجلة فـي النبطية ،قرار رقم  199تاريخ 2019/11/25
حي���ث قرر ال���زام الم�صرف دفع قيمة الح�ساب الجاري تحت طائل���ة غرامة كراهية»،يوجب علينا
درا�سة التنفـيذ العيني وفر�ض الغرامة االكراهية ب�سبب عدم التنفـيذوتبيان ما اذا كان هناك من
حلول اخرى عن فر�ض الغرامة االكراهية كالفائدة القانونية طالما ان التنفـيذ هو من النقود .
فلناحية التنفـيذ العيني يقت�ضي التمييز بين اال�شياء المحددة بذاتها وتلك المحددة بجن�سها
فاال�شي���اء المحددة بذاتها واجب���ة الت�سليم كما هي عليه وال يمكن ال���زام الدائن بالت�سليم القبول
ب�شيء مماثل ،فحقه واقع على ال�شيء بذاته.
اما اذا وقع العقد على ا�شياء محددة بجن�سها فان ت�سليمها يجب ان يكون مطابقا للموا�صفات
المتف���ق عليه���ا فـي العقد ك�أن تكون باب اول او ثان على ما هو متعارف عليه فـي التجارة والتعامل،
فـ���ي هذه الحال ال يمكن للدائن بال�شيء ان يرف�ض ا�ستالمه اذا جاءت موا�صفاته مطابقة على ما
()12
ن�ص عنه العقد ،واال يعتبر مخال بالتزامه فـيتحمل نتائج اخالله.
ورد الن����ص على الغرامة االكراهية فـي الم���ادة  251موجبات وعقود التي اعطت الدائن «حق
الطلب من القا�ضي ان يحكم على المدين الممتنع عن تنفـيذ موجب ي�ستلزم تنفـيذه قيام المدين
نف�سه بالعمل ،بغرامة عن كل يوم او كل ا�سبوع او كل �شهر يتاخر فـيه او كل نكول يرتكبه رغبة فـي
اكراه المدين المتمرد واخراجه من الجمود».
للغرام���ة االكراهية الطابع االكراهي وهذا وا�ضح م���ن ت�سميتها ومن الن�صو�ص القانونية التي
وردت فـيه���ا وه���ي تهدف الى اك���راه المدين على التنفـي���ذ ،فالمادة  251موجب���ات وعقود ذكرت
ان اله���دف م���ن الغرامة االكراهية هو اك���راه المدين المتمرد واخراجه م���ن الجمود ،والمق�صود
بالجمود اي امتناع المدين عن التنفـيذ.
اذا الهدف من الغرامة االكراهية هو الح�صول على تنفـيذ الموجب عينا ولي�س التعوي�ض على
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�صالحية قا�ضي االمور امل�ستعجلة فـي �إلزام امل�صرف بتنفـيذ
عقد احل�ساب اجلاري
الرائد طارق ح�سب اهلل

الدائن المت�ضرر من عدم التنفـيذ او التاخر فـي التنفـيذ ،وهي و�سيلة لحث المدين القيام بتنفـيذ
موجب عيني يتطلب القيام به �شخ�صيا.
ام���ا الفائدة القانونية فتن�ص الم���ادة  265من قانون الموجبات والعقود اللبناني على انه «اذا
كان مو�ض���وع الموج���ب مبلغا من النق���ود فان عو�ض الت�أخير يك���ون ب�أداء فائ���دة المبلغ الم�ستحق
مح�سوب���ة على المع���دل القانوني ما لم يكن ثمة ن�ص مخالف فـي العق���د او فـي القانون» ،وقد ورد
ن�ص المادة  265المذكورة تحت عنوان «التعيين القانوني» االمر الذي يو�ضح الفارق اال�سا�سي بين
الفائدة القانونية او التعيين القانوني المذكور وبين الغرامة االكراهية.
ويقت�ض���ي اال�ش���ارة هنا الى ان ال���ر�أي الم�ستقر فـي االجتهاد اللبناني عل���ى انه فـي الموجبات
المدنية ال يجوز ارتفاع الفائدة عن المعدل القانوني ان ب�صورة وا�ضحة او ب�صورة م�ستترة وذلك
خالف���ا لما يوحي به ظاهر بع����ض الن�صو�ص مثل ن�ص المادة  265لذل���ك يجب ان يفهم بامكانية
االتف���اق عل���ى خالف الفائدة القانوني���ة بامكانية االتفاق على فائدة اقل من تل���ك القانونية ولي�س
اكثر من هذه االخيرة وذلك فـي االمور المدنية(.)13
اذا الفائدة القانونية هي فائدة ت�أخيرية وت�سري على الدين الم�ستحق االداء المعلوم المقدار
عندما يكون تحديد مقداره قائما على ا�س�س ثابتة ال يكون معها للق�ضاء �سلطة رحبة بالتقدير.
ي�ستنت���ج مما �سبق ان التنفـيذ العيني يقوم على قيام المدين بالموجب بنف�سه وان عدم تنفـيذ
الموجب ي�ستدعي فر�ض غرامة اكراهية عليه بغية اخراجه من جموده وحثه على التنفـيذ ،اما اذا
كان مو�ضوع الموجب مبلغا من النقود فان عو�ض التاخير يكون باداء فائدة مح�سوبة على المعدل
القانوني .
وبالتال���ي ان قا�ض���ي االم���ور الم�ستعجلة ال ي�سعه �إل���زام الم�صرف بدفع النق���ود لعميله تحت
طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم تاخير ،بل يمكن �إلزام الم�صرف بالتنفـيذ على �أن يفر�ض عليه
فائ���دة قانوني���ة ت�سري م���ن تاريخ �صدور الحكم .اكث���ر من ذلك ان قيام الم�ص���رف باقرار وجود
الدين وتعهد بايفاءه عبر �شك م�صرفـي ،يعتبر من قبيل تنفـيذ موجبه بااليفاء الذي يعتبر و�سيلة
لاليفاء  .ولو فر�ضنا ان قرار القا�ضي �سي�ؤول بعد �صدوره الى التنفـيذ فامام دائرة التنفـيذ �سيقوم
الم�ص���رف بتقديم �شك م�صرفـي تعبيرا لتنفـيذه الدين ،فـيكون �إلزام الم�صرف بالتنفـيذ العيني
ل���زوم م���ا ال يلزم وان الم�صرف اذا قام فعال بتنفـيذ موجبه كما ورد فـي حيثيات القرار الق�ضائي
ال�ص���ادر ع���ن قا�ضي االم���ور الم�ستعجلة فـي النبطية المن���وه عنه �سابقا فـي اط���ار البحث«،حيث
بالع���ودة الى معطيات الملف فان ت�أخر الم�صرف الم�ستدى �ضده فـي اعادة المال الى الم�ستدعية
بالرغ���م م���ن مطالبتها له �أو مخالفته لقاع���دة وجوب االيفاء بين يدي الدائ���ن عينا التي كر�ستها
المادة 249م.ع .واكتفائه بعر�ض �سحب �شك بالمبلغ على طرف ثالث هو م�صرف لبنان كل ذلك
ي�شكل خرقا اللتزاماته التعاقدية والم�صرفـية ،والموجبات الملقاة على عاتقه قانونا ،يلحق �ضررا
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محتما بالم�ستدعية وم�صالحها االقت�صادية»
الخاتمة
ي�ستنت���ج مم���ا �سبق ان عقد الح�ساب الجاري هو عقد قائم بحد ذاته ،يعتبر و�سيلة ولي�س غاية
بح���د ذاته ،يعالج الدفعات المتبادلة بين االفرقاء له كيانه الخا�ص وتطبق عليه ال�شروط الالزمة
للعق���ود .كم���ا ان ت�سلي���م الدفعات فـي الح�س���اب على �سبي���ل الملكية للم�صرف تمن���ع على العميل
المطالبة بها اال عند اقفال الح�ساب وتبيان حالة كل من الطرفـين.
ي�ستنت���ج اي�ض���ا ان التنفـيذ العيني يقوم على قي���ام المدين بالموجب بنف�س���ه وان عدم تنفـيذ
الموجب ي�ستدعي فر�ض غرامة اكراهية عليه بغية اخراجه من جموده وحثه على التنفـيذ ،اما اذا
كان مو�ضوع الموجب مبلغا من النقود فان عو�ض التاخير يكون باداء فائدة مح�سوبة على المعدل
القانوني .
اليج���وز لقا�ض���ي االمور الم�ستعجلة التدخ���ل فـي العقد مبا�شرة ،بل يمكن���ه فر�ض �سلفة وقتية
م�ؤقت���ة م���ن �ضمن �صالحيته ،طالماتبي���ن له عدم وجود نزاع جدي حول الدي���ن ،وتقرير منع هذه
ال�سلفة غير مرهون بتحقيق عن�صر العجلة بل مرهون فقط بعدم قابلية الدين لنزاع جدي.
الئحة المراجع
المادة  584قانون ا�صول المحاكمات المدنية
المادة  298قانون التجارة اللبناني
اليا�س نا�صيف ،العقود الم�صرفـية ،من�شورات الحلبي الحقوقية ،طبعة � ،2012ص 184
اليا�س نا�صيف ،العقود الم�صرفـية ،من�شورات الحلبي ،طبعة � ،2012ص 188
اليا�س نا�صيف ،العقود الم�صرفـية ،من�شورات الحلبي ،طبعة � ،2012ص 194
عل����ي جم����ال الدين عو�ض ،عمليات البنوك من الجهة العملية ،دار النه�ضة العربية ،طبعة ،2000،

-1
-2
-3
-4
-5
-6
�ص 27
 -7اليا�س نا�صيف ،العقود الم�صرفـية ،من�شورات الحلبي ،طبعة �2012ص300
 -8اليا�س نا�صيف ،العقود الم�صرفـية ،من�شورات الحلبي ،طبعة �2012ص303
 -9المادة  579من قانون ا�صول المحاكمات المدنية .
 -10حلمي الحجار ،الوجيز فـي ا�صول المحاكمات المدنية ،من�شورات الحلبي الحقوقية� 2006 ،ص 539
 -11حلمي الحجار ،الوجيز فـي ا�صول المحاكمات المدنية ،من�شورات الحلبي الحقوقية� ،ص 548
 -12م�صطفى العوجي ،العقد،من�شورات الحلبي الحقوقية،الجزء االول�،2009،ص559
 -13محكمة ا�ستئناف جبل لبنان – الغرفة االولى المدنية ،قرار رقم  ،11تاريخ  1987/1/27مجموعة
حاتم ،1989،جزء � 190ص .887
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ّ
ّ
مركزي
هنغاري
دور
فـي ت�أ�سي�س الكيان
إ�سرائيلي الغا�صب
ال
ّ
على �أر�ض فل�سطني
د� .إيلي جرجي اليا�س
دكتور فـي التاريخ والديموغرافـيا
ماج�ستير فـي المعلوماتية ،ماج�ستير فـي االح�صاء
�أ�ستاذ محا�ضر فـي الجامعة اللبنانية – كلية الآداب – الفرع الثاني
رئي�س رابطة خريجي الجامعة اللبنانية – كلية العلوم – الفرع الثاني
باحث لبناني فـي العالقات الدولية
والدبلوما�سية وق�ضايا الت�س ّلح
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مقدمة
ه���ل نكبة فل�سطين نتيجة حتمية للحرب العالمية الثانية؟ حكم ّا نعم!! فقد تق ّرر م�صير فل�سطين فـي
�أوروب���ا فـي الأ�شهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية ،من برلين مرور ًا ب بوداب�ست و�صو ًال الى لندن!!
النازي العا ّم الفوه���رر �أدولف هتلر ،ورئي����س الأجهزة الأمنية
عل���ى �ضوء ال�ص���راع ال�شامل بين الحاك���م
ّ
النازي���ة الرايخ فوه���رر �أ�س �أ�س هاينراي�ش هملر ،انطالق ًا من منظوم���ة مع�سكرات التعذيب بحقّ ال�شعب
���ي عموم��� ًا و�ص���و ًال الى اليهود� :أدول���ف هتلر يريد �إر�سال جم���وع اليهود من �أوروب���ا الى مدغ�شقر،
الأوروب ّ
وق���د خاب �أمله ب�سبب �صعوبة تنفـيذ ّ
خطته حت���ى اال�ستحالة ،وهملر يريد ح�شدهم فـي مع�سكرات الموت
وتعذيبهم بانتظار مفاو�ضاته المع ّقدة الآتية مع الحلفاء الغربيين والوكالة اليهودية العالمية وال�صهيونية
العالمي���ة :اليه���ود مقابل المال!! والمال �أكثر ما يحتاج له هملر لتموي���ل قواته الخا�صة ،ورجاله الأوفـياء،
ومنظمة �أودي�سا �أي قدامى ال �أ�س �أ�س ،وعملية فـي الطريق الى الخارج التي �أطلقها بقيادة القائد الألماني
الأرجنتيني كارلو�س فولدنر ،لتهريب الفا�شيين والنازيين الألمان والأوروبيين الى �أميركا الجنوبية!!
خا�صة وعا ّمة� ،أن يطلق من خ�ل�ال كتابه كفاحي ،حقد ًا نازي ًا على اليهود،
لأدول���ف هتلر ،العتبارات ّ
الخا�صة
�شعب��� ًا وديانة!! ولهاينراي�ش هملر �أن ي�ضع الخطط الكفـيلة بتنفـيذ توجيهات كفاحي ،لم�صالحه
ّ
طبع ًا!! ولمفتي فل�سطين والديار المقد�سة الحاج �أمين الح�سيني �أن ينا�ضل بكل ما �أوتي من عزم و�إرادة،
لأج���ل فل�سطين ،ولو م���ن برلين!! وللكثيرين �أن يدفع���وا الثمن :هرمان فغالين ،فول���ك برنادوت� ،أدولف
الفل�سطيني ال ّأبي والمع ّذب!! ولو �أنّ العاهل ال�سعودي الملك عبد العزيز
�إيخم���ان .... ،وخ�صو�ص ًا ال�شعب
ّ
�آل �سع���ود حاول تف���ادي النكبة ،بعر�ض قدّمه للأميركيين ،لإقامة الكي���ان الإ�سرائيلي الغا�صب على جزء
من �أرا�ضي �ألمانيا المهزومة!!
من���ذ وعد بلفور ،ح�ضنت بريطاني���ا الدولة المنتدبة على فل�سطين الق�ضي���ة اليهودية ،ولكن بانتظار
اللحظة التاريخية الذهبية :نهاية الحرب العالمية الثانية على وقع ق�ضية مع�سكرات الموت ،والمفاو�ضات
ال�سرية بين همل���ر والوكالة اليهودية العالمية ،لإر�سال اليهود وخ�صو�ص ًا الهنغاريين منهم الى فل�سطين،
لتعوي���م م�شروع الكيان الإ�سرائيلي الغا�صب!! ولقد خدم هاينراي�ش هملر حلم ال�صهيونية ،ولهنغاريا دور
مركزي فـي تحقيق هذا الحلم بت�أمين الكتلة ال�شعبية المطلوبة!!
ّ
ً
وانطالق���ا من تحليل ه���ذه المعطيات الخطيرة والنوعية ،تتج�سد �إ�شكالي���ة بحثية ها ّمة �ضمن �س�ؤال
رئي�سي :ما حجم ت�أثير التفاهم بين �ألمانيا النازية جناح الرايخ فوهرر �أ�س �أ�س هاينراي�ش هملر ،و�ضمن ًا
ّ
بريطاني ،وغطاء من دول
هنغاري���ا ،والوكال���ة اليهودية العالمية ومن خلفها ال�صهيونية العالمي���ة ،بر�ضا
ّ
إ�سرائيلي الغا�صب على �أر�ض فل�سطين؟؟
محايدة ،على ت�أ�سي�س الكيان ال
ّ
ال�صراع العنيف ،بين هتلر ،هملر ،فـي الأيام الأخيرة للحرب
ال�ص���راع العنيف بين فوهررالرايخ الثال���ث �أدولف هتلر والرايخ فوهرر �أ����س �أ�س هاينراي�ش هملر
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ّ
ّ
إ�سرائيلي الغا�صب على �أر�ض فل�سطني
مركزي فـي ت�أ�سي�س الكيان ال
هنغاري
دور
ّ
د� .إيلي جرجي اليا�س

القائ���د الع���ا ّم للأجهزة الأمني���ة النازية الألمانية ،والذي ر ّبم���ا كان خفـ ّي ًا وب�سيط ًا م���ن قبل ،بات جل ّي ًا
ورهيب��� ًا و�صريح ًا ،فـي الأيام الأخي���رة والحا�سمة من الحرب العالمية الثانية!! لي�س �صراع ًا على �سلطة
ا�ستخباري
والنهائي ،بل هو �صراع
تته���اوى ،فـي دولة �ألمانية نازية مف ّككة وعلى و�شك االنهي���ار الكامل
ّ
ّ
عال  ،بامتياز!! �صراع ي�ست�شرف ت�أ�سي�س وانطالقة المنظومة النازية
���ي مع ّقد للغاية ،وعلى م�ستوى ٍ
�أمن ّ
ال�سري���ة ،عبر العالم ،بعدما �شارفت الح���رب العالمية الثانية ،القا�سية والطويلة ،والأكثر تدمير ًا وقت ًال
وتخريب��� ًا وتعذيب��� ًا ،فـ���ي تاريخ الب�شرية ،عل���ى االنتهاء!! �صراع ح���ا ّد �أي�ض ًا على م�ست���وى م�صير اليهود
عل���ى �ضوء قرار النازيين بطرده���م من �أوروبا ،بين هتلر الذي �أراد من���ذ البداية �إر�سالهم الى جزيرة
نهائي ،وبين هملر ال���ذي ترك م�صيرهم مع ّلق��� ًا حتى مفاو�ضاته الآتي���ة وال�سرية مع
مدغ�شق���ر ب�ش���كل ّ
الوكالة اليهودية العالمية ،ومع البريطانيين والأميركيين ،فتحددت الوجهة حينذاك الى فل�سطين!!
لطالم���ا كان ر�أي الفوه���رر �أدولف هتلر بالراي���خ فوهرر �أ�س �أ�س هاينراي�ش همل���ر خطير ًا للغاية!!
يع ّب���ر عن دهاء هملر وبراعته فـي طرح الأفكار والم�سائل ! وخير مثال على ذلك ،ما حدث قبل الحرب
العالمية الثانية ،وما كتب عنه هتلر فـي � 12أيار  « :1936فـي االجتماع الحزبي الذي عقدناه اليوم اقترح
غورن���غ و�أيده ه�س تجديد م�ل�اك ال�ضباط الكبار فـي الجي�ش ،وكانت حجة غورن���غ �أن القادة الحاليين
لي�س���وا نازيي���ن و�أن �إخال�صهم للنظام الحالي غي���ر م�ؤكد ،وقد �أده�شني من همل���ر دفاعه الحازم عن
الع�سكريي���ن ،ف�س�ألت���ه فـي هذا بعد �أن انفردت به ،فكان جواب���ه �أنه تعمد الوقوف هذا الموقف ليرى رد
الفع���ل ال���ذي يحدثه دفاعه ،لأنه غير واثق من نقم���ة غورنغ على كبار القادة  ....حق��� ًا �أن هملر لثعلب
()1
مراوغ».
لي����س من حدود لطم���وح الرايخ فوهرر �أ�س �أ����س هاينراي�ش هملر الأعمى ال���ى ال�سلطة المطلقة!!
يج���ر�ؤ حيث يخ�شى الآخرون ،ويتورط فـي ف�ضاء �أوهامه حت���ى النهاية :ي�سعى الى محاولة اغتيال هتلر
بطريق���ة متقن���ة وغام�ض���ة ،بتاري���خ � 16آذار  ،1945رواها هتلر كتاب��� ًة ،غامز ًا من قن���اة هملر� ،شهادة
ق ّدمته���ا �سكرتيرته الرئي�سي���ة كري�ستا �شرودر ،عبر �ألبرت زولر ،تارك ًا �سبيل ف ّ
���ك اللغز للتاريخ الآتي!!
ويت���ورط فـي �أذ ّية معنوية وعاطفـية للفوه���رر عبر الإيقاع ب�صديقه ال�ص���دوق والأغلى ،الدوت�شي بنيتو
مو�سولين���ي ،وهو هارب بحماية رتل �ألمان���ي معزّز ،ليلحق بالفوهرر فـي رحلة هروبه الكبير الى �أميركا
الجنوبي���ة!! كمن الأن�صار لموكب الدوت�ش���ي فـي مدينة دونغو ال�صغيرة « ،ف�أوقف ونزع �سالحه من غير
�أن يب���دي مقاومة ،ول���م يقم الألمان بحركة لحمايته ،بل تابعوا �سيرهم نح���و ميرانو خفاف ًا ك�أنّ عبء ًا
الهملري وا�ضح!! لقد بات هملر فـي نظر
زال ع���ن كواهلهم ! « (� ،)2ضربة قا�سية لأدول���ف هتلر والت�آمر
ّ
هتلر ،الخائن الأكبر!!
إ�ستخباري �شر�س ،ال ين�سى وال يتنا�سى ،جاهز وفريق عمله لكثير من المخططات
هذا هو الهملر� :
ّ
الم�ستقبلي���ة ال�شريرة والمع ّقدة للغاية  « .......يقدم الم�ؤرخ الألماني بيتر لونغري�ش كتاب ًا �ضخم ًا تحت
عن���وان  -هاينراي�ش هملر � -سيرة حياة ،بنتي���ون بوك نيويورك  :2010هملر لم يكن �شخ�صية محبوبة
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 ...كان يمار����س مه���ام وظائفه بعيد ًا عن �أية ح�سا�سية و�أية انفعاالت  ...لم يكن فـي حياة هملر ،الطفل
ث���م ال�شاب ،ما ي�سمح بتوقع مث���ل هذه ال�سلوكيات  ...ويروي الم�ؤلف �أنه خالل اجتماع �سبق بفترة قليلة
ال�ش���روع بحمل���ة اجتياح االتح���اد ال�سوفـياتي ال�سابق� ،أ�ش���ار هملر �أن الهدف هو قت���ل  30مليون ن�سمة،
الأم���ر ال���ذي وجد �صداه فـي الجمل���ة التالية المنقولة عنه :ال يحق لي �أن �أبي���د الرجال و�أترك �أبناءهم
يكبرون �إذ �أنهم �سوف ي�أخذون ث�أرهم الحق ًا من �أبناءنا و�أحفادنا � .)3( »...سج ّل هملر حافل بالإرهاب
والجرائم ّ
المنظمة والتعذيب الحا ّد!!
النازي كارل
و�إن كان �أدول���ف هتل���ر ق���د ا�ستبدل هاينراي�ش هملر عل���ى ر�أ�س الأ�س الأ�س ،بالقائ���د
ّ
توجه ب�شكل
هانك���ه ،وذل���ك فـي  29ني�س���ان � !1945إال �أنّ الأخير لم ي�ش ّكل قط خطر ًا على همل���ر! فقد ّ
مفاج���ئ الى براغ حيث احتجزته المقاومة الت�شيكية بداية �شه���ر �أيار ،وقتل �أثناء محاولة هروب فـي 8
أمني بامتياز والمترب�ص ب���ه �أ�ص ًال ،نجح فـي الإيقاع به بعملية
حزي���ران � !!1945أو لع��� ّل هملر الخبير ال ّ
معقدة ا�ستخباري ًا؟! وهذا هو القائد النازي روبرت فون غريم ،وقد ك ّلفه �أدولف هتلر بتوقيف هاينراي�ش
همل���ر ،لكن���ه لم يفلح ،وقد قب�ضت علي���ه القوات الأميركية فـي نهاية الح���رب ،وقد اختير ليكون �ضمن
�أ�س���رى الحرب لدى قوات االتحاد ال�سوفـياتي فـي عملية تب���ادل الأ�سرى ،ولك ّنه خ�شي �أن يع ّذب ويعدم!
ولخ�شيت���ه الكبيرة مب ّرراتها المح ّقة!! فاخت���ار االنتحار بوا�سطة جرعة من �سم ال�سيانيد!! وك�أ ّنه عقاب
�ض���روري وغير م�ستحق!! و�إنّ فـ���ي مقاربة الحلفاء الغربيين ،وخا�ص��� ًة الأميركيين ،للأمور ما
ل���ه غير
ّ
ي�ستح���ق العجب دائم ًا!! و�إنّ فـ���ي المفاو�ضات ال�سرية بين هملر والوكال���ة اليهودية العالمية ما ي�ستحقّ
التوقف طوي ًال عنده!!
«ي���وم الثال���ث والع�شرين من �أيار � 1945شهد حدثين مهمي���ن� ،أنهى كل منهما حياة الرايخ الثالث
 �أي �أمبراطوري���ة هتل���ر النازية  -على طريقته ،وو�ض���ع حد ًا نهائي ًا ور�سمي ًا لكارث���ة الحرب العالميةالثاني���ة .ففـي ذلك الي���وم انتحر هملر� ،أحد كب���ار م�ساعدي هتلر بعد �أن قب�ض علي���ه الإنكليز ،و�أقال
الحلف���اء حكوم���ة دونيتز التي كانت ت�شكلت من قيادات �ألمانية اعتب���رت نف�سها �أقل تورط ًا فـي الحرب
م���ن قيدات �أخرى ،م���ع �أ ّنها حمت �شخ�صيات ووزراء من الذين كان���وا �ضالعين مع هتلر .بالن�سبة الى
�سم
همل���ر ،كان اختف���ى تمام ًا ،لكن الإنكلي���ز تمكنوا من القب�ض عليه فما كان من���ه �إال �أن ح�صل على ّ
ال�سم ،لكن هذا
تجرعه ،ول�سوف يقال بعد ذلك �أن الإنكليز �أنف�سهم هم الذين �س ّهلوا له الح�صول على ّ
الكالم لم يت�أكد ر�سمي ًا على الأقل ،)4(».لقد اختفى هاينراي�ش هملر كما اختفى �أدولف هتلر من قبله !
مرجح ًا �أن هتلر و�صل الى �أميركا الجنوبية مع �إيفا بن�سبة كبيرة! ففر�ضية انتحار هاينراي�ش
و�إن بات ّ
همل���ر فـيها الكثير من الثغرات وال�شك���وك! وق�ضيته وم�صيره يحتاجان الى درا�سة �شاملة والى البحث
الم�ضن���ي عن وثائ���ق جديدة و�أكيدة! هل انتهت م�س�ألة المفاو�ضات المع ّق���دة وال�سرية والغام�ضة ،كما
يل���ي :هتلر يفاو����ض الأميركيين ،وهمل���ر يفاو�ض الوكالة اليهودي���ة العالمي���ة والبريطانيين ،على وقع
الخالف الحا ّد بينهما؟؟
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ّ
ّ
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مركزي فـي ت�أ�سي�س الكيان ال
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دور
ّ
د� .إيلي جرجي اليا�س

�أدولف هتلر يطلق م�شاريعه العدائية تجاه اليهود وهاينراي�ش هملر ين ّفذها وي�ستغ ّل نتائجها!!
مح���ور النازي���ة فـي نظ���ر الفوه���رر :العن�صري���ة! وعن�صرية هتلر مزي���ج من الفوقي���ة واال�ستبداد
الجرماني �س ّيد الأعراق دون منازع ،و�سائ���ر الأعراق يجب �أن تكون فـي
وال�سيط���رة واالحتالل! الع���رق
ّ
خدم���ة الجرمانية ال�صافـية المنتق���اة بعناية والمختارة برعاية! و�إذا تم ّرد ع���رق على الجرمانية ،من
ال�ضروري ال�سيطرة عليه بك ّل �أ�ساليب القوة والتعنت والتع�سف! غير �أنّ للعن�صرية �أبعاد �أخرى فـي نظر
ّ
هتلر خ�صو�ص ًا �إذا تع ّلق المو�ضوع ب�أكثر من يحتقره هتلر بين الأعراق :اليهود ،ولذلك �أ�سباب �سيا�سية
�سري ومخف ّـي
واجتماعي���ة و�أخ���رى �شخ�صية ،منها ما هو وا�ضح فـي كتاب كفاح���ي و�سواه ومنها ما هو ّ
وغام�ض!!
مزي���ج م���ن الحقد والغ�ض���ب والإعجاب الخف ّـي فـي نظ���رة هتلر الى اليهود :يج���ب التخل�ص منهم
م�ستقبلي فـ���ي قائمة �أهداف
فـ���ي �أوروب���ا ،وتطهي���ر �أوروبا م���ن طموحاته���م  .....ولكن ك�أنّ له���م دور
ّ
هتل���ر« :هنال���ك �شعب يطلق على نف�سه �شعب اهلل المختار وهو يتمت���ع �أكثر من غيره بغريزة حب البقاء
وخي���ر دليل على ذلك �أنه ا�ستمر فـي الحفاظ على مزاياه بالرغم من مواجهته لأ�صعب المواقف خالل
�ألفـ���ي ع���ام ،وكما نعرف ف�إن اليهود قد تدخلوا فـي كبرى الم�سائ���ل العالمية و�شاركوا فـي كافة الثورات
واالنقالبات ولم يت�أثروا ب�أية كارثة من الكوارث التي ع�صفت بالعالم وا�ستمروا كما هم يبذلون الغالي
والنفـي����س من �أج���ل بقائهم وا�ستمرارهم وكينونته���م .ويت�صف اليهود عامة بال���ذكاء والمكر وهم الى
ح��� ّد ما �أذكي���اء فـي كل حين ولكن لي����س بف�ضل داخليتهم ب���ل ب�سبب الآخري���ن  .)5(»....تناق�ض رهيب
وخطير!! فـي نظرة الفوهرر الى اليهود ،فهم الم�شكلة الكبرى فـي �ألمانيا و�أوروبا!! ولكنّ التناق�ض مع ّبر
للغاية!! لذلك ا�ستق ّر ر�أيه على �إر�سالهم الى مدغ�شقر وو�ضعهم تحت المراقبة� ،إال �أنّ مجريات الحرب
العالمية الثانية �أحبطت هذا الخيار!!
ويتابع هتلر فـي و�صف اليهود ب�شكل مر ّكز�« :أن اليهود لم ي�ضعوا �أي ح�ضارة خا�صة بهم بل توارثوا
ح�ض���ارة �أوجدتها مجموعة الح�ضارات التي �سبقتهم ،و�أول���ى الم�ستلزمات الح�ضارية �أال وهي المثالية
ال تتوف���ر لدى ال�شعب المختار فمفهوم الت�ضحية لدى اليهود ال يتجاوز حدود الأنا مع �أنهم يبدون اليوم
مت�ضامني���ن ب�ش ّدة ولكن هذا الت�ضامن لي�س �سوى م�ؤقت��� ًا لأنهم �أ�شبه بقطيع ماعز يتعاون ليدر�أ الخطر
توحد جهودها ال�صطياد ال�ضحية وما �إن
ال���ذي يح���دق به� ،أو بالأحرى �أ�شبه بمجموعة من الذئاب التي ّ
تنته���ي العملية حتى يفترق المدعوون  ....وهكذا ف�إن اليهود يتح���دون فقط لتدبير الم�ؤامرات وللقيام
بعمليات �سرقة ونهب �أو يتحدون ليدافعوا عن حقهم فـي البقاء وبالتالي هذا ال يعني �أنهم يتمتعون بروح
الت�ضحية ،بل العك�س تمام ًا و�إذا ا�ستطاع �شعب اهلل المختار �أن يقيم الدولة اليهودية التي ين�شدها والتي
يعتبره���ا ال�سالح الوحيد للحفاظ على جن�سه وعرقه ،ف�إنه لن يعرف و�ضع حدود لهذه الدولة لأن الأمر
يتطل���ب وجود مثالية لدى من ي�ضع هذه الحدود واليهود يفتقدون هذه المثالية  ،)6(»...وكما �أن ال�شعب
الألمان���ي جاه���ز لتقبل �أخطر الح���ركات العن�صرية :النازي���ة ،كذلك اليهود ب�صفاته���م تلك و�سلوكهم

124

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

الغري���ب وحاجتهم التاريخية الى وطن ،جاهزون لتقبل �أعنف الحركات الع�صرية :ال�صهيونية!! وخلف
هتلر ،هملر جاهز لتغليب م�صالحه الخا�صة وا�ستغالل ك ّل الأحداث بمنطق غريب للغاية!!
ه���ل كان اليه���ود بنظر هتلر� ،شعب اهلل المختار!! حتم ًا ال ،فالجرمانية وحدها دون �سائر الأعراق،
هي �شعب اهلل المختار ،ح�سب تعليمات الفوهرر �أدولف هتلر م�ؤ�س�س النازية ّ
ومنظرها الدائم!! �أ ّما وقد
وقع���ت الهزيمة الألمانية فـي الحرب العالمية الثانية ،فليكن اليهود �شعب هملر المختار!! الى فل�سطين
�إذ ًا حي���ث تلتق���ي �أح�ل�ام ال�صهاينة و�أوهام هملر “ :تراج���ع اليهود عن الإدعاء بكونه���م جماعة دينية
وانك�شفوا على حقيقتهم ك�أحد الأعراق التي تتمتع بمزاياها الخا�صة وذلك بعد �أن و�ضعوا �أيديهم على
كاف���ة المجاالت الفكرية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،و�أعلن���وا �أنهم يهدفون الى �إن�شاء وطن فـي فل�سطين
()7
ولكن لي�س وطن ًا بالمفهوم الحديث بل وطن ًا ي�أوي جميع اليهود الم�شتتين فـي مختلف �أنحاء العالم».
لق���د بد�أت الم�ضايقات �ضد اليهود حتى تج�سدت الخطة الألمانية با�سم «الحل النهائي �أو الأخير»
فـ���ي م�ؤتم���ر وان�سي ،والذي انعقد فـي  20كان���ون الثاني  1942وهو «م�ؤتمر �س���ري برئا�سة رئي�س الأمن
راينه���ارد هايدري�ش ،حيث اتخ���ذ القرار بتطبيق الح ّل النهائي لمعالج���ة الم�س�ألة اليهودية .وقبل ذلك
فـ���ي � 1أيلول � ،1941صدر مر�سوم �أجب���ر كل اليهود الذين تجاوزوا �سن ال�ساد�سة على حمل �شارة نجمة
داوود وفـ���ي �أيلول  ،1941عم ًال بتو�صي���ات هملر وهايدري�ش وغوبلز �سمح هتلر بترحيل يهود �أوروبا نحو
ال�ش���رق� ،)8( ».أما بالن�سبة لهايدري�ش ،فق���د تعر�ض �أواخر �أيار  ،1942لمحاولة اغتيال ناجحة من قبل
ثالث���ة م���ن عنا�صر المقاومة الت�شيكية فـي براغ فـي عملية خطط له���ا فـي بريطانيا و�أطلق عليها عملية
�شبي���ه االن�س���ان ،ومات مت�أثر ًا بجراحه بعد �أكث���ر من �أ�سبوع من حادثة االغتي���ال ،وقد يكون لهملر دور
النهائي بر ّمته ،وقد انتقم هتلر الغتياله من
غام�ض فـي اغتياله ،ف�أهداف هملر مع ّقدة ال�ستغالل الحل
ّ
ت�شيكو�سلوفاكيا انتقام ًا رهيب ًا.
ل���م تعد ليل���ة الكري�ست���ال ( 10-9ت�شرين الثان���ي  ،)1938حيث هاج���م النازي���ون فخربوا معظم
م�صال���ح اليه���ود فـي �ألمانيا والنم�سا ،اال ذكرى عابرة �أمام فظائع الهولوكو�ست و«من المعلوم �أن �أو�سع
عملي���ات الإبادة ال�شاملة ارتكبها هتلر بحق اليهود وذلك بدء ًا بمنت�صف العام  1941بحق يهود بولونيا
ورو�سي���ا وبمطل���ع العام  1942بحق اليهود فـي �ألمانيا والمناط���ق المحتلة فـي �أوروبا ،التي ّتم تم�شيطها
م���ن الغ���رب نحو ال�شرق لهذه الغاي���ة .رغب هتلر فـي �إبادة العرق اليهودي فـ���ي �أوروبا و�أعلن عن هدفه
ه���ذا منذ كانون الثاني  ،1939لكنه لم ينل مراده رغ���م كل الجهود المبذولة .وفـي جميع الأحوال ،ف�إن
ع���دد اليهود الذي���ن قتلوا تنفـيذ ًا لأمر هتلر يبل���غ ح�سب �أ�ضعف الح�سابات �أكث���ر من  4ماليين وح�سب
�أعاله���ا �أكثر من �ست���ة  ...ومنذ عهد غير بعيد �أنك���ر الم�ؤرخ االنكليزي ديفـي���د ايرفـينغ �أن يكون هتلر
ق���د ارتك���ب الجريمة بحق اليه���ود واعتبر هملر الم�س����ؤول المبا�شر عنها دون علم م���ن هتلر .لكن ر�أي
ايرفـين���غ ال ي�صم���د  ...لأن �شه���ادات هتلر وهملر تبره���ن على �أن هتلر كان الآمر وهمل���ر المنفذ،)9(».
وفـ���ي قراءة منطقي���ة هادئة ،فالآمر الناه���ي �أدولف هتلر �أطلق م���ارد الحقد �ض ّد اليه���ود من القمقم
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أمني العني���ف ،هام�ش ًا من الحرية،
لأ�سب���اب ّ
خا�ص���ة وعا ّمة ،وترك للمن ّفذ هاينراي����ش هملر،وفريقه ال ّ
�سم���ح لهملر بالذهاب بعي���د ًا فـي تعذيب وا�ضطهاد اليهود� ،أكثر م ّما رغب به هتلر ،ل�ضمان ا�ستعمالهم
فـي مفاو�ضاته الم�ستقبلية وال�سري���ة حكم ًا مع البريطانيين والأميركيين� ،إذا ت�أ ّكدت الهزيمة الألمانية
فـي الحرب العالمية الثانية!!
المفتي الحاج �أمين الح�سيني يحاول من برلين� ،إنقاذ فل�سطين!!
بع���د الت�ضيي���ق عليه من ال�سلطات البريطاني���ة ،وو�صوله الى لبنان ووقوعه تح���ت قب�ضة ال�سلطات
الفرن�سي���ة ،وف���راره الى العراق م���ع الحرب العالمية الثاني���ة ،ف�إيران ،وانتقاله �س���ر ًا بين عدة عوا�صم
غربي���ة ،و�صل الحاج �أمين الح�سيني المفتي العام للقد����س ،والمدافع ال�شر�س عن حقوق الفل�سطينيين
فـي �أر�ضه���م وتاريخهم ،و�أبرز المعار�ضين لل�صهيونية والداعم الأ�سا�سي للثورات العربية ،الى برلين،
مطل���ع ت�شرين الثان���ي  !1941وكان موعده التاريخي مع الفوهرر فـ���ي  28ت�شرين الثاني  ،1941ون�صب
عيني���ه نيل دعم �ألمانيا ودول المح���ور لفل�سطين فـي مواجهة الأخط���ار ال�صهيونية المح ّدقة بها و�سط
بريطاني رهيب!!
�صمت ال بل تواط�ؤ
ّ
لقد �أفاد المفتي الحاج �أمين الح�سيني النازيين بالن�سبة للعالقة مع الم�سلمين فـي منطقة ال�شرق
الأو�س���ط وخ�صو�ص ًا فـي البل���دان العربية ،وكذلك فـي البو�سنة« ،فـيب���دو �أن فرقتي خنجر وكاما �ضمن
ف���رق �أ�سراب الحماي���ة ،وهما فرقتان �أن�شئتا فـ���ي البو�سنة فـي عام  1943وت�ألفت���ا ب�شكل �شبه ح�صري
م���ن م�سلمي���ن ،بالإ�ضافة الى حفنة من الكاثوليك من �أهل المنطقة ،تدالن على �أن المفتي  -وقد حثه
�أ�صدق���ا�ؤه النازي���ون على �إقناع البو�سنيين الم�سلمين بالإن�ضم���ام �إليهما  -كان يتمتع بنفوذ �أعظم بين
()10
�أخوته فـي الدين خارج العالم العربي».
�أما بالن�سبة للنازيين فقد ظلت وعودهم للمفتي الح�سيني حبر ًا على ورق! رغم تعاون المفتي تحت
ظ��� ّل رغبت���ه بالح�صول على دعم النازيين فـي مواجهة ال�صهيوني���ة!! فقد غاب عن بال المفتي� ،أو لعله
�أدرك الحق ًا� ،أنّ النازية وال�صهيونية وجهان لعملة واحدة �أال وهي العن�صرية!! «وال يمكن الت�شكيك فـي
�أنّ الداف���ع الأول للمفت���ي كان يتمثل فـي وق���ف الهجرة اليهودية الى فل�سطين ،فه���ذا هدف كان مو�ضع
�إجم���اع فـ���ي الحركة الوطنية الفل�سطيني���ة ،وهو ما ال يتخلف الرجل عن ذكره عن���د تبريره لأعماله ...
وكان المفت���ي عليم��� ًا كل العلم ب�أن يهود �أوروبا يج���ري ا�ستئ�صالهم وهو لم يزع���م العك�س قط� .س�ألني
همل���ر :كي���ف تفكرون فـي ت�صفـي���ة الق�ضية اليهودية فـي بالدك���م؟؟ ف�أجبته� :إننا ال نري���د منهم �إال �أن
يعودوا الى البالد التي جا�ؤوا منها ،فقال لن ن�سمح بعودتهم الى �ألمانيا �أبد ًا  )11(»...لقد �أدرك المفتي
�أمي���ن الح�سيني طموحات هملر المخيفة ،ورغبات���ه با�ستعمال ك ّل الأوراق المتاحة لم�صالحه الخا�صة،
فبات �صوت �ضمير فل�سطين الجريحة لدى الفوهرر �أدولف هتلر والقيادة النازية العليا!!
بالن�سب���ة للمفت���ي الح���اج �أمين الح�سيني ،فق���د كانت طموحاته عل���ى م�ستوى اللحظ���ة التاريخية:
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التحال���ف مع النازيين لدرء الخطر اليهودي ع���ن فل�سطين! وبالن�سبة لليهود كانت ردة الفعل المنتظرة
وال�سريع���ة :تحميل المفتي الح�سيني بع����ض الم�س�ؤولية عن المحرقة اليهودية ،وفـي هذا الأمر كثير من
التجن���ي و�صل ال���ى ح ّد الهذيان :بنيامين نتنياه���و رئي�س حكومة الكيان الإ�سرائيل���ي يتهم الحاج �أمين
الح�سين���ي فـ���ي ت�شري���ن الأول � 2015أنه هو من �أقن���ع النازيين بتنفـي���ذ محرقة اليهود فـ���ي �أوروبا!! يا
ل�سخري���ة القدر ويا لدهاء النازيين! تالعبوا بالفل�سطينيي���ن واليهود فـي �سبيل خلق منطقة توتر دائم:
ال�ش���رق الأو�سط  ...والتقت م�صال���ح هملر وال�صهاينة حكم ًا!! وماذا ق ّدم النازيون للمفتي الحاج �أمين
الح�سيني فـي فل�سطين؟ اال بعد �أن الحت هزيمتهم!! عملية �أطل�س الفا�شلة ع�سكري ًا :هبوط مظليين �ألمان
وفل�سطينيين عرب فـي منطقة �أريحا فـي ت�شرين الأول  ،1944واعتقال بع�ضهم من قبل البريطانيين!!
ويبدو �أن عملية �أطل�س قد �ساهمت ،ولو بن�سبة محدودة ،فـي تفعيل �إطالق المقاومة الفل�سطينية ،بوجه
م�شروع ال�سيطرة ال�صهيونية على �أر�ض فل�سطين ،وفـي ت�أخير �إعالن الكيان الإ�سرائيلي الغا�صب!!
وبالع���ودة ال���ى الأرقام لتبيان �أهمية ال�ضغ���ط الألماني على اليهود فـي �أوروب���ا ،والمحرقة النازية،
فـ���ي تعزيز الوجود اليهودي فـ���ي فل�سطين ،بما يتفق مع رغبات ال�صهاينة وطموحات هملر الحق ًا« :فـي
ع���ام  ،1931كان اليهود يمثلون خم����س �سكان فل�سطين وفق ًا للتعداد البريطاني� ،إذ كان البلد ي�ضم فـي
ذلك العام  175000يهودي و  880000عربي .وقد ارتفعت م�ستويات الهجرة الى ما يزيد على 12500
ن�سم���ة فـ���ي عام  1932ثم �صعدت �صعود ًا هائ ًال الى �أكثر م���ن  37000فـي عام  1933و 45000فـي عام
 1934و 66000فـ���ي ع���ام  ... 1935وبعبارة �أخرى ،ف�إن ما مجموع���ه  313000مهاجر قد ا�ستقروا فـي
فل�سطين فـي الفترة الواقعة بين تولي هتلر مقاليد ال�سلطة فـي عام  1933وانتهاء االنتداب البريطاني
فـي عام  ،1948وذلك وفق ًا لإح�صاءات �إ�سرائيلية ر�سمية والحال �أن  115000منهم قد جا�ؤوا بطريقة
غي���ر �شرعي���ة .وما مجموعه  15٠000الجئ يهودي قد و�صلوا الى فل�سطين بين عامي  1945و... 1948
كما �أن نحو  53000يهودي من �ألمانيا قد اتجهوا الى فل�سطين بين عامي  1933و ... 1939وهكذا ف�إن
()12
دولة اليهود �إنما تدين بقيامها للمحرقة ،وذلك لأكثر من �سبب »...
خط���ة �صهيونية هملرية بامتياز!! ت�ؤكدها الأرقام والوقائع ،وثمة رغبة دفـينة بخلق ب�ؤرة توتر دائم
فـي ال�شرق الأو�سط ،لتحقيق حلم اليهود بوطن لهم ،بعيد ًا عن �ألمانيا المهزومة والمد ّمرة!! بما يتالءم
م���ع اتجاه���ات هملر �أثناء المفاو�ضات م���ع الوكالة اليهودية العالمي���ة!! و�إذا كان هتلر ،وخ�صو�ص ًا منذ
انطالق���ة الحرب العالمي���ة الثانية ،يرف�ض ذكر الق�ضي���ة اليهودية وتداعياتها فـ���ي محيطه المبا�شر،
النهائي بحقّ اليهود ،فق���د تعالت �أ�صوات ولو
ت���ارك ًا لهمل���ر كما يبدو م���لء ال�صالحيات لتنفـيذ الح��� ّل
ّ
�ضئيل���ة ،معار�ض���ة للقتل الم�ست�ش���ري والتعذيب المتفاقم و�إره���اب هملر الذي ب���ات دون حدود!! ففـي
«اجتم���اع ان�ضم فـيه الى الفوهرر ع���دد من اال�شخا�ص ،من بينهم بلدور فون �شيراخ ،الم�س�ؤول الإداري
عن فـيينا ،وزوجته هنريات� ،إبنة الم�صور هاينري�ش هوفمان ،يبدو �أن هنريات فون �شيراخ تكلمت �أمام
هتل���ر عن المعاملة ال�سيئة الت���ي كانت تعاني منها اليهوديات فـي �أم�ست���ردام .وهو مو�ضوع كان يتفاداه
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الجميع بح�ضوره .ح�صلت مواجهة على انفراد بين بلدور فون �شيراخ وهتلر على ال�شرفة بعد الإجتماع
بوق���ت ق�صير� .أما هنريات ،فلم تعد تظهر الى جان���ب الفوهرر .وا�ضطرت الى مغادرة البرغهوف فـي
الي���وم التالي 24 ،حزي���ران  ،)13(».1943ولك���نّ �صوت المفتي الح���اج �أمين الح�سين���ي تعالى لم�صلحة
الحقوق الفل�سطينية الم�شروعة لدى الفوهرر �أدولف هتلر ،فقد ذهب هملر بعيد ًا فـي طموحاته المالية
وال�سيا�سي���ة والأمنية ،الجنونية للغاي���ة ،حتى مفاو�ضة الوكالة اليهودية العالمي���ة ،ب�شكل �سي�ؤدي حكم ًا
الى نكبة فل�سطين ،فهملر وب�شكل مق�صود ،جعل �أمام اليهود الأوروبيين مم ّر ًا �إلزامي ًا مفتوح ًا �إليها!!
الكونت برنادوت يدفع ثمن الت�ضحية بفل�سطين غالياً!!
فـي الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية ،كانت نقمة هتلر على الرايخ فوهرر �أ�س �أ�س هاينراي�ش
هملر هائلة! فهملر يجه���د لمفاو�ضة الأميركيين بوا�سطة ال�سويديين!! وقد دفع الثمن هرمان فغالين،
زوج �شقيق���ة �إيف���ا براون ،حبيبة هتلر والتي بات���ت زوجته ،ممثل هملر لدى قيادة هتل���ر ،ب�إعدامه رمي ًا
���ب جا ّم غ�ضبه على الجميع� ،أال ي�شم���ل ذلك قناة االت�صال
بالر�صا����ص فـ���ي المعقل!! يقين ًا �أنّ هتلر �ص ّ
والمفاو�ض���ات بي���ن هملر والأميركيين :الكون���ت فولك برنادوت؟؟ طبع ًا!! ويط ّل برن���ادوت ك�أ ّول و�سيط
دولي لح�ساب منظمة الأمم المتحدة فـي � 20أيار  ،1948فـي فل�سطين ،بعد قرار تق�سيمها ،وكان هدف
ّ
مهمت���ه تطبيق قرار التق�سيم ووقف المواجهات بين الطرفـي���ن المتنازعين ،وا�ستطاع �أن يحقق الهدنة
الأول���ى فـ���ي حزي���ران  ،1948و�أن يدفع الجانبين الى مفاو�ض���ات رود�س نهاي���ة  !!1948و�أن يق ّدم باقة
اقتراح���ات �أبرزها على الإطالق بقاء القد�س ب�أكملها تحت ال�سيادة العربية مع منح اليهود فـي القد�س
ا�ستق�ل�ا ًال ذاتي��� ًا من حيث �إدارة ال�ش�ؤون الدينية!! وو�ضع الهجرة اليهودية تحت الرعاية الدولية حتى ال
تت�سبب فـي زيادة المخاوف العربية!! �أثارت اقتراحاته حفـيظة ال�صهاينة بقوة ،فاتفقت منظمتا �أرغون
برئا�س���ة مناحيم بيغن و�شتيرن بقي���ادة �إ�سحق �شامير والهاغانا على اغتيال���ه ،وقام يهو�شوا زتلر قائد
وح���دة القد����س بالتخطيط للعملية .ون ّفذ االغتي���ال فـي � 17أيلول  !!1948رغ���م معار�ضة رئي�س الوزراء
وتم ح ّل
دافـي���د بن غوريون ال�شكلية!! بعد عملية االغتيال تلك ،توجه���ت ال�شكوك نحو تلك المنظماتّ ،
�شتي���رن فـي اليوم التالي �ضمن �آلية مكافحة االره���اب!! تبقى المفاو�ضات بين هملر والكونت برنادوت
بالوكال���ة عن الحلفاء الغربيين ،فـي �آخر �أيام الحرب العالمي���ة الثانية ،والتي عقدت فـي مدينة لوباك
عال من الأهمية وال�سرية والغمو�ض ،حتى يومنا الحا�ضر!! بالإ�ضافة
ح�سب روخو�س مي�ش ،على ٍ
جانب ٍ
ال���ى المفاو�ضات بين هملر والوكالة اليهودي���ة العالمية ومن خلفها ال�صهيونية العالمية بعلم برنادوت،
م ّم���ا يجعل التخ ّل�ص منه مفـيد ًا لقاتليه!! « كما قام الكاتب الألماني كالوز بولكهين بن�شر وثيقة �سرية
عل���ى عالقة منظم���ة �أرغون ال�صهيوني���ة الإرهابية بالنازية ،م�ؤك���د ًا على �أنّ ال�صهيوني���ة كانت �شريكة
()14
النازية بك ّل ما فعلت باليهود».
ال�شخ�صي لهتل���ر ،الى حادثة غريبة فـ���ي الم�ست�شارية فـي برلين،
ي�شي���ر روخو�س مي����ش ،الحار�س
ّ
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بي���ن  9و 16كان���ون الأول  ،1941حي���ث تواجد هتلر بعيد ًا عن مق ّره الع���ام – وكر الذئب – قرب مدينة
را�ستنبورغ ! يقول« :ر�أيت راهب ًا يلب�س �إ�سكيم ًا من البت ،له حزام �أبي�ض ،ي�صل الى مكتب اال�ستقباالت
يحيط به عميالن بلبل�س مدني .كانت على �صدره �شارة نجمة داوود .لم ي�أت ليفت�شه �أحد .نادى �أحد من
وحدتن���ا �ضابط��� ًا مرافق ًا ،على الأرجح �أوتو غون�ش� .أتى هذا الأخير على الفور وقاده الى �ش ّقة الفوهرر.
ل���م يح��� ّرك العميالن �ساكن ًا .بقيا فـي الطابق الأر�ضي ،معنا ،مدة اللقاء .ا�ستطاع الرجل ،كما قيل لي،
التح���دث ع���دة دقائق مع هتلر قبل مغادرة الم�ست�شارية .لم �أ�س�أل من كان وال عن �أ�سباب زيارته� ،إذ لم
يكن ذلك الئق ًا .ولم �أعلم �شيئ ًا عن م�صيره .ي�سعني فقط �أن �أ�ؤكد على �أ ّنه لم يعد م ّر ًة �أخرى ،)15( ».من
اليهودي الذي قابله هتلر ،ولكن مالمحه بد�أت ترت�سم وتبين!!
ال�صعب تحديد هوية الزعيم
ّ
مركزي فـي ت�أ�سي�س
هنغاري
حجم الم�ؤام���رة الهائل �ضد فل�سطين :مفاو�ضات هنغاريا مثا ًال!! دور
ّ
ّ
إ�سرائيلي الغا�صب على �أر�ض فل�سطين!!
الكيان ال
ّ
ث ّم���ة مفاو�ضات خطيرة ،حدثت فـي الأ�شهر الأخيرة للح���رب العالمية الثانية ،وقبل عام من نهاية
الح���رب تحديد ًا ،بي���ن النازيين ممثلين بالقائد �أ�س �أ�س �أدولف �إيخم���ان ،المق ّرب الى الفوهرر �أدولف
ال�شخ�صي للرايخ فوهرر �أ�س �أ�س هاينراي�ش هملر ،قائد الأجهزة الأمنية
هتلر ،وكورت بي�شر الم�ست�شار
ّ
اليهودي المعروف رودولف كاز�ستنر،
النازي���ة العا ّم ،وبين الوكالة اليهودية العالمية ممثلة بالمحام���ي
ّ
بق�ص���د تحرير الق�سم الأكبر م���ن اليهود الهنغاريين ،الذي ق ّدر عدده���م ب � 725000سنة  ،1941فـي
الع�سكري!! وترافق ذلك مع معار�ضة �شديدة من القيادة الهنغارية
مقاب���ل منح النازيين المال والعت���اد
ّ
العلي���ا ،فكان الر ّد �أن قام رجل الفوهرر للعمليات الخا�ص���ة �أوتو �سكورزيني باختطاف ابن الو�صي على
الو�صي ،مما
العر����ش الهنغاري الأميرال ميكلو�س هورتي ،وا�سمه ميكلو����س �أي�ض ًا ،للت�أثير على توجهات
ّ
�أدى ال���ى ا�ستقالت���ه فـي  16ت�شرين الأول  ،1944واعتقاله من الألم���ان ،تارك ًا ال�سلطة لرجل هتلر الأول
فـ���ي هنغاري���ا فـيرينت�س �ساال�شي زعيم ح���زب ال�صليب الم�سهم الوطني اال�شتراك���ي والذي بات رئي�س
وزراء مملكة هنغاريا!!
أمني ،بي���ن بي�شر وكاز�ستنر ،عالي ًا ودائم��� ًا ،وخير مثال على ذلك
وق���د ب���ات التن�سيق
ال�سيا�سي وال ّ
ّ
�أنّ «كاز�ستن���ر عرف ما يريد فعله بي�شر .يريد �أن يظه���ر الثمن .تناق�ش مع كاز�ستنر حول م�س�ألة الدفع
النتق���ال  1684مخت���ار ًا .وبم���ا �أنّ ثمن الر�أ����س الواحد مح ّدد ب�أل���ف دوالر ،فالمجموع���ة كامل ًة �ستك ّلف
 1684000دوالر  ....وق���د �س�أل �إيخمان كاز�ستنر :م���اذا �سيحدث �إذا �أ�صيب القطار بقنبلة �إنكليزية �أو
�أميركي���ة �أو �أوق���ف �أثناء �سيره؟ هل تعتقدون �أن الرايخ ال عمل ل���ه �إال حماية اليهود؟ فقال الأخير :قلت
له� ،إتركوا المجموعة تم�ضي فـي �سبيلها .ونحن نتحمل كل الم�س�ؤوليات والمخاطر ،)16(».لقد بد�أ �أدولف
�إيخم���ان يتنبه لحجم مخط���ط الوكالة اليهودية العالمية بالتعاون مع همل���ر لنقل اليهود الى فل�سطين،
بق�ص���د �إقامة الوطن البديل!! و�سرعان م���ا �أعلم �إيخمان قيادته العليا و�صو ًال الى الفوهرر �أدولف هتلر
به���ذه المعلوم���ات ،فـي وقت بد�أ الخالف بين هتلر وهملر يتفاقم ،عل���ى �ضوء اكت�شاف الفوهرر لخيانة
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هملر ومفاو�ضاته المع ّقدة مع الأميركيين والحلفاء الغربيين بوا�سطة ال�سويديين ،ومع الوكالة اليهودية
العالمية!!
وكان ّ
تدخ���ل �أدول���ف هتلر حا�سم��� ًا فـي هذا ال�سياق ،لمواجه���ة م�شاريع هاينراي����ش هملر العنيفة،
فوزي���ر الخارجية الألمانية يواخيم فون «ريبنتروب كان قد �أعلم الممثلية الألمانية� ،أ ّنه بناء ًا لتعليمات
الفوهرر ،فعلى �أجهزة �أ�س �أ�س �أن ال تذهب بعيد ًا من ال�صالحيات المعطاة لها فـي �سبيل تطبيق الح ّل
ال�سيا�سي .ولم
ال�ضروري ،طالما �أنّ ذلك لن ي�صبح حتمي ًا على ال�صعيد
النهائي ،بالتزام الح ّد الأدنى
ّ
ّ
ّ
ً
يع���د هن���اك �إال احتماالن ر�سميا :الهجرة الى بلد محايد �أو الى بلد حليف .رف�ض النازيون رحيل اليهود
ال���ى فل�سطين بحجة وعوده���م الملزمة ل�صديقهم الكبي���ر مفتي القد�س»( ،)17الح���اج �أمين الح�سيني.
حجم الم�ؤامرة على فل�سطين كبير للغاية!!
على �أنّ هملر م�ضى فـي طريقه الى النهاية ،فبات الح ّل النهائي وفق ًا لمفهومه ،قائم ًا على محاولة
�إر�س���ال اليه���ود من �أوروبا وخ�صو�ص ًا من هنغاريا الى فل�سطين ،مقاب���ل اال�ستفادة المالية الهائلة!! �أ ّما
«ك���ورت بي�ش���ر فقد ر ّقي ال���ى من�صب م�ساعد الرايخ فوه���ر �أ�س �أ�س فـي كانون الثان���ي  1945كما ع ّينه
همل���ر المف ّو����ض الخا�ص ل���كل مع�سكرات االعتقال النازية فـ���ي  9ني�سان .وبهذه ال�صف���ة دعا كاز�ستنر
ال���ى مرافقته فـي جولة تفتي�شية �شاملة ،)18(».ي���ا للعجب!! فـي �أواخر خم�سينيات القرن الما�ضي ،غادر
كاز�ستن���ر �سوي�س���را مع زوجته وابنته ،وا�ستق��� ّر فـي الكيان الإ�سرائيلي ،حيث عم���ل فـي مجال ال�سيا�سة
والإع�ل�ام!! �أ ّم���ا كورت بي�شر فقد توفـي فـ���ي � 8آب  1995عن عمر  86عام ًا ،رج���ل �أعمال �شديد الثراء
ومرم���وق فـي مدينة بريمه الألمانية!! �أ ّما �إيخمان ،وال���ذي ك�شف خطة هملر الجهنمية لهتلر ،فقد دفع
الثمن غالي ًا ،و�أعدم فـي الكيان الإ�سرائيلي �سنة  !!1962لع ّله �ساهم فـي موت هملر الذي ق�ضى انتحار ًا
فـ���ي � 23أيار  ،1945ب�شكل غام����ض للغاية!! وتد ّفق �آالف اليهود من �أوروب���ا وخ�صو�ص ًا من هنغاريا الى
فل�سطين!! وعلى الفل�سطينيين �أي�ض ًا مطالبة دولتي �ألمانيا وهنغاريا بتعوي�ضات باهظة ،لقاء ما حدث!!
للهولوكو�ست الف�ضل الأ ّول فـي هجرة اليهود من �أوروبا الى فل�سطين ،ولليهود الهنغاريين والأوروبيين
إ�سرائيلي الغا�صب على �أر�ض
اليهودي الالزم لإعالن الكيان ال
ال�شرقيين الثقل الكبير فـي ت�أمين العدد
ّ
ّ
النازي بقي���ادة الرايخ فوهرر �أ�س �أ�س
فل�سطي���ن الجريحة ،وللمفاو�ضات ال�سري���ة الرهيبة بين الجناح
ّ
هاينراي����ش هملر والوكالة اليهودية العالمية والتي ت ّمت بر�ضا القيادة البريطانية العليا الحري�صة على
م�صال���ح اليهود القدرة على ت�أمين انتقال اليهود من هنغاريا و�أوروب���ا ال�شرقية الى الأرا�ضي الأوروبية
المحاي���دة وخ�صو�ص ًا �سوي�سرا ا�ستع���داد ًا النتقالهم الى الوجهة الأخيرة �أي فل�سطين ،ولموقف �إيخمان
فـ���ي ف�ض���ح ما فعله هملر ل���دى الفوهرر كما لحراك مفت���ي فل�سطين والأرا�ضي المقد�س���ة الحاج �أمين
الح�سيني لدى هتلر �إمكانية ت�أجيل الكارثة الهائلة فـي ال�شرق الأو�سط بت�أخير �إعالن الكيان الإ�سرائيلي
الغا�ص���ب م���ن � 14أيار  1945الى � 14أيار  ،1948وقد �أتى اليوم الذي تدرك به الأ ّمة العربية جمعاء دور
المفتي الحاج �أمين الح�سيني الريادي والأ�سا�سي فـي الدفاع عن حقوق فل�سطين فـي المحافل الدولية!!

130

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

وكم���ا بات الكونت فولك برن���ادوت �شاهد ًا ثقي ًال على التعاون الملتب����س والمفاو�ضات المع ّقدة بين
الراي���خ فوه���رر هاينراي�ش هملر والوكال���ة اليهودية العالمية وم���ن خلفها ال�صهيوني���ة العالمية ،بر�ضا
���ي الغا�صب على �أر����ض فل�سطي���ن ،بف�ضل اليهود
���ي �أكي���د ،فـي �سبي���ل �إقامة الكي���ان الإ�سرائيل ّ
بريطان ّ
الهنغاريي���ن والأوروبيي���ن ال�شرقيين ،ووج���ب التخ ّل�ص منه!! ب���ات �أدولف �إيخمان ،فـ���ي دائرة الخطر
ال�شديد لأ ّنه وقف بوجه هاينراي�ش هملر راف�ض ًا مفاو�ضاته المخيفة!!
برتغالي ،لمفاو�ضات هنغاريا!!
بريطاني ،وغطاء �سوي�سريّ � -سويديّ -
دعم
ّ
ّ
لق���د دعم���ت بريطانيا مفاو�ض���ات هنغاريا بين همل���ر والوكال���ة اليهودية العالمية ب�ش���كل وا�ضح،
خ�صو�ص��� ًا عبر قناة ات�ص���ال �أ�سا�سية ،هي الرابطة الهنغارية اليهودية ،الت���ي � ّأ�س�سها فـي كانون الثاني
 ،1943ثالث���ة يه���ود� :أوتو كومولي ،جوي���ل براند ،ورودولف كاز�ستن���ر مم ّثل الوكال���ة اليهودية العالمية
ّ
المحطة الرئي�سي���ة ال�ستقبال اليهود
نف�سه���ا!! وكانت �سوي�س���را ،الدولة المفتر����ض �أن تكون محاي���دة،
القادمي���ن من هنغاريا ،بمعرف���ة ومباركة الحكومة ال�سوي�سري���ة ،بعد تع ّذر �إر�سال ه����ؤالء مبا�شر ًة الى
فل�سطي���ن!! ت�ضاف الى �سوي�س���را ،الدولتان المحايدتان ،البرتغال وال�سوي���د� ،أي�ض ًا!! «وفـي �أ ّيار ،1944
و ّقع كورت بي�شر اتفاق ًا مع العائلة اليهودية الثر ّية والنافذة وايز ،مالكة م�ؤ�س�سات مانفرد وايز ال�ضخمة
فـ���ي هنغاري���ا .ومقابل هبة ممنوحة الى �أ�س �أ�س هي عبارة عن  %55م���ن �أرباح هذه الم�ؤ�س�سات ،ومبلغ
فوري من  3مليون مارك مق ّدم منهم �أي�ض ًا الى �صندوق �أ�س �أ�س ،وافق على ترحيل  35من هذه العائلة
ّ
()19
الى البرتغال» .
وكان الرايخ فوهرر �أ�س �أ�س هاينراي�ش هملر ،بالإ�ضافة الى مفاو�ضاته مع الوكالة اليهودية العالمية،
إ�سرائيلي الغا�صب على �أر�ض
رئي�سي ب�إقامة الكي���ان ال
وم���ن خلفها ال�صهيونية العالمية المهت ّمة ب�شكل
ّ
ّ
اليهودي الفاعل فـي الواليات المتح���دة الأميركية!!» وفـي
���ي
ّ
فل�سطي���ن ،منتظر ًا دعم ًا حا�سم ًا من اللوب ّ
نهاي���ة �أيلول  ،1944و�صل الى �سوي�سرا ،روزوي���ل د .ماككليللن ،قادم ًا من الواليات المتحدة الأميركية،
كو�سي���ط فـ���ي المفاو�ضات بي���ن �أ�س �أ�س والمنظوم���ة اليهودية فـي �سوي�سرا .وه���ذا الخبر الذي انتظره
همل���ر بف���ارغ ال�صبر .وفـي  5ت�شرين الثاني ،التقى كورت بي�شر ووفد مفاو�ض من قبل هملر ،ماككليللن
من�سق ًا مع
فـ���ي �أوتي���ل �سافوا .وفـي نهاية ت�شري���ن الأول  ،1944قابل الدكتور جان ماري م���وزي ،هملرّ ،
ماككليلل���ن .وافق همل���ر على و�ضع نهاية لعملية ت�صفـية اليهود وال�سم���اح بذهابهم الى �سوي�سرا،)20( ».
طبع��� ًا مقابل كمي���ات هائلة من الم���ال ،لم�صلحة هملر ،ولم�صلح���ة منظمة قدامى �أ�س �أ����س� ،أودي�سا،
لتموي���ل هروب عدد هائل من القادة النازيين والفا�شيين ،الألم���ان والأوروبيين ،الى �أميركا الجنوبية،
الحق ًا!!
ودخل���ت ال�سويد بق ّوة على خ ّ
���ط مفاو�ضات هنغاريا لإنجاحها!! ففـي بداي���ة  ،1945وفـي �أوتيل فـي
���ي بيتر كالي�س���ت ،بالتن�سيق مع هملر ،جيل���ل �ستور�ش موفد
ا�ستوكهول���م ،التق���ى الديبلوما�سي الألمان ّ
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الوكال���ة اليهودية العالمية!! علم ًا �أنّ “ راوول والنبرغ ( ،)1947 - 1912ديبلوما�سي �سويدي �أر�سل الى
هنغاري���ا �سنة  1944من قبل حكومة بالده بق�صد �إنقاذ اليه���ود الهنغاريين الموجودين فـي بوداب�ست.
ن�س���ق والنبرغ الحرك���ة الديبلوما�سية بين �سفارات الدول المحايدة ،وال�صلي���ب الأحمر الدولي ،لإنقاذ
ّ
اليه���ود .ا�ستطاع���ت هذه الحركة �إنقاذ بي���ن  30000و  ،100000و�أعطيت لهم هو ّي���ات مز ّورة� .أوقفته
ال�سلط���ات ال�سوفـياتي���ة بعد دخولها هنغاريا ،وقتل فـي �سجنه ،)21( ».يقين��� ًا �أنّ ال�سوفـيات �أرادوا معرفة
ماهية هذه المفاو�ضات!!
إجرامي� ،شاهد ّ
للحق!!
�أدولف �إيخمان رغم ما�ضيه النازيّ ال
ّ
ي�أتي خطاب �أدولف �إيخمان الذي قب�ض عليه عام  1960فـي االرجنتين على يد المو�ساد ،ثم حوكم
و�أدي���ن و�شن���ق فـي العام  ،1962وذل���ك �أثناء محاكمته ليعبر ع���ن ر�ؤية لنزاع طويل وح���ا ّد فـي ال�شرق
الأو�س���ط ،بين العرب والكي���ان الإ�سرائيلي� ،سيمتد �سنين��� ًا و�أجيا ًال�« :أردت اعتن���اق اليهودية لي�س حب ًا
فـيها ،وال حب ًا فـي �إ�سرائيل �إنما �أردت بذلك �أن �أهتف لنف�سي �أن كلب ًا يهودي ًا قد �أعدم ليدرك من �سبقوه
من الكالب .و�أنه لكم ي�سعدني قبل �أن �أموت� ،أن �أوجه ر�سالة اعتذار الى الإ�سرائيليين ،تحمل كل ندمي
وحرقتي .و�أنا �أقول لهم �أن �أ�شد ما يحز فـي نف�سي �أني �ساعدتكم على النجاة من �أفران هتلر ،لقد كنت
�أكث���ر �إن�سانية معك���م ،بينما كنتم �أكثر خبث ًا وق���ذارة �أيها الكالب� .إن �أر�ض فل�سطي���ن لي�ست �إرثكم وال
�أر�ضك���م .فما �أنتم �إال ع�صابة م���ن الإرهابيين والقتلة وم�صا�صي دماء ال�شعوب .ما كان لكم اال الحرق
فـي �أفران هتلر لتنجو الأر�ض من خبثكم وف�سقكم ويهن�أ الكون بعيد ًا عن رذائلكم .فذات يوم �سي�أتيكم
هتل���ر عربي يجتث وجودكم اجتثاث��� ًا ،ويحرق عقولكم و�أبدانكم ب�أفران النفط� .أيها الكالب  ...ي�ؤلمني
�أن �أ�شبهك���م بال���كالب ،فال���كالب تعرف الوفاء ال���ذي ال تعرفونه .لكن نجا�سة ال���كالب وحيوانيتها من
ذات �سلوكك���م .اهن����ؤوا ما �شئتم ب�إجرامكم فـي فل�سطين ،حتى تج���يء اللحظة التي تولون فـيها الأدبار
 ...وتعل���و �صراخاتك���م ت�شق العنان  ...فتذوقوا مذلة النهاية التي ال تت�ص���وروا �أنها بانتظاركم وعندها
�ستك���ون الكالب ال�ضالة �أف�ضل م�صير ًا منك���م ،)22(».يع ّبر �إيخمان ب�أق�سى الكالم و�أعنفه عن ندمه لأ ّنه
ت� ّأخ���ر فـ���ي �إعالم هتلر بدقائق المفاو�ضات بين هملر والوكالة اليهودي���ة العالمية ،م ّما �سمح للطرفـين
الفل�سطيني الذي ال ذنب له ،نتائج الحرب العالمية الثانية المد ّمرة!! و�أثناء محاكمته،
بتحميل ال�شعب
ّ
�أبرز �أدولف �أيخمان عمق الخالف وخ�صو�ص ًا فـي الأيام الأخيرة للحرب ،بين �أدولف هتلر وهاينراي�ش
هملر!! «لقد عرف �أيخمان �أن �أوامر هملر تناق�ض كلي ًا �أوامر الفوهرر ولم يلزمه الكثير للت�أكد من ذلك
رغ���م �أن التفا�صيل كانت �ستدعم روايته الحق ًا  ....وكانت �سرعة هبوط �أيخمان خالل الأ�شهر الأخيرة
م���ن الح���رب الإ�شارة الأكثر و�ضوح ًا الى �أي حد كان هتلر مح ّق ًا عندم���ا �أعلن من ملج�أه فـي برلين فـي
ني�سان � 1945أن �سرايا الحماية �أ�س �أ�س لم تعد جهاز ًا موثوق ًا.)23(».
�إنّ محاكم���ة �أدول���ف �إيخمان فـ���ي �إ�سرائيل ،دليل وا�ض���ح على اتخاذ ال�صهيونية تح���ت �ستار دولة
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�إ�سرائي���ل� ،صف���ة القا�ضي الم�س�ؤول ع���ن محاكمة النازيين عبر العالم ،رغ���م �أنّ دولة �إ�سرائيل لم تكن
موجودة خالل الحرب العالمية الثانية!! وتتناول الفـيل�سوفة الأميركية حنة �أرندت ،وهي من �أبرز علماء
االجتماع ال�سيا�سي فـي القرن الع�شرين ،بد ّقة عالية وحرفـية جريئة ،محاكمة �أدولف �إيخمان« :تعددت
القانوني على نحو
الإنحراف���ات والت�شوه���ات فـي المحاكمة وتن ّوع���ت وحملت ق�سط ًا كبير ًا من التعقي���د
ّ
ّ
الكم ال�صغير المفاجئ لحج���م �أدب ما بعد المحاكمة ،على
غط���ت فـيه ،خالل المحاكم���ة نف�سها ومن ّ
الم�ش���كالت المركزي���ة الأخالقية وال�سيا�سية وحت���ى القانونية التي طرحته���ا المحاكمة .ولقد �ساهمت
�إ�سرائي���ل نف�سها ،بت�صريحات رئي�س الوزراء ال�سيد بن غوريون قب���ل المحاكمة ،وبالطريقة التي جرى
فـيها ت�أطير االتهامات من االدعاء ،فـي �إ�ضفاء المزيد من الإرباك على الق�ضايا عبر �إيراد الئحة كبيرة
من الأهداف المنوي تحقيقها ،والتي كانت جميعها �أبعد من �إطار القانون ومن �إجراءات المحكمة� .إن
غاية �أي محكمة هي تحقيق العدالة وال �شيء غير ذلك  ...وكان هناك اعترا�ضات تتعلق بالتهمة نف�سها
ومفادها �أن �إيخمان حوكم على جرائم �ضد ال�شعب اليهودي بد ًال من جرائم �ضد الإن�سانية ،ما يعني �أن
ثم���ة اعترا�ض��� ًا على القانون الذي حوكم بموجبه �إيخمان ،وهذا هو االعترا�ض الذي �أدى الى اال�ستنتاج
المنطقي ب�أن المحكمة الوحيدة المنا�سبة للمحا�سبة على هذه الجرائم هي محكمة دولية .كما اختلفت
محاكم���ة �إيخمان عن باقي المحاكم���ات الوريثة لمحاكمات نورمبرغ فـي �أمر واحد فقط هو �أن المتهم
الدولي لكي ي�صار الى
لم يعتقل وي�سلم لإ�سرائيل قانوني ًا ،بل على العك�س :حدث انتهاك وا�ضح للقانون
ّ
جلب���ه للعدالة .باخت�صار :يكمن ف�ش���ل محكمة القد�س فـي جهلها ثالث ق�ضايا رئي�سية عرفت كلها على
المو�سع حولها منذ محكمة نورمبرغ :م�شكل���ة العدالة الم�ش ّوهة فـي
نط���اق وا�سع وجرى ت���داول النقا�ش ّ
محكمة المنت�صرين ،تقدي���م تعريف �صحيح ل الجريمة �ضد الإن�سانية� ،إدراك وا�ضح للمجرم الجديد
الذي يرتكب هذه الجريمة )24( ».لقد دفع �إيخمان �أق�سى و�أق�صى الأثمان!!
والغريب الغريب دور غودرون بورويتز ،الأميرة النازية ،وابنة هاينراي�ش هملر :دور غام�ض ومثير!
« �أ�صبحت الأميرة النازية جزء ًا من دائرة اال�ستخبارات االتحادية الألمانية �سنة  ،1960خالل ا�ستالم
راينه���ارد غيهلن مهمة �إدارة هذا الجهاز االتح���ادي .تاريخي ًا ،ترددت �شائعات مفادها �أن غيهلن تولى
مهم���ة جل���ب الأ�شخا�ص الذين ارتبطت �أ�سما�ؤه���م بالنظام النازي الى دائ���رة اال�ستخبارات االتحادية
الألماني���ة .وق���د ت�أكد هذا الأمرعلى وج���ه الخ�صو�ص عند معاين���ة حالة غودرون .وبعد وف���اة �أبيها لم
تتخ��� ّل ابن���ة هملر فقط عن لقبه لت�ستبدله بلقب زوجها ،ب���ل �أقدمت �أي�ض ًا على خطوات �أبعد بكثير عند
���م ف�صلها عام  1963بعد الك�شف عن النازيي���ن ال�سابقين الذين يعملون
عمله���ا بالجهاز االتحادي .وت ّ
فـ���ي الخدمة .)25(».وجود الأمي���رة النازية مع المخابرات الألمانية ،يفتح المج���ال �أمام الت�سا�ؤل الجا ّد
والتحليل المع ّمق عن دورها!! تنا�سق وجود غودرون الق�صير فـي اال�ستخبارات مع مرحلة اعتقال �أدولف
يرجح �أنّ غودرون م ّررت
�إيخمان من قبل المو�ساد  ...هل ل غودرون دور فـي الإيقاع ب �إيخمان و�سواه؟ ّ
إ�سرائيلي ،عبر جهاز المخابرات ال�سوفـياتية كي جي بي!!
المعلومات الخا�صة ب�إيخمان الى المو�ساد ال
ّ
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ّ
ّ
إ�سرائيلي الغا�صب على �أر�ض فل�سطني
مركزي فـي ت�أ�سي�س الكيان ال
هنغاري
دور
ّ
د� .إيلي جرجي اليا�س

ت�صفـية لمن وقف بوجه هملر ب�سبب مفاو�ضاته مع الوكالة اليهودية العالمية!!
ولت�أكي���د واقع التع���اون الوا�سع ،بين ال�صهيونية العالمية والرايخ فوه���رر هاينراي�ش هملر ،كتاب
«�أطروح���ة الرئي�س الفل�سطيني محمود عبا�س لنيل الدكتوراه فـ���ي معهد اال�ست�شراق فـي مو�سكو ،والتي
حمل���ت عن���وان :الوجه الآخر :العالقة ال�سرية بي���ن النازية والحركة ال�صهيوني���ة ،والتي تت�ضمن وثائق
اليهودي
خطيرة لم تك�شف من قبل عن تورط قادة الحركة ال�صهيونية فـي الجرائم التي حلت بال�شعب
ّ
 ....وبح�س���ب �أب���ي م���ازن ف�إن كل من حاول ق���ول الحقيقة دفع حيات���ه ثمن ًا لذلك ،وم���ن ال�شواهد التي
يوردها �أبو مازن �إيخمان الذي قام المو�ساد باختطافه من الأرجنتين وقتله ،لي�س ب�سبب م�س�ؤوليته عن
جرائ���م النازي���ة ،و�إنما كونه بد�أ يكتب ويقول الحقيقة حول من يقف وراء هذه الجرائم� ،أي�ض ًا ا�سرائيل
كا�ستن���ر ال���ذي تعر�ض ل���ه المو�ساد وقتله لأنه كان يري���د الحديث فـي المحكمة ع���ن تفا�صيل الم�ؤامرة
()26
ال�صهيونية النازية».
�صهيوني ي�ؤدي الى نكبة فل�سطين.
إلماني هملريّ -
م�ؤامرة دولية كبرى وتعاون
ّ
بريطاني ّ � -
ّ
ال ّ
ال�صهيوني الخطير والعنيف ال�ستعمار فل�سطين ،بد�أ مع انبالج �شم�س القرن
�ش���ك� ،أنّ الم�شروع
ّ
الع�شرين ،فقد « ح ّدد الم�ؤتمر ال�صهيوني الأ ّول المنعقد فـي بال �سنة  1897بحذر ،الحركة ال�صهيونية
���ودي .لم يكن �إذ ًا،
ب�أنه���ا تميل ال���ى خلق وطن فـي فل�سطي���ن ي�ضمنه الحقّ الع���ام ،ل�صالح ال�شعب اليه ّ
�أم���ر ت�شكي���ل دولة مطروح ًا ،بل وطن .وعلى الرغم من المكا�س���ب المادية التي قد توفرها ال�صهيونية،
فق���د ّ
ف�ض���ل ال�سلطان عبد الحميد المتوقد الذكاء ،عدم �سلوك ذلك ال�سبيل � ...سنة � 1902ألقى هرزل
�أم���ام الحكومة الإنكليزي���ة افتتاحيات ب�ش�أن �شبه جزي���رة �سيناء .وتو ّقف الم�شروع عن���د هذا الح ّد ...
ولع���ب التعاط���ف الإنكليزي القديم م���ع اليهودية دوره مج���دد ًا .وخالل فترة ح�ضان���ة طويلة (- 1903
 )1917ا�ستمال اليهود الى جانبهم خاللها ،كل ما تحتوي �إنكلترا من قادة وما تحتوي �أوروبا من زعماء
�سيا�سيين  ...ما �أدى الى �إعالن الحكومة البريطانية فـي  2ت�شرين الثاني  ،1917المعروف بوعد بلفور،
وفـي���ه تتطل���ع الحكومة البريطانية بعين الر�ضى ال���ى ا�ستيطان ال�شعب اليه���ودي �أر�ض فل�سطين �شرط
احت���رام حق���وق الجماعات الموجودة فـيها ووفق��� ًا للأنظمة ال�سيا�سية التي ينعم به���ا الإ�سرائيليون فـي
�أي بل���د �آخر  ...بي���د �أن ال�صهاينة حتى قبل �صدور الموافقات القانوني���ة �إنكبوا على العمل .وبمنهجية
وبالخف���اء ،راح���وا يكونون الدولة اليهودية فـي فل�سطي���ن  ،)27( « .....كانت الخط���وة الأ�سا�سية لتنفـيذ
اليهودي على يد ال�صهاينة� ،سقوط الدولة العثمانية ،وكانت الحرب العالمية الأولى هي الو�سيلة
الحلم
ّ
ال�صهيوني بده���اء كبير وجهد متوا�صل ...
كم���ا ّتم ا�ستقطاب ال�سا�س���ة البريطانيين الى دعم المحور
ّ
فكان وعد بلفور فر�صة تاريخية لل�صهاينة فـي م�شروعهم عبر ت�صويب �أعين اليهود الى �أهمية فل�سطين
فـي الذاكرة التاريخية والإن�سانية لهم ! ولكن يبقى دفعهم الى الهجرة �إليها ،ترغيب ًا �أو ترهيب ًا!!
���ودي « فمنذ العام
وكان الإنت���داب البريطان���ي على فل�سطين فر�صة هائل���ة لمزيد من النفوذ اليه ّ
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� ،1922أق��� ّر برنامج ال�سيا�سة الإنكليزية فـي فل�سطين ،بن���اء على م�شروع االنتداب الذي كان قد �أعلن،
وبن���اء عل���ى ن�ص الق���رار الد�ست���وري المن�شور ر�سمي��� ًا فـ���ي � 10آب  .1922وبح�سب ه���ذا الن�ص �أ�صبح
المن���دوب ال�سام���ي البريطاني الذي يتمتع بال�سلطتي���ن التنفـيذية والت�شريعية مع��� ًا ،حاكم ًا ا�ستعماري ًا
ـيذي ذو �صالحيات مح����ض ا�ست�شارية ،يعينه بنف�سه
م�ستب���د ًا بامتياز ،وكان يعاونه مبدئي��� ًا مجل�س تنف ّ
عل���ى �أي ح���ال ،ومجل����س ت�شريعي منتخب ،ولكن���ه لم يب�صر النور �أب���د ًا ،ب�سبب �إ�ص���رار العرب القاطع
عل���ى عدم الم�شاركة فـي انتخ���اب �أع�ضائه  ...وفـي حين �أن اليهود كان���وا يتم�سكون ب�شدة ب�إنجاز عمل
���ي من وجهة النظ���ر ال�صهيونية ،عبر تنظي���م �صفوقهم وتخ�صي�ص �أنف�سه���م بم�ؤ�س�سات عامة،
عمران ّ
كان الع���رب يكتف���ون بانته���اج �سيا�سة �سلبية تعتمد بمجمله���ا على الإحجام ،وذلك خوف��� ًا من �أن يف�سر
�أي تع���اون ب����أي �ش���كل كان ،فـي ظ ّل هيمن���ة الإنتداب على �أنه قب���ول بفكرة البيت الوطن���ي اليهودي ...
وفـ���ي الع���ام  ،1929فـي الوقت الذي كان���ت الإدارة البريطانية تفكر بالقي���ام بمحاولة جديدة لت�أ�سي�س
نظام تمثيلي م�شترك بين المجموعتين الموجودتين فـي فل�سطين ،وقعت ا�ضطرابات �آب ال�شهيرة التي
ح�صل���ت فـيها ا�شتباكات بين اليهود والعرب  ...وخل�صت نتيجة تقرير لجنة ا�ضطرابات �آب  1929فـي
فل�سطين ،البريطانية ،بو�ضوح الى الحاجة لحماية �أكثر فاعلية لم�صالح الجماعات غير اليهودية ،والى
�إع���ادة النظر بالتحكم باال�ستيط���ان وبتوزيع الأرا�ضي  ...وخالل كل فت���رة الإنتداب ،لم يكن بالإمكان
فع���ل �أي �شيء لتقلي����ص حدة التوتر اليهودي – العربي الذي بات مزمن��� ًا .ولذلك كان كافـي ًا� ،أن يغتال
عرب���ي يهوديي���ن ليلة  15ني�س���ان  ،1936ليق���وم اليهود ،على طريق���ة الع�صابات ،بقت���ل عربيين ،حتى
تندل���ع اال�ضطرابات من جديد ،وتتخذ �أبعاد ًا لم تكن بالح�سبان .واتخذ ال�صدام �شكل حرب م�صغرة:
مناو�ش���ات ،كمائن ،نهب ،تدمير ق���رى �أو م�ستعمرات ،ولم ت�ستثن واحدة من الفظائع  ...وكانت اللجنة
الملكي���ة الخا�صة بفل�سطي���ن وتقريرها الذي �أو�صى بالتق�سيم ( 22حزي���ران  ... )1937كما �أن تقرير
لجنة تق�سيم فل�سطين المودعة فـي ت�شرين الأول  ،1938خل�ص الى ثالثة احتماالت تق�سيم  ...و�إذ بدت
الحرب �أمر ًا محتوم ًا  ،عمدت الحكومة البريطانية الى �إ�صدار كتاب �أبي�ض جديد بتاريخ � 17أيار ،1939
و�إذ �أهم���ل ه���ذا المرجع م�شروع التق�سي���م الذي طالما احت ّل مركز النجومية� ،أ ّك���د �أو ًال على �أنّ �سيا�سة
�صاحب���ة الجالل���ة ال تهدف مطلق ًا الى �أن ت�صبح فل�سطين دولة يهودية ،)28( ».مهما كانت �أهمية الوعود
ديموقراطي
البريطانية لليهود ،بدء ًا من وعد بلفور ،غير �أنّ بريطانيا فـي �آخر المطاف ،مملكة بنظام
ّ
عري���ق ،تتقا�سم قراراتها الم�صيري���ة واال�ستراتيجية اتجاهات عديدة ،وقد بات���ت القناعة البريطانية
ع�شية الحرب العالمية الثانية بدولة موحدة فـي فل�سطين ي�شكل اليهود عن�صر ًا فـيها من جملة عنا�صر
عدي���دة ويبق���ى الفل�سطينيون بالتالي �أ�صحاب ق���درة �أكبر على الت�أثير ،وهذا م���ا ال ير�ضي ال�صهيونية
�أب���د ًا!! وك�أنّ لل�صهيوني���ة� ،أن تلج�أ فـ���ي محنتها الى �أ ّم الحركات العن�صري���ة� ،أي النازية ،وهملر ب�شكل
خا�ص ،الرتكاب الفظائع بحق يهود �أوروبا ،و�أوروبا ال�شرقية خ�صو�ص ًا ،وهنغاريا تحديد ًا ،فتبعث فـيهم
ّ
على وقع المذابح ومع�سكرات التعذيب كل الرجاء ب�ضرورة �أن يتحقق حلم ال�صهيونية بدولة يهودية فـي
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فل�سطين!! ولو كان لل�صهيونية �أن تبوح ب�س ّرها ،لقالت� :ألف �شكر لما فعله هاينراي�ش هملر!!
عالق���ة وثيقة عل���ى م�ستوى الم�صالح وال���ر�ؤى الم�ستقبلية ،ربط���ت النازية بال�صهيوني���ة ،وك�أ ّنهما
ت���و�أم تحت �ستار العن�صرية البغي�ضة!! فقد اتخذت العالقة بين الحركة ال�صهيونية والحكومة النازية
الر�سمي عندم���ا و ّقع الرايخ الألمان���ي والوكالة اليهودية اتفاقي���ة هعفرا� ،أي النقل
فـ���ي �ألماني���ا �شكلها
ّ
والت�سفـي���ر ،فـ���ي ني�سان عام  1933وا�ستمر العمل بها حتى الع���ام  ،1939وكانت هذه االتفاقية من �أهم
ثم���ار التع���اون ال�صهيوني الن���ازي فـي ميدان �إخالء �ألماني���ا من اليهود .فقد �سمح���ت بموجبها �ألمانيا
لليه���ود الألم���ان المهاجرين ال���ى فل�سطين بنقل �أمواله���م معهم ،مقاب���ل �إلغاء ال�صهيوني���ة للمقاطعة
االقت�صادي���ة الت���ي فر�ضها اليه���ود على الب�ضائ���ع الألمانية  ...و�أم���ا بقية اليهود فـ���ي �ألمانيا فقد كان
���ازي ي�صادر �أموالهم ب���دون �أي تعوي�ض ،وكان ال�صهاينة ينال���ون ح�صتهم من هذه الأموال
النظ���ام الن ّ
عل���ى ح�ساب يهود لم يقبلوا بالفك���رة ال�صهيونية .و�شارك فـي اال�ستفادة م���ن الأموال الم�صادرة عدد
كبي���ر م���ن زعماء ال�صهيوني���ة ،ومنهم من تقلدوا فـيما بع���د رئا�سة الوزراء فـي �إ�سرائي���ل ،مثل :ديفـيد
ب���ن غوريون ،ومو�ش���ي �شاريت ،وغولدا مائير ،وليفـ���ي �إ�شكول  ...وكان لن�شر مذك���رات ع�ضو المنظمة
ال�صهيونية الت�شيكي �إيفون روليخ ،وقع ًا �أليم ًا على ال�صهاينة ،لأنها ك�شفت حقيقة التعاون والتن�سيق بين
النازي���ة وال�صهيوني���ة  ...ومن �أ�شهر من تناول هذا المو�ضوع الكاتب :ليني برينر ،الذي ب ّين فـي كتابه:
التع���اون ال�صهيوني مع النازي���ة ،حقيقة تعاون ال�صهاينة ،لي�س مع النازيي���ن فـي �ألمانيا فح�سب بل مع
حلفاء النازية الفا�شيين فـي �أيطاليا �أي�ض ًا  ،)29(».....ومع هملر ،وفـي الأ�شهر الأخيرة للحرب العالمية
هم ال�صهاينة قيام
الثاني���ة ،بات التعاون بي���ن النازية الهملرية وال�صهيونية العالمية وثيق��� ًا وقوي ًا!! كل ّ
دول���ة �إ�سرائي���ل غ�صب ًا على التراب الفل�سطين���ي� ،سواء انت�صر النازيون �أو الحلف���اء :اال�ستفادة من ك ّل
الفر����ص المتاحة كم���ا �أراد الفوهرر للنازية �أي�ض ًا!! « وعلى المنظم���ة ال�صهيونية فـي �ألمانيا �أن تتحمل
م�س�ؤولية انت�صار هتلر كما تحملتها القوات الألمانية النازية بال�ضبط .فالأفكار التقليدية ال�سائدة ب�أن
النازي هي �أفكار غير �صحيحة فـي الواقع .وفـي هذا ال�سياق قال
ال�صهيونية حذرت اليهود من التهديد
ّ
القيادي ال�صهيوني الألماني وارنر �سيناتور �إن ال�صهيونية كانت تالئم نف�سها دائم ًا مع الدول التي تعمل
إ�سرائيلي الغا�صب على �أر�ض فل�سطين الطاهرة ،يب ّرر
فـيه���ا� ،)30(».سعي ال�صهيونية الى قيام الكيان ال
ّ
ال�صهيوني ،الغريب للغاية ،والذي �أ ّدى حكم ًا الى نكبة
الهملري -
النازي
البريطاني -
بنظرها التعاون
ّ
ّ
ّ
ّ
فل�سطين الرهيبة!!
يا لوجع فل�سطين الهائل ويا لجرحها النازف ،ويا لنكبتها التاريخية ب�سبب م�ؤامرة دولية �شاملة!! «
فبع���د الف�شل الذي منيت به �سيا�سة االنتداب ،و�إزاء ال�ضغط الأميركي ،طلبت الحكومة البريطانية فـي
 2ني�سان  1947من الأمين العام للأمم المتحدة �أن يدرج م�س�ألة فل�سطين فـي الجدول العادي لدورتها
العادي���ة التالي���ة .و�شكلت الجمعية لجنة خا�ص���ة من ممثلي �أحد ع�شر دولة للتحقي���ق فـي الأمر وتقديم
تقري���ر ب�ش�أنه .وتقدمت اللجن���ة بمقترحين �أولهما دعي بم�شروع الأغلبي���ة ،ق�ضى بتق�سيم فل�سطين مع
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�إقام���ة وح���دة اقت�صادية فـيها ،وم�شروع تبنت���ه الأقلية وق�ضى ب�إن�شاء دولة اتحادي���ة فـي فل�سطين .وقد
رف����ض الع���رب الم�شروع لأنه ق�ضى ب�إقامة دولة يهودية على  % 56من االرا�ضي الفل�سطينية بالرغم من
�أن اليهود ال يملكون �سوى  % 10من الأرا�ضي المملوكة فـيها .ولأنه كذلك يخالف �شرعة الأمم المتحدة
بحرمانها الفل�سطينيين من حقهم فـي تقرير م�صيرهم .وفـي  29ت�شرين الثاني  1947قررت الجمعية
العام���ة تق�سيم فل�سطي���ن متجاهلة حقوق �أهلها وكونهم �أكثرية فـي الب�ل�اد ويملكون  % 95من الأرا�ضي
المملوكة فـيها .وفـي � 14أيار � ،1948أعلن الم�ؤتمر اليهودي العام والدة دولة �إ�سرائيل وكان على ر�أ�سها
()31
مناحيم بن غوريون».
منطق���ة ال�ش���رق الأو�س���ط� ،ستك���ون منطقة دائم���ة اال�شتعال ،بحكم ه���ذه الم�ؤام���رة ال�ضخمة!!
وهك���ذا �أري���د لها �أن تكون بعد الح���رب العالمية الثانية� « ،إنه ال�شرق الأو�س���ط ،الذي ال يغرب يوم ًا عن
ال�شم�س� ،إال و�أحداث �أمنية واجتماعية جديدة تطبع �ساحته� .إن ا�ستمرار الأمور على ما هي عليه ،نذير
ح���روب ونزاعات م�ستقبلية ال ح�صر لها وال ع ّد .و�إذا ما ا�ستعمل���ت الأ�سلحة الفتاكة والنووية فـيها كما
يجري التح�ضير له ،ف�إن �آالما عظيمة تنتظر المنطقة ،خا�صة عندما نعرف مرجعية �إ�سرائيل الروحية
علي وعلى �أعدائي يا رب »( ،)32يا لحجم الم�ؤامرة!!
القائلةّ :
ال�صهيوني ومن الدولة الألمانية ،ومن
وي�ستحق الفل�سطينيون والعرب تعوي�ضات كبيرة ،من الكيان
ّ
الدول���ة البريطانية ،ومن الدولة الهنغارية ،والأمم المتحدة �أي�ض ًا ،نتيجة لنتائج هذه الم�ؤامرة الدولية
الخطي���رة ،وله���ذا التع���اون الرهيب بين النازيي���ن جناح هاينراي����ش هملر والوكال���ة اليهودية العالمية
وال�صهيونية العالمية ،بمعرفة بريطانية ت�صل حتى حدود الرعاية!!
خادم الحرمين ال�شريفـين ،الملك عبد العزيز �آل �سعود ،يحاول جاهداً �إنقاذ فل�سطين!!
ّ
العربي
يلخ����ص الرئي�س الم�صري ال�سابق جمال عبد النا�ص���ر حجم الخطر الم�ستجد على العالم
ّ
وق�ضاي���اه�« :إنن���ي ال �أعتبر ال�شيوعية خط���ر ًا علينا ،و�إذا كانت خطر ًا ف����إن مقاومتها ال تكون بالأحالف
الع�سكري���ة ،لأن ال�سوفـيات لن يهاجم���وا ال�شرق الأو�سط بالجي�ش الأحمر ،و�إنم���ا �سوف يحاولون � -إذا
حاولوا  -النفاذ من جهات داخلية� ،ساءت �أو�ضاعها ب�سبب التخلف والإ�ستغالل والتبعية  ...ومهما يكن
ف�إن���ي �أ�س ّلم ب�أنه قد تكون هناك �أخطار علينا ،و�أول ه���ذه الأخطار �إ�سرائيل ،وو�سيلتنا فـي مقاومة هذه
العالمي
اللبناني
العربي الم�شترك  ،)33(» ...وهذا تو ّقع �شارل مالك المف ّكر
الأخط���ار هي ميثاق الدفاع
ّ
ّ
ّ
العربي حقائق ثالث ًا �أخيرة� :أوالها،
ؤيوي�« :إني �أرى ب�صدد و�ضع �إ�سرائيل فـي العالم
اال�ستراتيجي والر� ّ
ّ
ّ
�أن العال���م العرب���ي لن ينام على ال�ضي���م ،وقد وقع به �ضيم فـ���ي فل�سطين .والثاني���ة� ،أن العالم العربي
ل���ن يتمك���ن من محق اليهود فـي فل�سطي���ن ،و�إ�سرائيل لن تتمكن من محق العال���م العربي .والثالثة� ،أن
طبيعة الحركة ال�صهيونية وثابة ،وعالقتها بالعالم العربي محتم عليها �أن تكون و�أن تظل وثابة كذلك.
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وه���ي لذلك �ستنزع حتمي ًا وطبيعي ًا نحو �إحدى نتيجتين� :إم���ا اكت�ساح العالم العربي وال�سيطرة عليه� ،أو
انك�ساره���ا هي وكبها فـي البح���ر .مق�ضي على ال�صهيونية ،وقد ا�ستقرت فـ���ي و�سط العالم العربي� ،أن
تتغل���ب �أو تغل���ب� ،أن تبقى بقاء ال�سيطرة �أو تفن���ى� .أما ال�سالم بينها وبين محيطه���ا العربي ،والتفاهم
ال�ص���ادق ،فال �إمكان لقيامهما� .إن تاريخنا فـي المائة �سن���ة القادمة هو بال�ضبط تفاعل هذه الحقائق
الثالث� .أي �أن هذه الحقائق الأخيرة هي مبادئ التاريخ العربي فـي القرن القادم ،)34( ».حقائق �صعبة
ومريرة!!
�أ ّم���ا والمفاو�ضات ال�سرية بين الأميركيين والنازيين تجري ب�صمت ،عتّم الأميركيون �سريع ًا ،على
ط���رح لم�ؤ�س����س المملكة ال�سعودية ،خادم الحرمي���ن ال�شريفـين الملك ال�سعودي عب���د العزيز �آل �سعود
خ�ل�ال اجتماع���ه التاريخي مع الرئي����س الأميركي فرانكلي���ن روزفلت فـي � 14شب���اط  ،1945على متن
البارجة الأميركية كوين�سي فـي مياه قناة ال�سوي�س ،يق�ضي ب�إعطاء اليهود وطن ًا بدي ًال فـي �أف�ضل �أرا�ضي
الألم���ان المهزومين!! كان طرح الملك عبد العزيز منطقي ًا وجريئ ًا لإبعاد الحلم اليهودي عن فل�سطين
و�س���ط الم�ؤام���رة الكب���رى ،وقد رف�ضه الغ���رب ب�شكل حا�سم!! فمن���ذ �ست �سنوات خل���ت ،على م�شارف
الح���رب العالمي���ة الثانية ،كانت الخيارات كثيرة « فقد طرح ،من���ذ عام  ،1938عدد من البلدان بر�سم
���ي .اذ اقترح ال�سيد نيفـيل �شامبرلين فـي نهاي���ة  1938ومطلع � ،1939أن كينيا قد
اال�ستعم���ار ال�صهيون ّ
ت�صل���ح الى درجة محبذة لإقام���ة اليهود .وفـي الوقت نف�سه� ،أورد ال�سيد ماكدونالد ،وزير الم�ستعمرات
البريطان���ي بدوره ،فك���رة ا�ستعمار غويانا االنكليزي���ة .و�أردف رئي�س الوزراء يومه���ا معلن ًا �أن الحكومة
تنظ���ر الى ه���ذا االقتراح بعين العط���ف .ووعد ب�إجراء تحقيق ف���وري بوحي من التعاط���ف .وكما لو �أن
اقتراح ًا ي�ستدرج �آخر ،قاد د� .شتاينبرغ ،ممثل الجمعية الإقليمية فريالند ومركزها فـي لندن ،وينتمي
�إليه���ا عدد من ال�سيا�سيي���ن اليهود فـي البلدان الأنكلو�سك�سونية باقت���راح توطين اليهود فـي �أو�ستراليا،
فـ���ي �إقليم كامبرلي .وفـي مطلع  ،1939بناء على اقتراح بع�ض الأو�ساط الأميركية بالد الأل�سكا ،كلفت
الحكومة الأميركية لجنة ر�سمية بالقيام بتحقيق لمعرفة ما �إذا كان م�شروع كهذا قاب ًال للتحقيق(.)35
خاتمة
�أ ّم���ا وقد �سقط���ت جميع االحتم���االت المطروحة :لم ي�ستط���ع الفوهرر �أدولف هتل���ر تطبيق ّ
خطته
ال�شامل���ة بنق���ل اليهود م���ن �أوروبا الى جزي���رة مدغ�شقر الإفريقي���ة ،ب�سبب حجم التعقي���دات التقنية،
وانته���ى خي���ار الدولة اليهودية فـي �شبه جزي���رة القرم قبل �أن يبد�أ ب�سبب المعار�ض���ة ال�شر�سة للزعيم
���ي ج���وزف �ستالين ،وتب ّددت المح���اوالت الأوروبية والبريطانية اال�ستعرا�ضي���ة لإقناع الوكالة
ال�سوفـيات ّ
اليهودي���ة العالمية ب�إقامة الدول���ة اليهودية المنتظرة فـي �أماكن مختارة عب���ر العالم ،لم يبق � اّإل خيار
���ي الغا�صب على �أر�ض فل�سطي���ن الطاهرة!! ودعم
ال�صهيوني���ة الأ ّول والأخي���ر� :إقامة الكيان الإ�سرائيل ّ
بريطاني���ا المطل���ق موجود ،وهي الدول���ة المنتدبة على فل�سطين ،ولها �أن تقنع ال���ى ح ّد ممكن ،القيادة
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الأميركي���ة الالمبالي���ة وقتذاك بالطموحات ال�صهيونية!! بينما تو ّل���ت ال�صهيونية دفع الوكالة اليهودية
العالمية الى مفاو�ضات �سرية ومتقنة ،مع قائد الأجهزة الأمنية الألمانية النازية الرايخ فوهرر �أ�س �أ�س
هاينراي����ش هملر ،الذي ب���ات فـي الأ�شهر الأخيرة من الحرب العالمي���ة الثانية الخائن الأكبر فـي نظر
هتل���ر ،والجاهز لتل ّقف المبادرة ،فهو ط ّبق توجيهات هتلر الواردة فـي كتاب كفاحي ،و�أطلق مع�سكرات
الم���وت والتعذيب فـ���ي �أوروبا ال�شرقية ،لك ّن���ه احتفظ بالكلم���ة الفا�صلة :اليهود مقاب���ل المال ،الطاقة
ال�سكاني���ة اليهودي���ة الأوروبية الى فل�سطي���ن ،والمال لتمويل خزانة هملر وم�شاريع���ه العديدة ،ومنظمة
قدام���ى �أ�س �أ�س �أودي�سا!! وقد حاول مفتي القد�س والديار المقد�سة الحاج �أمين الح�سيني ،من برلين،
تعطي���ل برنامج هملر ،بالت�أثير على هتل���ر ،الذي طلب �أخير ًا بنقل اليهود المفرج عنهم وفق مفاو�ضات
همل���ر الى بلدان محايدة ك�سوي�س���را!! بينما ن�شط م�ؤ�س�س المملكة العربي���ة ال�سعودية ،خادم الحرمين
إ�سرائيلي على جزء
ال�شريفـين ،الملك عبد العزيز �آل �سعود ،بال�ضغط على الأميركيين لإقامة الكيان ال
ّ
من �أرا�ضي �ألمانيا المهزومة ،باعتبارها من �س ّبب الهولوكو�ست لليهود ،لكن جهوده لم تثمر!!
وث ّمة من دفع الثمن ،وما �أكثرهم!! هرمان فغالين ممثل هملر لدى هتلر ،وزوج غريتل �شقيقة �إيفا
ب���راون حبيبة هتلر ،والعالم بدقائ���ق تفا�صيل مفاو�ضات هملر مع الغربيين والوكالة اليهودية العالمية،
موت��� ًا بالر�صا����ص فـي المعق���ل!! �أما و�سيط همل���ر مع الغربيي���ن ،الكونت فولك برن���ادوت ،فتبعته لعنة
الأق���دار الى فل�سطي���ن حيث قتل على يد الع�صاب���ات ال�صهيونية التي اتفقت على �إه���دار دمه!! وبينما
انتف����ض �أدولف �إيخمان على مفاو�ضات هملر ال�سرية علن ًا ،ف�أ�صب���ح فري�سة المو�ساد الإ�سرائيلي الذي
النازي رودولف ه�س،
�أوقف���ه فـي �أميركا الجنوبي���ة ،الى �أن حوكم و�أعدم فـي �إ�سرائيل!! ولع��� ّل الزعيم
ّ
ق�ض���ى كل حيات���ه فـ���ي ال�سجن ،ل�ضمان ع���دم بوحه بالحقائق الرهيب���ة!! والملفت ج��� ّد ًا لالنتباه الدور
إ�سرائيلي الغا�صب فـي فل�سطي���ن ،فلقد تد ّفق عدد هائل من
المركزي فـ���ي ت�أ�سي�س الكيان ال
���اري
ّ
الهنغ ّ
ّ
اليهود الهنغاريين والأوروبيين ال�شرقيين الى فل�سطين المع ّذبة ،التي تح ّملت م�ؤامرة كبرى كهذه ،على
���م ال�صهيونية البتة ،كم قتل الهولوكو�ست من يهود ،بل ما
امت���داد نكب���ة من العذابات ال تنتهي!! وال يه ّ
اليهودي!! فتولدت
العن�صري الحا ّد على العقل
ال�صهيوني
�أ ّدى �إلي���ه الهولوكو�ست� :سيطرة كاملة للفكر
ّ
ّ
ّ
دول���ة ال ت�ؤمن �إال بالق���وة الفائ�ضة وال�سلطة المطلق���ة والعنف الزائد والحرب الدائم���ة :دولة �إ�سرائيل
العن�صرية بامتياز!!
وعل���ى وقع نهاية الحرب العالمية الثاني���ة المد ّمرة والقا�سية ،ن�شطت المفاو�ضات ال�سر ّية ،ب�سرعة
مريب���ة وطاقة غريبة ،بي���ن �ألمانيا النازية  -الرايخ فوهرر �أ�س �أ�س هاينراي�ش هملر ،والوكالة اليهودية
اليهودي فـ���ي الواليات المتحدة الأميركي���ة ،وما و ّفروه
العالمي���ة وخلفه���ا ال�صهيوني���ة العالمية واللوبي
ّ
هم �أن تكون �أر�ض فل�سطين،
م���ن �إمكانيات مالية باهظة وهائلة ،لإنجاح ه���ذه المفاو�ضات الرهيبة :ال ّ
إ�سرائيلي الغا�صب ،بفائ�ض الق ّوة ،فـي مقابل توفـير المال ،ك ّل المال
الأر����ض المختارة لإقامة الكيان ال
ّ
ال�ض���روري ،لم�شاريع النازيين الم�ستقبلية كت�أمين عمليات هروبهم ال���ى �أميركا الجنوبية!! ولقد ت� ّأخر
ّ
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ّ
ّ
إ�سرائيلي الغا�صب على �أر�ض فل�سطني
مركزي فـي ت�أ�سي�س الكيان ال
هنغاري
دور
ّ
د� .إيلي جرجي اليا�س

الفوه���رر �أدول���ف هتلر فـي التدخ���ل لن�صرة مفتي فل�سطين الح���اج �أمين الح�سيني كثي���ر ًا ،و�سط دعم
���ي مطل���ق لتلك المفاو�ضاتّ ،
وغ�ض نظر من الأميركيي���ن وال�سوفـيات!! وقد و ّفرت معظم الدول
بريطان ّ
الحيادي���ة ،ك�سوي�س���را وال�سوي���د والبرتغال ،الغط���اء لنجاح هذه المفاو�ض���ات � ،اّإل �إ�سباني���ا  -الكاوديو
إ�سرائيلي الغا�صب ،بعد الحرب العالمية
الجن���رال فران�سي�سكو فرانكو ،الذي لن يعترف �أبد ًا بالكيان ال
ّ
أبي �أن يتحمل تبعات الحرب العالمية الثانية كاملة ،وال ذنب له
الثاني���ة!! ه���ل ق ّدر لل�شعب
الفل�سطيني ال ّ
ّ
فـي اندالعها �أبد ًا؟؟
للأم���م المتح���دة ول���دول العالم ولمنظم���ات ال�س�ل�ام ،االتعاظ من كل ه���ذه التج���ارب الم�ؤلمة،
للإ�س���راع فـي �إيجاد الحلول الناجعة لأزمات ال�شرق الأو�س���ط المتوا�صلة ،و�سببها الأ ّول ت�أ�سي�س الكيان
والفل�سطيني!! ف�سبعون
العربي
���ي الغا�صب!! مع �ضرورة �إعادة الحقّ الى �أ�صحابه :ال�شعبي���ن
ّ
ّ
الإ�سرائيل ّ
عام ًا من العنف فـي ال�شرق الأو�سط كافـية ،وتغليب منطق الحوار وال�سالم هو الح ّل فـي مواجهة منطق
العن�صري���ة!! ولجامعة الدول العربية� ،أن تطالب بتعوي�ضات من دول �أوروبية ،و�ضمن ًا بريطانيا و�ألمانيا
وهنغاريا ،لأدوارهم الملتب�سة التي �أ ّدت الى نكبة فل�سطين!!
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مجل�����س الأم����ن الدولي هو �أحد �أجهزة الأم����م المتحدة الرئي�سة وهو يعد من وجه����ة نظر عدد غير قليل
من رجال القانون الدولي ،الع�ضو الأهم بين الأع�ضاء ال�ستة :فب�إمكان المجل�س بما له من �سلطة ا�ستن�سابية
يو�صف ما يراه تهديدا» لل�سلم �أو �إخالال» به �أو عمال» من �أعمال العدوان.
�سندا» للمادة  39من الميثاق� ،أن ّ
وب�إم����كان المجل�����س �أي�ض����ا»� ،سندا» للم����ادة  41من الميثاق �أن يتخ����ذ عقوبات غير ع�سكري����ة بحق الدول
الراف�ضة �أو غير المتعاونة فـي مجال تطبيق قراراته ال�صادرة تحت الف�صل ال�سابع .وقد ي�صل به الأمر �إلى
ا�ستخدام القوة الع�سكرية �أي�ضا» �سندا» للمادة .42
وعل����ى الرغم م����ن تلك المكانة التي �أفردها ميثاق الأمم المتحدة لمجل�����س الأمن الدولي� ،إ ّال �أن العالقة
بين هذا الأخير وبين الميثاق كانت دائما» عالقة جدلية و�إ�شكالية:
�إذ م����ن ناحية� ،أن����اط الميثاق بمجل�س الأمن �صالحي����ات هائلة و�ألقى على عاتق����ه م�س�ؤوليات ج�سام فـي
مجال ال�سلم والأمن الدوليين.
وم����ن ناحية �أخ����رى� ،إن المجل�س محكوم بما �أني����ط به من �صالحيات بحيث ال يمل����ك �أن يتجاوز �إرادات
وا�ضعي الميثاق فـيما اتفقوا عليه.
من هنا تبرز �أهمية البحث فـي العالقة بين مجل�س الأمن والميثاق ( )1وبينه وبين القانون الدولي على
اعتب����ار �أن الميث����اق ي�شكل جزء ًا م����ن القانون الدولي بالنظر لكونه معاهدة دولي����ة �أو ًال وبالنظر للعدد الكبير
للدول الموقعة عليه ثاني ًا(.)2
ومن ّثم ،تبرز �أهمية البحث �أي�ض ًا فـي �إمكانية الطعن بقرارات مجل�س الأمن الم�شوبة بعيوب ج�سيمة كي
ال يتحول هذا الأخير �إلى وح�ش كا�سر ال لجام له(.)3
 -1فـي العالقة بين مجل�س الأمن وميثاق الأمم المتحدة
فـ����ي الواق����ع� ،إن القاع����دة المعمول بها فـي القانون الدول����ي فـيما يتعلق بالعالقة بي����ن المنظمة �أو الهيئة
المن�ش�أة والإتفاقية التي �أن�ش�أتها ،تقول ب�ضرورة خ�ضوع الهيئة لأحكام الإتفاقية التي انبثقت عنها.
فـيم����ا يتعل����ق بميثاق الأم����م المتحدة ،ن�شير �إلى �أنه ل����م يتطرق لطبيعة العالقة بين����ه وبين مجل�س الأمن
ب�ش����كل واف و�شامل فاكتفى ب�إثارة المو�ضوع ب�صورة عر�ضي����ة تع ّمد فـيها الغمو�ض وذلك فـي المادة  24التي
جاء ن�صها على ال�شكل التالي:
“ -رغب����ة فـ����ي �أن يك����ون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة �سريع ًا فع����ا ًال ،يعهد �أع�ضاء تلك الهيئة
�إل����ى مجل�����س الأمن بالتبعات الرئي�سية فـ����ي �أمر حفظ ال�سلم والأمن الدولي ويوافق����ون على �أن هذا المجل�س
يعمل نائب ًا عنهم فـي قيامه بواجباته التي تفر�ضها عليه هذه التبعات.
 يعمل مجل�س الأمن فـي �أداء هذه الواجبات وفق ًا لمقا�صد الأمم المتحدة ومبادئها وال�سلطات الخا�صةالمخول����ة لمجل�س الأم����ن لتمكينه من القيام بهذه الواجب����ات مبينة فـي الف�صول ال�ساد�����س وال�سابع والثامن
والثاني ع�شر».

143

الدرا�سات الأمنية
العدد 83

حدود جمل�س الأمن و�إمكانية الطعن فـي قراراته
الرائد الدكتور توفـيق احلاج

وعليه ،وبالإ�ستناد �إلى ن�ص المادة المذكورة يمكن تدوين المالحظات التالية:
�أ� -إن ال����دول الموقع����ة عل����ى الميثاق لم تر فـ����ي مجل�س الأمن مجرد جهاز قامت ه����ي ب�إن�شائه كجزء من
منظمة دولية بل ر�أت فـيه �أكثر من ذلك وذلك عندما �أرادته نائب ًا عنها فـي �أداء الوظائف المناطة به.
من هنا يبرز �أول �إختالف فـي طبيعة العالقة التي تربط عادة الدول بالمنظمات التي �أن�ش�أتها.
فال����دول غالب���� ًا ما تحتفظ لنف�سها بهام�ش من التحرك فـي �إطار عالقتها بالمنظمات التي تن�شئها وتبقى
دائم���� ًا متم�سك����ة بمبد�أ ال�سيادة فـي مواجهة هذه المنظمات وهو ما لم يح�صل مع مجل�س الأمن الدولي الذي
وج����د بحوزته تفوي�ض ًا على بيا�ض ووكالة مفتوحة وحتى غير قابلة للعزل �إال ب�شروط �شبه تعجيزية وذلك من
قبل الدول الموقعة على الميثاق.
ب� -إن وا�ضع����ي الميث����اق قد قيدوا عمل مجل�����س الأمن بقيد وحيد :العمل وفق���� ًا لمقا�صد الأمم المتحدة
ومبادئها.
وعلي����ه يط����رح الت�سا�ؤل ح����ول �سبب عدم الن�ص عل����ى �أن يعمل مجل�س الأمن وفق ًا لأح����كام الميثاق؟؟ هل
�سقط ذلك �سهو ًا �أم �أن وا�ضعي الميثاق قد �أغفلوا عن �سابق ت�صور وت�صميم �إدراج مثل هذه العبارة؟؟؟
الواقع �أنه من ال�صعوبة بمكان القول ب�أن ذلك ح�صل �سهو ًا �إذ �أن الفرق بين «العمل وفق ًا لأحكام الميثاق»
و»العم����ل وفق ًا لمقا�صد الأمم المتحدة ومبادئها» هو فرق ب ّي����ن ووا�ضح وال يمكن �إغفاله �أو القول ب�أنه ح�صل
بطريقة عفوية �سيما و�أن الأمر يتعلق بميثاق الأمم المتحدة �أي ميثاق �أكبر منظمة على ال�صعيد الدولي.
ما ي�ؤكد هذا التحليل ،رف�ض م�ؤتمر �سان فران�سي�سكو القتراح تعديل مقدم من النروج على الفقرة الثانية
م����ن المادة  24من الميثاق يق�ضي ب�إ�ضافة عبارة “وفق ًا لأحكام الميثاق” وكذلك رف�ضه �أي�ض ًا لم�شروع ن�ص
مقدم من ت�شيكو�سلوفاكيا يق�ضي ب�أنه فـي حال وجد مجل�س الأمن �أن �إحالل ال�سلم والأمن الدوليين ال يمكن
�أن يت����م �إ ّال ب�إج����راءات ال تتف����ق مع المبادئ الأ�سا�سي����ة وخا�صة تعديالت فـي الح����دود الإقليمية ،يتعين طرح
الق�ضية على الجمعية العامة.
رف�����ض الم�ؤتمرون الإقتراحين المذكورين انطالق ًا من ر�أي مفاده �أن �إحالل ال�سالم والأمن الدوليين قد
ي�ستدعي فـي بع�ض الأحيان اتخاذ �إجراءات �إ�ستثنائية �أو غير من�صو�ص عليها فـي الميثاق.
ج� -إن المبادئ القانونية الم�ستخل�صة من مبادئ الميثاق ومقا�صده هي:
 مبد�أ الم�ساواة وعدم التمييز بين الدول وال�شعوبي�ستخل�ص هذا المبد�أ من الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثاق وكذا من الفقرة الأولى من المادة
الثانية منه.
ن�صت الفقرة الثانية من المادة الأولى على ما يلي:
ّ
“�إنم����اء العالق����ات الودية بين الأمم عل����ى �أ�سا�س �إحترام المبد�أ الذي يق�ض����ي بالت�سوية فـي الحقوق
بين ال�شعوب.”...
ن�صت الفقرة الأولى من المادة الثانية على ما يلي:
بدورهاّ ،
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“تقوم الهيئة على مبد�أ الم�ساواة فـي ال�سيادة بين جميع �أع�ضائها”.
يق�ص����د بمبد�أ الم�ساواة وعدم التمييز بين الدول وال�شعوب بالن�سبة لمجل�س الأمن� ،أنه فـي حال عر�ضت
ق�ضي����ة عل����ى هذا الأخي����ر ،ينبغي علي����ه �أن يتعاطى معها بمعيار واح����د بحيث ال يميز بين دول����ة كبيرة ودولة
�صغيرة وينبغي �أن تكون ردة فعله متوازنة وبعيدة عن �إزدواجية المعايير و�سيا�سة الكيل بمكيالين.
بعب����ارة �أخرى ،فـي حال عر�ضت ق�ضية على مجل�س الأمن وو�صفها على �أنها ت�شكل تهديد ًا لل�سلم والأمن
الدوليي����ن ،ف�إنه ينبغ����ي عليه بح�سب المبد�أ المذكور فـي حال عر�ضت علي����ه ق�ضية بنف�س الموا�صفات ونف�س
الظ����روف �أو بظ����روف م�شابهة �أن يق����وم بتو�صيفها �أي�ض ًا كتهدي����د لل�سلم والأمن الدوليي����ن و�أن يتخذ بالتالي
الإجراءات الآيلة لدرء هذا التهديد.
 حق تقرير الم�صير لل�شعوب والدولي�ستخل�����ص هذا المب����د�أ من الفقرة الثانية من الم����ادة الأولى من الميثاق وكذا م����ن الفقرة ال�سابعة من
المادة الثانية منه.
ن�صت الفقرة الثانية من المادة الأولى من على ما يلي:
ّ
“�إنماء العالقات الودية بين الأمم على �أ�سا�س احترام المبد�أ الذي يق�ضي بالت�سوية فـي الحقوق بين
ال�شعوب وب�أن يكون لكل منها تقرير م�صيرها.”....
ن�صت الفقرة ال�سابعة من المادة الثانية على ما يلي:
بدورهاّ ،
“لي�����س فـ����ي ه����ذا الميثاق ما ي�س����وغ للأمم المتح����دة �أن تتدخل فـ����ي ال�ش�ؤون التي تك����ون من �صميم
ال�سلط����ان الداخلي لدولة م����ا ،ولي�س فـيه ما يقت�ضي الأع�ضاء �أن يعر�ضوا مث����ل هذه الم�سائل لأن تحل بحكم
هذا الميثاق ،على �أن هذا المبد�أ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة فـي الف�صل ال�سابع”.
يق�ضي هذا المبد�أ ب�أن تتمتع ال�شعوب والدول بحرية اختيار نظامها ال�سيا�سي وانتخاب حكامها بعيد ًا عن
�أي �ضغوط �أو تدخالت قد تمار�س عليها من قبل الدول الكبرى.
ه����ذا يعن����ي �أنه ينبغ����ي على مجل�س الأم����ن �أن يمتنع فـي ما يتخذه م����ن قرارات عن التدخ����ل فـي ال�ش�ؤون
الداخلية للدول الأع�ضاء ال �سيما ما تعلق منها بنظام الحكم و�آلية اختيار الحكام ونحو ذلك...
�إال �أن ه����ذا المنع يخت�ص فقط بالقرارات التي يتخذها مجل�س الأمن تحت الف�صل ال�ساد�س من الميثاق
�أ ّم����ا بالن�سب����ة للق����رارات المتخذة تحت الف�صل ال�ساب����ع �أي تلك التي يتخذها المجل�س عل����ى �سبيل الرد على
تهديد لل�سلم والأمن الدوليين ،فهي غير م�ستهدفة بهذا المنع.
ه����ذا يعني �أنه ب�إمكان مجل�����س الأمن �أن يخرج على هذا المبد�أ (تقري����ر الم�صير لل�شعوب والدول وعدم
التدخ����ل فـ����ي �ش�ؤونها) طالما �أن الهدف م����ن التدبير المتخذ من قبله هو مواجهة م����ا يحيط بال�سلم والأمن
الدوليين من تهديدات.
ق����د يقال فـي ه����ذا المجال �أن وا�ضعي الميثاق �آث����روا واعتمدوا مبد�أ الغاية تب����رر الو�سيلة عبر �سماحهم
لمجل�س الأمن بالخروج على مبد�أ من�صو�ص عليه فـي الميثاق وذلك خدمة لل�سلم والأمن الدوليين.
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 عدم ا�ستخدام القوة فـي العالقات الدولية �أو التهديد بها.ن�صت على ما يلي:
ي�ستخل�ص هذا المبد�أ من الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق التي ّ
“يمتنع �أع�ضاء الهيئة جميع ًا فـي عالقاتهم الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة �أو ا�ستخدامها �ضد
�سالمة الأرا�ضي �أو الإ�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة �أو على وجه �آخر ال يتفق ومقا�صد الأمم المتحدة”.
يفـي����د هذا المبد�أ ب�أنه يمتنع على الدول الأع�ض����اء لي�س فقط اللجوء �إلى القوة ك�سبيل لحل ما بينهم من
خالفات على ال�صعيد الدولي ،بل �أي�ض ًا التهديد با�ستخدام القوة.
يطرح الت�سا�ؤل حول المق�صود بالقوة هنا ،هل هي القوة الع�سكرية �أو �أي قوة �أخرى؟
الواق����ع �أن ظاه����ر الن�����ص وال�سياق ال����ذي ورد فـيه ،يفـي����دان �أن المق�ص����ود بالقوة هنا الق����وة الع�سكرية
باعتبارها الأكثر تهديد ًا ل�سالمة الأرا�ضي والإ�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة.
ه����ذا ال يعني �أن فر�ضي����ة القوة الإقت�صادية وغيره����ا م�ستبعدة تمام ًا ال�سيما مع �سي����ادة العولمة وانهيار
الح����دود الإقت�صادية بين الدول عل����ى النحو الذي فقدت معه الدول الرقابة عل����ى �أنظمتها الإقت�صادية على
نحو كبير.
�أ�ض����ف �إلى ذلك �أن مفه����وم الحرب لم يعد يقت�صر فقط على الح����روب الكال�سيكية حيث المواجهة تتم
ع����ادة بي����ن جي�شي����ن نظاميين ،بل ب����ات مفهوم الحرب �أ�شم����ل و�أو�سع مع ان����دالع الحروب بالوكال����ة وانت�شار
الح����روب الأهلي����ة والنزاعات الم�سلح����ة الدولية وغير الدولي����ة وات�ساع موجة الإرهاب وب����روز الكيانات �شبه
الدولتية �أوالعابرة للحدود.
عل����ى �صعيد مجل�����س الأمن� ،إن التقيد بهذا المبد�أ (حظر ا�ستخدام القوة فـي العالقات الدولية) يفر�ض
عل����ى المجل�س �أن يتخذ ما يراه منا�سب ًا من قرارات بغي����ة و�ضع حد للتهديدات و�ضروب ا�ستخدام القوة التي
تتم على النحو «الذي ال يتفق مع مقا�صد ومبادئ الأمم المتحدة».
ت�س����ا�ؤل �آخر يطرح فـي هذا المجال :ما المق�ص����ود با�ستخدام القوة على النحو الذي ال يتفق مع مقا�صد
ومبادئ الأمم المتحدة؟
ن�ص عليه الميثاق من ا�ستثناءين على مبد�أ حظر ا�ستخدام القوة فـي العالقات
لع ّل الإجابة تكمن فـي ما ّ
الدولي����ة� :إجراءات الأمن الجماع����ي (التدابير التي يتخذها المجل�س الأمن تح����ت الف�صل ال�سابع) والدفاع
الفردي والجماعي.
ه����ذا يعني �أن مجل�س الأم����ن ال يتحرك �ضد الدولة التي ت�ستخدم القوة تح����ت عنوان الدفاع عن النف�س،
ن�صت على الحق الطبيعي
�إال �أن هذا ال يعني �أنه يقف موقف المتفرج ،ذلك �أن المادة  51من الميثاق والتي ّ
للدفاع الفردي والجماعي ،ربطت ا�ستخدام الدفاع بعدم تدخل مجل�س الأمن وذلك بن�صها على ما يلي:
“لي�����س فـ����ي ه����ذا الميثاق ما ي�ضع����ف �أو ينق�ص الحق الطبيعي للدول ف����رادى وجماعات ،فـي الدفاع
ع����ن �أنف�سه����م �إذا اعت����دت قوة م�سلحة على �أح����د �أع�ضاء الأمم المتح����دة وذلك �إلى �أن يتخ����ذ مجل�س الأمن
التدابي����ر الالزم����ة لحفظ ال�سلم والأمن الدول����ي والتدابير التي اتخذها الأع�ض����اء ا�ستعما ًال لحق الدفاع عن
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النف�س تبلغ �إلى المجل�س فور ًا.”...
وبالتالي حتى فـي حالة الدفاع ،ينبغي على الدولة التي تت�صرف تحت هذا العنوان �أن تبلغ مجل�س الأمن
م����ا اتخذت����ه من تدابير دفاعية كي يت�سنى له الإطالع على الو�ض����ع واتخاذ ما ينبغي من �إجراءات على �سبيل
حفظ ال�سلم والأمن الدوليين.
وعليه ،تتوقف الدولة عن الدفاع بمجرد تحرك مجل�س الأمن واتخاذه ما يكفـي من تدابير لدرء الخطر.
وهذا الأخيرال يتكل على ما اتخذته الدولة المعنية من تدابير على �سبيل �صد الهجوم الذي تعر�ضت له ،
بل ينبغي عليه �أن يتحرك وي�ضطلع بما �أوكل �إليه من �صالحيات ومهام وم�س�ؤوليات فـي مجال ال�سلم والأمن
الدوليين.
 حفظ ال�سلم والأمن الدوليين وحل النزاعات �سلمي ًاي�ستخل�ص هذا المبد�أ من الفقرتين الأولى والثانية من الميثاق وكذا �أي�ض ًا من الفقرة الثالثة من المادة
الثانية منه.
ن�صت الفقرة الأولى من المادة الأولى على ما يلي:
ّ
ً
“حف����ظ ال�سل����م والأم����ن الدولي ،وتحقيقا لهذه الغاي����ة تتخذ الهيئة التدابي����ر الم�شتركة الفعالة لمنع
الأ�سب����اب الت����ي تهدد ال�سل����م ولإزالتها ،وتقمع �أعم����ال العدوان وغيره����ا من وجوه الإخ��ل�ال بال�سلم ،وتتذرع
بالو�سائل ال�سلمية ،وفق ًا لمبادئ العدل والقانون الدولي ،لحل المنازعات الدولية التي قد ت�ؤدي �إلى الإخالل
بال�سلم �أو لت�سويتها».
ن�صت الفقرة الثانية من المادة الأولى على ما يلي:
بدورهاّ ،
“�إنماء العالقات الودية بين الأمم على �أ�سا�س احترام المبد�أ الذي يق�ضي بالت�سوية فـي الحقوق بين
ال�شعوب.»ً ...
ن�صت الفقرة الثالثة من المادة الثانية على ما يلي:
وكذا �أي�ض ًاّ ،
“يف�����ض جميع �أع�ض����اء الهيئة منازعاتهم الدولية بالو�سائل ال�سلمية على وجه ال يجعل ال�سلم والأمن
والعدل الدولي عر�ضة للخطر».
فـ����ي الواقع ،يعتبر حف����ظ ال�سلم والأمن الدوليي����ن بالن�سبة لمجل�س الأمن بمثابة ه����دف وغاية �أكثر منه
مبد�أ.
ذل����ك �أن ه����ذه المهمة تعتبر من �صميم مهام واخت�صا�صات المجل�س ال بل و�أكثر من ذلك ،قد يقال فـيها
�أنها ع ّلة وجوده ومب ّرر منحه هذا الكم الهائل من ال�صالحيات التي �سبقت الإ�شارة �إلى بع�ضها.
�أ ّم����ا بالن�سب����ة لحل النزاعات بالطرق ال�سلمي����ة ،فهو يمثل �أي�ض ًا حجر الزاوية والمب����د�أ الرئي�س فـي عمل
وتوج����ه المنظمة الأممية الثانية التي ن�ش�����أت وت�أ�س�ست على �أنقا�ض ع�صبة الأمم والتي جاءت كرد على ف�شل
الع�صبة فـي منع ن�شوب الحرب العالمية الثانية.
وعليه ووفق ًا لهذا المبد�أ ،ينبغي على مجل�س الأمن �أن يرجح فـيما يتخذه من قرارات كفة الحلول ال�سلمية
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على الحلول الع�سكرية.
بعبارة �أخرى ،ينبغي على المجل�س �أال يلج�أ �إلى القوة الع�سكرية على �سبيل حفظ ال�سالم والأمن الدوليين
ما دامت فر�ص الحل ال�سلمي قائمة و�سانحة وما دام هناك �إمكانية للتفاو�ض وعقد الت�سويات.
 التمتع بجميع حقوق الإن�سان المدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافـية.ي�ستخل�ص ذلك من الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الميثاق التي تن�ص على ما يلي:
“تحقي����ق التع����اون الدولي على حل الم�سائل الدولية ذات ال�صبغة الإقت�صادية والإجتماعية والثقافـية
وعل����ى تعزي����ز احترام حقوق الإن�س����ان والحريات الأ�سا�سي����ة للنا�س جميع ًا ،والت�شجيع عل����ى ذلك �إطالق ًا بال
تمييز ب�سبب الجن�س �أو اللغة.»....
يط����رح ال�س�����ؤال حول ما �إذا كان ب�إم����كان مجل�س الأمن �أن يتخذ قرارات عل����ى �سبيل حفظ ال�سلم والأمن
الدوليي����ن وعل����ى النحو ال����ذي ي�شكل انته����اك ًا لحقوق الإن�س����ان وهل يعتبر ذل����ك خروج ًا على �أح����كام المادة
المذكورة؟
�أثيرت هذه الإ�شكالية وال تزال تثار فـي كل مرة يتخذ مجل�س الأمن عقوبات �إقت�صادية بحق دول و�أنظمة
ب�سبب عدم تعاونها معه وعدم تنفـيذها لما ي�صدر عنه من قرارات.
�أبرز الإنتقادات التي وجهت �إلى هذا النوع من العقوبات تمثلت باعتبارها ظالمة ومجحفة بحق ال�شعوب
التي ت�أثرت بها �أكثر بكثير من الأنظمة الم�ستهدفة �أ�ص ًال بها.
من هنا وا�ستجاب ًة لما تع ّر�ض له من �ضغوط ال�سيما تلك التي مور�ست من قبل المنظمات غير الحكومية
النا�شط����ة فـ����ي مجال حق����وق الإن�س����ان� ،إبتكر مجل�س الأم����ن �آلية جدي����دة للعقوبات ،ا�صطلح عل����ى ت�سميتها
بالعقوب����ات الذكية التي حاول����ت تركيز وتوجيه العقوبات نحو �أ�شخا�ص معيني����ن بذواتهم وذلك بهدف الحد
من ت�أثيرها قدر الم�ستطاع و للح�ؤول دون �أن تطال الأ�شخا�ص الأبرياء.
وعليه وبالإ�ستناد لما تقدم ،نخل�ص �إلى القول �أن ميثاق الأمم المتحدة لم يقيد مجل�س الأمن �إال بحدود
معينة ومحددة ن�سبي ًا (العمل وفق ًا لمقا�صد الأمم المتحدة ومبادئها).
وبالتالي ،يمكن للمجل�س والحال هذه ،الخروج على �أحكام الميثاق ولكن بالحدود التي يبقى فـيها مراعي ًا
لمبادئ المنظمة ومقا�صدها وطالما �أن الهدف الأ�سا�سي والنهائي لعمله هو خدمة ال�سالم والأمن الدوليين.
 -2فـي العالقة بين مجل�س الأمن والقانون الدولي
قب����ل �أن نبد�أ البحث فـي طبيعة العالقة بين مجل�س الأم����ن والقانون الدولي ،من الأهمية بمكان �أن نقول
كلمة فـي تعريف هذا الفرع من فروع القانون وماهية الم�صادر التي ي�ستقي منها.
�أ -تعريف القانون الدولي
القانون الدولي هو فرع من فروع القانون العام ،يتميز عن غيره من الفروع فـي كونه قانون ًا دائم التطور
وفـ����ي ح����راك م�ستمر وما ذلك �إال لكثرة المتغي����رات الطارئة على الم�سرح الدولي والت����ي تجعل هذا القانون
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فـ����ي حالة ت�أخ����ر م�ستمرة عن مواكبة ما يطر�أ من م�ستجدات و�أحداث وظواهر ولع ّل ذلك من �ش�أنه �أن يف�سر
الخالف بين رجال القانون الدولي حول و�ضع تعريف موحد لهذا القانون.
فالقان����ون الدولي الع����ام هو من �أكثر القوانين ت�أث����ر ًا بما يطر�أ من م�ستجدات عل����ى ال�ساحة الدولية وما
ذل����ك �إال لكون����ه ي�شتمل على مجموعة قواعد تعن����ى بالدرجة الأولى بالعالقة بي����ن �أ�شخا�ص المجتمع الدولي
الرئي�سيين عنيت بهم الدول.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ع ّرف القانون الدولي بداية على �أنه مجموعة القواعد الناظمة للعالقات بين الدول
على الم�سرح الدولي.
�إ ّال �أن هذا التعريف لم يعد متالئم ًا مع ما طر�أ من تغييرات على الم�سرح الدولي تجلت فـي الأمور التالية:
 ازدياد عدد الدول ال�س ّيما مع زوال الإ�ستعمار والإنتداب والو�صاية:�إن ازدي����اد عدد ال����دول ي�ستدعي بطبيعة الحال ازدياد العالقات فـيما بينه����ا مع ما يعني ذلك من ظهور
م�شاكل جديدة على ال�صعيد الدولي قد ال يكون القانون الدولي محتاط ًا لها ،الأمر الذي ي�ستدعي مراجعته.
فالعالق����ات التي اعت����اد القانون الدولي على نظمها ه����ي عالقات �سيا�سية بين الدول فـ����ي فترتي ال�سلم
والح����رب .ولك����ن مع ازدياد عدد الدول وظهور كيانات �شبه دولتية عاب����رة للحدود على الم�سرح الدولي ،بات
للعالقات الدولية مفهوم �أو�سع و�أ�شمل ويتجاوز المجال ال�سيا�سي ليقارب مجاالت �أخرى (الإقت�صاد والتنمية
والتكنولوجيا والإجتماع .)...
 ظهور �أ�شخا�ص جدد �ضمن المنظومة الدولية.كان����ت ال����دول حتى وقت قريب ،ال�شخ�ص الدول����ي الوحيد الذي يتحرك على الم�س����رح الدولي .لع ّل ذلك
يف�سر اقت�صار قواعد القانون الدولي على نظم العالقات بين الدول دون �سواها.
�إال �أن����ه م����ع م����رور الوقت وانت�ش����ار موجة العولم����ة التي غ َيبت الحدود بي����ن الدول �إلى الح����د الذي تحول
مع����ه العال����م �إلى قرية كونية واحدة ،طر�أ على المجتمع الدولي واف����دون جدد ولم تعد الدول الطرف الوحيد
والح�صري فـي العالقات الدولية بل بات لها �شركاء فـي ذلك.
فقد تزايد عدد المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية �إلى حد كبير وبات لكل من هذه المنظمات
�ش�أن دولي خا�ص �أو �أكثر تتو ّلى �أمر العناية به.
عل����ى خط مواز ،ظهرت ال�شركات المتع����ددة الجن�سيات التي اخترقت حدود الدول ونظمها الإقت�صادية
كم����ا وظهرت �أي�ض ًا كيانات �شبه دولتية عابرة للحدود (جماع����ات �إرهابية) �أفادت من العولمة والتكنولوجيا
لتخرق حدود و�سيادة الدول وتمار�س الإرهاب على نطاق وا�سع.
 ظهور �أخطار على الم�سرح الدولي لم تكن فـي الح�سبان:ترافق تزايد عدد الدول على الم�سرح الدولي مع ظهور تهديدات مختلفة تجلت على �أكثر من �صعيد:
م����ن ذلك مث��ل� ًا ،الزيادة الهائلة لع����دد �سكان العالم على النح����و الذي يهدد الث����روات الطبيعية والبيئة،
تراك����م النفاي����ات ال�سامة الناجمة عن ال�صناعات الكيميائية والمعام����ل النووية ،التلوث الناجم عن الدخان
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المت�صاع����د م����ن الم�صانع والمعام����ل ،الت�صحر وانخفا�����ض مخزون المي����اه� ،إنت�شار �سالح الدم����ار ال�شامل
م����ن نووي وكيميائ����ي و�إ�شعاعي� ،إنت�ش����ار الإرهاب على نطاق وا�س����ع ال �س ّيما مع ب����روز الجماعات المت�شددة
والمتطرفة...
 تدويل م�س�ألة حقوق الإن�سان:�أ�صبح����ت م�س�أل����ة حقوق الإن�س����ان �ش�أن ًا دولي ًا بامتي����از ال �س َيما مع ظهور المنظمات غي����ر الحكومية التي
نجح����ت فـ����ي ك�سر الطوق الذي فر�ضت����ه الدول على هذا المو�ض����وع حيث كانت تعتبره �ش�أن���� ًا داخلي ًا وترف�ض
التدخل فـيه متذرعة ومت�سلحة بنظرية ال�سيادة.
وعليه وبالإ�ستناد �إلى ما ذكرنا من تهديدات ومتغيرات على الم�سرح الدولي ،لم يعد التعريف الكال�سيكي
للقانون الدولي كمجموعة قواعد ترعى العالقات بين الدول ،يفـي بالغر�ض.
�إزاء ذلك ،ظهرت عدة تعريفات لهذا الفرع من فروع القانون العام وذلك على �سبيل مواكبة ما طر�أ من
تغيير .من هذه التعريفات ،نذكر:
“القانون الذي يعنى ب�ش�ؤون المجتمع الدولي”.
“مجموع����ة القواع����د القانوني����ة التي تحدد حقوق ال����دول وغيرها من الكيان����ات والتنظيمات الدولية
وتح����دد واجباتها والتزاماتها ،وتن�سق العالقات المتبادلة بينه����ا فـي �أوقات ال�سلم والحرب والحياد ،وترعى
الحقوق والحريات الأ�سا�سية للأفراد والجماعات”.
وعلي����ه ،ق����د يقال فـ����ي تعريف القانون الدول����ي ب�أنه مجموعة القواع����د القانونية الناظم����ة للعالقات بين
�أ�شخا�ص المجتمع الدولي من الدول وغيرها من الكيانات الدولية وعلى النحو الذي يحدد الحقوق والواجبات
فـي �أوقات ال�سلم والحرب والحياد.
ب -فـي م�صادر القانون الدولي
ع����دّدت المادة  38من نظ����ام محكمة العدل الدولية فـ����ي فقرتها الأولى م�صادر القان����ون الدولي عندما
ن�صت على ما يلي:
ّ
“وظيفة المحكمة �أن تف�صل فـي المنازعات التي ترفع �إليها وفق ًا لأحكام القانون الدولي ،وهي تطبق
فـي هذا ال�ش�أن:
�أ -الإتفاقات الدولية العامة والخا�صة التي ت�ضع قواعد معترف ًا بها �صراحة من جانب الدول المتنازعة.
ب -العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون ّ
دل عليه تواتر الإ�ستعمال،
ج -مبادئ القانون العامة التي �أقرتها الأمم المتمدنة،
د� -أح����كام المحاك����م ومذاه����ب كبارالم�ؤلفـين فـي القانون العام فـي مختلف الأم����م .ويعتبر هذا �أو ذاك
م�صدر ًا �إحتياطي ًا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة �أحكام المادة .»59
وعلي����ه ،وبالإ�ستن����اد �إلى المادة المذك����ورة ،يت�ضح لنا �أن ثم����ة �أربعة م�صادر للقان����ون الدولي تندرج فـي
نوعين �أ�سا�سيين:
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م�ص����ادر �أ�صلي����ة (الإتفاقي����ات الدولية ومب����ادئ القانون العامة والع����رف) وم�ص����ادر �إحتياطية (�أحكام
المحاكم ومذاهب كبارالم�ؤلفـين).
يق�ص����د بالإتفاقيات الدولية ،المعاه����دات التي تعقد بين الدول .وقد تك����ون الإتفاقية بين دولتين فتكون
حينها ثنائية وقد تكون بين عدة دول فتكون متعددة الأطراف.
وعل����ى ه����ذا الأ�سا�س ،يعتبر ميثاق الأمم المتحدة �إتفاقية متع����ددة الأطراف بل �أكثر من ذلك ،هو ي�شكل
الإتفاقية الوحيدة التي و ّقع عليها وان�ضم �إليها �أكبر عدد من الدول فـي العالم.
بالن�سب����ة لمبادئ القان����ون العامة ،فهي المبادئ القانوني����ة الم�شتركة والمتعارف عليه����ا بين الأمم على
�صعيد العالم.
�أم����ا بالن�سب����ة للعرف الدولي ،فقد يقال فـيه �أنه يتمثل بما اعتادت عليه الدول من �سلوك معين وعلى نحو
متكرر مع �سيادة وتر�سخ وتكر�س الإعتقاد ب�إلزامية هذا ال�سلوك.
بدوره����ا ،ت�شكل �أحكام المحاك����م الدولية م�صدر ًا �إحتياطي ًا للقانون الدولي وذل����ك فـي الق�ضايا الدولية
الت����ي تعر�����ض �أمامها وال يوجد ن�ص ب�ش�أنها فـ����ي القانون المذكور ،فت�صدر المحاك����م �أحكامها فـي مثل هذه
الح����االت لتعود ه����ذه الأحكام وت�شكل م�صدر ًا للحك����م بحاالت مماثلة ومن ثم م�صدر ًا م����ن م�صادر القانون
الدولي.
نذكر فـي هذا المجال ،الأحكام ال�صادرة عن محكمة العدل الدولية والمحاكم الجزائية الدولية الخا�صة
بحاالت معينة (رواندا ،يوغو�سالفـيا.)..
�أم����ا بالن�سبة لمذهب كبار الم�ؤلفـين الذي ي�شكل �أي�ض���� ًا م�صدر ًا �إحتياطي ًا للقانون الدولي بح�سب المادة
 38الآنفة الذكر ،فهو يت�شكل من جملة ما ي�صدر عن كبار الم�ؤلفـين فـي القانون الدولي من �آراء و�شروحات
وتعليقات على �إتفاقيات و�إ�شكاليات ذات �صلة بالقانون المذكور.
وعلي����ه ،يطرح ال�س�ؤال حول طبيعة العالقة بين القان����ون الدولي بم�صادره المذكورة وبين مجل�س الأمن،
ه����ل ينبغ����ي على ه����ذا الأخير �أن يراع����ي فـيما ي�صدر عنه من ق����رارات ،ما ا�شتمل عليه القان����ون الدولي من
قواعد؟
ج -مدى �إلتزام مجل�س الأمن باحترام قواعد القانون الدولي
�إذا كان مجل�����س الأمن ال يتقيد بالميث����اق �إال فـيما يتعلق بمقا�صد المنظمة ومبادئها ،ما الذي يقيده من
قواعد القانون الدولي؟
فـ����ي الواق����ع� ،إن حدود العالقة بين مجل�س الأمن والقانون الدول����ي ال تزال غير وا�ضحة المعالم وي�شوبها
الكثير من الغمو�ض وال�ضبابية.
فمن القانونيين من قال بعدم خ�ضوع مجل�س الأمن فـيما يتخذ من قرارات لأحكام القانون الدولي.
وقد ا�ستند هذا الفريق فـي موقفه هذا �إلى جملة من الحجج يمكن �إيجازها على النحو التالي:
� -إن الع����ودة �إل����ى الأعمال التح�ضيرية لميث����اق الأمم المتحدة و�أقوال �صانعي الق����رار فـي الدول الكبرى
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تفـيد ذلك.
وع����ن النقطة المذكورة ،يقول الدكتور محمد بجاوي الرئي�����س الأ�سبق لمحكمة العدل الدولية �أن مجل�س
الأمن يطبق قواعد خا�صة من قانون م�ستقل بذاته ت ّمت �صياغة معظمه من المجل�س نف�سه بتقدير كامل منه
للنهو�ض بم�س�ؤوليته لحفظ ال�سلم والأمن الدوليين.
وي����ورد الدكتور بجاوي فـي كتابه «النظ����ام العالمي الجديد وم�شروعية �أعم����ال مجل�س الأمن» قو ًال لوزير
خارجية الواليات المتحدة الأمريكية الأ�سبق فـي الخم�سينيات «جون فو�ستر داال�س» الذي كتب ما حرفـيته:
“�إن مجل�س الأمن لي�س هيئة تطبق بب�ساطة القانون المالئم� ،إن المجل�س نف�سه هو القانون”.
�إن القول بذلك من �ش�أنه �أن يجعل من مجل�س الأمن �صانع ًا للقانون ومطبق ًا له فـي �آن مع ًا وهو ما يطرح
ال�س�ؤال حول مدى توافق ذلك مع المبادئ القانونية المتعارف عليها والقا�ضية بالف�صل بين ال�سلطات.
�إن مثل هذا الت�صريح لوزير الخارجية المذكور ي�ضاف �إليه ما جرت عليه الممار�سة عبر �أكثر من ن�صف
قرن ،يعززان وجهة النظر القائلة بتفلت مجل�س الأمن من قيود القانون الدولي.
 �إن طبيعة المهمة الموكولة �إلى مجل�س الأمن (حفظ ال�سالم والأمن الدوليين) وما تت�صف به من دقةوخط����ورة ،تح ّتم �إعطاء مجل�س الأمن هام�ش ًا من التحرك والمن����اورة على النحو الذي ي�سمح له بالإ�ضطالع
بم����ا �ألق����ي على عاتقه من مه����ام وم�س�ؤوليات وهذا يقت�ض����ي بطبيعة الحال تحريره م����ن �أكبر قدر ممكن من
القيود التي قد تعيق عمله وت�شل حركته.
 �إن مجل�����س الأم����ن هو من طبيع����ة �سيا�سية بامتياز وعلى ه����ذا الأ�سا�س هو يختلف ع����ن محكمة العدلالدولية التي هي جهاز ق�ضائي.
وبالتال����ي� ،إذا كان تطبي����ق القان����ون الدولي من قبل ق�ض����اة المحكمة يعتبر طبيعي ًا بنظ����ر الكثيرين كون
المحكمة من حيث ت�شكيلها وطبيعة المهام والإخت�صا�صات التي تتمتع بها تقوم بتطبيق الن�صو�ص القانونية
عل����ى م����ا يعر�ض عليها من وقائع ،ف�إن الو�ض����ع بالن�سبة لمجل�س الأمن يعتبر مختلف ًا نوع���� ًا ما ،ذلك �أن نجاح
المجل�س يقا�س بمدى قدرته على حفظ ال�سلم والأمن الدوليين وف�ض النزاعات الدولية بالطرق ال�سلمية وال
يقا�س بمدى تقيده �أو عدم تقيده بن�صو�ص القانون الدولي.
فـ����ي ر�أي ا�ست�ش����اري �صادر عنها فـي  20تم����وز 1962يتعلق بنفقات الأمم المتح����دة على القوات الدولية،
ر�أت محكمة العدل الدولية �أن الهدف من تدابير مجل�س الأمن �أو الجمعية العامة �أهم من م�شروعية التدبير
نف�سه.
الواق����ع �أن الأخذ بهذه الأطروحة على �إطالقها من �ش�أنه �أن يغ ّلب منهج الغاية تب ّرر الو�سيلة عبر ال�سماح
للمجل�����س ب�أن ي�ضرب بعر�����ض الحائط �أحكام القان����ون الدولي خدمة للهدف المتمثل بحف����ظ ال�سلم والأمن
الدوليين.
مقاب����ل هذا الفريق ،ظهر �إتجاه �آخر قال بخ�ضوع مجل�س الأمن للقانون الدولي ال�س ّيما ما تع ّلق بالقواعد
الآم����رة التي ال يملك المجل�س �سلطة الخروج عليها فـيما يتخذه من قرارات على �سبيل حفظ ال�سالم والأمن
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الدوليين.
وقد ت�ش ّكل هذا الر�أي فـي وقت بد�أت فـيه الهرمية والتراتبية بالتبلور فـي القانون الدولي وظهر ما ي�سمى
بالنواة ال�صلبة من هذا القانون.
ي�ؤكد هذا الفريق على وجود قيود معينة وحدود لل�سلطة الإ�ستن�سابية لمجل�س الأمن ويرى �أن هذه الحدود
تر�سمها القواعد القانونية الآمرة.
وق����د ع ّرفت القواع����د القانونية الآمرة فـي القانون الدولي �أو ما يع����رف بالالتينية بال Jus cogens
ب�أنه����ا مبادئ �أ�سا�سية م����ن مبادئ القانون الدولي الت����ي قبلها المجتمع الدولي لت�أ�سي�����س قاعدة �أو �أر�ضية ال
يمكن للدول خرقها.
وهي � -أي القاعدة الآمرة  -بح�سب المادة  53من اتفاقية فـيينا للعام � 1969أية قاعدة مقبولة ومعترف
به����ا م����ن مجتمع الدول ككل بو�صفها قاعدة ال ت�سمح باالنتقا�ص منها وال يمكن تغييرها �إال بقاعدة الحقة من
قواعد القانون الدولي العام يكون لها الطابع نف�سه.
وم����ن مث����ل هذه القواع����د يذكر :الحق فـ����ي المقاومة ،حظ����ر التعذيب ،حظ����ر الإب����ادة الجماعية ،حظر
القر�صنة ،حظر الف�صل العن�صري...
يط����رح ال�س�����ؤال حول كيفـية ممار�سة الرقاب����ة على عمل مجل�س الأمن فـيما يتعل����ق بمدى تقيده بالقواعد
الآمرة.
 -3الرقابة على عمل مجل�س الأمن
فـي الواقع ،لم يرد فـي الميثاق الن�ص على مرجع محدد يمار�س الرقابة على عمل مجل�س الأمن.
�إزاء ذلك ،تبدو الدول هي المرجع المناط به القيام بمثل هذه المهمة.
�أم����ا عن الطرق المتبع����ة فـي ممار�سة هذه الرقابة ،فقد يقال �أنه يمك����ن ا�ستعمال نوعين من الطرق فـي
هذا المجال:
 تف�سي����ر ق����رارات مجل�س الأمن بما يتنا�سب مع القواعد الآمرة واليتناق�����ض معها� ،سيما و�أن الدول هيالمرج����ع الأول لتف�سي����ر مجل�����س الأمن وب�إمكانه����ا الإفادة من المكن����ة التي �أعطيت لها بمقت�ض����ى المادة 31
م����ن اتفاقية فـيينا التي تن�ص عل����ى التف�سير الهرمي للقواعد الدولية �أي تف�سي����ر القاعدة الأدنى بما يتالءم
وين�سجم مع القاعدة الأعلى.
 ت�سجيل التحفظات على القرارات المخالفة للقواعد الآمرة ومعار�ضتها.فمجل�س الأمن الذي يتخذ هذه القرارات ما هو �إال ت�شكيل من دول وبالتالي ب�إمكان هذه الدول �أن تمار�س
الرقابة من الداخل وذلك �إما بمعار�ضة م�شروع القرار المخالف لقاعدة �آمرة �أو بت�سجيل التحفظ عليه.
بالإ�ستن����اد لما �سبق ،يت�ض����ح لنا �أنه بالإمكان ممار�سة نوع من الرقابة عل����ى �أعمال مجل�س الأمن (رقابة
من الداخل).
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م����اذا ع����ن الرقاب����ة الخارجية على �أعم����ال المجل�س وقراراته؟ وه����ل تخ�ضع تلك الق����رارات لأي نوع من
المراجعة الق�ضائية؟
 مجل�س الأمن والمراجعة الق�ضائيةطرح����ت م�س�ألة خ�ضوع قرارات مجل�����س الأمن للمراجعة الق�ضائية فـي المناق�شات التي دارت فـي م�ؤتمر
�س����ان فران�سي�سك����و وكان����ت محكمة الع����دل الدولية �أح����د الخيارات المطروح����ة كمرجع للطع����ن فـي قرارات
المجل�س.
والواق����ع �أن خي����ار المحكمة لم يتم تبنيه حينها لأن من الوفود م����ن عار�ض �إخ�ضاع قرارات المجل�س لأي
مراجعة ق�ضائية لأن من �ش�أن ذلك �أن يعيق عمل المجل�س ويهدد �إنتاجيته عن طريق �شهر �سالح الطعن بوجه
ما يتخذه من قرارات.
وهك����ذا ا�ستبع����د خيار المحكمة وبق����ي مجل�س الأمن متفلت ًا من �أي رقابة ما خ��ل�ا تلك الممار�سة من قبل
الدول �أي تلك التي تمار�س من الداخل والتي جرى ا�ستعرا�ضها �سابق ًا.
وعل����ى الرغم من م�ض����ي �أكثر من ن�صف قرن على ت�أ�سي�����س المنظمة الأممية الثاني����ة ،ال تزال الأ�صوات
ترتفع من وقت لآخر مطالبة ب�إخ�ضاع القرارات ال�صادرة عن مجل�س الأمن للمراجعة الق�ضائية.
وقد ا�ستندت الأ�صوات المذكورة �إلى مجموعة من الحجج يمكن �إيجازها على النحو التالي:
 �إن ال�شخ�صي����ة القانوني����ة الدولية للأمم المتحدة ال يمكن �أن تكون م�ؤث����رة تجاه الدول الأع�ضاء ما لميوج����د داخل المنظمة نف�سها ما من �ش�أنه �أن يكبح جموح هذه الدول نحو الهيمنة والت�سلط والتفرد بقرارات
المنظمة عبر ت�سخير �أجهزتها ال�سيما مجل�س الأمن لخدمة م�صالحها (�أي الدول).
 �إن منظمة الأمم المتحدة ال يمكن لها �أن تكون مح�صنة من �أية رقابة على م�شروعية ت�صرفات هيئاتها،�إذ لي�س من المقبول �أن تكون الدول الم�ستقلة التي �أن�ش�أت المنظمة المذكورة و�أناطت بها �صالحيات وا�سعة
ت�صل �إلى حد توقيع الجزاءات الإقت�صادية وحتى الع�سكرية عليها ،خا�ضعة للمنظمة و�أن تكون هذه الأخيرة
متفلتة من �أي �ضوابط �أو قيود.
 �إن نجاح ر�سالة مجل�س الأمن وفعاليته و�صدقيته يرتبطون �إلى حد كبير بالإعتقاد الرا�سخ ب�أن المنظمةلي�ست فوق الميثاق �أو القانون الدولي و�إنما خادمة لهما.
�إزاء ذل����ك ،دع����ت ه����ذه الأ�صوات �إلى ت�صحي����ح هذا الخلل المر�ض����ي المزمن فـي بن����اء المنظمة والذي
ك�شفت عنه الأحداث منذ والدتها وحتى يومنا هذا.
وعلي����ه يطرح ال�س�ؤال حول كيفـية الت�صحيح �سيما و�أن ثمة خطوط ًا حمراء ال يمكن تجاوزها كونها ت�شكل
م�سا�س ًا بامتيازات الدول الكبرى ال �سيما تلك الدائمة الع�ضوية فـي مجل�س الأمن.
فبالن�سب����ة للطرح القديم الجديد المتعلق ب�إخ�ضاع قرارات المجل�����س للمراجعة الق�ضائية �أمام محكمة
العدل الدولية ،ال يبدو هذا الطرح واقعي ًا ف� ً
ضال عن كونه غير مرجح الحدوث وذلك لأكثر من �سبب:
� -إن المحكم����ة هي مرج����ع ق�ضائي فـي المنظمة الأممية الثانية ومهمته����ا محددة ح�صر ًا باخت�صا�صين
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وفق���� ًا لم����ا �سبقت الإ�شارة �إلي����ه (الإخت�صا�ص الق�ضائ����ي والإخت�صا�ص الإ�ست�شاري) .وبالتال����ي ،ف�إن �إ�ضافة
�إخت�صا�ص ثالث على اخت�صا�صات المحكمة (فح�ص قانونية القرارت ال�صادرة عن مجل�س الأمن) ت�ستدعي
بطبيع����ة الحال تعديل الميثاق وهو �أم����ر م�ستبعد الح�صول نظر ًا ل�صعوبة القيام بذلك فـي ظل ال�شروط �شبه
التعجيزية التي تحيط بعملية التعديل.
 �إن المحكم����ة مخت�ص����ة بف�ض النزاعات بي����ن الدول فـيما بينها .هذا يعني �أن����ه ال يمكن لأ�شخا�ص غيرال����دول (المنظمات الحكومية وغير الحكومي����ة والأ�شخا�ص الطبيعيين والكيانات �شب����ه الدولتية) التقا�ضي
�أمام المحكمة.
وعلي����ه ،وفـ����ي ظل غياب المرجع الذي يمكن �أن يكبح جموح مجل�س الأمن ونزعته نحو الهيمنة والت�سلط،
وفـ����ي ظل تعالي الأ�ص����وات المنددة بجور بع�ض ما ي�صدر عن مجل�س الأمن من ق����رارات ،يطرح ال�س�ؤال عن
العوامل الم�ؤثرة فـي عمل المجل�س والتي ت�شكل البيئة ال�سيا�سية �أحدها �إن لم يكن �أهمها.
 مجل�س الأمن والبيئة ال�سيا�سية:�إن مجل�����س الأمن كجهاز �سيا�س����ي هو ابن بيئته وهو �أكثر �أجهزة الأمم المتح����دة ت�أثر ًا بالبيئة ال�سيا�سية
الحا�ضنة له ولع ّل م�سيرة المجل�س منذ انطالقته وحتى يومنا هذا خير �شاهد على ذلك.
فمجل�����س الأمن الذي انطلقت عجلته عام  ،1945ب����د�أ م�شواره بوجود نوع من التوازن بين الدول الخم�س
دائمة الع�ضوية حيث كان العالم فـي حينه متعدد الأقطاب بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
�إال �أن ه����ذه التعددي����ة القطبي����ة لم تع ّم����ر طوي ًال وما لبث����ت �أن انهارت �أم����ام تنامي قوة كل م����ن الإتحاد
ال�سوفـيات����ي والواليات المتح����دة الأميركية لتبد�أ مرحلة جديدة فـي تاريخ العالق����ات ال�سيا�سية الدولية وهي
ق�سمت الدول �إلى
مرحل����ة الح����رب الباردة بين العمالقي����ن الكبيرين ولت�سود العال����م الثنائية القطبية الت����ي ّ
مع�سكري����ن :المع�سك����ر ال�شرق����ي �أو الكتلة ال�شرقية بزعامة الإتح����اد ال�سوفـياتي والمع�سك����ر الغربي �أو الكتلة
الغربية بزعامة الواليات المتحدة الأميركية.
تواكبت الثنائية القطبية مع ظهور تكتل ثالث فـي �أواخر الخم�سينيات �أطلق عليه دول عدم الإنحياز وقد
تميز هذا التكتل بقربه من الكتلة ال�شرقية واعتماده على الدعم ال�سيا�سي للإتحاد ال�سوفـياتي.
�ألق����ت الح����رب الب����اردة بظاللها عل����ى الأمم المتح����دة ومعها بالت�أكي����د وعلى وج����ه الخ�صو�ص جهازها
ال�سيا�س����ي عنيت به مجل�س الأمن ،فقد غدت حركة هذا الأخير بطيئة �إلى حد كبير وذلك ب�سبب التجاذبات
ال�سيا�سي����ة �آنذاك وق����د عانى المجل�س من تبادل الفـيت����وات بين القطبين على النحو ال����ذي جعل منه جهاز ًا
عقيم ًا يعاني ال�شلل.
وقد اتفق قطبا الحرب على مجموعة من القواعد لإدارة النزاع بينهما يمكن �إيجازها على النحو التالي:
 ا�ستبعاد دور الأمم المتحدة فـي ال�صراعات بين دول الكتلتين �أو بين دول �أع�ضاء الكتلة نف�سها وحلها�أي النزاعات -من قبل المنظمات الإقليمية لهذه الدول.� -إعطاء دور جزئي للمنظمة فـي �إدارة النزاعات بين الدول المنحازة �إلى �أحد المع�سكرين والدول غير
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المنحازة فـي حال كان المعتدي دولة غير منحازة.
 �إعط����اء دور للمنظم����ة وت�أيي����د قراراتها فـي حال النزاع����ات بين دولة منحازة ودول����ة غير منحازة فـيحال كان المعتدي دولة منحازة ك�أزمة ال�سوي�س ( )1956والكونغو ( )1960وقبر�ص ( )1964-1963وذلك
حفاظ ًا على التوازن الدولي.
كان م����ن �ش�����أن ذلك كما �سبقت الإ�شارة �أن انعك�س �سلب ًا عل����ى �إنتاجية المنظمة ككل ومعها مجل�س الأمن
بطبيعة الحال.
ترافق انخفا�ض وتيرة عمل مجل�س الأمن مع ارتفاع من�سوب التهديدات لل�سالم والأمن الدوليين ال �سيما
مع ال�سباق المحموم �إلى الت�سلح بين الإتحاد ال�سوفـياتي والواليات المتحدة الأميركية.
�شه����دت مرحلة ال�سبعينيات ح�صول بع�����ض التقارب بين المع�سكرين المذكوري����ن ،تجلى ب�صدور �إعالن
هل�سنكي عام 1975الذي �شكل نقطة تحول مهمة فـي العالقات الدولية ،تمثلت ب�ضخ الموروثات الغربية تحت
م�سميات عدة منها حقوق الإن�سان.
وق����د ا�ستغلت تل����ك الموروثات العالقة ال�سلبي����ة التي تربط المواطن فـ����ي دول المع�سكر ال�شرقي بدولته
ليب����د�أ معه����ا م�سل�سل انهيار النظم ال�سيا�سية لدول الكتلة ال�شرقية ،ف����كان �أن �سقط جدار برلين عام ،1989
ليليه �سقوط وانهيار زعيم المع�سكر ال�شرقي �أي الإتحاد ال�سوفـياتي الذي تفكك �إلى مجموعة دول.
وعلي����ه ،تح����ول العالم مع بداي����ة الت�سعينيات من الثنائي����ة القطبية �إلى الأحادي����ة القطبية حيث تزعمت
الواليات المتحدة العالم بعد خروجها منت�صرة فـي الحرب الباردة.
بالت�أكي����د كان لنهاية الحرب الباردة و�سيادة الأحادي����ة القطبية الت�أثير الكبير على مجل�س الأمن الدولي
ال����ذي بدا وك�أن����ه تحرر من الفـيتوات التي كانت تعيق �صدور القرارات عن����ه ال �سيما ما تعلق منها ب�إجراءات
الأمن الجماعي �أي ا�ستخدام القوة الع�سكرية على �سبيل حفظ ال�سالم والأمن الدوليين.
فكانت حرب الخليج الثانية التي بد�أت مع غزو العراق للكويت عام  1990بمثابة مرحلة جديدة فـي عمل
المجل�س حيث تحركت �آلية العمل الجماعي وت�شكلت قوات تحالف دولية بزعامة الواليات المتحدة الأميركية
�أنيط بها تنفـيذ قرارات المجل�س المتخذة فـي �إطار الق�ضية المذكورة.
�إال �أن هذه المرحلة التي �أريد لها �أن تحرر مجل�س الأمن الدولي من التجاذبات ال�سيا�سية وتحرك عجلة
عمله ،لم تحقق المرتجى �إذ غدا مجل�س الأمن الدولي منبر ًا للواليات المتحدة والمع�سكر الغربي عامة.
وقد باتت مهمة المنظمة الأممية الثانية ومعها مجل�س الأمن الترويج للمفاهيم الغربية وموروثات الغرب
وهو ما ي�ستدل عليه من نوعية القرارات التي اتخذها ويتخذها المجل�س المذكور.
فعل����ى �سبيل المثال ،ق����ارب مجل�س الأمن مو�ضوع حقوق الإن�سان من المنظ����ار الغربي بعد نهاية الحرب
الباردة.
فقب����ل هذا التاريخ ،ا�ستبعد هذا الملف من �أدراج مجل�س الأمن وكان يعتبر من عداد الم�سائل الخا�ضعة
لل�سلطان الداخلي للدول الأع�ضاء.
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ولك����ن ما �إن انتهت الح����رب الباردة حتى ت�صدّر هذا المو�ضوع جدول �أعم����ال المجل�س الذي قام بتدويل
هذه الم�س�ألة و�إدراج �أي تهديد لها من �ضمن التهديدات لل�سالم والأمن الدوليين.
وق����د �أ�صبح����ت م�س�ألة حقوق الإن�سان التي هي فـ����ي الأ�سا�س م�س�ألة �سامية وق�ضي����ة محقة ،ت�ستغل �أب�شع
ا�ستغ��ل�ال من قب����ل الواليات المتحدة والغ����رب عامة للتدخل فـي �ش�����ؤون الدول عبر ا�ست�ص����دار قرارات من
مجل�س الأمن ت�سمح لها بالتدخل تحت هذا ال�شعار .ولع ّل المثال العراقي ي�شكل �شاهد ًا على ذلك.
فال�شع����ب العراق����ي الذي عانى ما عاناه من العقوب����ات الإقت�صادية الجائرة الت����ي فر�ضت عليه من قبل
مجل�����س الأمن من����ذ العام  1990تحت �شعار حماية حقوق الإن�سان ،انتهى به الأمر �إلى الوقوع تحت الإحتالل
الأميرك����ي والبريطاني عام  2003مع ما رافق هذا الإحتالل م����ن انتهاكات �صارخة لحقوق الإن�سان و�إطالق
للإرهاب من عقاله.
وال يزال العراق حتى تاريخ كتابة هذه ال�سطور يعاني وينزف ال �سيما مع ات�ساع موجات الإرهاب وا�ستيالء
الإرهابيين على م�ساحات كبيرة من �أرا�ضيه.
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6* rule-bound: Overly limited or restricted by rules.
‘a complex and rule-bound system, difficult to understand, and hard to
administer’
7* Sub-Saharan Africa is, geographically, the area of the continent
of Africa that lies south of the Sahara. It contrasts with North Africa, whose
territories are part of the League of Arab states within the Arab world.
The UN Development Program lists 46 of Africa’s 54 countries as “subSaharan,” excluding Algeria, Djibouti, Egypt, Libya, Morocco, Somalia,
Sudan and Tunisia.
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Foodnotes:
1* The Group of Eight was an inter-governmental political forum from
1997 until 2014. It had formed from the Group of Seven after including the
country of Russia, and resumed operating under that name after Russia
was disinvited in 2014.
Founded: November 1975 ,15, Denver, Colorado, United States
Members: Russia, United States, Japan, United Kingdom, France, Ital
y, Canada, Germany
Founders: Valéry Giscard d’Estaing, Gerald Ford, Aldo Moro, Helmut
Schmidt, Takeo Miki
Purpose:The G8 summit is an annual meeting between leaders from
eight of the most powerful countries in the world. The aim is to try to tackle
global problems by discussing big issues and planning what action to take.
The leaders of the countries meet every year in a different member country.
Jun 2013 ,17
2* The Agadir Agreement is a free trade agreement between Egypt,
Jordan, Morocco and Tunisia. Named after the Moroccan city of Agadir,
where the process to set up the pact was launched in May 2001, it was
signed in Rabat in February 2004 and came into force in March 2007.
3* Mode 4: The movement of natural persons is one of the four ways
through which services can be supplied internationally. Otherwise known
as “Mode 4”, it covers natural persons who are either service suppliers
(such as independent professionals) or who work for a service supplier and
who are present in another WTO member to supply a service.
4* The Deauville Partnership with Arab Countries in Transition is
an international effort launched by the G8- at the Leaders Meeting in
Deauville, France in 2011 to support countries in the Arab world engaged
in transitions toward “free, democratic and tolerant societies.” At the
Camp David Summit, G8- Leaders recognized the important progress that
has been achieved in a number of countries undergoing transition and
committed to maintaining their support for these transitions in four key
priority areas: stabilization, job creation, participation/governance, and
integration.
5* Legal English: “De Facto/De Jure” ... De Facto means a state of
affairs that is true in fact, but that is not officially sanctioned. In contrast, De
Jure means a state of affairs that is in accordance with law
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or individual, once it is part of a broad and comprehensive reform
agenda, the potential negative effects of reform tend to cancel out each
other, making everyone a winner. A focus of the Deauville Partnership
should therefore be to support the establishment of credible domestic
public-private consultative mechanisms to identify the difficulties
faced by exporters, investors, and other economic actors in the
expansion of their activities and propose broad and comprehensive
solutions to these difficulties. The building of strong and influential
pro-reform constituencies that can advocate change, including by
promoting jobs and inclusion, will be a critical determinant of the Arab
economic awakening. The Deauville Partnership itself could become
a supranational mechanism to coordinate integration initiatives, help
deal with possible negative externalities, and promote regional public
goods and the commons. This may also be a way to unify the three pillars
of the partnership: the trade and commerce pillar would converge with
the governance and finance pillars to support the democratic transition
and homogenous strategies for sustainable growth and employment.
Abbreviations:

MENA

Middle East and North Africa

FDI

Foreign Direct Investment

EU

European Union

EDI

Enterprise Development Initiative

GCC

Gulf Cooperation Council

ETA

Free Trade Agreement

DCFTA

Deep and Comprehensive Free Trade Areas

WTO

World Trade Organization

GDP

Gross Domestic Product

FDI
SMEs

FDI Foreign Direct Investment
Small and Medium Enterprises
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larger share of consumption subsidies in absolute terms than the poor,
especially gas and water subsidies. In Jordan, the poor receive only
about 11 percent of total subsidies.
• Develop regional policies to connect lagging and remote areas to
urban centers, promote internal trade, and help poor people in these
areas connect to the places where opportunities are concentrated. In
Morocco and Tunisia, only about 40 percent of the population lives
within two kilometers of an all-weather road.
• Promote common societal policies in trade and investment rules,
including in the areas of women’s rights, labor rights, and other human
rights. Female labor force participation rates in Egypt, Jordan, and
Morocco are about half that of Indonesia.
Conclusion
In each of these four priority areas-market access, competitiveness,
trade facilitation, and inclusiveness, a number of steps that Partnership
countries could consider implementing in the short and medium term
with the support of their Deauville partners, should be recommended.
While the report focuses on the challenges that are largely common to
all five Partnership countries, it does not propose a single blueprint.
Heterogeneity across countries and industries implies that there is no
one-size-fits-all approach and that all partners need to be willing to learn
and adapt to the local social and political processes most conducive
to their long-term objectives. While the recommended policy actions
are prioritized and sequenced in each of the four priority areas, the
areas themselves are essentially complementary in their effects and
so offer few opportunities for trade-offs. Governments need to tackle
the formidable list of policies that would need to accompany greater
openness, often with limited administrative capacities. The onus
is on the G8 and other Deauville partners-notably the international
and financial institutions involved to provide the necessary technical
assistance, capacity building, and financial resources to support the
Partnership countries individually and as a group in their own reform
efforts.
The comprehensiveness of the proposed integration strategy is also
designed to facilitate its political feasibility and acceptance. Although
any single efficiency enhancing reform may hurt a particular group
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new interfirm finance products, such as factoring. Only 20 percent
of SMEs in MENA have a loan or line of credit, a significantly lower
share than in all other regions except Sub-Saharan Africa7.
• Harness the remittances, technology and skills transfer, and
investment of workers abroad by strengthening engagement with
the Diasporas, using government institutions such as embassies and
consulates; by mobilizing Diaspora savings through the issuance
of targeted financial instruments, such as Diaspora bonds; and
by establishing more dedicated Diaspora programs to promote
development in the origin countries. The intra-regional movement of
people dwarfs the movement of goods in the Arab world. Diaspora
remittances sent to Jordan and Egypt from other Arab countries are
40 to 190 percent higher than trade revenues between these and other
Arab countries.
Inclusiveness, Equity, and Sustainability
The process of integration-like the process of change brought
about by technological progress-benefits society at large, but it also
generates winners and losers. To be sustainable, the political economy
of trade and FDI requires that the benefits of integration, which are
often concentrated in the large cities and among the more privileged
sectors of the population, be shared as widely as possible across
regions and people. Addressing and dealing effectively with the shortrun distribution effects of opening up and technological upgrading
will probably be the most critical social challenge facing Partnership
countries in the coming years. Trade and FDI are more than simple
exchanges of material goods and services: they have to do with people
and their expectations, norms, and values. Trade partners need to
recognize the possible tensions between those norms, as they relate
for instance to women’s rights, labor rights, or other human rights, and
find ways to ease these tensions over time. There are three priorities
for the Deauville Partnership in this area:
• Target social policies to help the most vulnerable people manage
trade- and FDI-related shocks, address the needs of the unemployed
during transition periods, and retrain workers in sectors that lose as a
result of integration. In Partnership countries, the rich tend to receive a
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training programs; by developing comprehensive knowledge and
innovation strategies; and by further diffusing information and
communication technologies. Romania, which competes with Morocco
in off shoring, has nine times the international bandwidth capacity per
capita.
Trade Facilitation, Trade Finance, and Remittances
Tackling costs associated with inefficient trade facilitation and
logistics and weak access to trade finance and remittances is central
to further integration of Partnership countries, both regionally and
globally. The costs of “connectivity” are often fixed, and as a result
they disproportionately affect small firms, farmers, and the poor,
severely limiting their participation in trade and investment. Reducing
the costs associated with moving goods along international supply
chains, whether these costs are measured in terms of time, money, or
reliability, is a core element of a trade and FDI agenda. Such costs are
also partly determined by access to and pricing of trade finance and
associated export credit insurance products. This factor has become
more important for Partnership countries’ exporters, especially Small
and Medium Enterprises (SMEs), since the recent crisis, as higher
financing costs are expected to prevail in the medium term. There are
three Deauville Partnership priorities in this area:
• Modernize trade facilitation services by enhancing the performance
of trade corridors, whether air, sea, or land, and network infrastructure
for energy and telecommunications; by improving markets for
logistics services; by increasing the efficiency of border management,
including customs; and by facilitating the cross-border movement of
service suppliers. Container dwell times in Morocco or Tunisia are
about a week, compared to four days in Malaysia and two and a half
days in Shanghai. Trade logistics costs can be as high as 26 percent of
the product price for Jordanian potatoes and 15 percent for Egyptian
garments.
• Improve access to affordable trade finance and related insurance
and guarantee products for SMEs, including Islamic finance; build
the technical capacity of both SMEs and financial institutions in the
management of trade finance at all transaction stages; and develop
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failures. There are four priorities for the Deauville Partnership in this
area, including absolute priority for the recommendations aimed at
attracting FDI and fostering domestic investment:
• Strengthen the FDI regime by phasing out De Jure and De Facto5
restrictions on foreign equity participation in most economic sectors;
by simplifying and rationalizing investment regimes; easing access to
production factors (industrial land, foreign exchange, and expatriate
workers); by completing privatization programs; and by launching
negotiations with Deauville partners on investment. For example,
privatization and other reforms in the telecommunications sector in
Jordan in the mid2000-s generated 25,000 additional jobs.
• Improve the domestic business climate by fostering competition
and limiting opportunities for rent seeking; by building strong rulebound6 market institutions to reduce discretion and opacity; and by
promoting new institutional dialogue among stakeholders on the design,
implementation, and evaluation of policies. Barriers to the process
of “creative destruction” in Partnership countries are enormous. The
average age of firms in the MENA region is almost 10 years older
than the average for firms in East Asia or Eastern Europe. Croatia’s
working-age population is comparable in size to Jordan’s, but the
average number of newly registered firms in Croatia was almost five
times higher in 09-2004.
• Address structural economic governance issues by fighting
corruption, discretion, and the uneven implementation of policies;
by restoring voice, accountability, and checks and balances; by
strengthening the rule of law and the level playing field; and by
promoting transparency through freedom of information. Jordan is
the first MENA country that is a member of the Open Government
Partnership, which includes 55 countries around the world. The other
Deauville Partnership countries should seek to meet the eligibility
criteria of fiscal transparency, access to information, assets disclosure,
and citizen engagement as soon as possible.
• Foster the four pillars of a knowledge economy aimed in the
first instance at catch-up growth (i.e., imitation) by harnessing more
technological spillovers from existing and future FDI; by launching a
major overhaul of education systems, including effective vocational
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Program builds on bilateral agreements to bring about 20,000 workers
from Mexico, Central America, and the Caribbean annually to do
seasonal work on Canadian farms for up to eight months.
Promote the process of regulatory convergence of norms and
standards and other behind-the-border regulations related to
competition policy, government procurement, and other trade- and
FDI-enhancing aspects of the regulatory environment. For an average
developing country like Morocco, where government spends about 15
percent of its national income on goods and services, a 10 percent
saving on procurement contracts is equivalent to 1.5 percent of
Gross Domestic Product (GDP)-an amount that often exceeds the
total amount of aid received. Partnership countries can benefit from
the experience of countries that have adopted, in part or in full, the
rules and legislation governing the EU Single Market. These include
Turkey’s experience in developing the EU-Turkey Customs Union and
the creation by Central and Eastern European countries of dedicated
institutional mechanisms to drive regulatory harmonization.
Competitiveness, Diversification, and Employment
An important reason that Partnership countries have not been
able to save and invest in the future, as much as the more successful
emerging economies, is an overall lack of competitiveness and
diversification. Competitiveness is central to harnessing private
sector growth for sustainable employment, poverty reduction, and,
ultimately, wealth creation. Firms, especially small- and medium-size
ones, serving export and domestic markets in all sectors cannot exploit
opportunities if they are burdened by costs outside their control that
make them uncompetitive. Increasing the number and value of products
produced, the number of markets served, and the survival rate of firms
is conditional on lowering such costs. And Partnership countries need
investment now. This requires economy-wide policies and regulations
aimed at creating the proper business environment and investment
climate, including trade policy (restrictions on imports and Foreign
Direct Investment (FDI); trade in services as a new means to access
international best practices and expand exports; and the design and
implementation of specific actions to address market and information
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agricultural research and extension, and deliver efficient irrigation
services. As a significant first step, Morocco could expect to export
an additional 58,700 tons of tomatoes and 13,600 tons of olive oil
per year once the agriculture agreement recently signed with the EU
enters into force.
• Reduce tariffs on manufactured goods; streamline unnecessary
nontariff measures to reduce trade compliance costs, red tape, and
discretion; adopt liberal rules of origin; and upgrade industrial norms
and standards, testing, and certification procedures. There is much
scope for expanding trade in goods in the region. Excluding petroleum
exports, the MENA region, with over 400 million people, exports
roughly the same amount as Switzerland.
• Enable services trade to move up the value chain by fostering
services liberalization and regulatory reforms, improving regional
connectivity and cooperation, and supporting the presence of global
services providers. A study conducted in India estimated that a
one-standard-deviation increase in the aggregate index of services
liberalization resulted in a productivity increase of 11.7 percent for
domestic firms and 13.2 percent for foreign enterprises.
• Promote solar energy exports, including through a multilateral
agreement concluded in the near term between interested EU and
MENA countries and providing for nondiscriminatory market access for
concentrated solar power exported from MENA to those EU countries.
Over the medium term, expand transmission infrastructure, synchronize
power grids, and open up predictable access to transmission systems.
Based on solar exports to Europe, manufacturing of concentrated solar
power equipment in the Partnership countries could eventually create
more than 80,000 jobs and demonstrate the impact of market access,
technology transfer, and diversification.
• Formulate comprehensive labor mobility strategies and open a
sensible dialogue on ways to achieve a mutually beneficial increase in
labor mobility through new mobility schemes (South-North but also
North-South), especially for less-skilled workers, based on an incentivecompatible design under the principle of shared responsibility. Nothing
separates an individual from the benefits of development so much
as the lack of a work visa. Canada’s Seasonal Agricultural Workers
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of origin.
The implementation of far-reaching domestic reforms in
Partnership countries would be critical to effectively reap the growth
and employment opportunities offered by greater economic integration
and regulatory convergence with the most advanced economies.
In facing and adapting to a rapidly changing trade and investment
landscape, Partnership countries have all recognized and emphasized
the importance of taking a new comprehensive approach to trade and
investment in their competitiveness and development strategies. Trade
and investment were at the core of the countries’ action plans submitted
at the G8 Finance Ministers’ Meeting in Marseille in September 2011
to boost inclusive growth, employment, and productivity. To further
enhance trade and EDI and to achieve the vision of an Arab world
more integrated into global markets, the trade and commerce pillar of
the Deauville Partnership could therefore focus on four overarching
priority areas of reforms and support: (a) improve market access
opportunities and market regulations; (b) foster competitiveness,
diversification, and employment; (c) facilitate trade and mobilize trade
finance and Diaspora resources; and (d) promote the inclusiveness,
equity, and sustainability of the structural transformation brought
about by the process of integration. These are discussed briefly below.
Market Access Opportunities and Market Regulations
The ability of the Partnership countries to use trade and EDI to
advance their development objectives depends in part on the market
access conditions that confront their exports and on the policies
affecting their imports of goods and services. On both fronts, the
Deauville Partnership could help lower trade and investment costs,
spur economic growth and employment, and promote the economic
integration of Partnership countries-with each other, with regional
partners, and with the G8 countries. Rules and discipline are key
to market access opportunities that are predictable, transparent,
and nondiscriminatory. There are six priorities for the Deauville
Partnership4 in this area:
• Improve market access for agricultural products and encourage
investment to upgrade sanitary and phytosanitary standards, promote
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agricultural, processed agricultural, and fisheries markets of Deauville
partners, particularly tor fruits, vegetables, and olive oil. Steps would
include the progressive abolition of quotas, reference prices, seasonal
restrictions, domestic and export subsidies, and other nontariff barriers
to agricultural trade.
• Manufacturing. Negotiate mutual recognition agreements, such as
Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial
Products, between Partnership countries and Deauville partners to
reduce the market fragmentation effect of technical barriers to trade.
This is especially relevant in priority sectors that account for a large
part of Partnerships countries’ exports and employment, such as
mechanical and electric industries and construction materials.
• Services. Negotiate between Partnership countries and Deauville
partners’ specific sectoral commitments on labor mobility, especially
for skilled workers, as part of Mode 43 on the movement of persons in
future deep and high-quality trade agreements with Deauville partners.
• Energy. Negotiate a multilateral agreement on solar energy
imports from the Middle East and North Africa that will govern how
the parties share the burden of paying for the incremental cost of solar
imports. (European subsidies for renewable energy could be made
available for imports, with appropriate adjustments.) The agreement
could be concluded initially between Morocco and interested EU
member states, such as Germany, Spain, France, Italy, and perhaps
others. Other Partnership countries could also be invited to join the
agreement, depending on how fast they move with concentrated solar
power projects.
• Migration. Launch labor Mobility Partnerships or similar mobility
schemes between Partnership countries and Deauville partners;
including visa facilitation for some categories of workers, readmission,
concerted border management, and easier access to the job market
of the Deauville partners, especially for less-skilled workers from
Partnership countries.
• Intra-Arab integration. Adopt and implement simpler and more
liberal rules of origin in preferential trade agreements between
Partnership countries and Deauville partners, including an improved
EU regional convention on preferential Pan-Euro-Mediterranean rules
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notably fisheries and industrial and agricultural goods.
• Consistent and in coordination with initiatives being undertaken
by the EU and other Deauville partners, the United States could (a)
increase the value of its existing agreements with Jordan and Morocco,
and (b) invite Tunisia and, once the appropriate circumstances are in
place, Egypt and Libya to enter into free trade agreements as well.
These actions would be part of the proposed Middle East/North Africa,
Trade and Investment Partnership (MENA, TIP), which will include
a broad set of arrangements designed to increase job creation, trade,
and investment between and among the United States and countries in
the region.
• Other G8 members could contribute in a similar manner. Canada’s
completed ETA with Jordan and parallel agreements on the environment
and labor cooperation could enter into force, and the ETA negotiations
with Morocco could be completed as soon as feasible. Canada could
also launch similar negotiations with Tunisia and, once the conditions
are in place, with Egypt and Libya. The Russia-Arab Cooperation
Forum and bilateral intergovernmental commissions could be farther
leveraged to strengthen relations between Russia and Arab countries
in the economic, financial, and investment sectors. Similarly,
Japan could farther strengthen the Japan-Arab Economic Forum
and Japan’s investment agreements with Partnership countries.
• Deauville partners could also help promote intra-Arab regional
integration and integration of Partnership countries into global
markets. The Agadir Agreement2 between Egypt, Jordan, Morocco,
and Tunisia could be deepened, and Libya could receive the necessary
support to join the World Trade Organization (WTO).
To signal their determination to pursue a coherent, ambitious, and
credible vision in support of the political and economic transition of
Partnership countries, the main Deauville partners could join forces to
announce commitments in six areas with high immediate job-creating
potential. Those six areas and the various recommendations of the
report, including their prioritization and sequencing, were identified
following a consultation process with most of the countries and
partners concerned.
• Agriculture. Improve Partnership countries’ access to the
الدرا�سات الأمنية
83 العدد

171

be to help integrate the Partnership countries into the world economy,
including through the creation of a common economic space spanning
the two rims of the Mediterranean and embracing the Gulf Cooperation
Council (GCC) countries as well. While each partner or group of
partners will naturally continue to pursue detailed trade and investment
discussions on a bilateral basis, the Deauville Partnership could be an
instrument of increased synergy and coherence to help expand market
access, lower barriers to trade and investment, and promote increased
integration among partners.
• The European Union could deepen its trade relationships with
the Arab Republic of Egypt, Jordan, Morocco, and Tunisia, developed
under the Association Agreements and the European Neighborhood
Policy, with the effective implementation of the proposed Deep
and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs). DCFTAs will be
comprehensive agreements on trade and economic relations covering
a full range of regulatory areas of mutual interest, such as trade
facilitation, technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary
measures, investment protection, public procurement, and competition
policy.
• In a coordinated and coherent approach, and on the basis of
both its process of accession to the EU and its growing political and
economic influence in the region, Turkey could similarly deepen its
existing Association Agreements with each Partnership country to
foster trade and investment in the agricultural and services sectors and
promote labor mobility. This could build on Turkey’s recently signed
memorandums of understanding with Tunisia and Libya.
• The GCC could strengthen its relationship with Egypt and Tunisia
in the framework of a deepened cooperation with the Agadir Agreement
(Jordan and Morocco have already been officially invited to join the
GCC). This would allow citizens of member countries to enjoy equal
rights and privileges, including the rights to move, settle, and work;
receive social protection, retirement, health, education, and social
services; and engage in various economic activities and services. This
greater integration between the GCC and Partnership countries would
need to be coordinated with the ongoing negotiations on an EU-GCC
Free Trade Agreement (ETA) covering all areas of trade relations,
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by the reallocation of factors through market flexibility, and by the
adjustment of relative prices, the effect is often to displace rents rather
than reduce them. Under such circumstances, the gains from economic
liberalization can be captured by a well-connected few. In the same
vein, the benefits of economic opening cannot be fully reaped if the
design and governance of public policies, including sectoral policies,
distort economic decisions and stifle competition. A new integration
strategy through trade and Foreign Direct Investment (FDI) should
therefore show a clear break from the past. Such a strategy will need to
confront political and political economy challenges, both from vested
interests that benefit from markets not open to greater competition
and from groups that have an instinctive resistance to inward FDI
and greater imports. It should only support public policies that are
designed and governed to foster growth and welfare.
Leadership is needed in both Partnership countries and Deauville
partners to provide a credible long-term vision and explain the mutual
benefits of economic integration. One such powerful vision could be
the pursuit of a partnership aimed at gradually promoting four key
freedoms in the Mediterranean and beyond: the free movement of
goods, services, capital, and eventually persons. Trade and migration
in the economic space encompassing the European Union, Turkey,
the Balkans, the Maghreb, the Mashreq, and the Arabic peninsula
has been happening for millennia. Now is the time to recognize
these links across the Mediterranean and build bridges aimed at
forging a common destiny. The vision of a common Mediterranean
economic space, if offered, could provide both the framework and
motivation for implementing difficult policy reforms in Partnership
countries. In the current uncertain global economic environment, the
ability of leaders to offer a transcendent, outward-oriented vision is
certainly constrained; yet it will determine the chances for growth and
prosperity in the Mediterranean region. The benefits could go beyond
the immediate economic returns, serving to promote common human
values, peace, and stability.
Deauville partners share with Partnership countries the responsibility
for offering a clear, understandable, and ambitious vision for the Arab
people as they pursue their democratic transition. The vision would
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been able to create more than 3 million new jobs since the mid2000-s.
Through trade and investment, Deauville partners can therefore help
newly democratizing Arab countries embark on inclusive export-led
growth and achieve their objectives in two main ways: by effectively
expanding market opportunities and by supporting the public policy
and regulatory reforms that would be necessary to reap the benefits of
greater integration into global markets.
To be sure, skepticism abounds in the region over the merits of trade,
Enterprise Development Initiative (EDI), and the integrity of the private
sector in light of “crony capitalism,” where the benefits of past policies
are perceived to have accrued to only a well-connected few. There
are legitimate concerns over income and wealth inequalities. Many
areas within the MENA region are lagging behind. Unemployment
rates, especially for youth and women, are skyrocketing. New leaders
are understandably preoccupied with pressing domestic political and
institutional matters. There is the urgency of economic stabilization
in a very difficult global economic environment. The euro-zone crisis
is hitting oil importers in the region hard. Managing expectations
and the political economy of reforms in this transition period appears
more daunting than ever before. The dominant concern in the region
at the moment, therefore, is not economic integration-even if a new
momentum for increased intra-Arab integration is perceptible. Yet
greater integration of MENA’s economies, and of the countries
undergoing transition, will need to be part of any sustainable and
inclusive economic recovery. An absolute priority for the Deauville
Partnership is to help all stakeholders maintain the long view and to
do no harm.
One implication of the emergence of global value chains as well
as the experience of Partnership countries with past reforms is that
the trade and investment policy agenda increasingly goes beyond the
traditional domain of trade ministries to include many domestic behindthe-border policies and regulations. A corollary is that this new agenda
spans a wide range of public policy areas that are the responsibility of
other parts of government, including a variety of regulatory agencies.
When an economic opening is not accompanied by domestic reforms
to promote competition and transparency in the domestic market,
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The forces unleashed by the Arab political awakening have the
power to be transformational. One critical parameter of success
will be whether the Arab political awakening is accompanied by a
concurrent economic awakening. Such an economic awakening would
need to generate quality employment for the millions of young men
and women who are looking for jobs and a decent life. In most Arab
countries, it has become evident that the development paradigm of the
past cannot achieve the qualitative and inclusive growth expected by
the population. The Deauville Partnership launched by the Group of
81 (G8) Heads of State in Deauville, France, in May 2011 to support
the historic political and economic transformation under way in the
Middle East and North Africa (MENA) region is thus strategic and
timely. The “Deauville partners” include Canada, France, Germany,
Italy, Japan, Kuwait, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Turkey, the United
Arab Emirates, the United Kingdom, the United States, and nine
associated international and regional financial institutions. All have
expressed their commitment to support the “Partnership countries”
currently engaged in political and economic transformation: the Arab
Republic of Egypt, Jordan, Libya, Morocco, and Tunisia.
Economic integration through increased trade and Foreign Direct
Investment (FDI) is one key means available to policy makers in the
short to medium term to put the Partnership countries on a higher path
of sustainable economic growth and in a position to decisively tackle
the problem of unemployment, especially youth unemployment. In
Jordan, for instance, more than 70 percent of the unemployed are under
29 years old. Economic integration, both unilateral and in a regional
cooperation context, has proven to be a key ingredient of development
in many emerging economies. High-performing countries, that is,
countries that have grown at an average rate of 7 percent or more
a year for 5 2 years or longer since 1950, used the global economy
to increase productivity through trade, FDI, technology flows, and
migration. All engaged in and tried to make the most of the global
economy, not to push the technological frontier but to catch up with
existing technology and knowledge-a much more manageable task.
In choosing such a development path, including a reform process of
regulatory convergence with the European Union (EU), Turkey has
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