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 مئوّ�ة لبنان الكبیر: صمود وآفاق

 *العمید خلیل الحلو

 صورة في أثناء حدث إعالن دولة لبنان الكبیر

 الحروب واألزمات قال�ان من قوالب التار�خ
دة ، ناه�ك عن األو�ئة المتعدّ ش�ه دائمة في العالمب واألزمات و حر الطوال ثالثة آالف عام، �انت 

ومع ذلك ال تزال ... أودت �ح�اة مئات المالیین من األرواحعة والتي انتشرت في فترات متقطّ التي 
فهو ، لبنان ال �شّذ عن هذه القاعدة. دائم رتطوّ في ة أفضل و �صحّ و  وعلى تزاید مستمرّ  ة موجودةال�شر�ّ 

فترات من الهدوء  ف�ه مع والىالحروب واألزمات تتموجود منذ فجر التار�خ وعلى تطّور دائم رغم أّن 
التي وصلت  وّقعات المتشائمةتال �سبب قلقینال الناس الواقعّ�ة من شأنها تهدئة ه المقار�ةهذ. ستقرارواال

ستقالل في لبنان الحرب الداخلّ�ة األولى �عد اال .Covid-19نها�ة العالم، خاصة مع جائحة إلى التنّبؤ ب
ّما أزمات، و�ّما حالة ال �رب، و سنة حّتى الیوم تع�ش البالد إّما حالة ح ٤٥، ومنذ ١٩٥٨نشبت العام 

حرب وال سلم و�أن لبنان ممنوع أن �ع�ش، وممنوع أن �موت على حّد قول العّالمة السّید محّمد حسین 
                                                   

خبیر في تشر�ن،  ١٧، ضا�ط متقاعد من الج�ش ومشارك في انتفاضة ١٩٥٦العمید الد�تور خلیل أمین الحلو من موالید   *
 أوسمة منها وسام الحرب مّرتین ووسام مكافحة اإلرهاب. ٨اإلسترات�ج�ا والجغراف�ا الس�اس�ة، حائز على 
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ه موجوًدا ضمن حدود لبنان وما زال "لبنان الكبیر"تأس�س  علىمائة عام  قر�ً�ا نحتفل �مرور .فضل هللا
، ولكنه في وضع صعب، ال بل األكثر صعو�ة في تار�خه األساس�ة تحت اسم الجمهورّ�ة اللبنانّ�ة

التار�خ  قال�ان من قوالبالحروب واألزمات هما  جیًدا أنّ  �علمون ون سترات�جیّ المحّللون اإل. المعاصر
، التار�خيّ  ، ُ�ظهر التسلسل الزمنيّ في هذا الس�اق. ر�خ �ما قال یوًما مترن�خاولبنان مكتظ �الت ةالرئ�س�ّ 

، مضت، أن لبنان �ان مسرًحا للحروب واألزمات لعشرات قرون ١٩٥٨عام القبل إلى ما ى تّ حالذي �عود 
هذه  تظهر، الثامن عشر والتاسع عشر والعشر�نالقرون تار�خ قراءة  ، و�ذا أعیدتهالعالم �لّ  ه مثلمثل

 مخ�ّ حیث � ت السلماوقأفي  ان ما ینساها الناسسرعوقائع الحروب واألزمات هذه،  .�شكل واضح الحق�قة
أو على العكس  تالمس البهجة،ي تال ذهنّ�ةال راحةوال  اآلمنالماديّ  خاءوالر  مستدامألمن ال�اور خاطئ شع

المسؤولتین عن  تینالوحید اا ل�ستمهلكنّ تتوالى و الحروب واألزمات صح�ح أّن . الملل المسالرتا�ة التي ت
هما عامالن �ساهمان في فرملة التطّور وخلخلة روح ، فالهجرة واألفكار الهّدامة البالد راجع األوضاع فيت

 .الصمود

 وجهان متناقضان: الهجرة
أن �جدوا أنفسهم  آملین ین منذ منتصف القرن التاسع عشر،بین اللبنانیّ  ارت ثقافة الهجرة تدر�ج�ً تطوّ 

ط مع الحروب لم تبدأ هذه الهجرة فق. بلدان أكثر أماًنا واستقراًرا، حیث �ستط�عون العمل واإلنتاجفي 
لت السفر إلى بلدان التي سهّ السفن ال�خارّ�ة  ظهورفي الفترة نفسها مع  بل، ١٨٦٠و ١٨٤٠ة بین األهل�ّ 

فسح المجال لتطّور فهي ت ،إ�جابيّ  إذن وجهللهجرة . متنّوعة فرص عمل حیث توافرتة الثورة الصناع�ّ 
 غنيت�ما ، في الوطن مداخیل هم �حاجة لها ن ألفراد أسرتهالفرد على الصعیَدْین المهنّي والمادّي وتؤمّ 

ال  لكن الهجرةو بثقافات متعّددة، و�العكس تجعل من لبنان بلًدا مصّدًرا لمهارات ترفع من شأنه، لبنان 
جذوره التي �سعى إلیها الفرد، ناه�ك عن اقتالعه من  المالذ اآلمن المادّ�ة والمعنوّ�ةوفر جم�ع جوانب ت

 عاملةالى القو جزء ال �ستهان �ه من من  هحرمتزال توال  ت الهجرة لبنانقد حرمل. ةاألصل�ّ االجتماعّ�ة 
عامل سلبّي آخر ال  �ه�ضاف إلهذا الوجه السلبّي للهجرة �ضعف لبنان، و . حتاجها�النخ�ة التي من و 

 .المح�طة بین األج�ال الناشئة سّ�ما بث األفكار

 مح�طةالصمود والتصم�م في مواجهة األفكار ال
ألمر المستسلمین لبین الصغار والك�ار من قبل أ�طال التشاؤم و السلبّ�ة ر افكأل�عض انشر  یتمّ 

سنة نسمع  ٤٥منذ أكثر من . ، من شأنها إح�اط العزائم وزرع الشكوك وزعزعة اإل�مان بلبنانالواقع
ني اعطأ  مالبلد ا یداه"، أو"البلد انتهى یداه"، أو"البلد؟شو ف�ه به"مثل  انمط�� أخذت طا�ًعا  ع�ارات

للتار�خ والواقع وعلى نزعة مادّ�ة على جهل عمیق  ة، مقرفة، جاحدة، وتدلّ سطح�َّ  وهي ع�ارات"... ءشي
دعو إلى التقاعس في تو  ،أو معنويّ  ي عن �ل جهد ماديّ على التخلّ  تحّض هذه األفكار  .استسالم�ة

 ّتع الكثیر�ن من بین ش�اب الیومما �ساعد على نشر هذه األفكار هو عدم تم إنّ . مواجهة الصعو�ات
فنحن نع�ش ثورة معلومات�َّة ، والوطنيّ  الشخصيّ على الصعیَدْین تحقیق طموحاتهم ل ، واستعجالهمصبر�ال

معتنقي هذه األفكار  �عضیذهب  .شيء وهذا ما یؤّثر على أط�اعهم میزتها السرعة والعجلة في �لّ 
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ة الذین قرروا عدم الر�وع أمام خاّص   �شبهونهمك الذین المن أولئ والسخر�ةإلى حد االستهزاء الهّدامة 
 ج�ال�انت الدافع الدائم ألهذه الق�م نفسها . وتمسًكا �الق�م األمر الواقع، والذین �ظهرون إحساًسا �الواجب

 والثمن �ان مرتفًعا و�لغ، همن قرن للنضال من أجل وجود لبنان و�قائه وتنمیت متواصلة طیلة أكثر
بل �ان ، لألقدار قم �ما قامت �ه استسالًماهذه األج�ال لم ت. لجسام، واألمر �ستحّق ذلكاتضح�ات ال

منطق صلب ومعرفة جیدة النبیل والمرتكز على  الوطنيّ  لشعوربدافع من ا خ�ارها العمل والتضح�ة
البالد من ال�قاء نت إرادة نشطة ال تتزعزع، مكّ عن  برهن هؤالء الش�اب لقد. المتنّورة لتار�خ وروح المغامرةل

 .ات والحروباالضطرا�� �امل �ان �عجّ على قید الح�اة لمدة قرن 

 أكتو�ر: حیو�َّة ووطن�َّة ١٧جیل انتفاضة 
�شكل لم �سبق  حواسیبالمحمولة والواللوحات ه عبر الهواتف أج�ال الیوم �العالم �لّ  تواصل وترت�طت

ة للتحّقق من مصداق�ّ ال �منحهم الوقت الكافي  مّمامات، لمعلو من ا امكثفً  ون سیًال یتلقّ  له مثیل، و�التالي
إنها الثورة المعلوماتّ�ة �كاّفة أ�عادها، . لللتفكیر أو القراءة أو التأمّ األخ�ار والمعلومات التي تصلهم، وال 

 إنّ . �اتت تسمح �اختصار الوقت والمسافات مضاعفة بذلك فعالّ�ة العمل والعلم ومطلقة ثقافة �ون�ة والتي
ة ثقاف�ّ وال ةجتماع�ّ اال هم من جذورهممن اقتالعة محل�َّ  وّلد خش�ةة على الثقافة الكون�ّ الش�اب انفتاح 

بلبنان،  عمیقها التعّلقاألج�ال الجدیدة  إذ برهنت خش�ة،هذه البّددت " أكتو�ر ١٧ انتفاضة" والوطنّ�ة ولكن
ة والدة جدیدب أمًال �عطي ، و ه األزماتفي وج ا �طمئن على صمود لبنانممّ ، تهاس�قتي األج�ال ال كما

ات لطاقا: لبدا�ة جدیدة، على وجه الخصوص توّفرةجم�ع المكونات مفي الواقع إّن . �عد المعاناة حق�ق�ة
التعل�م�ة، والمؤّسسات ، ةالتقن�ّ والمهارات ، الصل�ةاإلرادة و ة، ثقافة الحر�ّ والمؤّسسات الروحّ�ة، و ال�شر�ة، 

�ّل ذلك �طمئن للمستقبل ولكن هذا ل�س �افً�ا فما زال .  ...ة المهارات العسكر�ّ و ة، اإلعالم�ّ والمؤّسسات 
 .هناك الكثیر للق�ام �ه و�جب أن تأتي الظروف المالئمة النطالقة الجدیدة

 دروس من التار�خ
 هذا الوضع. ١٩٩٠عام الالشرق األوسط منذ خاّصة في في العالم و واألزمات  لم تتوّقف الحروب

مع نها�ة القرن التاسع عشر و�دا�ة  ما �ان سائًدا الوضع األول هو: جه ش�ه بین وضَعْین تار�خیَّینف�ه أو 
في هذه الحق�ة �انت القوى العالم�ة واإلقل�م�َّة تتصارع ف�ما بینها حتى دخلت  .في المنطقة القرن العشر�ن

 der des( للداللة على أنّ " خیراتاألخیرة بین األ "أطلق علیها اسم األولى التي ة عالم�ّ الحرب ال في
ders(  َّعد الحرب ... . جدیدةحروب �الدخول في  م �عد یرغبالعالم لهذه هي الحرب األخیرة وأن�
اجتمعت  ،لبنان المجاعة التي ضر�ت، و التي أودت �المالیینة جائحة اإلنفلونزا اإلس�ان�ّ و  ة األولى،العالم�ّ 
سون وضع اآل�اء المؤسّ . )١٩٢٠( و�قل�ميّ  سالم عالميّ في محاولة لترس�خ  في فرساي الدول�ة القوى 

ة جبل لبنان، متصرف�ّ  الذي ضمّ لتأس�س لبنان الكبیر  فرسايثقلهم في محادثات  للبنان المعاصر �لّ 
حدود لبنان  رسم تمّ  :للتذ�یر. وجنوب لبنان ،حاصب�او راش�ا، و ال�قاع، و عكار، و طرابلس، و �یروت، و 

ما یرّوج له ال�عض �شكل مضّلل منذ قرن حّتى  على عكس ،نت�جة لمقار�ة موضوعّ�ة ومنطقّ�ةالكبیر 
، ولبنان ل�س البلد الوحید الذي رسمت حدوده في ذلك الحین مع دولة قابلة للح�اةهي لحدود ال ذه، وهالیوم
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لم �كن . عترضون �ثرفارق �بیر أن أبناء لبنان هم الذین رسموا حدوده �التوافق، ولو أّنه �ان هناك م
. األخرى  اتالمكون تذو�ب أو ابتالعنات بمكوّ الأحد  قومة حیث ��إنشاء دولة قوم�َّ إطالقُا ق األمر یتعلّ 

الهادفة لبناء  المغامرة في درا�ة تامة �الصعو�ات والمخاطر ولكّنهم دخلوا سون علىكان اآل�اء المؤسّ 
على سنة  ٩٤ مرور على الرغم منو ، ادستورً الكبیر أص�ح لدولة لبنان سنوات  �عد مرور ستّ . الدولة

�صعب �ثیًرا استبدال هذا الدستور، فهو . مرور الزمن والعواصف مع اأبدً  هرم هذا الدستورلم یوضعه، 
 أمر مطمئن في هذه األوقات ألنَّ  ذامثل اللبنانیین أنفسهم، وه صامد وصلبثبت أنه أزال المع�ار و ی ما

الحروب واألزمات اإلقل�م�ة  إنَّ  .ولكن إعادة تنش�طه و�صالحه وتجدیده صنعهدة لبنان ال �حتاج إلى إعا
أن  في یوم من األ�ام مثل تلك التي س�قتها، لذلك س�كون من الضروريّ ستنتهي عاجًال أم آجًال والمحل�ة 

عقود الثالثة حروب الأّما الوضع الثاني التار�خّي المماثل ل .الغتنام هذه الفرصة الحتم�ة ینكون مستعدّ ن
 قت أورو�ا في النصف األول من القرن السا�ع عشرالحروب التي مزّ فهو الماض�ة في الشرق األوسط 

، وانتهت �معاهدات و�ستفال�ا التي تعتبر من األعمال )١٦٤٨-١٦١٨(عاًما  ٣٠استمرت  والتي
 .دول وداخل الدولبین ال دت الحاجة إلى التوازن الس�اسيّ التأس�س�ة ألورو�ا الحدیثة والتي حدّ 

 "أكتو�ر ١٧إنتفاضة "إنجاح المئو�ة الثان�ة و
وهم ال بّد أن �كونوا، على األقل قسم لمئو�ة الثان�ة للبنان المعاصر نجاح اإل من س�عمل لم یبرز �عد

حتى  نتفاضةنات هذه االمكوّ  �صدر �عد عن�معنى آخر، لم ". أكتو�ر ١٧ انتفاضة"صفوف من  منهم،
ح�اتها الوطن�ة، واألهم لم  و�صالح البالد وتجدید ،د ��ف�ة إعادة تنش�ط الدستور�حدّ  لبرنامج عماآلن 

عندما  نحن اآلن في وقت ر�ما ضائع إقل�مً�ا ودولً�ا، ولكن. یبرز �عد من سیتوّلى تنفیذ هذا البرنامج
ما ، أو ر�ّ األوسط في الشرق  االستقرار حاللفي المنطقة إ صارعةالمتالدولّ�ة واإلقل�مّ�ة ر القوى تقرّ س

وفي غ�اب برنامج عمل لبنانّي واضح، وال سّ�ما برنامج تطرحه  ذي هو لمصلحة الجم�ع،السالم ال
ة تعمل لتحق�قه، �مكن للبنان أن �ض�ع هذه الفرصة الثمینة التي سات س�اس�ّ ، ومؤسّ "اكتو�ر ١٧انتفاضة "

عاجًال أم آجًال ولكنه إذا  �أتيسالسالم  .سّر�ةمعلنة أو  "و�ستفال�ا مصغرة"أو  "صغرةم�الطا " ستكون ر�ما
، أما إذا شارك اللبنانیون في بنائه ف�ما �خّصهم فاألمر اعرج وهش� أ س�كون ف كان من صن�عة الخارج فقط

 تّم االتفاق على ١٨٦٠و ١٨٤٠ بین �عد الحروب األهل�ة. س�كون مختلًفا، وما علینا إّال الرجوع للتار�خ
جبل  لمتصرف�ة مما أسس ةة العثمان�ّ ة واإلمبراطور�ّ بین القوى األورو��ّ  ١٨٦٤ی�ات وترت ١٨٦١بروتو�ول 

، امع مصالحه تتالقالتي ان المحلیین تطلعات السكّ  سدتج المتصرف�ة بل هذه القوى لم تخترع .لبنان
�عد لبنان الكبیر  ولد ١٩٢٠عام الفي . ل�ست جمع�ات خیر�ة ةقوى العالم�ّ ال وهذا أمر طب�عي، ألنّ 

عظمى في المؤتمر واستطاعوا تحقیق ال القوى فرساي حیث �ان المثقفون اللبنانیون حاضر�ن مع معاهدة 
 ، وهذا االّتفاق �ان متطا�ًقابر�طاني فاق فرنسيّ حصلنا على استقاللنا �عد اتّ  ١٩٤٣عام الفي غا�اتهم، و 

 برعا�ة إقل�م�ة ودول�ة، ١٩٩٠عام لاالطائف في  حصل إتفاقأخیًرا، . ةاللبنان�ّ  والطموحات لتطلعاتمع ا
تفاق أ�ًضا القوى اإلقل�م�ة والدول�ة لم تخترع في هذا اال. �ة ما زالت سار�ة المفعولدستور  ت�عته تعدیالت

�ان هذا االّتفاق نت�جة لمسار خمسة عشر عاًما من الحوار والمفاوضات بین األفرقاء اللبنانیین  شیًئا بل
 المصالح اإلقل�م�ة والدول�ة إذ رغبت من تسو�ات جاءت أدنى من طموحاتهم، وضعوا ف�ه ما توافقوا عل�ه



٥ 

 األمن عاًما تنفیًذا لقرار مجلس ١٥في لبنان، ولكن هذا الج�ش انسحب �عد السوري  ج�شال اإل�قاء على
، عندها �انت القوى الدول�ة واإلقل�م�ة متوافقة على هذا األمر وهذا �ان أحد أبرز طموحات ١٥٥٩ رقم

ین الذین لم �ستط�عوا تفادي أزمات داخل�ة من نوع آخر وتدخالت خارج�ة إقل�م�ة ودول�ة أ�قت اللبنانیّ 
 .لبنان ساحة صراع

 أقدار وتوّقعات وثقة وأمل
على التار�خ، نفسها الجغراف�ا تفرض  ، ألنَّ ظروف تار�خ�َّة وجیوس�اس�َّة متشابهةعشنا لقرون في  لقد

 عاتهم وتطلّ عاتون، لكنهم یواصلون تحقیق تطلَّ رحلو��أتون الرجال . سةعلى الس�انفسها كما تفرض 
 ماو  ١٩٢٠عام النا سنواصل ما بدأه آ�اؤنا وأجدادنا في أنَّ �عني هذا . نفسها مَـ یِـ على الق مرتكز�نأسالفهم، 
من . الفكررجال حاد بین القوى النشطة و  من خالل االتّ إالَّ  لن تكون فّعالةة هذه االستمرار�ّ . قبل ذلك

ة تحرك الجماهیر، لكن الثورات التي تنجح هي تلك التي ة االقتصاد�ّ د أن الفقر واألزمة االجتماع�ّ المؤ�ّ 
هناك محاوالت عدیدة لبناء جسور بین " أكتو�ر ١٧انتفاضة "منذ بدا�ة . وقادها المثقفون  نفسهانظمت 

جمع بین إذ �كون تم الم المواطنین ال تقاوَ تص�ح إرادة س ، و�ومهافین والناشطین وستنجح �التأكیدالمثقّ 
، هذه هي الحق�قة التي تبنى على شراكة �املة في الوطن ومواجهة المخاطر الشعبي والس�اسيّ  نیْ المستو�َ 

اإلرشاد وثائق تار�خ�ة ال س�ما  وهذا ما تحدثت عنه! تثمر وحدها تيال هذه هي الحق�قة. واألزمات سوً�ا
السادس  سبیند�كتُ آخر لل�ا�ا و ) ١٩٩٧ -رجاء جدید للبنان (ا بولس الثاني یوحنّ  ال�ا�ا�س للقدّ  الرسوليّ 

وث�قة األخوة اإلنسان�ة من أجل "و ،)٢٠١٢ -حول الكن�سة في الشرق األوسط  اإلرشاد الرسوليّ (عشر 
لطیب موقعة من ال�ا�ا فرنس�س و�مام األزهر الش�خ أحمد اال) ٢٠١٩( "السالم العالمي والتعا�ش المشترك

من بین الوثائق الثالثة  خصوص�ة للبنانالوث�قة األكثر . ، والتي هي موجهة لل�شر�ة جمعاءفي أبوظبي
للنهوض  خر�طة طر�ق س�اس�ة حق�ق�ةل ملهمةالتي ال تزال و یوحنا بولس الثاني، ال�ا�ا القد�س هي وث�قة 

عطي ت حنا بولس الثاني نفسهلقد�س یو ل رةمشهو  ارةع� ، وفیهاتوق�عها علىسنة  ٢٣ مضي �عد بلبنان
ولد من جدید یحاول ألف مرة أن �رب ألف مرة، ي ُض ذال بلدال اهذ: "في لبنان روًحا ألي عمل مستقبلي

سی�قى ! رسالة حر�ة ومثال على التعدد�ة للشرق �ما للغرب هإنّ  ،لبنان أكثر من بلد. من أجل ح�اة جدیدة
 .في العالم اآلخر روحه وشفاعتهد في ولبنان �التأكی"... لبنان في قلبي إلى األبد


