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 الّدور الّس�اسّي الّتر�ّي في لبنان

 *غر�س ال�اسة الّدكتور 

 برج ساعة الّتّل أو الّساعة العثمانّ�ة في مدینة طرابلس.

 مةالمقدّ 
) �س�طرون على جم�ع األراضي ١٥١٦العام   كان العثمانّیون في مطلع القرن الّسادس عشر (في

ضعوا خاللها األنظمة العسكرّ�ة واألمنّ�ة واإلدارّ�ة الّلبنانّ�ة، حیث استمّر حكمهم مّدة أر�عمئة سنة، و 
 . ١خالل هذه الحق�ة من الحكم العثمانيّ  واالجتماعّ�ة، غیر أّن الّسّكان عانوا �ثیًرا

 إلى أن نال استقالله في العام �عد الحرب العالمّ�ة األولى ُوضع لبنان تحت سلطة االنتداب الفرنسيّ 
متوّجهًة ، وانكفأت إلى ترتیب بیتها الّداخلّي، ١٩٢٤الّتر�ّ�ة في العام . ف�ما تأّسست الجمهورّ�ة ١٩٤٣
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على منطقة الّشرق األوسط، وعل�ه تراَجع نفوذها في من دون الّتر�یز س�استها الخارجّ�ة نحو الغرب، �
نها المنطقة. لقد انتهج مصطفى �مال أتاتورك (مؤّسس تر��ا الحدیثة) س�اسًة خارجّ�ًة انعزالّ�ًة عّبر ع

، حیث اجتهدت ٢٠٠٢الّشعار الّشهیر "الّسالم في الّداخل والّسالم في العالم"، وظّلت معتَمدة إلى العام 
الّس�اسة الخارجّ�ة، واّت�اع استرات�جّ�ة االنفتاح على العالم، فتغّیرت  ئالحكومة الّتر�ّ�ة إلعادة تعر�ف م�اد

  استرات�جّیتها تجاه الّشرق األوسط ومن ضمنه لبنان.

عموًما، ُتشّكل منطقة الّشرق األوسط أهمّ�ًة �برى لتر��ا، فالّدكتور أحمد داود أوغلو (وز�ر خارجّ�ة 
موقع تر��ا  -تر��ا الّسابق ومهندس الّس�اسة الخارجّ�ة الّتر�ّ�ة الحدیثة)، وفي �تا�ه "العمق االسترات�جّي 

شّكل "العمود الفقرّي" اّلذي �جب أن تستند إل�ه ودورها في الّساحة الّدولّ�ة"، �عتبر أّن الّشرق األوسط �
س�اسة الّنهوض الّتر�ّي. وفي نظر أوغلو، إذا لم تنجح تر��ا في أن تكون مر�ز استقطاٍب إقل�ميٍّ في 

 ٢الّشرق األوسط، فهي ستنقطع عن فضاٍء أرحب آسیويٍّ ومتوّسطي، و�الّتالي عالمّي.

من أجل المطال�ة بوضٍع أفضل على  إبراز الماضي العثمانيّ الق�ادة الّتر�ّ�ة إلى من هنا، فقد عمدت 
ماهي مع تشّكل "العثمانّ�ة" أداة لبناء القّوة اإلقل�مّ�ة في الّشرق األوسط، في حین أّن التّ . إذ الّساحة الّدولّ�ة

أمام تر��ا  هوّ�تها اإلسالمّ�ة وماضیها العثمانّي، واستحضار الّروا�ط الّتار�خّ�ة مع المنطقة، �فتح اآلفاق
  ٣.واإلسالميّ   لكي تعید وصل ما انقطع مع الجوار وتشرعن "عودتها" إلى العالم العر�يّ 

ألس�اٍب  أهمّ�ًة للملّف الّلبنانيّ  -ولّیین عبین اإلقل�مّیین والدّ �غیرها من الّال  -لذلك، تولي تر��ا 
االسترات�جّ�ة بثقلها الّس�اسّي تار�خّ�ة، ودینّ�ة، وجغرافّ�ة. فهي تر�د أن تتواجد في هذه ال�قعة 

ئ�س الّتر�ّي رجب طّیب أردوغان عن "األخّوة األبدّ�ة واألزلّ�ة مع الّشعب �الم الرّ  عّبرو� ٤واالقتصادّي.
  مدى االهتمام بلبنان.عن  ٥الّلبنانّي"،

خاّصة �عد � �عد انتهاء الحرب في لبنان، انائّ�ة بین تر��ا ولبنان قد اكتسبت زخمً و�انت العالقات الثّ 
في . و ٢٠٠٤عام الاحل رفیق الحر�ري إلى تر��ا في الرّ  سمّ�ة اّلتي قام بها رئ�س الوزراء الّلبنانيّ �ارة الرّ الزّ 

 ٦نائّ�ة في مختلف المجاالت.نت العالقات الثّ �ارة، تحسّ نوات اّلتي أعقبت تلك الزّ خالل السّ 

                                                   
 ٤ط. الجلیل، ، ترجمة جابر ثلجي وطارق عبدةول�ّ احة الدّ : موقع تر��ا ودورها في السّ سترات�جيّ العمق االأحمد داود أوغلو،   ٢

 ).٢٠١٧راسات، تّموز ة للعلوم ناشرون ومر�ز الجز�رة للدّ ار العر��ّ الدّ لبنان:  - (بیروت
(بیروت: المر�ز العر�ّي لأل�حاث ودراسة الّس�اسات،  ١ور، ط.ن جبّ ، ترجمة جاتر��ا دبلوماسّ�ة القّوة الّناهضةور، جنى جبّ   ٣

 .٥٤ )،٢٠١٩ن�سان 
 ،26/09/2020"، الّدور الّتر�ّي في لبنان: األهداف واألدوات" علي مطر،  ٤

https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=23973&cid=124  ٢٠٢٠-١١-٢١(تار�خ الّدخول في( 
(تار�خ  https://tr.agency/news-107669ا �ما �فعل ماكرون"، ا، "أردوغان: وقوفنا إلى جانب لبنان واجب ول�س استعمارً أحمد ز�ر�ّ   ٥

 )٢٠٢١-١١-١٣الّدخول في 
 ة تر��ا،ة لوزارة خارج�ّ سم�ّ فحة الرّ القات بین تر��ا ولبنان"، الّص "الع  ٦
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ّنة الّلبنانّیین ّ�ة خصوًص نّ والسّ  وًماموفي ظّل االنكفاء العر�ّي عن الّساحة الّلبنانّ�ة ع  ا، ما جعل السُّ
و�خاّصٍة �عد تراجع دور  ٧م في لبنان،المتقدّ  وازن مع الّدور اإلیرانيّ یتطّلعون إلى دوٍر تر�يٍّ من أجل التّ 

 ٨)١٢٠٢اعي األساسّي لسّنة لبنان، وانكفائها إلى حدٍّ �بیٍر (عودّ�ة اّلتي �انت الرّ المملكة العر�ّ�ة السّ 
 أّن هناك شر�حًة واسعًة من الّلبنانّیین إالّ  ،٩وتر�یزها على ترتیب بیتها الّداخلّي وانشغالها �جبهاٍت أخرى 

أثناء في تتخّوف من أّي دوٍر تر�يٍّ مستقبليٍّ في لبنان، و�خاّصٍة األرمن والمس�حّیین، �سبب ما عانوه 
 .منهم �نبل لبنان ال زالتا في وجدان الكثیر إّن اإل�ادة األرمنّ�ة ومجاعة جإذ الحكم العثمانّي. 

ا، و�خاّصٍة أّن األخیر �شّكل آخر تكمن أهمّ�ة دراسة الّدور الّس�اسّي الّتر�ّي في لبنان حدیثً  ،من هنا
راعات الّداخلّ�ة و�ین القوى اإلقل�مّ�ة والعالمّ�ة. و�سبب دّ�ة في هذه المنطقة المشتعلة �الّص عدّ معقٍل للتّ 

راعات في ظّل مح�ٍط ملتهب، �شّكل لبنان ساحًة للّص  �اسّ�ة المتتال�ة، وموقعه الجغرافيّ أزماته السّ 
اإلقل�مّ�ة على أرضه، و�ون �عض الجماعات الّلبنانّ�ة قد عانت �ثیًرا في الحق�ة العثمانّ�ة، فإّن أّي تمّدٍد 

نات المجتمع الّلبنانّي التّ للنّ  وائف هي الفاعل . فالطّ وائفيّ الطّ  عدُّديفوذ الّتر�ّي سوف ینعكس على مكوِّ
  ١٠اَألساس في الواقع الّس�اسّي الّلبنانّي.

ق�قة عن أهدافها حلیالت عن الّدور الّتر�ّي في لبنان مع غ�اب المعلومات الدّ ف�ما تكثر التّ و 
 قتصادّ�ةٍ اوّسع في لبنان وتحقیق مكاسب : هل تسعى تر��ا إلى التّ اآلت�ةساؤالت ومصالحها، ُتطرح التّ 

نّ�ة؟او  هل لبنان هو جزء من مشروٍع تر�يٍّ  جتماعّ�ة؟ أم تسعى إلى ملء الفراغ الّس�اسّي على الّساحة السُّ
هذا ما سنحاول اإلجا�ة  محتمٍل في المنطقة، واّلذي ظهرت معالمه من خالل الّتدّخل الّتر�ّي في سور�ا؟

 .راسةعنه في هذه الدّ 

 والعثمانّیین نانّیینالجذور الّتار�خّ�ة للعالقة بین الّلب
، ١٩٢٦، ثّم أص�ح لبنان جمهورّ�ًة في العام ١٩٢٠أعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبیر في العام 

، �انت جم�ع األراضي ١٥١٦، أي منذ العام ١٩٢٠. لكن قبل العام ١٩٤٣ومستقال� ذا س�ادٍة في العام 
 .١١ ادة العثمانّ�ةاّلتي تقع الیوم ضمن الجمهورّ�ة الّلبنانّ�ة تحت الّس�

                                                   
 ، "طرابلس ل�ست مشروًعا تر���ا"،طوني منصور  ٧

3/12/2020 ،https://www.orsam.org.tr/ar/trablus-turkiye-projesi-degil ) ٢٣/٦/٢٠٢١تار�خ الّدخول في(  
ذ ة" تنفّ مة "إرهاب�ّ �اض منظّ الرّ ذي تعتبره ة تعاظم دور حزب هللا، الّ ، على خلف�ّ اشهدت العالقة الّس�اسّ�ة بین لبنان والّسعودّ�ة تدهورً   ٨

حین استدعت الّسعودّ�ة  ٢٠٢١عام في الل وّ تشر�ن األ ٢٩في  األبرزة و�انت المحطّ  .األبرز اإلقل�ميّ ها س�اسة إیران خصمِ 
كانت القط�عة ف .ساعة للمغادرة، وأوقفت الواردات الّلبنانّ�ة إلیها ٤٨فیر الّلبنانّي مهلة شاور، ومنحت السّ سفیرها لدى لبنان للتّ 

 .ینلحوثیّ اإثر تصر�حات وز�ر اإلعالم الّلبنانّي جورج قرداحي عن حرب ال�من ودعمه  فية، الدبلوماسّ�ة والّس�اسّ�ة واالقتصاد�ّ 
، ٢٠٢١عقود"، الجز�رة، في تشر�ن الّثاني  ٨الّلبنانّ�ة خالل -ف على مسار العالقات الّسعودّ�ةة.. تعرّ ات مصیر�ّ "محطّ  راجع

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/ 
(تار�خ  /65732https://daraj.com/، ٢٠٢١فبرایر  ٢؟"، "ا للُسّنةجدیدً ا "تر��ا في لبنان: أردوغان "أ�ً ، هال نهاد نصر الّدین  ٩

 )٢٠٢١-٦-١٦الّدخول في 
ّنة في لبنان �عد اّتفاق الّطائفغر�س إل�اس،   ١٠  .٧)، ٢٠٢٠(جدیدة المتن: دار سائر المشرق، ١، ط.دور السُّ
 .١١ )،٢٠٠٨لبنان: دار الّنهار للّنشر،  - (بیروت ١٠، ط.تار�خ لبنان الحدیثكمال الّصلیبي،   ١١

https://www.orsam.org.tr/ar/-tony-mansur/
https://www.orsam.org.tr/ar/-tony-mansur/
https://www.orsam.org.tr/ar/trablus-turkiye-projesi-degil/
https://daraj.com/65732/


٤ 

سل�م األّول على لبنان والمناطق الجبلّ�ة من سور�ا  عام، س�طرت جیوش الفاتح العثمانيّ ال ذاك ففي
فخر إلى د العثمانّیون إدارة هذه المناطق وفلسطین، �عد أن هزمت الممال�ك في معر�ة مرج دابق. وعهَ 

رزّ�ة. ولكن، في ما �عد، أزعجت العثمانّیین دّ األّول، وهو أمیر من األسرة المعنّ�ة ال ین المعنيّ الدّ 
مّلص من دفع الجز�ة، فقّرروا �سط اّلتي �انت ترمي إلى التّ و  ،األّول ین المعنيّ األمیر فخر الدّ  محاوالتُ 

 ١٢واء قاوموا ذلك.فوذ الم�اشر على البالد، ولكّن مّالك األراضي والفّالحین الّلبنانّیین على السّ النّ 

عام الا، و�ذلك ُقتل ابنه قرقماز في في دمشق مسمومً  ١٥٤٤عام الن األّول في یتوّفي فخر الدّ 
اني (نجل قرقماز) ین المعني الثّ اعتلى فخر الدّ ثّم ، ١٥٩٠عام الأثناء قتاله العثمانّیین في في  ١٥٨٥

ا على جبل لبنان لطان مقاطعج�� لطان وتقاسم معه الغنائم الحر�ّ�ة، فعّینه السّ لطة، فقام بدفع الجز�ة للسّ السّ 
ا�عة له، و�ذلك على قسٍم �بیٍر من سور�ا وفلسطین. واستمّرت األسرة المعنّ�ة في احلّ�ة التّ والمناطق السّ 

هابّیین أبرز األمراء الشّ من . ١٨٤٢-١٦٩٧هابّیین اّلذین امتّد حكمهم بین الحكم حّتى انتقل إلى الشّ 
خالل فترة في حاول قد )، و ١٨٤٠-١٧٨٨اّلذي حكم بین اني (الثّ  هابيّ ا �ان �شیر الشّ وأكثرهم تأثیرً 

حّرر من العثمانّیین و�عطاء لبنان استقالله، من خالل تعاطفه مع الحملة الفرنسّ�ة على و�لة التّ حكمه الطّ 
الّشرق �ق�ادة بونابرت ومن خالل تعاونه مع محّمد علي �اشا والي مصر وابنه ابراه�م �اشا في حمالتهما 

 ١٣واجهتهما العثمانّیین.على سور�ا وم

أمام الّسلطنة  محّمد علي �اشاوالي مصر و�عد أن انتهى حكم �شیر الّثاني الّشهابي، �عد انهزام 
األمیر �شیر  الّسلطات العثمانّ�ة ة و"الّتضافر األورو�ّي"، غادر األمیر لبنان إلى المنفى. فعّینتالعثمان�ّ 

، و�دأ عهد جدید في تار�خ لبنان. فقد �ان �شیر الّثاني حّتى أواخر حكمه، ممسًكا بزمام ّشهابي الّثالثال
س�اسة البالد الّداخلّ�ة، مس�طًرا على االنقسامات الّطائفّ�ة والحز�ّ�ة. ولكّن الّتوتر االجتماعّي والّطائفّي 

د ُعرف األمیر �الجبن وضعف اإلرادة، ما ساهم اشتّد بین الّدروز والمس�حّیین في عهد �شیر الّثالث، فق
في تدّخل الّسلطنة في البالد، و�خاّصة مع صدور مرسوم إصالحّي خاّص، ُعرف �ُكلخانه خّط شر�ف، 

وانتهى عهد في جملة ما �قضي �جعل وال�ات الّسلطنة العثمانّ�ة أقّل استقالًال عن اآلستانة.  �قضي
 ١٤قّواته إلى لبنان، إرسال الحاكم العثمانيّ  ، �عد١٨٤٢اني في العام األمیر �شیر الّثالث في �انون الثّ 

وتحّولت إمارة لبنان إلى وال�ٍة عثمانّ�ٍة عادّ�ة. و�عد انه�ار اإلمارة الّشهابّ�ة الّلبنانّ�ة نت�جة المجازر بین 
 ١٨٤٢آلستانة في العام الّدروز والمس�حّیین، توّصل ال�اب العالي العثمانّي وممّثلو الّدول األورو�ّ�ة في ا

إلى مشروٍع جدیٍد لحكم جبل لبنان عبر مقاطعَتین: شمالّ�ة �حكمها قائّمقام مس�حّي وجنو�ّ�ة �حكمها 
  ١٥.قائّمقام درزيّ 

                                                   
 ) ٢٠٢١-١١-١٣(تار�خ الّدخول في  https://ar.wikipedia.org/wikiة، لبنان"، و�یبید�ا الموسوعة الحرّ  "تار�خ  ١٢
دار  :لبنان - بیروت( ١، ط.٢ج.، اإل�ادة األرمنّ�ة ،٤مج.موسوعة المجازر الكبرى في القرن العشر�ن، ، ر��ع داغر  ١٣

Perfection  ّ٢٠١١، )وز�عشر والتّ للن. 
 .٨٥و ٧٧-٧٦ ،یثتار�خ لبنان الحدي، الّصلیب  ١٤
 ،6/9/2019 عودة جدل "العثمانلي" إلى جبل لبنان.. وقائع الّتار�خ في خضّم الّس�اسة"،، "عمران عبد هللا  ١٥

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
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المّتفق عل�ه بین العثمانّیین والقوى األورو�ّ�ة في العام  المتصّرفّ�ة انتهت القائّمقامّ�ة �ق�ام نظام
في إثر المجازر بین الّدروز والموارنة، أّما العثمانّیون، فقد ساهموا في توس�ع شّقة الخالف بین  ١٨٦١

  ١٦القائّمقامّیتین.

ان نظام المتصّرفّ�ة قد أقّر إدارة جبل لبنان عبر متصّرٍف مس�حيٍّ عثمانيٍّ ومجلس إدارٍة �شترك ك
ّنة والّش�عة و�قّ�ة الّطوائف. وُتظهر سنوات المتصّرفّ�ة فترة  ١٧ف�ه الموارنة والّدروز مع ممّثلین من السُّ
لبنان الحدیث"، من هنا جاء المثل هدوٍء تستحّق أن ُ�طلق علیها "أطول فترة سالٍم داخليٍّ في تار�خ 

المأثور "ن�ال مین إلو مرقد عنزة �جبل لبنان" للّتعبیر عن الّرخاء اّلذي عاشه الجبل في خالل تلك 
المرحلة. شّكلت تجر�ة المتصّرفّ�ة مصدر إلهام للّنخ�ة الفكرّ�ة والّس�اسّ�ة الّلبنانّ�ة اّلتي وصفتها بـ"العصر 

. و�ّن "الّسالم الّطو�ل" اّلذي ساد جبل لبنان في خالل هذه الفترة أّدى إلى إرساء الّذهبّي" في تار�خ لبنان
في  وقد استمّرت المتصّرفّ�ة حّتى إنشاء لبنان الكبیر تحت االنتداب الفرنسيّ  أسس دولة لبنان الحدیثة.

  ١٩٢٠,١٨العام 

عّددي في صلبها من خالل "نظام في خالل تلك الحق�ة العثمانّ�ة الّطو�لة، عالجت الّسلطنة الواقع التّ 
الملل"، وهو الّتنظ�م القانونّي الخاّص �األقّلّ�ات غیر المسلمة، واّلذي أتاح لها هامش استقاللّ�ٍة ذاتّ�ة، 

فكان "نظام الملل" اّلذي �قّسم رعا�ا الّسلطنة على أساس  ١٩معتقدّ�ٍة وتنظ�مّ�ة، تحت رقا�ة الّسلطان.
ّنة خصوًصا، إذ لم تكن  - ین جماعٍة عل�ا تتكّون من المسلمیناالنتماء الّدینّي، ف�مّیز ب والمسلمین السُّ

وجماعاٍت دن�ا، مشمولٍة �الحما�ة تتكّون من "أهل الكتاب" من مس�حّیین  -المذاهب الّش�عّ�ة معترًفا بها 
الّدینّ�ة في مقابل  وقد تمّتع األخیرون �مقدار من الّتسامح الّدینّي ومن الحّرّ�ة في ممارسة شعائرهمو�هود. 

  ٢٠دفع ضر��ة حما�ة هي الجز�ة.

و�تقاطع منطق الِملل مع المقار�ة اإلسالمّ�ة لوجود غیر المسلمین �أهل ذّمة في "دار اإلسالم"،  
وفق ما ینّص عل�ه الّشرع ح�الهم لجهة الّتسامح �حسب الّنظرة العثمانّ�ة (محدودّ�ة الحّرّ�ة في العقیدة 

فقد أنتج نظام الِملل غر�ًة وطالًقا بین الّسلطنة  قانونّ�ة ومجتمعّ�ة دونّ�ة وتمییزّ�ة إلخ). والممارسة، وضعّ�ة
فالّسلطنة، �قّوٍة  واألقّلّ�ات، ُترجما في حال نزاٍع �امٍن طو�ل األمد رافق الّسلطنة على مدى تار�خها.

طة واألرض، بینما شّكل الّتطّلع إمبراطورّ�ٍة إسالمّ�ة، رّ�زت جهدها للحفاظ على وحدة الّس�ادة والّسل
 الّس�ادّي االستقاللّي الهدف االسترات�جّي لألقّلّ�ات، �ما یتناقض تماًما مع مبدأ وحدة الّسلطنة. لتصل �عد

                                                   
 .١٣١-١٣٠و ١١٤، تار�خ لبنان الحدیثالّصلیبي،   ١٦
 ان.. وقائع الّتار�خ في خضم الّس�اسة".عودة جدل "العثمانلي" إلى جبل لبن، "عبد هللا  ١٧
١٨ University of California : os Angeles(L 1920-1861The Long Peace ottoman Lebanon , ENGIN AKARLI

press, 1993). pp. 1, 188-189.  
هات الّس�اسّ�ة في األوساط الّش�عّ�ة والمارونّ�ة إّ�ان ق�ام دولة لبنان  ١٩ الكبیر"، المر�ز المارونّي للّتوثیق  جورج شرف، "الّتوجُّ

 واأل�حاث. 
شر، س للكتب والنّ �ّ ر�اض الرّ  :لبنان –بیروت ( ٣ط.، تار�خ لبنان الحدیث من إإلمارة الى اّتفاق الّطائف، فّواز طرابلسي  ٢٠

١١-١٠ )،٢٠١١. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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للمطال�ة �كّل الحقوق الّتار�خّ�ة  رعيّ الحرب العالمّ�ة األولى "جماعات تار�خّ�ة" لها مقّومات الوجود الشّ 
 .ومنها �ان نشوء دولة لبنان الكبیر٢١،المرت�طة بهذا الوجود

ة منها، لتسّرع من عمل�ّ  احیث �انت تر��ا جزءً  ١٩١٤عام في الفقد جاءت الحرب العالمّ�ة األولى 
نه�ار الّسلطنة العثمانّ�ة. قام العثمانّیون في ذلك الوقت �فرض الحكم الم�اشر على جبل لبنان، م�طلین ا

ة اّلتي �انت تؤّمن مت�ازات الخاّص ، وتّم إلغاء نظام االاتيّ ا من الحكم الذّ المتصّرفّ�ة اّلذي �ان نوعً  نظامَ 
عّسفّ�ة الّتر�ّ�ة من �ّل سالمة المس�حّیین في جبل لبنان. وقد أّدى فرض الحكم الم�اشر واإلجراءات التّ 

 ١٩١٩في العام خالل عهد جمال �اشا، إلى مجاعة �برى ضر�ت أهالي جبل لبنان. و  في خاّصة�نوع، 
المشرق  فين یثر انهزام العثمانیّ إ فيلمنطقة، ابدأ عهد االنتداب الفرنسّي على لبنان �عد اجت�اح الحلفاء 

 ٢٢�كامله.  العر�يّ 

خالل الحرب العالمّ�ة في �اق، ال �مكن المرور على المجاعة اّلتي ألّمت �جبل لبنان في هذا السّ 
لت �المجاعة اّلتي عَرف الّلبنانّیون حرب إ�ادة تمثّ  مرور الكرام، فقد ١٩١٦-١٩١٤ي األولى ما بین عامَ 

. فمن أصل أر�عما�ة وخمسین ألف )KAFNO( قضت على الكثیر�ن أو ما ُ�عرف �مجاعة جبل لبنان
من  ااجین الى الخارج. نحن إذً ا ف�ما هرب نصف ال�اقین من النّ ن ألفً �ن وعشر یمائت ىمواطن، سقط حوال

غیر أّن تر��ا ال  ٢٤روز.تهم و�أتي من �عدهم الدّ یّ ن �غالبو ذین ماتوا هم مس�حیّ فالّ ، ٢٣ي�ع المت�قّ ساللة الرّ 
 هذه القضّ�ة.إلى تقبل أّي إشارٍة 

عتراٍف دوليٍّ �اإل�ادة الّلبنانّ�ة. وقد أعلنت الجمعّ�ة العاّمة لألمم اتطالب � ةلبنانّ�ة عدّ  اأطرافً  لكنّ 
، أّن اإل�ادة الجماعّ�ة جر�مة �مقتضى ١٩٤٦�انون األّول  ١١خ في ) المؤرَّ ١ -(د  ٩٦حدة، �قرارها المتّ 

، تتعارض مع روح األمم المّتحدة وأهدافها و�دینها العالم المتمّدن. و�ّن معاییر المجاعة وليّ القانون الدّ 
ة فاقّ�ة "منع جر�مة اإل�ادة الجماع�ّ تّ اان�ة من ما جاء في الفقرة ج من الماّدة الثّ على الّلبنانّ�ة تتطابق 

، لظروٍف مع�شّ�ٍة یراد بها اقة إذا ما تّم "إخضاع الجماعة، عمدً والمعاَق�ة علیها"، حیث تعتبر اإل�ادة متحقَّ 
  ٢٥".اأو جزئ�� ا تدمیرها الماّدي �ل�� 

                                                   
هات الّس�اسّ�ة في األوساط الّش�عّ�ة والمارونّ�ة إّ�ان ق�ام دول  ٢١  ة لبنان الكبیر". شرف، "الّتوجُّ
 .٢، اإل�ادة األرمنّ�ة، ج.٤، مج.موسوعة المجازر الكبرى في القرن العشر�نداغر،   ٢٢
 ذها المحتلّ اّلتي نفّ  ١٩١٦و ١٩١٤ي ما بین عامَ  KAFNOأمین جول إسكندر، " سرد لحق�قة حرب إ�ادة المس�حّیین في لبنان   ٢٣

ن یف�ما هرب نصف ال�اق ،صرعى الفً أن �ن وعشر یمائت ى، سقط حوال�حيّ لف مواطن مسأن یالعثمانّي/من أصل أر�عما�ة وخمس
 ،june 2019 14لى الخارج"، إأح�اء 

http://eliasbejjaninews.com/archives/7577/kafno%D 
�سان ن ٢٣�س یوسف، ة المجاعة في لبنان"، في جامعة القدّ ض في" طاولة مستدیرة حول مئو�ّ كتور یوسف معوّ مداخلة الدّ  راجع  ٢٤

 =https://www.usj.edu.lb/actualites/news.php?id، بیروت، ٢٠١٥
 حمر،لیب األة للّص ول�ّ ، الّلجنة الدّ 9-12-1948 اإل�ادة الجماعّ�ة والمعاق�ة علیها"، معاهدات، "اّتفاقّ�ة منع جر�مة  ٢٥

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62Sgrn.htm 
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إًذا، تشّكل مجاعة جبل لبنان تار�ًخا مأساو��ا وح��ا �الّنس�ة إلى عدٍد �بیٍر من الّلبنانّیین، و�جب أن 
  ٢٦عتراف بهذا الّتار�خ شكًال من أشكال المصالحة ودرًسا مستفاًدا لعدم تكرار فظائع الماضي.�كون اال

�الخالصة، تمّیزت العالقة الّتار�خّ�ة الّطو�لة بین الّلبنانّیین والعثمانّیین، �الّتوّتر والخالف وفرض 
ي ما بین الق�ادات الّس�اسّ�ة األمر الواقع من جانب األتراك، و�اعتمادهم س�اسة "فرِّق تسد" و�خاّصٍة ف

   ٢٧ والّطوائف الّلبنانّ�ة؛ و�ذلك، ُط�ع العهد الّتر�ّي �طا�ع القسوة العسكرّ�ة والّضر�بّ�ة واإلقطاعّ�ة.

غیر أّنه �عد انقطاٍع طو�ٍل عن منطقة الّشرق األوسط نت�جًة لس�اسة مصطفى �مال أتاتورك 
ا في الّشرق األوسط �الّتدر�ج منذ عهد رئ�س الوزراء الّتر�ّي �االنكفاء، عادت تر��ا فاعًال إقل�م��ا مهم� 

)، ثّم �شكٍل ملحوظ الحًقا �عد وصول "حزب العدالة ١٩٨٩-١٩٨٣تورغوت أوزال في الفترة بین (
  ٢٨والّتنم�ة" �مرجعّ�ة "اإلخوان المسلمین" إلى سّدة الحكم.

ومنها لبنان، وذلك �سبب هشاشة  ق األوسطو�بدو أّن تر��ا قد تمّكنت من "اختراق" �عض بلدان الّشر 
 الُبن�ة الّس�اسّ�ة الّلبنانّ�ة، وارت�اطاتها االسترات�جّ�ة بدوٍل إقل�مّ�ة. 

ونشیر هنا، إلى أّنه وفي إطار الّتماهي مع هوّ�تها اإلسالمّ�ة وماضیها العثمانّي، أقدمت تر��ا على 
المرسوم  ٢٠٢٠تّموز  ١٢رّ�ة العل�ا الّتر�ّ�ة في تحو�ل آ�ا صوف�ا إلى مسجد، فقد ألغت المحكمة اإلدا

الحكومّي القاضي بتحو�ل آ�ا صوف�ا من مسجٍد إلى متحف، في س�اق هذه الخطوة اّلتي أثارت انتقاداٍت 
�الّرغم من أّن "وث�قة األخّوة اإلنسانّ�ة من أجل الّسالم العالمّي والع�ش المشترك"  ٢٩دینّ�ًة وس�اسّ�ًة دولّ�ة. 

فرانس�س وسماحة ش�خ  اّلتي وّقع علیها أعلى مرجعّیتین دینّیتین وهما قداسة الحبر األعظم ١٩٢٠لعام 
أنَّ  األزهر أحمد الّطّیب، واّلتي ُتعتبر أهّم وث�قة مشتر�ة بین المس�حّ�ة واإلسالم، قد جاء فیها:"

لُّ األد�اِن والِقَ�ِم اإلنسان�َِّة والَمَواثیِق َتكُفُله �ُ  ُدوِر الع�ادِة، من َمعاِبَد وَ�ناِئَس وَمساِجَد، واجبٌ  حما�ةَ 
ِلُدوِر الع�ادِة، واستهداِفها �االعتداِء أو الّتفجیِر أو الّتهد�ِم، هي  واألعراِف الّدولّ�ة، و�لُّ محاولٍة للّتعرُّضِ 

  ٣٠".ُخروٌج َصِر�ٌح عن تعال�ِم األد�اِن، وانتهاٌك واضٌح للقوانیِن الّدولّ�ة

طوة اّلتي قام بها أردوغان، لها دالالت �ثیرة ومن أبرزها أّن الّدولة الّتر�ّ�ة ترفض وعل�ه، فإّن الخ
اآلخر المختلف عن هوّ�تها وثقافتها اإلسالمّ�ة، وتسعى لطمس هوّ�ته وثقافته ما �عیدنا الى مسار 

                                                   
، ٢٠٢١مایو  ١٢ روس المستفادة من فظائع الماضي"، منتدى فكرة،"اإل�ادة الجماعّ�ة لألرمن ومجاعة الموارنة والدّ  ،رو�رت رابیل  ٢٦

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/  ٢٠٢١-١١-١٦في (تار�خ الّدخول.( 
 .٢ج.-، اإل�ادة األرمنّ�ة٤، مج.موسوعة المجازر الكبرى في القرن العشر�نداغر،   ٢٧
"االنقضاض على معاهدة لوزان.. هل اقترب انه�ار االتفاقّ�ة اّلتي أّسست لظهور دول الّشرق األوسط؟"، فر�ق الّتحر�ر في میدان   ٢٨

 ) .٢٠٢١-١١-١٥تار�خ الّدخول في ( /https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history ،٢٠٢٠-٢-٢٠الجز�رة، في 
 ،٢٠٢٠یولیو/ تّموز  ١٣"،  "آ�ا صوف�ا: ما هي قّصة الكن�سة/المسجد اّلتي أثارت ردوًدا عالمّ�ة واسعة؟  ٢٩

https://www.bbc.com/arabic/middleeast- 
 حدة،ة المتّ مارات العر��ّ اإل - بو ظبيأ، ٢٠١٩فبرایر  ٤والع�ش المشترك"، في  من أجل الّسالم العالميّ  "وث�قة األخّوة اإلنسانّ�ة  ٣٠

https://www.vaticannews.va/ar/pope/news/2019-02/ar-pope-francis-uae-document-human-fraternity.html 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/rwbrt-rabyl-0
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/rwbrt-rabyl-0
https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/
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س�اسّي �بیر في الّسلطنة العثمانّ�ة وتعاملها مع األقّلّ�ات. من هنا الّتخّوف من أن �كون لها أّي دور 
 عانت �ثیًرا من الحكم العثمانّي.لبنان، و�خاّصة في األوساط المس�حّ�ة اّلتي 

 فوذ الّتر�ّي األقلّ�ات الّتر�مانّ�ة في لبنان، امتداد للنّ 
سّمیهم موذجّ�ة اّلتي تؤّشر إلى األهمّ�ة اّلتي تولیها تر��ا ألولئك اّلذي تُ �مّثل تر�مان لبنان الحالة النّ 

ور اّلذي تسنده إلیهم في توس�ع نفوذها وتعز�ز قّوتها لة"، وللدّ راك في الخارج والمجتمعات ذات الّص "األت
 في الّشرق األوسط. 

ووفقًا للّدراسات الّتار�خّ�ة، �عود الوجود الّتر�مانّي في لبنان إلى القرن الّثاني عشر، حین قام الممال�ك 
من أصٍل تر�مانّي، وتوز�عهم على أماكن استرات�جّ�ة اّلذین حكموا في جبل لبنان، بتجنید عساكر 

، شارك الّتر�مان جنً�ا إلى جنب ١٥١٦(كسروان على سبیل المثال) للّس�طرة على المنطقة. وفي العام 
مع العثمانّیین في معر�ة مرج دابق، وفي الّسنة الّتال�ة في الحملة على مصر اّلتي شّنها الّسلطان سل�م 

جهودهم ووالئهم، وهبهم الّسلطان أراضي في لبنان وشّجعهم على االستقرار هناك �شكٍل األّول. ومكافأة ل
دائٍم من أجل تزو�د ال�اب العالي �معلوماٍت عن األنشطة المحتملة ضّد الّسلطنة، ول�كونوا قواعد لوجستّ�ة 

ُعرفوا  -ان آخرون وعسكرّ�ة في الحمالت المستقبلّ�ة. في وقٍت الحق، في القرن الّتاسع عشر، فّر تر�م
من جز�رة �ر�ت ولجأوا إلى لبنان �عد س�طرة الیونانّیین على الجز�رة في الحرب  -�اسم "المهاجر�ن" 

 .١٨٩٧٣١العثمانّ�ة الیونانّ�ة في العام 

ألف نسمة، موّزعین جغراف��ا على ثالث  ١٩ یبلغ عدد الجال�ة الّتر�مانّ�ة في لبنان الیوم حوالى
بنان في قر�َتي الكواشرة وعیدمون (قضاء عّكار)، وفي ال�قاع، وأخیًرا في مدینة مناطق: في شمال ل

ومن حیث الهوّ�ة الّثقافّ�ة والّس�اسّ�ة، �عرِّف تر�مان لبنان عن أنفسهم �أّنهم مواطنون لبنانّیون  طرابلس.
ّس�اسّي، و�تحّدثون العر�ّ�ة من الّطائفة الّسّنّ�ة، فهم مندمجون �ّل��ا في البالد وفي نس�جها االجتماعّي وال

 ٣٢(�الّلهجة الّلبنانّ�ة)، وال �عرفون من الّلغة الّتر�ّ�ة سوى �عض الع�ارات بنسختها العثمانّ�ة.

حّتى العقد األّول من القرن الواحد والعشر�ن، �انت العالقات الّتر�ّ�ة الّرسمّ�ة مع تر�مان لبنان ش�ه 
الّتر�ّ�ة من مر�ز الّشرق األوسط للّدراسات االسترات�جّ�ة ، طلبت الحكومة ٢٠٠٩منعدمة. وفي العام 

ORSAN  إجراء دراسٍة معّمقٍة عن الجال�ة الّتر�مانّ�ة في لبنان. یوصي الّتقر�ر �أن تّتخذ الحكومة الّتر�ّ�ة
م�ادراٍت تجاه تر�مان لبنان، وأن تنّفذ مشروعاٍت إنمائّ�ًة في المناطق اّلتي �ع�شون فیها، بهدف بناء 

 ٣٣روا�ط قوّ�ٍة مع هذه الجماعة، األمر اّلذي س�سمح لتر��ا، في المقابل، بتعز�ز نفوذها في لبنان.

                                                   
الّصادرعن مر�ز الّشرق األوسط للّدراسات االسترات�جّ�ة أورسام، �عنوان "األتراك المنسّیون الوجود الّتر�مانّي في  ١١تقر�ر رقم   ٣١

 .٢٠١٠لبنان"، ش�اط 
 .١٢٥، تر��ا دبلوماسّ�ة القّوة الّناهضةور، جبّ   ٣٢
 الّصادرعن مر�ز الّشرق األوسط للّدراسات االسترات�جّ�ة أورسام. ١١تقر�ر رقم   ٣٣
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والواقع، أّنه �سبب س�اسٍة إنمائّ�ٍة غیر متوازنة في لبنان، تنحو إلى مر�زّ�ٍة تفید منها العاصمة 
ذین �ع�ش معظمهم في قرًى بیروت والمناطق المح�طة بها على حساب المناطق األخرى، فإّن الّتر�مان الّ 

�عیدة، عانوا ظروًفا صع�ة. شّكل ذلك مناس�ًة للحكومة الّتر�ّ�ة �ي تطلق م�ادراٍت اجتماعّ�ًة وتر�وّ�ًة 
تجدر اإلشارة إلى أّن هذه الم�ادرات لقیت دعًما من  تهدف إلى تنم�ة المناطق اّلتي �سكنها الّتر�مان.

ُأطلق علیها اسم "مدیرّ�ة األتراك في الخارج والمجتمعات ذات  ٢٠١٠مؤّسسٍة ُأنشئت في تر��ا في العام 
الّصلة". �ان على هذه المدیرّ�ة أن توقظ لدى الّتر�مان "الوعي الجماعّي" �انتمائهم اإلثنّي من أجل 
"توحید قدراتهم على العمل الجماعّي والمشار�ة في الح�اة العاّمة للبلد المض�ف"، وذلك من أجل "توطید 

ر��ا في الخارج". و�الّتالي، هناك هدف واضح في استخدام هذه الجماعة �أداٍة في خدمة الّس�اسة نفوذ ت
  ٣٤الخارجّ�ة الّتر�ّ�ة.

غیر أّن االهتمام الخاّص اّلذي أولته تر��ا لتر�مان لبنان أ�قظ فیهم الّشعور اإلثنّي. هذا االرت�اط 
من ناح�ة، ساهم الّتر�مان في تلم�ع صورة تر��ا أمام الّشعب بتر��ا شّكل رافعًة للّدولة الّتر�ّ�ة في لبنان. ف

عبر تنظ�ٍم دوريٍّ لمحاضراٍت وندواٍت عن تر��ا، ومن ناح�ٍة أخرى، جرى تشج�ع الّتر�مان على  الّلبنانيّ 
ة �طر�قٍة الّتوافقّي والق�ام بدوٍر مؤّثٍر في الّس�اسات الّلبنان�ّ  االنخراط أكثر في الّنظام الّس�اسّي الّلبنانيّ 

  ٣٥تصّب في مصلحة تر��ا.

، و�م�ادرٍة من الّسفیر الّتر�ّي في لبنان إینان أوز�لدز، و�دعٍم من حكومة ٢٠١٣وفي تشر�ن األّول 
م اجتماع للّتر�مان الّلبنانّیین في الّسفارة الّتر�ّ�ة في  حزب العدالة والّتنم�ة ومدیرّ�ة األتراك في الخارج، ُنظِّ

ون في خالله ورقًة تطالب �كوتا من نائَبین من الّتر�مان في المجلس الّن�ابي بیروت، صاغ المشار�
الّلبنانّي. في الواقع، ل�س للّتر�مان نّواب في لبنان، وهم ُ�عتبرون جزًءا من الّطائفة الّسّنّ�ة. لذا، في هذا 

ات األخرى، وأن �كون االجتماع، أصّر المشار�ون على أن ُ�عامل "الّتر�مان �جماعٍة متمّیزٍة عن الجماع
 لهم ممّثلون في البرلمان الّلبنانّي". ُقّدم هذا المشروع إلى الّدولة الّلبنانّ�ة اّلتي لم تنظر ف�ه حّتى اآلن.

مجموعة أهلّ�ة محلّ�ة، من دون المرور خالصُة األمر، أّن المؤّسسات الّرسمّ�ة الّتر�ّ�ة استخدمت 
الّنفوذ وأداة لبناء القّوة اإلقل�مّ�ة. و�ان تنش�ط العالقات مع الّتر�مان وسیلًة لتوس�ع �المؤّسسات الحكومّ�ة، 

   ٣٦المنكشف أمام الّتدّخالت األجنبّ�ة. الّلبنانّیین على قدٍر من الّسهولة نسب��ا، �سبب طب�عة الّنظام الّلبنانيّ 

 فوذ الّتر�ّي داخل الّساحة الّس�اسّ�ة الّلبنانّ�ةالنّ 
من خالل وساطتها  -ّي إلى داخل الّساحة الّس�اسّ�ة الّلبنانّ�ة، فاستطاعت تر��ا فوذ الّتر�متّد النّ ا

إ�جاد الحلول لألزمات الّس�اسّ�ة في �عض األوقات، وساهمت في أح�ان أخرى بتأج�ج  -بلوماسّ�ة الدّ 
   ا.الوضع الّداخلّي المتأرجح أساسً 

                                                   
 .١٢٧-١٢٦ور، تر��ا دبلوماسّ�ة القّوة الّناهضة، جبّ   ٣٤
 .١٢٩-١٢٨ المصدر نفسه،ور، جبّ   ٣٥
 .فحة نفسهاالّص  المصدر نفسه،ور، جبّ   ٣٦
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بین لبنان  ٢٠٠٦آب  -الل حرب تّموز كان لتر��ا دور في محاولة تحقیق وقف إطالق الّنار في خ
 ٢٠٠٧و�سرائیل. �ما ساهمت في الجهود المبذولة إل�جاد حلٍّ لألزمات الّس�اسّ�ة اّلتي اندلعت في العام 

وفي أعقاب قرار مجلس األمن الّدولّي رقم  .٢٠٠٨في لبنان، وانتهت بتوق�ع اّتفاق الّدوحة في العام 
، وساهمت مال��ا في )unifel( ت األمم المّتحدة لحفظ الّسالم، شار�ت تر��ا بنشاٍط في قّوا١٧٠١

، �إ�جاد حلٍّ ألزمة المخطوفین الّلبنانّیین في ٢٠١٢�ما أّنها ساهمت في أّ�ار  ٣٧المحكمة الخاّصة بلبنان.
شهًرا من المفاوضات مع الج�ش الّسورّي الحّر إلقناع الخاطفین �اإلفراج عن  ١٧أعزاز �سور�ا، �عد 

 ٣٨ئن.الّرها

، ِعلًما �أّن هذه ٢٠٢١تشر�ن الّثاني  ١٦وز�ر الخارجّ�ة الّتر�ّ�ة مولود تشاووش أوغلو لبنان في  زار
برفقة نائب الّرئ�س الّتر�ّي فؤاد  ٢٠٢٠آب  ٨هي الّز�ارة الّثان�ة ألوغلو إلى بیروت، �عدما زارها في 

س الفرنسّي إ�مانو�ل ماكرون إلى لبنان. أو�تاي، عقب انفجار المرفأ، و�عد یومین فقط على ز�ارة الّرئ�
و�ان حینها واضًحا مدى اشتداد حّدة الّتنافس بین تر��ا من جهة، والقوى "المعاد�ة" لها في شرقّي 
المتوّسط، وعلى رأسها فرنسا. ف�ما تأتي الّز�ارة األخیرة في ظّل صراٍع بین تر��ا و�لٍّ من الّسعودّ�ة 

  ٣٩نطقة، ومنه لبنان.واإلمارات على الّنفوذ في الم

و�الّرغم من أّن تر��ا تهدف إلى أن تكون قّوًة إقل�مّ�ًة في الّشرق األوسط، إّال أّنها �انت تثیر الحذر 
 .في "منطقة جغرافّ�ة ال تزال فیها ذ�رى الحكم العثمانّي حاضرًة في األذهان"

ّذاكرة، ما شهدته الّز�ارة الّرسمّ�ة لم تغب عن ال وخیر دلیٍل على أّن أر�عمئة سنٍة من الحكم العثمانيّ 
، حیث تجّمع متظاهرون في وسط بیروت، وتحدیًدا في ٢٠١٣ألردوغان إلى لبنان في تشر�ن الّثاني 

أّ�ار (اّلذین قاوموا الوجود العثمانّي )، ولّوحوا �شعاراٍت  ٦ساحة الّشهداء أمام ُنصٍب یرمز إلى شهداء 
 ٤٠ذات داللٍة عال�ة معاد�ة لتر��ا.

إضافًة إلى ذلك، یبدو أّن �عض م�ادرات القّوة الّناعمة الّتر�ّ�ة المعّدة خّص�ًصا "إلعادة �تا�ة" تار�خ 
تر��ا في العالم العر�ّي، ومحو الماضي اإلمبراطورّي من الّذاكرة، لم تكن ذات جدوى ال بل أعطت نت�جًة 

 على ذلك، فهذا اإلنتاج الّضخم اّلذي " في لبنان خیر مثالٍ ١٤٥٣عكسّ�ة. ولنا في طر�قة استق�ال فیلم "
یروي قّصة فتح القسطنطینّ�ة و�سعى إلى طمس سوء المعاملة اّلتي تعّرض لها المس�حّیون في أعقاب 

�ذلك األمر، عندما أُعلن عن عرض فیلم  الفتح، لم یلَق االستحسان لدى الّطوائف المس�حّ�ة في لبنان.
في لبنان برعا�ة معهد "یونس أمره" الّثقافّي الّتر�ّي، واّلذي یروي قّصة  "الّرسالة األخیرة" في ُدور الّسینما

                                                   
  .ة تر��اة لوزارة خارج�ّ سم�ّ فحة الرّ العالقات بین تر��ا ولبنان"، الّص "  ٣٧
 .٣٠٧-٣٠٦، تر��ا دبلوماسّ�ة القّوة الّناهضةور، جبّ   ٣٨
 ،٢٠٢١الّثاني  تشر�ن ١٦، "تر��ا في لبنان: العق�ة الّسعودّ�ة"، الّثالثاء محّمد نور الّدین  ٣٩

https://www.al-akhbar.com/Politics/  ٢٠٢١-١١-١٧(تار�خ الّدخول في( 
 .٣١٢-٣١١المصدر الّسابق، ، ورجبّ   ٤٠

https://www.al-akhbar.com/Politics/
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انتصار الج�ش العثمانّي على قّوات الحلفاء في معر�ة "جناق قلعة" (معر�ة غالیبولي) خالل الحرب 
 ٤١. العالمّ�ة األولى، أثار حساسّ�ة الّطائفة األرمنّ�ة، فتحّرك حزب الّطاشناق لمنع عرض الفیلم

هنا إلى أّن لبنان �ستض�ف ثامن أكبر عدٍد من الّسّكان األرمن في العالم، و�ان أّول دولٍة  نشیر
، صّوت البرلمان ٢٠٠٠أّ�ار  ١١عضو في الجامعة العر�ّ�ة تعترف �اإل�ادة الجماعّ�ة لألرمن. ففي 

في لبنان عّدة أحزاٍب  على االعتراف �اإل�ادة الجماعّ�ة لألرمن. علًما �أّن للجماعة األرمنّ�ة الّلبنانيّ 
  ٤٢ س�اسّ�ٍة أبرزها حزب الّطاشناق الممثَّل في البرلمان الّلبنانّي.

�المقابل، �انت هناك حمالت س�اسّ�ة نّظمتها جمعّ�ة الّصداقة الّلبنانّ�ة الّتر�ّ�ة ضّد االعتراف 
لي آنذاك إل�اس بو صعب أصدر وز�ر الّتر��ة والّتعل�م العا ٢٠١٥�اإل�ادة الجماعّ�ة لألرمن؛ ففي ن�سان 

مذّ�رًة �إقفال المدارس والجامعات إح�اًء للّذكرى، رّتبت الجمعّ�ة حملًة لالعتراض على قرار الوز�ر. �ما 
آالف علٍم تر�يٍّ على  ١٠نّظمت مسیرات شعبّ�ة واعتصامات في بیروت وطرابلس، ووّزعت أكثر من 

ساندتهم لتر��ا، والهدف منها هو رفض "مزاعم" المشار�ین لوضعها على شرفات منازلهم تعبیًرا عن م
 ٤٣اإل�ادة الجماعّ�ة لألرمن والّدفاع عن تر��ا �جم�ع الوسائل المتاحة.

 -أوصاف عدیدة ُأطلقت على الم�ادرات الّتر�ّ�ة في لبنان، �الّرغم من أّن معظم تلك الم�ادرات 
، وال سّ�ما في شهر رمضان، وعقب تندرج في إطار المساعدات اإلنسانّ�ة -�حسب الجانب الّتر�ّي 

، وفي ظّل جائحة �ورونا، �ما تبّنت تر��ا إعادة تأهیل الم�اني ٢٠٢٠تفجیر مرفأ بیروت في آب 
، وال سّ�ما ٢٠٢١المتضّررة في طرابلس عقب االحتجاجات اّلتي شهدتها المدینة في شهر �انون الّثاني 

ثمانّي، وأعلن الّسفیر الّتر�ّي عن استعداد بالده لتقد�م مبنى البلدّ�ة األثري اّلذي �عود إلى العهد الع
حیث تؤّ�د تر��ا �أّنها تدخل ضمن إطار م�ادرات تواصٍل  ٤٤مساعداٍت للعائالت األكثر فقًرا في المدینة.

مجتمعيٍّ یتماهى مع ال�عد الّثقافّي والّتراثّي للعالقات الّتر�ّ�ة العر�ّ�ة، غیر أّن الكثیر�ن رأوا في تلك 
    ٤٥لم�ادرات مشروًعا تر���ا س�اس��ا واقتصاد��ا في لبنان.ا

تّتهم �عض األطراف تر��ا �أّنها تسعى إلى مّد نفوذها إلى شمال لبنان، �خاّصة في طرابلس ذات 
ّنة �الغبن في ظّل ازد�اد قّوة المحور  األغلبّ�ة الّسّكانّ�ة الّسّنّ�ة، وفي ظّل شعوِر شر�حة �بیرة من السُّ

ال تسعى  فإّن تر��ا، رانّي في لبنان. إّال أّنه، و�حسب مسؤول الجماعة اإلسالمّ�ة في لبنان إیهاب نافعاإلی
أو توازن قدراته في لبنان أو أن تلعب على خّط الّصراع  "حزب هللا"إلى دعم جماعات تستط�ع مواجهة 

صهیب جوهر نافع مست�عًدا  الّلبنانيّ  الّش�عّي القائم في لبنان. و�ؤّ�د ذلك الّصحافي –الّس�اسّي الّسّنّي 
                                                   

 .٣١٢، تر��ا دبلوماسّ�ة القّوة الّناهضةور، جبّ   ٤١
-١١-١٦(تار�خ الّدخول في  ar.wikipedia.org/wiki/%Dhttps//:ة، األرمنّ�ة اللبنان�ة"، من و�كیبید�ا الموسوعة الحرّ  "العالقات  ٤٢

٢٠٢١( 
 ،٢٠١٥ن�سان  ٢٢هل طرابلس"، لبنان الجدید، في أ  نسر�ن مرعب، "أبو صعب �سترضي األرمن و�غضب  ٤٣

https://www.newlebanon.info/lebanon-n )٢٠٢١-١١-١٠(. 
 ، "تر��ا في لبنان: أردوغان "أً�ا جدیًدا للُسّنة"؟".الّدین نصر  ٤٤
 "طرابلس ل�ست مشروًعا تر���ا". ،منصور  ٤٥
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س�اسة ر�ط الّنزاع بین  وجود "رغ�ة تر�ّ�ة للعب دور مرت�ط �الحّد من دور إیران في اإلقل�م �سبب
 ٢٠٢١تشر�ن الّثاني  ١٥ وتشیر ز�ارة وز�ر الخارج�ة مولود تشاووش أوغلو إلى إیران في ٤٦الّطرفین".

االّتفاق على تحدید خارطة طر�ق من أجل تعاون شامل وطو�ل  إلى مدى الّتنسیق بین البلدین، حیث تمّ 
األمد، وتنسیق العالقات الّثنائّ�ة بین البلدین �ما في ذلك الّتجارة واالستثمارات ومكافحة اإلرهاب والقضا�ا 

  ٤٧اإلقل�مّ�ة.

أّن في هذا الّس�اق أ�ًضا، یؤّ�د مستشار الّرئ�س سعد الحر�ري الّنائب السابق مصطفى عّلوش، 
، وتحدیًدا في طرابلس، لدوٍر تر�ّي، لكن هل هذا الّدور موجود؟ والجواب أّن مالالشّ "هناك استعداًدا في 

ا لسبٍب وحید، وهو أّنه �حاجٍة إلى عنصَر�ن غیر متوافَر�ن في هذه الّلحظة ، أي: ما هذا الّدور ضئیل جد�
  ٤٨�كفي من المال وما �كفي من الّتنظ�م".

طار، إلى أّنه في خالل ز�ارته لبنان عقب تفجیر المرفأ، أعلن وز�ر الخارجّ�ة ُ�شار في هذا اإل
الّتر�ّي مولود شاووش أوغلو، عن الّنّ�ة لمنح الجنسّ�ة الّتر�ّ�ة لإلخوة اّلذین �قولون نحن أتراك، نحن 

لّرئ�س رجب تر�مان، و�عّبرون عن رغبتهم في أن �ص�حوا مواطنین في تر��ا، مؤّ�ًدا أّن "هذه تعل�مات ا
 .٤٩طّیب أردوغان"

هنا، یؤّ�د مصطفى عّلوش أّنه "حّتى الّلحظة ال یوجد لد�ه أّي معلومة تؤّ�د حق�قة وجود عملّ�ة 
تجن�س في طرابلس. لكن نعم، یوجد في �عض األح�ان توز�ع حصص غذائّ�ة أو مساعدات طبّ�ة 

القات بلبنان. و��قى الخوف أن ُتفَتح األبواب واستشفائّ�ة، وهذا دور طب�عّي تقوم �ه الّدول اّلتي تر�طها ع
 ٥٠أمام أّي دور لتر��ا في الّشمال جّراء غ�اب �عض الّدول العر�ّ�ة."

من ناحیته، یؤ�ّد الّدكتور محّمد زّ�ور (رئ�س مر�ز "لیبرتي للّدراسات القانونّ�ة واالسترات�جّ�ة") في 
موضوع الّتمّدد الّتر�ّي في طرابلس إلى أّنه: "في حال حصول تمّدٍد تر�يٍّ فإّن لهذا الّتمّدد ُ�عًدا اقتصاد��ا، 

ال�حر المتوّسط، وهناك محاور إقل�مّ�ة تتشّكل" و�عتقد  وهو أّن تر��ا حال��ا في صراٍع على الّطاقة في شرق 
زّ�ور أّن أحد أهدافها األساسّ�ة "هو الوصول إلى مثل هذه الّتحالفات مع لبنان �ي یدخل معها في 

، ال سّ�ما وأّن تر��ا لدیها میناء جیهان في شمال شرق المتوّسط، وهو ٥١الّصراعات القائمة على الّطاقة"
رطوس الّسورّي، ومیناء طرابلس الّلبنانّي، و�الّتالي فالّدخول إلى طرطوس وطرابلس قر�ب من میناء ط

                                                   
 "تر��ا في لبنان: أردوغان "أً�ا جدیًدا للُسّنة"؟". ،الّدین نصر  ٤٦
 "، وزارة الخارجّ�ة في الجمهور�ة الّتر�ّ�ة،٢٠٢١نوفمبر/تشر�ن الّثاني  ١٥"ز�ارة وز�ر الخارجّ�ة مولود تشاووش أوغلو إلى إیران،   ٤٧
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 ،٢٠٢١ش�اط  ٢١لی�انون دی�ایت،  علي الحسیني، "تر��ا في لبنان... أّي دور؟"،  ٤٨
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 ، ٢٠٢٠أغسطس  ١٠إندبندنت عر�ّ�ة، اإلثنین  عرض �منح الجنسّ�ة الّتر�ّ�ة لتر�مان لبنان یثیر الجدل"،  ٤٩
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https://daraj.com/author/hala-nasereddin/
https://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-iran-i-ziyareti--15-kasim-2021.ar.mfa
https://www.lebanondebate.com/news/518553


١٣ 

�شّكل توازًنا استرات�ج��ا مقابل محّطَتي حم�م�م وطرطوس الّلتین تقعان تحت الوصا�ة الّروسّ�ة، �ما �شّكل 
. من ٥٢ین مقابل طرابلستوازًنا في وجه الیونان وقبرص الواقعتَ  مشروع ر�ط الموانئ ال�حرّ�ة، المشار إل�ه

وتحدیًدا في منطقة  هنا، فإّن تر��ا تطمح إلى تعز�ز نفوذها في سور�ا من خالل توس�ع نفوذها الّلبنانيّ 
الّشمال، اعتماًدا على االرت�اط الّشدید بین الّدولَتین، وذلك عبر العدید من الّنشاطات في مجاالٍت مختلفة، 

  ٥٣س �مرفأ مرسین في تر��ا.كالّتجارة ال�حرّ�ة ور�ط مرفأ طرابل

ف�ما خّص عالقات تر��ا �األطراف الّس�اسّ�ة الّلبنانّ�ة، فالقّوة الّشعبّ�ة الوحیدة المؤّ�دة لتر��ا واّلتي 
فالجماعة اإلسالمّ�ة لها عالقة م�اشرة مع تر��ا،  ٥٤�مكن أن تشّكل لها رافعًة هي "الجماعة اإلسالمّ�ة".

لكّن الجماعة اإلسالمّ�ة ال تر�د إظهار ت�عّیتها  ٥٥عة اإلخوان المسلمین.�اعت�ار األخیرة "حاضنة" لجما
لحزب "العدالة والّتنم�ة" وتحرص على إظهار استقاللّ�ٍة �بیرٍة على هذا الّصعید، �ي ال تثیر حساسّ�ة 

و�شّدد  ٥٦لعملّي.األفرقاء اآلخر�ن على الّساحة الّلبنانّ�ة، و�ي تفصل بین "الوالء القلبّي" لألفكار والّتطبیق ا
مسؤول الجماعة اإلسالمّ�ة الّس�اسّي في الّشمال إیهاب نافع على أن ال مساعداٍت تر�ّ�ة مخّصصًة 
للجماعة اإلسالمّ�ة في لبنان، وأّن الخدمات والمساعدات اّلتي قد تستفید منها مؤّسسات تا�عة للجماعة ال 

  ٥٧في المئة من ق�مة المساعدات. ١٠تز�د عن 

، أثارت ز�ارة ٢٠٢١ار المستقبل"، فتجمعه أ�ًضا عالقة إ�جابّ�ة مع تر��ا. وفي �انون الّثاني ت�ّ "أّما 
رئ�س الحكومة المكّلف آنذاك سعد الحر�ري الّرئ�َس الّتر�ّي رجب طّیب أردوغان أسئلًة عّدة، خصوًصا 

. ولكّن الّتّ�ار �حتفظ في ظّل الحدیث المتزاید عن تنامي دور تر��ا في المنطقة عموًما، ولبنان خصوًصا
لنفسه �موقٍع محایٍد نت�جة قر�ه من اإلدارة الفرنسّ�ة، وحفاًظا منه على أّي مسعى لتحسین العالقات مع 

 ٥٨المملكة العر�ّ�ة الّسعودّ�ة.

ولكلٍّ من نجیب م�قاتي، وف�صل �رامي، وأشرف ر�في، وولید جنبالط وغیرهم، عالقات وطیدة أ�ًضا 
قة مع رئ�س الحكومة الحالي نجیب م�قاتي، هي عالقة قد�مة بدأت بتوأمة جامعة العزم والعال مع األتراك.

الّتا�عة للرئ�س م�قاتي مع نظیراٍت لها في تر��ا، وعالقاٍت ثقافّ�ٍة وتعل�مّ�ٍة بین تّ�ار العزم وحزب "العدالة 
لّرئ�س م�قاتي، وقف �قّوٍة إلى والّتنم�ة" في تر��ا. لكّن الّتعو�ل على مثل هذه العالقة ل�س في محّله، فا

جانب الّسعودّ�ة ضّد أحد وزراء حكومته، وز�ر اإلعالم جورج قرداحي. وهو یدرك الیوم أّن مفتاح الّرضى 

                                                   
 "طرابلس ل�ست مشروًعا تر���ا". ،منصور  ٥٢
 ".الّدور الّتر�ّي في لبنان: األهداف واألدوات" مطر،  ٥٣
 ،٢٠٢١الّثاني  تشر�ن ١٦، "تر��ا في لبنان: العق�ة الّسعودّ�ة"، الّثالثاء نور الّدین  ٥٤
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 "تر��ا في لبنان: أردوغان "أً�ا جدیًدا للُسّنة"؟". ،الّدین نصر  ٥٥
 المصدر الّسابق.، نور الّدین  ٥٦
 المصدر الّسابق. ،الّدین نصر  ٥٧
 .المصدر الّسابق ،الّدین نصر  ٥٨
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لبنان حّتى لو �ان على خصومٍة مع غیر قادر على دعم الخل�جّي عل�ه هو الّسعودّ�ة، وأّن أّي بلٍد آخر 
 ٥٩الّسعود�ة (مثل قطر).

في الّساحة ا صل�ً ا مع تر��ا، ولكّن األخیرة ال تملك حل�فً  رب معظم األحزاب الّس�اسّ�ةوعلى رغم تقا
ورات د عاطفة سّنّ�ة نت�جة ضعف الق�ادة العر�ّ�ة وتعّثر الثّ الّس�اسّ�ة الّلبنانّ�ة، بل �ّل ما هو موجود مجرّ 

 العر�ّ�ة. 

في لبنان، ولكّن  امتقّدمً  ا�اس�� سا �المقابل، فإّن تر��ا تطمح إلى تطو�ر حضورها ل�ص�ح حضورً 
  ٦٠إمكاناتها ت�قى محدودة في المدى المنظور.

شرة"، "النّ إلىین، في حدیٍث ؤون الّتر�ّ�ة محّمد نور الدّ في الشّ  �اق، �شیر الخبیر الّلبنانيّ في هذا السّ 
من  طريّ الّتر�ّي القَ  بین المحوَر�ن ّنيّ السّ  راع داخل العالم اإلسالميّ إلى أّن لبنان هو إحدى ساحات الّص 

احات موضع تجاذٍب الي فهو �غیره من هذه السّ من جهٍة أخرى، و�التّ  المصريّ  اإلماراتيّ  عوديّ جهٍة والسّ 
ّ�ة الّلبنانّ�ة منقسمة بین عدٍد نّ راع، �ون الّساحة السّ وصراٍع ال بل قد �كون األكثر عرضًة لتأثیرات هذا الّص 

  ٦١ّتجاهات.كبیٍر من الوالءات واال

ّنّ�ة في لبنان تمیل إلى جانب ین إلى أّن الغالبّ�ة العظمى من الّساحة السّ في حین یلفت نور الدّ و 
كائز، أّولها المواطنون الّلبنانّیون من �اض والقاهرة، یؤّ�د أّن تر��ا لها نفوذ من خالل مجموعٍة من الرّ الرّ 

مال، �اإلضافة ي �عض القرى في الشّ وهم محصورون ف ،أّن عددهم محدودمن غم رّ على ال، أصٍل تر�يّ 
(وأغلبهم  واّلذي ال ینتمي إلى القومّ�ة العر�ّ�ة ،عودّ�ة ومصرتوّجهات السّ  ضالمعارِ  ّنيّ إلى الجمهور السُّ 
على  ا،نة)، من دون تجاهل الجمعّ�ات المدنّ�ة اّلتي تتحّرك وتلقى دعمً ة المتدیّ �ّ نّ ة السّ األوساط اإلسالم�ّ 

ا أّنها نشطت منذ بدا�ة األزمة الحالّ�ة، �غیرها عدات االجتماعّ�ة على األقّل، خصوًص مستوى تقد�م المسا
  ٦٢من الجمعّ�ات.

نِّّ�ة الّلبنانّ�ة لها عن لبنان، إّال أّن أغلبّ�ة األطراف السُّ  عوديّ نكفاء السّ غم من �ّل شيٍء ومن اال�الرّ 
في المستقبل  هاتأمل في تحّسن العالقات مع عودّ�ة، وهيووثیق �المملكة العر�ّ�ة السّ  ارت�اط جوهريّ 

 .عودّ�ةأكثر من السّ  هاقر�لالقر�ب، 

                                                   
 ، "تر��ا في لبنان: العق�ة الّسعودّ�ة".نور الّدین  ٥٩
 ؟"."أً�ا جدیًدا للُسّنة""تر��ا في لبنان: أردوغان  ،الّدین نصر  ٦٠
 ،٢٠٢٠تّموز ٢٩"الّدور الّتر�ّي في لبنان: بین "الّتمّدد" وانزعاج عواصم إقل�مّ�ة فاعلة"،  ،ماهر الخطیب  ٦١
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 فوذمتداد للنّ امشار�ع تر��ا في لبنان: 
ا بلبنان لم تّتضح معالمه �عد، ولكّنه �ظهر من خالل ز�ادة �بیرً ا ال شّك في أّن لتر��ا اهتمامً 

  ٦٣نوات القلیلة الماض�ة.المشار�ع الّتر�ّ�ة على األراضي الّلبنانّ�ة في السّ 

ا على خصوًص  والّثقافّي واإلغاثيّ  نمويّ ا في الجانب التّ فلتر��ا في لبنان أدوار مختلفة، تصّب غال�ً 
  ، ومن أبرزها:عبيّ المستوى الشّ 

مشار�ع في طرابلس وعّكار من خالل المراكز الّتر�وّ�ة والجمعّ�ات األهلّ�ة، ومن تأهیل الجامعة ال
طرابلس، واّلذي توّلت أمره شر�ة تر�ّ�ة خاّصة. إضافًة إلى المنح الّتعل�مّ�ة لّلبنانّیین في  الّلبنانّ�ة في

بز�ادة  ٢٠١٩المجاالت والمراحل المختلفة، حیث وعد الّسفیر الّتر�ّي في بیروت هكان تشاكل في ش�اط 
  ٦٤عددها.

في مدینة طرابلس، وهي  ٢٠١٠ و�انت "الجمعّ�ة الّلبنانّ�ة الّتر�ّ�ة" قد تأّسست في تشر�ن األّول
تهدف إلى "توثیق الّروا�ط االجتماعّ�ة والّثقافّ�ة والّتعل�مّ�ة والعلمّ�ة بین لبنان وتر��ا، والمساهمة في توطید 

حیث تتعاون مع "الجمعّ�ة الّثقافّ�ة الّتر�ّ�ة في لبنان" �شكٍل  ٦٥والّتر�ّي"، العالقات بین الّشعَبین الّلبنانيّ 
واض�ع نشر الّلغة الّتر�ّ�ة، وَمعارض الجامعات اّلتي تجري في لبنان دور��ا، �اإلضافة إلى أساسيٍّ في م

 ٦٦والّتر�ّي في مدینة طرابلس. االهتمام �الّتراث العثمانيّ 

لطان عبد الحمید ّل اّلتي بناها السّ كّ�ة المولوّ�ة في مدینة طرابلس، وساعة التّ كما رّممت تر��ا التّ 
ا مع ما وذلك تماه�ً نائع في بیروت. افورة الحمیدّ�ة في حد�قة الّص أو النّ  بیل الحمیديّ لسّ اني، و�ذلك االثّ 

ا اكرة الحّ�ة لحضارتنا"، ف�جدر إذً وافیر وأضرحة الجدود هي الذّ أردوغان: "إّن المساجد والجسور والنّ �قوله 
رعّ�ة على مسار �ا و�ضفي الشّ ، اّلذي �شهد على عظمة تر�ة الّتر�ّ�ةهن�ّ �حسب الذّ  ،راثحما�ة هذا التّ 

 ٦٧اهضة.ال�حث عن المكانة والقّوة اّلتي تسعى إلیها تر��ا النّ 

ات إلى تعز�ز الّروا�ط بین لبنان وتر��ا. و�ان لهذه الجمعّ�ات عالقات متینة ى إنشاء الجمع�ّ فقد أدّ 
ًة إلى ما ذ�رناه أعاله: "را�طة إضاف -فارة الّتر�ّ�ة، ومنها مع جمعّ�اٍت إقل�مّ�ٍة تر�ّ�ٍة أخرى �ما مع السّ 

داقة الّلبنانّ�ة الّتر�ّ�ة في صیدا"، �اإلضافة إلى جمعّ�اٍت لّلبنانّیین �اب الّلبنانّي الّتر�ّي"، "جمعّ�ة الّص الشّ 
  ٦٨من أصٍل �ر�تيٍّ في بیروت وهي "نجم المستقبل" و"جیل المستقبل".

                                                   
 ؟"."أً�ا جدیًدا للُسّنة"غان ، "تر��ا في لبنان: أردو الّدین نصر  ٦٣
 . المصدر نفسه ،الّدین نصر ٦٤
 .٢٥٧و ١٨٦-٨٥، تر��ا دبلوماسّ�ة القّوة الّناهضةور، جبّ   ٦٥
 ا"،جو حّمورة، "ودائع تر��ة في لبنان الّتر�مان الّلبنانّیون: توز�عهم وعالقتهم مع تر��  ٦٦

Middle East Institute for Research and Strategic Studies (MEIRSS)٢٠١٤ل وّ ، تشر�ن األ . 
 .٢٥٧و ١٨٦-١٨٥، المصدر الّسابقور، جبّ   ٦٧
 .المصدر الّسابقحّمورة،   ٦٨
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كا) �إعادة تأهیل مستشفى صیدا. فالكثیر من نسیق (ت�عاون والتّ الو�الة الّتر�ّ�ة للتّ  كما قامت
الخدمات والمساعدات الّتر�ّ�ة، ومنها "برنامج ت�ادل الخبرات" بین الطّالب، تأتي عبر و�الة "ت�كا"، وهي 

 �احة الّتر�ّ�ة. قافة والسّ مؤّسسة حكومّ�ة تا�عة لوزارة الثّ 

�اب في تعز�ز صورة تر��ا في عیون الشّ  اا مهم� من جهٍة أخرى، یلعب "المر�ز الّثقافّي الّتر�ّي" دورً 
فارات، ال �قتصر على العالقات فارة الّتر�ّ�ة فدورها، أسوًة �عدٍد من السّ غة الّتر�ّ�ة. أّما السّ وفي تعل�م اللّ 

 ٦٩یبلوماسّ�ة فحسب، بل یتعّدى ذلك إلى توج�ه رسائل س�اسّ�ٍة إلى األطراف �اّفة.الدّ 

راما الّتر�ّ�ة والمسلسالت ا الدّ ر في لبنان في ناح�ة اإلنتاج الفّني وتحدیدً قّدم الّتر�ّي الكبیو��قى التّ 
 ٧٠.وق الّلبنانّ�ةهر في لبنان والمنطقة، إضافًة إلى ال�ضائع الّتر�ّ�ة اّلتي تكتسح السّ حیث �اتت األشَ 

ّنّ�ة في سُّ �كات ونسج العالقات مع المجتمعات المحلّ�ة و�خاّصٍة العل�ه، فاألتراك بدأوا ببناء الشّ و 
 زخم هذه الم�ادرات غیر �فیل �صناعة دور س�اسيّ  نّ أغم من و�الرّ  ٧١لبنان، وعلى مستو�اٍت مختلفة.

ال�عد  عدیدة في هذا المجال، لعلّ  متغّیراتالمستقبل �فتح ال�اب أمام   أنّ ا، إالّ فاعل لتر��ا في لبنان راهنً 
 لى ال�عد الّس�اسّي.إینقلنا  واالجتماعيّ الّثقافّي 

 الخالصة
�مكن القول إّن الّنشاط الّتر�ّي في لبنان یّتخذ أشكاًال عدیدة، تصّب جم�عها في اّتجاٍه واحد، هو 

فقد شّكل دعم الجماعة الّتر�مانّ�ة عامًال مهم�ا في تعز�ز الّنفوذ الّتر�ّي في البیئة  ٧٢تعز�ز الّنفوذ الّتر�ّي.
تر��ا تبدو في المستقبل في ازد�اٍد متصاعد، حیث تقوم تر��ا الّلبنانّ�ة، وهذه العالقة بین تر�مان لبنان و 

في ز�ادة "استثمارها" االجتماعّي والّثقافّي �ّل سنٍة في تر�مان لبنان، ما �عّزز وعیهم وشعورهم �أّنهم 
متمایزون عن مح�طهم �شكٍل متصاعد. في حین أّن الّسنوات المقبلة ستكون مسرًحا لز�ادة الوعي لهذه 

 ٧٣ة الّلبنانّ�ة �شكٍل أكبر.األقّل�ّ 

غیر أّن تنامي الّنفوذ الّتر�ّي في أوساط الّطائفة الّسّنّ�ة �ان له مضاعفات سلبّ�ة على العالقات بین 
وتمجیده، على الّرغم من أّن ذلك  الّطوائف في لبنان. فتر��ا سعت إلى تبی�ض صفحة الّتار�خ العثمانيّ 

ّونات الّثقافّ�ة الّلبنانّ�ة تتشاطر رؤ�ًة مؤلمًة وسلبّ�ًة ح�ال الحق�ة مثار نزاٍع في لبنان. فالعدید من المك
ومنها على سبیل المثال األرمن وقضّیتهم في لبنان، اّلتي ُتؤّشر إلى أّن أّي دور تر�ّي لن  ٧٤العثمانّ�ة،

                                                   
 ؟"."أً�ا جدیًدا للُسّنة"، "تر��ا في لبنان: أردوغان الّدین نصر  ٦٩
 .المصدر نفسه ،الّدین نصر  ٧٠
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ما �قول و� ٧٥�كون سهًال على هذه البالد المنهكة، وأّنه �حمل مخاطر وجودّ�ًة لما ت�ّقى من تعّددّ�ة.
الّدكتور أمین إسكندر: "ل�س �استطاعتنا الّتطّور والّتقّدم �شعٍب أصیٍل من خالل نكران تار�خنا اّلذي هو 

من هنا، فعلى تر��ا أن  ٧٦مرآة وجودنا. ال �مكن بناء وطٍن على �ذ�ٍة أو على إلغاء للّذاكرة الجماعّ�ة".
لبنان، لكي تبني عالقاٍت جّیدًة ومتینًة مع  تعترف �اإل�ادة األرمنّ�ة و�مسؤولّیتها عن مجاعة جبل

 .المكّونات الّلبنانّ�ة المختلفة

، فإّن هذا �شأنهستفهام اّلتي ُترسم أّما عن مستقبل الّدور الّتر�ّي في لبنان، في ظّل عالمات اال
 علىّساحة ّنّ�ة على نفسها، وسیتراجع �قدر ما تلتّف هذه الفوذ سیزداد �قدر ما تنقسم الّساحة السُّ النّ 

وازنات القائمة، من هنا، فإّن موضوع قدرة تر��ا على لعب دوٍر مؤّثٍر أو تعدیل التّ  شخصّ�ٍة محّددة.
إّن تر��ا لم إذ  ٧٧�حتاج إلى متا�عٍة في المرحلة المقبلة، �حسب ما �ظهر على أرض الواقع من تطّورات.

ّواب أو الحكومة، فاء س�اسّیون في مجلس النّ تكن تنتهج أجندًة س�اسّ�ًة معلنًة في لبنان، ول�س لدیها حل
عودّ�ة عالقات متینة على عكس إیران اّلتي تدعم �شكٍل علنيٍّ "حزب هللا" بنفوذه الّس�اسّي، ف�ما �ان للسّ 

 ٧٨بتّ�ار المستقبل، ولها عالقات متینة �حزب القّوات الّلبنانّ�ة و�أطراٍف عدیدة.

اكرة ا في الذّ ا عم�قً اّلتي وصفها �أّنها ُتمثِّل جرحً و وزان، معاهدة لعن  أردوغان �المنشیر هنا الى 
�المئة من  ٨٠نازل عن ولة الّتر�ّ�ة وألزمتها �التّ الّتار�خّ�ة الّتر�ّ�ة، وأّنها قّلصت جغراف��ا من خر�طة الدّ 

  مساحتها، وقال أردوغان حرف��ا في هذا الّس�اق:

انت انتصاًرا لتر��ا ولألتراك... هّددونا �معاهدة س�فر في هناك َمن یر�د إقناعنا �أّن معاهدة لوزان �"
لقد لّوحوا لنا �الموت لنقبل �العاهة … ١٩٢٣، ل�جعلونا نقبل �معاهدة لوزان في العام ١٩٢٠العام 

 ٧٩الّدائمة".

إذن، لم تنَس تر��ا حّتى هذه الّلحظة أّن معاهدة لوزان �انت �منزلة عقو�ٍة علیها �طرٍف مهزوٍم في 
رب العالمّ�ة األولى. وتحت ضغط الّصراع على غاز شرق المتوّسط، والخالف على الحدود ال�حرّ�ة الح

فاقّ�ة ترس�م الحدود ال�حرّ�ة بین حكومة الوفاق الوطنّي الّلیبّ�ة بین تر��ا وقبرص والیونان، وفي ضوء اتّ 
م�اشرًة �معاهدة لوزان، و�عد  واّلتي تصطدم ٢٠١٩و�ین تر��ا اّلتي ُوّقعت في تشر�ن الّثاني من العام 

الّتدّخالت الّتر�ّ�ة العسكرّ�ة في جوارها اإلقل�مّي في سور�ا والعراق ولیب�ا وأذر��ج�ان في الّسنوات األخیرة، 
وامتداد نفوذها إلى لبنان، �ات ُ�طَرح الّسؤال نفسه: ما هو الّثمن اّلذي ستدفعه تر��ا والّشرق األوسط برّمته 

                                                   
 ،٢٤/٨/٢٠٢٠الحاج علي، "دور تر�ّي في لبنان"،   ٧٥

https://www.almodon.com/opinion/2020/8/24/ ) ٢٠٢٠-١١-٢١تار�خ الّدخول في( 
 إسكندر، "سرد لحق�قة حرب إ�ادة المس�حّیین في لبنان".  ٧٦
 "الّدور الّتر�ّي في لبنان: بین "الّتمّدد" وانزعاج عواصم إقل�مّ�ة فاعلة". ،الخطیب  ٧٧
 ة إلى راٍع إقل�مّي"."النفوذ الّتر�ّي إلى ازد�اد في لبنان، حیث یتطّلع العدید من الُسنّ  ،علي الحاج  ٧٨
 "."االنقضاض على معاهدة لوزان.. هل اقترب انه�ار االّتفاقّ�ة اّلتي أّسست لظهور دول الّشرق األوسط؟  ٧٩

https://www.almodon.com/opinion/2020/8/24/
https://www.elnashra.com/author/10/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://www.elnashra.com/author/10/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://carnegie-mec.org/diwan/experts/1397


١٨ 

إّال أّن تر��ا تعاني من عدم  ٨٠؟٢٠٢٣عن تلك المعاهدة في ذ�راها المئة في العام  إذا تخّلت تر��ا
  ٨١الّتوازن بین طموحاتها للّس�طرة والبروز �قّوٍة و�ین الموارد اّلتي تمتلكها للوصول إلى هذه الوضعّ�ة.

نانّ�ة، األرضّ�ة، خول إلى الّساحة الّس�اسّ�ة الّلبفي نها�ة المطاف، تمتلك تر��ا، في حال قّررت الدّ 
حتماالت مستقبلّ�ة، منها اائب مصطفى عّلوش ل�فتح ال�اب أمام و�أتي �الم النّ  ٨٢فر.ولن تبدأ من الّص 

جزئة، وعن إمكانّ�ة وضعه تحت الوصا�ة جاهه نحو التّ تّ احدیثه عن تغییر وجه لبنان في المستقبل و 
ا على قناعٍة تاّمٍة أّن لبنان لن ی�قى على ما هو عل�ه "أن احرف��  ف�قول نكفاء العر�ّي عنه،الّتر�ّ�ة �سبب اال

اآلن، وحّتى في ظّل االّتفاق الّنووّي بین الوال�ات المّتحدة األمیر�ّ�ة و�یران، فنحن ذاهبون في لبنان إلى 
ّنّ�ة، فعلى الّدول العر�ّ�ة أن تمأله، و�الّ   دوًال تجزئٍة جدیدة. و�الّنس�ة إلى الفراغ الموجود في المناطق السُّ

أخرى، ومنها على سبیل المثال تر��ا. ولن �كون ُمستغرً�ا إذا طلبت األمم المّتحدة من تر��ا ملء هذا 
 ٨٣."الفراغ على غرار ما حصل في لیب�ا

 

 

                                                   
راجع:  �االّتفاقّ�ة.ا كما هو متداول منذ سنواٍت بین الكثیر�ن في األوساط اإلعالمّ�ة والشعبّ�ة في تر��ا، منذ أن نّدد أردوغان علنً   ٨٠

 ".ضاض على معاهدة لوزان.. هل اقترب انه�ار االتفاقّ�ة اّلتي أّسست لظهور دول الّشرق األوسط؟"االنق
 .٣٠٤و ٩٧، تر��ا دبلوماسّ�ة القّوة الّناهضةور، جبّ   ٨١
 الحاج علي، "دور تر�ّي في لبنان".  ٨٢
 ، "تر��ا في لبنان... أّي دور؟".الحسیني  ٨٣


