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بحثً ورسالتً الماجستٌر عن المٌلٌشٌات والهوٌة اللبنانٌة والحرب األهلٌة اللبنانٌة
فً سنتً الثانٌة فً قسم الشرق األوسط ،أبدأ أن أبحث للرسالتً الماجستٌر .فً هذا مشروع سأحلّل
موضٌع المٌلٌشٌات والهوٌة اللبنانٌة والحرب األهلٌة اللبنانٌة .عملً سٌشمل الفكرة التً األستباك بٌن
المسٌحٌن والفلسطٌنٌن لم بدأ الحرب األهلٌة وحٌدة .من خالل بحث عمٌق ،أتمنى أن أثبت أنّ سعضة
المسدسات والمٌلٌشٌات اللبنانٌة قبل  5791كانت دورمتساو فً بدأ التو ّتر فً لبنان.
أول فً هذا مشروعٌ ،نبغً أن أشرح وأح ّدد مصطلحات للعملً مثل "الهوٌة المجتمعٌة" و"السٌاسة
الهوٌة" و"مٌلٌشة" و"مسلح" .بعد ذلك ٌجب أن أوضع اإلطار للشكاالت واللحرب اللبنانٌة :المفارقة
الهوٌة .فً الدستور اللبنابً ،من الضروري أن تبنى المفهوم كل الناس الذي لبنان كان لدى الهوٌة
العربٌة ،ولكنه كان إسقالل من بلدان العربٌة آخر .توقعوا النخب والسٌاسٌون الدستور العمل ولكنه
صان احتمال التوتر بٌن الناس اللبنانً.
بعد شرحت تلك ،أرٌد أن أركز عن المٌلٌشٌات واستجوب قضاٌا رئٌسٌة التالً :كٌف خلق قائد مٌلٌشة
شرعٌة؟ هذا مناهج استعمل قائد مٌلٌشة حتى ادعى نفوذ من حٌث هموم المؤٌدون؟ كٌف فرد ألحقها
بمٌلٌشة محدد؟ هل ص ّدقوا المؤٌدون المٌلٌشٌة والتزموا بمبادئ المٌلٌشة؟ فمع بحث أكثر سأجاب كل
قضاٌا وبعد ذلك سأشرح كٌف المؤسسات المٌلٌشٌات زادت التو ّتر وساعدت بدأ الحرب األهلٌة اللبنانٌة.
بحثً سٌتعامل مع المدة بٌن  .5791-5791قبل المقدمة الفلسطٌنٌون فً لبنان فً سنة ،5791
السٌاسٌون حاولوا أن الخلق أسس لتو ّتر بٌن الناس اللبنانٌة المختلفة .مثالً ،فً  ،5791قائد الحزب
الكتائب اللنانٌة (تنظٌم العسكري) بٌار الجمٌل وأنصاره الساب زرتوا المانٌا النزي حتى علم مفاهٌم
اإلنضباط وزاد جهده العسكري .بعد الزٌارته الحزب الكتائب اللبنانً أسس جمعات الشباب حتى اثبت
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ا ّنهم المسٌحٌن سٌقاتلون للمبدأهم على الطائفة آخر فً لبنان .بعد ذلك ،قادة السنة والشٌعة والدروس،
إلى آخره ،أسسوا المٌلٌشٌات.
هذا الحال ٌستمر فً السبعٌات ،عندما قائد المسٌحً سمن فرنجً اعتمد االشترى و البٌع المسدسات بٌن
المؤٌدون إذا انتخبواه كرئٌس .هذا األعتماد خلق إطار لعنف التً قائد المٌلٌشة وجد مناهج حتى اشترى
مسدسات كثٌرة .فً النهاٌة ،أجادل أنّ تو ّتربٌن الفلسظنٌن والمسٌحٌن لٌس كان سبب وحٌد اللحرب
األهلٌة و صعدة المٌلٌشٌات اللبنانٌة كانت دورمتساو فً نشوب العنف فً لبنان .أمن إذا نجنب أجٌال
كثٌرة وأبقى موصوعً ( مثال األعترف أخطئت كل األحزاب-المسٌحٌن والسنة ،والدروس ،والسٌعة)،
رسالتً الماجستٌر ستصبح عمل مهم من حٌث الحرب األهلٌة اللبنانٌة.
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