جريدة المستقبل  72كانون الثاني 7102

تناول أزمة التعايش واالحتالل السوري واغتيال الحريري

"لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف" لعبد الرؤوف سنو

أنجز أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الدكتور عبد الرؤوف س ّنو ،كتابه الجديد "لبنان الطوائف في دولة
ما بعد الطائف :إشكاليات التعايش والسيادة وأدوار الخارج" ،الصادر عن المعهد األلماني لألبحاث الشرقية في
بيروت .ويقع في مجلّد من  011صفحة ،وهو الثاني بعد كتاب "حرب لبنان ( :)0771 - 0721تفكك الدولة
وتصدع المجتمع" الذي صدر بمجلدين في العام  7112وتناول التحوالت الجذرية والنوعية التي ضربت
المجتمع اللبناني وبنيته وتعايش طوائفه الدينية وسلوكيات مواطنيه وثقافتهم السياسية ،والذي نال جائزة الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان كأفضل كتاب عربي.

يعالج كتاب "لبنان الطوائف" في فصوله األربعة حالة التعايش الطوائفي في لبنان ،وأزمة السيادة اللبنانية،
وأدوار الخارج في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف .وتداعيات اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على لبنان
والمنطقة.

الفصل األول من الكتاب يأتي تحت عنوان "لبنان :الطريق المسدود الى الدولة الحديثة :إعادة قراءة مستجدات
الطائفية السياسية ـ المذهبية والمجتمعية" .ويرى الكاتب أن فرضية الطائفية السياسية ليست سمة تاريخ لبنان،
وأن الطائفية المجتمعية وجدت قبلها ،ولكنهما بدأتا ،على األقل بعد العام  ،0221تتغذيان إحداهما من األخرى،
وتسيران جنبا ً الى جنب .كما يعالج مقولة "العيش المشترك" التي جرى الترويج لها تكاذبا ً بعد اتفاق الطائف،
ويقارن التعايش الطوائفي قبل االتفاق ما بين ( )0727 - 0771وما شابه من مشكالت ،مع ما استج ّد بعد
"الطائف" انطالقا ً من مقولة خاطئة مفادها أن المجتمع اللبناني هو مجتمع مندمج وغير تعددي .ليخلص الى أن
لبنان ال يزال كما قبل الطائف ،يراوح مكانه ما بين حدَّي النزاع والوفاق.

أما الفصل الثاني الذي يحمل عنوان" :سوريا في لبنان :مكامن القوة ومآزق السياسة :من اتفاق الطائف الى
القرار  ."0171فيلقي الضوء على آليات عمل النظام السوري في لبنان وممارساته طوال فترة احتالله له.
ويكشف أن النظام السوري حقق بعد "الطائف" ثالثة أهداف رئيسية في لبنان هي :اإلمساك بالمؤسسات
الدستورية وبالقوى السياسية وبالطوائف ،وتعزيز الخالفات بين اللبنانيين عبر التالعب بهم وفق مصالحه،
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واالستفادة القصوى من هيمنته األمنية والسياسية على لبنان من أجل تحقيق مكاسب مادية وفق سياسية النهب
ومصّ االقتصاد .لكن ممارساته الشائنة بدأت ترتد عليه منذ انسحاب إسرائيل من الجنوب في العام  ،7111إذ
إن تحرير الجنوب شجّع على ظهور مقاومة مسيحية "متخمرة" وناقمة على الوجود السوري ،لحق بها
المسلمون بخجل وتدريجا ً .ويبين هذا الفصل أن تمديد بشار األسد رئاسة إميل لحود للجمهورية اللبنانية ،كان
محطة مفصلية في تكوّ ن معارضة لبنانية لم تقتصر على المسيحيين وحدهم ،بل إنضم اليهم رفيق الحريري
ووليد جنبالط.

ويحمل الفصل الثالث عنوان" :الحرب اإلسرائيلية على لبنان في العام  :7110صراع محلي بأبعاد إقليمية
ودولية :من خلفياتها الى نتائجها وتداعياتها" .هو يأتي في سياق الصراع بين المحور األميركي ـ اإلسرائيلي،
الذي رفع مقولة القضاء على اإلرهاب ونشر الديمقراطية في الشرق األوسط (الفوضى البناءة) ،وبين المحور
اإليراني ـ السوري الذي ناهض األميركيين واإلسرائيليين بمقولة "الممانعة" ،والذي امتد نفوذه من إيران الى
لبنان ،محتضنا ً "حزب هللا" ومنظمات جهادية فلسطينية (القوس الشيعي) .فكانت حوادث  00أيلول ،7110
والحرب "الجهادية" على األميركيين في العراق ،والملف النووي اإليراني ،ومساعي سوريا الستعادة دورها في
المنطقة وفي لبنان عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام  ،7111وشعور إسرائيل بالتهديد من قبل
"الهالل الشيعي".

أما الفصل الرابع" :لبنان الطوائف في دوامة الجيو ـ سياسية اإلقليمية :قدره أم خياره؟  0771ـ ."7100
فيتناول كيفية فرض النظام السوري هيمنته على لبنان ،اال أنه بعد تحرير الجنوب العام في  7111وحوادث
 00أيلول في العام  7110مروراً باالحتالل األميركي للعراق  ،7111كلها شكلت تداعيات على وجوده في
لبنان ،بالتزامن مع تصاعد المعارضة اللبنانية ضده بعد التمديد للرئيس لحود في العام  ،7112وصوالً الى
اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتحميلها مسؤولية االغتيال ،والعزلة اإلقليمية والدولية التي واجهتها دمشق عقب
اإلغتيال وكيفية خروجها من لبنان.

ويطرح الكتاب ثالث إشكاليات أساسية هي:
 التعايش الطوائفي الذي يدعي اللبنانيون أنهم يعيشونه بجدارة ،في حين أن واقعهم المعاش يضعف تضامنهمويغيّب مواطنتهم.
 السيادة التي اعتقدت الدولة اللبنانية أنها استعادتها بموجب اتفاق الطائف ،والعوامل الفعلية التي منعتها منممارستها ومن صناعة قرارها بنفسها ،ومن القدرة على التصرف في المجالين الداخلي والخارجي باستقاللية.
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 التشابك بين نزاعات الداخل اللبناني وتدخالت الخارج ،بفعل الجيو ـ سياسية اإلقليمية والنظام الطائفيالسياسي المجتمعي الذي يجعل اللبنانيين يتطلعون الى خارج حدود بلدهم ،ليصبحوا أتباعا ً لهذا الطرف أو ذاك
من األطراف الخارجية.

هذا الكتاب سيكون موضع مناقشة في المهرجان اللبناني للكتاب ،برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال
سليمان ،عند الرابعة والنصف من بعد ظهر الثالثاء في  00آذار المقبل ،في مق ّر الحركة الثقافية في إنطلياس.
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