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لبنان الطائفً والطرٌق المسدود إلى الدولة الحدٌثة
الطائفٌة المجتمعٌة سبقت الطائفٌة السٌاسٌة
عبد الرؤوف س ّنو
أستاذ فً الجامعة اللبنانٌة
تترسخ الطائفٌة والمذهبٌة ،كما هو معروف ،فً البنٌان االجتماعً والسٌاسً والثقافً فً لبنان
ٌوما ً بعد آخر ،وتمنعانه من االنتقال إلى مصاف الدولة الحدٌثة ،على الرغم من أن اللبنانٌٌن ٌتكاذبون
بأن دٌمقراطٌتهم التوافقٌة الفرٌدة فً منطقتهم جعلتهم ٌعٌشون حالة من العٌش المشترك أو العٌش
الواحد .لكن الواقع على األرض ٌدحض ذلك تماماً ،ذلك أنهم أسسوا دولة طائفٌة فاشلة أعاقت بناء
الدولة الدٌمقراطٌة والمواطنة وقٌام المجتمع المدنً .فما هً الدولة الحدٌثة ،وما هو واقع لبنان الطائفً
والمذهبً ،ولماذا ال ٌتحول إلى دولة حدٌثة؟
سأقارب الموضوع من خالل رصد مقومات الدولة الحدٌثة ،والدولة الطائفٌة بمكوناتها
االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة ،وكذلك فً إطار هوٌة لبنان وعالقته بالخارج ،طارحا ً الفرضٌة بأن
الطائفٌة المجتمعٌة سبقت تارٌخٌا ً الطائفٌة السٌاسٌة ،وأن األخٌرة هً نتاج األولى ،وأن الحالة المجتمعٌة
الطائفٌة تتأثر إٌجابا ً وسلبا ً ببارومٌتر التوافقات السٌاسٌة أو الخالفات .أخٌراً ،أن الطائفٌة موجودة بقوة
فً الحاالت المذكورة ،وأصبحت مستعصٌة فً الجسم اللبنانً ،وتمنع لبنان من التحوّ ل إلى دولة حدٌثة
ووطن لجمٌع أبنائه.
 - 2اإلطار النظري :ماهٌة الدولة الحدٌثة والدولة الطائفٌة
الدولة الحدٌثة ،على الصعٌد االجتماعً ،هً تلك المؤسسة التً تبنً سلطتها وفق أسس وآلٌات
قانونٌة دٌمقراطٌة ٌتفق علٌها أفراد المجتمع وٌرتضون بها ،وتعمل على تطوٌر قٌم المساواة والعدالة
واحترام حقوق اإلنسان وحقوق األقلٌات ،وتحمً التعددٌة فً مجتمعها بأشكالها الدٌنٌة والسٌاسٌة
والثقافٌة .وفٌها ٌتساوى جمٌع أفراد المجتمع فً الحقوق والواجبات بعٌداً على المحسوبٌة والمحاباة،
وتتماسك فئاته ومكوناته وراء فكرة الدولة والهوٌة الوطنٌة ،ما ٌؤدي إلى قٌام مجتمع مدنً فاعل ٌراقب
سٌاساتها وٌوجهها .أما من الناحٌة الثقافٌة ،فتسود فً الدولة الحدٌثة ثقافة الحوار والتسامح واالعتراف
باآلخر بٌن مكوناته البشرٌة والرغبة فً العٌش معاً ،رغم االختالف والتعددٌة .والدولة الحدٌثة هً،
على الصعٌد السٌاسً ،تلك التً ٌساهم الشعب فً قراراتها ،وتقوم على المؤسسات التمثٌلٌة والتنفٌذٌة
وفصل السلطات ،وعلى تداول السلطة بطرق دٌمقراطٌة سلمٌة وسلٌمة ،وكذلك على قانون انتخاب
ٌتمثل فٌه الجمٌع ،وٌكون لدٌها القدرة على توحٌد شعبها وصونه من المنازعات الداخلٌة ،واإلسهام فً
اتخاذ القرارات لحل المشكالت الدولٌة .كما توفر الدولة الحدٌثة الخدمات لمواطنٌها من دون استثناء
وتوزع الثروات بعدالة ومساواة ،وتجعل التنمٌة الشاملة تصٌبهم جمٌعا ً .لكن ٌبقى أن من أهم مقومات
الدولة الحدٌثة ،هو الفصل بٌنها وبٌن والدٌن ،وبٌنها وبٌن المجتمع .وكل المقومات المذكورة للدولة
الحدٌثة ،تؤدي إلى ظهور هوٌة جامعة ٌستظل تحتها المجتمع ،جماعات وأفراداً.

أما بالنسبة إلى الطائفٌة والمذهبٌة ،فهما فً األساس معطى اجتماعً ٌتعلقان بالجماعات التً
ترتبط كل واحدة منها برباط دٌنً أو مذهبً مختلف عن األخرى ،بغض النظر عن مستوى تدٌنها .وقد
تنشأ عن الطائفٌة/المذهبٌة المجتمعٌة هوٌة ثقافٌة تقوم على الدٌن وعلى خصوصٌة الطائفة فً محٌطٌها
الضٌق والواسع ،وعلى تمجٌد ماضٌها وتجاربها التارٌخٌة ،وٌحصل تمركز على الذات ،وتقتصر
العالقات بٌن الطوائف فً هذه الحالة على الوظٌفٌة والبروتوكولٌة وحدهما ،اللتٌن ال تؤدٌان إلى حدوث
اندماج مجتمعً .لكن الطائفٌة/المذهبٌة المجتمعٌة تنتج معطى سٌاسٌاً ،عندما تعمل كل طائفة أو مذهب
على تسوٌق أهدافها وسٌاساتها وفق انتمائها الدٌنً أو المذهبً ،فٌتشكل نتٌجة ذلك نظام طائفً سٌاسً
تتفق فٌه قٌادات الطوائف والمذاهب على تقاسم السلطة ومؤسسات الدولة وفق محاصصة طائفٌة
ومذهبٌة .وبذلك ،تتحول الطائفٌة االجتماعٌة إلى والء سٌاسً للطائفةٌ ،نتج عنها تعصب طائفً أو
مذهبً ،فً العلن وفً الخفاء ،فضالً عن خطاب طائفً/مذهبً وتحاسد وصراع على المناصب
والمراكز والثروات .وال ٌكون لألفراد وكفاءاتهم ومؤهالتهم فً مثل هذا النظام فرصا ً للنهوض ببلدهم،
فٌتقدم االنتماء الطائفً وٌغٌب االنتماء الوطنً ،وتنشأ عن ذلك المحسوبٌة والمحاباة وعالقة زبانٌة تربط
المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر الزعٌم الطائفً أو الحزب الطائفً .وفً ظل الطائفٌة/المذهبٌة
السٌاسٌة ،ال وجود لمجتمع مدنً ٌراقب وٌصحح وٌوجه ،إذ تنقسم مكوناته على أساس تبعٌة طائفٌة،
وال تنشأ كذلك دٌمقراطٌة حقٌقة ٌتساوى فً ظلها المواطنون فً الحقوق والواجبات ،وال ٌُكرس مبدأ
المواطنة .وبعض المجتمعات التً تقوم على أساس الدٌن أو العرق أو االثنٌة ،تدعً تطبٌق ما ٌُسمى بـ
"الدٌمقراطٌة التوافقٌة" ،حٌث ٌتم تقاسم المناصب على أساس حصص للطائفة أو المذهب ،وتتخذ
ّ
ٌتعطل
قرارات الدولة بالتوافق بٌن الطوائف والمذاهب .لكن خطورة هذا النوع من الدٌمقراطٌة أنه قد
عند أول خالف بٌن مكونات المجتمع الطائفٌة على إدارة الحكم أو على نسبة الحصول على المنافع من
الدولة ،وٌجعل بعض المناصب والمراكز السٌاسٌة حكراً على طائفة دون أخرى .كما ٌؤدي هذا النظام
إلى تغٌٌب ثقافة الحوار واالعتراف باآلخر .وإذا ما بنٌت "الدٌمقراطٌة التوافقٌة" على أساس النسبٌة لكل
طائفة أو مذهب فً المغانم من النظام الطائفً وفق حجمهما الدٌموغرافً ،فقد تتحول تلك الدٌموغرافٌا
إلى "مشاغبة" ،عندما تطرأ تغٌٌرات على الحجم السكانً للطوائف والمذاهب ،ما ٌدفع بعضها إلى
المطالبة بحصص أكثر أو أكبر ،أو ربما فرض هٌمنة ما ،وٌؤدي بالتالً حدوث صراعات داخلٌة ،ما
ٌجعل كل طائفة تتطلع إلى الخارج للحصول على الدعم منه وفق االنتماء الطائفً أو المذهبً وبالتالً
االستقواء به على خصومها من الطوائف األخرى .ولهذا السبب ،ال ٌمكن أن ٌنتج عن النظام الطائفً
قٌام مجتمع متالحم أو مندمج ،بل مجتمع قائم على التعاٌش .وٌحمل هذا النمط من العالقات احتمالً
الوفاق أو الصدام بٌن مكونات المجتمع واالستنجاد بالخارج.
 - 3الطائفٌة المجتمعٌة سبقت الطائفٌة السٌاسٌة
رغم أن لبنان لم ٌعرف الطائفٌة السٌاسٌة إال منذ العام  ،1861إذ كانت الصراعات حتى تارٌخ
االحتالل المصري للبنان العام  1831تقوم على النزاعات الحزبٌة والتحالفات اإلقطاعٌة – السٌاسٌة
التً كانت أقوى من الطائفٌة .كان بإمكان التحالفات حول المصالح فً جبل لبنان أن توحد ما بٌن
مختلف الطوائف الدٌنٌة من القمة اإلقطاعٌة حتى القاعدة الفالحٌة .لكن وحدة المصالح هذه لم تخترق
جدار العزلة االجتماعٌة لكل طائفة ،وخاصة فً القرى ،وتؤمن "العٌش المشترك" ،أي إطار للعالقات
فً المجتمعات المندمجة ،إذ بقٌت كل طائفة ،على دٌنها وٌقٌنها تمجد قٌمها وتطور ثقافتها بمعزل عن
األخرى ،ولم ٌتعد تعاونها معا ً حدود تلبٌة المصالح المتبادلة على أساس العالقات الوظٌفٌة والتعاون فً
المجالٌن العسكري والسٌاسً .وفً مدن لبنان ،عاش المسلمون والمسٌحٌون بشكل عام فً أحٌاء
منفصلة ،حتى أن أحٌاء بكاملها اقتصرت على جماعات وطوائف وعائالت معٌنة .وهذا ما أعاق
حصول اندماج مجتمعً تلقائً .إن ما منع مثل هذا االندماج ،هو نظام الملة العثمانً الذي لم ٌؤسس
لمواطنة ،وأعطى األقلٌات الدٌنٌة استقاللٌة فً إدارة شؤونها الداخلٌة؛ فقوى من شخصٌتها الطائفٌة
والثقافٌة ومن تطلعاتها نحو الخارج .وفً لبنان ،استفادت الطوائف المسٌحٌة من نظام الملة بتكوٌن

حضورها المستقل وخصوصٌتها بمعزل عن محٌطها اإلسالمً .كما أن نظرة المسلمٌن إلى أنفسهم على
أنهم األمة صاحبة السٌادة فً "دار اإلسالم" ،أسهمت فً االنفصام المجتمعً بٌن مسلم وذمً ،وأعاق
بالتالً عملٌة الدمج االجتماعً.
لقد تعززت الطائفٌة المجتمعٌة مع إنشاء دولة لبنان الكبٌر ،عندما توسعت حدود جبل لبنان بضم
طوائف إسالمٌة من "بالد الشام" إلٌها .وقد كرس الدستور اللبنانً للعام  1926فً مادتٌه  9و،10
بعدما تخلى عن دوره فً الدمج االجتماعً ،استقاللٌة الطوائف فً إدارة شؤونها الداخلٌة والدٌنٌة
وأحوالها الشخصٌة ،فعادت الطوائف المسٌحٌة بذلك إلى ما ٌشبه نظام "أهل الملة" العثمانً ،حٌث
تمتعت كل طائفة دٌنٌة باستقاللٌة وخصوصٌة فً شأن إدارة أحوالها الشخصٌة وشؤونها الدٌنٌة
والتربوٌة ،ومعها هذه المرة الطائفة اإلسالمٌة .وما لبثت الطائفٌة المجتمعٌة أن تعززت فً لبنان
المستقل ،عندما صدر العام  1955قانون ٌنظم الطوائف اإلسالمٌة ،جاعالً من "دار الفتوى" المرجعٌة
الرسمٌة للمسلمٌن فً لبنان .وبحلول العام  ،1967جرى تنظٌم شؤون الطائفة الشٌعٌة واالعتراف
باستقاللٌتها فً إدارة شؤونها الدٌنٌة وأوقافها ومؤسساتها بشكل منفصل على الطائفة الس ّنٌة ،التً كانت
حتى ذلك الحٌن تحتكر تمثٌل الطوائف اإلسالمٌة .فظهر إلى الوجود "المجلس اإلسالمً الشٌعً
األعلى" إلى جانب "دار الفتوى" الس ّنً ،وتحول األول إلى قوة سٌاسٌة للطائفة الشٌعٌة ،وأسهم فً
ظهور مذهبٌة سٌاسٌة .وفً العام  ،1995جرى االعتراف بالعلوٌٌن اللبنانٌٌن طائفة إسالمٌة مستقلة،
وحصلت على حقوق سٌاسٌة واجتماعٌة .وفً العام  ،2000صدر "قانون تنظٌم مشٌخة عقل طائفة
الموحدٌن الدروز" الذي نظم أحوال الطائفة الدرزٌة .من هناٌ ،صح القول إن لبنان شكل كونفدرالٌة
مجتمعٌة طوائفٌة/مذهبٌة تحت مظلة دولة موحدة.
عشٌة استقالل لبنان ،تضافرت جهود اللبنانٌٌن من مختلف الطوائف على ترسٌخ الكٌان اللبنانً
عبر مٌثاق اجتماعً سمً بـ "الوطنً" ،قضى بتعاٌش المسٌحٌٌن والمسلمٌن على أساس انخراط الجمٌع
فً الدولة والنظام من خالل التفاهم على نسب المشاركة فً السلطة السٌاسٌة (الصٌغة) ،وفً اتخاذ
القرارات وفق ما سمً بـ "بالدٌمقراطٌة التوافقٌة" .لكن هذا التوافق حمل معه مخاطر كثٌرة ،وهً أن
الدٌمقراطٌة تلك صنفت المواطنٌن على أساس طائفً/مذهبً ،وانتهكت مبدأ تساوي الفرص بٌنهم،
وأغرقت اإلدارة بفائض من الموظفٌن غٌر األكفاء العتبار التوازن الطائفً ،وكانت تتحول إلى نزاعٌة
فً غٌاب التوافق والتفاهم بٌن الطوائف حول موضوعات كثٌرة ،ومنها الصالحٌات والمناصب ،وعدم
التزام الطوائف بالبعد الخارجً للمٌثاق الوطنً ،باعتماد الحٌادٌة فً سٌاسٌة لبنان الخارجٌة؛ فشلّت كل
هذه المسائل عملٌة صناعة القرار .من هنا ،لم ٌؤد الدستور اللبنانً وال الصٌغة أو المٌثاق إلى قٌام دولة
حدٌثة فً لبنان ،إذ أبقت على االنفصام المجتمعً على أساس طوائف ومذاهب ،بدالً من صهرها فً
إطار وطنً على أساس تأمٌن العدالة والمساواة للجمٌع فً الحقوق والواجبات.
ظلت الطوائف اللبنانٌة تتكاذب على بعضها بعضا ً فً شأن تعاٌشها ،بإدعاء أنها تعٌش حالة
فرٌدة من الدٌمقراطٌة ،متجاهلة تنامً الشكوى الداخلٌة حول المشاركة السٌاسٌة واإلنماء المتوازن،
وحول ضرورة تحٌٌد لبنان عن الصراع العربً – اإلسرائٌلً .فأزاحت األحداث بٌن األعوام 1968
و 1975الستار عن هشاشة الدٌمقراطٌة التوافقٌة ،عندما تعطل التوافق بٌن الرئاستٌن األولى والثالثة
بسبب الخالف الطوائفً حول دور لبنان فً الصراع العربً – اإلسرائٌلً وعلى المقاومة الفلسطٌنٌة.
فاندلعت الحرب الداخلٌة العام  ،1975وتورطت الطوائف فً العسكرة وفً لعبة األمم .كان أهم ما
سببته الحرب على الصعٌد االجتماعً ،هو تالشً االختالط الطوائفً ،بعدما ح ّل الفرز الطائفً فً
مؤسسات اإلنتاج والخدمات تبعا ً للمنطقة الجغرافٌة ،ولعب التهجٌر القسري واإلرادي بسبب التخوٌف
دوراً مهما ً فً ضرب التعاٌش بٌن الطوائف اللبنانٌة ،وفً التواصل فً ما بٌنها ،وأفسح فً المجال أمام
التقوقع الطوائفً – المناطقً .كما أدى تهجٌر المسٌحٌٌن أو هجرتهم من ناحٌة أخرى ،إلى وقوف ولٌد

جنبالط ضد بٌع العدٌد من المسٌحٌٌن أراضٌهم وممتلكاتهم فً مناطق عالٌه وساحل الشوف إلى الشٌعة،
خشٌة إقامة حزام شٌعً ٌطوق الجبل ،ما ٌُفقد الجبل بالتالً هوٌته الدرزٌة – المسٌحٌة.
وبسبب الطائفٌة المجتمعٌة ،لم ٌلعب الزواج المختلط أو االختالط فً الجامعة أو فً المدرسة
واألنشطة االقتصادٌة فوق الطائفٌة دوراً فً التواصل أو التالحم االجتماعٌٌن أو التقرٌب بٌن القٌم
والثقافات .كما لم تتمكن المنظمات والهٌئات المختلطة (نوادي ،جمعٌات كشفٌة ،وهٌئات ثقافٌة الخ)...
التً وجدت خارج االنتماء الطائفً من تشكٌل قنوات انفتاح واتصال بٌن طوائف المجتمع اللبنانً
وفئاته ،أو أن تكون أداة لتغٌٌر اجتماعً – سٌاسً .وقد ظلت أعداد الزواج المختلط قبل الحرب ضئٌلة
جداً بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ،ثم تالشت خاللها .وهذا طبٌعً جداً فً ظل "األنا" و"اآلخر" ،والثقافة
والتربٌة المجتمعٌة الطائفٌة ،وفً ظل التشرٌعات الدٌنٌة القائمة ،وخصوصا ً زواج المرأة المسلمة من
رجل مسٌحً .حتى الزواج المدنً االختٌاري لم ٌجد طرٌقه إلى التشرٌع فً العامٌن  1997و2002
فوقفت الطوائف الدٌنٌة ،وأولها اإلسالمٌة ،ضد المشروع .وعندما استطلعت صحٌفة النهار عٌنة من
اللبنانٌٌن حول موقفها من الزواج المدنً ،فضّلت نسبة  %80منهم أن ٌكون عبر الهٌئات الشرعٌة
لطوائفهم .وفً العام  ،2009شكل الزواج المدنً نسبة .%2.3
بعد الحرب ،فُتحت المناطق بعضها على بعض ،وعاد التواصل التدرٌجً بٌن أبناء الطوائف ،لكن
أكثر من نصف مهجري الحرب لم ٌعد إلى مسكنه بسبب الخوف من "اآلخر" وانعدام الثقة بالعٌش إلى
جانبه .وقد عمل االحتالل السوري للبنان على تغذٌة التناقضات بٌن الطوائف والمذاهب لتسهٌل سٌطرته
على البالد ،فقوى الشرخ المجتمعً بٌن "مسلم عروبً" ،و"مسٌحً خائن" ٌحمّل أرث التعاون مع
إسرائٌل ،وقرّ ب إلٌه الشٌعة من حركة أمل ،ومن حزب هللا بعد العام  1990كمقاومة ضد إسرائٌل تتبع
حلٌفه إٌران .وأبقى النظام السوري على تحالفه مع الدروز ،فٌما جعل من رفٌق الحرٌري مرجعٌة أحادٌة
للس ّنة ،بعدما أضعف قٌاداتهم خالل الحرب أو قضى علٌها ،ما تسبب بحالة خوف مزمنة لدى الس ّنة،
وبالتالً االنصٌاع ألوامر المخابرات السورٌة .أما بالنسبة إلى المسٌحٌٌن ،فأحاط النظام السوري نفسه
بمجموعة من أصحاب المناصب والمنافع ،مقابل شرٌحة واسعة من المسٌحٌٌن المقاومٌن لوجوده
العسكري والسٌاسً (بكركً ،قرنة شهوان ،مٌشال عون) .لقد انحسرت مقاومة االحتالل السوري للبنان
بمجموعة من الشبان والشابات المسٌحٌٌن ،ما تسبب بشرخ مجتمعً ،بٌن مسٌحً مقاوم للوجود السوري،
ومسلم عاب علٌه المسٌحٌون صمته عن هذا الوجود ،بل تأٌٌده على حساب السٌادة اللبنانٌة – هذا السٌادة
التً كانت ٌومها شعاراً مقتصراً على العونٌٌن والقواتٌٌن والكتائبٌٌن فً تظاهراتهم الشبابٌة .لكن الوضع
هذا ما لبث أن انقلب جذرٌا ً منذ العام .2005
إن اغتٌال الحرٌري وقٌام "ثورة األرز" ،جعل اللبنانٌٌن من مختلف الطوائف ٌتجمعون فً ساحة
واحدة (ساحة الحرٌة) للتعبٌر عن إرادتهم فً استقالل حقٌقً للبنان .فوحدتهم السٌاسة ولٌس القٌم المشتركة
والعالقات االجتماعٌة ،وظهر تقارب كبٌر فً المواقف السٌاسٌة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن حول رفض
الوجود السوري فً لبنان .وعلى ذمة دراسة مٌدانٌة أُجرٌت مؤخراً ،فإن الزواج المختلط تصاعد إلى
النسب الضئٌلة التً كان علٌها فً مرحلة ما قبل حرب لبنان ،لكن بٌن مسلمٌن ومسٌحٌٌن من تٌارات
سٌاسٌة متحالفة :بٌن مسٌحًٌ ومسلمً  14آذار ،وبٌن مسٌحٌٌن من تٌار التغٌٌر واإلصالح وشٌعة من
حزب هللا وحركة أمل ،ما ٌدل على أن السٌاسة فً لبنان تقرب الناس إلى بعضهم بعضاً ،ولٌس العالقات
االجتماعٌة التً من المفترض أن تقوي االندماج المجتمعً .وطالما أن السٌاسة متقلبة وغٌر ثابتة ،فمعنى
ذلك أنه ال ٌمكننا أن نتحدث عن ثبات فً العالقات االجتماعٌة ،طالما أن األخٌرة تتأثر باألولى .وظهر هذا
بوضوح فً األحداث التً شهدها لبنان منذ أواخر العام  ،2006نتٌجة الخالف بٌن الطائفتٌن السنٌّة
والشٌعة على المحكمة الدولٌة وعالقة لبنان بسورٌة .فأدت السٌاسة ،على الرغم من التحالف "الرباعً"
اإلسالمً فً انتخابات العام  ،2005إلى شرخ اجتماعً بٌن الس ّنة والدروز من جهة ،والشٌعة من جهة
أخرى ،توج بالتباعد الخطٌر بٌن الس ّنة والشٌعة فً مطلع العام  2007وبعد أٌار  ،2008ترجم فً تدهور

العالقات المجتمعة بٌن أبناء الطائفتٌن فً الشارع والحً ،وإلى التصاق أكثر لكل طائفة بقٌاداتها الطائفٌة.
حتى االنفتاح االقتصادي بٌن المناطق والطوائف وتردد المسلمٌن على المطاعم والمالهً فً المناطق
المسٌحٌة وتقدٌم لهم ما ٌتناسب مع عاداتهم وتقالٌدهم ،لم ٌحدث بسبب انفتاح "األنا" على "اآلخر" ،أو
بسبب السٌاسة ،وإنما ألسباب وظٌفٌة .وعلى كل حال ،فإن تنامً بٌع أراضً المسٌحٌٌن إلى مسلمٌن،
وخاصة من الشٌعة ،فً مرحلة ما بعد الحرب ،زاد من الشرخ االجتماعً .صحٌح أن المسٌحً الذي ٌبٌع
أرضه أو عقاره وٌنتقل قسراً للسكن فً منطقة أكثر أمانا أو ٌهاجرً ٌ ،فقد مع الوقت ذكرٌات عن موطنه
األصلً ،إال أن بٌع األراضً بشكل واسع فً مرحلة ما بعد اتفاق الطائف ،وبعد تحرٌر الجنوب ،وتحدٌداً
منذ أن بدأ حزب هللا ٌفرض ظله على األرض وعلى الدولة اللبنانٌة بعد الحرب اإلسرائٌلٌة على لبنان العام
 ،2006تسبب بمخاوف كبٌرة لدى المسٌحٌٌن وجعل البطرٌركٌات المسٌحٌة تدق ناقوس الخطر .وعلى
الرغم مما ٌقدمه مٌشال عون من دعم لسٌاسة حزب هللا ،فإن المخاوف الدرزٌة والمسٌحٌة حول عملٌات
شراء واسعة لربط المناطق الشٌعٌة فً الجنوب بالبقاع الغربً ،والخالف مؤخراً فً ضواحً جبٌل حول
أراضً تدعً البطرٌركٌة المارونٌة أنها تملكها ،وأخٌراً ولٌس آخر ،انتقال ملكٌة معظم األراضً فً
الضاحٌة الجنوبٌة (الحدث وسقً الحدث والوروار ووادي شحرور) إلى شٌعة ،كل هذه المسائل تسبب نقمة
اجتماعٌة وكراهٌة ومخاوف بٌن الطوائف.
 -4الثقافة والهوٌة :وجه آخر للطائفٌة المجتمعٌة
من الثابت تارٌخ ٌّاً ،أن المسٌحٌٌن كانوا من رواد فكرة القومٌة العربٌة فً بالد الشام للتخلّص من
الحُ كم العثمانً .وقبل سقوط الدولة العثمانٌة بقلٌل ،جاهروا بالعروبة وبالوطن السوري عبر جمعٌّاتهم
األدبٌة والسرٌة إلٌجاد قواسم مشتركة بٌنهم وبٌن المسلمٌن للتحرر من الحُكم العثمانً .وعلى الرغم
من تأثر المسٌحٌٌن بالثقافة الفرنسٌّة ،إالَّ أن اللغة العربٌة لم تضعف عندهم ،بل ظلّوا ٌتباهون بإجادتها
والحفاظ علٌها ،فضالً عن المجاهرة بانتمائهم إلى الثقافة العربٌة .كانت األمّة العربٌة فً نظرهم من
أعظم األمم فً التارٌخ ،وكان لها حضارة قبل اإلسالم وصار لها حضارة أرقى بعد اإلسالم.
عقب الحرب العالمٌة األولى ،ومع إنشاء "دولة لبنان الكبٌر" ،وفً ضوء المسار التارٌخً
للطائفتٌن الرئٌسٌتٌن المارونٌة وال ُس ّنٌة وموقفهما المتعارض من "لبنان الكبٌر" وهوٌة الوطن الثقافٌة
والسٌاسٌة ،وتحوّ ل القومٌة العربٌة إلى مشروع بأٌدي المسلمٌن ،خشً المسٌحٌون الموارنة والروم
الكاثولٌك ،فً ضوء اال ّتجاهات الوحدوٌة العربٌة وخلط المسلمٌن بٌن العروبة واإلسالم ،من أن ٌتحوّ لوا
إلى أقلٌّة فً بحر عروبً – إسالمً وبالتالً الذوبان فً الثقافة اإلسالمٌة وٌُهمش بالتالً دورهم؛
فتحولوا إلى القومٌة اللبنانٌة .وحاول المسٌحٌون تكرٌس هوٌتهم الثقافٌة فً "المٌثاق الوطنً" تحت
عنوان "لبنان ذو وجه عربً" ،أي أن لبنان متعدد ثقافٌاً ،وأن الثقافة العربٌة هً وجه من وجوه ثقافته.
فً المقابل ،فهم المسلمون أن لبنان عربً الثقافة واالنتماء ،ورفضوا مقولة التعددٌة الثقافٌة .فأصر
المسٌحٌون خالل حرب لبنان على التعددٌة الثقافٌة ،فً حٌن تشبث المسلمون بوحدة الثقافة العربٌة ،ولم
ٌدركوا أن التنوع الثقافً هو مصدر غنى للبنان .كما اعتبر المسلمون أنفسهم جزءاً من أمة عربٌة لها
ثقافتها اإلسالمٌة وحضارتها ،وأنهم ٌشاركون فً مصٌرها وفً الصراع العربً اإلسرائٌلً .فً
المق ابل ،تخوف المسٌحٌون من عروبة مختلطة باإلسالم ،ومن تورط لبنان فً صراع عربً –
إسرائٌلً ٌجعلهم ٌخسرون كل منجزاتهم االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة.
من هنا ،فإن أكبر عٌب فً التجربة المٌثاقٌة أنها غٌبت فكرة الوطن عند جمٌع اللبنانٌٌن،
وجعلت من لبنان حٌزاً جغرافٌا ً تتعاٌش فٌه طوائفه الدٌنٌة بثقافتها المتنوعة وتجاربها التارٌخٌة ،وتسعى
كل واحدة إلى تأكٌد هوٌة متغاٌرة عن األخرى .فبدأت المسألة الثقافٌة ُت ّ
وظف من قبل كل طائفة فً
الكٌان الجدٌد ،لتأكٌد خصوصٌّاتها وماضٌها وقٌمها فً النزاعات الطائفٌّة ،وصوالً إلى هوٌة طائف ٌّة،
وتوظٌفها فً الصراع السٌاسً ،مع العلم أن الخالفات لم تكن بالضرورة ذات منحى دٌنً ،ودارت فً

معظمها حول دور لبنان السٌاسً وموقعه بٌن العالمٌن العربً والغربً .وبسبب االختالف على ثقافته
وعلى الماضً وعلى حاضره حول عالقته بمحٌطه العربً ومجتمعه الدولً ،ال ٌزال لبنان حتى الٌوم
من دون كتاب تارٌخ رسمً موحد.
إن حسم اتفاق الطائف مسألة هوٌة لبنان وانتمائه ،أكد ما كان المسلمٌن ٌنادون به منذ ما قبل
حرب لبنان .لكن االتفاق من جهة أخرى ،أضعف مقولة المسٌحٌٌن الموارنة حول هوٌة لبنان ،وانبرى
البعض منهم إلى رفض تلك العروبة .وكان ال ٌزال هناك من المسٌحٌٌن الموارنة فً نهاٌة العقد
األخٌر من القرن العشرٌن من ٌرى بشكل مناقض التفاق الطائف ،أن الثقافة العربٌة والهوٌة العربٌة
لٌستا سوى وجه من أوجه الثقافة والهوٌة عند اللبنانٌٌن .وقد انبرى أحد الباحثٌن اللبنانٌٌن المعاصرٌن
قبل سنوات إلى التفرٌق ما بٌن الهوٌة الثقافٌة والهوٌة السٌاسٌة .فرأى أن اللبنانٌٌن متفقون بعد الطائف
على هوٌة لبنان العربٌة من الناحٌة السٌاسٌة ،الرتباط مصٌره بمصٌر الوطن العربً .لكنه اعتبر أن
الهوٌة الثقافٌة للبنان متعددة ،وخلص إلى أن التحدي الكبٌر الذي ٌواجهه لبنان هو الظهور أمام العالم
وطنا ً متعدداً ثقافٌا ً وموحداً سٌاسٌاً ،وأن هذا وحده ٌحقق "العٌش المشترك" .وبرأٌنا ،إن التطورات التً
تحصل منذ العام  ،2005أفقدت لبنان الوحدة السٌاسٌة المنشودة ،وحتى الهوٌة القدٌمة التً شكلت لعقود
عدٌدة قاعدة استقرار مجتمعً مقبولة تالشت فً ظل استٌالد هوٌة جدٌدة ،وحٌث أضحى الصراع على
الهوٌة ،لٌس بٌن الهوٌة اللبنانٌة والهوٌة العربٌة ،كما جرت العادة منذ تاسٌس دولة لبنان الكبٌر ،بل بٌن
الهوٌة اللبنانٌة والهوٌة اإلسالمٌة (الفارسٌة) ،أي بٌن مسٌحٌٌن ،ومسلمٌن ُس ّنة ونخب شٌعٌة طوت
غالبٌتهم إلى حٌن صفحة العروبة "السورٌة" الزائفة عقب اغتٌال الرئٌس الحرٌري وتحولت إلى الهوٌة
اللبنانٌة ،وبٌن قوى إسالمٌة ،غالبتها شٌعٌة بزعامة حزب هللا تخضع لوالٌة الفقٌه ،وتسعى لفرض قٌمها
على اللبنانٌٌن ٌرفضونها.
 - 5النظام الطائفً السٌاسً :طرٌق األزمات المفتوحة؟
إن ما ٌعانٌه لبنان الٌوم من مشكالت ،هو تراكم سلسلة من األخطاء منذ نشأة الكٌان اللبنانً
العام  ،1920عندما جرى توحٌد لبنان الحالً من جماعات دٌنٌة مختلفة ،ذات توجهات إٌدٌولوجٌة
وثقافات متباٌنة وتجارب تارٌخٌة متباٌنة .ما حدث قبل الحرب العالمٌة األولى وفً أعقابها ،شكل
إشكالٌة نافرة فً تارٌخ لبنان .فقد اع ُتمد التوزٌع الطائفً النسبً فً اإلدارة اللبنانٌة منذ عهد المتصرفٌة
العام  ،1861فتم بذلك زرع بذور الطائفٌة السٌاسٌة .فً ذلك التارٌخ ،حصلت كل طائفة دٌنٌة فً جبل
لبنان على نسبة من التمثٌل فً مجلس اإلدارة وفق حجمها الدٌموغرافً ،مع اإلشارة إلى أن نسبة
 %80من سكان الجبل كانت فً حٌنه من المسٌحٌٌن ،غالبٌتهم من الموارنة .لقد جرى االعتراف بست
طوائف دٌنٌة (الموارنة واألرثوذكس ،والكاثولٌك ،والدورز ،والس ّنة والشٌعة) ،ولكل منها ممثالن .لكن
الموارنة اعترضوا على تلك "المساواة" ،وطالبوا باعتماد األكثرٌة العددٌة باعتبار أنهم ٌمثلون ثلثً
سكان الجبل .فتم لهم ذلك العام  ،1864وحصلوا على أربعة أعضاء ،واختٌر رئٌس مجلس اإلدارة من
بٌنهم .وسوف ترتبط قاعدة التمثٌل الطائفً وتوزٌع السلطات والمناصب والصراعات علٌها ،منذ ذلك
الحٌن ،بالدٌموغرافٌا لكل طائفة ،صعوداً أم هبوطا ً .وفً العام  ،1912طالبت الطائفة المارونٌة بمقعد
خامس لها استناداً إلى أكثرٌتها العددٌة ،وحصلت علٌه.
وما لبثت الطائفٌة أن تكرست فً الدستور اللبنانً العام  ،1926بموجب المادة  95منه ،التً
اعتبرت الطائفٌة حالة مؤقتة فً النظام اللبنانً من أجل استتباب العدل بٌن الطوائف .لكن هذا المؤقت،
أضحى منذ ذلك الحٌن ثابتا ً غٌر قابل للتعدٌل أو التغٌٌر أو اإللغاء .فأفرز هذا النظام صراعا ً تارٌخٌا ً بٌن
الطوائف على المشاركة فً الحكم ،وعلى الصالحٌات فً الرئاسات الثالث األولى ،وعلى اإلنماء
المتوازن ،ما جعل كل طائفة تتطلع نحو الخارج لالستقواء به على شرٌكاتها فً الداخل.

وعلى الرغم من أن الدستور اللبنانً اعتبر الطائفٌة حالة مؤقتة ،إال أنه لم تجر منذ ذلك الحٌن
أٌة محاولة جادة إللغائها .على عكس ذلك ،تجذرت وأصبحت ركنا ً أساسٌا ً فً الحٌاة السٌاسٌة اللبنانٌة،
وتولدت عنها المذهبٌة .ففً التسوٌة الشفوٌة التً سمٌت بـ "المٌثاق الوطنً" بٌن الرئٌسٌن بشارة
الخوري ورٌاض الصلح العام  ،1943جرى التوافق على صٌغة للتعاٌش بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن
تقضً بتوزٌع السلطات والمناصب بشكل نسبً على  6مسٌحٌٌن مقابل  5مسلمٌن ،وأن ٌكون رئٌس
الجمهورٌة مارونٌاً ،ورئٌس المجلس النٌابً شٌعٌاً ،ورئٌس الحكومة سن ٌّا ً .فساد نتٌجة ذلك توافق على
مستوى القٌادات السٌاسٌة العلٌا فً البالد ،على الرغم من هٌمنة واضحة للمسٌحٌٌن (الموارنة) على
المراكز الحساسة فً اإلدارة ،وإمساكهم بالقرار من خالل صالحٌات رئٌس الجمهورٌة الواسعة ،ومن
خالل ما سمً بـ "الضمانات".
مع تغٌر الدٌموغرافٌا تدرٌجٌا ً لصالح المسلمٌن بعد االستقالل ،ومطالبتهم بمشاركة أكثر فً
السلطة ،وفق ما اعتبروه غبنا ً الحقا ً بهم ،بدأ لبنان ٌشهد توترات داخلٌة ،ما حدا بالرئٌس فؤاد شهاب
( )1964 – 1958أن ٌجري إصالحات شملت المناطق المتخلّفة (معظمها إسالمٌة) فً األطراف.
وتضمنت إصالحاته التساوي فً عدد موظفً الفئة األولى ،مع بقاء المراكز الحساسة فً أٌدي الطائفة
المارونٌة .لكن ذلك لم ٌكن كافٌاً ،سواء للمسلمٌن أو للٌسار اللبنانً .فاستخدم األولون إستراتٌجٌة
الحرمان اإلنمائً والغبن السٌاسً للحصول على نصٌب أكبر فً نسبة مشاركتهم فً السلطة السٌاسٌة
من دون االنقالب على النظام ،بعدما اتهموا الدولة اللبنانٌة باستبعاد مناطقهم من برامج التنمٌة .فنادوا
بإلغاء الطائفٌة السٌاسٌة واعتماد نظام ٌؤمن العدالة والمساواة للجمٌع .أما القوى الٌسارٌة ،فطرحت
استبدال بنظام علمانً النظام اللبنانً الطائفً ،وكان ما ٌجمع المسلمٌن والٌسار هو تفكٌك السٌطرة
السٌاسٌة المارونٌة على الدولة .فً المقابل ،تشبث الموارنة بالدستور وبالمٌثاق الوطنً ،واعتبروهما
أزلٌٌن .وما لبثت الخالفات الداخلٌة أن تصاعدت نتٌجة انفتاح الطوائف على الخارج ،فً ذروة الصراع
العربً – اإلسرائٌلً .فدخل لبنان فً حرب داخلٌة العام  ،1975استمرت حتى العام  .1990فبقً
النظام الطائفً اللبنانً على حاله ولم ٌتع ّدل أو ٌُلغى ،فٌما ترسخت الطائفٌة المجتمعٌة والثقافٌة ،نتٌجة
اإلٌدٌولوجٌات المتضاربة ومشارٌع الطوائف والمٌلٌشٌات لالستٌالء على إرادة الدولة ومؤسساتها.
عندما نص اتفاق الطائف العام  1989و"وثٌقة الوفاق الوطنً" على تشكٌل هٌئة لدراسة السبل
إللغاء الطائفٌة السٌاسٌة وانتخاب مجلس نٌابً على أساس وطنً ال طائفً ،بقً ذلك حبراً على ورق،
وفقد اللبنانٌون بذلك كل أمل فً اإلصالح والتغٌٌر .صحٌح أن المسٌحٌٌن احتفظوا برئاسة الجمهورٌة،
لكن رئٌس الجمهورٌة المارونً خسر الكثٌر من موقعه وصالحٌاته ونفوذه ،سواء فً النصوص أو فً
الممارسة .لكن أهم شًء ،برأٌنا ،فً اتفاق الطائف ،أنه أكد المناصفة بٌن المسٌحٌٌن والمسلمٌن فً
المؤسسات الثالث ،وفً مناصب الفئة األولى ،بغض النظر على حجم الدٌموغرافٌا لكل منهما .وأع ُتبر
هذا ٌومها انجاز أن ٌقبل المسلمون بالمناصفة مع نسبة  %40أو أقل من شركائهم فً الوطن .لكن
االنتخابات التً كانت تجري على أساس لوائح ودوائر ٌتحكم فٌها السورٌون وحلفاؤهم اللبنانٌون
بأصوات الناخبٌن والمرشحٌن المسٌحٌٌن ،قضت عملٌا ً على تلك المناصفة منذ االنتخابات األولى بعد
الحرب العام  ،1992التً قاطعها معظم المسٌحٌٌن .فكان هذا سببا ً كافٌا ً للشحن الطائفً والتوتر .من
هنا ،جاءت صرخة البطرٌرك صفٌر خالل االنتخابات العام  2005بأنه ال ٌُترك للمسٌحٌٌن فرصة
انتخاب نوابهم .إن عودة اللبنانٌٌن عام  2009إلى قانون االنتخاب القدٌم للعام  ،1960كانت انتكاسة
إلى الوراء ،فهو ٌكرس الطائفٌة السٌاسٌة أكثر عبر الدوائر الصغٌرة ،حٌث ٌنتخب المسٌحً بشكل عام
المرشح المسٌحً والمسلم المرشح المسلم.
وقد ٌصح القول إن المذهبٌة هً بنت الطائفٌة والوجه اآلخر القبٌح لها ،خصوصا ً عندما ٌكون
هناك شرخ سٌاسً على صعٌد الوطن .لقد كانت هناك خالل حرب لبنان وبعدها دعوات شٌعٌة لتطبٌق
دٌمقراطٌة األكثرٌة ،أي أن ٌحكم المسلمون باعتبار أنهم الطائفة األكثر عدداً .وبما أن الشٌعة هم الطائفة

اإلسالمٌة األكبر كما ٌدعون ،فإن السٌر فً هذا المشروع ٌؤدي إلى إخافة لٌس المسٌحٌٌن فحسب ،بل
المسلمٌن الس ّنة أٌضا ً .وأثناء المفاوضات فً الطائف ،كانت هناك مقترحات لنواب شٌعة بأن تعتمد
المثالثة فً التوزٌع ،وأن ٌكون للشٌعة حصة الثلث فً توزٌع المناصب ،وٌكون الثلث األخر لباقً
المسلمٌن والثلث األخٌر للمسٌحٌٌن .وعلى الرغم من فشل هذا االقتراح ،إال أنه ال ٌزال ٌطرح الٌوم
بشكل مبطن ،من خالل الدعوة إلى طائف جدٌد ،أهم مقوماته إلغاء المناصفة واستقواء فرٌق على آخر.
هناك سؤال ٌطرح نفسه منذ العام  :2005هل بإمكان التحالفات األفقٌة فوق الطائفٌة بٌن القوى
السٌاسٌة أن تؤدي إلى االتفاق على إلغاء الطائفٌة السٌاسٌة أو تحسٌن مركز المسٌحٌٌن فً المعادلة
السٌاسٌة ،وتحدٌداً فً رئاسة الجمهورٌة؟ وهل ٌعٌش لبنان منذ عام  2005حالة من الدٌمقراطٌة
التوافقٌة؟ وهل "الفٌدرالٌة" هً الحل لمعضلة لبنان الطائفً؟ الجواب كال بالنسبة إلى األسئلة الثالثة .إن
ما ٌجمع بٌن حزب هللا ومٌشال عون لٌس التوافق على النظام السٌاسً ،بل على المصالح السٌاسٌة
ّ
تبت مسألة النظام المنشود بٌنهما بجدٌة ،فلن ٌوافق الشٌعة على تعزٌز
المشتركة والمتبادلة ،وٌوم
صالحٌات رئٌس الجمهورٌة المارونً كما ٌرغب عون ،وال على أن ٌمسك الرئٌس بالسلطة كما كان
قبل العام  .1989وهذا ٌنطبق على التحالف بٌن الحرٌري وجعجع والجمٌل ،فتقاطع المصالح هو الذي
ٌجمع بٌنهم ،وهم لم ٌطرحوا رؤٌة لمستقبل النظام السٌاسً اللبنانً حتى اآلن .أما بالنسبة إلى السؤال
الثانً ،فقد أثبتت الدٌمقراطٌة التوافقٌة منذ العام  2006أنها فً أسوأ فتراتها .ففً ذلك العام وبعده ،أدى
الخالف بٌن القوى السٌاسٌة حول المحكمة الخاصة بلبنان فً مسألة اغتٌال الرئٌس رفٌق الحرٌري إلى
انسحاب الوزراء الشٌعة من حكومة فؤاد السنٌورة .ومنذ ذلك الحٌن ،وحتى أحداث أٌار  2008وتوقٌع
اتفاق الدوحة ،عملت المعارضة اللبنانٌة لحكومة السنٌورة إلى استخدام مطلع الدستور اللبنانً حول أنه
"ال شرعٌة ألي سلطة تناقض مٌثاق العٌش المشترك"لقلب األمور لصالحها .وجاءت بدعة "الثلث
الضامن" (المعطل) لٌش ّل العمل الحكومً خالل رئاسة السنٌورة الثانٌة لمجلس الوزراء وكذلك رئاسة
الحرٌري للحكومة حتى مطلع العام ٌُ .2011ضاف إلى ذلك ،تعطٌل العمل بالمجلس النٌابً والتهمٌش
الذي لحق برئٌس الجمهورٌة إمٌل لحود ،وتراجع دوره فً أن ٌكون حكما ً بٌن المؤسسات وحامٌا ً
للدستور .أما فً ما ٌتعلق بالسؤال الثالث ،فتغٌب الفٌدرالٌة فً الواقع عن خطاب جعجع الٌوم ،إال أن
أوساط حزب الكتائب تطرحها من حٌن إلى آخر كحل للمعضلة اللبنانٌة .فدٌمقراطٌة األكثرٌة المرغوبة
م ن قبل المسلمٌن الشٌعة ،والفٌدرالٌة المرغوبة من قبل بعض المسٌحٌٌن الموارنة ،تحتاج كل واحدة إلى
ثقافة سٌاسٌة واجتماعٌة ووطنٌة غٌر طائفٌة ،أهم مقوماتها االعتراف باآلخر والتساوي معه ،والرغبة
فً العٌش معه .وفً ضوء الثقافة الطائفٌة والتجربة التارٌخٌة واالفتقار إلى الثقة ،واالرتباطات مع
الخارج ،ال ٌزال اللبنانٌون غٌر مؤهلٌن أو مستعدٌن لذلك .فالفٌدرالٌّةٌ ،مكن أن تكون مشروع حرب
بٌن الطوائف حول الجغرافٌا والموارد والثروات ،فً حٌن إن حكم األكثرٌّة ،بالتزامن مع الدعوات
المستترة والعلنٌة إلى أسلمة لبنان ،سواء من قبل "حزب هللا" أو من قبل تٌّارات سلفٌة ُس ّنٌة متشددة،
ّ
ودق "إسفٌن" فً التعاٌش اإلسالمً
ٌعنً فرار المسٌحٌٌن من لبنان ومعهم بعض المسلمٌن المتنورٌن،
– المسٌحً.
 - 6الطائفٌة وعالقات لبنان الخارجٌة
ال ٌمكن ،فً الواقع ،النظر إلى موضوع عالقات لبنان مع الخارج بعٌداً عن الطائفٌة والمذهبٌة.
منذ الحكم العثمانً ،نظر المسلمون الس ّنة إلى الدولة العثمانٌة كمظلة سنٌّة تحمٌهم من االستعمار
ومخططاته .فً المقابل ،نظر المسٌحٌون إلى الغرب المرتبطٌن دٌنٌا ً وثقافٌا ً به على أنه الحامً لهم من
الحكم اإلسالمً .وفً العام  1860أنزلت فرنسا قواتها فً لبنان بذرٌعة حماٌة الموارنة .وفصلت الدول
الكبرى جبل لبنان المسٌحً عن الحكم العثمانً المباشر ،واستمر ذلك حتى الحرب العالمٌة األولى .وبعد
تأسٌس "دولة لبنان الكبٌر" حتى اندالع حرب لبنان العام  ،1975تطلع المسلمون إلى محٌطهم
اإلسالمً المتمثل بسورٌة وسعوا إلى الوحدة معها ،على أساس أنهم ٌنتمون إلى بالد الشام .فٌما رحب

الموارنة بلبنان المستقل تحت االنتداب الفرنسً .ولم ٌحصل اللبنانٌون على استقاللهم ،إال بعدما تلقوا
دعما ً إنكلٌزٌا ً ضد فرنسا .وعندما حصلت التسوٌة بٌنهم العام  ،1943فً ما سمً بالمٌثاق الوطنً
القاضً بتحٌٌد لبنان عن الوحدة العربٌة المطلوبة من قبل المسلمٌن ،وعن تطلع المسٌحٌٌن للحصول
على حماٌة الغرب ،لم تلتزم الطوائف بالمٌثاق ،فً ضوء خالفاتها الداخلٌة .فأدخل رئٌس الجمهورٌة
المارونً شمعون لبنان فً مشروع أٌزنهاور العام  ،1957فٌما تطلع المسلمون نحو مصر الناصرٌة،
فوقعت الحرب األهلٌة العام  ،1958التً لها أسبابها الداخلٌة أٌضا ً .ثم عاد التوتر الطائفً من جدٌد مع
ظهور العامل الفلسطٌنً فً منتصف الستٌنٌات لٌؤجج الخالف حول هوٌة لبنان وعالقته بالصراع
العربً اإلسرائٌلً ،وٌؤدي إلى فرز طائفً .فاندلعت حرب لبنان العام  ،1975وانحاز المسلمون إلى
الفلسطٌنٌٌن لتفضٌلهم عروبتهم على لبنانٌتهم ،ولالستقواء على شركائهم فً الوطن .فً المقابل ،طلب
الموارنة المساعدة من سورٌة بشكل غٌر مسبوق تارة ومن إسرائٌل تارة آخر للحفاظ على امتٌازاتهم،
وربما وجودهم .ثم وقع المسلمون والمسٌحٌون ضحٌة مشروع سوري إسرائٌل لتقاسم النفوذ فً لبنان،
فارتمى المسلمون فً أحضان سورٌة ،والموارنة فً أحضان إسرائٌل .فكان جانب كبٌر من أسباب
تقاتل اللبنانٌٌن ٌعود إلى التدخل الخارجً السوري واإلسرائٌلً .وخالل الحرب ،تقاسم الخارج طوائف
لبنان ومذاهبه وأحزابه ومٌلٌشٌاته ،حتى أنه ٌصح القول إن حرب لبنان كانت تدار من الخارج ،ولم
تتوقف من دون هذا الخارج.
كان من التوقع أن ٌعٌد اتفاق الطائف للدولة اللبنانٌة سٌادتها ،وٌؤدي إلى خروج الجٌش السوري
من لبنان ،لكن ما حدث هو أن سورٌة بقٌت فً لبنان بموافقة دولٌة وعربٌة حتى العام  .2005ولكً
تستفرد بلبنان ،أبقت دمشق على الخالفات بٌن الطوائف الدٌنٌة ،وعلى توازن فً ما بٌنها بشكل ال
تسٌطر فٌه أٌة جماعة على األخرى .كما تمكنت من أن ترعى التوازنات والخالفات داخل القوى
السٌاسٌة والطوائف الدٌنٌة .وفً ظل الوجود السوري ،حصل أتباع سورٌة اللبنانٌٌن من األحزاب
والمٌلٌشٌات على هامش حركة أوسع من المعارضٌن للوجود السوري .فنشأت نتٌجة ذلك فئتان
سٌاسٌتان تستفٌد األولى ،ومعظمها من المسلمٌن ،من الوجود السوري ومن أخطائه وتستقوي به،
وتعارض الفئة الثانٌة ،وغالبٌتها من المسٌحٌٌن ،التوازنات الداخلٌة التً أفرزها الوجود السوري وسوء
تطبٌق اتفاق الطائف ،وتكتفً باالحتجاجات والتظاهر ورفع الصوت ،وصوالً إلى السكوت على
مضض .ومن ضمن التوازنات الداخلٌة بأبعادها اإلقلٌمٌة ،إبقاء سورٌة حزب هللا على سالحه
والمخٌمات الفلسطٌنٌة جزراً سٌاسٌة مسلحة بشكل مخالف التفاق الطائف ،من أجل خدمة صراعها أو
تسوٌاتها مع إسرائٌل .وقد عاب المسٌحٌون على المسلمٌن صمتهم على مساوئ الوجود السوري فً
لبنان ،وبأنهم لم ٌنضموا إلى شركائهم المسٌحٌٌن فً مقاومة هذا الوجود .حتى أن "دار الفتوى"
و"المجلس اإلسالمً الشٌعً األعلى" كانا ،بأمر من المخابرات السورٌةٌ ،صدران فً كل مناسبة
بٌانات وتصرٌحات تدعم الوجود السوري فً لبنان وسط استهجان مسٌحً ،ما أكد نظرٌة المسلم
العروبً المساند لسورٌة ،والمسٌحً "الخائن" المتربص بالعروبة.
استمر الحال على ما هو علٌه من شرخ حول مواقف اللبنانٌٌن من محٌطهم ،إلى أن وقعت
حادثة اغتٌال الحرٌري .فوقف قسم كبٌر من اللبنانٌٌن وراء استقالل لبنان (ثورة األرز) ،فً حٌن فاجأ
حزب هللا الجمٌع بوقوفه وراء "الوفاء" لسورٌة ،ثم انضم إلٌه مٌشال عون الحقاً ،متناسٌا ً صراعه
العسكري ضد الجٌش السوري قبل خمسة عشر عاما ً .صحٌح أنه أصبح لدٌنا جبهتٌن فً لبنان فوق
الطائفٌة :قوى  14آذار ،من تٌار المستقبل والحزب التقدمً االشتراكً والقوات اللبنانٌة وحزب الكتائب
اللبنانٌة ،وقوى  8آذار من حزب هللا وحركة أمل وتٌار التغٌٌر واإلصالح لمٌشال عون وغٌره من
القوى المارونٌة ،إال أن الصحٌح أٌضا ً أن االنقسام المذهبً جعل الشٌعة ٌقفون إلى جانب إٌران الشٌعٌة
والنظام العلوي فً سورٌة وٌتحالفون معهما ،فٌما وقف الس ّنة إلى جانب السعودٌة واعتبروها سندهم.
أما المسٌحٌون ،فانقسموا بٌن شٌعة لبنان وس ّنته ،أي بٌن متحالف مع إٌران وسورٌة (مٌشال عون)،
وبٌن من ٌنشد الدعم من السعودٌة (الكتائب والقوات اللبنانٌة) .أتت كل هذه التحالفات فً ظل توترات

ضخمة فً المنطقة حول الحرب والسالم ،وحول نفوذ إٌران فً الشرق األوسط وملفها النووي،
والمحكمة الدولٌة التً تضطلع الٌوم بمحاكمة المتهمٌن فً اغتٌال الحرٌري .لكن األخطر من ذلك ،هو
أن حزب هللا بسالحه سلب الدولة اللبنانٌة سٌادتها بالكامل منذ اتفاق الدوحة العام  ،2008وأصبح عملٌا ً
هو من ٌصوغ عالقات لبنان مع الخارج وفق مصالح وتحالفاته.
ورغم أنً متشائم من إمكانٌة خروج لبنان من أزمته الطائفٌة فً الزمن القرٌب أو المتوسط،
فإنً أتلمس بداٌة الخالص عبر اآلتً:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 وضع قانون انتخاب عصري ٌتٌح للبنانٌٌن أن ٌأتوا بممثلٌهم الفعلٌٌن إلى البرلمان. تنفٌذ ما ورد فً اتفاق الطائف حول مجلس شٌوخ انتقالً لفترة محددةٌ ،قوم على أساس التوزٌعالطائفً ،فٌما ٌتم العمل بجدٌة وتدرج على أساس مجلس آخر غٌر طائفً.
 الفصل بٌن السلطات الثالث ،وتفعٌل سلطة القضاء وضمان استقاللٌته. تطبٌق الالمركزٌة اإلدارٌة بشكل شامل وصحٌح. إنماء المناطق المتخلفة. استعادة مزارع شبعا بالطرق الدبلوماسٌة والقانونٌة وإعالن حٌاد لبنان عن الصراعات اإلقلٌمٌةوالدولٌة.
 جعل الدولة اللبنانٌة وحدها مرجعٌة السالح والقرار ،وتفعٌل دور الجٌش اللبنانً فً األمنالقومً.
 تطبٌق الخطط االقتصادٌة المحلٌة والدولٌة للنهوض باقتصاد لبنان ،وخاصة فً األطراف. -إعادة بناء الوحدة بمفاهٌم تربوٌة واجتماعٌة تعزز مفهوم الوطن والمواطنٌة بٌن اللبنانٌٌن.

فً حال نجح لبنان فً تحقٌق ذلكٌ ،مكن االنتقال تدرٌجا ً إلى إلغاء الطائفٌة السٌاسٌة وإقامة
الدولة المدنٌة .فنقلة متسرعة قد تضع األقلٌة المسٌحٌة تحت تسلط األكثرٌة اإلسالمٌة.

