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ثمة حديث عن مؤتمر تأسيسي يعيد صوغ دستور حديث للبنانيين .هل يُعاد بناء لبنان على قاعدة االعتراف الدستوري بجميع
ّ
يؤســس علــى قاعدة عدم االعتراف الدســتوري بالطوائف والمذاهب ،بل الســير نحو دولــةٍ عصريةٍ يكون فيها
طوائفه؟ أم
ّ
العلمانية الشأن األساس في إدارة الحياة السياسية .هنا الجزء األول من قراءة صقر أبو فخر
للقوانين َ

عن شرذمة الشعب وشراسة الطوائف وواحدية الدولة

أفكار قديمة للبنان جديد
صقر أبو فخر

تحتدم في لبنان ،في هذه الفترة،
مناقشات حامية في شأن إمكان
عـ ـق ــد م ــؤتـ ـم ــر ت ــأس ـي ـس ــي يـعـيــد
صــوغ دسـتــور حــديــث للبنانيني ،اسـتـنـ ً
ـادا
إلــى التطورات التراجيدية الجارية اليوم.
بيد أن هــذه املناقشات مــا زالــت محصورة
في نطاق محدود ،وإن يكن اإلفصاح عنها
ل ـيــس أمـ ـ ـ ًـرا خ ــاف ـ ًـي ــا ،ح ـيــث تـ ـت ـ ّ
ـردد ع ـب ــارات
ال ـح ـي ــاد وال ـف ـي ــدرال ـي ــة ب ــال ـص ــوت الـجـهـيــر،
ً
بالصوت األجهر .والسؤال املباشر
وقريبا ّ
ُ
الـ ــذي ي ـق ــض م ـضــاجــع ك ـث ـيــريــن :ه ــل ي ـعــاد
ب ـن ــاء ل ـب ـنــان ج ــدي ــد ع ـلــى ق ــاع ــدة االع ـت ــراف
الــدس ـتــوري بجميع طــوائ ـفــه ،وب ــأن لبنان
ب ـل ــد م ـت ـع ـ ّـدد الـ ـط ــوائ ــف؟ أم ي ـ ّ
ـؤس ــس عـلــى
قاعدة عدم االعتراف الدستوري بالطوائف
وامل ـ ـ ــذاه ـ ـ ــب ،ب ـ ــل الـ ـسـ ـي ــر بـ ــوعـ ــي ومـ ـث ــاب ــرة
نـحــو دولـ ــةٍ عـصــريــةٍ ي ـكــون فـيـهــا للقوانني
َ
العلمانية الشأن األســاس في إدارة الحياة
ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا ق ــوان ــن األحـ ـ ــوال
الشخصية واالنـتـخــاب واألح ــزاب ،على أن
ُ
تراعى املناصفة بني املسلمني واملسيحيني،
مهما بلغ عدد املسيحيني الذين يتناقصون
سنة بعد سنة ،حتى وصلوا اليوم إلى نحو
 34%من سكان لبنان؟
م ــاذا يـخـتـلــف «ل ـب ـنــان الـعـلـمــانــي الـجــديــد»
املـتـخـ ّـيــل ه ــذا عــن لـبـنــان الـطــائـفــي الـقــديــم؟
ً
استنادا إلى األفكار املعروضة في
الجواب،
ه ــذا امل ـي ــدان ،أن ال ـفــارق بــن لـبـنــان الـقــديــم،
ّ
ذي الـتـجــربــة الـسـيـئــة والـعـقـيـمــة وامل ــول ــدة
ل ـل ـحــروب األه ـل ـي ــة ،ول ـب ـنــان ال ـجــديــد ال ــذي
ُ
تـعــرض مالمحه الـيــوم للنقاش والسجال،
ً
م ـحــدود جـ ــدا ،كــأنـمــا الـنـخــب اللبنانية ما
برحت تعيد إنتاج دولــةٍ  ،ال من رحم لبنان
ال ـبــالــي ،بــل دولـ ــةٍ عـلــى غ ــرار لـبـنــان الـبــالــي
تعديالت غير
ودولته العتيقة املندثرة مع
ٍ
جذرية تالئم الطوائف املتقاتلة .أي أن هذه
ْ
فتئت تــدور فــي الــدائــرة نفسها،
النخب مــا
ّ
وع ــاج ــزة ع ــن الـ ـخ ــروج م ـن ـهــا .واملـ ــؤكـ ــد أن
لبنان سيبقى ،وال ـحــال ه ــذه ،فــي دوام ــةٍ ال
تنتهي ،ما دام الثدي الذي كان يرضع منه
ّ
قد جــف ،ومــا دام الضرع الــذي كــان يرتوي
منه قد انقطع .واملقصود بالضرع والثدي
هنا هو االرتباط التاريخي الحيوي بنطاق
لـبـنــان ال ـقــومــي ،غـيــر أن بـعــض اللبنانيني
يفقدون الوعي فـ ً
ـورا حني نتكلم على فكرة
النطاق القومي ،ويرون في ذلك إشارة إلى
س ــوري ــة .ن ـعــم؛ ســوريــة هــي مــدخــل الـنـطــاق
الـ ـق ــوم ــي وب ــوابـ ـت ــه األصـ ـلـ ـي ــة .وامل ـق ـص ــود
س ــوري ــة ال ـب ــاق ـي ــة ،أي امل ـج ـت ـمــع وال ـت ــراب ــط
البشري والـجـغــرافــي واالرت ـبــاط املصلحي
واالقـتـصــادي وطــرق املــواصــات واملصالح
املـشـتــركــة .أمــا ســوريــة الحكم والحكومات
وال ـن ـظ ــم والـ ـسـ ـي ــاس ــات وامل ـ ـخـ ــابـ ــرات فـهــي
املتغيرة ،وسواها هو الثابت .ومع ذلك ،فإن
كثيرين يمتعضون حني ّ
نشدد على ارتباط
لبنان بنطاقه القومي كـشــأن طبيعي ،ألن
َ
النظر في خريطة املنطقة يدرك أن
من يديم ٌ
لبنان قطعة من هذا النطاق ،وال يستطيع
العيش واالسـتـمــرار باالنفصال عنه ،وهو
مــا ي ـجــري الـعـمــل عـلـيــه ال ـيــوم فــي مـقــوالت
الـحـيــاد وال ـف ـيــدرال ـيــة .وف ــي الــوقــت ذات ــه ،ال
ي ـ ـتـ ـ ّ
ـورع ب ـع ــض م ــن هـ ـ ــؤالء «امل ـم ـت ـع ـضــن»
عالنية عــن السعي إلــى ربــط لبنان بإيران
ً
مـثــا ،أو بــالــواليــات املتحدة األمـيــركـيــة ،أو
بتركيا ،وحتى بإسرائيل؛ والفارق كبير.
املؤتمر التأسيسي الــذي يــدور الكالم عليه
ال ـي ــوم ،يـعـنــي ،ف ــي املـبـنــى وامل ـع ـنــى ،إع ــادة
ت ــوزي ــع الـ ـث ــروة وال ـس ـل ـطــة ع ـلــى ال ـطــوائــف
اللبنانية ،بحسب أوزانها النوعية الناشئة،
بحيث يقتطع الشيعة املدججون بالسالح،
وامل ــوس ــوم ــون بــالـتـفـلــت وع ـ ــدم االن ـص ـيــاع
لقوانني الدولة ومتطلبات العيش في وطن
مــع بقية ال ـنــاس ،حـصــة إضــافـيــة ،وه ــو ما
يـجـعــل ال ـط ــوائ ــف األخ ـ ــرى تـسـتـنـفــر ب ـقــوة،
وتطلب الحماية مــن ال ـخــارج فــي مواجهة
السالح في الداخل ،ألن زيادة حصة الشيعة
تعني ،بــدهـ ًـيــا ،نقصان ُحـصــص الطوائف
األخرى.

يختلفون على أي أمر
ل ـب ـنــان ب ـلــد م ـت ـع ـ ّـدد األدي ـ ـ ــان ،م ـثــل ســوريــة
والـعــراق وفلسطني ،أي أن تلك املجتمعات
لـيـســت وح ـي ــدة ال ــدي ــن ،مـثــل ال ـس ـعــوديــة أو
الجزائر على سبيل املثال ،بل تضم مؤمنني
يتبعون ديانات عدة غير الديانات الثالث:
اليهودية واملسيحية واإلسالم .ففي العراق
ه ـن ـ َـاك ال ـصــاب ـئــة واإلي ــزي ــدي ــة وال ـصــارل ـيــة
والش َبك والكاكائية ،وفي سورية األحمدية
وال ـب ـهــائ ـيــة واإليـ ــزيـ ــديـ ــة ..وهـ ـك ــذا .أمـ ــا في
لبنان فاملشكلة تكمن ،بالدرجة األول ــى ،ال
ف ــي ت ـع ـ ّـدد أدي ــان ــه ،وه ــو ش ــأن طـبـيـعــي ،بل
ـاس طائفي حيث بلغ
في انقسامه على أسـ ٍ
عــدد الـطــوائــف فيه  19طائفة ،بعد إضافة
ال ـع ـل ــوي ــن بـ ـص ــورة رس ـم ـي ــة إل ـ ــى طــوائ ـفــه
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والسيطرة على الرعايا واملصالح والثروات
وامل ـن ــاص ــب .وم ــن دون االتـ ـف ــاق ع ـلــى رســم
ال ـح ـص ــص ال ـس ـي ــاس ـي ــة واملـ ـص ــال ــح ب ــدق ــة،
ف ــإن ال ـقــوي يستطيع أن يــأكــل ،فــي أح ــوال
ً
جانبا
مواتية ،حصص الطوائف األخرى أو
ّ
م ـن ـه ــا .وال ح ـ ــل ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق ل ـص ــراع ــات
الـ ـط ــوائ ــف فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،خـ ـص ـ ً
ـوص ــا أن كــل
طائفة ال تعدم وجــود دول ــةٍ خارجية تشد
أزره ــا وتدعمها وتجند قــواهــا السياسية
لـخــدمـتـهــا .وهـ ــذا م ــا ك ــان م ــن ش ــأن فرنسا
ً
قديما ،وروسيا
حامية املوارنة والكاثوليك
ُ
حامية األرثــوذكــس ،وتركيا حامية السنة،
وبريطانيا حامية ال ــدروز .والـيــوم تحمي
إي ــران الـشـيـعــة ،وتـحـمــي ال ــوالي ــات املتحدة
وأوروب ـ ــا املـسـيـحـيــن ،وتـحـمــي الـسـعــوديــة
ُ
السنة.
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القديمة ،ومـ ًـع بـقــاء البهائيني بــا اعـتــراف
ّ
بالتعددية الدينية
رسمي بهم .إذا ،إن القول ً
فـ ــي ل ـب ـن ــان ال ي ـض ـيــف ش ـي ــئ ــا إل ـ ــى وص ــف
ً
تعقيدا من الوصف
الحال .لكن املسألة أكثر
ال ـخــارجــي؛ املـشـكـلــة فــي عـســر ق ـبــول أتـبــاع
تلك الديانات العيش ً
معا في دولة واحدة،
وفي مجتمع واحــد ،وتحت قوانني واحــدة،
وفــي ظــل م ـســاواة كــامـلــة .برهنت التجربة
اللبنانية املــديــدة عــن أن هــذا الطموح غير
م ـت ــوف ــر ل ـ ــدى ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي .وخـ ــال
مــائــة سـنــة مـنــذ تــأسـيــس جـمـهــوريــة لبنان
فــي سـنــة  1920لــم يـتـفــق الـلـبـنــانـيــون على
أي أمــر ألـبـتــة؛ فقد اختلفوا على استقالل
لبنان ،فرفض بعضهم هذا الكيان الجديد
وط ــال ــب بــاالن ـض ـمــام إل ــى س ــوري ــة ،وسـعــى
بعضهم اآلخــر ،بكل قوته ،إلى فصل لبنان
عن سورية ،ونجح في ذلك .واختلفوا على
املــوقــف مــن جـمــال عبد الـنــاصــر وسياسته
وف ـكــرة ال ـعــروبــة ،فــانـفـجــرت حـ ــوادث 1958
املسلحة .ثــم اختلفوا على العمل الفدائي
الفلسطيني ،فــانــدلـعــت ح ــوادث ع ــام 1969
التي كانت ّ
مقدمة للحرب األهلية ّ
املدمرة في
 1975والتي استمرت حرائقها حتى .1990
ومــا بــرح اللبنانيون ،حتى هــذه اللحظة،
يختلفون على كل شــيء :ســاح حــزب الله،
وشـكــل ال ــدول ــة ،وحـصــص ال ـطــوائــف فيها،
وهـ ــي ال ـك ـل ـمــة املـ ــرادفـ ــة لـلـسـلـطــة والـ ـث ــروة
ّ
امل ـخ ـص ـص ـتــن ل ـك ــل ط ــائ ـف ــة .وك ـل ـم ــا اخ ـت ــل
امليزان الديموغرافي اندلعت الصراعات في
شــأن إعــادة توزيع الحصص ،وهــو ما كان
من أمر الصراع الدامي في سنة  1860في ما
ُس ّمي بعد ذلك «متصرفية جبل لبنان» ،إذ
إن تزايد عدد الفالحني املوارنة كان السبب
الرئيس في الحرب التي نشبت بني الدروز
واملوارنة آنذاك.

الثنائيات المهلكة
نشأ الكيان السياسي اللبناني املستقل في
سنة  1943على أيدي االستعمار الفرنسي،

المؤتمر التأسيسي
الذي يدور الكالم
عليه اليوم ،يعني،
في المبنى والمعنى،
إعادة توزيع الثروة
والسلطة على
الطوائف اللبنانية
من المحال إرساء
نظام لبناني سياسي
مستقر ومستدام
بين الطوائف اللبنانية
الرئيسة

ُ َ
سنية ،بغلبة
وبني على ثنائية مارونية ً -
ً
مــارون ـيــة ســاحـقــة تـعـكــس ات ـفــاقــا فــرنـســيــا
 إن ـك ـل ـيـ ًـزيــا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ف ـقــد أح ــرز
ّ
املــوارنــة ،جــراء تلك التسوية ،جميع مواقع
ات ـخــاذ ال ـقــرار فــي الــدولــة ال ـجــديــدة :رئــاســة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة (ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي) ،ق ـي ــادة
ال ـج ـي ــش (الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـعـ ـسـ ـك ــري) ،م ـخ ــاب ــرات
ال ـج ـي ــش واألم ـ ـ ــن الـ ـع ــام (ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـن ــي)،

دولة علمانية أم طائفية؟
ال توجد خيارات أمــام اللبنانيين للخروج من صراعاتهم الطائفية
دولــة فــوق الطوائف ،أي دولــة علمانية ديمقراطية
إال بتأسيس
ٍ
قائمة على فكرة المواطنة المتساوية والحريات ،وملتزمة القضية
الفلسطينية ،ومنتمية إلــى النطاق العربي .وهــذه مهمة تبدو
مستحيلة ،ألن الطوائف اللبنانية ما برحت تتصدى لهذه الفكرة بكل
قواها ،إلدراكها أن من شأن الدولة العلمانية أن تنتزع من تلك الطوائف
المنغلقة سيطرتها على حياة الناس وآخرتهم ،خصوصا في مجال
األحوال الشخصية.

حاكمية امل ـصــرف املــركــزي (ال ـق ــرار املــالــي)،
رئ ــاس ــة م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى (الـ ـق ــرار
ال ـق ـضــائــي) ،عـ ــاوة ع ـلــى م ــواق ــع سياسية
ُ
وإدارية رفيعة تركت للمسيحيني اآلخرين،
مثل قيادة قوى األمن الداخلي ووزارة املال
وغ ـيــره ـمــا .وك ـ ــان رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
ال ـ ُـس ـن ــي مـ ـج ـ ّـرد «ب ــاش ـك ــات ــب» لـ ــدى رئـيــس
الجمهورية وفــريــق عمله ،بحسب تعابير
رؤسـ ـ ــاء ال ـح ـك ــوم ــات ال ــذي ــن ت ـعــاق ـبــوا على
الحكم منذ عهد سامي الصلح حتى اتفاق
الطائف .وقــد احتاج تعديل تلك الحال 47
س ـنــة تـخـلـلـتـهــا ح ــرب أه ـل ـيــة اس ـت ـمــرت 15
سنة .وكــانــت املــارونـيــة السياسية (املؤلفة
من جميع الطوائف األخرى) قد ّ
فجرت تلك
الحرب ،لتعديل موازين القوى ملصلحتها
جراء ّ
ّ
تخوفها من صعود اليسار اللبناني،
ً
ممثل آن ــذاك بالحركة الوطنية اللبنانية
جنبالط ،لكنها خرجت
الـتــي قــادهــا كـمــال ّ
مــن تـلــك ال ـحــرب مـهـمــشــة وخ ــاس ــرة ،مــع أن
اليسار اللبناني والحركة الوطنية خرجا
ْ
خاسرين.
ُ ّ
واليوم ،بعد صعود الشيعة في سلم الكيان
الـلـبـنــانــي ،وب ـعــد انـحـســار ن ـفــوذ املــارونـيــة
الـسـيــاسـيــة ،يـحـتــاج االع ـت ــراف الــدسـتــوري
بالحصة الجديدة للشيعة ،كما يبدو لي،
ُ
حـ ً
ـرب ــا ج ــدي ــدة ،ألن تـلــك الـحـصــة ســتـنـتــزع
م ـ ًـن ح ـصــص ال ـط ــوائ ــف األخـ ـ ــرى ،ويـحـتــاج
ً
تأسيسيا لترسيخ شرعية
أيــضــا مــؤتـمـ ًـرا
حصة الشيعة في الكيان اللبناني ،وهو ما
ترفضه جميع الطوائف األخرى .والطوائف
املسلحة في لبنان هي جبلية في األساس
(امل ــوارن ــة وال ـ ـ ــدروز وال ـش ـ ّي ـعــة أخـ ـي ـ ًـرا) .أمــا
ال ـط ــوائ ــف املــدي ـن ـيــة (ال ـ ُـس ــن ــة واألرث ــوذك ــس
والـكــاثــولـيــك) فـلــم تـ ّ
ـؤســس مـلـيـشـيــات ،ولــم
تـنـخــرط فــي ال ـحــرب األهـلـيــة م ـبــاشــرة ،ألن
مصالحها التجارية كانت تقتضي الوقوف
إل ــى جــانــب الـ ـ ــدار ،لـكـنـهــا دع ـم ــت ،ب ـقــدر أو
بــآخــر ،هــذا الـطــرف أو ذاك ،ودائـ ًـمــا بحسب
مقتضيات املصالح ،وما تفرضه عالقاتها
ب ـه ــذه ال ـط ــائ ـف ــة أو ت ـل ــك الـ ــدولـ ــة .وال ـح ــرب
األهلية دائرة اآلن في لبنان بجالء ما بعده
ْ
جــاء ،لكن من دون استعمال السالح ،وإن
تكن األمور تجري تحت التهديد باستعمال
ٌ
ال ـســاح ،وه ــذه ح ــال ال يمكنها أن تستمر
ً
ط ــوي ــا .وإذا ت ـج ـ ّـرأت الشيعية السياسية
امل ـح ــدث ــة (وه ـ ــي مــؤل ـفــة م ــن عـ ــدة ط ــوائ ــف)
على املجازفة في خوض مغامر ٍة عسكريةٍ
لفرض دستور جديد بالقوةُ ،
ويقصد بذلك
املــؤت ـمــر الـتــأسـيـســي امل ـق ـتــرح ،ف ــاألرج ــح أن
تخرج منها بخسران عظيم ،جـ ّـراء تحالف
جميع الطوائف األخرى عليها ،إال في حالة
واحــدة ،أن تصبح إيــران حاكمة في دمشق
وحدها ،وهو ٌ
أمر يقارب املحال.
ي ـلــوح لـكــاتــب ه ــذه املـطــالـعــة أن مــن املـحــال
إرسـ ـ ـ ــاء نـ ـظ ــام ل ـب ـن ــان ــي س ـي ــاس ــي مـسـتـقــر
ومستدام بني الطوائف اللبنانية الرئيسة،
ـات مــن املــؤمـنــن،
فــالـطــوائــف ليست ج ـمــاعـ ٍ
بـ ــل أشـ ـب ــه بـ ــاألمـ ــم الـ ـت ــي ت ـم ـت ـلــك ال ـس ـط ــوة

ما الخيارات؟
ال توجد خـيـ ٌ
ـارات أمــام اللبنانيني للخروج
من صراعاتهم الطائفية إال بتأسيس دولةٍ
فوق الطوائف ،أي دولة َعلمانية ديمقراطية
ق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى فـ ـك ــرة املـ ــواط ـ ـنـ ــة امل ـت ـس ــاوي ــة
الفلسطينية،
والحريات ،وملتزمة القضية
ٌ
ومنتمية إلى النطاق العربي .وهــذه مهمة
تـبــدو مستحيلة ،ألن ال ـطــوائــف اللبنانية
ّ
تتصدى لهذه الفكرة بكل قواها،
ما برحت
َ
إلدراك ـهــا أن مــن شــأن الــدولــة العلمانية أن
تنتزع من تلك الطوائف املنغلقة سيطرتها
ً
خصوصا في
على حياة الناس وآخرتهم،
مجال األحوال الشخصية (الزواج والطالق
واإلرث واألوقـ ـ ـ ــاف) .وال ــدول ــة الـقــديـمــة في
لبنان كانت ً
فيما
دوما
أضعف من طوائفهاً ،
ً
الــدولــة الـحــامـيــة قــديــمــا ،والــراع ـيــة حــديــثــا،
يجب أن تـكــون أق ــوى مــن جميع طوائفها.
ومــن غير املـتــوقــع أن تنحو هــذه الطوائف
امل ـس ـل ـحــة وامل ـت ـع ـص ـب ــة ،والـ ـك ــاره ــة لــآخــر
املختلف عنها ،إلى تأسيس دولة َعلمانية
ح ــدي ـث ــة ب ــاالقـ ـتـ ـن ــاع امل ـن ـط ـق ــي .وال ـت ـج ــرب ــة
ال ـعــامل ـيــة ش ـبــه ال ــوح ـي ــدة ال ـتــي نـجـحــت في
هــذا املـجــال هــي التجربة األمـيــركـيــة ،حيث
ّأس ــس نفر مــن املــؤمـنــن ،مختلفي العقائد
اإلي ـمــان ـيــة واالن ـت ـم ــاء الـكـنـســي ،دولـ ــة فــوق
الـكـنــائــس امل ـت ـنــازعــة .لـقــد خـشــي املـنـتـمــون
إلى الكنائس األميركية املختلفة (نحو ألف
كـنـيـســة ال ـي ــوم) أن يـصـبــح ل ـلــدولــة كنيسة
ُ
تسيطر على البالد ،وتقصي بقية الكنائس
عــن الـحـ ّـيــز ال ـع ــام ،فــاخ ـتــاروا ،تـحــت ضغط
الواقع ،أن ّ
يؤسسوا دولة علمانية ،أي دولة
بــا كنيسة ،فــالــواليــات املتحدة األميركية،
ب ـهــذا امل ـع ـنــى ،دول ــة َعـلـمــانـيــة ،بــدسـتــورهــا
وقــوان ـي ـن ـهــا ،أسـسـهــا مــؤم ـنــون ،وبعضهم
م ـتـعـ ّـصـبــون لـكـنــائـسـهــم .ل ـكــن ت ـلــك ال ــدول ــة
تـطـ ّـورت ،بالتدريج ،فــي سياق مستقل عن
الدينية املــوجــودة فيها ،وطـ ّ ُـورت
الطوائف
ً
لـنـفـسـهــا «دي ــن ــا م ــدن ـ ًـي ــا» مــزيـ ًـجــا م ــن امل ـثــل
األخالقية املسيحية والقيم العلمانية ،لكنه
ً
ً
ليس دينا ،وليس الهوتا.
ه ــل يـمـكــن أن تـنـشــأ ف ــي ل ـب ـنــان دولـ ــة فــوق
ط ــوائ ـف ـه ــا وم ـس ـت ـق ـل ــة ع ـن ـه ــا؟ مـ ــن املـ ـح ــال
اإلجــابــة عــن هــذا الـتـســاؤل ،ومــن املـحــال أن
تنشأ مثل هذه الدولة إال في حالة وحيدة،
أن ُي ِ َ
ُ
املال واالقتصاد
رغم االنهيار الكبير في َ
واإلدارة والـسـيــاســة الـطــوائــف على السير
بهذا الخيار تحت العصا الدولية هذه ّ
املرة،
أي في معمعان التدخل الخارجي .ومن دون
ذلــك ،فــإن دم ـ ً
ـاء كثيرة ستسيل ،فالطوائف
املتشعبة،
جماعات عضوية لها مصالحها
ً
ً
عنصرا هشا
وال يشكل اإليمان الديني إال
فــي تقرير السياسات الـعــامــة ،لكنه شديد
األهمية في تكوين هوية الطوائف ،وانتماء
أبناء هــذه الطوائف إلــى هوياتهم القاتلة،
بوصفهم جماعات عضوية ووظيفية .ففي
هذه البالد ،كانت التطورات الحاسمة تأتي
بعد الـحــروب املسلحة فــي معظم األحـيــان،
فقد فــرضــت ال ــدول الـســت الـكـبــرى فــي سنة
 1861بروتوكول متصرفية جبل لبنان بعد
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ف ــي سـنــة  .1860وفــرضــت
فرنسا صيغة «لبنان الكبير» (جبل لبنان
ُ
وما اقتطع من الشام مثل بيروت وطرابلس
وص ـيــدا وحــاصـبـيــا وبـعـلـبــك وع ـك ــار) بعد
هزيمة جيش امللك فيصل األول في معركة
ميسلون في سنة  .1920وفرضت الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة واملـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ـس ـع ــودي ــة وسـ ــوريـ ــة اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف فــي
وحتى
خــاتـمــة ال ـحــرب األهـلـيــة الـلـبـنــانـيــة.
ً
اتفاق الدوحة ،وهو تفصيل ،ما كان ممكنا
لـ ــوال ه ـج ــوم حـ ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل على
مــديـنــة ب ـي ــروت ف ــي  .2008/5/7واآلن ،أي
تعديل على اتـفــاق الـطــائــف مــن خــال َعقد
مؤتمر تأسيسي لصوغ دستور جديد قائم
ً
ٌ
مطلب
على املثالثة بدل من املناصفة ،وهو
غير معلن ألوس ــاط مهمة مــن الشيعة ،لن
يمر بـهــدوء مــن خــال التفاوض الطبيعي،
ودونـ ــه حـ ـ ٌ
ـروب طــائـفـيــة م ــدم ــرة ،وم ــن غير
املمكن أن نعرف نتائجها منذ اآلن.
(كاتب عربي)

