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أحمد بيضون لـ »الراي«: في لبنان ... ال أحد يتعلم من تاريخه

• أش���رت ف��ي ك��ت��اب��ك »االص�����اح امل���ردود 
نقطة مركزية حني  إل��ى  املنشود«  وال��خ��راب 
ت��ح��دث��َت ع���ن امل���س���اواة ال��ك��ارث��ي��ة. إل���ى م���اذا 
امل��دى  الكارثية ف��ي  امل��س��اواة  ستفضي ه��ذه 

املنظور؟ 
� امل����س����اواة ال��ك��ارث��ي��ة ع���ب���ارة أخ��ذت��ه��ا 
م�����ن ال���ف���ي���ل���س���وف ال����ف����رن����س����ي ري���ج���ي���س 
دوبريه في أثناء حوار أجراه معي حول 
أن ما  له  أع��رض  اللبناني. كنُت  الوضع 
ك���ان ق��ائ��م��ًا ف���ي ت���اري���خ ل��ب��ن��ان امل��ع��اص��ر، 
اللبنانية، من هيمنة  الدولة  منذ نشوء 
قد بعد الحرب ولم يعد ثّمة 

ُ
طائفية قد ف

تسليم بأولوية طائفة من الطوائف من 
ج��ان��ب ال��ط��وائ��ف األخ�����رى. وه���و م��ا ك��ان 
 ف��ي م��ا م��ض��ى، ول���و ف��ي ح���دود، 

ً
ح��اص��ا

وكان  املارونية  بالطائفة  يتعلق  ما  في 
ل��ه أس��اس سكاني واق��ت��ص��ادي وثقافي. 
الطوائف الصغيرة بعد الحرب أصبحت 
ت������رى ن��ف��س��ه��ا م���س���اوي���ة ف����ي امل����وق����ع مل��ا 
األخيرة  وه��ذه  الكبرى  الطوائف  يسمى 
أص���ب���ح���ت م���ق���ت���ن���ع���ة ب�����وج�����ود ن������وع م��ن 
امل���س���اواة امل��ب��دئ��ي��ة ف��ي م��ا ب��ي��ن��ه��ا، وب��ات 
امل����س����رح ال���س���ي���اس���ي وم����س����رح ال��س��ل��ط��ة 
َح����َرد أي ط��ائ��ف��ة من  م��رك��ب��ّ�، بحيث أن 
 من ذلك، 

ّ
الكبريات أو حتى ممن هي أقل

ر العام في عمل 
ّ
ْدر من التعث

َ
يؤدي إلى ق

النظام السياسي.
إذًا أص���ب���ح ه���ن���اك ن����وع م���ن امل���س���اواة 
ب����� ال���ط���وائ���ف ف����ي ش���ع���وره���ا ب��ن��ف��س��ه��ا 
يقطع الطريق على ما يسمى »الهيمنة«. 
وه���ذا أم���ر ي����زداد ص��ح��ة إذا اع��ت��ب��رن��ا أن 
الهيمنة ال يكفي ملمارستها مجرد القوة 
والتفوق، وإنما تفترض، على نحو ما، 
عليها.  هيَمن 

ُ
امل الجماعات  م��ن  تسليمًا 

وب��م��ا أن ه����ذا ال��ت��س��ل��ي��م ق���د أص��ب��ح غير 
ق��ائ��م، أي��ًا ك��ان��ت م��وازي��ن ال��ق��وى الراهنة 
ب� الطوائف التي يتشكل منها املجتمع 
ال��ل��ب��ن��ان��ي، ف��إن��ن��ا ق��د وص��ل��ن��ا إل���ى وض��ع 
ق��ي��ادة سياسية  ج��دي��د، وه��و أن تكوين 
الفعالية  ن��ح��و يضمن  ع��ل��ى  ال��ب��اد،  ف��ي 
بشرعيتها  ��م 

ّ
امل��س��ل وامل���م���ارس���ة  ل��ل��ن��ظ��ام 

ل��ل��س��ل��ط��ة ق����د أص���ب���ح ي����ب����دو، ف����ي م��ع��ظ��م 
ال����ظ����روف، وك���أن���م���ا ه���و أم����ر م��س��ت��ح��ي��ل. 
ت��س��م��ي��ة »امل������س������اواة ال���ك���ارث���ي���ة« ل��ي��س��ت 
س��وى تعبير ع��ن ه��ذه االستحالة، وعن 
ق��ي��ادة فاعلة،  امل��ت��م��ادي لتكوين  ر 

ّ
ال��ت��ع��ذ

أي ل��ج��ع��ل ال���ن���ظ���ام امل���ع���ّد ل��ح��ك��م ال��ب��اد 
. ه����ذا ال��وض��ع 

ً
وق��ي��ادت��ه��ا ن��ظ��ام��ًا ع���ام���ا

يسعنا أن ن��ع��ت��ب��ره، ف��ي امل���دى امل��ن��ظ��ور، 
وض���ع���ًا م��س��ت��ع��ص��ي��ًا. ف��ل��ي��س ه���ن���اك م��ا 
ي�����دل ع���ل���ى أن���ن���ا س��ن��ف��ض��ي إل�����ى ت��س��ل��ي��م 
ج����دي����د ب��ه��ي��م��ن��ة ط���ائ���ف���ي���ة ج�����دي�����دة، م��ا 
يعتبر  التي  السياسية  ال��وح��دات  دام��ت 
 م��ن��ه��ا ه���ي ال���ط���وائ���ف. 

ً
امل��ج��ت��م��ع م��ش��ك��ا

وه�������ذه ال����ح����ال ال����ت����ي ت���ج���ع���ل ن����وع����ًا م��ن 
الحكم،  ط��واق��م  على  يهيمن  ال��اش��رع��ي��ة 
م��ه��ي��أة، ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ل���ي، ل��اس��ت��م��رار. 
ما  بنتيجة  إاّل  منها  م��خ��رج  ي��وج��د  وال 
نسّميه اإلصاح أي بعد تعديل أساسي 
ف���ي ت��ك��وي��ن ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي يتعلق، 
ق��ب��ل ك���ل ش����يء، ب��ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، 
وبفرص تجاوزها. وهذه فرص ال تبدو 
االعتبار  بع�  نظرنا  إذا   

ً
فعا ميسورة 

الحالية  اللبناني  املجتمع  م��وازي��ن  إل��ى 
والطغيان البادي للطائفية على ساحة 

الباد السياسية.
• ي��ت��ح��دث ال��ك��ث��ي��رون ع��ن ق��ل��ق ال��ط��وائ��ف 
ال��ط��وائ��ف هي  ه���ذه  أن  أال تعتقد  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. 

مقهورة  جماعات  وليست  قاهرة  جماعات 
أو قلقة، وخصوصًا إذا قاربنا هذه املسألة 

من جهة مصادرة الطوائف للدولة؟ 
� امل���ش���ك���ل���ة األص����ل����ي����ة ف�����ي م����وض����وع 
الطوائف اللبنانية هي اعتبار الطوائف 
هناك  ليست  سياسية.  وح���دات  نفسها 
الطوائف موجودة  تكون  أن  في  مشكلة 
ب���م���ا ه����ي م�����ذاه�����ب، وال ت����وج����د م��ش��ك��ل��ة 
ف��ي أن ت��ك��ون ل��ل��ط��وائ��ف ق��واع��د جهوية 
اج���ت���م���اع���ي���ة  أف����ض����ل����ي����ات  ت����ت����ك����ّون  وأن 
واق��ت��ص��ادي��ة داخ����ل ص��ف��وف ك���ل ط��ائ��ف��ة 
ألب��ن��اء ه���ذه ال��ط��ائ��ف��ة، ب��ح��ي��ث يعاملون 
املجال  في  باألفضلية  البعض  بعضهم 
االقتصادي أو االجتماعي، فيتساكنون 
وي�����ت�����زاوج�����ون وي���ت���ع���ام���ل���ون ف�����ي أم�����ور 
ولكن  باألفضلية.  بينهم  ما  في  املعاش 
امل��ش��ك��ل��ة ت���ب���دأ ح����� ت��ع��ت��ب��ر ك����ل ط��ائ��ف��ة 
أن��ه��ا وح����دة س��ي��اس��ي��ة ذات ح��ق��وق، بما 
ه���ي ط��ائ��ف��ة، ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��س��ي��اس��ي، 
السياسي  امل��س��ت��وى  تخلي  أن  وت��رف��ض 
ألن������واع أخ�����رى م���ن ال���ت���ض���ام���ن، ول��ف��ئ��ات 
أخ���رى م��ن امل��ص��ال��ح. م��ن هنا ن��ش��وء هذا 
التقابل الذي نعرفه في الحالة اللبنانية: 
ت����س����ت����وي ال�����ط�����وائ�����ف ق��������وى س���ي���اس���ي���ة 
متقابلة، عيونها مرّكزة باستمرار على 
م����وازي����ن ال���ق���وى ب���� ب��ع��ض��ه��ا ال��ب��ع��ض. 
بقياسه  إل��ى وضعها  تنظر  طائفة  فكل 
إلى أوضاع الطوائف االخرى في املجال 
ال��س��ي��اس��ي وال���ص���راع ال��ط��ائ��ف��ي مفتوح 
في هذا املجال، أّواًل. وضع الصراع على 
هذا الصعيد بالذات جعل الطوائف في 
نوع  نحو  تتجه  املعاصر  لبنان  ت��اري��خ 
م��ن ال��ت��وح��د ال��س��ي��اس��ي أي إل���ى اخ��ت��زال 
ت��م��ث��ي��ل��ه��ا ال���س���ي���اس���ي ب����ق����ّوة أو ق���ّوت���� 
ظهر كم 

ُ
رئيسيت�. هذا أمر حاولُت أن أ

أفقد النظام السياسي مرونته وكم جعل 
للتعثر  وم��ع��ّرض��ًا  هشًا  السلطة  تكوين 
في كل وق��ت. يتمثل ذل��ك بمقاطعة هذه 
الطائفة أو تلك للسلطة في إطار منطق 
للنظام ال يتحمل مسلكًا من هذا القبيل 

وهو املنطق الطائفي بالتحديد. 
ل  م���ش���ك���ل���ة أخ���������رى ت���ن���ش���أ ع������ن ت����ح����وُّ
الطوائف إلى وح��دات سياسية وهي أن 
ام��ت��داد على  ذات  الطوائف تجد نفسها 
الصعيد االقليمي خصوصًا وربما، في 
ال��دول��ي.  الصعيد  على  ال��ح��االت،  بعض 
ي���أت���ي ه����ذا ال��ش��ع��ور إم����ا م���ن ال��ت��ج��ان��س 
ب��أن ثمة  الشعور  م��ن مجرد  أو  املذهبي 
مساحة مشتركة للمصالح تجعل طائفة 
من الطوائف اللبنانية تحالف دولة من 
الدول في الخارج. هذا حصل باستمرار 
في تاريخ هذه الباد املعاصر والحديث، 
وهو يؤدي إلى عواقب صعبة املعالجة 
ألحجام  املصطنع  التضخيم  بينها  من 
فأحيانًا  وأوزان��ه��ا.  اللبنانية  ال��ط��وائ��ف 
ت���ب���دو ط���ائ���ف���ة ه����ي ف����ي ال����واق����ع ج��م��اع��ة 
ب���ش���ري���ة م���ت���واض���ع���ة م����ن ح���ي���ث ال��ح��ج��م 
واالمكانات وكأنها قد تحولت إلى قوة 
دولية وإلى العب من الطبقة األولى في 

املجال اإلقليمي بطوله وعرضه. 
• تحدثت عن االمتداد االقليمي والدولي 
التي تعكس هذا  الطائفة  َم��ن هي  للطوائف. 

االمتداد؟ 
� في الواقع الطائفتان الكبريان اللتان 
تتصدران الصراع اللبناني الجاري على 
السلطة حاليًا، وتتناقض مواقفهما في 
امل��ج��ال السياسي ال��داخ��ل��ي وال��خ��ارج��ي، 
هما الطائفة الشيعية والطائفة السنّية. 

ال��ط��ائ��ف��ة ال��ش��ي��ع��ي��ة ه���ي ال���ي���وم مرتبطة 
وهي  االي��ران��ي  بالتشيع  وثيقًا  ارتباطًا 
تبعًا لذلك وألسباب أخرى أيضًا حليفة 
ف��ي امل��ج��ال األق���رب للنظام ال��س��وري، في 
ح� أن الطائفة السنّية مرتبطة باململكة 
ال��س��ع��ودي��ة وه����ي ف���ي كتلتها  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ع��ظ��م��ى س���ائ���رة ف���ي ال���خ���ط ال��س��ع��ودي 
وفي املجال الذي تنفتح عليه السعودية 

إقليميًا ودوليًا. 
• ه�����ل ث���م���ة ع����م����ود ف����ق����ري ي���ج���م���ع ب��ن 
اللبنانيني؟ والى أي مدى بإمكان الجماعات 

الطائفية التأسيس ألمة مندمجة؟ 
ل��ل��ب��ن��ان بما  - أع��ت��ق��د أن ث��م��ة ق���ب���واًل 
ه����و وط�����ن ودول�������ة ق����د ن���م���ا ف����ي ص��ف��وف 
التي  العقود  عبر  اللبنانية  الجماعات 
م��ض��ت م���ن ت��أس��ي��س ال����دول����ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
الدولة  ال��ي��وم. كانت ه��ذه  إل��ى  املعاصرة 
أكثر  تشّكل  جماعات  قبل  من  مرفوضة 
من نصف املجتمع. كان الوطن اللبناني 
ُي��ع��ت��ب��ر ن���وع���ًا م����ن امل���رح���ل���ة ال���ت���ي ي��ج��ب 
االنتقال منها إلى تأسيس وطن أوسع. 
 كان هو الوطن 

ً
في حاالت أوسع تمثيا

العربي، وفي بعض الحاالت كان يسمى 
الوطن السوري، وأحيانًا كان ثمة جهات 
تفكر أيضًا في األمة اإلسامية وفي نوع 

من الوحدة لهذه األمة. 
ما حصل بالتدريج بعد 1920 هو أن 
قبواًل أخ��ذ يحصل داخ��ل ه��ذه األوس��اط 
القبول  الكبير وأن هذا  للبنان  الرافضة 
كان يمّر أحيانًا في أزمات وأحيانًا كان 
املضّي به قدمًا يستدعي صدامات كبرى 
آخ���ره���ا ال���ح���رب ال���ت���ي ح��ص��ل��ت ب�����دءًا من 

العام 1975. 
هذه الخبرة التاريخية هي ما يمكن 
اع���ت���ب���اره ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ل��ه��ذا ال��ك��ائ��ن 
القبول  ل��ب��ن��ان.  ال���ذي نسميه  ال��س��ي��اس��ي 
امل��ش��ت��رك وال���ش���ع���ور ب����أن ه����ذا ال���وط���ن ال 
ب���دي���ل ل�����ه. وه������ذا ب���ال���ط���ب���ع أم�����ر ل����م ي��ك��ن 
 انهيار 

ً
داخليًا فحسب، وإنما كلف مثا

الحلم العربي والحركة القومية العربية. 
وال ي��ع��ن��ي ه���ذا ال��ق��ب��ول امل��ش��ت��رك أن أم��ة 
ال��واق��ع أقرب  مندمجة قد قامت. هو في 
يمكن  يعني تسليمًا  ألن��ه  السلبية،  إل��ى 
منه.  بديل  ال  بوضع  إلزاميًا  نعتبره  أن 
ما أريد قوله ان الدول التي يتشكل منها 
تتأسس  ال  معظمها  ف���ي  ال���ي���وم  ال��ع��ال��م 
ع��ل��ى أم����ة م��ن��دم��ج��ة ب��م��ع��ن��ى أن ك���ل بلد 
ينطوي على قْدر من التنويعات اإلثنية 
ال����دول  ال���ل���غ���وي���ة. ول���ك���ن  ال��دي��ن��ي��ة أو  أو 
ال��ن��اج��ح��ة ت��ت��دّب��ر أم��ره��ا ح��� ت��ف��ل��ح في 
الفصل ب� الفوارق األولية هذه ومنطق 
عمل الدولة والنظام السياسي، أي ح� 
ت��ف��ل��ح ف���ي إن���ش���اء س��ل��ط��ة م���ح���اي���دة غير 
م��ن��ح��ازة ل��ع��رق أو دي��ن أو ل��غ��ة، وتحفظ 
بالتالي حقوق الجماعات دون أن تحّول 
ه��ذه ال��ج��م��اع��ات إل��ى وح���دات سياسية. 
وعندما تصبح الوحدات األولية وحدات 
بابًا  فتحنا  ق��د  ن��ك��ون  ل��ل��دول��ة  سياسية 
واس���ع���ًا ع��ل��ى األزم�������ات امل���ت���ك���ررة ورب��م��ا 
ال��ن��زاع��ات املسلحة. م��ا ه��و حاصل  على 
ف���ي ل��ب��ن��ان ه���و ه����ذه امل��ط��اب��ق��ة ال��واس��ع��ة 
النطاق ب� املجتمع السياسي ومجتمع 

الطوائف. 
��ي � 

ّ
• ت��ح��دث��ت ع��ن م��ام��ح ال��ص��راع ال��س��ن

الشيعي في لبنان. ملاذا تبدو متشائمًا؟ والى 
أين سيتّجه هذا الصراع؟ 

� الوضع يحمل على التشاؤم بسبب 
ارت���ه���ان ه���ذا ال���ص���راع ب��امل��دى االق��ل��ي��م��ي: 
ب���امل���واج���ه���ة ال���ح���اص���ل���ة ع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د 
ام��ت��دادات  ذات  مواجهة  وه��ي  االقليمي، 
دولية واضحة. املؤسف أن ما أصبحنا 
� شيعيًا  ال���ي���وم ص���راع���ًا س��ن��ي��ًا  ن��س��م��ي��ه 
ت��ك��ّون إل���ى ح��د م��ا ع��ل��ى ف����راغ. ال��ع��اق��ات 
السنية � الشيعية في هذه الباد لم تكن 
ق���ط ت��اري��خ��ي��ًا ع���اق���ات م��دم��وغ��ة بسمة 
ال��ن��زاع. ك��ان��ت ه��ذه ال��ع��اق��ات على وجه 
االج��م��ال ح��س��ن��ة، وإذا ُوج���د ت��ن��اف��س ما 
ف��ك��ان ُي��ع��ت��ب��ر ط��ب��ي��ع��ي��ًا وم���ق���ص���ورًا على 
دوائ����ر م���ح���دودة، ول���م ي��ك��ن ُي��ع��ت��ب��ر، ب��أي 
ب��� طائفت� على  ع��ام��ة  ح���ال، مواجهة 

نذر به أحوالنا اليوم. 
ُ
ما ت

ر 
ّ
االت��ج��اه ال��ع��ام إل���ى م��ا أس��م��ي��ه »تبل

ة 
ّ
الطوائف« في الحرب هو ما جعل الُسن

كجماعت�  ي��ب��دون  لبنان  ف��ي  والشيعة 
سياسيت� متواجهت�. حصل ذلك في 
 
ً
هذا العقد االخير فقط، ولم يكن حاصا

قبل ذل��ك. وال شك في أن النزاع الجاري 
ع���ل���ى ال���ص���ع���ي���د االق���ل���ي���م���ي أي امل��ش��ك��ل��ة 
االيرانية والخلل الذي تخشى منه دول 
االي��ران��ي��ة ومن  ال��ق��وة  م��ن تنامي  عربية 
بلوغها املحتمل للطور النووي، وكذلك 
والواليات  إسرائيل  تمثله  ال��ذي  الصف 
امل���ت���ح���دة وال����غ����رب ع���م���وم���ًا، وال��ت��ح��س��ب 
ال���ح���اص���ل ف����ي ه�����ذا ال���ن���ط���اق م����ن ال���ق���وة 
االي����ران����ي����ة، ك���ل ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات رس��م��ت 
خريطة للتنازع على الصعيد االقليمي 
تبعها عن كثب وضع جديد في الداخل 
ال��ل��ب��ن��ان��ي. ف���أخ���ذت امل���واج���ه���ة ال��س��ن��ي��ة � 
الشيعية تدمغ هذا الداخل وتحّولت إلى 

سمة رئيسة. 

• ملاذا ال يتعلم اللبنانيون من تاريخهم؟ 
وإل����ى أي م���دى ه���م ق�����ادرون ع��ل��ى تأسيس 
كما  القومية  التوبة  ذاك���رة  أو  قومية  ذاك���رة 

يسميها البعض؟
� ي����رى ه��ي��غ��ل أن أح�����دًا ال ي��ت��ع��ل��م من 
ال���ت���اري���خ. وق����د اخ����ت����رُت أن أث���ب���ت ك��ام��ًا 
ل��ه ي��ف��ي��د ه���ذا امل��ع��ن��ى ف��ي ص���در ال��ك��ت��اب. 
ليس هناك جماعة تتعلم من تاريخها. 
ناحظ  أن  يمكن  اللبنانية  ال��ح��ال��ة  ف��ي 
وق��ع��ًا ألم���ر ب��ع��ي��ن��ه، م��ش��ت��رك ب��� البشر، 
وه����و س���رع���ة ت��ع��اق��ب األج����ي����ال. إذا ك��ان 
تجربة  م��ن  ال��ي��وم  نتعلم  أن  مستحسنًا 
ال���ح���رب ال���ت���ي ع��ان��ي��ن��اه��ا ون���أخ���ذ منها 
ع��ب��رًا، ف��ا يجب أن يفوتنا أن ن��ح��وًا من 
نصف اللبناني� الذين هم اآلن على قيد 
الحياة لم يكونوا قد ول��دوا في الحرب. 
وإذا أضفنا إلى هؤالء من كانوا صغارًا 
هم تتيح لهم أن 

ّ
في الحرب ولم تكن سن

ن��وا ص���ورة ع��ّم��ا ج���رى، فإننا نصل  ي��ك��وِّ
ال��ن��ص��ف، وتصبح  أك��ث��ر بكثير م��ن  إل���ى 
ال��ع��م��ري��ة م��ن اللبناني�  ال��ج��م��اع��ة  ه���ذه 
م��ش��ت��م��ل��ة ع���ل���ى ن��س��ب��ة ك���ب���ي���رة م���م���ن ه��م 
م����ؤث����رون وَم�����ن ه���م أص���ح���اب أدوار في 

مجتمعنا اليوم. 
ب 

ُ
ال يتعلم الناس من تاريخهم وتعاق

األج���ي���ال ه���ذا واح����د م���ن األس���ب���اب. وق��د 
ال��ذي لم يكن  أخ��ذُت بوجهة نظر هيغل 
يشير إلى اللبناني� أو العرب وصّدرت 
كتابي بهذه العبارة على وجه التحديد. 
أح�����د األم��������ور ال���ت���ي م��ن��ع��ت م����ا ت��ط��ل��ق��� 
ع��ل��ي��ه ف����ي س����ؤال����ك اس�����م ذاك�������رة ال��ت��وب��ة 
الحيلولة دون تكّون ذاكرة  القومية هو 
أي مراجعة  ف��إن  ال��ح��رب.  فعلية لتجربة 
ت��ق��ف ع��ل��ى س��وّي��ة م��رض��ي��ة م��ن ال��ش��م��ول 
التجربة  لهذه  تحصل  ل��م  واملوضوعية 
واق��ت��ص��رت امل��راج��ع��ات وال��ت��واري��خ على 
ج���ه���ود األف��������راد. وال���س���ب���ب واض�����ح وه��و 
َم��ن تسلموا مقاليد  أن أم��راء الحرب هم 
ال���ب���اد ب��ع��د ال���ح���رب وق���د ُج��ع��ل��ت ال��ب��اد 
ل��ه��م ول���م ي��ك��ن واردًا أن ي��ع��ي��دوا  م���رع���ًى 
ال��ن��ظ��ر ف��ي ت��ج��رب��ة ك��ان��ت ستفضي إل��ى 
دينونة مؤكدة لهم. أعتقد أن هذا الجيل 
من القادة يصل اليوم إلى نهايات دوره 
ألس����ب����اب ب��ع��ض��ه��ا س���ي���اس���ي وب��ع��ض��ه��ا 
ثمة صعوبة  أن��ه سيكون  وأرى  ع��م��ري. 
ف��ي أن ي��رس��ي ه����ؤالء ش��رع��ي��ة ل��وَرث��ت��ه��م 
ت���ق���وم ع���ل���ى امل���ن���ط���ق ن���ف���س���ه، أي م��ن��ط��ق 
طمس الحرب ومنع تكّون ذاكرة وطنية 

لهذه املرحلة. 

• ثمة س��ؤال يطرح في شكل دائ��م: ملاذا 
ي��ك��ّرر ال��ن��ظ��ام ال��ل��ب��ن��ان��ي إن��ت��اج أزم���ات���ه؟ في 
النظام  طبيعة  في  املعضلة  تكمن  هل  رأي��ك 
التي  أم في غياب اإلمكانات  الطائفي نفسه 
ت��ؤه��ل ال��ج��م��اع��ات ل���ان���خ���راط ف���ي م��ش��روع 

الدولة الحديثة؟ 
� دخ����ل ال��ن��ظ��ام ال��ل��ب��ن��ان��ي ف���ي أزم����ات 
م��ت��ع��اق��ب��ة ول��ك��ن ه���ذه األزم�����ات � ع��ل��ى ما 
� ل��م  ح����اول����ت أن أوض����ح����ه ف����ي ال���ك���ت���اب 
ت��ك��ن ك���ل م��ن��ه��ا ت���ك���رارًا ألخ�����رى. ك���ل أزم���ة 
حملت، في الواقع، جديدًا. وفي نظري أن 
ال��ذي يمكن تتّبعه م��ن أزم��ة إلى  الخيط 
أخ��رى هو أن حظوظ النظام في تجاوز 
االزم����ة ب��ش��يء م��ن ال��ت��م��اس��ك امل��ض��اف أو 
السابقة  بدرجته  تماسكه  استعادة  في 
ل���أزم���ة، ع��ل��ى األق�����ل، ك��ان��ت ص���ائ���رة إل��ى 

التضاؤل. 
وف�����ي اع����ت����ق����ادي أن االزم��������ة ال���راه���ن���ة 
ت��م��ّي��زه��ا س��م��ة رئ��ي��س��ي��ة يمكن ال��ت��وّص��ل 
إل���ى ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا. وه����ي، ف���ي ال���واق���ع، أزم���ة 
م��س��ت��م��رة م��ن��ذ أع�����وام ك��ث��ي��رة وي��م��ك��ن أن 
حدة بالحرب نفسها بحيث 

ّ
نعتبرها مت

ت��ص��ب��ح ك����ل ه�����ذه امل���رح���ل���ة ال���ت���ي ت��م��ت��ّد 
م��ن��ذ م���ا ي���ق���ارب 40 س��ن��ة م��رح��ل��ة أزم���ة 
واح��دة بمعنى من املعاني. وأم��ا السمة 
النظام  أن  فهي  املرحلة  لهذه  الرئيسية 
ال���ط���ائ���ف���ي اس���ت���ك���م���ل ص���ف���ت���ه ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
الفعلي  باملعنى  ط��وائ��ف  ن��ظ��ام  فأصبح 
متسعًا  نظامًا  يعد  ول��م  للكلمة  الدقيق 
ألدوار معتبرة تقوم بها جماعات واقعة 
، العائات 

ً
في ما دون الطوائف أي، مثا

السياسية واألحزاب التي يريد بعضها 
اآلخ��ر  وبعضها  للطوائف  ع��اب��رًا  نفسه 
يمثل أج��زاء محدودة جهويًا من طائفة 

من الطوائف أو أكثر.
 م����ن����ذ أع������������وام وص����ل����ن����ا إل��������ى ح���ال���ة 
ب����رزت ف��ي��ه��ا ال��ط��وائ��ف إل���ى امل���ي���دان بما 
ه���ي ط���وائ���ف. وه����ذا ال���واق���ع )ك��م��ا سبق 
أن أش������رت( ي���ك���اد ُي���ع���دم م���رون���ة ال��ن��ظ��ام 
ح��ي��ث  م�����ن  إذن  ف���ن���ن���ت���ه���ي  ال����س����ي����اس����ي، 
ب����دأن����ا. ال ي��م��ك��ن أن ن���ع���ود إل�����ى ص��ي��غ��ة 
الباد  السياسي في هذه  للنظام  فاعلة 
الطائفية  ت��ج��اوز  ط��ري��ق  سلكنا  اذا  إاّل 
السياسية وه��و أم��ر ال يتعارض مطلقًا 
للجماعات،  معينة  ض��م��ان��ات  ل��ح��ظ  م��ع 
الطائفية،  للجماعات  الخصوص  وعلى 
تمنع الهيمنة التعسفية لجماعة كبيرة 
لحظ 

ُ
ت أن  ويمكن  على جماعة صغيرة، 

ه��ذه ال��ض��م��ان��ات ف��ي ال��ن��ظ��ام السياسي. 

وف��ي رأي��ي أن ات��ف��اق الطائف ك��ان قريبًا 
إل������ى ه������ذا ال����ه����ّم ف����ي ص��ي��غ��ت��ه ل���ت���ج���اوز 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال���س���ي���اس���ي���ة، وأن������ه ي��م��ك��ن أن 
التي جاء  نستعيد الصيغة االصاحية 
ب���ه���ا ه�����ذا االت����ف����اق وه�����ي ال���ت���ي أدرج�����ت 
ي��زال يوجد  الدستور وال  في  عناوينها 
تسليم مبدئي بها من مختلف االطراف. 
د الصيغ املناسبة  فتعاد دراستها وتحدَّ
ل��ل��م��رح��ل��ة ال���ت���ي أص��ب��ح��ن��ا ف��ي��ه��ا ال���ي���وم 

إنطاقًا منها. 
• هل من الضروري تدوين تاريخ الحرب 
ال��ت��اري��خ  ب��ك��ل تفاصيلها ف��ي ك��ت��ب  األه��ل��ي��ة 
املدرسية بما يشكله هذا التدوين من صدمة 
ايجابية كي ال تدخل األجيال في دورة عنف 

أهلي جديدة؟ 
امل��رح��ل��ة  ت����اري����خ  ي���ع���رض  ب�����ّد أن  - ال 
بما  اللبنانية،  ال��دول��ة  م��ن عمر  املاضية 
فيه تاريخ الحرب األهلية منظورًا إليها 
ُيفسح  أن  ب��ّد  ال  ال��ت��اري��خ��ي.  النقد  بع� 
املجال لعملية نقدية واسعة، وأن يوضع 
ه����ذا ك��ل��ه ت��ح��ت أن���ظ���ار ال��ج��ي��ل ال��ص��اع��د 
الذي لم يشهد تلك الحوادث. هذه عملية 
ت���رب���وي���ة ال ري����ب ف���ي أه��م��ي��ت��ه��ا ول��ع��ل��ه��ا 
ت��س��ت��وج��ب ل��ح��ظ ال���خ���اف ف���ي وج��ه��ات 
النظر، والتنازع ب� الصور التي بقيت 
، ف���ي مخيلة 

ً
م���ن م��رح��ل��ة ال����ح����رب، م���ث���ا

ال��ذي��ن ع��اش��وه��ا وال��ذي��ن ج����اءوا بعدهم 
أي���ض���ًا. ف���ي رأي�����ي ي��ج��ب ان ال ُي��س��ت��ب��ع��د 
ت��ن��ازع ال��ص��ور وال ت��ن��ازع ال���ذاك���رات بل 
ي��ج��ب ت��رك��ه ي��ش��ت��غ��ل وي��ع��ّب��ر ع���ن نفسه، 
م���ع ال��ت��س��ل��ي��م ب���أن ال����ذاك����رات ل��ي��س��ت هي 
ال���ت���اري���خ وإن����م����ا ي��س��ت��وع��ب��ه��ا ال���ت���اري���خ 
بالنقد  ليمتحنها  راويته  عليها  ويعلو 
ويفهم املجابهة بينها. ح� يوجد هذا 
الراوية، الذي ال يفترض أن يكون واحدًا، 
ف��ق��د ي��ح��ص��ل م���ن ج�����ّراء ال��ب��ن��اء امل��ت��ع��ّدد 
الصدمة  م��ا تسمينه  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ت��اري��خ 

االيجابية. 
• مل�����اذا ل���م ُي���ج���ِر أم������راء ال���ط���وائ���ف ال��ذي��ن 
الحرب األهلية مراجعة نقدية؟  شاركوا في 

وملاذا لم يحاسبوا أو يعتذروا للبنانيني؟ 
� ه�����م ك�����ان�����وا ب���ع���ي���دي���ن ج������دًا ع�����ن ه���ّم 
املحاسبة.  قبول  وع��ن  النقدية  املراجعة 
ج�����اءوا إل����ى ال��س��ل��ط��ة ب��ع��د ال���ح���رب وك��ل 
. وك��ان 

ً
واح����د م��ن��ه��م يعتبر ن��ف��س��ه ب��ط��ا

ل��ك��ل م��ن��ه��م ج��م��اع��ة ت��س��اه��م ب��م��واق��ف��ه��ا 
في تكريس ه��ذه ال��ص��ورة. لم يكن واردًا 
أن يقوموا ب��أي نقد ذات���ي. وأم��ا السبب 
ال�������ذي ج��ع��ل��ه��م ال ُي���ح���اس���ب���ون ف���ه���و أن 
عملية إنهاء الحرب تمت برعاية دولية 
واقليمية وجدت أن وضع هؤالء بالذات، 
أي أم���راء ال��ح��رب، ف��ي س��دة السلطة هو 
ال��ص��ي��غ��ة ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن ت��س��م��ح للباد 
السلم وب��إق��اع  م��ن  ن��وع  إل��ى  بالتوصل 

عملية إعادة البناء. 
• كيف تقارب ما آل��ت اليه ق��وى 8 و 14 
م��ا ع��ادت  ال��ق��وى  ه���ذه  أن  آذار وه���ل تعتقد 
ق��ادرة على إدارة شؤون الباد بسبب حدة 

الشرخ بينها؟ 
ل هذه الثنائية: 8 و 14 آذار،  � منذ تشكُّ
وهي عاجزة في الواقع عن إدارة شؤون 
 م��ن الطرف� عاجز ع��ن إدارة 

ٌ
ال��ب��اد. ك��ل

هذه الشؤون بمفرده، والطرفان عاجزان 
م���ع���ًا. ول��ي��س  ال����ب����اد  إدارة ش������ؤون  ع����ن 
الحكومية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ذل���ك  ع��ل��ى   

ّ
أدل

ال���ت���ي ش��ه��ده��ا ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ال���ع���ام 2005 
إلى اآلن. فقد عرفنا الصيغة الحكومية 
ال���ت���ي ت���ك���ون ال��ه��ي��م��ن��ة ف��ي��ه��ا ل���ق���وى 14 
وطني«،  حاد 

ّ
»ات وعرفنا حكومات  آذار، 

وعرفنا حكومة يهيمن عليها اآلن فريق 
8 آذار. 

جميع هذه الحكومات كانت متعثرة 
رًا استثنائيًا. كانت تبدو من أيامها 

ّ
تعث

األول��ى عاجزة عن تسيير شؤون الباد 
ال��ذي  التفاهم  م��ن  فاعلة وب��ح��ٍد  بطريقة 
ت���ف���ت���رض���ه ع���م���ل���ي���ة ال����ح����ك����م وم����م����ارس����ة 

السلطة. 
ال���س���ل���ط���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ي���س���ت م��ك��ان��ًا 
ل���ل���ت���ن���ازع ب����ل ل���ل���ت���واف���ق ع���ل���ى خ����ي����ارات 
الشأن  الدارة  بعينها  وأساليب  وبرامج 
 ف��ي أّي من 

ً
ال���ع���ام. ه���ذا ل��م ي��ك��ن ح��اص��ا

الحكومة  كانت  وح���  الحكومات.  ه��ذه 
ممثلة لطرف واح��د كان هناك طعن في 
ش��رع��ي��ت��ه��ا ول���ي���س ف��ق��ط ف���ي أس��ل��وب��ه��ا. 
وال����س����ب����ب ف�����ي ذل�������ك أن االن�����ق�����س�����ام ب��� 
ال��ف��ري��ق��� ف��ي أس��اس��ه ط��ائ��ف��ي، وأن ع��زل 
معينة  ط��ائ��ف��ة  ع���زل  يعني  آذار   14 أو   8
أو أكثر. وه��ذا ال يتحمله منطق النظام 
العمل  عن  النظام  ه��ذا   

ّ
ويكف اللبناني، 

ب���ص���ورة س��وي��ة ح���� ي��ح��ص��ل م��ث��ل ه��ذا 
االمر. من جهة، هناك طابع طائفي لهذا 
املسيحي�  ت���وزع  يبطله  االص��ط��ف��اف ال 
ب���� ال��ج��ه��ت���، وم����ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ليس 
ه��ن��اك ف��ي ال��ظ��روف االقليمية وال��دول��ي��ة 
ال���س���ائ���دة م���ن إم���ك���ان ل��ت��ف��اه��م ي��ع��ت��ّد به 
ب������� م���م���ث���ل���ي ال����ط����ائ����ف����ت����� امل���س���ل���م���ت���� 
ق 

ّ
لتعل بينهما  التعارض  فإن  الكبري�. 

ك���ل م��ن��ه��م��ا وإرت����ه����ان ق��وت��ه��ا وح��ج��م��ه��ا 
وقدرتها بأحافها االقليمية وخياراتها 
الدولية أمر ال يبدو منه فكاك في الوقت 

الحاضر. 
القوى  بن  العمودي  االنقسام  • في ظل 
املتصارعة على الحكم في لبنان، هل نحتاج 

إلى طريق ثالث حيادي ومدني؟
� ن��ح��ت��اج ب��ك��ل ت��أك��ي��د إل���ى ت��ش��ّك��ل ق��وى 
باتجاه  أم��ره��ا  تحسم  ومدنية  سياسية 
الخروج من طائفية النظام. يبدو التوتر 
القوى  ه��ذه  ن  لتكوُّ قامعًا  حاليًا  السائد 
زًا ل��ل��خ��وف ال��ط��ائ��ف��ي ال���ذي 

ّ
وي���ب���دو م����ع����ز

غير  ق��وى  ن  ل��ت��ك��وُّ بيئة صالحة  يمثل  ال 
ط��ائ��ف��ي��ة. ح���� ت���ك���ون ال���ط���وائ���ف خ��ائ��ف��ة 
وق���ل���ق���ة م����ن ب��ع��ض��ه��ا ال���ب���ع���ض ال ت��ك��ون 
ولكن  كبيرة.  ال��ق��وى  ه��ذه  ل  تشكُّ حظوظ 
من الواضح أيضًا أن ثمة قدرًا من السأم 
وال��ت��ع��ب ق��د ب���دأ يصيب ال��ن��اس م��ن ه��ذه 
امل��واج��ه��ة ال��ع��ق��ي��م��ة، ب��ل ال��ب��ال��غ��ة ال��ض��رر، 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د امل���ص���ال���ح ال��وط��ن��ي��ة وع��ل��ى 
صعيد مصالح جزئية للبشر أيضًا. أخذ 
ال��س��أم والتعب ي��دّب��ان م��ن ه��ذه املواجهة 
ب��� ال��ف��ري��ق��� وم���ن ال��ف��ري��ق��� م��ع��ًا. ه��ذان 
ال��س��أم وال��ت��ع��ب ب��ح��د ذات��ه��م��ا إي��ج��اب��ي��ان، 
م��اذا  ل��ن��رى  ول��ك��ن علينا أن ننتظر وق��ت��ًا 

سيكون لهما من نتائج على األرض.
• ي���دع���م »ح�����زب ال���ل���ه« ال���ن���ظ���ام ال���س���وري 
ويعتبر ما تتعرض له سورية مؤامرة علمًا 
أن��ه دع��ا النظام إل��ى االص���اح. كيف تقرأون 
ه���ذا ال���دع���م؟ وه���ل ي��م��ك��ن ال���ق���ول إن ال��ح��زب 
ي��ض��ع ش��ي��ع��ة ل��ب��ن��ان ف���ي م��واج��ه��ة األك��ث��ري��ة 

السنية؟ 
� ه���ذا ال��دع��م ي��ف��س��ره ال��ُب��ع��د االقليمي 
لدور »حزب الله« وعاقة الحزب بإيران 
وموقف طهران من الثورة السورية. أما 
إن الحزب يضع شيعة لبنان في  القول 
مواجهة األكثرية السنية فهذا وجه آخر 
ب�  العاقة  مسألة  اي  نفسها  للمسألة 
»ح����زب ال���ل���ه« واي������ران ومل���وق���ع اي�����ران في 
أن هامش  وامل��ؤّك��د  االقليمية.  امل��واج��ه��ة 
االس���ت���ق���ال ال��س��ي��اس��ي امل���ت���اح ل���� »ح���زب 
الله« يضيق )وقد يضمحل( مع اشتداد 
ر في املجال اإلقليمي. ولذا يتحّمل 

ّ
التوت

ال����ح����زب أك����اف����ًا ث��ق��ي��ل��ة ع���ل���ي���ه ب��امل��ن��ط��ق 
اللبناني وبما يتعدى هذا املنطق أيضًا 
الضطراره إلى دعم املوقف اإليراني في 

املواجهة السورية. 
• ال���ث���ورة ال���س���وري���ة ان��ت��ق��ل��ت م���ن ال��ط��اب��ع 
ال��س��ل��م��ي إل����ى ال��ط��اب��ع ال��ع��س��ك��ري. إل����ى أي��ن 
ال��ح��دي��ث عن  ال���ص���راع وس���ط  سينتهي ه���ذا 
طائف سوري يجمع األطراف كافة من أجل 

إنهاء األزمة؟ 
� ت�����وج�����د م���ش���ك���ل���ة ف������ي م����ع����رف����ة َم����ن 
ه����ي األط��������راف ال���ت���ي ي���ج���ب ج��م��ع��ه��ا ف��ي 
س��وري��ة. ه��ن��اك ع���دد م��ن األط����راف يمكن 
أط��راف  ه��ي  أو  تمثيلية،  غير  اعتبارها 
من  لها  م��ا  بقياس  تمثيلها  ُيمتحن  ل��م 
الساسة  ال��داخ��ل��ي��ة.  التعبئة  ع��ل��ى  ق���درة 
السوريون يسبحون في نوع من الفراغ 
التمثيلي،  ال��ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال��غ��م��وض  أو 
قيادات  أم��ره��ا  تتولى  الجارية  وال��ث��ورة 
منذ  دخلتها  التي  املرحلة  في  عسكرية 
أش��ه��ر ع����ّدة. وك��ان��ت ت��ت��ول��ى أم��ره��ا قبل 
األرض،  على  العاملة  التنسيقيات  ذل��ك 
التظاهر.  ت��زال في مرحلة  ح� كانت ال 
وق���د دف��ع��ت ال��ع��س��ك��رة ال��ح��رك��ة الشعبية 
ال��ت��ي ش��ك��ل��ت وج���ه ال���ث���ورة ف���ي ب��داي��ت��ه��ا 
ومنحتها صفتها الديموقراطية البالغة 
الهوامش، ومنعتها من  ال��وض��وح نحو 
ب��دأ  إل���ى ح��د ك��ب��ي��ر.  التعبير ع��ن نفسها 
القمع  ش��راس��ة  فرضتها  بحماية  األم���ر 
ذلك  بعد  انتقلنا  ث��م  للتظاهرات  فرضًا 
املنشق وعسكر  العسكر  ب���  إل��ى ح��رب 
ال���ن���ظ���ام ول�����م ي���ب���ق ع��م��ل��ي��ًا دور واض����ح 

لجماهير شعبية منتفضة.
 ف��ي ال��ح��ال��ة اللبنانية ك��ان��ت ق��ي��ادات 
ال���ح���رب واض���ح���ة ال���ع���ن���اوي���ن، م��ع��ل��وم��ة. 
 له 

ً
وال��ط��ائ��ف ال���ذي ح��ص��ل وج���د م��دخ��ا

في مجلس ال��ن��واب ال��ذي ك��ان ال ي��زال له 
ن���وع م��ن ال��ت��م��ث��ي��ل ال��ط��ائ��ف��ي وال��ح��ض��ور 
��خ��ذت هذه 

ُ
املؤسسي ال��ق��ائ��م. ف��ك��ان أن ات

 ل��ان��ت��ق��ال إل���ى تطبيق 
ً
امل��ؤس��س��ة م��دخ��ا

ال��ح��ل��ب��ة السياسية  إل���ى  ل��ات��ف��اق أدخ����ل 
وال��������ى ح���ل���ب���ة ال���س���ل���ط���ة أه��������ّم األط��������راف 
ليس هناك  ح��ال��ة س��وري��ة  ف��ي  املتقاتلة. 
ش������يء م����ن ه������ذا ال���ق���ب���ي���ل. ل���ي���س���ت ه��ن��اك 
تشكيلة محتملة، مماثلة للتشكيلة التي 
اللبناني  ال��ط��ائ��ف  ات���ف���اق  ال��ي��ه��ا  ان��ت��ه��ى 
ع���ل���ى م���رح���ل���ت����: م���رح���ل���ت���ه ال���ن���ي���اب���ي���ة، 
يتطّور  أن  ف��إل��ى  التطبيقية.  وم��رح��ل��ت��ه 
وض����ع امل���ع���ارض���ة ال���س���وري���ة ع��ل��ى نحو 
فعلية  سياسية  قيادة  استواءها  يؤّكد 
ك��ل تشكيلة  أن  ال��ج��اري��ة، أعتقد  ل��ل��ث��ورة 
ع صيغة ما للخروج بالباد 

ّ
سورية توق

م���ن امل��ح��ن��ة ال���ج���اري���ة س��ت��ك��ون م��ع��رض��ة 
ل��ل��ط��ع��ن ف���ي ش��رع��ي��ت��ه��ا. ي��ق��اب��ل ه����ذا أن 
النظام نفسه كطرف مفاوض هو طرف 
أص��ب��ح م��رف��وض��ًا م��ن معظم ال��س��وري���، 
وم���رف���وض���ا ال���ت���ف���اوض م��ع��ه م���ن ج��ان��ب 
أك���ث���ري���ة َم�����ن ي���ت���ص���ّدون ال����ي����وم ل��ت��م��ث��ي��ل 

الثورة السورية.
• ي��ش��ي��ر ال��ب��ع��ض إل����ى أن س���وري���ة أم���ام 
أال  التقسيم.  أو  األهلية  الحرب  إّم��ا  خيارين 

تعتقد أن هناك مبالغة في هذا الطرح؟ 
- ت�����واج�����ه س�����وري�����ة ال�����ي�����وم ن�����وع�����ًا م��ن 
ر 

ّ
املتعذ من  يجعل  السياسي  االستعصاء 

القطع باستبعاد أّي من هذين االحتمال�. 
ال��ن��زاع ال��ج��اري ح��ال��ي��ًا ي��ق��ت��رب م��ن ال��ح��رب 
األه���ل���ي���ة، وك��ل��م��ا ط��غ��ى ال��ط��اب��ع ال��ط��ائ��ف��ي، 
على النظام من جهة وعلى من يواجهونه 
الحرب  أخ���رى، أص��ب��ح سيناريو  م��ن جهة 
األهلية أقرب احتمااًل، وكلما ابتعد النظام 
ع��ن ك��ون��ه ن��ظ��ام حكم للباد ون��ظ��ام دول��ة 
اقتربنا  لجماعة طائفية  أداة  إلى  وتحول 
م����ن وض�����ع ال����ح����رب األه���ل���ي���ة. ك���ذل���ك ك��ل��م��ا 
بعد التنوع املعّبر 

ُ
اشتّدت العصبية واست

عن املجتمع في معسكر الثورة نقترب من 
ال��ح��رب األه��ل��ي��ة. وم��ع أن الصفة الطائفية 
املتنامية في صفوف الثورة السورية هي 
ال��س��وري فهذا  صفة األك��ث��ري��ة م��ن الشعب 
ال ي��ك��ف��ي ق��ط��ع��ًا مل��ن��ع ال��ت��وج��ه ن��ح��و وض��ع 

الحرب األهلية.
ل����ي����س ه����ن����اك ف�����ي ال������واق������ع م�����ن أب�������واب 
م��ف��ت��وح��ة، ف���ي ال���وق���ت ال���ح���اض���ر، ل��ل��ت��ف��اؤل 
يرسي  السورية  األزم��ة  من  قريب  بمخرج 
الثورة  حملته  م��ا  تسترشد  ق��ي��ادة  للباد 
من قيم وأهداف. والكام عن التوجه نحو 
ال��ح��رب االه��ل��ي��ة ك���ام ال يمكن رف��ض��ه. أم��ا 
يطرح  التقسيم  أخ���رى.  فمسألة  التقسيم 
مسائل  ويطرح  الدولية،  الشرعية  مسألة 
داخ����ل����ي����ة ك����ب����رى م�����ن ن�������وع م���ص���ي���ر امل�����دن 
امل��خ��ت��ل��ط��ة، وم��ص��ي��ر امل���ؤس���س���ات ال��ع��ام��ة. 
فهو بالتالي مسألة أكثر تعقيدًا بكثير إذا 
حملناه على محمل الواقعة الدولية. ليس 
تأسيس أكثر من دول��ة في سورية باألمر 
ال��س��ه��ل. ي��م��ك��ن ح��ص��ول ن���وع م���ن ال��ت��ع��ازل 
ال��ط��اب��ع الطائفي  امل��ن��اط��ق إذا ت��ك��رس  ب��� 
ُيستبعد  ولكن  ال��ج��اري  للنزاع  والجهوي 
أن ي���ن���ت���ه���ي ذل�������ك إل�������ى ت���ق���س���ي���م ب��امل��ع��ن��ى 

املؤسسي: أي قيام دولت� أو أكثر.
• ب��ع��د وص����ول اإلس��ام��ي��ن إل���ى الحكم 
على  تتخوفون  هل  العربي  الربيع  دول  في 

مستقبل األقليات؟ 
� أت���خ���وف ع��ل��ى م��س��ت��ق��ب��ل األق���ل���ي���ات، 
ب���ادئ ذي ب���دء، ح��� ت��أخ��ذ االق��ل��ي��ات في 
أقليات  أن��ه��ا ح��ص��رًا  ع��ل��ى  وع���ي نفسها 
ول��ي��س��ت شيئًا آخ���ر. وأت���خ���ّوف ع��ل��ى كل 
ب��ل��د م���ن ات���خ���اذ األك���ث���ري���ة ل��ن��ف��س��ه��ا فيه 
املستوى  ع��ل��ى  أو طائفية  ق��وم��ي��ة  ص��ف��ة 
ال��س��ي��اس��ي. ه��ذا مخيف طبعًا. وأخ���اف، 
ف��ي ال���واق���ع، م��ن ح��ص��ول ه���ذا ب��ف��ع��ٍل من 
وصول اإلسامي� إلى الحكم في بعض 

دول الربيع العربي.
 هؤالء اإلساميون يختلف وضعهم 
 م����ن دول������ة إل�����ى أخ������رى وت��خ��ت��ل��ف 

ً
أص������ا

إم����ك����ان����ات م����واج����ه����ة االج�������������راءات ال���ت���ي 
ق���د ي��ت��خ��ذون��ه��ا وت���ك���ون م���اّس���ة ب��ح��ق��وق 
م�����ا ي���س���م���ي���ه ال�����س�����ؤال االق�����ل�����ي�����ات. ل���س���ُت 
م��ح��ب��ذًا الع��ت��ب��ار اإلس��ام��ي��� امل��ص��ري��� 
ف����ي ال����وض����ع ن��ف��س��ه ه����م واإلس����ام����ي����ون 
. ول�����ك�����ن أخ���ش���ى 

ً
ال�����ت�����ون�����س�����ي�����ون، م������ث������ا

ع��ل��ى االق���ل���ي���ات وع��ل��ى األوط������ان نفسها 
م�����ن امل�����ع�����ارض�����ة اإلس�����ام�����ي�����ة ال����ج����ذري����ة 
الحكم.  إل��ى  ال��ذي��ن وص��ل��وا  لإلسامي� 
ال���ج���م���اع���ات ال��س��ل��ف��ي��ة ي��م��ك��ن أن ت��س��ل��ك 
خ���ط ِإي�����ذاء االق��ل��ي��ات وح��م��ل��ه��ا ب��ال��ت��ال��ي 
اإلسامي�  إح���راج  ب��ه��دف  التكتل  على 
ال��ح��اك��م��� ب��إظ��ه��ار ع��ج��زه��م ع���ن ت��أم��� 
ال��س��ام األه��ل��ي ف��ي ال��ب��اد وب��إظ��ه��اره��م 
وك��أن��ه��م م��ق��ّص��رون ف���ي إض���ف���اء ال��ط��اب��ع 

اإلسامي على السلطة واملجتمع. 
العربي  الجمهور  إن  ال��ق��ول  يمكن  ه��ل   •
في ظل الثورات العربية هو املحرك للتاريخ؟ 
� ب���دا ال��ج��م��ه��ور ال��ع��رب��ي، وخصوصًا 
ج��م��ه��ور ال��ش��ب��اب ع��ن��د ن��ه��وض��ه، محركًا 
ل��ه أث���ر بعيد في  ل��ل��ت��اري��خ. ه���ذا سيبقى 
م��س��ت��ق��ب��ل األوط��������ان ال���ت���ي ش���ه���دت ه���ذه 
أث��ره  النهوض  لهذا  ال��ت��ح��والت. سيبقى 
بغض النظر عن الحالة املؤسسية التي 
أثمرها ه��ذا الربيع العربي. األم��ر األه��ّم 
الشباب  العربي هو محاولة  الربيع  في 
هو  ترجيحه  يمكن  وم��ا  املستقبل.  فتح 
لن  وم���ن سيخلفهم  ال��ش��ب��اب  ه����ؤالء  أن 
ي��ق��ب��ل��وا ب��س��ه��ول��ة، ع��ل��ى االق�����ل، أن ُيغلق 

املستقبل في وجوههم مرة أخرى.

 المؤرخ اللبناني يعتبر أن أهم ما في »الربيع العربي« محاولة الشباب فتح المستقبل حتى بدا كأنه محرك للتاريخ

|  بيروت ـ من ريتا فرج  |

ي��ب��دو امل����ؤّرخ اللبناني أح��م��د ب��ي��ض��ون ش��دي��د ال��ح��رص 
والدقة على كل كلمة ينطق بها. حني تجالسه تشعر بأنك 
أمام حال معرفية متفردة في ذاتها يحار املرء من أين يبدأ 

معها، من السؤال أم االستفسار أم االستماع أم التلقي. 
ه�����دوء ص���اح���ب »ال����ص����راع ع��ل��ى ت���اري���خ ل��ب��ن��ان« خ��ال 
ال��ح��دي��ث م��ع��ه ي��ض��ف��ي ع��ل��ي��ه م���واص���ف���ات ال���ع���اِل���م ال���ع���ارف 
الذي يدور حوله وسط ضجيج  واللطيف. ورغم الصخب 

العالم العربي وفوراته االحتجاجية اال ان مؤرخنا ال يحّبذ 
ما تجدها 

ّ
اإلطاالت الكثيرة وهو من الشخصيات التي قل
تقدم حوارًا لوسيلة إعامية مرئية أو مكتوبة. 

للمرة الثالثة ضربنا املوعد مع أحمد بيضون. في العامني 
، ك��ان لنا ح��وار معه ح��ول ش��ؤون لبنانية وعربية  املاضينينْ
وث��وري.  متحول  عربي  عالم  رح��اب  ف��ي  وثقافية  سياسية 
سألناه في املقابلة األولى عن تجربته اليسارية وعن أحام 
املاضي،  ال��ق��رن  م��ن  الستينات  ف��ي حقبة  التغيير  ف��ي  جيله 
ث��ورة 14 آذار وعن  للبنان االف��ت��راض��ي، وع��ن  وع��ن إنتمائه 

الحراك العربي. وفي الحديث الثاني تحّدث صاحب »رياض 
الصلح في زمانه« عن ثورة الياسمني والشعارات التي رفعها 
الثوريون في امليدان، وعن رمزية الجمعة والجامع في الثورات 
الديني  الحكم واالص���اح  ال��ى  االساميني  العربية ووص��ول 
 
ً
والثورة السورية التي قال عنها إنها أظهرت »صمودًا مذها

حتى تاريخه«. 
النقدّي  امل��ؤرخ  ن لحديث ثالث مع 

ّ
اليوم ندش وها نحن 

تحت  وه��و  حديثًا  ال��ص��ادر  كتابه  ع��ن  لنسأله  والسجالّي 
ع���ن���وان »اإلص������اح امل������ردود وال���خ���راب امل��ن��ش��ود« إن��ط��اق��ًا 

م���ن أزم����ة ال��ن��ظ��ام ال��ل��ب��ن��ان��ي وت��ط��رق��ه ال���ى م��ف��اه��ي��م ج��دي��دة 
ك��� »ال��ط��وائ��ف املتخصصة« وم���ا امل��ق��ص��ود م��ن »امل��س��اواة 
ريجيس  الفرنسي  الفيلسوف  عن  أخذها  التي  الكارثية« 
دوبريه باإلضافة الى قضايا أخرى تتعلق بالهوية اللبنانية 
الشيعي في   � السنّي  ال��ص��راع  الوطنية وأزم��ات��ه��ا وم��ام��ح 
ر الطائفي« والتأسيس لذاكرة التوبة القومية 

ّ
لبنان و»التبل

واألزمة السورية وأوضاع األقليات مع وصول االساميني 
الى السلطة في بعض دول الربيع العربي. 

وفي ما يأتي وقائع الحوار: 

•  العالقات السنية - الشيعية في لبنان لم 
تكن قط تاريخيًا  عالقات مدموغة بسمة 

النزاع

• الدول التي يتشكل منها العالم اليوم
      ال تتأسس على أمة مندمجة

• أمراء الحرب تسلموا مقاليد البالد وتاليًا لم 
يكن واردًا  أن يعيدوا النظر في تجربتهم

• الجيل من القادة الحاليني في لبنان يصل 
إلى نهايات دوره ألسباب بعضها سياسي 

وبعضها عمري

• ثمة قدر من التعب والسأم بدأ يصيب 
الناس من املواجهة بني »8 و14 آذار«... 

ومن الفريقني معًا

• هامش االستقالل السياسي لـ »حزب الله« 
يضيق  وقد يضمحل مع اشتداد التوتر 
االقليمي والضطراره إلى دعم املوقف 

اإليراني في املواجهة السورية

أحمد بيضون


