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  ة  مأز  إلى   ةاللبنانيّ  لتكوين الدولة طوائف أهليّة المن 

 المقيمةالنظام  
 1لي مقلّدلمحّمد ع "أحزاب هللافي كتاب "قراءة 

 
 ؟ هللا أم الواحد

وهو يرقى   مصطلح "الواحد"  الواحد؟ ما ك ْنت  إَِّلا ألوثرأهي أحزاب هللا أم أحزاب  
، في تأريخه مارسيل غوشيه نااإلغريق وقد منحه معاصر إلى قدماء السفسطائيّين

  اعتماد تصّور الذات اإللهيّة  وذاك أنّ  وجاهة  جديدة. ، الديمقراطيّة  الجليل لظهورِ 
وفيه  عن شروط الغلبة التاريخيّة لعقيدة التوحيد نموذَجا  للواحد األسمى فيه تغاٍض 

بتهميش التوحيد   ها تارة  أخرىالخروج منالوحدانيِّة تارة  و  إرساءِ تران  َّلقأيضا  إغفال  
الذي يبقى فهو مشترك    وأّما مشترك الوحدانيّة  بشريّة الحديثة. مجتمعات الفي جانب من  

إلى استيعاب بمعناهما الدينّي وفيهما توق  : المسكونِة أو األّمِة  النزوع إلى واحٍد أرضيّ 
صيغة والتوق إلى وحدتها معلوم ويتّخذ  األّمِة بمعناها القوميّ البشريّة في واحد؛ 
فيتّخذ   أو النهضة ولكن يرجح  أن يتكّسر تحت ثقل وقائع اَّلختالف اإلحياء أو البعث

  ؛ المجتمع الالطبقّي وهو ذو لألفق األقصىصريحٍ من غير نبٍذ   صيغا  متزايدة النسبيّة 
على اضمحالل بقي جزئيّا  إذ اقت ِصر  ، ولكّن ما حظي به من وصف أيضا  توق كونيّ 

  ، وهذا من غير إلمام فعليّ وتجاوز الحاجة بتحقيق الوفرة الدولة وتحرير األفراد
 بمصائر الفوارق الباقيّة وبكيفيّات تدبيرها في النطاق العالمي.

تفرض على الواحد، في حاَّلته  بقيت تلك الفوارق وسواها مّما هو راهن  في كّل حال،  
البحث في  ه أنّه فرض تأجيل أثربلغ من هذه، تنّزَّلت مختلفة ومنطقا  مرحليّا  الثالث 

 الوحدة القصوى ووصل إلى حّد تجاهلها.
ظلّت تفترض كسورا  في عالم البشر وأنواعا   قى القول أّن كاّل  من هذه الوحدانيّاتيب

نوع العالقة الغالب   بين مكّوناته يضمر بعضها العداء لبعض على أنّه من التراتب
، وإن تكن بين األديان، بين األمم، بين الطبقات. العداء هو األصل في العالقة عليها

: ، وصوَّل  إلى إنشاء األحالفهنا وهناك، اآلن أو غدا    فاعيلهسياسته تقتضي الحّد من م
 أو المستهجن. والمفارق سويّ العفوّي منها أو ال

بين أحزابها:   هذه الوحدانيّات الثالث وبدرجة من التغايريقّر المؤلّف باَّلختالف ما بين  
من عناية    غير أنّي َّل أراه يولي ما يتوّجب  "أحزاب هللا".تحت اسم    عيجمعهاتلك التي  
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َّل في طموح الجهات الساعية في  في ما هي آيلة إليه في الواقع التاريخي الديناميّات
 ركابها بالضرورة.
أثمرت الطراز   الدين وَّل القوميّة وَّل الصراع الطبقيأنّه َّل  أيضا     هما يتوّجب التنبّه إلي

،  في سائر المجتمعات التي اعت مدت فيها أساسا  للسياسة نفسه من األنظمة السياسيّة
  في معظم هذه المجتمعات ولكن على تبايٍن في الموازين بينها وهي قد اعت مدت سويّة  

بينه وبين   ْعتَدُّ به  َّل َشبَه ي  وّهابّي مثال  سالم الفاإلفضال  عن التباين في المآل. 
في  اإليرانّي المقابل له النظامِ ومذهبّي النظامه  بل وَّل بين مقراطيّة المسيحيّةالدي

، لجهِة كونها أثمرت والنازيّة . أيضا  ، وهو نظاٌم مذهبي  الواحدة الوحدة الجغراسيّة
، َّل شبه  زعم لنفسه الحّق في زعامة أوروبّا وفي زعامة العالم من ثمّ  نظاما  مقتدرا  

  إلى التي انطلقت من طموح فئاٍت عسكريٍّة  يذكر بينها وبين األنظمة القوميّة العربيّة
مع ترقية المحيط الطبقّي   في مساق دعوى التحّرر القومّي،،  الترقّي الطبقيّ و  السيطرةِ 
راح يشّف، في معظم   لتفضي إلى تسييد لألجهزة اَّلستخباريّة،  الفئة  خرجت منهالذي  

أخيرا ، حصل في لحظتين   ، طائفيٍّة أو عشيريّة.عن عصبيٍّة متزايدة الضيقالحاَّلت، 
  الشيوعيّتين العظميين: اَّلتّحاد  في كّل من الدولتين عميقٌ  سياسي   انقالبٌ  متقاربتين

وأثمرا نظامين متغايرين   األولى  نقالبين  اَّلحد  أ فأطاح ، السوفياتّي والصين الشعبيّة
، في طراز العالقة بينه وبين العالم الرأسماليّ لكّلٍ منهما و، في التكوين السياسّي جّدا  
 إلخ.

، وهو يظهر ى، على الرغم من التشابه بين مرجعيّاتِهاهذا أّن أحزاب الواحد تبقمعنى  
التي تنشأ فيها  بنات المجتمعاتعند الوصول بهذه المرجعيّات إلى أقصى التجريد، 

وأّن كلفة هذا التسيِّد على  تختلف أيضا   وأّن سبلها إلى التسيِّد على تلك المجتمعات
األنظمة  ، الجسيم غالبا ، ما بين  ، وهذا إلى التباين المؤّكدنفسها تتباين أيضا    المجتمعات

  هذه المالحظة ليست تحقّقه. التي يسفر عنها هذا التسيّد  في حاِل جتماعيّة السياسيّة اَّل
، فيِصحا التجاوز  فوارق ثانويٍّة ما بين أحزاب الواحدإلى  هي إشارة عابرة  تفصيال  وَّل  

أّن األحزاب، من واحديٍّة وغير واحديّة،   بل إّن مؤّدى المالحظة وعن هذه. عن ذاك
، َّل ريَب، إلى التشابِه الهيكلّي في ما إذ تتكّون في مجتمعاٍت متباينِة التكوين، تنحو

لظهور المجتمعات السياسّي( صيغة تعولَمت )وهذه حال الدول أيضا  بما هي  بينها
لتواريخ  هي مواريث   على المجتمعات بماهذا التشابه َّل يملي نفسه تلقاء نفسه ولكّن 

َّل تتشّكل وتعمل بمعزٍل  وَّل بدَع أن تكون األحزاب، وهي   متماديٍة ولثقافاٍت متنّوعة.
، محكومة  ببنى مجتمعاتها مع العلم  عن القوى اَّلجتماعيّة األخرى، على اختالفها

 هذه البنى.على   تزعم إمالَء وجهتهاإلى تحصيل تغييراتٍ  بطموحها
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 مكّوِّناٌت للدولة الجديدة
وَّل بأغراض   بشعاِب هذا الكتاِب المتشعّب جميعا  ليس لهذه العجالة، من بعد ، أن ت ِلما 

مختلفٍة في بتناوله ممثّلين لمدارس   التوّجهكافّة . فهو متشعّب   ه التحليل المتراكبِة في
...  اإلسالمّيِ إلى الماركسيّ : من الطائفّي إلى القومّي ومن النظر اَّلجتماعّيِ السياسيّ 

األّمة إلى الدولة وبمقابلته الطائفة إلى الطبقات ومن  وهو متراكب األغراض بذهابه من  
 ، إلخ. وهذا كلّه مع استبقاء الخطاب اليساريّ وذاك القومّي بالديمقراطيّةالنظام الدينّي  

هّما  مهيمنا  على  ،والتحّرر الوطنّي أيضا  وفي اإلمبرياليّة  ،في هذه األغراض كلّها
استبقاء أعمال مهدي عامل، على التحديد، مصدر  هذا كلّه أيضا  مع  التحليل والنقد.

 .في آن  نيدٍ إلهاٍم وموضوَع تف
 ،حصرا   في صدد الطوائف والطائفيّة ههنا على ما تقّدم به المؤلّفعليه أقص ر هّمي 

موضوعٌ ذاك، في ما أرى،  مواجهته.على خطى مهدي عامل وفي  جهتِه،، من وهذا
في موضوعاٍت من قبيل الدولة والديمقراطيّة   للمجادلة، َّل فيه منطلقا  يصلح  النظر 

من هذه الموضوعات ومن ولكن بما يخّصنا، في هذه البالد، بعمومها، بالضرورة، 
 أخرى متّممٍة لها أو مستعليٍة عليها. 

َّل تكون إَِّلا بالدولِة وفي أّن الطائفة، بما هي جماعةٌ سياسيّةٌ، َّلحظ مهدي عامل 
الذي يسعه أن يكون عابرا    للطائفِة عن المذهب  وهذا صائٌب بما هو تمييزٌ  نطاقها.
في  التمّكن المحتمل للطائفة أَّّل تحتفَظ من المذهبهذا صائب أيضا  لجهة  للدول.

ِوّيِ إَِّلا  ظهورها السياسيّ  من الخليط الثقافّي الرائج فيرسم  تعّززه عناصر بعنوانه اله 
 .المكّونات اَّلجتماعيّة للطائفةبين  تحصل فيها صيغ تضامٍن وتنافٍس وصراعٍ  حدودا  
ويتميّز بهذا اَّلنحصار  جهاٌز ديني  يرعى المذهب نَْفَسه ، مع ذلك، الهويّةَ يسعف  
! –المبدئّي    هذا الصواب  على أنّ  من الجهاز السياسّي للطائفة. – المبدئّيِ وحْسب 
   منحة  ت ْنِعم  بها الدولة  على الطوائف  السياسيّةِ جسيما  إذا أضمر كوَن الصفةِ   خطأ  ينقِلب   

  السياسيّةَ  ناتِ المكوِّ لتكون هي   هذه األخيرةِ ( من جانبِ !طلٍب )بل نضالٍ  من غير
  الدولة. لس لطةِ  أطرافا   ِء قواهاَّلستِواخيٍّة يٍّة تاريأرَجحِ  ومن غيرِ  للدولةِ 

 :تهميش  واقعٍة تاريخيٍّة ضخمةٍ ، إنّما هو، على التحديد ما ينحو إليه مهدي عاملو
أيضا ،    ولكن في السوريِّة المقترنِة بها  ،، في الحالِة اللبنانيّة خصوصا  وهي أّن الطوائفَ 
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على أنّها  ، منذ نشوء الدولة المعاصرة،فرَضت نفسهاوإن إلى درجٍة أقلا حّدة ، 
يَك ْن  واتّحد في هذا الفرِض الذي لم  للدولة( )وإن لم تكن الوحيدةَ المكّونات  المتصّدرة  

بأهّمِ عناصرهما في األقّل. جهازا الطائفِة السياسيُّ والمذهبيُّ    منّة  من المحتّل األوروبيّ 
هَ القوميّ  ، بصيغتيها العروبيِّة  في حالِته السوريِّة خصوصا  ، َّل يعني هذا أّن التوجُّ

مجّرد قناعٍ لقوى هذه أو تلك    لم يكن ماثال  في الميدان وَّل أنّه كان  والسوريّة الموّسعة،
في أواخر القرن  تهله ل الدولِة العثمانيّة القوميّ نما مع كان قد فهو  من الطوائف.

مع توّطد  وصحف،    وجمعيّات  وزعاماتٍ   في أحزاب   تشّكله السياسيّ وبلغ أوجَ السابق  
   في غدوات اَّلنقالب على عبد الحميد. ، بدورها،القوميّة التركيّة

مّولت  التي    ةالبريطانيّ   بالقّوةخرج ضعيفا  من الحرب العالميّة، ملحقا   ولكّن هذا التوّجه  
مثّلها  نقائض لها ، إلى هذه الحركة،حركته القائدة وسلّحتها ولكن جّرت في ركابها

معّززين باحتاللها المتمادي لمصر والسودان وثغور اتّفاق سايكس بيكو ووعد بلفور 
أّن بريطانيا  بمع هذا َّل نقول    ثّم باحتاللها الوشيك لفلسطين والعراق.   الجزيرة العربيّة
يستوقفنا، في المعرض ها الهاشمي. وإنّما  بما فيها تعبير   العربيّة  ةالقوميّ صنعت حركة  
وسائر المدن السوريّة  دمشق وحلب في  التقت أّن الحركةَ الهاشميّةالذي نحن فيه، 

  َّلية بيروتوو القدسوسنحق وفي لبنان القديم  ينالعلويّ  بالدجبل الدروز ووفي 
.  بلُّرا  ت بل زادته تماسكها الطائفّي أو الجهويّ  استْبقَت جهويّةقوى  ة  أو جماعاٍت طائفيّ 

من والى هذه الدولة  حرص القصيرة العمر وإنّما فلم تفّرط به لوجه الدولة الفيصليّة 
  وذلك  األخير،العثمانّي  ة الموروث عن العهد على اعتماد مطلب الالمركزيّ  منها

أو بعض هم  أعيان ها التي هم  على البنى والتكاوين الموالين لإلبقاء  جانبِ  مناحتياطا  
بقيت   ، أي في ظّل اَّلنتداب،َّلحقا    ما أمكن بتدبير شؤونها.ورغبة  منهم في اَّلستقالل  

ستبقاء الوحدات تنعقد على قاعدة ا  المنعقدة في أفق الوحدة السوريّة  األحالف السياسيّة
  السعي إلى تفكيكها أو تجاوزها. ، َّل على قاعدةاَّلجتماعيّة السياسيّة القائمة

  كان حاصال  من جهةِ  التي ظهر أنّها في قيد اإلنشاء التسليم بالدولة اللبنانيّةبل إّن 
بعد  وأشياعهم اللبنانيّين جهة الوطنيّين السوريّين  وبقي حاصال  من فيصٍل ومحيطه

جاذٌب بدأ  وهذا ت وإنّما كان التجاذب يتناول توسيع لبنان القديم وحدود الدولة. هزيمته
 ١٩٣٦ولم يلبث أن خمل في سنة  على المواقع باكرا   توظيفه في الصراع السياسيّ 

من تصّدر تجاذٍب  في الساحِة اللبنانيّة زادوهو ما  اض الطرف السورّي عنه.إعرب
  ، وهو تجاذب الدولة والمدينة واألرض ما بين آخر لم يكن غادر هذه الساحةَ يوما  

 القوى الطائفيّة.
قامت ما بين قوى  ذاِت   َّل مراء في أّن أحالفا   ؟ الصراع الطبقّي في هذا كلّه أين هو

ومشايخ ومتزّعمين  في لبنان، مثال ،  وجهاء المدن السنّيّين    فريٍق من  : ما بين صفٍة طبقيّة
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  وسوء  الزعامات المكّرسة في الوسط الشيعيّ  تجبّر كانوا يحتّجون على من الشيعة
 ولكّن الالتناظَر في هذا الحلف وفي العالقة باألجنبّي، إلخ. الجماعة تصّرفها بحقوق
مضافين في مواجهة بمسلمين  بالرغبة في اَّلستقواء، سنّيّةجهة الالكان يشي، من 
  بالرغبة في إطالق ديناميٍّة تجديديّة ويشي، من الجهِة الشيعيِّة،  المتفّوقة  الكتلة المسيحيّة  

المواقع ذات الصفة  فكانت  ن الزعامة الطائفيّة.موازي ا منه في الطائفة تتغيّر بدفع
  ن بما هما تشكيال  في الحالين، في األطر السياسيّة للطائفتين الطبقيّة مستوَعبة ، 

. هذا فيما كان المعطى الطبقّي الذي موازينه السياسيّة  ينطوي كّل منهما على  متمايزان
 هذه الصفة فعال . خاذ يكبو دون اتـّ  الفاعل صفة  سياسيّة   الماركسيّة لظهوره تفترض

 
 ماّديّة  الطائفيّة 

منفردةٍ  وبما أْنشأته من مؤّسساٍت  ، بما خاضته من مواجهاتٍ ما أزعمه أّن الطائفيّة
لم تثبت في وجهها الدعاوى  ، أظَهرت حيويّة  َعْبَر تاريخِ لبنان المعاصرومشتركٍة، 

وهي لم تكن   –هذه الدعاوى . وإنّما اضط ّرت لبنانيٍّة وسوريٍّة وعربيّةٍ  من القوميّة  
ِمّضِ بمنطِقهاإلى مزيٍد من الطأطأةِ لها  –يوما  خالصة  منها  . هذه أيضا   والتكيِّف الم 

. فقد ظهَرت الطائفيّة ، من يوِم  مع الطائفيِّة والصراعِ الطائفيّ حال  الصراعِ الطبقّيِ 
 توزيعٍ  على  ِة األّول،  الدولِة اللبنانيّ 

َّل على أنّها قابٍل للتوّسع،    واردِ للمَ ماّدّيٍ  أنّها راعية 
بالماركِسيّين أن ي ِقّروا ذا ما كان يَْحس ن  هتستثار  لحمايِة اَّلستغالل. مجّرد  عصبيّاٍت 

العزيزةِ عليهم في وجه ما  " الصراعِ الطبقيّ ماّديّةِ "ِعَوض الجنوحِ إلى نْصِب به 
من زعاماٍت  سلطان القلّة المسيطرة طائفيّا  ق صاراه  تأبيد   اعتبروه خداعا  أو تضليال  

من ورائها على الكثرة المغلوبة المهانة.   وسلطاِن الرأسماليِّة التابعةوهيئاٍت مذهبيٍّة 
وإنّما هي توّسلت إليه توزيع منافع    الطائفيّةيكن قصارى  فالواقع أّن التأبيد بالخداع لم  

الخارجّي   وَّلء والتعليم والأتاحتها الدولة  أو السياسيّة،    للغاية، فضال  عن المعنويّة   ماّديّة
وإنهاِكها، بل   ، َّل إلى نخرهاوالنازعة    المؤازرة لسلطات الطوائفليبراليّة   الوعّززتها  

   الجسيم. هاكان للهجرةِ أيضا  قسط  ، هذا كْلهفي و. من نفوذها  إلى اللوِذ بها واإلفادة
الجماعات الطائفيّة ، من مرحلٍة إلى مرحلٍة، نحو أقاصي ازدادت انتشارا   تلك منافع
هذا اَّلنتشار وتزايِده  وحين أشير إلى  يوائمها من شبكات.لها ما  واست ِجدا  وأعماقها
َّل  و  ماركسيّونال َّل يَفيهاانقالباٍت في تكوين الطوائف اَّلجتماعّي السياسّي أشير إلى 
"األيدلوجيّة الطائفيّة" ما يسّمونه حقّها حين يغَلّبون، في مجاِل انتباِههم،  القوميّون

ما إسار هذا المستنقع. في  وهم بعضهم بعضا   ويكادون يقصرون هّمهم على مجادلة
 الطوائف والطائفيّة مّما تِصّح تسميت ه تاريخَ ينحو هؤَّلء إلى إهماله ليس أقلا 

فهذا  برّمته. الطائفّي اللبنانّي  ِحّسيا للنظامال تاريخَ ال يهملون وفي مساقه  ...اَّلجتماعيا 
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ه أو ستّيناته.  خمسيناتِ في عشريناِت القرن الماضي وَّل في ليس اآلن ما كانَه  النظام
َّلِت الطبقيّةِ ، فوق كّلِ َشْيٍء، ليس  وما يغفل  عنه المجادلون الماركسيّون   أقلا من التحوُّ

َّل في  ولكن في نطاق الطوائف – وهذا مع ولِعهم بالمنطِق الطبقّي! – في الطوائف
 ومع تعزيز الطائفيِّة إلى الَحّدِ األقصى َّل مع ضعضعتِها.مساق تهشيمها 

ويلبث  محّمد علي مقلّد على  ، بال كثيٍر من التحّوط، في هذه اله ّوةيقع  مهدي عامل 
ومعاينات  ما بعد  يسّوغها له نضوب اإللهام السوفياتيّ  في حاٍل من التردُّد حافّتِها

ذان  ه األسف عليه والحسرة. وكالهما لم يدرْكه مهدي عامل، مع  الحرب اللبنانيّة
 –صفة والنطاق بالغِ التفاوت بينهما في ال على وكالهما معتبٌر للغاية –ّدان المستج 
مع   ولكنجذور متشعّبة، ضاربٍة في القدم، على إبراز ما للطوائف من مقلّد يحمالن 
المطاف وإن يكن َّل  نهاية صراعا  طبقيّا  في على اعتبار الصراع الطائفّي المثابرةِ 
 لهذا األخير. –تعَنُّتا  وأصوليّة   –مهدي عامل  "النقاء" الذي أراده يدرك  
 

 مصائر ثالوث... 
بمقدار  للطوائف ولنظامها بأهليٍّة تاريخيٍّة تاّمةما يحجم عنه مؤلّفنا هنا هو اَّلعتراف 

المعاصر لتشكيِل تاريخٍ هو التاريخ  يكون تاّما : أهليٍّة    ما يسع هذا النوَع من األهليّة أن
ولإلفضاء مجراه بمقتضى ظروف الزمن والصراع في لهذا المجتمع وللتحّول 

هو  وما كان جديرا  باستيقاف المؤلّف، على األخّص،  بالمجتمع إلى حيث وصل اليوم.  
سائر التكاوين وعلى  ، أّوَّل   ،على دولتهاأحرزته الحرب من نصٍر جديٍد للطوائف ما 
والجهات، أي  ، ثانيا ، أي على العائالتفي آنٍ ها وتحّد من سلطانِ ي تتخلّل  الطائفةَ الت
بين الطوائف بالقياس إلى ما كان ، وعلى درجاِت التخالِط خصوصا   والمدن اطقالمن

من الطبقات اَّلجتماعيّة  درجة الوحدة المتاحة لكلٍّ ثالثا ، وعلى  ،جاريا  قبل الحرب
في هذا كلّه . أمعنت الحرب دمارا  واحتمال ظهورها السياسّي بما هي طبقةٌ، رابعا  

.  ، نصرا  مؤّزرا  للمجتمع وللنظام متغلّبةٌ  وحدات سياسيّةٌ للطوائف، بما هي  وحقّقَت
  متدُّ ولسوف يما كان يظنّه أو يأمله مهدي عامل وكث ٌر سواه من رعيله. وهذا بخالف 

انتصار الطائفيِّة هذا قد  قبل أن يظهر للعيان أّن الجديدة  اَّلنتظار حتّى مطالع األلفيّة
 .. . الشوِط لصالحيِّة نظامها التاريخيّةنهايةَ أيضا   يكون 

، في نطاِق جماعةٍ كنّا نفي النصِف الثاني من ستّينات القرن الفائت،   ماركسيّةٍ  تداول 
ال  للحياة السياسيّة ، ِذْكَر ثالوثٍ صغيرةٍ َسّمت نفسها "لبنان اَّلشتراكي"  نراه مشّكِ

كان أركان هذا   وتبعيِّة النظام لإلمبرياليّة.وحاجبا  لحقائق الصراع الطبقّي  اللبنانيّة
ولم نكن   العائلة والمنطقة والطائفة.وَن الثالوث، وأركان النظام السياسّي بالتالي، ي َسمّ 

فلقد نحت الحرب  إلى تهميش نخّمن آنذاك أّن ثالوثنا هذا بات منذورا  للتهاوي القريب.  
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كاّل  من الطوائف الخائضِة غمارها وإلى تغليب الثالث، إذ أمّدت الركنين األّولين فيه 
المتصّدرةَ على شأن الطائفة    مسيطرة بات لها أن تّدعي القيمومةبقّوةٍ سياسيٍّة عسكريّةٍ 

حوزاِت العوائل وتخوم  ، متجاوزة ، إلى حّدٍ معتبٍر، ياسّي وعلى شؤوٍن أخرى لهاالس
داعٍ حاسٌم  التحّول الذي نعى إلينا ثالوثنا العزيز  وكان لهذا    .المدن  دمعها تباع  و  المناطق

بالعوائل المتصارعة وَّل بالمناطق المتنافسة  وهو أّن الحرب، بما هي حرٌب، َّل ت خاض  
والمناطق شيئا  من  وإذا هي استْبقت للعوائل وإنّما تفرض درجة  من الوحدة أرفع. 

عفها بالضرورة، على  التي كانت لها فهي تبّدل  في أوزان هذه الحيثيّاِت وت ضالحيثِيّاتِ 
 " من تراتٍب ومركزيّة.لدواعي "وحدة الطائفة وتخضعها اإلجماِل،

كفّة  اإلقرار ي فهم لبنان  ما بعد الحرب وَّل ترجح     من غير اإللمام بالحرب ومنطقها، َّل
ى مقاليد الحياة اَّلقتصاديّة  َوْحَدها، بل علالطوائف، َّل على الحياة السياسيّة  باستحواذ

( بما هي أيضا   اها، في هذا  وتمِسك  ق والحقوق واردِ للم توزيعٍ  شبكات   )أي الطوائف 
في الحياة اَّلقتصاديّة أيضا  وتستوي  الدولة وتفرض ألعيانها مواقَع  السبيل، بمقاليد
ذكر ظواهَر ناظما  َّل ينفع في دحض غلبته  لوجوه الحياة اَّلجتماعيّة كافّة :    ناظما  رئيسا  

 أهّميّته.  للخروج عليه بْعض ها َّل ت ْنَكر  
 

 ... أصل اإلنكار
بتمام أهليّته  واَّلعتراف لنظام الطوائف يحول  دون ماركسّيٍ يريد نفسه نقديّا  ما الذي 
على انكشاف إفضائها، منذ الحرب    –في ما آمل     –: أهليّته التي نعاين اليوَم  التاريخيّة
وهذا مع أّن  لهذا النظام، من جهتي، مخرجا  منه.  إلى مأزٍق مميٍت َّل أرىاألقّل، 

بما هي مجتمٌع ودولة. فهذا اَّلحتمال   قد يكون تعذّرا  لبقاء البالد نفسها التعذّر ههنا
  البالد سبيال  إلى إبعاده. ماثٌل، واألمل  أن يجد شباب   الفاجع

قهم ومن تعريٍض وإزراٍء بحقوالنظام الطائفّي ما يغّطيه من استغالٍل للبشر    هل تغطية
وديٍة باَّلستقالل  ومن تبعيٍّة م   نزاع والدمار من داخليٍّة وخارجيّةٍ لضروٍب من الللبالد 

بهذا اَّلنتظام الذي  موجٌب ردا الطائفّيِ إلى غيره لضروب النزاع تلك سبٌب ومزّكيٍة 
 وإلى السيطرةِ َردُّ بدوره إلى الطبقّي أي إلى "اَّلجتماعّي" الذي ي  أْدَمنَه الماركسيّون: 

 ؟ ّول المجتمعاِت إلى ما هي أصال  الخارجيِّة وهي َّل تملك  أن ت حَ 
أقرب    ولكنّهاأيضا  ضئيلة الق وام  أخرىدوٍل نجد لها معادَّلٍت في  هذه الِعاّلت  كلّها

هناك، الخطيرة  الطبقيّة، على عاّلِت نظامها    وما يستبقي السيطرة  إلى السويّة الطبقيّة.
ي سأل عنه   هذا اَّلستبقاء ها البارزة هنا.، على عوراتل ه الصيغةَ الطائفيّةحفظ معادِ 

، إلى خوض حياتهم في ما تيّسر من أط ر  وميل  بشِره، بمعظمهمتاريخ المجتمع كلّه 
اَّلنقالب تقول قولهم إن هم رغبوا في  بعاد هم تشّكَل قوى وازنٍة  واستالمحدودة    التضامن
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يقطع هذا الميَل   وما. واإلفضاَء من النظام القائم إلى آخر مغاير على هذه األطر
ليس الوعظ    ،بعض  الماركسيّين لماما  إلى نعتِِه ب"اَّلستالب"  يفطن  ، وهو ماالمحافظَ 
إذ هذه تلزم ذوي الَميِل   .األْزمات  الكبرىبل  أيدلوجيّا " "نضاَّل  المسّميان  والتحذير

إعادةٌ تكون عسيرة ، في  ما هم عليه. وهذهبإعادة النظر في المذكور، أو كثرة  منهم، 
 للنظام  ةَ فإّن األجنحةَ الطائفيّ   . وهي في ص لِب ما نحن فيه من أزمِة نظاٍم ووجود.العادة

تابعِة  الكتَِل العلى مثابرةِ على توزيع ما كانت تستقيم به سيطرت ها قد أخفقت َّل في ال
ويقيم    لها وحْسب  بل أيضا  في حفِظ الهيكِل الجامعِ الذي كان َّل يزال  يجَمع  شتاتَها

ِم مصيرهببعِده المالّيِ    هيَكل  الدولة  ويؤوي فساَدها، وهو  نظاَمها ومصير الهيكل   وبتالز 
الطائفيّة  وَّل تزال  هي  وقد كانت القوى . للمجتمعِ ك لّه، ومن ثَما اَّلقتصادّي، المالّيِ 
التباد ِل وهي المتحّكمة  في مجرى  جناحي الهيكِل الواحد الهيكلين أو بينَ  ر بينالجس
في  ،، بأطرافِها المقّدمينكبرى إذ هي مهيمنةٌ على السياسّي منهما وشريكةٌ  :بينهما

ع  بينَهااآلخر.   في النهِب ، دون لزوِم حدٍّ ، بما هو تساب ٌق في النهبوقد حاَل التناز 
      يحفَظ  الهيَكَل كلاه  من البَوار...

 صالحيّتها للطائفيّة ب من اَّلعتراف  ما الذي يمنع محّمد علي مقلّدمّرة  أخرى،  
يرتَِضه ولم    جميعا  إلمالءاته المختلفة إلى أمسالتاريخيّة لتدبير مجتمعنا تدبيرا  خضعنا  

 يمنع المؤلّف من اإلقرار للنظام الطائفيّ ما الذي ؟ أو يسلّم به كثيرون منّا مع ذلك
وانتهت به وبنا     استوعبها طوال قرٍن من الزمانسلميٍّة أو عنفيّةٍ لتقبّل تحّوَّلٍت    تهبأهليّ 

 ه البائس؟ إلى إفالس اليوم وأفق
يدعى كارل  الثالثين من عمره كان على َعتبةِ أْلَمِعي  ، وضع شاّب ١٨٤٨في سنة 
"بيان   ع ِرف باسموحمل مذّاك توقيعه وتوقيع صديقه فريدريش إنجلز كتيّبا   ماركس

بعبارةٍ لم يتيّسر لعبارةٍ أخرى بعدها ،  وطئةيبدأ  نصُّ الك تيّب، بَْعَد الت   ".الحزب الشيوعيّ 
"إّن تاريخ كّل  الحديث، وهي هذه: من نفوٍذ وب ْعِد أثٍر في تاريخ العالم  ما تيّسر لها
 "الصراع بين الطبقات.هذا، لم يكن غير تاريخ ى يوِمنا  مجتمعٍ، حتّ 

لهذا  ةٍ لمسار التصّور الماركسّي  بصراع الطبقات أرمي وَّل إلى استعاد  َّل إلى اإلزراء
ولطرفيه أو  ("هلمؤّرخين سبقوه بالفضل في "اكتشافِ )الذي أقرا ماركس  الصراع
مديدا   وإنّما أَّلحظ  إزراء   ومعها طاقتي َّل تتّسعان لها. أعلم أّن هذه العجالة أطرافه

جنح إليه الماركسيّون، والمنّظرون لمجتمعات العالم الثالث من بينهم، على  
ها القبائل و لما يسّميه غوشيه "الوجود سويّة " بأطر أخرى الخصوص، اإلثنيَات  وأَهمُّ
 صمد لجهودٍ  أّن الماركسيّة الغربيّة نفسها عانت حرجا  مديدا   أَّلحظ أيضا   والطوائف.

قوميّة، بما فيها الحروب ال هاوأّن ردّ  وصراعاتها اتإزاء القوميّ بذلت لمداراته 
لنظر متحّرٍر إلى ترسيمة الصراع الطبقّي، بقي َّل يستقيم  الحروب بين اإلمبرياليّات،  
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ه بأ  َّلنتظام السياسّي للمجتمعاتتسمية الم يستعر ل  وهذا حين   .من التصلّب األصوليّ  ّمِ
 وغير  أكل عليها النقد الماركسيُّ  الس نّة  األخيرة  . وهذه الفوقيّة" ة مصطلح  "البني وأبيه،

ولوفور فإلى    : من غرامشي إلى كاستورياديسغير قصير  زمنٍ من    الماركسّي وشرب
 . غوشيه أيضا ، إلخ

المشار   واَّلختزال  الماركسّي سالحا  عموميّا  لعمل الردّ ولقد كان تصّور "األيدلوجيّة"  
  تتوَّّله األيدلوجيّة   أّن ثّمة تمويها  رضَ فافت   . على اختالف أط ِر الصراع المستهدفة إليه

عن تعيين   والتيهَ الفعليّة  اإلعراَض عن مصالحهم للمستغَلّينالقوميّة، مثال ، يسّوغ 
ما كان يهمله هذا   ويتعّرضون للقتل في سبيل أعدائهم.  فيقاتلون أشباههمعدّوهم 
، مثال ، وإن تشّكلت مجتمعاتها من ، هو أّن الدولالتمويه دعوى، المتسلّح ب التهويم
َّل   : أطرا  للعيش وللصراع)بما فيها البعد المادّي( األبعاد تبقى أطرا  مستتّمةَ ، طبقاتٍ 

ْستَْهَجٍن أو باستاِلٍب  تختصر بوَّلٍء نفسّيٍ  بل هي َّل  أثمره تمويه اَّلستغالل الطبقي.م 
ما أهمله التهويم المشار إليه أيضا     . هذا اَّلستغالل نفسهٍر لأطإلى    أيضا  تقبل  اَّلختزال  

الرأسمالّي تاريخها باختزالها إلى البعد في مجتمعاٍت َّل يأذن  ،أّن الطوائف أو القبائل
وتمنع ظهورها  فتجّزئ كاّل  منها  يسعها أن تكون مستعلية  على الطبقات ،من نظامها

الباب مفتوحا    تدعَ  وأن شرطا  لوجود الطبقة نفسه  ، ال  مث ، لينين جعلهالسياسّي الذي 
التمويه األيدلوجّي المزعوم   الواحدة: لصراعٍ َّل يستغرقهللصراع بين شطور الطبقة 

وحداٌت تاّمة األهليّة التاريخيّة  بديه  ت  وإنّما يحفزه إصراٌر على البقاء    –  !ىمّرة  أخر  –
 ما دامت الوحدات المشار إليها قادرة  على مواجهة هذه األهليّة قائمة : أي  طالما بقيت

، مكّوناٍت باَّلستواء، عبر ممثّليهاالمنطق الرأسمالّي باستيعابه وعلى مواجهة الدولة 
 لسلطتها.

 
 االستالب  ومعانَدة  الموت الشارونيّ 

إحجاٍم   وما يليِه من  ،األصلّيِ   ، بمعناه  الماركِسّيِ اَّلستالَب في المجتمعأّن  صفوة  القوِل  
الواقع فيستقيم تغييرها   َّل ي َردُّ إلى بنى  فكريٍّة زائغٍة عن ، غالٍب عن الصراعِ والتغييرِ 

، في العرِف الماركسّيِ نفِسه، رض وٌخ لبالنضال األيدلوجّيِ   ثقل  وحَده . وإنّما اَّلستالب 
ت داري ما تفترضه   يجوز أن نسّميها مؤّسسات المجتمع  اجتماعيٍّة متضافرةِ األبعاد  بنى  

النطاق وبما تستطيعه  واسعِة  تتيحه من فوائَد حّسيٍّة ومعنويّة بما  من تمييٍز واستغاللٍ 
النظاِم  حالَ  ، إلى أْمِس،وقد كانت هذهالوجوه.  يقمعٍ متداخلَ و إخضاعٍ  أيضا  من

ها  وبما في ،، على أنواِعهاقوى الطوائف ومؤّسساتها الطائفّيِ ومؤّسساته بما فيها
مداراةِ الصموِد المتمادي وَّل هو أفلَح في النظام  في هذا  يفلحمؤّسسات الدولة. لم 

يِصحُّ أن تفترض  ةِ في صراعٍ بالمواجهِة الظافر ت عقودا  التي تمادَ  نةمعلَ ال أعطاله
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لتَصدُِّر هذا النوع  في ذلك كلّه بالرْدعِ اإلجمالّي وإنّما أفلََح  غلبة الصفِة الطبقيِّة عليه
فرض الصفِة الطائفيِّة على الصراعِ وعلى خفوتِِه  وهو قد استعان في من الصراع. 

المناَهبِة بإدارة الدولِة وفَق منطِق وسائَل وموارد:  أيمان الطوائف من ملكته بماتباعا  
(  وجعلهما يبدواِن بال حدّ  فخُّ اَّلستدانةِ  ره ما)وقد يسّ المنتشر من الفساِد والتك سُِّب 

ذ  وتعطي وبالتبعيِّة  سلطِة القانون استضعافِ وب وبما أتاحته سياسة  لقوى  إقليميٍّة تأخ 
 صريفِ وتسويق الخدماِت وت دفِق األموالمن وموجات  الهجرةِ المفتوحِة  سوقال

هِ  ...الكفاءات وما يثمره من نزعٍة   بين العصبِيّاتِ  – بَْعَد ذلك كلِّهولكن  – ثّم بالتواج 
وضَع حّدا   هكذا لم يكن استعار  الصراعِ الطبقّي ما  ..  الهياكِل الطائفيِّة طبعا .إلى حفظِ 

بقَي  كسب. فإّن هذا السٍب غالٍب للوَّلءاِت األهليّةلما كان النظام  قد أفلَح فيه من ك
وأّما  ناميِة اَّلستعصاء. في أْزمٍة متيتخبّط  نفسه النظام  فيما األخيرة ممكنا  عبر الع قودِ 

َشْيٍء، ، قَْبَل كّل الوَّلء فإنّما هو ما جعََل األزمةَ تتكّشف أخيرا  عن تضعض عٍ في
ّشف  المناَهبِة وما يصل  شوِطه بما في ذلك تكل  ما يبدو نهاية  وصول  منطِق المناَهبِة إلى  

والفساد،   نَْهبا  آجال ، من خالِل الديِن العامّ  عن كونِها  ثمارها إلى جمهوِر اللبنانيّينمن 
لريعِ   التضاؤِل البارز... وهذا فضال  عن  ألمواِل هذا الجمهوِر نفِسهعلى الخ صوِص،  

وقد كان لصراعِ الخارجيِّة وما تستدرجه السوق المفتوحة  من خدمات. التبعيّاِت 
 ماثٌل للعيان من هذا التضاؤل.  نصيٌب األجنحِة الطائفيِّة ولحصائله السياسيّةِ 

 
 النظاِم الطائفّيِ في الحرِب ما يفيد ه  التتَبُّع  العيانّي لَمسارِ  ، على وجِه اإلجماِل،هذا   

تاريخّيٍ إلمكاٍن    المبدئيُّ الماركسّي    نكار  اإل  وهذا ما َّل ينفَع  في رصِدهِ   وبعَدها. األهلْيِة  
تستعلي فيها مكّوناٌت هو إمكان مجتمعاٍت    ِضه،في طوِل التاريخِ العالَمّيِ وَعرْ ،  متحقّق
وتمنع ظهور كّل منها موّحدةَ  مجّزأة  وتطّوعها  الطبقاتِ  فت بقيعلى الطبقات  أخرى

ن ها منإلى الحدِّ  ظاهرةَ الصفِة السياسيّةو القيادةِ والصفِّ  صفتها هذه   منحِ   الذي يمّكِ
كثيٍر أو قليٍل  الذي تجنح  به الوقائع  الدامغة  إلى  ... هذا اإلنكار   لصراعٍ اجتماعّيٍ جامعٍ 

، يواجه المؤلّف  إلى كتاب محّمد علي مقلّد.  يصل  منه رشاٌش كثيٌف    من التردُِّد والَحَرج،
ذ  عليها، بيَن ما يأخ   "أصوليّةَ" مهدي عامل على ما أَشْرنا إليه،  ذ ،  الماركسيّةَ فيأخ 

ويقرُّ للطوائِف . تفترضه للصراع الطبقيّ  أرثوذكسّيِ الَمْنشإ،، "نقاٍء" ماوَحها إلى جن
،  على أّن تاريخ الطائفيِّة، بما هي نظامٌ  ها في تاريخ البالد اَّلجتماعّي.أيضا  بتجذّر
هِ يَفوت ه وتَ  حقبٍة في  ،تاريخيٍّة كانت له هذا النظام نحو فقداِن أهليٍّة فوت ه كيِفيّات  توجُّ
ه. لنظاٍم افتراضّيٍ تكن، على الرغم من عاّلتِه،   ، ولممضت  يغايِر 

اجتماعيّةٌ سياسيّةٌ اَّلعتراف  بأّن هذه األهليّة، وهي في مساقِه،  ، وإنْ أَهمُّ من هذا
فإّن إنكاَر هذا   في هذا المجتمع.  بقيَت محجوبة  عن الطبقاتِ واجتماعيّةٌ اقتصاديّةٌ معا ،  
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لَطافا " األمرِ  عليه في حالة عامل، يستوي حائال   في حالة مقلّد عّما هو ، وإن يكن "م 
نعاين ه من    إلى نوعٍ    التي أفضت بالنظاِم الطائفيّ دون أموٍر عّدةٍ من بينِها تبيُّن  المسالكِ 

المتاحِة تبيُّن  الس ب ِل  ومن بينِها أيضا     بالشارونّي!()قد يِصحُّ نعت ه     السريرّي المديدِ الموِت  
آِخَر العَْهِد بهذا   الخروج  ظاِم من غيِر أن يكون بالمجتمع اللبنانّي من هذا النللخروجِ 
 نَْفِسه. المجتمع 

 

 2020بيروت، كانون الثاني  
 

 


