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! التعطيل  أَْوجُ   التفعيل  أَْوجُ  :الدولة  مائةُ عاٍم من طائفيّة  
 

 ن وأحمد بيض 
 
 

ناً:   عليه   قاً كام  هُ مأز  فإّن االنتظاَم اللبنانيَّ القائَم يواج   
 فإذا هو تكَّيَّف بمنطق  العدالة  االجتماعيّة  الجديد  وبتطلّعات  

أْمَكَن أن يَْستجل َب إخالالً  العناصر  المستَجّدة  التَْسييس     
بميزان  القوى التقليدّي ، مع العلم  باضطراب ه  الحاصل؛ وإذا هو    

َج التدميَر التامَّ للنظام  السياسّي.   لم يتكَّيّْف أْمَكَن أن يَْستدر   
 

   (1968)الجمهوريّة الهَّشة ، هدسونمايكل  

        
 

 
 "الصيغة" الطويل  مخاضُ 
الكبير    نشأتْ  لبنان  بالتالي(  )وتقاسيمَ   في حدود  لألرض    سنة    مائة    قَْبلَ   دولةُ  للسّكان    

 الفرنسّي    االحتالل    يالكبرى وسنتَ   الحرب    عظمَ م  قَ استغرَ    من الترّدد  خالََط رسَمها كثير  
الذي كان قد    المبدإ الطائفّي  على    هذه الدولة    تنظيمُ   يَ . وأرس  1اللتين تبعتاها  البريطانّي  

  السابقَ   ولكّن هذا التطبيقَ   .2القائّمقاميّتَين والمتصّرفيّة  يفي نظامَ   هُ إنشاَءها تطبيقُ   سبقَ 
تّخذُ  تو   تتعّددُ   اتُهامؤّسس   التي راحتْ حاجةَ الدولة  الجديدة    دُ يستنف    البسيطُ   هُ نموذجُ   يَُكنْ   لم

 المرّكب. صفةَ النظام  بينَها  العالقاتُ 
بقَي تطبيقُه   على حال  فوراً.  وال مواقُف أطراف ه  الطائفي    لم يستقّر المبدأُ   النظام  في هذا  

  ظلّت   مّدة  االنتداب تقريباً،   فطوالَ   الطائفيّةُ فيه رجراجةً.  وبقيت الموازينُ   جاً جزئيّاً ولز  
ما    أبرزَ   ولعلَّ   الطوائف.  بينَ   تتنقّلُ   ،هُ وبعدَ   الدستور    قَْبلَ ،  الثالث    الرئاسات  كلٌّ من  
المعرض  التنويهَ   يستحق   هذا  في  دبّاس  ،  شارل  رئاسةُ  المديدةُ ،    األرثوذكسّي 

ً   مستقّرة  غيرَ   للتمثيل    الطائفيّةُ   الموازينُ   ظلّتو  .3للجمهوريّة  الدستورَ .  أيضا إّن    بل 
ً   العاّمة    وفي اإلدارة    في الحكومة    الطائفيَّ   التمثيلَ   لَ جعَ   هُ نفسَ   وكانت فتراتُ .  4أمراً مؤقّتا

  حَ أصبَ   بحيثُ   هذا العهدَ   تتخلّلُ   المباشر    االنتدابّي    الحكم  الجنوح إلى  و  الدستور    تعطيل  

 
1   .5p. raboulsi (2007), cha; T351-289 et pp. 346-Rabbath (1973), pp. 281 
 . 61-57( صص 1973. رستم )107-106( صص 1967الصليبي )  2
   . 375 –  303( صص 1995جحا ) 3
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  " ه وطنيّتُ "  لبثَتْ " الذي  الوطنّي    الُحْكم  "  سنوات    عدد  بعيد  عن    غيرَ   من األعوام  مجموُعها  
 .5أجهزةً ومستشارينفّوضاً سامياً وم ،السلطة  المنتدبة   بتحّكم  جّداً  مشوبةً 

  "إّن هذه الدولةَ   قيلَ   األهليّة    هاولمراجع    السّكان    ل  لكتَ   السياسيّة  العاّمة    في المواقف     
ة  نسبيّة  من  صحّ   غيرُ   لَهُ   تَُكنْ لم    مَ ولكّن هذا الحكْ ."  ونصُف سّكان ها رافض  لها  نشأتْ 
  " تكبيرَ "ثّمةَ من يرى أّن    ، بقيَ معاً. فمن الجهة  الموالية    المعارضين والموالين  يجهتَ 

القديم   ويَ   جاءَ   لبنان  نُ ْستَ مفرطاً  جبل    ْحس  عن  و  عامل    التخلّي  طرابلس   هاريف  وعن 
 ً   وازنينَ   ساسة  مسلمينَ   إقبالُ    من السرعة  بشيء    ازدادَ   المعارضة    . ومن الجهة    خصوصا

الدخول   السلطة    والتعاون    دة  الجدي  الدولة    مؤّسسات    في  على  غير     المنتدبة    مع  من 
ينَ وهذا مع بقاء  آخَ   الشركة.  شروط    إلى تحسين    الَسْعي  إعراض  عن   ً ر    ، ، وازنيَن أيضا

بيّن   بتفاوت   ولكن  ،  بسوريّة  لتحاق  باال  والمطالبة    القائم    اللبنانّي    معارضة  الكيان  على  
 .6جّدية  المطالبةفي إلى التراخي  وميل  إجمالّي   هذه المعارضة   حّدة   في

  الوطنيّة    الكتلة    أّدى تسليمُ   ، إذْ األخير    فاصالً في هذا المساق    1936  عامُ   هذا وقد كانَ 

  االنتداب    دولة    تسليم    لقاءَ   القائمة    اللبنانيّة    الجمهوريّة    بحدود    المنتدبة    للسلطة    دمشق  في
من    الوحدة    أنصار    إلى تسليم    هاسوريّة واستقالل    بوحدة  ...(  ام  بال إبر  تْ بقيَ في معاهدة   )

وإلى   ه  إلى استقالل    مْ مع غيره    الَسْعي  على    مْ ر  هّمه  صْ وإلى قَ   كيان  القائم  بال  ينَ اللبنانيّ 
مْ نصيب   تحسين    . همن دولت   ه 
، في مطلع السنة سنّي للمّرة  األولى  سياسّي    م  أّوالً في تسل    هذا التسليم    مفاعيلُ   تْ ظهرَ 
 تلك الطائفة   حظ  أن كان  بَْعدَ   . وهذا()وهو خير الدين األحدب رئاسةَ الحكومة   التالية،

الرئاسات   على  المعهودة    من  َر  اقتُص  الجسر   منها  سياسّي    م  تسل    قد  محّمد  الشيخ    هو 
ً )  النّواب    مجلس    رئاسةَ   مَّ ثُ   العابر    الشيوخ    مجلس  رئاسةَ     هو موسى نّمور   ونّي  مار ل  َخلَفا

  على أثر    الدستور    ميد  بتج   انتهتْ   ات  لسنووذلك    (وَسلَفاً ألُرثوذكسّي  هو شارل دبّاس!
 آخرُ   سياسيٌّ   اهنفسَ   الرئاسة  الثانية    سّدةَ   مَ تسنَّ   وقد  .7لرئاسة  الجمهوريّة  نَْفَسهُ   ه  ترشيح  

    .8في ُمّدة  الحقة خالد شهاب   هو األميرُ  من السنّة  
التسليم    تْ ظهرَ  )وهذا هو األمُر األَهم (  اإلسالمّي    مفاعيُل  التجميد     بالدولة  أيضاً  بعد 

  اإلسالمّي   المسيحّي   في االنحياز  ، الثانية الحرب  العالميّة   نشوبُ   هُ الذي فرضَ  السياسّي  

 
. ثّم إنّه  1934، باستثناء  أحكام محدودة النطاق منه كانت قد ُحّررت في مطلع العام 1937وبقي معلّقاً إلى مطلع سنة  1932في أيّار  ُعلّق الدستور   5

. فتكون مّدة تعليقه اإلجماليّة جاوزت ثماني سنوات من  1943 في آذار مع نشوب الحرب العالميّة الثانية، ولم يحّرر إالّ  1939ُعلّق مجّدداً في أيلول 

 Rabbath, op. cit., pp. 393 – 395, 418, 424( انقضت بين إقرار الدستور ونهاية االنتداب. را. 1943-1926سنة وبضعة أشهر ) 17أصل 
et 451. 

 صلين الثاني عشر والثالث عشر. ورا بصدد تكوين السلطة وتوزيعها في ظّل االنتداب: جحا، مم، الف
 جحا، مم، الفصل الرابع عشر.   6
 . 563  – 562وصص  349 –  339وصص  305 –  303وصص   255مم، ص  7
. ويشير الشيخ بشارة الخوري إلى أن الرئاستين الثانية والثالثة أصبحتا في يَدي سنّيين عند تشكيل األحدب  209، ص 1( ج  1960الخوري )   8

 حكومته األولى غداة انتخاب شهاب رئيساً لمجلس النّواب. 
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  من سياسة     مشتركة  مديدة  له معاناة    تْ ، وهو انحياز  مّهدَ االستقالل    إلى قضيّة    الواسع  
تجميد    االقتصاديّة    االنتداب   الُحْكَم   الدستوريّة    مؤّسسات  لل  المتكّرر    ه  ومن  ل  ليُزاو 
 .9المباشر

 
 لميثاق من حال  إلى حال ا

ً   زَ قد أحرَ   الدولة    لتنظيم    الطائفّي    إالمبد  تطبيقُ   يَُكنْ لم  ،  حال    في كّل   في  ،  استقراراً فعليّا
لم تستقّر    الثالثَ   فننسى كثيراً أّن الرئاسات    االستقالل    وأّما في عهد    كلّها.  االنتداب    مّدة  

ُل هذا)وال  الحالّي    الطائفّي    هاعلى توزيع   بين    االنتقال    تعثّر  جانباً حالةَ    أن نضع    يُْبط 

  في هذا العام  .  1947  عام    بَْعدَ إ الَّ  (  10مّرتين   َضتْ وهذه حالة  عرَ   ،ة  للجمهوريّ   ْين  يسَ رئ

لَ "الميثاق  الوطنّي "  هو مصَطلَُح  مصطلَح     الواسع    التداول    مجالَ   دخلَ   ،ه  نفس   ، بنتيجة  ُجع 
َم  1943سنة   إلى    هوجرى رد    النظام  اً عاّماً لطائفيّة   عنوان  ،للوقائع    رخ  صاتزوير    ، فُزع 

غيْ   أنّهُ  مَ   رُ اتّفاق   أبر  الصلح  نَ بيْ   مكتوب   الخوري ورياض  تكليف    بشارة  هذا    عشيّةَ 
لَ األولى.    االستقالل    حكومة    تأليفَ   األخير   ً   " هذا "الميثاقُ وقد ُحّم  توزيع     مضامينَ   الحقا
الدولة    للمناصب  طائفّي    مخيّلة  وألجهزة   بنات   من  مضاميُن  وهي  في ،  الراغبين   
ها  . فرض 
" الوطنيّة    الكتلة  "  عهد  إلى    ، في المجال المشرقّي،الذي يرقى  هذا المصطلحَ   أنّ   فالواقعُ 

 في أواخر    ينَ لبنانيّ    ينَ بين مثقّف    تْ جرَ   وإلى مداوالت    الثالثينات    في مطلع    السوريّة  األّول  
ً   ْجر  ، لم يَ هانفس    الثالثينات     الصلح في سنة    بشارة الخوري وال رياض  على لسان    َحقّا

السنوات    1943 في  رَ الالحقة  القليلة    وال  اقتُص  وإنّما  العام،أمره  .  ذلك  في  على    ، 

الصلحيّة    الحكومة    خالد إلى بيان    محّمد توفيق  ومن المفتي  "النهار"  دة  من جري  ْين  إشارتَ 
ً   هُ إذ اقترحا اعتبارَ   األولى من رئيس الجمهوريّة    وهو ما لقي موافقةً .  ""ميثاقاً وطنيّا

دعوة  صريحة  إلى  ، على  انطوى، بين ما انطوى عليه    هذا البيانُ لى المفتي.  في رّده ع
  وحْسبُ ! ليس هذا  "يقظة  وطنيّة"  يَْومَ   متى حلَّ   هذا اإللغاء    يَْومَ معتبراً    الطائفيّة    إلغاء  

في    الثانيةَ   هُ حكومتَ   ه  عند تشكيل    يّاً لهذا اإللغاء  برنامجاً تنفيذ   عَ بل إّن رياض الصلح وضَ 

 
احتكار التبغ في المّدة نفسها: مم، الفصل التاسع عشر. را.  وبصدد أزمة   385 – 382را. بصدد األزمة االقتصاديّة في الثالثينات: جحا، مم، صص  9

  impression 1968), pp. 271 ndLongrigg (1958; 2-.283أيضاً: 
ثّم تواَصل في معركة االستقالل بفصول ها   1941وأّما التقارب المسيحّي اإلسالمّي فظهر تجسيد  بارز  له في مؤتمر بكركي الذي انعقد يوم عيد الميالد 

 ( بصدد معركة االستقالل. 1997،  2الطبعة   –  1953بصدد مؤتَمر بكركي ورا. تقّي الدين ) 754 –  752مم، صص جحا، لمعلومة. را. ا
  ها قائد الجيش فؤاد شهابسَ أَ ر  عسكريّة انتقلت صالحيّاته مؤقّتاً إلى حكومة ، 5219، في أيلول  عند استقالة بشارة الخوري من رئاسة الجمهوريّة  10

اعتُمَد اإلجراء نفسه مع انتهاء والية أمين الجميّل   1988وفي سنة  بأربعة أيّام.ئيساً للجمهوريّة بعد تشكيلها  ت مهّمتها بانتخاب كميل شمعون روانته

حكومة سليم   استأنفتسها العماد ميشال عون بقيت محّل نزاع فأَ الرئاسيّة دون التمّكن من انتخاب خلَف  له. ولكّن شرعيّة الحكومة االنتقاليّة التي ر
 الحّص السابقة لها ممارسة السلطة ليصبح للبالد حكومتان... 
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التالي العام   البرنامجَ .  نهاية   هذا    رئيسُ   موأّولُهُ   ة  الساس  مقاومةُ   هُ تنفيذَ   تْ عّطلَ   ولكّن 
 .  11الجمهوريّة 
بَ " إذ  الميثاقيّةَ "  المزعومة    الطائفّي     التوزيع  حبيب أبو شهال قاعدةَ   قَ الحقاً خرَ   انتُخ 

ستعصي مداراةُ من غير  أن ت  1946  في سنة    اب  النوّ   رئيساً لمجلس  (  )وهو األرثوذكسي  

القيامة الشيعيّة )الحماديّة أساساً( إذ قامت في وجه هذا االنتخاب، أو أن يغلو كثيراً  
ها بالتي هي أحسنثمن   ، لّوَح رياض  1948  العام    في ربيع    الحقاً أيضاً، أيْ   .12دْفع 

ه  هو نفسُ ترش    الصلح بإمكان   واليةُ بشارة الخوري ْد  تجدَّ   إذا لم   الجمهوريّة  لرئاسة     هُ ح 
داً ثقتَهُ   الرئاسيّةُ   الطائفيّةَ   مزعوم  ال  لهذا الميثاق    ْكرَ الحاُل أيضاً أنّه ال ذ  .  13بالفوز   مؤّك 
إليها على إشادة   ه المشارُ موافقتُ   )بل تستبعد هذه الصفةَ   الجمهوريّة    رئيس    ب  في خطَ 

 – بأّي مفهوم  كان    –للميثاق أيضاً    ذكرَ   الالمفتي خالد ببرنامج الحكومة الصلحيّة(.  
. الحاُل   1947  سنة    قَْبلَ   النّواب    مجلس    وال في محاضر    المتعاقبة    الوزاريّة    في البيانات  

أنّ  نقّاش حينَ   أخيراً  اليَْين  النفْ "  رَ ذكَ   جورج  أّمةً   لذين  "  ران   يُثْم  ذائعة  "  "ال  مقالة   في 

سنة    هانشرَ   الشهرة   السجن،وأ  1949  في  إلى  به  يشيرُ   إنَّما  ودت    استبعاد  إلى    كان 

  يَُكنْ ولم    ،من الجهة  األخرى  ، ةمع سوريّ   الَوْحدة  استبعاد   و  ،من جهة    ،األجنبيّة    الحماية  
ع  طائفّي    إلى أّي    يشيرُ  صال فعالً ح   . وهذان االستبعادان  14ناصبوالمَ   لُطات  للسُ   توز 

في أّن    وال ريبَ   ،األولى  ه  حكومت    في بيان    وهما ماثالن  (  قَْبلَهُ )بل    االستقالل    في عام  
 الطائفيّةَ   الذاكرةَ   لَ فما الذي جعَ .  ماعليه    ْين  الخوري ورياض الصلح كانا متوافقَ   بشارة

، الزمن    مضّي    ، معَ ُخلُ يدْ   راحَ   تقاسم  طائفّي    مضامينَ   لهُ   وتجعلُ   رَ ميثاقاً آخَ   عُ تختر    نْ إذَ 
إلى   المخترع  "  بهذا "الميثاق    ْرقىتَ   هذه الذاكرةَ   لَ وما الذي جعَ ؟  في مزيد  من التفاصيل

  لتنظيم    المبدإ الطائفّي    حَ كان مراُدها منْ   المذكورةَ   الذاكرةَ   الجواُب أنّ   ؟ االستقالل  عام  
  هُ وقدسيّتَ   االستقالل    هةَ أبّ مرذوالً تاريخيّاً،    يَُكونُ   ويكادُ   بَلْ ، وهو مبدأ  أرضيٌّ جّداً،  الدولة  
 خير.لألسياميّاً توأماً  من األّول   ْجعَلَ لتَ  تْ دَ فجه
 

 ترّنح "األرجحيّة"

 
 . 189-183(، صص 2011بيضون )  11
في وجه منافسه الكاثوليكّي   ، في السنة التالية،النيابيّة، كان صبري حمادة أّول شيعّي يتسنّم رئاسة مجلس النّواب. ولكنّه فاز بها  1943بعد انتخابات  12

. ورا. بصدد  189 – 188(، صص 1997، 2، الطبعة 1995في وجه األرثوذكسي أبي شهال. را. سالم ) 1946يوسف سالم... ثّم خسرها في سنة 

 . 132 –  130، صص 1(، ج2009)رئاسة أبي شهال واالحتجاج الشيعّي )الجزئّي( عليها: عوض 
 . 280بيضون، مم، ص   13
يعتمد يوسف سالم )وهو الشريك في  هذا و  Naccache (1983), pp. 52– 58في  gations ne font pas une nation!” éux n“Deرا. 14

مم،   سالم، .  را  ة الطائفيّة.حوادث تلك األيّام، المقّرُب جّداً إلى أركان االستقالل( الفهم "االستقاللّي" أو... "الوطنّي" للميثاق محتّجاً على تأويله بالمحاصّ 
. وأّما بشارة الخوري فيميل نحو رّد الميثاق إلى فحوى خطابه الرئاسّي األّول في مجلس النّواب متجاوزاً العُْسَر الظاهر في  156 –  155صص 

 . 3 – 1(، صص  1951. ورا. نّص الخطاب في: الخوري )16 – 15، صص 2ذاك من هذا. را. الخوري، مم، جاستخراج 
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التي امتّدتْ    يْ لواليتَ   بها من تجديد    نَ وما اقترَ   ،الفلسطينيّة    حرب  ال  نَ بيْ   وأّما المرحلةُ 
فخالصةُ ،  1975  ابتداًء من سنة    اللبنانيّة    والحرب    ،شكري القّوتلي وبشارة الخوري

  أّن هذا المبدأَ   (ههنا  غَلُنا وهو ما يشْ )في أثنائها    المبدإ الطائفّي    بحال    الكالم  فيما يتّصلُ 
َ استقراراً    دَ شه   فيها ونشأ في   الحّدة    بَ جزئيّاً ومتقلّ    عملُهُ   يَ بق    ولكنْ   له تقاليدُ   تْ بارزاً 

تنشُرها سلطاُت   قائمةً  األرجحيّةُ المارونيّةُ   تفقد لبثَ   .هامؤّسسات  الدولة  وسياست    تكوين  
 حجمُ   فُهايسع    زالُ . وكان ال يَ هاأجهزة  الدولة  على اختالف    مقاليد  إلى    جمهوريّة  رئاسة  ال

 ج  التآكل  المتدّر    وَ ا نحْ نح   ولكّن هذا اإلسعافَ   .البشريّة    هاومستوى موارد    الطائفة  النسبي  
النمّو   اختالف  التعليم    ع  وتوس    ْين  الكبريَ   ْين  المسلمتَ   ْين  للطائفتَ   البشرّي    بف ْعل   على   ،  
مافي صفوف    ،والفروع    المستويات     المتسارعُ للتعليم    النمو    هُ معظمَ   أتاحَ   وهذا توّسع    .ه 
  وقَدْ   فضالً عن موارد  الهجرتين  الريفيّة  والخارجية    ذاك.  15.اللبنانيّة  وللجامعة    الرسمّي  
فيها    الطلب    من حّدة    تْ وزاد  ،بخاّصة    ،الشيعيّة    في الصفوف    الطموح    منسوبَ   َرفَعَتْ 

 . 16في الدولة  وفي المدينة  على المواقع  
  الطعن    بل أيضاً مظهرَ   الطائفيّة    رة  األثَ   مظهرَ   هاظهورُ   يزدادُ   تلك األرجحيّةُ   َخذَتْ أَ   عليه  

.  عليهاال يجوز ائتمانُهم  في البالد    حّساسة    ؤون  ش  يلّ لتوَ   اإلسالم  إلى    ينَ المنتم    في أهليّة  
د  ال يزاُل يَ   بَدا أنّهُ   بالَوالء  الوَطن ّي  لهؤالء   في الثقة    وهذا ضعف   من ماضي  هُ  وقودَ   ْستَم 

أنّه  ماض  كان  و، وه الدولة    في شرعيّة    اإلسالمّي    الطعن     مضى وانقضى.  مفترضاً 

 
%    20،5%. فيما كان السنّة   32,7أعوزه الشمول والضبط( أن نسبة الموارنة إلى جملة السّكان في لبنان الكبير كانت )وقد  1922أفاد إحصاء   15

)الذي يعتبر أضأَل شوائَب من سابقه( فأفاد أن   1932وأّما إحصاء  % من جملة السّكان. 55،1%. وكان مجموع المسيحيّين مقّدراً ب   17،2والشيعة  

من جملة السّكان. وهو ما يظهر أّن التساوي التقريبّي الذين   49،25% وأّن مجموع المسلمين بلغ   19،8% والشيعة  22،6والسنّة %  29،1الموارنة 

، كان ال يزال في وسع  1959كان قد حصل إذّاك بين جملة المسلمين وجملة المسيحيّين لم يكن أفقد الموارنة صفة "الطائفة الكبرى". وفي سنة 

% من السّكان معتمدةً نسباً غير بعيدة عن نسب    30الشهابيّة، وهي تقّر المناصفة في اإلدارة بين المسلمين والمسيحيّين، أن تقّدر الموارنة بالجمهوريّة 

وغ الموارنة  أن تفترض بل 1988، وهو ما كان قد أصبح مجافياً للواقع. فمع احتساب التفارق في معّدالت التزايد، أمكن ألليزابيت بيكار في سنة  1932

وأّما "أطلس    %.  40% على وجه التقريب، مقّدرةً أّن نسبة المسيحيّين جملةً إلى مجموع السّكان قد هبطت إلى  27% والشيعة  26% والسنّة   23

مسلمين إلى مجموع  ، وهو أّن نسبة ال2005لبنان" الحديث الصدور فيشير، بالتحفّظ المناسب، إلى ما يمكن استخالصه من لوائح الناخبين في سنة 

% ويخفّض الثانية إلى    65% للمسيحيّين. على أنّه ينّوه بحساب آخر نشرته جريدة "النهار" يرفع النسبة األولى إلى  40% يقابلها  60اللبنانيّين بلغت 

% لكّل   28% يقابلها نحو  20العاّم بنحو   %. وفي نطاق التقدير األّول، المستند إلى لوائح الناخبين، يقّدر "األطلس" نسبة الموارنة إلى المجموع 35

عطيات المتعلّقة به  من السنّة والشيعة. وأّما توّسع التعليم، على اختالف قطاعات ه ومراحله، وما كان له من مفاعيل في الموازين الطائفيّة، فنقع على الم
ما أّوالً، موقع الصدارة الذي احتلّه على الدوام، في قطاع التعليم الخاّص،  متفّرقةً في مواضع كثيرة. ويكفي هنا أن ننّوه بواقعتين حاسمتَي الداللة، وه

الطبع إلى النمّو  مجموع المدارس الكاثوليكيّة وثانياً ما شهده من نمّو جسيم قطاع المدارس الشيعّي في مرحلة ما بعد الحرب األهليّة على األخّص. هذا ب
اللي األّول ثّم تسارع في المرحلة الشهابيّة وتكاثرت فيه المدارس الثانويّة... وهذا أيضاً إلى الدور الذي  الذي شهده التعليم الرسمّي منذ العهد االستق

ة كان هذا الباب  اضطلعت به الجامعة اللبنانيّة، منذ أواخر الخمسينات، في التعميم المتدّرج لفرص الدراسة الجامعيّة على أوساط جهويّة وطائفيّة وطبقيّ 
 وجوه أبنائها.  شبه موصد  في

 را. بصدد حركة الميزان السّكانّي بين الطوائف: 
 Zamir (1985), pp. 98 – 102; Picard (1988), pp 64-65 et pp. 252 (n. 3) ; Verdeil, Faour et Velut (2007), chap. 3, pp. 

81 - 86 

 بصدد الموازين الطائفيّة للتعليم ومفاعيل نمّوه االجتماعيّة السياسيّة:  –على سبيل المثال  –ورا. 

 Brun (1973) ; Shaery-Eisenlohr (2008) ; Le Thomas (2012). 

 (، وعلى الخصوص الفصل الثاني عشر. 1997  –ورا. بصدد الديناميّات المتّصلة بالتعليم العالي وبالجامعة اللبنانيّة: األمين )إشراف 

   
16  Norton (1987), chap. 2. 
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  ْرس  عالي الجَ وريثاً    ه  باعتبار    الشيعة    جمهور  عند    "الحرمان  "مصطلَح    زَ ما أبرَ   ذاكَ 
قد "الحقوق    لمصطلح   كان  الذي  إلى  ما  لَب ثَ   "    نشوء    نَ بيْ   التواضع  و  الخفوت  ئالً 
المذكور  لحرمان  ل  ْصدي يُ   ذَ وأخَ   .17الستّينات  وأوائل    الجمهوريّة        " "المشاركة  مطلُب 

ةُ رياض الصلح شخصيّ   سنين    ع  حجبتْها لبضْ   ع  الطابَ   مؤّسسيّةُ   ضرورة    يبما ه  الُسنّيُ 
يواحد  من مختر   ، بمعنًى ما،مع أنّه الغامرةُ   .18الُحْكمإلى  قبل وصول ه   المطلب   ع 

 
 فضول الشهابيّة االجتماعيّ 

رَ  شخص  الشهابيّةُ   َعتوقد  في  صعوداً    ،  الصدر،  أوائل  بَق َي  موسى  في   ه  مضبوطاً 
متّجهةً  الشيعيّة    مطالب  لل األسعديّ   لظّل    مزدوج    تقليص  إلى    ب ه  ،  ،  العريض    ة  الزعامة  

في    يّة  واليسار  القوميّة    النوازع    والنتشار    ،الميل    نيّة  وفضالً عن الوجاهة  الخليليّة  الشمع
. وهذه رعاية  لم  19على الخصوص  الريفيّة    شيعة  الهجرة  من    الشاّب    الجيل    صفوف  

في   إ الَّ  أكلَها  عهد    الشهابيّة    بَْعدَ ما    سنوات  تؤت   في  أي  حلو.  األولى   ْسفَرَ أَ   شارل 
الشهابي   مقاييسَ   اإلصالُح  من  أرساه  بما  اإلدارة  جديدة    أيضاً،  في  من      نوع   عن 

المتعلّمينَ   اإلرضاء   من  سنّية  صاعدة   وقياد    ه  بتقريب    مشفوع    ألوساط   مدن     يّ يأعياناً 
النظام  ب يَن  مقرَّ  لطَّ الناصريّ   من  ما  وهو  الشعور    فَ .  من  في    الطائفّي    بالغبن    كثيراً 

 المتدّرج    الشهابّي    النهج    تراجع  ل  صمدْ لم ي  بهذا التلطيف    . ولكّن العهدَ المسلمين  أوساط  
  ع  وتزعزُ  إسرائيلَ  أمامَ  الناصرّي   النظام   هزيمة   في غداة  ، ىانته  وقَدْ  الالحق   العهد   في

  الفلسطينّي    السالح    ثّم إلى دخول    1968  في انتخابات    المسيحّي    التشّدد    إلى غلبة    ،ه  مكانت  

مرّج   الوقت    السياسيّة    البالد    في موازين    حاً عامالً  في  ه  نفْ   ومزلزالً  من  س  غفلة    نوعاً 
من  ع  الدولة   عليه  تنطوي  مجاورةُ ّما  مدّمرة     هاحدود    فَ خلْ   القابع    الجار    احتماالت  

   ... 20بالمحيط   وتفّرعات ها المتّصلة    األهليّة    الحرب    وَ حثيثاً نحْ   كان السيُر قد بدأَ   الجنوبيّة.
  أيْ )  الدولة    لحضور    البارزُ   التعزيزُ إنَّما هو    للشهابيّة    الذكر    بَ مستوج  ما يبقى  أّن  على  

  من مرافقَ   فيه    أو زادتْ   هُ ما أنشأتْ   بتوّسط    وذاكَ   الحياة  االجتماعيّة  في    (لما هو عموميٌّ 
الصندوق    بما فيه إنشاءُ ،  لإلدارة    االجتماعّي    في الحضور  ،  الرسمّي    في التعليم  :  عموميّة  

في    ،)وهو يتصّدر صفّاً من منجزات  متشابهة  اإللهام(  الوطنّي  للضمان  االجتماعيّ 
 استمرارَ   نُ كان هذا يواز  .  21، إلخعلى المعيار  الطائفّي    ة  اإلدارفي    الكفاءة    معيار    تقديم  

 
17Eisenlohr, op.cit., chap 1.-Shaery   
18  90; –Kassir (1994), pp. 79  

 . 267  – 265و 242  –  241و  153  – 151و 146 – 144(، صص  2011را. أيضاً: بيضون )
19  88. –Ajami (1986), pp. 86  
20   Hudson (1968), chap. 8. 

 .Kassir, op. cit. pp. 36 – 40را. أيضاً: 
21 Hudson, op. cit., chap. 8.  
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ً  ويمنُح هذه األخيرةَ  للدولة   يكلة  العاّمة  في اله المبدإ الطائفّي   فاعليّة   طائفيّة    غيرَ  وجوها
ه    المبدإ الطائفّي    عملَ   بذلكَ   راً ميّس    هالحضور   ْبهَ    َحهُ منَ  إذْ   نَْفس  بُهُ يحْ   أخذَ ق ناع   ش  نوعاً   ج 
ُدهُ ما ويبْ  ً إليها    ب ه    ودييُ التي    الدائم    عن ساحة  الجدال    ع  كشوفاً على م  أن يكونَ   ُحْكما
 .هكلّ   بالمشهد   ث راً ومستأْ  الدوام  

 
 التعّدد األهمّ وجه 
َ   ّما سبقَ يّةً عأهمّ   ل  ال يق   ه  بأ  ه  عمل    وشروط    فّي  المبدإ الطائ  ال نزاُل في حديث    نُ ونحْ   –  ْسر 
لبنان    إنشاء    نَ بل بيْ   وحْسبُ   االستقالل    بَْعدَ   ، ال الكبرى  الطوائفَ   ما ميّزَ   رَ أن نذكُ   –

ومن تنافس    الزعامة  والقيادة  منها في    كّل  في    من تعّدد    ، األهليّة    الحرب    ومرحلة    الكبير  
وهذا    . وأولئك  هذه    نَ أو بيْ   المختلفة    ة  الحزبيّ   التشكيالت    نَ أو بيْ   الزعماء    أشخاص    نَ بيْ 

 : أوزان  الواحدة    الطائفة    من أقطاب    لهذا وذاكَ   ،متعادلةً   تَُكنْ وإن لم    ،متقاربة  أوزان   مع  
  ، السياسّي    التوّجه    رُ وتغايُ ،  في كثير  من الحاالت    ، الجهوّي    المنبت    رُ تغايُ   منَُحهاكان ي

  النظامَ   يمنحُ   التعّددُ   كان هذا.  22ْعضلبَ   َضهابعْ   المقبولة    صفةَ البدائل    ،في حاالت  أخرى
ُ   أن تدرأَ األزمات  لها     يَُكنْ لمْ   مرونةً ملحوظةً وإنْ   كلّه  الطائفيَّ    ها الكبرى التي كان منشأ
، قّصرَ  في كّل  ، مجتمعةً ومتفّرقة. المفردة   ، أحجاَم الزعامات  ، في الغالب  يتجاوزُ    حال 
عن  االنتدابُ  مثالً،  بيْ   حسم  ،  الزعامة    نَ المواجهة   له   الطائفيّة    هذه  وتلك    الموالية  

  بضعَ   اإلّدية    الزعامة    عزل    عن، مثالً،  االستقاللُ   رَ الفاعليّة. وأسفَ   حسماً دائمَ   المعارضة  
زعامات    كبت  في    الشمعوني    العهدُ   . وجهدَ هاحضورَ   تْ أن جّددَ   تلبثْ   لَمْ   هاولكنَّ   سنوات  
 في انتخابات    هاإسقاطَ ،  ، على الخصوص  إلى ذلكَ   الً متوّس    ،إسالميّة  ومسيحيّة    ،رئيسة  
ولكنَّ النيابيّة    1957 مواجهات    عادتْ   ها،  في  إليها   دَّتْ ورَ   األهليّة    1958  منتعشةً 

 ، المقابل    ه  ، في االتّجاد  األمَ   عزل  طويل    فرض    في  تنجحَ   أنْ   َغْير    نْ م    هانفوذَ   الشهابيّةُ 
  .23إلخ  . الشمعونيّ  الميل   ذات   على الزعامات  

 ها ، بصفت  الدولة    حضور  نسبيّاً لتعالياً    هذه    الطوائف    زعامات    نَ بيْ   التنقّل    مرونةُ   تْ أتاحَ 
هذا التعالي   كانَ   زعامات.  نَ  أو ائتالف  بيْ مفردة    زعامة    أيّة    نْ ظاّلً م    َسعَ وأوباعاً    أطولَ 
ً مقتر    ْظَهرُ يَ   النسبي   الطائفيّةَ   الصفةَ أّن    وْ ولَ   ،الجمهوريّة    "، أي برئاسة  العهد  "  بصورة    نا
  تْ قليالً أو كثيراً وبقيَ هُ  منْ   كانا يحّدان    والخارجيّة    الداخليّة    ْين  في السياستَ   هُ ومسلكَ   للرئيس  
  يَ بق   ،حال   في كّل   .ت هادرةً على إطاحَ ق 1958 أو أزمة   1952 أزمة   طراز   نْ  م  أزمات  

 
. هذا ويظهر ما كان لتعّدد األقطاب في كّل من الطوائف ولما يتبعه من تنازع وتحالف متنّوعي الصيغ  64 –  61(، صص  2012بيضون ) 22

اب مايكل هدسون اآلنف الذكر بمعظم أقسامه، وهو  ت من حضور  غامر في الحياة  السياسيّة ومن دور  حيوّي في تيسير الحكم في ك، والموضوعات 
ُض لمراحل ما قبل الحرب األهليّ   ة من عمر "الجمهوريّة الهّشة" في لبنان. يعر 

ت  دالّة بما  تقّدم الفصول الثالثة األولى من كتاب سمير قصير المشار إليه أعاله خالصةً حسنة لما تعاقب في مسار الجمهوريّة اللبنانيّة من تحّوال 23

 ستقطاب السياسّي الطائفّي الذي أفضى تصاعده إلى الحرب.  تخلّلها من توّجهات  مستجّدة ومن حاالت نكوص. وتنتهي هذه الفصول إلى تتبّع  لال
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التحكيم    الدستوريّةُ   هصالحيّاتُ   هُ منحتْ   ماب    ،الجمهوريّة    رئيسُ  على  قدرة   َد  هَ جَ )  من 
ها(  ئفة  من الطوائف  طا  من زعامة  إلى أخرى تمثيلَ   ْنقُلَ يَ مستطيعاً أن  ،  الرؤساُء لتعزيز 

يسعى أحياناً إلى   كانَ  هوَ   بلْ وبين زعامة  أخرى.    نَهُ بيْ   التعاون  ب   تصع  عند    الُحْكم  في  
مّما    أكثرَ   الزعامات    بعضَ   السلطةُ   قَّويال تُ   َحْيثُ ب    ه  في عهد    الحكومات    أعمار    تقصير  

 أمَكنَ واسعةً ما    مروحةً من الزعامات    ْرضييُ   َحْيثُ وب    ْقوىتَ   ، أنْ ي ه  ينبغي لها، في رأْ 
على    هم بعدد    ال يستهانُ   زعماءَ   يحملُ   كانَ   ما  . وهوَ 24الُحْكم   بينها في نعيم    بالمداورة  

  الً أمَ   على الحكومة    أو المعارضةَ   النقدَ   ينَ ز  مرّك    ه  وصاحب    للعهد    المسايرة    جانب    لزوم  
   الحكومة. عند تغيير   م إليه   قسط  من السلطة  يؤولُ في ُهم منْ 

موقعَ  تُعّزز  هذا  وكانَْت  الحرب،التحكيم  قبل  مْعَظم    ،  في  اإلجماليّةُ،  العَْهد   سيطرةُ 
النُّواب ل، على مجل س   الكبرى الَمراح  تخلخلت في األزمات  السيطرة  أّن هذه  ، ولو 

  وكانت تميل إلى الضمور في أواخر العهود الرئاسيّة. وأّما المنفذ إلى هذه السيطرة 
 – تَضاة  وبَْيَن الدوائر   على تفاُوت  في الوسائل  المقْ   –  أّن الرئاسة بقي في يدها  كانَ ف

هابقي  و  المجلس، بما في ذلك إعادة النظر في قانونها،  تدبيُر انت خابات   ً   في يَد  ،  أيضا
  ، بسائر عناصرها، كانتْ   تلكَ قراُر حلّ ه.    الدستور بموجب اتّفاق الطائف،   حتّى تعديل  
عمل    لَتْ أدخَ "لعبةً"   إليها  إلى  محتاج   هو  سالسةً  الطائفّي   لصورة    تْ وأتاحَ   المبدإ 
اآلنُف    ها، دورُ ، في المجتمع  هُ ، عّززَ المظهر    طائفّي    إجماليّاً، غيرَ " حضوراً  "الدولة  
. هاألجهزت    الطائفيّة    المروحة    عُ توس    هُ معَ و  الوجوه    المتنّوع    االجتماعّي    في التجهيز  الذكر   

له وذلك   ،والصالحيّات    للمواقع    الطائفّي    توزيع  الفي    الخلل    استمرارُ   وهو ما لم يكن يْبط 
هانفْ   األجهزة    تلك   في  والتنويع    يع  توسال  بموازاة   ح   هُ هذا كل  .  س   الشهابيّة    في المرحلة   يص 

 أبداً.  فيها رُ ال ينحص   خصوصاً ولكنْ 
 

 وداع المرونةالحرب و
 الرجراج    التوازن    على  مترتّبتان    ما)وهُ   الطوائف    والمرونةُ في تمثيل    هاتان السالسةُ 

أكثَ   ْين  زعامتَ   نَ بيْ  كّل    رَ أو  االنحصار    طائفة    في  وكانَللزعامات    الجهوّي    وعلى   تا( 
إلى   هُ أزمة  ترد    تنشبْ   لمْ   ماطالَ   العهد    بها صاحبُ  عَ تمتَّ التي    التحكيم    بسلطة   ْين  مشفوعتَ 
رجعة    إلى غير    الطائفي    النظامُ   َدُهمافقَ ،  إلى طرف  مستهدف  بين أطراف    هُ وتحيلُ   ه  طائفت  
و25المديدة   األهليّة    الحرب    أعوام  في   فُ .  قدرةُ   ع  ببضْ   لَهماقبْ   ق َدتقد    الرئاسة    سنوات  

فََسُهَل    كثيراً،  تْ قد تآكلَ   المارونيّة    األرجحيّة    أسانيدُ   تْ بَْعَد أن كانَ، األولى على التحكيم  

 
مار مثاُل ذلك ميُل بشارة الخوري إلى مداولة رئاسة الحكومة ما أمكن بين مختلف الزعماء السنّة. وهو ما كان سبباً من أسباب الق صر في أع 24

   . 243وص  241( ص  2011الحكومات. را. بيضون )
 أعاله.  22(، مم، صصم في الحاشية 2012بيضون )  25
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 موضعَ   هاصالحيّاتُ ْت  وعادَ   وقَْد َسبَقَت اإلشارةُ إليه()  إلى انتمائها الطائفّي  الرئاسة     رد  
حيْ   أصبحَ طعن    من  سابقة   الجهة    لَهُ   يَُكنْ وإن    هُ حّدتُ   ثُ بال  في  نسبيّاً،    ماض  طويل  

 ،  .همن حيث مبدأُ خصوصاً،  يّة  السنّ اإلسالميّة 
، كاّلً على ، على اإلجمال  هاصفّ    الكبرى إلى توحيد    طوائفُ ال  ت، نحَ الحرب    في أعوام  

ً   هذا من إمالءات  الحرب  التي  كانَ   حدة. ، متى اتّخذَت القيافةَ ال تخاُض دفاعاً وهجوما
بكسور  الطائفيّةَ  و  ،  جهويّاً  متعازلة   الطائفة   السياسة.  من  في    تْ اعتمدَ وقد  متعادية  
المبادرةُ  الجه   تعمدَ ف  عنَف الحرب     التوحيد  عمليّاتُ  فعالً،    هاستعمال  إلى  أو القادرةُ  ةُ 

، واكتفَ  لخصوم    قدرت ها عليه    باتّخاذ    تْ في حاالت   وكانَ   في حاالت  أخرى.  هارادعاً 
الجهة    وأثبتَ   أسبقَ   التوحيد    لعمل    الطائفيّة    الصفة    ظهورُ  في   مْنهُ   المسيحيّة    في 

فبَ ةاإلسالميّ  الجانب    الوحدة    إلشهار    تْ تيّسرَ   ْينَما.  سياسيّة     المسيحّي    في    ه يَ عباءة  
واستعداداً    األحسنُ   الطرفُ   عَ واندفَ   اللبنانيّةُ   الجبهةُ  فيها    واألوثقُ تنظيماً    وَ نحْ قيادةً 
األخرى في  الجهةُ  تْ لبثَ ، 26المنافسينَ  شركاء  لل ضربات  حاسمة  َعْبَر  "البندقيّة   "توحيد  
إلى حّد  ملتبسةَ    الحرب   : والترّدد    بالحيرة    العالميّة    في الصحافة  تسميتَها    عَ طبَ   الهويّة  

وإذا  إلخ.  ،  وهنالك يساريّة  إسالميّة    وطنيّة    إْسالميّة    وهناك   إسالميّة  فهي هنا فلسطينيّة  
، "المحرومينَ   "حركة  ل  العسكري    السياسي    ، وهي الوريثُ الشيعيّةُ "  أمل "  حركةُ   تْ كانَ
حدة    ها صعودَ   تْ واصلَ   قدْ  العسكرّي    بَْعدَ   ،على  ل   بالسورّي    التدخ  ممتّعةً  الرعاية  ، 

  ، تحتَ العسكرّي    مكانةً بارزةً في النشاط    "مانيّة  لْ العَ "التشكيالت    احتاللَ فإّن  ،  السوريّة  
إلى حين    ،""الحركة الوطنيّة اللبنانيَة  ما سّميَ   مظلّة   ً   مّوهَ    نْ م    للحرب    ما كانَ   جزئيّا

  أيضاً. في هذه الجهة   صفة  طائفيّة  
التمويهُ  فإّن .  1982  في سنة    للبالد    سرائيلّي  اإل  االجتياح    بَْعدَ نهاية     شبه    إلىآَل    هذا 

الجنبالطيّة     ه  قيادت    " وارتدادَ "الوطنّي    الصّف  َق  تفر    وافقَ   الفلسطينيّة    المنّظمات    خروجَ 
مكّونات    هُ ومعَ   على بيروت الغربيّة    والدرزيَّ   الشيعيَّ   اليد    عَ ووضْ   الدرزيّة    هاإلى صفت  

ها، وهو    لم يلبثْ   سنّية   َع وأقصيَتْ   ،"حركة المرابطون"أهم  معه    وىفذَ   .27هُ قيادتُ   أن قُم 
حاً في المجال    في الحرب    الُسنّي    الدورُ  ، لقيادة  سنّية  غير  مفس  ، وهي  مقاتلة    ، عن بعد 
باشرَ ،  الحريريّةُ   القيادةُ  قد  األضرارإ  َدْور  في    الظهورَ   تْ كانت  ّي  الموضع  صالح 

يفرضَ   هذا   .االجتماعّي    واإلسعاف   أن  التفاهمُ   قَْبَل  ها صفتَ   السوري    السعودي    لها 
َل إليها،  من الحرب    مع الخروج    ،السياسيّةَ  ه  م  مهّمةَ إعادة  اإلعمار    ويوك  موقع     نْ  بعموم 

 
إبراز للنزوع الذي تفرضه الحرب، بمنطقها، إلى "احتكار القّوة" وحصر استعمالها بإرادة واحدة في كّل   De Clerck et Malsagne (2020)في  26

تفعيالً لهذه النزعة في مراحل ومواقع مختلفة من مراحل  من المعسكرات المتواجهة. وفي الكتاب أيضاً تتبّع  منتظم للحاالت والمناسبات التي شهدت 
را.، على الخصوص، بصدد النزاعات المترتّبة على السعي    العمل لشّق مؤّسسات الدولة الجامعة واستتباعها. بموازاة   الحرب اللبنانيّة ومواقعها. وهذا

 إلى احتكار القّوة ومتفّرعاته وتشقّق الجيش، الفصل الرابع من الكتاب. 
 ;288  – 281 وصص 67 -45مم، صص  27

 Norton, op. cit., pp. 133 – 141. 
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الحجم    تْ وهذه مهّمة  كانَ  .الُحْكم   ً   السياسّي    والريع    المالّي    ضخمةَ   مستقّرةَ   تْ وبقيَ   معا
الحريريّة    المقاليد   اليد   التعليمي    ،في  اإلنفاُق    يَ ق  ب  ماطالَ   تعزيزاً،  االجتماعي    يزيُدها 
ً  مثّلَ الذي  الدولي   اإلقليمي   التفاهمُ   .. .28التسعينات  ى أواخر  إل أيْ  رافعتَها قائما

 
 والتحكيم السوري  الطائفيّة الُصراح

 الصفة    ةَ صريح   ،هات  مدّ   الثاني من  النصف    في  ، إذَن  َغَدتْ قد    الحربُ   ت، كانَذلكَ ْبَل  قَ 
ً  ْيهافي جهتَ  األهليّة  -الطائفيّة   دْ  مْ ما لَ  وهوَ . معا ً  هُ يز  عنف   من  هذه المّدةَ  مَ  ما وسَ إ الَّ عمقا
في   هُ وهو ما ساقَ   البالد.  يجهتَ   في كّل  من  المقاتلة    بين التشكيالت  عامَل  الت  سادَ شديد   
،  السورّي    اإلشراف    تَ ، تحْ المخيّمات    بحرب    الحركة  الشيعيّة    اضطالعُ   هانفس    الوجهة  

 مقاومةُ   هي  ظاهراً    حصريّة  بمهّمة    هاواضطالعُ   ة  الحركة  األخرى الخمينيّ   ثّم ظهورُ 
 معَ    على هذه المهّمة  ، في تنافس  مستميت  ه  ، في اآلن  نفس  هاودخولُ   اإلسرائيلّي    االحتالل  

تنافس    ذا. وه "حركة أمل"  ومعَ   منحلّة  ال  "الوطنيّة    الحركة  "  " من"العلمانيّة    تشكيالت  ال
  في غدوات  "  الشيعّي    نائّي  ب"الثُ   ّمىما يسَ   لنشوء    دَ ومهَّ   هذه الساحةَ   هااحتكار  انتهى ب
  نَ بيْ   األدوار    على توّزع    سورّي    إيرانّي    آَل إلى تفاهم    مخاض  دموّي    بَْعدَ   وذلكَ   الحرب  

.  2005  في ربيع    من البالد    السوريّة    القّوات    خروج    ىمرعيّاً حتّ   يَ توّزع  بق    ذاكَ .  ْيهطرفَ 

 تحرير  إلى  ها  ءَ وإفضا  اإلسرائيلّي    لالحتالل    اللهيّة    الحزب    المقاومة    تصاُعدَ   ولكنَّ 
استبْ   الذي كان االحتاللُ   الجنوبّي    الشريط   انسحاب  قاهُ قد  بعد  المنا  ه  ،  األخرى   طق  من 

وهذا تعزيز     "."الثنائيّ في    اللهّي    الحزب    الطرف    موقعَ ا باضطراد   عّززَ ،  على مراحلَ 
ف ه    وسائل  في    الضمورُ و  السورّي    النظام    نفوذ    تضاؤلُ كثيراً    ف يه    زادَ    رحيل    بَْعدَ   تََصر 
 عن البالد.  ه  قّوات  
  ، 1982بشير الجميّل في أيلول    اغتيال    بَْعدَ   تْ توالَ   ،ي الجهة  المسيحيّة  من الحرب  ف

صار  ال  في ظّل    ة  الجمهوريّ   لرئاسة    ه  غداةَ انتخاب    التشقّق    جوالتُ ،   لبيروتاإلسرائيلّي    ح 
الجميّلُ التوحيد  راية    تحتَ  وكان  باشرَ   هُ نفسُ   .    " المردة"  تنظيم    ة  قياد  بضرب    هاقد 

  1980  سنةَ   الشمعونّي    " نمور  ال "ظيم  تن  ع  وقمْ   إهدن  في مجزرة    1978  سنةَ   الفرنجّي  

ْندَ   1985  سنة    ر  آخ  في    "اللبنانيّةُ   القّواتُ "  تْ هكذا انشقَّ   الصفرا.  مجزرة  في     توقيع    ع 

  ولكنّ   الثالثّي.   فاقَ االتّ   يَ مع وليد جنبالط ونبيه بّري ما سّم    ،في دمشقَ   ،إيلي حبيقة
 المسلّحة    عن العودة    زَ عج    ثمّ   مسيحيّة  ال  بيروتَ منفيّاً من    ،، على األثر  هُ نفسَ   دَ وجَ حبيقة  

 ه  حظوت    معظمَ   السورّي    الجناح    تحتَ   انضواؤهُ   هُ أفقدَ ن  بعد أ  1986  سنة    إليها في مطلع  

 الجيشُ فيها    هَ تواجَ التي    "لغاء  اإل  بَ حرْ "  تْ كانَ  التشقّق    مراحل    أّن أهمَّ   يبقى   . الطائفيّة

 
 Baumann (2012) بين ما حظيت به الحريريّة ومشروعها اإلعمارّي من دراسات، قد تكون أطروحة هانس بومان هي األشمل واألدّق. را. 28
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 هاقيادتُ   تْ التي كانَ  اللبنانيّةُ   المؤقّتة  آنذاك، والقّواتُ   الحكومة    ميشال عون، رئيس    بقيادة  
ا  وكانت خلفيّةُ هذ  .1990  العام    ، وذلك ابتداًء من مطلع  سمير جعجع  قد استقّرت في يد  

، في  ثَ لب    قدْ   الموقفُ هذا    كانَ و)  الطائف    من اتّفاق    في الموقف    تغاير    المدّمر    النزاع  
  ما وب    المختلفة    ه  بنود  ، بهذا االتّفاقَ   أنَّ   دابَ   وقَدْ (  ْين  متحّركاً في الجهتَ   ،مرحلة  التفاوض  

 .29هاكلّ   األهليّة   حّداً للحرب   لُ سيمثّ    ،من رعاية  عربيّة  دوليّة   يَهُ لق  
 التمثيُل السياسي    وجدَ ،  الرئاسّي    ر  القصْ ميشال عون بالقّوة  السوريّة  من    إخراج    بَْعدَ 

 ، لمزاج  الباقية    ه  وجوه    م  ، بمعظَ موافق    رَ وغيْ ضعيفاً نسبيّاً    نْفَسهُ   غداةَ الحرب    للمسيحيّينَ 
  . هاشكيمت    وقّوة    المارونيّة     البطريركيّة  معتاد  على حصانة    َغْير  إلى حّد     الً ومعّو  ،  ه  قواعد  

، أي الحرب    بَْعدَ   تْ انتخابات  نيابيّة  جرَ   المسيحيّةُ ألّول    عنه المقاطعةُ   َرتْ عبَّ وهو ما  
  حزب   وحل   سمير جعجع في السجن   زج  األقصى  إلى الحّد   عَهُ دفَ  ثمّ  ،1992 انتخابات  

"  المسيحّي    مقولة  "اإلحباط    إلى إطالق    المارونيّة    وهو ما حدا بالكنيسة    اللبنانيّة.  القّوات  
 من تجميع  للقّوات    عنه اتّفاُق الطائف    ما نصَّ   على تطبيق    ،، بَْعَد حين  ثّم إلى التشديد  

 ،2000، سنةَ الصريحة   بالعبارة   فَعَتْ ... إلى أن رَ البالد جانب  من شرق   في السوريّة  

  ، ، في تلك السنة  البالد    جنوب    مستفيدةً من تحرير    التاّم    السوريّة    القّوات    جالء    مطلبَ 
 .30اإلسرائيليّ  من االحتالل  

 
 النظام مستجمعاً قواه

دْ لم تَ  لها إ الَّ    للمسيحيّينَ   السياسّي    في التمثيل    الضعف    واقعةُ   ج    نة  ابتداًء من سعالجاً 

أعقاب    السوريّة    القّوات    جالء    معَ   أيْ   2005 في  الحري  اغتيال    فعالً    عادَ   .ريرفيق 

م   السجن    وخرجَ   المنفى  نميشال عون   عامة  ز  للمسيحيّينَ   فأصبحَ   سمير جعجع من 
ً مؤقَّ   بدتْ   نائيّة  ثُ    ولقّوة    الشيعّي    نائّي  الثُ   لقّوة    ،اإلجمالّي    هافي حجم    ،نةً مواز  ،  ، في األقّل  تا

هامؤّس    رحيلُ   هاعّززَ التي    الحريريّة    الزعامة   ً ، مؤقَّ س  ً   تا الجنبالطيّة  ، وللزعامة   أيضا
لم    المسيحيّين    ْين  التشكيلَ ومع أّن  الدرزّي.    نفوذاً في الوسط    الحربُ   هازادتْ كانت  التي  
العونّي    رمى إلى إضعاف    قدْ   ، وهوَ "الرباعي    التحالفُ "  ُهماأن وّزعَ   يلبَثا في    التيّار 

ً   ، فإنَّ شقّا سياسةَ البالد  ْين  اللذَ   الكبيرين    الحلفين    نَ ما بيْ ،  2005  انتخابات     تمثيلَهما معا

"ميثاقيّةُ" هذا األخير. فإّن   لتستقيمَ ضروريّاً،  ْن  يكُ   لمْ   يبدو طبيعيّاً، إنْ   ثَ لب    ْكم  في الحُ 
هما    إخراجَ    المتعّدد    الطائفّي    الميزان    ضوابطبعن إخالل     يسف رُ   أخذَ   –وقد حَصَل    –أحد 

 
29298.  –p. cit., pp. 274 De Clerck et Malsagne, o   
 ، استعادة ألحوال التمثيل السياسّي المسيحّي هذه بين نهاية الحرب وجالء القّوات السوريّة. 81  – 79(، مم، ص 2012في بيضون ) 30
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ضُ تَ   راحت  والذي  الكفّات   إلى التمثيل  المسيحّي    دَّ ما رَ   ذاكَ .  31ه" اعتدالَ "الميثاقيّةُ   ْفتَر 
باَت في  حقَّ نقض  مبدئيّاً   لما  التمثيل  مكافئاً  .   األيدي ، على اختالف  اإلسالمّي    أيدي 

 الجماعتين    حضور  على    المتفّرقة    للطوائف    السياسي    طغى فيه الحضورُ   عْهد  وهذا في  
المسيحيّة  األساسيّتين   كانَ   . واإلسالميّة    :  الزعامتين     بينَ   المستمر    التنافسُ   وإذا 
قد استأنفَ   المسيحيّتين   أواخر    ُهماسيرتَ   )وهو   الخلل    بدا في صورة    قدْ   (الحرب    في 

، وخصوصاً مالكّل  منهُ   فهو قد حفظَ   ،التمثيل  المقابلة    أوضاع    معَ   ، بالمقارنة  الجسيم  
  الشاملة. السياسيّة   في المواجهات  بها  يستهانُ ال حسم   قّوةَ  ، مامنهُ  للكبرى العونيّة  

  العام في    ، السورّي    واالنسحاب    النيابيّة    نتخابات  اال  ْعدَ ، بَ الشيعي    الثنائي    دَ شه  ،  إلى ذلكَ 

في توز  2005 المشاركة    للا    حزبُ   أقبلَ ْد  فقَ .  ْيهطرفَ بين    المهاّم    ع  ، تحّوالً  في    على 

بتمثيله    الحكومات   الحُ   معّوضاً  ضمان    السوريَّ   الدورَ هُ  خسارتَ   ْكم  في  ه   مقبوليّت    في 
االغتياالت  السياسيّة     واليتَ   كانَ وهذا في حين     بالتالي.  المسلّح  ل ه   وحماية عمَ   ة  السياسيّ 

التعبئةُ التي تلت    َعْنهُ ْت  أسفرَ   قدْ   تْ الجديد  الذي كانَ  القوى العاّم    تعديَل ميزان    رُ اش  يب  ف يه  
بما    يزدادُ حزب  َّللاَّ     نفوذُ   راحَ   دْ وقَ   . وجالُء القّوات  السوريّة  عن البالد  اغتياَل الحريري

أو    المسلّحةَ   هُ قّوتَ   ه  ثّم باستعراض    المدّمرة    2006  حرب    في أعقاب  من مهابة     هُ اكتسبَ 

ما  وهوَ  .َحهومصال   هُ خطَّ  قُ ال يواف   م  قرار  أو موقف  من الحكْ  أّي   لردع   فعالً استعمال ها 
  وبينَ   َن الحزب  بيْ   الحلف    عقد    دَ وبعْ   ل  المقاب    السياسّي  صّف   لل  المتدّرج    التفّكك    معَ   ،هىانتَ 

  لم تظهر  ، مامستغنيةً   تْ أصبحَ   اللهيّة  في السلطة    حزب    إلى أرجحيّة    ، العونّي    التيّار  
 لَبَت هامشفوعاً بغَلها سالُحها  هُ  الذي يوفّرُ   الردع    تفعيل  عن    قصوى،  استعصاء    حاالتُ 

هافي وسَ  البروز   المتزايدة    الطائفّي.  ط 
 

 تغنى عن أحدسْ ال يُ  حيثُ 
بيتُ و كلّ    القصيد    أّما  الطائفيّة    تعّددُ فهو    ه  في هذا  أخَ   المهيمنة    القوى  يمك  ذَ  التي    نُ ال 

 ها قرار  ذي أهّميّة  من غير إجماع    خاذُ اتّ    نُ وال يمك    الُحْكم  عن أّي  منها في    االستغناءُ 
 هذه    أنَّ   نْ م    م  ، خصوصاً، على الرغْ 2005  بَْعدَ ما    لمرحلة    زاً مميّ  يبقى هذا المبدأُ  .  عليه

هذا    في  ْكم  عن الحُ   لالستبعاد  ،  ، في الواقع  َضتْ القوى المشار  إليها قد تعرَّ   نم    أو تلكَ 
،  في بعض  محّطات ه    ، بَلَغَ   دْ وقَ   ،المعسكرين  الكبيرين    نَ  بيْ الصراع    أطوار    من  أو ذاكَ 
  إلَْيه    ْنَظرُ يُ   كانَ   هذا االستبعادَ   على أنَّ   .راً متعذّ  فيها    االئت الفُ   حَ الحّدة  أصبَ   نم    درجةً 

الطائفة     بين قّوتين  منالميزان     رُ أمالها تغي  ال على أنّهُ مداورة  مألوفة   ،  ه  حاَل حصول  

 
ى  "بيت بمنازل كثيرة" قد حّولَته "الميثاقيّة"، بالمفهوم الذي انتهت إليه، إلى ما يشبه أن يكون، على مستو ، في قول كمال الصليبي  ، وجدنا أّن ما هو 31

 . 73 –  70السياسة األهليّة، "ميزاناً بكفّات  كثيرة". را. مم، صص  
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، طائفيّة  أخرىأو جهات   من جهة     الطائفة  وتغل ب  عليها  كَ قْهر  لتلْ   ، بل على أنّهالواحدة  
 . 32جديد  نْ م   ت ها الُحْكم  برمَّ ، لتستقيَم صيغةُ ، في أْسَرع  األوقات  ه  إبطال  بدَّ من  الف  

،  الوزاريّة    من الحقائب    ه  ، فضالً عن نصيب  ُرهاأكثَ   دَ تزوَّ   المهيمنةَ   القوى  هذه    أنَّ   فكانَ 
الدولة    مواقعَ  في  ويستثم    محّصنةً  منها  غير    النفوذ    ب  كسْ في    ُرهايتمّوُل  إمكان     من 

هانفْ   الرئيسة    وفي الوزارات    للمحاسبة  عمليّاً.  نْ م    ،الطائفّي  -الحزبّي    التسيّد    منطقُ ساَد    س 
  ف يه    لُ هذا ثمناً ال يجادَ   وكانَ   العاّمة.  المصلحة    على منطق    ،الوزير    صالحيّات    خالل  
األطراف    التوافق    ولتحصيل    المتقابل    راضيللتَ   بالقرار    االنفرادُ   يَُكونُ ال    حيثُ   بين 
ً ممك     .نا
  لَ قد تعطَّ   كانَ   رئاسةُ الجمهوريّة    تْهُ التحكيم  الذي مثّلَ   عَ أّن مرج    رُ اآلخَ   القصيد    وبيتُ هذا  
ً الوزراء  مجتم    ، إلى مجلس  الطائف  ما بَْعَد  دستور     م  ، بحكْ التنفيذيّة    السلطة    انتقال    معَ  : عا
المتباَدل  واشتراُط اإلجماع    ذَتْ أخَ   إلى حيثُ   أيْ  النقض    لَ فقبْ   .33فساداً   عيثُ تَ حقوُق 

،  السلطة    في مستوى عمل    ، أيْ مرونةً في التطبيق    د  يستم    كاَن المبدأُ الطائفي  الحرب ،  
  حُ يصلُ   الطوائف    نَ في كّل  م    وجود  كسور  متنافسة    االقتران بين ما سبق بيانه من   نْ م  

صالحيّات  الرئاسة  بة  على  طة  التحكيم المترتّ  سل  بينو  ْعضبْعُضها بديالً في الُحْكم  لبَ 
 . األولى
ً   ْين  الركيزتَ   ْين  هاتَ   الحرُب األهليّةُ   تضربَ وقد    طائفة    في كّل    السياسيّة    البدائل    دَ : تعد  معا

فع  الرئاسيّة  التحكيم    وسلطةَ  من  ْندَ .  كانَ الحرب    الخروج   تَ   ،  قد  الطوائف   جَ بعُض   تَوَّ
 الذي َجعَلهُ النّواب    في مجلس    تُهاأْرجحيَّ   ْظَهرُ تَ   حزبّي    ع  طابَ   بزعامات  أو بقوًى ذات  

ّي  على الَحّل    ُدْستورُ  ْبهَ َعص  نُ "ال يمْ   وهي التي بات  .ما بَْعَد الطائف  ش  " االستغناءُ   ك 
ً منوطةً بمجل س  الوزراء  مُ هذه  تَْت  باوقد  )  التنفيذيّة    في السلطة    هاعن تمثيل   عا   نْ م    (ْجتَم 

راَح    وقَدْ )  السريع العطب  ""الميثاقيّة    طعن  جسيم  في استجابة  صيغة  الُحْكم  لمبدإ    َغْير  
ً  هُ استخدامُ  ، بالتالي.  يَْزداُد َرواجا  ( وفي شرعيّة  الُحْكم 

الً   الحرب    طبائع    نْ م  للبدائل     هذا االختزالُ   كانَ  ً   بيانُهُ   على ما َسبَقَ   –  أوَّ   : فهيَ –  أيضا
نُ ما    بل بأكبر    ضئيلة  النطاق   بزعامات   لتخاضَ تَُكْن    لَمْ   وباألحالف    من الوحدات    يُْمك 

"  فيها  الصّف    وحدة    لشعار    وكانَ .  ما أمكنَتْ    ثْب تُ يُ   لمنْ   ع  ولالنصيا  أو "وحدة  البنُدقيّة 
 كون  ب،  ْخرىمن جهة  أُ ،  نّوهناوقد  .  ْسراألَ   جاذبيّة  شديدةُ   األطراف    ن  بيْ   نْ م    َمهُ وحزْ هُ  قّوتَ 

رُ   ها ، وفي خلفيّت  الحرب   عن إضعاف  شديد    أَْسفََرتْ   ،هاه كلّ  بأصعدة  نمّو    ع  المجتمَ   تطو 
)وقّْد  باألرجحيّة  لطائفة  الرئيس     انكماُش عوامل  التسليم    هُ سّوغَ   لمرجع  التحكيم  الرئاسّي  

، في الحرب  ذََكْرناها(     تْ عبّرَ   دْ الطائفيّة. وقَ   ها، إلى اختزال  الرئاسة  بصفت  واشتداُد الميل 

 
 . 126  –  120(، مم، صص 2012بيضون ) 32
 . 123 – 122مم، صص  33
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ميزان  عاّم  للقوى    نْ م    ْمالهابما أَ   صيغةُ الطائف  (  ئَهُ لها أن تنش    يَُكنْ ْم  )ولَ   ه  هذا كلّ    عنْ 
 .34وبما فرضتْهُ من تعديالت  للدستور 

 
 َطعْن  في أصل الدولة 
تضطرب    )على الصورة التي خرج فيها من الحرب(كلّه  الطائفّي  هذا ولّما كان النظاُم  

عن   طائفة  من طوائفه)ناهيك بأن تقصى    واحد  من مكّوناته الرئيسة  إذا ُهّمش  أركانُه
عنها" وال تُْستَْبَدُل   ْستَْغنىالتي "ال يُ  أصبَح لكّل  من القوى الطائفيّة  ( فقد !أصالً  السلطة

" واقعيٌّ   هافي طوائف    هابُحْكم  هيمنت   قرار  مهمٌّ ذو بعد  عاّم     تََّخذُ : بحيُث ال يُ "حق  نقض 
بمَ   نْ م    عليه    ما يترتّبُ   على اقتسام    هاؤأو تواطُ   القوى عليه    هذه    إجماع    َغْير    نْ م   . كاس 

أصبحَ  الدولة    هالَ   بل  في  متقابلة   محّصنة   مواقُع  منها    هابتسيير    تنفردُ   أيضاً  وتجني 
ها. هذا إلى كون  الوزارات  نفْ غان مالمَ    من َمراف َق أخذْت تُْطبَُع إلى الحّد    هاوما يتبعُ   س 

بالطابَ  الممكن   للوزير    ع  األقصى  للمرج    الطائفّي  الوزيرُ الذي    الطائفّي    ع  أو   يَلوذُ 
... بل راج التصريح أيضاً بنسبة هذه الوزارة أو تلك إلى طائفة  بعينها بحيث هبحمايت  

لها تولّيها  يستحدث  في  ثابت  واحدة    أمَكنَ ،  هكلّ    ذلكَ   فَْوقَ .  35حّق  طائفيّة   أن    لجهة  
، مموَّ  اقتناَء جيش  خاّص  تنفردَ البالد    خارج    نْ م    ز  ومجهَّ   ل  تواصَل    بالتصّرف    ، وأن 

 
ضون أن  هم يفتر   أوينحو بعض نقّاد اتّفاق الطائف إلى إغفال الصفة االنتقاليّة لما نّص عليه االتّفاق من إجراءات التعديل في موازين الدولة الطائفية.  34

اً أّن وجهة هذه  إلغاء الطائفيّة السياسيّة الذي جعله االتّفاق حّداً للمرحلة االنتقاليّة لم يكن سوى "حالوة أعطيَت من طرف اللسان". هم يغفلون أيض
ومهما يكن من أمر فإّن افتراض   اإلجراءات، وإن تكن فعّلَتْها حصائُل الحرب، كانت ماثلةً، قبل ذلك، في حركة الموازين األساسيّة للمجتمع الطائفي.

 ه. الدوام لما هو انتقالّي في االتّفاق إنّما كان حكماً آجالً باإلعدام، ال على االتّفاق وحَده، بل على النظام السياسّي القائم برّمت
بالعوامل   يفرض المنحى الدينامّي اإللمامإلى أزمته. و ج المتدرّ فضائه ما لم تكن دراسةّ لديناميّته البنيويّة أي لكيفيّات إ الطائفيّ ال تستقيم دراسة النظام   35

فتضع التبلّر الطائفي في مواجهته لما يناوئه في المجتمع وفي الدولة.  أيضاً أن تكون جدليّة على الدراسة  الكابحة أو المشّجعة في مرحلة من المراحل. 
ي عن عن رفض للتعام كون صادرةً وإنّما ت )على ما يتوّجس منه بعض "خصوم" الطائفيّة( أن تكون "تكريسيّة"  الدراسة تجتنببرعاية هذا االلتزام، 

 وعن رغبة في التدبّر الناجع لالحتماالت وللمواجهات المقترحة.   بداعي "مقت ها"،  الظاهرة أو للغض المفتعل من فاعليّتها،
   في كّل حال، النقديّة  و )إذ قد ال يعترف حَملَتُها بنسبتهم إليها( إلى هذا الحّد أو ذاك ةضمنيّ   تقريبيّة،ماركسيّة  نجد مسّوغاً، في هذا السياق، للحديث عن 

  أعمال  الدالّة عليه في  المتنّوعة قد تصلح لتسميته عبارات أخرى وتنتشر المعطيات)و ما سّميتاه "تبلّر الطوائف" منعت الخروج من اإللمام المبعثر ب
فرضيّة هذه الماركسيّة أنّه ما دامت الطوائف مشّكلةً من طبقات وما دام التكوين  ولبحوث جامعة  أو متكاملة.   ( إلى اتّخاذه موضوعاً يصعب حصرها

فيتعيّن تبديده لجالء الصورة األصلية    .الطائفيّة ما هي إاّل وعي زائف يقنّع االستغالل والقهر الطبقيّين هو اآلصُل للمجتمعات التاريخيّة فإنّ   الطبقيّ 
شعور )وإن نشأ عنها  أو  عقيدة أو و فكرة أصورة  تَُرد  إلى وهي الصورة الطبقيّة وما يليها من صراع  ووعي  للصراع. والحال أن الطائفيّة ال : للمجتمع
أن   اجتماعيّة    أيَّة بنية  )بقَْدر  ما يسعُ مّما يدخل في هذا الباب( لتصّح معالجتها بتبديد الزيف وجالء األصل. وإنّما الطائفيّة نظام  اجتماعّي مادّي  كثير  

ً  ، ، وكان ما بدا "تزييفاً" أو "تحويالً" من هذا القبيل ولكنّه لم ينشأ في التاريخ بتزييف أصل  طبقّي ما .مرّكب  ومتَغيّرتوصَف ب"الماديّة"( وهو    ، أحيانا
 قياس النظام برّمته عليه. عارضاً تاريخيّاً يتعذّر 

نظام تنتظمه الطبقات وتقوده فمسألة  ال يوجد جواب  "مبدئّئ" لها وإنّما يستخرُج الجواب من استطالع للقوى وللديناميّات   إلى ة النظام الطائفيّ وأّما أيلول
بقات بل تقضي  الفاعلة واقعاً في هذا المجتمع من داخله وخارجه. وإلى أن يتحّصل الجواب التاريخّي هذا، ال يكفي التنويه بكون الطوائف مكّونةً من ط

مؤلّفةً من طوائف أيضاً وأنّها لن تستغني بمجّرد الوعظ والتوعية عن هذا النمط من التوّزع. وذاك أن الطائفيّة    ههنا  صافة بالتنبّه إلى كون الطبقاتالح
المادّي التاريخي لهذا المجتمع في هذا العصر وأنّها هي ما   أو اإللزام   وإنّما ظهرت على أنّها اإلمكان .ليست خدعة ليجلوها محترفو التوعية بالفضح

وليست تمويهاً لحقيقة كامنة خلفَها. فيقتضي خروج المجتمع منها، والحالة هذه، أن تصبح غير قادرة  على اجتراح حلول   ، مصالَح منتشرةً وقيوداً، هيَ 
وأن يظهر إمكان مادّي لنظام  مغاير لها   لألزمات الدوريّة أو االنتقاليّة،  مألوف من حلولها ذات فاعليّة لما يفضي بها إلى األزمة العاّمة ويعّطل فاعليّة ال

   وتظهر أيضاً كتلة تاريخيّة قادرة  على تمثيل هذا اإلمكان وفرضه.
)أي ذاتيّاً( ال يتحّصل في االقتصاد  وأّما الطبقات فهي موجودة  "في ذاتها" )أي موضوعيّاً( بحكم اختالف المواقع في اإلنتاج. ولكّن وجودها "لذاتها" 

 تختزل،  وحده. وإنّما يتحّصل في المجتمع بأسره، تاريخاً وحاضراً، بما يفرضه من إلزامات وما يعرضه من إمكانات. واإلمكانات واإللزامات هذه ال
ي، بهذه المثابة، عرضة  للتاريخ، فتؤّدي وظائفها أو يتعثّر  ، وهبدورها، في األفكار أو العادات أو المشاعر... وإنّما هي صيغ  مرّكبة للوجود االجتماعيّ 

   أداؤها وتحظى بالقبول أو تُقاَوم ويُْطلَب تغييرها، إلخ... 
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، في    ل  ، بمعز  المنفرد    بدعوى الحّق    وذلكَ   م  والسلْ   الحرب    بقرار   عن السلطة  السياسيّة 
، وهو انفراد  طه  ، وإْن بْعَد انتهاء  احتالل  مقاومة  العدّو   ائفيٌّ أيضاً، ، ثّم بدعوى االنفراد 

 .  36همن مطامع   العدّو  وبحماية  البالد   ع  بردْ 
ع    أفضى  رعايتُه ة   والعموميّة  المفترضالحياد    مبدإ  ن: لمبدأي ذلك كلّه إلى ضرب  مزعز 

الدولة   بيرقراطيّة   ْدميّة  في  الخ  مرافق ها  وسائر   لوظيفة    الدولة   احتكار   ومبدإ  العُْنف      
بت الدولةُ في أْصل  عليه   السلم  والحرب.  الشرعّي  ولقرار   ها المفترض  بما  ُضر   مفهوم 

ً   عَدَّ  أن يُ وال غروَ   حديثة. هي دولة   لجموح  المتنامي في آخر ل هذا الضرُب المثنّى اسما
ها في أساس    مثُلُ لدولة  يجانح  إلى الوحدانيّة   المبدإ الطائفّي بما هو ناظم   تفعيل      دستور 

 مبدأ  مغاير    (!رة  "بناء الدولة"وفي أطوار  بنائها أيضاً )بالمعنى المتعاَرف  عليه لعبا
، بما عاجز  الطائفيَّ   الشكَّ أّن النظاَم   ثَبََت بما ال يحتملُ تلك وحدانيّة    هو مبدأ المواطنة. 

تب عات   ل   ، عن تََحم  المدّمرةهو نظام  لدولة  تُعَ ْرَو إذال غَ   .وأنّها تعّطله  ها  دَّ أزمةُ ن أن 
فاقم، حصيلةً جاريةً  تللضراوة  مرّشحة   ، بما بلغَتْه من  بَْعَد الحرب  ستشريةُ  المالنظام  

 لهذه الزعزعة  المتمادية.  
 

 الطوائف تتجّهز
بقواعَد    هذه    صيغةَ التمثيل  السياسّي    أمّدتْ   هامن ريب  في أّن الحرَب وغدوات    ْيسَ ولَ هذا  

 والمدن    في المناطق    التعازل  الطائفّي  ن  في مزيد  م  ْت  " تمثّلَ اجتماعيّة  وحمايات  "شعبيّة  
وإلى    ه  التمثيُل في هيئات    هُ ومعَ   وفي ميل  متزايد  الحّدة  إلى تطييف  النشاط  االقتصادّي  

  في ذلك وضُع األيدي الطائفيّة  على َمرافق  التعليم  الرسمّي    ماتطييف  التعليم  ب    نْ مزيد  م  
العمل  االجتماعّي   َوْسم   بمَ   ه  هيئات    ، على اختالف  وإلى   ،  طائفّي كانَ   ْيَسم  وتخّصصات ه 

 متَزايد  لمواقَع  إلى تقليص    كلّه  وهو ما ينتهي.  37تزداد   تُهُ حدّ   تْ راحَ   بارزاً أصالً ولكنْ 
 نطوي عليه ي وما    تواجه بمنطق المواطنةكانت    ، أَخص ها التربويّةُ،في المجتمع  كثيرة  

وتخالط   تعارف   التعازل    من  منمنطَق  عنه  يتفتّق  وما  الطائفّي  األسوار إعالء         
   احتماالت الخصومة.و
سياسيّة متقابلة   ما يتعيّن ذكره، في هذا المعرض، أّن الصناعة المشار إليها لهيمنات  و

االنتقال    تالطوائف الكبرى بإبراز جهة قائدة تتحّكم في تمثيل كّل منها إنّما اقتضعلى  
المباشر بالقيادة إلى صعيد الطائفة بعد التهميش البارز، في الحرب وغداتها )وإن يكن  

لموئلين وسيطين للفاعليّة السياسيّة كان دورهما جوهريّاً في الحياة السياسيّة    ،متفاوتاً(
اللبنانيّة فبل الحرب: وهما الجهة )المدينة مثالً أو المنطقة( والعائلة الموّسعة، وعلى  

 
 Habbal, Khattab and Mikaelian (2015), chap. 9.-Salloukh, Barakat, Alرا. مثالً:  36
 .Picard, op. cit., chap .11بصدد البعض من هذه التحّوالت:   .را 37
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ً  . ما يجب التشديد عليه38األخّص منها ما كان يعَّد عائالت  سياسيّة )وال نتجاوز   أيضا
هنا( هو أّن اصطناع قيادة مهيمنة لم يكن غير الرأس السياسّي للهرم  اإلشارة إليه ه

الذي أنشأه ما سّميناه "تبلّر الطوائف" في كّل من هذه األخيرة. هذا التبلّر كانت بعض  
. ولكّن حظوظها منه كانت 1920معالمه حاصلة في طوائف الدولة التي أنشئت سنة  

وهي اإلسالميّة بالدرجة األولى  )، على الدوام  رة منهاشديدة التفاوت. وقد جهدت المتأخّ 
السنّيّة قبل  تحسين    ( والشيعيّة  في  المتصّدر،  المارونّي  بالمثال  الغالب،  في  مقتديةً، 

الغاية وزادت من   نصيبها منه. ولكّن الحرب وعشاياها شّددت تحفّزها لتحقيق هذه 
 فرص إفضائها إلى ما تنشده.  

الس المركز  من  نوع   إنشاء  موئالً  استوى  اعتمادها  من  يفترضه  بما  للطائفة،  ياسّي 
للهويّة، أداةً لخوض الصراع السياسّي، بطبيعة الحال. ولكنّه استوى أيضاً   متصّدراً 

أخرى كثيرة للتبلّر قد يصّح إجمالُها تحت اسم "التجهيز". فقد   سبيالً إلى مباشرة وجوه  
السياسيّة في كثير من الحاالت    راحت كّل من الطوائف تستجّد، بسعي مباشر من قيادتها

وبمبادرة من جهات  أخرى فيها، مذهبيّة  على األخّص، في حاالت كثيرة أيضاً، هيئات  
ع ذلك بوضع  ف  شُ   ومنشآت  متنّوعة االختصاص، أو تزيد كثيراً مّما تحت يدها من ذلك.

العامّ   اليد المنتشر على للقطاع  تابعة   ها   تهأو فروع  محلّيّة لمؤّسسا  منشآت   وإخضاع 
الجهةل المحيط، أي  وصاية  المسيطرة في  . وهو ما كان  الطائفيّة  للوصاية  السياسيّة 

.  1998وسنة    1963أيضاً نصيب البلديّات التي كان قد تعّطل تجديد مجالسها بين سنة  

المعطى العائلّي ما شهده  عكست، بطبيعة الحال،    إلى االنتظام،  انتخاباتها  عادتوحين  
يؤالف منطق   هذا المعطى  أو جعلت  من تراجع  في الحرب  ود لوائحهاالذي كان يس

المحلّيّة في الحرب وبعدها وألزمت المجالس  التشكيل الطائفّي السياسّي للمجتمعات 
البلديّة، على اإلجمال، بدرجة من التبعيّة غير معهودة للتنظيمات الطائفيّة المسيطرة  

   .39ولممثّليها المحلّيّين
الحياة االجتماعيّة كلّها تقريباً بحيث يكاد ال يبقى منها  شمل جهد التبلّر حقولَ وقد هذا 

شيء بمنجاة  من الصفة الطائفيّة: ال التربية وال الصّحة وال الرعاية االجتماعيّة وال  
بها من   يلحق  نفسها وما  الدينيّة  الشعائر  تكثيف  الرياضة والتسلية. وهذا فضالً عن 

إلى دوائر    –ابتغاًء للتوحيد المسلكّي    –  ها المعّمم  اعّي منها ونشر  الجم  وتعزيز    أنشطة  
 أملى  . وقدحضورال  من الحياة الخاّصة والعاّمة كان أثرها فيها متواضعاً أو متفاوت

إنشاءَ  جهدَ   ذلك  تواصل  ونواد   مختلفة  الحقول    االستئساس    جمعيّات  في  الطائفّي، 
 ا بعض ثمرات هذا الجهد.  المختلفة اآلنفة الذكر، وتمثّل هي نفسه

 
38  6.-Hudson, op. cit., pp. 5 
3953. –), op. cit., pp. 45 2001 - Krayyem, in Favier (dir.   
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إلى   للميل  تقوية  الحرب بعضه من  أثمرت  بما  التجهيز االجتماعّي هذا  اقترن جهد 
الزواج الداخلّي في الطائفة ومن مجانسة طائفيّة لمناطق السكن وأحيائه ومن أفضليّة  
  طائفيّة تُرعى في تدبير عالقات العمل والتشارك في األعمال وحتّى في االستهالك

ً وفي ت معتبرة  زيادة    . وهو ما يؤول إلىحصيل خدمات  مختلفة  أصبح بذلُها المركزيّا
الطائفة المختلفة هذه وفي أفقها وإلى الحّد من فرص   أطر    ضمنَ   انحصار األفراد  في

التخالط اليومّي، المتنّوع األغراض، بين المنتمين إلى طوائف مختلفة... وهذا ناهيك  
 .  بصبغة الشّك والحذر  ،حيث يحصل ،بصبغ هذا التخالط
مستوى  ّدت، على  ج  صمدت أو استُ   مشاركات    هذا  التعازل    زحف    جبه  ال تفلح كثيراً في  

ولم تمنع الجنوح إلى "تطييف" فروع المؤّسسة    ،الملكيّة، في بعض األعمال الكبرى
أوقَُع من هذا في حفظ التخالط استمراُره، بل نمّوه، في كثير من    بمقتضى مواقعها.

اللبنانيّة في  الجامعة  الجامعات. وهذا دور كانت  الخاّصة، وأهّمها  التعليم  مؤّسسات 
النهج الذي اعتُمَد في تفريعهاصدارته، قبل الحرب،   عّطل كثيراً من قدرتها    ولكّن 

رة على أدائه  . ودفَع نصيبها منه )بخالف ما تفترضه صفتُها "الوطنيّة"( إلى المؤّخ 
 

 في مواجهة التطييف

"، نمو  جمعيّات  متنّوعة   المدنّي    "المجتمع    عنوان    تَ ، تحْ أو واَجَههُ   هذا التطييفَ   وقد قابلَ 
عَ لبثَتْ   والتخّصص    ْنحىالمَ  كثرة   على  ها،  النفوذ  َدد  ،  اإلجمالّي    االجتماعّي    ، ضعيفةَ 
  والمعطى الثابت، في هذا الصدد، أنّ   أساساً.  الدولّي    بالتمويل    هاعن رهن  نشاط    الً فضْ 

ه في سعيُ   المحصور    قطاع الجمعيّات لبث منقسماً إلى جناحين متفاوتي النمّو: األهلّي  
عائلّي أو طائفّي والمدنّي المتطلّع إلى تغليب قيم  أوسع أفقاً من النطاق المذكور   نطاق  
  –الجمعيّات الطائفيّة    بعض  كن ينفسها إلى مشرب  مواطنّي أو "إنسانّي". ولم    تنسب

إلى  ي  –  األقدم  هيو تفتحه عالقة  عدم منفذاً  الخارجيّة  أو    المعونة  ما  بدولة   تاريخيّة 
و مذهبيّة للنظام أو لجهات  أخرى مقتدرة في دولة  أخرى. وأّما القطاع سياسيّة أ  مجانسة  

المدنّي فنشأ شديد التعويل على التمويل الخارجّي مستثمراً توّسع قطاع المنّظمات غير  
  .مميّ األ نطاق  ال فيالحكوميّة وتعاظم نفوذه 

لبنان نمّواً، في غدوات الحرب، حفزته   القطاع في  قضايا وحاجات   وقد عرف هذا 
بأولويّاتها، تنحو إلى إهمالها أو النظام الجديد،  التقصير في    متنّوعة كانت سياسات 

العمل في القطاع  للمعنيّين بها. فكان أنّ  ومصالحَ  معالجتها أو إلى التعّدي على حقوق  
من    صيغ  تمثّل بوجهتيه المعهودتين: وجهة المطالبة أو المحاماة ووجهة الخدمة، في  

تظام تراوحت ما بين "الحملة" و"الجمعيّة" أو "المنّظمة". ويتفارق هذا النوعان  االن
وقد شهدت التسعينات    في درجة االستقرار والديمومة ولكن من غير استبعاد  لتداخلهما.
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تداخلت فيها هاتان الصيغتان واتّخذت لنفسها العنوان    بارزةً   أنشطةً من القرن الماضي  
مو بين  ما  على  اختالفالمدنّي،  من  بين    .ضوعاتها  الموضوعات  هذه  توّزعت  إذ 

نظام االنتخابات النيابيّة    مصير المفقودين في الحرب والزواج المدنّي االختيارّي، بين
الحّريّات، بين القضايا والدفاع عن    بيئة وإجراء االنتخابات البلديّة، بين المحافظة على ال

المعّوقين بيروت وحقوق  بإعمار وسط  أي  المتّصلة  إلخ.  كان إ،  الحمالت  بعض  ّن 
موضوعه داخالً في صلب الحقل السياسّي فيما كانت بعضها اآلخر أقرب إلى الصفة  

 المألوف. المدنيّة بمعناها 
وقد اشتّد الحضور المباشر للمعطى السياسّي، في السنوات األولى من القرن الجاري، 

ريّة من لبنان غداة اغتيال  مع تصاعد المواجهة التي أفضت إلى خروج القّوات السو
  2006رفيق الحريري وما أماله ذلك من تعديل لميزان النظام السياسّي لم تلبث حرب  

أن باشرت لجمه وتغيير وجهته. وأّما العودة األولى البارزة إلى المنطق التي انتظمت  
في سنة   راك  وما أسفرت عنه من حَ   فاياتالنُ   ها أزمةُ تْ لَ فيه بعض حمالت التسعينات فأمْ 

ناخ النفسّي السياسّي الذي نشأ من  . فقد كان لهذا الحراك )وهو قد برز في المُ 2015

في التهيئة السياسيّة والتأهيل التنظيمّي اللذين استجاب   ثورات "الربيع العربّي"( دور  
  من انتخابات  في ما تال    ظهرت له أثار  لهما قطاع الشباب، على الخصوص. وهذا دور  

ثّم في الحركة الشعبيّة العارمة التي أطلقها انفجار أزمة النظام   وأخرى نيابيّة    بلديّة  
 40... 2019الطائفّي العاّمة في خريف العام 

أمر  أخير ينبغي له أالّ يفوت انتباه الناظر في سمات القطاع المدنّي وما خاضه من 
نفسه لم يجد  القطاع  أّن هذا  التي    ق  تفارُ   في حال    مواجهات. وهو  السياسيّة  والقوى 

وبعدها الحرب  في  الحصريّة  إلى  ميالً  طائفيّتها  نفسه   بُ وحسْ   ازدادت  وجد  وإنّما 
مبدئيّاً إلى    األقربُ   التاريخيّ   محتاجاً أيضاً إلى مداراة القصور الذي وقع فيه القطاع

في    ،شتّدت كثيراً الصفة "المدنيّة" وما تمليه من شواغل، وهو القطاع النقابّي. فقد ا
الموافقة لها   المحاّصة    الطائفية لهذا القطاع وفرضُ   المصادرةُ   ،العقد الذي تال الحرب
َ ّم ه من ثَ على هيئاته واستتباعُ     .41قوى النظام السياسي ْيديبأ

 
     لحقوق النقض والتعطي

 
. ورا. بصدد البلديّات والسلطات المحلّيّة في المرحلة نفسها:  Karam (2006)بصدد الحركات المدنيّة التي شهدها العقد األّول بعد الحرب، را.    40

Favier (dir.), op. cit. 
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وذواء     النقض  المتقابلة    من حقوق    ه  ، أّدى ما أَشْرنا إليْ هذا  في عمل  النظام  السياسّي  
 مؤّسسات  السلطة  ْن  م    أو تلكَ   وتعطيل  هذه    التحكيم  إلى احتمال  تعّطل  القرار  الوطنّي  

كلَّ   الدستوريّة   ها  إفراغ  التي "ال    يَْحُصلُ مسألة  ال    َعَرَضتْ   ماأو  القوى  عليها إجماعُ 
 تْ أصبحَ   ه يَ ، أو  هذا المنطق    نْ م    ْكم  ، بحُ المعارضةُ السياسيّةُ   يَت". وقد ألغ  ْنهاعَ   ْستَْغنىيُ 

  الخالُف )الذي هوَ   عَ وقَ   نْ كاَن أ. وهانفس    ْكم  الحُ   أطراف    نَ بيْ   ْكم  تماَرُس مداورةً في الحُ 
ه  ( ووقََع في  الً أصْ   السياسة    ْيَدنُ دَ  يزيُد في احتمال هما تَقابُُل   . وكانَ راراً التعطيُل م    أَثَر 

هامَ   نَ العالقات  بيْ   بُ وتقل    التبعيّات  اإلقليميّة  للقوى الحاكمة   ع  الَجالَء السوريَّ   فإنّ   .راج 
للصراع  اإليرانّي  السعودّي  أْسفََر عن إخالء  صدارة  المسرح  السياسّي  العاّم  في لبنان  

لمنوط   ْين  اوهو ما تمثََّل بتصد ر  التشكيلين  اللبنانيَّ َول ّي.  ه الدُ والْمت داد    النطاق  اإلْقليمّي  في  
ساحةَ المنازلة   (  للا    وحزبُ   الحريري    التَْيارُ   وُهما)  الصراع  المذكور    بهما تمثيُل طرفَي

ح  الداخليّة  ولكن على تبايُن    ليمّي لكّل   في التزام  الراعي اإلقْ   وتَفاوت    في الوسائل  وتََرج 
 ... وكيل ه اللبنانيّ منهما بَمصالح  

  لتأليف    متطاول  ر   عذ  : من ت واحدةً واحدةً   طيل  حاالت  التعْ   في استعادة  نا  ُه نا  لَ   ْغيَةَ وال بُ 
ر     ْكم  وحُ   الحكومة   لرئاسة  ...  "األعمال    "تصريف    بصيغة  قاص  مديد   شغور     إلى 

ُحكومة  يَْطعَُن    ْنع  لمَ إّما    النّواب    لمجلس    د  إلى تعطيل  متعمَّ ...  ْين  مّرتَ   تكّررَ   الجمهوريّة  
 القراُر ف يه  وَطْرح  ما يَعُوُد إلَْيه     المجل س    أمامَ   من المثول    "ميثاق يَّت ها"رئيُس الَمْجل س  في  

ْن ُشؤون   تمديد  ال   إلى...  رئيس  جديد  للجمهوريّة    انتخاب    لُحؤول  ُدونَ لوإّما    علَْيه    م 
لَ  غ  ه  لواليت    النّواب    مجلس    جانب    نْ م  هُ  شرعيّةَ  على  كانَ رار   ،  زمن    يَْحُصلُ   ما   في 
  ْستَدامُ تُ   تْ فادحاً وكانَاختالالً    الدولة  يختل    عملُ   ، كانَ الحاالت    هذه    ، إلخ. في كّل  الحرب  
ً أوضاع  مفروضة  فرْ   في البالد   أوضاع  مرادة    ض  لفرْ   السياسّي    إلى االبتزاز    ْعَمدُ ويُ   ضا
 جسيمةً جّداً. ه  كلّ   الوطنّي   االقتصاد  و العاّمة   الماليّة   خسائرُ  تْ وكانَ أخرى
َهت  قدْ ،  الحرب    بَْعدَ ،  على البالد    الوصايةُ السوريّةُ   وكانَتْ هذا   احتماَل الَشلَل  هذا   َموَّ

التحكيم. وذلكَ ها، على طريقت  هاباضطالع   استدراج  الخالف  أو    بَْعدَ ، أحياناً،  ، بدور  
ها فيه. هذا التمويهُ انقشعَتْ  ه  يتفاعُل إلى أن تظهَر الحاجةُ إلى ُحْكم    َغداةَ سحابتُهُ    تْرك 

مذّاكَ 2005  سنةَ   السورّي    االنسحاب   أو  الحاالُت    أْظَهَرتْ   .  في  التعطيل   شغور  

،َوَسَمها من تَما  ب ما  ،أَشْرنا إليها تّواً   ، وقدالسلطات   وقَْد ،  الطائفيَّ   النظامَ   أنَّ   د  وتواتُر 
، المترتّب  على هيمنة  القّوة  الرئيسة    النقض    على حّق    َرسا   في كّل  من الطوائف    المتباَدل 

االفتقار  إلى   مع  ،الجامع  على التَحاّص    مبدإ التواطؤ  باإلجماع  أو    مبدإ  ب  لَ ُكبّ  ، والرئيسة  
ذات  صفة  وشرعيّة  وطنيّتَ  تحكيم   البالد  ْين  قّوة   سياسة   عن  أصبَح عاجزاً  قد  بل    ... ، 

 .  42صيغتُهُ في ُحْكم  الميّتة تْ أصبَحَ 
 

 . 52 –  50مم، صص  42



20 
 

 
 سؤال المصيرالخروج الكبير: المناهبة و
  ْنَهبةُ ، إلى كثرة  أعطال ه، قد أحاَل اإلنفاَق الوطنيَّ إلى َمْنَهبة. وال تَْظَهُر المَ هذا النظام

وحْسُب.    والردع الطائفّي للتصّدي له  في صورة  الفساد  المفتوح  والتستّر  المتباَدل  عليه  
: إذْ  َهويّة  يستحيُل    بل هي تظهُر أيضاً في جوانَب من اإلنفاق  ذي الشرعيّة  الوطنيّة  أو الج 

س  لهذا األخير   في جهة  أو جهات    لُهُ إلى مسّوغ  لمطالبة  ال ترد  بما يقاب    كل  اعتماد  مكرَّ
للمال     مة  المعمَّ   ة  الطائفيّ   مناَهبة  اإلنفاَق العامَّ يتّخذُ صفةَ ال  ْجعَلُ ما يَ   طائفيّة  أخرى. وهوَ 

، أكانَ غ  الحصُص مقترنةً بمُ   تالعاّم  غة  مُ   رَ غيْ   فعلّي  أم  َسّو  فرص  للكسب    ه يَ   ماإ الَّ ب    َسوَّ
 السياسّي  وللفساد.  
  الوطنّي    التحكيم    ْوق ع  مَ   ورُ مضُ   لَهُ جعَ اْست ْسهاُل االستدانة  وكثيراً    هُ َعظَّمَ ذلك نَْهج  عامٌّ  

الطائفيّة   األطراف   أخرى( وطغياُن  م  )مّرةً  الضبط    المختلفة  الدولة  رافقفي  متعذَّر 
ؤّسسات الدستوريّة المتكّرر من خسائر أحصيَت هذا إلى ما أورثه تعطيل الم تقريباً.

ْن إلى وقوف  البالد  اليوَم على قاب  قوس  م    ذلك كلّه  أفضى  قدو  بمليارات الدوالرات.
راجحة  من اللبنانيّين الذين طفََح كيلُهم إلى الخروج    ُشطور  ب   داما حَ   اإلفالس. وهوَ   هاوية  
جاالً،  ، يتََصدَُّرُهم الجيُل الشاب  فجأةً  مْ   ْعل نواليُ   نساًء ور  ه    وفاةَ النظام  الطائفّي  في نفوس 

ْن قَْبُل، في ما الُخروج  الكبير  أن يحُصَل    ولم يَُكْن لهذا...  43والساحات  وفي الشوارع   م 
شَ   يتعَّدى  قريبة  ما  ماضية   أْعوام   َدتْهُ  نْ   ه  محدودة    م  ً   َحَركات   ْن    نسب يّا حةُ ولَك  واض 

أْن يَْحُصلَ هب    تْ بشَّرَ   المضامين   اللْبنانيّ    ... لَْم يَُكْن لَهُ  َصبََرْت على ما   ينَ ألنَّ جماعةَ 
ه  في مسار  حيات ها المعتاد     لتَداُرك  اعتَبََرتْهُ وجوهَ خلل  قابل  ل ه  وبَُجر  َرَكَن بْعُضها  و  ،بعَُجر 

ها من لَْحم  البالد  الحيّ   بَ إلى مكاس    تْ وانتََظرَ   ،كاَن النظاُم ال يزاُل قادراً على توزيع 
  إعالُن الوفاة  الُمشاُر إليه    ْستَق يمُ ال يَ هذا و  لُوُح من َسراب  المعالَجات. طويالً ما كاَن يَ 

يجدي ،  وال  الحال  بطبيعة   ب،  ضخم  إاّل  إصالحّي   ل  ،  جهد   وُمتكام  األهداف   ب   متَشعّ 
البالُد    ،الُمْستََويات   إليه   الطائفّي  جثّ   إلخراج  تَْحتاُج  النظام   َهْيَكل  م    ة   ناهيَك  الدولة    ْن   ،
ه  وبمعالجة    المجتمع... في حياة   ه  أورام  قواعد 
راً على فَْرض  ال  الكبيرُ هذا الخروُج    ُكونُ فهل يَ  تصلُّب أهل     يَُكونُ   أمْ الكبير     تغيير  قاد 
بانهيار    ما يزالونَ   مْ ، وهُ الميّت    النظام   م، نذيراً  ه  م    أقوياَء بخالف  نظام  ْعَرُف  ال يُ   معَمَّ

 ؟ تُهدّ وال مُ  داهُ مَ 
 2020كانون األّول  ونيسان 
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