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نبذة عن الكاتب
جوزيف باحوط باحث زائر يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
الدويلُ .تر ّكز �أبحاثه على التط ّورات ال�سيا�سية يف لبنان و�سورية ،والتداعيات الإقليمية الناجمة
عن الأزمة ال�سورية ،و�سيا�سات الهوية يف �أرجاء املنطقة كافة.
�شغل باحوط �سابق ًا من�صب م�ست�شار دائم لوحدة تخطيط ال�سيا�سات يف وزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية الفرن�سية ( .)2014-2009وكان �أ�ستاذ ًا لدرا�سات ال�شرق الأو�سط يف معهد
الدرا�سات ال�سيا�سية يف باري�س ( ،)2014-2005وزمي ًال بارز ًا يف الأكادميية الدبلوما�سية
الدولية ( .)2014-2008وهو الآن باحث يف مركز جنيف لل�سيا�سات الأمنية ،وع�ضو يف املجل�س
العلمي للمعهد الفرن�سي لل�شرق الأدنى.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،عمل باحوط �سابق ًا �أ�ستاذ ًا يف جامعة الق ّدي�س يو�سف يف بريوت (-1993
 ،)2004وباحث ًا يف مركز الدرا�سات والأبحاث حول ال�شرق الأو�سط ( ،)CERMOCوهو
مركز �أبحاث فرن�سي يتّخذ من لبنان مق ّر ًا له (� .)2005-1992أ ّلف باحوط كتاب ًا عن جمتمع
الأعمال ال�سوري و�آفاقه ال�سيا�سية ( ،)1994وكتاب ًا عن مرحلة �إعادة البناء ال�سيا�سي يف لبنان
( ،)1998كما له عد ٌد من املقاالت وف�صول الكتب.
***
ُن�شرت هذه الدرا�سة بف�ضل منحة �أبحاث �سخ ّية من م�ؤ�س�سة هرني لو�س.



ّ
ملخ�ص
نظام يتفكّك
*

*

*

*

*
*

يقوم النظام ال�سيا�سي اللبناين على التق�سيم الطائفي لل�سلطات الد�ستورية
واملنا�صب الإدارية .وبينما ي�ضمن متثيل فئات معينة ،ي�ساهم �أي�ض ًا يف �ش ّل عملية
�صنع القرار.
�أ ّدت العيوب التي تكتنف نظام احلكم القائم على �أ�سا�س طائفي �إىل دخول لبنان يف
�أتون حرب �أهلية .وقد ع ّدل اتفاق الطائف الذي و�ضع ح ّد ًا للحرب يف العام ،1989
هذا النظام� .أ�صبحت �سورية �صاحبة النفوذ يف مرحلة مابعد احلرب ،و�أُعطيت
حق الو�صاية على لبنان.
بعد اتفاق الطائف ،ن�ش�أت توترات مثرية لالنق�سام بني الطائفتني امل�سلمتني يف
لبنان ،ال�س ّنة وال�شيعة .تو ّلت �سورية �إدارة هذه االنق�سامات ،يف حني كانت تفاقمها
�أي�ض ًا.
ازدادت ح ّدة اخلالفات بني ال�س ّنة وال�شيعة بعد اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين رفيق
احلريري وان�سحاب �سورية من البالد يف العام  .2005وتفاقمت ح ّدة اخلالفات مع
اندالع احلرب الأهلية ال�سورية يف العام .2011
بلغت الدولة اللبنانية اليوم طريق ًا م�سدود ًا� .إذ اليزال لبنان من دون رئي�س
جمهورية ،والربملان م�شلول منذ العام .2013
يبدو �أن الكثري من اللبنانيني يعتقدون �أن نظامهم هو �أقل اخليارات �سوء ًا مقارن ًة
مع الدول املجاورة ،غري �أن اخللل يف وظائف الدولة يثري ال�شكوك ب�ش�أن �إمكانية
تطبيق النموذج اللبناين يف دول �أخرى.

الآثار املرت ّتبة على لبنان واملنطقة
*
*

م�ستوحى من النظام
الب ّد من �إجراء تعديالت جمتمعية ها ّمة كي ينجح نظام
ً
اللبناين يف دول �أخرى يف املنطقة.
غدت الطائفية ،بفعل العامل الزمني والتجربة التاريخية� ،أمر ًا م�ألوف ًا وعاد ّي ًا �إىل
حدٍّ كبري يف لبنان ،وهي الآن مت� ّأ�صلة يف الروح اجلماعية وال�سلوك الوطني .تفتقر
الدول العربية �إىل هذه ال�سمة .فقد كانت مناذج الدول املركزية التي تعتمد على
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*

*

موحد للهوية الوطنية لبناء الدولة هي القاعدة يف �أرجاء املنطقة ،وكانت
تعريف ّ
فكرة العروبة تقليد ّي ًا �أكرث جاذبية من فكرة الدول القائمة على الهويات الفرعية.
اليخرج يف العادة منت�ص ٌر والمهزوم من الأزمات يف لبنان .وقد �ساعد هذا الأمر
النظام الطائفي يف لبنان يف احلفاظ على البقاء منذ �أربعينيات القرن املا�ضي.
هذا النوع من الثقافة مفقود يف العديد من الدول العربية.
حافظ النظام يف لبنان على متا�سكه يف املا�ضي �إىل حدٍّ كبري بف�ضل قوة خارجية
ناظمة هي �سورية .و ُتعزى حالة الفو�ضى التي يعاين منها النظام يف لبنان اليوم،
ب�شكل كبري� ،إىل غياب هذه القوة اخلارجية .لذا من ال�صعب �أن نتخيل �أن قوة
ٍ
خارجية ميكنها �أن ت�ساعد يف �ضمان ال�سالم يف دول عربية �أخرى.

مقدمة
ّ
�أ ّدت ا�ضطرابات العامل العربي التي اندلعت منذ كانون الأول/دي�سمرب  ،2010والتزال
متوا�صلة حتى اليوم يف عدد من البلدان� ،إىل ه ّز �أهم الركائز املكينة للنظام العربي الذي
كان ُيعترب م�ستق ّر ًا وغري قابل للتغيري .فقد تفتّتت دول ع ّدة لطاملا اعتُربت خا�ضعة بثبات
�إىل �سيطرة �أنظمة �سلطوية ،وهذا �أطلق حقائق كانت خافية �إىل ح ّد كبري ،مت ّثلت �إحداها يف
الطبيعة غري املتجان�سة للن�سيج االجتماعي يف عدد من الدول العربية ،ويف العالقة ّ
اله�شة
خ�ضم العملية
بني هذا الواقع االجتماعي وبني الدول نف�سها ،والتي مت حت ّديها علن ًا يف
ّ
الثورية.
اليوم تت�آكل الأنظمة ال�سيا�سية لعدد من الدول يف طول ال�شرق الأو�سط وعر�ضه ،وتنهار
الدول نف�سها ،وتتفتّت جمتمعاتها ،رمبا على نحو الميكن �إ�صالحه .وينطبق ذلك ب�صفة خا�صة
على بالد ال�شام ،حيث �أ�صبحت اليد العليا ل�سيا�سة الهوية ،وحيث كانت اجلماعات الطائفية
والعرقية والقبلية املختلفة تتعاي�ش ،حتى وقت قريب ،يف بيئات اجتماعية �أ�شبه بالف�سيف�ساء،
غالب ًا �ضمن دول وطنية �شديدة املركزية.
وب�سبب هذا التف ّكك ،تبينّ �أن عملية بناء الدولة التي دامت ع�شرات ال�سنني يف عدد من
الدول التعددية ع�ص ّية على التح ّقق ،على الرغم من الإجراءات القوية ،بل والوح�شية ،التي
مت ا�ستخدامها .بدل ذلك ،يبدو الآن �أن الهويات املناطقية والفرعية هي التي باتت ت�سود �شيئ ًا
ف�شيئ ًا .وبالتايل ،ي�ش ّكل تعزيزها ،جزئي ًا على الأقل� ،آلية دفاعية ،كر ٍّد على الت�صورات املتعلقة
بالتهديد ،والتي غالب ًا مايجري حتديدها وو�صفها بعبارات طائفية .يف املا�ضي� ،أُبقيت الهويات
املناطقية والفرعية مع ّلقة ،يف ظل وجود �أجهزة دولة �أكرث ان�شغا ًال بالرتكيز على الدفاع عن
�أقلية ع�شائرية تتمتع باالمتيازات بد ًال من تعزيز امل�صلحة العامة.
اليوم ،يبدو اخلالف الأو�سع بني ال�س ّنة وال�شيعة ،والذي كانت له تداعيات دراماتيكية يف
بالد ال�شام على وجه اخل�صو�ص ،هو الأكرث و�ضوح ًا وقابلية لالنفجار من بني هذه التفاعالت
املتمحورة حول الهوية .مع ذلك ،و�إىل جانب امل�س�ألة الطائفية البحتة (والتي تتخذ الدين
باعتباره عام ًال حا�سم ًا يف ال�سلوك) ،ف�إن م�س�ألة الأقليات (�أو اجلماعات التي تع ّرف نف�سها
وتت� ّصور �أنها تتعر�ض �إىل التهمي�ش من جانب جماعة ُمهيمنة� ،أو �إىل القمع من جانب �أقل ّية
�شر�سة) تن�شط هي الأخرى يف منطقة ال�شرق الأو�سط .وتعبرّ م�س�ألة �إعادة ت�شكيل الهوية
عن نف�سها بعبارات طائفية ،وكذلك عرقية �أو حتى َق َبلية ،وهذا يتوقف على البلد العربي
املت�أثر بتلك امل�س�ألة .ومتيل م�س�ألة �إعادة ت�شكيل الهوية �إىل التعبري عن نف�سها طائفي ًا يف
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البحرين والعراق والكويت ولبنان واململكة العربية ال�سعودية و�سورية� ،أو يف �أي مكان �آخر يف
بالد ال�شام ومنطقة اخلليج ،حيث يتعاي�ش غالب ًا ال�س ّنة وال�شيعة وامل�سيحيون و�أبناء الأقليات
الأخرى جنب ًا �إىل جنب؛ بينما هي متيل �إىل التعبري عن نف�سها �أكرث من الناحية العرقية يف
�أماكن �أخرى ،كالأكراد �أو الرتكمان يف �شمال �سورية والعراق ،والرببر يف املغرب العربي.
�سيكون من ال�صعب ،يف كل هذه احلاالت ،عك�س ديناميكيات
�سيكون من ال�صعب عك�س ديناميكيات التفكّك التي
التف ّكك التي �أُطلق لها العنان ،من دون توفري و�سائل جديدة
�أُطلق لها العنان يف العامل العربي ،من دون توفري
ومبتكرة لإعادة الإدماج ال�سيا�سي .وعلى ال�صعيد االجتماعي،
و�سائل جديدة ومبتكرة لإعادة الإدماج ال�سيا�سي.
ويف حاالت ال�صراعات �أو احلروب الأهلية� ،سيتطلب ذلك
�إطالق عمليات امل�صاحلة وحتقيق العدالة و�إعادة توزيع
املوارد� .أما على ال�صعيد ال�سيا�سي� ،سيتوجب على الدول �إجراء تغيري �سيا�سي هيكلي ،البل
�إعادة هيكلة �سيا�سية ،لو�ضع �صيغ جديدة لتقا�سم ال�سلطة ميكنها �أن ت�أخذ احلقائق اجلديدة
بعني االعتبار ،وتبد�أ يف التعامل معها� .أما التحدي الذي ينتظره العامل العربي يف امل�ستقبل� ،إذا
كان يرغب يف اخلروج من الليل الطويل واملُدلهِ م الذي يبدو �أنه دخله ،فيتم ّثل يف حماولة �إيجاد
توحد ًا وبني تع ّددية اجتماعية و�سيا�سية ،متهيد ًا لإر�ساء
التوازن املنا�سب بني هوية وطنية �أكرث ّ
الدميقراطية .بيد �أن حتقيق مثل هذا التوازن �سيكون بالغ ال�صعوبة.
تط ّورت على مدى القرن املا�ضي ،ومنذ ن�شوء نظام الدولة العربية احلديثة ،القومية العربية يف
خ�ضم ثقافات �سيا�سية وطنية مل تقارب املثل العليا للقومية العربية �إال ملام ًا ،ف�ض ًال عن الوالءات
واالنتماءات الفرعية .وقد قمعت الأنظمة اال�ستبدادية هذه الوالءات عرب �آليات مركزية الدولة،
والتي كانت ت�ستهدف اكت�ساح وتهمي�ش الروابط الأولية القدمية .لكن هذه العملية جاءت على
ح�ساب احلقوق الفردية واحلريات.
وحده لبنان ،من بني كل الدول العربية ،تظاهر بتقدمي �إجابة خمتلفة .فقد �أن�ش�أ نظام ًا
غري م�ألوف لتقا�سم ال�سلطة واحلكم ،يقوم على تعريف خمــتلف للهوية عن غريه من
البلدان العربية الأخرى .فهو تب ّنى تدريجي ًا نظام ًا �سيا�سي ًا يقوم على التمثيل الطائفي،
الذي ت�أ ّثر هو نف�سه بالتطورات التي جــرت خالل فرتة احلكم العثماين .وقد مت ذلك
حال �إن�شاء دولة لبنان الكبري ر�سمي ًا حتت �سلطة االنتداب الفرن�سي يف � 1أيلول�/سبتمرب
.1920
�أدخلت حركة اال�ستقالل حت�سينات على الطائفية ال�سيا�سية يف لبنان واحت�ضنتها يف
ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1943عرب ما �أ�صبح ُيعرف بـ«امليثاق الوطني» ،وهو اتفاق غري
مكتوب و�ضع �أ�س�س النظام الطائفي يف اجلمهورية بعد اال�ستقالل .والأمر املثري للده�شة �أن
امليثاق بقي حي ًا على الرغم من احلرب الأهلية ( .)1990-1975بد�أ ال�صراع ،جزئي ًا ،على
خلفية دعوات �إىل �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية .ومع ذلك ،مت الت�أكيد جم ّدد ًا على الطائفية

جوزيف باحوط

ال�سيا�سية ،البل مت توطيدها يف «اتفاق الطائف» يف العام  ،1989واملعروف �أي�ض ًا با�سم
«وثيقة الوفاق الوطني» .ويف هذا ال�صدد ،يتو ّفر لبنان على ميزة بارزة ،جلهة كونه رائد ًا
يف ت�أ�سي�س نظام يقوم على الطائفية ،وكذلك لكونه خمترب ًا يربز �أوجه اخللل والق�صور يف
هذا النظام.
�أحرزت الطائفية ال�سيا�سية بع�ض النجاحات ،لكنها م ّرت بلحظات ف�شل وعار حزينة
وحري بنا هنا التحقيق يف كال النقي�ضني ،و�إعادة فح�ص �أ�صول وتاريخ الطائفية
ودموية.
ٌّ
اللبنانية ،وحت ّولها �إىل بنية �سيا�سية ،والبحث كذلك يف ديناميكيات تف ّككها يف الفرتة التي
�سبقت العام  .1975كما �أن الظروف التي �أ ّدت �إىل انبعاث النظام و�إعادة ت�شكيله بعد
احلرب ،وظهور �أوجه ق�صوره يف الوقت احلا�ضر ،كلها �أمور ت�ستحق االهتمام هي الأخرى.
ومن خالل الرتكيز على لبنان ،ميكن تناول م�س�ألة كيف�/أو ما �إذا كان النظام الطائفي
اليزال قادر ًا على التعاطي والتك ّيف مع العديد من التحديات البنيوية التي يواجهها من
جديد يف العام  .2016ونظر ًا �إىل العالقة القوية والعميقة التي تربط بني �سورية ولبنان منذ
ت�أ�سي�س البلدين ،تلقي ديناميكيات ال�صراع الدائر يف �سورية وتف ّكك هذا البلد بظالل ثقيلة
على الآفاق امل�ستقبلية للنظام اللبناين.
يف �ضوء ذلك� ،أ�صبحت العيوب الكثرية التي ت�شوب النظام اللبناين �أكرث و�ضوح ًا .مع
ذلك ،مايلفت النظر يف ال�سياق ال�سيا�سي الإقليمي احلايل ،هو �أن بع�ض املحللني و�ص ّناع
القرار باتوا على ا�ستعداد للنظر يف النظام �أو التجربة اللبنانية من زاوية جديدة ،ب�سبب
ف�شل كل التجارب الهادفة �إىل خلق دول مركزية قوية يف �أماكن �أخرى .ويرت ّكز اهتمام ه�ؤالء
على حتديد ماميكن �أخذه� ،أو الت�أ ّثر به ،من لبنان وتطبيقه على الدول العربية التعددية
التي ُتعاين من �أزمة عميقة ،وعلى ماينبغي جت ّنبه ب�أي ثمن .على �سبيل املثال ،كثري ًا ما �أ�شار
املح ّللون ،وكذلك �ص ّناع القرار ،الذين يتابعون تط ّورات العراق بعد العام � 2003إىل اتفاق
«طائف عراقي» لتنظيم العالقات الطائفية يف امل�ستقبل ،يف �إ�شارة �إىل اتفاق امل�صاحلة
وتوزيع ال�سلطة يف لبنان بعد احلرب .ويف الآونة الأخرية� ،أ ّدت بع�ض املحاوالت ملعاجلة
الفو�ضى يف �سورية �إىل ظهور مناق�شات تتعلق باعتماد بع�ض مالمح النظام يف لبنان ،بهدف
التو�صل يف نهاية املطاف �إىل «طائف �سوري».
ُّ
قد ت�شمل دعوات مماثلة بلدان ًا �أخرى يف املنطقة ،حيث �أ�صبح البحث عن طرق جديدة و�أكرث
مرونة ال�ستيعاب الهويات املختلفة ،ودمج املجتمعات وال�سماح بتقا�سم ال�سلطة ال�سيا�سية� ،أمر ًا
المنا�ص منه .وهذا هو ال�سبب يف �أن تقييم الطائفية اللبنانية ،ي�ستح�ضر بع�ض الدرو�س التي
ّ
ميكن �أن تكون ذات �أهمية بالن�سبة �إىل املنطقة .وقد ت�ش ّكل التجربة اللبنانية الأ�سا�س للتفكري
يف ماميكن تطبيقه يف �أماكن �أخرى� ،أو على العك�س :ما�سيكون من الأف�ضل التخ ّلي عنه من هذه
التجربة.
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ميثاق وطني �إ�سالمي-م�سيحي
برز نظام الطائفية ال�سيا�سية يف لبنان يف الأ�صل ا�ستجاب ًة لتحدٍّ اجتماعي و�إيديولوجي.
�إذ جرى بالفعل اعتماد التوزيع الطائفي لل�سلطة يف عهد الإمرباطورية العثمانية ،منذ �إن�شاء
منطقة جبل لبنان الإدارية خالل القرن التا�سع ع�شر ،باعتبارها نواة لبنان احلديث .وعلى
غرار الت�سوية التي اعتُمدت يف وقت �سابق لإنهاء ال�صراع يف العام  ،1840فقد تب ّنى نظام
احلكم الذي مت ا�ستحداثه بعد احلرب الأهلية يف جبل لبنان يف العام ( 1860املت�صرفية)،
الطوائف الدينية املختلفة باعتبارها �أطراف ًا �سيا�سية فاعلة .ويف مرحلة مابعد العام ،1860
وحتت �سلطة الوايل العثماين امل�سيحي غري العربي املعروف با�سم املُت�صرف ،مت �إن�شاء جمل�س
�إداري ُخ ِّ�ص�صت فيه مقاعد للطوائف الدينية ال�ست الرئي�سة يف جبل لبنان ،مبا يتنا�سب مع
1
الأعداد الإجمالية لأفرادها.
املُل ِفت هنا �أن تقا�سم ال�سلطة يف مرحلة مابعد العام  1860و�صيغة احلكم املح ّلي �أعقبا النزاع
الذي و�ضع الدروز يف مواجهة املوارنة ،وهما الطائفتان الرئي�ستان يف منطقة جبل لبنان التي
متتّعت بحكم �شبه ذاتي .وباملثل ،مت و�ضع ح ّد للتوترات الأخرى الحق ًا ،ناهيك عن احلرب الأهلية
يف العام  ،1975من خالل تقا�سم ال�سلطة وترتيبات �إعادة التوازن ال�سيا�سي ،على الرغم من
جتر �أبد ًا �أي حماولة لإيجاد نظم ت�سوية �سيا�سية الطائفية.
�أنه مل ِ
وهكذا ،مت حتويل لبنان من جمتمع متعدد الطوائف �إىل نظام دولة متعددة الطوائف .وا�ستخدم
م� ّؤ�س�سو الدولة اللبنانية الواقع االجتماعي ،الذي كان حمايد ًا ن�سبي ًا يف البداية ،لي�صبح االعتبار
الأهم يف نظامهم ال�سيا�سي .و�إذا ا�ستخدمنا املعادلة املارك�سية حول الطبقات االجتماعية
وتكوينها ،ميكن اعتبار اعتماد الطائفية ال�سيا�سية يف لبنان
تر�سخت ثقافة الطائفية ال�سيا�سية �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف
م�شابه ًا لالنتقال من جماعة (�أو طائفة) يف ح ّد ذاتها �إىل
ّ
الوعي اجلماعي واملمار�سة ال�سيا�سية للنخب ال�سيا�سية
تر�سخت ثقافة
جماعة (�أو طائفة) لأجل ذاتها .وبعد ذلكّ ،
واالجتماعية يف لبنان.
الطائفية ال�سيا�سية �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف الوعي اجلماعي واملمار�سة
ال�سيا�سية للنخب ال�سيا�سية واالجتماعية يف لبنان.
كانت الطائفية ال�سيا�سية ،على امل�ستوى الإيديولوجي ،ا�ستجابة غري مبا�شرة لتحدٍّ انبثق من
رحم الظروف التي ُولد فيها الكيان اللبناين .وبالتايل ،الميكن اعتبار ت�شكيل لبنان الكبري بعد
العام � ،1920سواء من جانب خ�صومه �أو �أن�صاره� ،أكرث من تركيب ا�ستعماري فرن�سي متت
املبادرة �إليه بتواط�ؤ ف ّعال من النخب املارونية ول�صاحلها .ويف حني �أن �أ�سباب ًا خمتلفة كانت
هي الدافع لذلك ،فقد كان هدف املوارنة والفرن�سيني هو توفري وطن �شبه قومي للم�سيحيني يف
ال�شرق الأو�سط ذي الغالبية امل�سلمة .وقد اعتربت النخب املارونية هذه املغامرة تتويج ًا مل�شروع
�أ ّمة لبنانية كان قيد الن�ضج منذ �أمد طويل 2،لكنه مل يحل البتة م�شكلة العالقة الغام�ضة بني
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القومية اللبنانية وبني املارونية ال�سيا�سية� 3.أما فرن�سا ،التي كانت يف خ�ضم تناف�سها املتفاقم
مع بريطانيا العظمى ،فقد كان دافعها هو حتقيق م�صاحلها اجليو�سيا�سية .وهي �سعت لأن تكون
لها طليعة يف بالد ال�شام ،من �ش�أنها �أن ت�سمح لها بطرح �إيديولوجيتها يف املنطقة ،جنب ًا �إىل
جنب مع �سيا�سة حماية الأقليات ،ويف املق ّدمة منها حماية امل�سيحيني.
وهكذا ،ا�ضط ّرت النخب املارونية ،منذ البداية� ،إىل اخرتاع رواية ت�أ�سي�سية ت�ستبدل وتتجاوز
ربر بالغ الفجاجة لوجود دولتهم اجلديدة .ونظر ًا �إىل تركيبة لبنان الدميوغرافية واالجتماعية
امل ّ
اجلديدة ،التي �أُن�شئت عرب تو�سيع البالد حول منطقة جبل لبنان الأ�سا�سية ،كانت ثمة حاجة �إىل
خطاب �أكرث �شم ً
وال ال�ستيعاب الطوائف الإ�سالمية التي جرى دجمها يف الدولة اجلديدة ب�صورة
�أف�ضل ،والتي كانت متاثل املوارنة تقريب ًا عددي ًا .بعبارة �أخرى ،كان الب ّد من حتويل الهيمنة �إىل
ق�صة وطنية مقبولة ب�صورة �أعم ،لتحل حمل وت�ستوعب االنق�سامات بني الطوائف الرئي�سة.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،كان الب ّد من �إحداث نوع من التوازن بني العدد الكبري من الروايات
والأ�ساطري املتناف�سة التي حتيق بالكيان اللبناين و�شرعيته :من �أ�سطورة الأ�صل الفينيقي� ،إىل
الوجود املاروين الذي و�صفه ملك فرن�سا لوي�س التا�سع ب�أنه «وردة بني �شوكتني»� ،إىل البلد بو�صفه
موقع ًا �أمامي ًا للفتح العربي لبالد ال�شام 4.كانت الإمارة (حتى العام  ،)1841وهي نواة لبنان
الكبري الذي كان يعك�س ال�سيادة املارونية-الدرزية امل�شرتكة ،قد �أُر�سيت على فكرة �أنها ُتعترب
مالذ ًا للجماعات املُ�ضطهدة .وقد جرى ا�ستق�صاء هذه ال�سردية من بداية تاريخ االنق�سامات
املبكرة يف املنطقة :من جتزئة الكنائ�س امل�سيحية الأولية� ،إىل الفتح العربي
وال�صراعات الدينية ِ
الإ�سالمي وتداعياته على منطقة ال�شرق الأو�سط .وبالتايل ،اعتُربت هذه الرواية �إطار ًا مالئم ًا
ي�شمل اجلماعات الدينية الأخرى� ،شريطة �أن يتم تو�سيع نطاقها وتمُ نح بعد ًا عاملي ًا .لذلك،
اعتُرب لبنان �أر�ض ًا للعي�ش امل�شرتك ،خا�صة بني الإ�سالم وامل�سيحية ،وج�سر ًا بني ال�شرق والغرب،
وبني الأرا�ضي العربية و�أوروبا.
هذا النوع من الأفكار هو بال�ضبط ماو�ضعه ب�شارة اخلوري ،الرئي�س اللبناين يف ذلك الوقت،
وريا�ض ال�صلح ،رئي�س الوزراء ،يف �صلب امليثاق الوطني يف العام  5.1943ووفق ًا ل�صيغة ريا�ض
ال�صلح ،كان الهدف الأ�سا�سي للميثاق الوطني «لبننة امل�سلمني اللبنانيني وتعريب امل�سيحيني
يف لبنان» 6.كان من املفرت�ض ،مبوجب امليثاق� ،أن يتخ ّلى امل�سيحيون عن التحالف مع الغرب
(خا�صة فرن�سا) ،يف حني كان يفرت�ض �أن يتخلى امل�سلمون عن �أي فكرة لدمج لبنان يف دولة
عربية �أكرب.
يف مايتعلق بتفا�صيل احلوكمة وبنية الدولة امل�ستقلة ،و�ضع امليثاق الوطني ما اعتربه ك ٌّل من
اخلوري وال�صلح توزيع ًا عاد ًال لل�سلطة بني الطائفتني الدينيتني� ،إال �أن التوزيع منح امل�سيحيني
هام�ش ًا كبري ًا من التفوق .كان التمثيل الربملاين على �أ�سا�س الن�سب التي تعك�س الرتكيبة ال�سكانية
الطائفية ،بواقع  6-5ل�صالح امل�سيحيني .وقد جرى اعتماد الن�سبة نف�سها يف جمل�س الوزراء ويف
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اخلدمة املدنية.
على الرغم من ذلك ،كان اجلانب الأكرث ت�شويق ًا يف امليثاق الوطني ،هو ذاك الذي كثري ًا
مايتم جتاهله ،على الرغم من �أنه الأهم :تخ�صي�ص املنا�صب العليا الثالث يف الدولة لطوائف
حم ّددة .فقد �أملح امليثاق �ضمن ًا �إىل �أن رئي�س اجلمهورية �سيكون ماروني ًا ورئي�س الوزراء �س ّني ًا،
ورئي�س جمل�س النواب �شيعي ًا .مل يتم الت�صريح بذلك �أو الن�ص عليه ر�سمي ًا ،لكنه ُت ِر َك على
ّ
مايدل على قوة امليثاق وتف ّوقه على
حاله منذ ذلك احلني،
مت ّثلت �إحدى نتائج التع ّهد اللبناين الوطني بتقا�سم
الن�صو�ص الد�ستورية املكتوبة بحذاقة .وكانت هناك نتيجة
ال�سلطة ،بقرار تخ�صي�ص املنا�صب احلكومية الها ّمة
�أخرى لهذا التع ّهد ال�ضمني بتقا�سم ال�سلطة ،مت ّثلت بقرار
للغاية لطوائف مع ّينة.
تخ�صي�ص املنا�صب احلكومية الهامة للغاية لطوائف معينة.
وهكذا ،ح�صل املوارنة على ح�صة الأ�سد ،خا�صة يف القطاعات
احليوية يف الدولة .كان قائد اجلي�ش وقادة املخابرات الع�سكرية و�أجهزة �أمن الدولة ،ف�ض ًال عن
7
حمافظ البنك املركزي ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،من املوارنة.
بالتوحد من خالل
الطائفية ال�سيا�سية لها جانبان .فمن ناحية� ،سمحت للجماعات املتباينة
ّ
توفري الإطار الالزم لل�شعب اللبناين لو�ضع عقد اجتماعي .ومن ناحية �أخرى� ،أدخل تقا�سم
ال�سلطة �آلية مد ّمرة لتوزيع الغنائم .و�سمح ذلك الو�ضع للف�ساد ب�أن ي�صبح �شك ًال مقب ً
وال من
�أ�شكال ال�سلوك ال�سيا�سي ب�سرعة ن�سبية .ومع مرور الوقت ،ترجم ذلك نف�سه يف عدم فعالية
الدولة ويف �شلل عملية اتخاذ القرار .والأهم من ذلك ،وهذا هو العيب الرئي�س يف النموذج
الطائفي ،هو �أن تعزيز الهويات الطائفية وتوفري و�ضع �سيا�سي وقانوين متكامل لها ،جاء على
ح�ساب التقارب نحو هوية م�شرتكة.

الدميقراطية التوافقية وتفكّكها
ان�ضم م� ّؤ�س�سو اجلمهورية اللبنانية ،باختيارهم نظام ًا يقوم على الطائفية ال�سيا�سية� ،إىل
نادي ما ُي�س ّمى الدميقراطيات التوافقية ،وهو منوذج �سيا�سي ازدهر بعد احلرب العاملية الثانية.
ومن خالل ال�سعي �إىل �إقامة الدول على �أ�سا�س الت�سوية الدائمة والتوافق ،كانت التوافقية و�سيلة
مبتكرة للتوفيق بني عدم التجان�س االجتماعي وبني الدميقراطية الربملانية 8.مل يكن الفرد
فقط هو من مي ّثل الوحدة ال�سيا�سية ،بل اجلماعة �أي�ض ًا .يف لبنان ،كانت الطوائف الدينية
كيانات �سيا�سية وقانونية على حدٍّ �سواء ،تتم فيها موازنة حقوق الأفراد بال�ضمانات املمنوحة
للطوائف .و�إذا ماكانت فكرة تقدمي �ضمانات حمببة �أ�سا�س ًا بالن�سبة �إىل امل�سيحيني ،وتتعلق
تو�سعت
باملخاوف والتهديدات التي يت� ّصورونها يف ال�شرق الأو�سط ذي الغالبية الإ�سالمية ،فقد ّ
هذه الفكرة �شيئ ًا ف�شيئ ًا مع مرور الوقت لت�شمل اجلماعات الدينية الأخرى كافة تقريب ًا .وهكذا
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�أ�صبحت ال�ضمانات مرادف ًا حلقوق الأقليات ،و�آلية �أمنية مادية ورمزية مت فيها �ضمان موقع
جلماعة ما حتت ال�شم�س ،مهما تغيرّ ت الظروف.
بيد �أن الدميقراطيات التوافقية يجب �أن تل ّبي �شروط ًا معينة كي تعمل بطريقة م�ستدامة،
�أهمها وجود بيئة �إقليمية م�ستقرة وم�ساملة ،ف�ض ًال عن منو اقت�صادي و�آليات �إعادة توزيع
9
تتمتع بالكفاءة ،ت�ضمن التوازن االجتماعي واالقت�صادي بني خمتلف فئات الكيان.
هذان ال�شرطان� ،إ�ضاف ًة �إىل العديد من ال�شروط الأخرى ،مل يتو ّفرا يف لبنان قبل العام
 .1975فقد بد�أت القوى ال�سيا�سية الإ�سالمية تطالب بح�صة �أكرب يف نظام كانت �أُجربت �إىل
موحدة
هذا احل ّد �أو ذاك على االن�ضمام �إليه .وعلى الرغم من �أن طموحات �إقامة دولة عربية ّ
�سادت يف ال�شرق الأو�سط� ،إال �أن الفكرة ب�أن الدول امل�ستقلة �أ�صبحت الآن دائمة ،اكت�سبت زخم ًا
مع مرور الوقت .و�إذا كان امل�سلمون اليزالون ي�ش ّكون يف فكرة الأمة اللبنانية� ،إال �أنهم بد�أوا مع
ذلك يقبلون الدولة ،على الأقل ك�إطار قابل لال�ستمرار .وبالتايل� ،أ�صبح من ال�ضروري بالن�سبة
�إليهم حت�سني �شروط م�شاركتهم يف هذه الدولة ،و�أن ُيظهروا بد ّقة ق�سمات املواطنة التي طالب
بها �شركا�ؤهم امل�سيحيون منذ فرتة طويلة.
تبع ًا لذلك� ،أ�صبحت امل�شاركة نفري ا�ستنفار لل�سا�سة امل�سلمني .وبدا هذا �صحيح ًا خا�صة بعد
�أن فتحت التغيريات يف النظام �آفاق ًا جديدة لإجراء تغيري �سيا�سي �أ�سا�سي يف البالد 10.انبثق
ال�سعي �إىل قدر �أكرب من امل�شاركة ،من الديناميكيات الإقليمية املتعار�ضة للغاية ،مثل ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي املت�صاعد ،و�صعود الت�ش ّدد الفل�سطيني ،واملناف�سات بني العرب ،واحلرب
الباردة وانعكا�ساتها على ال�ساحة ال�شرق �أو�سطية .و�إىل حد كبري ،كان ت�ضافر هذه العوامل يف
�أ�سا�س اندالع احلرب اللبنانية يف العام .1975

وثيقة الطائف التوازنية
وامل�س�ألة ال�سنّية-ال�شيعية
مل يكن ال�صراع اللبناين ك ّله يتعلق بالطائفية ال�سيا�سية ،وال ب�إعادة توزيع احل�ص�ص
الطائفية يف النظام ال�سيا�سي وح�سب� .إذ متت يف الواقع معاجلة مثل هذه الق�ضايا ،واتفق
عليها تقريب ًا ،خالل املراحل الأوىل من احلرب� ،أي قبل اتفاق الطائف� 11.إال �أن البعد الداخلي
للحرب كان يتعلق بالفعل بالطائفية .فحني بد�أت القوى ال�سيا�سية الإ�سالمية بتحدي النظام
خالل ت�سعينيات القرن املا�ضي ،كان هدفها من ذلك هو �إعادة توازن القوى وال�صالحيات
بني امل�سلمني وامل�سيحيني .وبحلول ال�سبعينيات ،كان هذا التحدي قد تط ّور .فع�شية احلرب،
كان امل�سلمون يطالبون ب�إحداث تغيري جوهري و�إدخال نظام دميقراطي يعتمد معادلة ال�صوت
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الواحد لل�شخ�ص الواحد يف االنتخابات.
مع ذلك ،وبحلول العام  ،1989وبعد جوالت ع ّدة من القتال ،ومقتل �أكرث من � 100ألف �شخ�ص،
ودمار الحدود له ،ف�إن كل مافعله اتفاق الطائف ب�ش�أن الطائفية هو تعديل النظام القدمي.
وبا�ستثناء العالقات مع �سورية وعالقات لبنان مع حميطه الإقليمي ،تع ّلق اتفاق الطائف ب�إعادة
التنظيم �أكرث منه بالتغيري.
مت تنظيم االتفاق حول ثالثة مبادئ توجيهية� :إقامة توازن جديد بني وحدة لبنان ونظامه
ال�سيا�سي وبني تن ّوع البنية ال�سيا�سية واالجتماعية يف البالد ،ونقل ال�سلطة التنفيذية من رئا�سة
اجلمهورية �إىل جمل�س الوزراء كهيئة جماعية ،ومبد�أ امل�ساواة بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف الربملان
وجمل�س الوزراء واملنا�صب العليا يف اخلدمة املدنية ،بغ�ض النظر عن التطورات الدميوغرافية
يف امل�ستقبل 13.كما دعا االتفاق �إىل �إن�شاء جمل�س لل�شيوخ على �أ�سا�س طائفي ،لي�ضمن دور
اجلماعات الدينية ،عرب منحها �سلطة الرقابة على ال�ش�ؤون الوطنية احليوية وامل�سائل امل�شار
�إليها يف االتفاق بعد �إلغاء الطائفية يف الربملان ،وطرح الالمركزية الإدارية؛ و�أ�شار �إىل مراجعة
نظام قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ودعا �إىل �إن�شاء جلنة وطنية ملناق�شة �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية،
لكن من دون �أمل ب�إمكانية حتقيق ذلك .عالو ًة على ذلك ،و�ضع اتفاق الطائف الأ�سا�س لعالقات
مم ّيزة بني لبنان و�سورية ،مع مايرتتب على ذلك من �آثار على البيئة ال�سيا�سية يف البلدين.
من بني املبادئ الثالثةُ ،يعترب الأول والثاين الأكرث �أهمية بالن�سبة �إىل هذا النقا�ش الذي يتعلق
بالطائفية اللبنانية .ومع ذلك ،تبينّ �أن املبد�أ الثالث هو الأهم.
�أعاد اتفاق الطائف تنظيم ال�صالحيات والأجهزة الد�ستورية ،على نحو يتجاوز املظهر
املُعتدل لنقل ال�صالحيات التنفيذية من الرئا�سة ،التي كانت تتمتع ب�سلطة مطلقة يف ال�سابق،
�إىل جمل�س الوزراء .وو�ضع �أي�ض ًا �أمنوذج ًا جديد ًا متام ًا لتحقيق التوازن الطائفي يف ال�سلطة،
من خالل �إنهاء الهيمنة ال�سيا�سية والرمزية التي كانت متار�سها امل�ؤ�س�سة املارونية .ومع ذلك،
بقي م�آل نقل ال�صالحيات الرئا�سية غري وا�ضح .ومن خالل �إ�سناد هذه ال�صالحيات �إىل
جمل�س الوزراء ،حيث كان التكاف�ؤ الديني ي�ش ّكل �ضمانة ر�سمية
ن�شر اتفاق الطائف ال�سلطة ووزّعها ،ماجعل من ال�صعب للم�ساواة بني الطوائف ،ن�شر اتفاق الطائف ال�سلطة وو ّزعها،
ماجعل من ال�صعب حتديدها وممار�ستها .كما مل يكن وا�ضح ًا
حتديدها وممار�ستها .كما مل يكن وا�ضح ًا الطرف الذي
ً
الطرف الذي �سيكون م�س�ؤوال عن اتخاذ القرارات .وقد تفاقم
�سيكون م�س�ؤو ًال عن اتخاذ القرارات.
هذا الو�ضع ب�سبب �إبقاء بنود ع ّدة يف االتفاق غام�ضة ،رمبا
عن ق�صد ،وعر�ضة �إىل الت�أويل.
بدا ،للوهلة الأوىل� ،أن رئي�س الوزراء ال�س ّني هو امل�ستفيد الرئي�س من عملية نقل ال�سلطة
هذه .لكن ،مت اعتماد تدابري �أخرى لتج ّنب الو�صول �إىل مثل هذه النتيجة؛ �إذ عليه ،باعتباره
الطرف الأ�سا�سي يف برامج عمل جمل�س الوزراء� ،أن يعمل على �صياغتها مع رئي�س الربملان.

جوزيف باحوط

ن�ص اتفاق الطائف على �أن ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية منف�صلتان ،لكنهما «يجب �أن
وقد ّ
تعمال بتعاون وتن�سيق» لتح�سني العمل ال�سيا�سي .و�أُ�ضيفت �إىل ذلك حقيقة �أن يتم تر�شيح
رئي�س الوزراء بعد �إجراء م�شاورات �إلزامية بني الرئي�س ورئي�س الربملان ،وم�شاورات يجريها
الرئي�س مع الكتل الربملانية بح�ضور رئي�س الربملان .ويف جمل�س الوزراء ،كانت كل القرارات
الهامة تتطلب �أغلبية الثلثني ،ما �أعطى �ضمن ًا حق النق�ض �إىل �إحدى �أكرب ثالث كتل متوقعة
من الوزراء� ،أي كتل الرئي�س ورئي�س الربملان ورئي�س الوزراء .وكان هذا ينطبق �أكرث ماينطبق
على الوزراء ال�شيعة ،الذين هم �أكرث تنظيم ًا وان�ضباط ًا من الآخرين ،ويجمعهم التحالف
الوثيق بني حركة �أمل (حزب �سيا�سي �شيعي مت �إن�شا�ؤه يف �سبعينيات القرن املا�ضي) وبني
حزب اهلل.
لذلك� ،إذا بدا للبع�ض �أن رئي�س الوزراء ال�س ّني هو امللك اجلديد ،فقد كان رئي�س جمل�س
النواب ال�شيعي �صانع امللوك يف نهاية املطاف ،وهذا على الأقل ما �أظهرته جتربة تنفيذ اتفاق
الطائف حتى الآن .فقد مت منح رئي�س الربملان �صالحيات ُمعزّزة ،وجرى متديد فرتة والية رئي�س
الربملان لتتوافق مع والية الربملان ،وهي عاد ًة �أربع �سنوات .كما مت منح رئي�س الربملان �سيطرة
وا�سعة على الن�شاط الت�شريعي ،و�إمكانية الت�أثري الكبري على �أ�صوات الوزراء والنواب ال�شيعة.
يف �أح�سن الأحوال ،وخلف املظهر الر�سمي للتكاف�ؤ بني
امل�سلمني وامل�سيحيني ،ف�إن التفاعل ذا امل�ستويات الثالثة التفاعل ذو امل�ستويات الثالثة بني امل�سيحيني وال�سنّة
حرك امل�شهد ال�سيا�سي منذ اتفاق
بني امل�سيحيني (اختلط املك ّون املاروين تدريجي ًا مع املجتمع وال�شيعة هو الذي ّ
امل�سيحي الأو�سع) وال�س ّنة وال�شيعة ،هو الذي ح ّرك امل�شهد الطائف.
ال�سيا�سي منذ اتفاق الطائف .والواقع �أن اتفاق الطائف
�أنهى التفوق املاروين ،لكن ح ّل حم ّله يف املقابل التف ّوق املت�صاعد والتناف�سي بني الطائفتني
الإ�سالميتني الرئي�ستني ،وحدث هذا حتى قبل �أن ُي�صبح اال�ستقطاب ال�س ّني-ال�شيعي �سمة
مم ّيزة لل�شرق الأو�سط.

�سورية باعتبارها الناظم الأول
والأخري التفاق الطائف
�إذا ماو�ضعنا الن�ص جانب ًا ،نرى �أن �صياغة اتفاق الطائف جرت �إىل حدٍّ كبري بالطريقة التي
مت تطبيقه بها بعد العام  ،1990والكيفية التي ُح ِكم بها لبنان ،من جانب القادة اجلدد ،ومن
طرف �سورية التي مار�ست ال�سيطرة �أو الو�صاية على البالد .ومنذ البداية�،أدرك العديد من
متابعي ومنتقدي اتفاق الطائف �أن �أوجه الق�صور يف و�سائل احلكم التي ح ّددها االتفاق كانت
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متع ّمدة ،لأ�سباب تتعلق بالنفوذ ال�سوري .فقد وافقت الأطراف الدولية ال�ضامنة التفاق الطائف
بالإجماع على ال�سماح ل�سورية بفر�ض و�صاية فعلية على لبنان واحلياة ال�سيا�سية فيه .ولعبت
�سورية دور ًا دائم ًا وموازن ًا ودقيق ًا بني امل�سيحيني وامل�سلمني عموم ًا ،وبني املوارنة وال�س ّنة وال�شيعة
على وجه اخل�صو�ص ،وبني ال�س ّنة وال�شيعة حتديد ًا ،و�أثارت العديد من التوترات القائمة اليوم،
ُم�ستفيد ًة بالكامل من حرية الت�ص ّرف التي ُمنحت لها.
والأهم �أن �أولويات �سورية هي التي ح ّددت على وجه احل�صر �إدارتها للبنان .وهذه الأولويات
كانت من نوعني� :أ ّولهما �أولوية �إقليمية تتع ّلق مبوقع �سورية على رقعة ال�شطرجن يف ال�شرق
الأو�سط ،وعالقاتها مع العامل العربي ومع الغرب والواليات املتحدة على وجه اخل�صو�ص .وتتع ّلق
الثانية باحلفاظ على التوازنات الدقيقة داخل �سورية ،والتي تالعب بها الرئي�س ال�سوري �آنذاك
حافظ الأ�سد برباعة ،وت�أ ّثرت ب�صورة متزايدة مبوجبات ت�أمني خالفته.
تق ّبل املجتمع الدويل الو�صاية ال�سورية على لبنان ،مقابل م�شاركة دم�شق الب ّناءة يف عملية
ال�سالم مع �إ�سرائيل ،والتي ُتعترب امتداد ًا مل�ؤمتر مدريد لل�سالم الذي ُعقد يف العام .1991
و�أتاح لها هذا الدور من وجهة نظرها ،ومت�شي ًا مع �أولويتها الأوىل ،ك�سب نفوذ يف املفاو�ضات
عن طريق التالعب باجلبهة التي كانت التزال مفتوحة يف جنوب لبنان الذي حتت ّله �إ�سرائيل،
والتي مار�س فيها حزب اهلل دور ًا ها ّم ًا .ويف الوقت نف�سه ،كانت �سورية املُ�شرف واحلامي الفعلي
لعملية �إعادة الإعمار املُد ّرة للأرباح يف لبنان ،والتي قادها رفيق احلريري ،رئي�س الوزراء الذي
بات الغنى عنه اعتبار ًا من العام  .1992و�سمحت عملية توزيع الأدوار هذه ل�سورية ب�أن متنح
الراعي ال�سيا�سي للحريري ،اململكة العربية ال�سعودية� ،إ�ضاف ًة �إىل دول خليجية وعربية ذات
�أغلبية �س ّنية ،م�صلحة يف حتقيق اال�ستقرار يف البالد ،يف الوقت الذي انتزعت �أرباح ًا مالية
14
�ضخمة لنخبتها اخلا�صة من خالل �آلية احلماية هذه.
قراءة الأ�سد ال�صائبة للغاية ملوازين القوى يف لبنان واملنطقة� ،سمحت له باللعب بفاعلية
على امل�ستويني املحلي والإقليمي .ففي حلظات اجلمود �أو يف حال حدوث �أزمة يف املفاو�ضات
بني �سورية و�إ�سرائيل ،كانت عمليات حزب اهلل يف جنوب لبنان تت�صاعد فج�أة ،وتبلغ ذروتها
يف بع�ض الأحيان يف حروب م�ص ّغرة ،ماي�ؤ ّدي �إىل التدخل ال�سريع من جانب الأطراف الدولية
الفاعلة .وحني تكون عملية ال�سالم على العك�س� ،أكرث �سال�سة� ،أو حني تكون عالقات الأ�سد مع
فرن�سا �أو الواليات املتحدة �أو اململكة العربية ال�سعودية ج ّيدة ،كان يتم تخفيف العقبات التي
تواجه حكومات احلريري ،ومترير امل�شاريع �إىل الربملان واملوافقة عليها ب�سرعة ،عرب ا�ستجابة
ملحوظة من جميع الوزراء ال�شيعة واملوالني ل�سورية يف جمل�س الوزراء .وهكذا� ،أ�صبحت املقاومة
و�إعادة الإعمار اخليارين ال�سوريني املزدوجني يف لبنان ،يف حني كانتا تعك�سان �أي�ض ًا حالة
اال�ستقطاب القائمة يف املنطقة .وقد ازدهرت �آنذاك اال�ستعارات الهادفة �إىل �إ�ضاءة جوانب
التوازن .البل مت و�ضع بع�ض اال�ستعارات من جانب الأطراف الفاعلة نف�سها ،مثل الزعيم الدرزي

جوزيف باحوط

وليد جنبالط ،الذي و�صف لبنان ب�أنه «هانوي وهونغ كونغ» ،وهي �إ�شارة �إىل احت�ضان البالد
للت�ش ّدد ،وتزامن ذلك مع �سعيها �إىل احل�صول على الربح ب�صورة رئي�سة من خالل جهود �إعادة
15
الإعمار بقيادة احلريري.
غري �أن املقاومة و�إعادة الإعمار� ،أ ّدتا يف الداخل اللبناين� ،إىل ق�سمة القوى ال�سيا�سية الرئي�سة
يف البالد :الطائفة ال�شيعية ،من خالل حزب اهلل ،الذي �أظهر على نحو متزايد الروح والتطلعات
وج�سد م�شروع مقاومة �إ�سرائيل .والطائفة ال�س ّنية ،التي ميثلها احلريري وحلفا�ؤه،
الطائفية ّ
الذين كانوا ق ّيمني على �إعادة البناء االقت�صادي واملايل� .أما الأ�سد الذي كان حائر ًا بني هدفه يف
تعزيز موقف �سورية على طاولة املفاو�ضات� ،أو �شنّ حرب مفتوحة �ضد �إ�سرائيل ،وهو الأمر الذي
يبدو �أكرث ان�سجام ًا مع الأهداف الإيرانية ،فقد ترك نهاية اللعبة غام�ضة ومع ّلقة .وبالن�سبة �إىل
�سورية ،تعاي�ش هذان اخلياران وتناف�سا مع بع�ضهما البع�ض ،وهو املوقف الذي ُ�سرعان ماتغلغل
يف الثقافة ال�سيا�سية اللبنانية.
حت ّولت هذه الأ�ساليب املتناف�سة تدريجي ًا �إىل م�شاريع متعار�ضة بالن�سبة �إىل املجتمع اللبناين.
�إذ ت�س ّبب تعاي�شها املفرو�ض يف حدوث ت�ص ّدعات يف النظام ال�سيا�سي ،بفعل �إق�صائيتها املتبادلة.
كان م�شروع احلريري ليربالي ًا على امل�ستوى االقت�صادي وال�سيا�سي ،بقدر ماكان يرتبط بالعوملة
وبالعالقات مع الغرب التي ط ّورها طوع ًا من خالل عالقاته مع فرن�سا وغريها .ويف املقابل،
كان ُينظر �إىل م�شروع حزب اهلل على نحو متزايد باعتباره م�شروع بلد وجمتمع يف حالة حرب
بال نهاية ،ومع ّب�أ �ضد �إ�سرائيل والغرب .وهذا ما �أ ّكده �ضمن ًا ميل احلزب �إىل فكرة االقت�صاد
موجه
املُر ِّكز على احلرب .كان مثل هذا االقت�صاد بالن�سبة �إىل حزب اهلل يتعار�ض مع اقت�صاد ّ
نحو الرتابط والتكامل الإقليميني ،وي�شتبه دائم ًا ب�أنه �أحد جوانب عملية ال�سالم بني العرب
و�إ�سرائيل يف نهاية املطاف .هذا ناهيك عن دعم حزب اهلل امللمو�س لوجود جمتمع موازٍ يف
املناطق اخلا�ضعة �إىل �سيطرته.
اجلزء الثاين من عملية املوازنة التي قامت بها �سورية ،كان يتعلق بالأ�ساليب التي ا�ستخدمها
حافظ الأ�سد ال�ستقرار حكمه يف �سورية منذ العام  ،1970عندما ا�ستوىل على ال�سلطة وبد�أ
بت�شكيل جهاز �سيطرة متما�سك ب�إحكام .مزجت طريقته يف احلكم بني الق�سوة وبني احلفاظ
الدقيق على التوازن الطائفي والإقليمي والقطاعي داخل املجتمع ال�سوري وبني نخبه .وبعد �أن
�أحكم قب�ضته على عملية �إعادة الت�أهيل ال�سيا�سي للبنان� ،أقام الأ�سد نظام ًا يدمج املجالني
ال�سيا�سيني اللبناين وال�سوري بطريقة تكاملية .ثم �أُجريت تعديالت هام�شية يف النظام
ال�سوري ،من خالل الت�أثري الذي متار�سه اجلهات ال�سورية الفاعلة يف لبنان ،وهي �إحدى و�سائل
الأ�سد لتو�سيع عطايا الكعكة� ،أي توزيع املزيد من الرثوة وال�سلطة ومتكينه من تعزيز َغ َل َب ِته
و�سيطرته.
يف �أواخر ت�سعينيات القرن املا�ضي� ،أ�صبحت م�س�ألة اخلالفة يف �سورية م�صدر قلق متزايد
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للرئي�س الهرم وال�سقيم .فكان الب ّد من احلفاظ على التوازن بني الأجنحة املختلفة التي ت�شكل
النواة الداخلية لنظامه ،من �أجل ت�سهيل ت�سليم ال�سلطة ب�سال�سة �إىل ابنه ب�شار .وهكذا،
�أ�صبحت �إعادة الإعمار واملقاومة �أجندات �سورية كذلك ،تت�ش ّبث بكل واحدة منها �شريحة من
رجال النظام .وبالتايل ،ظهرت حتى يف �سورية ت�ص ّدعات يف �صرح حكم الأ�سد.
�أ�صبحت الأمور �أكرث و�ضوح ًا يف العام  ،1998عندما �س ّلم الرئي�س ال�سوري عملي ًا امللف
اللبناين لب�شار� .إذ بد�أت لعبة توازنات ال�سلطة التي انطلقت منذ عقدين بالتعثرّ  ،ب�سبب جملة
إحكام
من العوامل� ،أبرزها حقيقة �أن ديناميكيات اخلالفة يف �سورية كانت بحاجة لأن ت�ستند ب� ٍ
�أكرث على قاعدة املقاومة اخلارجية وال�صمود .وكان �أحد �أ�سباب ذلك ت�ص ّدي ب�شار للحر�س
ال�س ّني القدمي الذي رافق والده ب�إخال�ص يف ال�سلطة ،حيث كان يت� ّصور �أنه يقاوم �صعوده .وهذا
ترافق مع كراهيته املتزايدة للحريري و�أ�ساليبه وماكان مي ّثل .لقد �أ�صبح احلريري ،بالن�سبة �إىل
ب�شار وحا�شيته ،غري �ضروري ّ
باطراد ،فيما كان يبدو الوريث ال�سوري �أكرث ارتياح ًا مع �شخ�صيات
مثل الأمني العام حلزب اهلل ح�سن ن�صر اهللِ � .أ�ضف �إىل ذلك �شكوك ب�شار القوية ب�أن احلريري
اخرتق نظام والده ،بل وقام بر�شوة كبار امل�س�ؤولني ال�سوريني؛ وذلك يف �إطار االفرتا�ض ال�ضمني
16
ب�أن هذا حدث لوجود نية حم ّددة معادية للعلويني من جانبه.
على ال�ساحة اللبنانية ،جاءت الإ�شارة الوا�ضحة عن حدوث حت ّول �أ�سا�سي يف �سورية مع انتخاب
قائد اجلي�ش ،العماد �إميل حلود ،رئي�س ًا يف العام  ،1998و�إبعاد احلريري �سريع ًا من من�صب
رئي�س الوزراء .وهنا ،ق ّلة قليلة فقط من املح ّللني رف�ضت فكرة �أن يكون الأ�سد ال�شاب اتخذ هذين
القرارين احلا�سمني بدعم من حا�شيته التي بد�أت ت� ّصور احلريري واحلريرية باعتبارهما ر�أ�س
17
حربة حمتملة مل�ؤامرة وهابية تهدف �إىل �إ�ضعاف �أو تفكيك النظام يف دم�شق.

نهاية الغمو�ض�« :أقلمة» لبنان
ت�ضرب املراحل الأوىل للتوتّر بني ال�س ّنة وال�شيعة يف لبنان
ت�ضرب املراحل الأوىل للتوتّر بني ال�سنّة وال�شيعة يف
جذورها يف نظام مابعد احلرب الأهلية ،ف�ض ًال عن التطورات
لبنان جذورها يف نظام مابعد احلرب الأهلية ،ف�ض ًال
يف �سورية .مثل هذه التط ّورات مل تكن خف ّية دوم ًا ،لكن كان
عن التطورات يف �سورية.
يتم احتوا�ؤها من خالل الوجود ال�سوري يف لبنان ،و�أي�ض ًا
بفعل منعك�سات الثقافة التوافقية التي كانت تثبط ال�سلوك
الطائفي املك�شوف .ومع ذلك ،خرج التوتر عن نطاق ال�سيطرة ،وحت ّول �إىل �صدام مبا�شر عندما
بد�أ العديد من التغيريات التي ت�ؤثر على البيئة ال�سيا�سية يف لبنان بالرتاكم .فقد �أ�سفرت
الديناميكيات الإقليمية عن تقوي�ض التوازن الطائفي ،ومايت�ض ّمنه من التبا�سات كثرية منذ �أيام
اتفاق الطائف.
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باخت�صار ،بد�أ الإجماع الدويل حول و�صاية �سورية الفعلية على لبنان بالت�آكل بعد العام
 ،2001ثم �أ�صبح مو�ضع �شك علن ًا .فقد كانت النقلة النوعية يف وا�شنطن بعد هجمات 11
�أيلول�/سبتمرب وغزو العراق يف العام  2003نقطتي حت ّول حا�سمتني .وعلى ال�صعيد الإقليمي،
ت�س ّبب ان�سحاب �إ�سرائيل الأحادي من لبنان يف �أيار/مايو  ،2000ثم وفاة حافظ الأ�سد يف
يونيو/حزيران من العام نف�سه يف بروز م�شهد لبناين جديد �أ�صبحت فيه فكرة املقاومة م�صدر ًا
للخالف .ويف الوقت نف�سه ،كانت �سورية ت�شعر بقلق متزايد من التطورات يف املنطقة ،وتخ�شى
من �أن يكون ب�شار الأ�سد هو التايل بعد �سقوط نظام �صدام ح�سني يف العام  .2003وت�أ ّكد
ت� ّصور الأ�سد ب�أن نظامه بات مط ّوق ًا وحما�صر ًا عندما مت ،يف �أيلول�/سبتمرب  ،2004مترير قرار
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة الرقم  1559الذي دعمته فرن�سا والواليات املتحدة ،والذي
دعا �إىل ان�سحاب القوات ال�سورية من لبنان ،وا�ستعادة احلياة ال�سيا�سية الطبيعية يف البالد،
18
ونزع �سالح حزب اهلل.
الزمن وحده كفيل ب�إثبات ما �إذا كان رفيق احلريري ،كما �أ ّكدت �سورية وحلفا�ؤها يف لبنان،
م�س�ؤو ًال عن� ،أو على الأقل �شريك ًا فاع ًال يف ،مترير هذا القرار ،الذي تتم ّثل �أهدافه يف فر�ض
االن�سحاب ال�سوري من لبنان ،وحتى التحري�ض على تغيري النظام يف دم�شق .وقد و�صل ال�شعور
املعادي للحريري ،وهو �أ�ص ًال كان منت�شر ًا يف �أو�ساط ب�شار الأ�سد ،مع كل مدرجاته الطائفية� ،إىل
ذروته .وبر�أي الأ�سد و�أن�صاره ،مل يرتاجع احلريري عن العقد الأ�صلي مع القيادة ال�سورية عندما
جاء �إىل ال�سلطة وح�سب� ،أي �أن يكون راعي ًا للم�صالح ال�سورية يف لبنان و�أداة ط ّيعة بالنيابة عن
الطائفة ال�س ّنية .بل باتوا ينظرون �إليه الآن باعتباره تهديد ًا حيوي ًا لنظام الأ�سد نف�سه ،بالوكالة
عن �أ�سياده ال�سعوديني ،ورمبا ،يف عقل الأ�سد ،بالوكالة �أي�ض ًا عن فرن�سا والواليات املتحدة.
19
كان هذا حال املناخ ال�سيا�سي الذي �أحاط باغتيال احلريري يف �شباط/فرباير .2005
ّ
وال�شك �أن هذا االغتيال �ش ّكل �ضربة �شبه قاتلة للتوازن القائم يف لبنان بعد العام � .1990إذ كان
ذلك �أول و�أقوى زلزال يف عملية التوازن بني ال�س ّنة وال�شيعة،
والتي جنحت �سورية يف �إدارتها حتى ذلك احلني .كما �أن �شكّل اغتيال احلريري �أول و�أقوى زلزال يف عملية
م�صرعه �أنهى الإ�شراف ال�سوري على بنية احلكم الذي كان التوازن بني ال�سنّة وال�شيعة ،والتي جنحت �سورية يف
�سائد ًا حتى ذلك الوقت يف لبنان .ويف هذا ال�سياق� ،أ�سفر �إدارتها حتى ذلك احلني.
اغتيال احلريري عن موت اتفاق الطائف �سريري ًا.
هذا االنقالب املفاجئ غيرّ بالكامل تقريب ًا �آليات التناف�س الطائفي يف لبنان ،من خالل
الق�ضاء على واحدة من ركائزه املحلية الرئي�سة ،احلريري ،ومن خالل �إ�ضعاف دور �سورية
باعتبارها َ
احل َكم الإقليمي الرئي�س يف البالد .فقد ظهر فج�أة �إىل العلن التوتّر الكامن بني
اثنتني من القوى الطائفية الرئي�سة املتناف�سة على ال�سلطة ،ال�س ّنة وال�شيعة .لقد انتهى عهد
املهادنة وبد�أ عهد التح ّدي ،وبرز العنف باعتباره احتما ًال دائم احل�ضور.
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عندما نزلت �أعدا ٌد غفرية من اللبنانيني �إىل �ساحة ال�شهداء يف و�سط بريوت ،يف الأ�سابيع
التي تلت مقتل احلريري ،احتجاج ًا على الوجود ال�سوري يف بالدهم وطالبوا مبحاكمة من
يقفون وراء االغتياالت ال�سيا�سية يف لبنان ،بدا وا�ضح ًا غياب الطائفة ال�شيعية� ،أحد املكونات
الرئي�سة يف البالد ،وممثليها ال�سيا�سيني .كان هذا الغياب م�ؤ�شر ًا على االنق�سام احلا ّد يف لبنان
يف ذلك الوقت ،والذي اتّ�سع منذ ذلك احلني .كان اغتيال احلريري مي ّثل ،بالن�سبة �إىل ال�س ّنة
يف لبنان ،جرمية ال ُتطاق ،وهي اجلرمية التي �سيزداد ت�أثريها الطائفي يف خ�ضم �شكوك ب�أن
حزب اهلل متو ّرط فيها .كما اعتُربت المباالة ال�شيعة خرق ًا ملبادئ التعاي�ش ال�سلمي الطائفي
الذي �ساد حتى ذلك احلني.
مت ّيزت ال�سنوات التي تلت ذلك ،بني اغتيال احلريري يف العام  2005وبداية االنتفا�ضة يف
�سورية يف العام  ،2011بالريبة و�سفك الدماء والعنف املتوا�صل .ويف متوز/يوليو � ،2006أدت
احلرب بني حزب اهلل و�إ�سرائيل �إىل تكري�س احلزب والطائفة التي ي ّدعي �أنه يتح ّدث با�سمها
كقوة �إقليمية بارزة .عالو ًة على ذلك ،ا�ست�أثر ب�شار الأ�سد باالنت�صار الذي �أعلنه حزب اهلل .ومع
ذلك� ،أ�شعلت الطريقة التي فعل بها ذلك ،احلرائق الطائفية من جديد .ففي كلمة �ألقاها �أمام
م�ؤمتر احتاد ال�صحافيني ال�سوريني يف � 15آب�/آب � ،2006أعلن الأ�سد �أنه يعترب �أن من بني
الأطراف اخلا�سرة يف احلرب الدول العربية التي مل تدعم حزب اهلل ،والتي يتزعمها من �أ�شار
�إليهم ب�أنهم «�أن�صاف رجال» 20،وحتالف � 14آذار يف لبنان ،الذي �سبق له �أن و�صف زعماءه
ال�س ّنة ب�أنهم عبيد اململكة العربية ال�سعودية.
كل هذه التط ّورات فاقمت الو�ضع يف لبنان .وبعد مرور �أكرث من عام ،يف �أيار/مايو  ،2008ور ّد ًا
على قرار حكومي كان يعار�ضه ،ن�شر حزب اهلل م�س ّلحني يف ما ُي�شبه االنقالب يف الأحياء ذات
الأغلبية ال�س ّنية يف بريوت الغربية 21.وقد حا�صر احلزب وحلفا�ؤه منزل �سعد احلريري ،جنل
رفيق احلريري ،ما ُ
ا�ضط ّره �إىل طلب احلماية من اجلي�ش اللبناين ،ونهبوا حمطته التلفزيونية.
كان ذلك مي ّثل ،بالن�سبة �إىل �سكان بريوت ،عودة �إىل لبنان الثمانينيات ،يوم كانت امليلي�شيات
حتكم ال�شوارع� 22.أما ال�سفري ال�سعودي ،فقد هرب من العا�صمة يف يخت خا�ص ،بعد �أن تن ّكر
لتج ّنب �إثارة غ�ضب امليلي�شيات املوالية ل�سورية ،خ�صو�ص ًا ال�شيعية منها.
تك ّرر هذا الأمر بعد �سنوات قليلة عندما ان�سحب حزب اهلل ،يف �أوائل العام  ،2011من
حكومة رئي�س الوزراء �آنذاك �سعد احلريري ب�سبب التق ّدم الذي �أحرزته املحكمة اخلا�صة بلبنان
واحتمال اتهام حزب اهلل ،يف ذلك الوقت ،باغتيال رفيق احلريري .و�أ ّدى ذلك �إىل ن�سف االتفاق
مي�ض وقت طويل بعد ذلك حتى �أطلق
ال�سعودي -ال�سوري وتفجري حكومة �سعد احلريري .ومل ِ
حزب اهلل مرة �أخرى ر�سائل تهديد ،عندما ن�شر رجا ًال غري م�سلحني يرتدون القم�صان ال�سود
يف مواقع ع ّدة يف بريوت ،كر�سالة تذكري �ضمني مبا حدث يف العام  .2008عالو ًة على ذلك،
وقعت �سل�سلة طويلة من االغتياالت ال�سيا�سية يف ال�سنوات التي تلت اغتيال رفيق احلريري،
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و�ش ّلت احلياة ال�سيا�سية اللبنانية ،فتم ا�ستهداف ال�سيا�سيني وال�صحافيني واملثقفني الذين
ينتمون �إىل املع�سكر املعادي لدم�شق وحلفائها يف لبنان.

النار ال�سورية والنريان الطائفية يف لبنان
عندما اندلعت الثورات العربية يف  ،2011-2010واتخذت �أبعاد ًا طائفية حا ّدة يف خمتلف
�أنحاء ال�شرق الأو�سط ،كانت االنق�سامات الطائفية متج ّذرة �أ�ص ًال يف لبنان .فامل�سرح كان
ُم ِع ّد ًا ،واملمثلون م�ستع ّدون للعمل ،كما �أ ّدى االنهيار يف �سورية �إىل تفاقم الأمور .كانت �سورية
قد ت�ص ّرفت منذ �أمد طويل بو�صفها ُم�شعل احلرائق والإطفائي يف �آن ،حيث كانت تثري الأزمات
التي ُيطلب �إليها بعدئذ ح ّلها .وبحلول العام  ،2011رمبا كان ُم�شعل احلرائق قد خرج من لبنان،
لكن النار التي �ساهم �إىل حدٍّ كبري يف ن�شرها كانت ت�شتعل بقوة ،ثم �أن �سورية كانت قد خرجت
من لبنان ظاهري ًا ،لكن نفوذها بقي كا�سح ًا .ويعود ذلك جزئي ًا �إىل �أنه كانت لل�صراع يف �سورية
تداعيات وا�سعة على لبنان .فبالن�سبة �إىل اللبنانيني ،مل تعد ح�سابات الربح واخل�سارة الناجمة
عن احلرب يف �سورية تقت�صر على بلدهم� ،إذ ُفر�ض عليهم الآن �أن يكونوا يف املجال ال�سوري-
اللبناين الأكرب ،وك�أن البلدين �أ�صبحا مرة �أخرى بلد ًا واحد ًا تقريب ًا.
�أما بالن�سبة �إىل حزب اهلل ،ف�إن �سقوط نظام الأ�سد كان �سيم ّثل انتكا�سة ا�سرتاتيجية ،ملا كان
ُي�س ّمى حمور املقاومة .كان ميكن ل�سقوطه �أن ي�ؤدي �إىل تعطل خط الإمداد الإيراين للحزب ،ورمبا
مي ّثل املرحلة الأوىل يف �إمكانية تو�سيع ال�سلطة ال�س ّنية من لبنان �إىل �سورية و�إىل غرب العراق
يف نهاية املطاف .ومن املفارقات �أن القوة الع�سكرية حلزب اهلل مل تخفف من الت� ّصور ال�شيعي
لوجود تهديد ،حتى عندما �أظهر احلزب �سلوك ًا ينطوي على مزيج من الغطر�سة والعجرفة .فقد
�صدح حزب اهلل ّ
بتدخله الع�سكري يف �سورية ،و�أرفق ذلك مبواقف من عدم الت�سامح ،ومبيل �إىل
ال�سيطرة ب�إحكام على ف�ضائه االجتماعي ،وجلم �أ�صوات املعار�ضة يف �صفوف ال�شيعة.
على الطرف املقابل ،كان �سقوط الأ�سد ،بالن�سبة �إىل ال�س ّنة يف لبنان وحلفائهم من غري
ال�س ّنة� ،سيحقق العدالة بعد �سل�سلة طويلة من التظ ّلمات ،ومن �ش�أنه �أي�ض ًا دحر الهيمنة الإيرانية
يف امل�شرق العربي ،وتفعيل الظروف الالزمة لربوز لبنان حر وقابل للحياة ،كما كان متوقع ًا
يف العام  .2005وقد اتّ�سمت ال�سنوات الأخرية ،بالن�سبة �إىل ال�س ّنة ،بالإذالل امل�ستمر وتراكم
ال�ضغائن ،جنب ًا �إىل جنب مع ال�شعور بالي�أ�س والعجز يف مواجهة القوة الع�سكرية املتف ّوقة حلزب
اهلل.
هنا برزت مفارقة مثرية� .إذ قطعت القوى ال�سيا�سية ال�س ّنية �شوط ًا طوي ًال منذ �إن�شاء لبنان
يف م�سرية قبول الدولة واالندماج فيها .لقد �صاحلها اتفاق الطائف مع وطنها ،ومنحتها �سنوات
احلريرية الطويلة �شعور ًا ُمبلكية امل�شروع� ،أو على الأقل ُملكية جزء كبري منه .وهذا الت�شبث

23

24

تفكّ ك اتفاق الطائف في لبنان :حدود تقاسم السلطة على أساس الطائفة

بالنزعة اللبنانية هو الذي يبدو الآن مه ّي�أً لالنهيار بفعل التناحر بني الطوائف الإ�سالمية
الرئي�سة ،حيث ي�شك ال�س ّنة ب�أن ال�شيعة ي�سعون �إىل �إعادة تعريف الدولة من جانب واحد
ل�صاحلهم .وماعزّز هذا االنطباع اجلنب والت�آكل ،ويف مابعد ،الغياب امللمو�س للزعامة ال�س ّنية
التقليدية ،وحقيقة �أن الف�صائل ال�سلفية املتطرفة ،التي عزّزت مكانتها املعركة يف �سورية ،ملأت
بالتدريج الفراغ الذي جنم عن ذلك.
انتاب الطوائف الدينية الأخرى يف لبنان ،لكونها حم�شورة
بني �أكرب طائفتني �إ�سالميتني امت ّد �صراعهما خارج حدود
انتاب الطوائف الدينية الأخرى يف لبنان ،لكونها
لبنان لي�صل �إىل �سورية� ،شعور ب�أنها ُمه َّددة �أكرث من �أي وقت
امتد �صراعهما
حم�شورة بني �أكرب طائفتني �إ�سالميتني ّ
23
م�ضى ،فح ّددت نف�سها على نحو متزايد بو�صفها �أقليات.
خارج حدود لبنان لي�صل �إىل �سورية� ،شعور ب�أنها
كان امل�سيحيون ،منذ نهاية احلرب يف العام  ،1990قد
فحددت نف�سها على نحو
ُمهدَّ دة �أكرث من �أي وقت م�ضىّ ،
ً
تق ّبلوا �شعورا بالتهمي�ش والهزمية ،البل ا�ستحدثوا كلمة تعبرّ
متزايد بو�صفها �أقليات.
ً
ً
عن ذلك�« :إحباط» ،والتي �أ�صبحت �شعارا �سيا�سيا يف بع�ض
الأحيان .و�أ ّدى تط ّور الأحداث يف العام � 2005إىل و�ضع
�سيا�سي جديد اليقل تهمي�ش ًا ،ورمبا تدمري ًا ذات ّي ًا .وبعد ذلك ،عاين امل�سيحيون ،الذين وجدوا
�أنف�سهم م�ستقطبني بني طائفتني م�سلمني تتقاتالن من �أجل �إرثهما يف لبنان ،ال�صور املرعبة
24
لتدهور �أحوال منا�صري الطوائف امل�سيحية ال�سورية والعراقية وطردهم من �أرا�ضيهم.
هنا جم ّدد ًا كانت املفارقة �صارخة .فقبل �أكرث من قرن كان امل�سيحيون العرب ،وال�سيما
�سكان بالد ال�شام ،يف طليعة ال�صحوة العربية التي �أطلقت نه�ضة يف جمال الأدب والفنون
الكال�سيكية ،ف�ض ًال عن �إدخال �أفكار القومية والعلمانية والدولة ،وغريها من املفاهيم التي
�ساعدت يف ت�شكيل املعنى العربي للحداثة 25.وبعد �أن انتف�ض العرب �ضد حكامهم امل�ستبدين
حتت راية ما اعتربه امل�سيحيون برامج و�شعارات ُمقلقة (على �سبيل املثال الدور الرئي�س للإ�سالم
ال�سيا�سي يف االنتفا�ضات ،وتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف د�ساتري وت�شريعات دول ع ّدة) ،كانت
العقلية امل�سيحية تعود القهقرى �إىل نزعة احلفاظ على الذات .وترافقت خماوف عدد كبري من
امل�سيحيني مع �إغراء اليقاوم للهجرة ،كما يت�ضح من الرتاجع احلاد يف �أعداد امل�سيحيني يف
26
�أنحاء ال�شرق الأو�سط كافة على مدى عقود.
انق�سم امل�سيحيون يف لبنان ،يف مواجهة مثل هذه الأ�سئلة الوجودية ،حول كيفية الرد .فدعا
ق�سم منهم �إىل التحالف مع الأقليات امل�سلحة واملقاتلة الأخرى يف املنطقة يف حلف �أقليات .وعزّز
ك ٌّل من نظام الأ�سد وحزب اهلل هذه الفكرة ،و�إن كان ذلك مت حتت �شعار حماية امل�سيحيني ،كثقل
موازن ل�صعود اجلماعات الإ�سالمية ال�س ّنية املتطرفة يف املنطقة .وكان ق�سم �آخر من اجلماعة
امل�سيحية ي�ستلهم ماتبقى من القومية العربية الليربالية والتقاليد الإ�سالمية املعتدلة ،عرب
التع ّهد بعدم االنف�صال عن الأغلبية العربية� ،أي ال�س ّنة �ضمن ًا ،ويراهن على حدوث نه�ضة على
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غرار ال�صحوة العربية� ،أي م�شروع ليربايل وتع ّددي يحقق الأمن للم�سيحيني يف نهاية املطاف،
مت�شي ًا مع التطلعات التي حفزت الثورات العربية.
و ّلد تف ّكك املنطقة م�شاعر القلق واخلوف نف�سها لدى الدروز .ومع ذلك ،كان رد فعلهم خمتلف ًا
بع�ض ال�شيء ،نظر ًا �إىل كون اجلماعة �أكرث ه�شا�شة ،وتواجه انح�سار ًا دميوغرافي ًا ،وترتكز يف
�شريط مث ّلث من الأر�ض ميت ّد بني لبنان و�سورية و�إ�سرائيل .الي�ساور الدروز �أي �شك يف �أن العقود
�ستعج باالقتتال الداخلي ال�شر�س يف املجتمع الإ�سالمي الأو�سع ،و�أنهم �سي�ضطرون �إىل
املقبلة ّ
ا�ستغالل كل مواهبهم يف البقاء كي ي�ستمروا .ويف هذا ال�صدد ،راودت طائفة الدروز على
الدوام ،من جبال لبنان �إىل مناطق الدروز يف �سورية� ،أفكار وخياالت االنخراط يف الأمن
الذاتي والبقاء على احلياد يف الوقت نف�سه� ،أو تطلعوا �إىل �إن�شاء مناطق عازلة فعلية ت�ض ّمنها
القوى الإقليمية� ،سعي ًا �إىل احلفاظ على الطائفة والبقاء على قيد احلياة.
مع توا�صل احلرب يف �سورية ،بد�أت االنق�سامات الطائفية
توجه يقوم على امل�صلحة مع توا�صل احلرب يف �سورية ،بد�أت االنق�سامات
يف لبنان بالتح ّول �شيئ ًا ف�شيئ ًا من ّ
توجه
توجه �سيا�سي �إىل �آخر �أكرث الطائفية يف لبنان بالتح ّول �شيئ ًا ف�شيئ ًا من ّ
�إىل �آخر يرتكز على الهوية ،ومن ّ
رمزية .بعبارة �أخرى ،اتخذت �آليات حتديد الهوية ال�سيا�سية يقوم على امل�صلحة �إىل �آخر يرتكز على الهوية.
بعد ًا وجودي ًا �أكرب ،ومت ّيزت مبقاربات احل�صيلة �صفر
(غالب ومغلوب) جتاه ال�سيا�سة ،والتي التتوافق مع الو�سائل الأكرث تقليدية لتحقيق امل�صالح،
مثل التناف�س على ال�سلطة واملفاو�ضات و�سوى ذلك من �أ�شكال التفاعالت .فقد اكت�سح عامل
اخلوف كل العوامل الأخرى� .صحي ٌح �أن هذين امل�ستويني من التوجهات مل ُيق�صيا �أبد ًا بع�ضهما
موجهة
البع�ض ،بل كانا ميتزجان ويعزّز �أحدهما الآخر .لكن ،بينما كانت املناف�سة بني الطوائف ّ
�أ�ص ًال نحو التظ ّلمات ال�سيا�سية وتتمحور حول امل�سائل التي تتعلق باالمتيازات والتمثيل وتقا�سم
ال�سلطة واحلكم واحل�صول على دور يف عملية اتخاذ القرارات ،وبينما كانت عملية التعبئة تتم
يف �سياق �سيا�سي ،مع �أنها كانت طائفية جد ًا� ،إال �أن ال�صراع اتخذ �صبغة دينية ،حيث ح ّدد
الأفراد واجلماعات �أنف�سهم ب�أنهم جمتمعات مع ّر�ضة �إىل خطر االنقرا�ض.
�أ ّدى العنف يف �سورية ،بكل ماماج فيه من �صور وق�ص�ص االعتداءات ال�سيا�سية والطائفية
التي التطاق� ،إىل حلقة مفرغة من الهجمات والأعمال االنتقامية .ونتيجة لذلك ،مت اللجوء �أكرث
من �أي وقت م�ضى �إىل احلما�س الديني والهوية ،بت�شجيع من املتطرفني الذين كانوا يو ّفرون
التمويل الالزم .ويف �سياق جهودها الرامية �إىل التعبئة والتجنيد ،ا�ستغ ّلت كل �أطراف االنق�سام
الطائفي يف �سورية الرموز واخلطاب الديني ك�أداة يف ال�صراع ،وجرى �إحياء الأ�ساطري املر ّوعة،
ماو ّلد املزيد من التطرف.
لقد �أ�صبحت اخلطوط الفا�صلة بني ال�سيا�سة القائمة على امل�صلحة و�سيا�سة الهوية م�شو�شة
ب�صورة ُمهلكة .ففي ظل ال�سيا�سة القائمة على امل�صلحة ،تظل جميع الق�ضايا� ،صغرية �أو كبرية،
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قابلة للتفاو�ض والتداول والتفاعل� .أما يف ظل �سيا�سة الهوية ،التي ت�سود الآن ،الميكن التفاو�ض
على الأمور ،لأن كل �شيء ُيعترب مرتبط ًا بطريقة �أو ب�أخرى ب�صراع البقاء الطائفي .وقد �أبرز
العنف ال�شديد اجلانب الوجودي لهذه الق�ضايا ،حيث ينظر �إىل التفاو�ض وتقدمي التنازالت
باعتباره خطوة �أوىل على طريق الهزمية واخل�سارة واال�ست�سالم والقتل ،يف نهاية املطاف.

خامتة
�أ ّكد انبعاث الطائفية يف طول ال�شرق الأو�سط وعر�ضه ،والتف ّكك العنيف لعدد من دول
املنطقة وم�ستقبلها الغام�ض ،على احلاجة �إىل �صيغ جديدة لتقا�سم ال�سلطة والوفاق الطائفي.
فهذه ال�صيغ ميكن �أن ُتتيح للمجتمعات املحلية ذات الهويات الفرعية الفر�صة للتعاي�ش يف
كيانات �أكرب ،بينما ت�ساهم ،يف الوقت نف�سه ،يف احلفاظ
يرى العديد من مراقبي الدول املنهارة مثل البحرين
عليها .ويرى العديد من مراقبي الدول املنهارة مثل البحرين
والعراق و�سورية وليبيا واليمن� ،أن النموذج اللبناين
والعراق و�سورية وليبيا واليمن� ،أن النموذج اللبناين للطائفية
للطائفية ال�سيا�سية قد مي ّثل �إطار ًا لت�سوية النزاعات.
ال�سيا�سية قد مي ّثل �إطار ًا لت�سوية النزاعات يف املجتمعات
ال�سيا�سية العربية املمزقة التي تواجه م�شاكل الإدماج وتقا�سم
ال�سلطة ،ومنوذج ًا لإعادة بنائها ال�سيا�سي.
لكن ،وبقدر ماقد تبدو هذه الفكرة ج ّذابة� ،إال �أنها تنطوي على العديد من املحاذير .ي�شمل
املحذور الأول خلفية ت�شكيل النظام اللبناين .فقد �أ�سهم عامل الزمن واخلربة التاريخية يف
جعل الطائفية �أمر ًا م�ألوف ًا عموم ًا يف الثقافة االجتماعية وال�سيا�سية يف لبنان ،بحيث �أ�صبحت
الآن را�سخة يف الروح اجلماعية وال�سلوك الوطني .وهذا الأمر مفقود متام ًا يف البلدان العربية
موحد
الأخرى ،حيث ُتعترب مناذج الدول اليعقوبية املركزية للغاية (التي تعتمد على تعريف ّ
للهوية الوطنية يف عملية بناء الدولة) ،على العك�س من ذلك ،هي القاعدة ،وحيث كانت فكرة
العروبة دائم ًا �أكرث جاذبية من فكرة الدول التي تن�ش�أ حول الهويات الفرعية .كان لبنان دائم ًا
مو�ضع �إعجاب وح�سد يف الثقافة ال�سيا�سية العربية ب�سبب ليرباليته االجتماعية والثقافية
وانفتاحه ،بيد �أنه كان �أي�ض ًا مذموم ًا وم� ّشوه ال�سمعة كثري ًا ،ب�سبب نظام حكمه الذي �أ�ضعف
الهوية الوطنية ،وت�س ّبب يف حدوث �أزمات متالحقة ،تخ ّللتها حروب ّ
متقطعة.
كما ت� ّشوهت �سمعة النزعة اللبنانية ب�سبب خطيئة �أولية� .إذ ت� ّأ�س�ست الدولة على �أنقا�ض حلم
الوحدة العربية بعد العام  .1920و�سعت الرواية الواردة يف امليثاق الوطني �إىل متجيد النظام
القائم على الطائفية يف البالد ،وط ّعمته ب�أحد العنا�صر العاملية� ،أي التعاي�ش واحلوار بني
امل�سيحية والإ�سالم .فماذا ميكن �أن تكون الرواية الكربى للمجتمعات الأخرى يف العامل العربي،
متجد
والتي ميكن �أن ُت�ضفي ال�شرعية على الأنظمة ال�سيا�سية الطائفية يف الدول التي كانت ّ
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القومية العربية يف ال�سابق؟
ث ّمة قيد �آخر يحول دون اعتماد ال�صيغة اللبنانية يف دول عربية �أخرى ،ويتع ّلق بحقيقة �أن
هذه املجتمعات خمتلفة ج ّد ًا من حيث تركيبتها ال�سكانية وحجمها ،وبالطريقة التي تنهار بها.
فقد كان لبنان ،وعلى الرغم من الأزمات وال�صراعات التي واجهها ،يخرج دائم ًا مع الوقت
من متاعبه بف�ضل الرغبة يف احلفاظ على ماكان ميتلكه ،بد ًال من ال�سماح بحدوث انهيارات
دائمة .ثم �أن الطائفية يف لبنان تك ّر�ست عموم ًا ب�سبب �صيغة ُم�ستعادة للتغ ّلب على الأزمات� ،أي
�صيغة الغالب والمغلوب .كانت وجهة النظر هذه را�سخة يف املجتمع والنخبة ال�سيا�سية ،وغالب ًا
ما ُفر�ضت عن طريق التدخل اخلارجي .وقد �س ّوغ ذلك حت�سني قبول الهيمنة والتفوق� ،أو على
الأقل ترجمتهما وفر�ضهما على نحو �أكرث �سال�سة 27،ومن خالل �آليات احلكم التي ا�ستوعبت
الطرف اخلا�سر �أي�ض ًا .كانت الرتكيبة الدميوغرافية يف لبنان ،والتي مت تعريفها يف الأ�صل
بالتكاف�ؤ بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،ويف وقت الحق بتق�سيمها بواقع الثلث بني ال�س ّنة وال�شيعة
وامل�سيحيني ،عام ًال م�ساعد ًا �إ�ضافي ًا يف هذا ال�صدد ،ما�س ّهل تطبيق الثقافة التوافقية من خالل
جتاهل �أو �إخفاء احلجم الدميوغرايف ال�صحيح لكل طائفة.
الأمر لي�س كذلك بالت�أكيد يف البلدان العربية ،حيث الثقافة التوافقية مفقودة .كما �أنه
مرجح ًا يف البلدان التي �أدت الوح�شية و�سفك الدماء ونزوح ال�سكان �إىل جعل امل�صاحلة
لي�س ّ
فيها �أمر ًا �صعب ًا .وهي �أ�صعب على وجه اخل�صو�ص ،يف الدول التي ت�شعر فيها الأغلبية
ال�سكانية باال�ستياء ال�شديد جتاه �أقلية قمعية يف ال�سلطة� ،أو حيث الرتكيبة ال�سكانية غري
متوازنة �إىل درجة �أن الغالبية العظمى الترى �سبب ًا يدعوها �إىل تقدمي تنازالت للطوائف
الأ�صغر حجم ًا.
ث ّمة عائق �آخر يحول دون اعتماد حل طائفي على غرار لبنان ،يتعلق بالرعاية الإقليمية لأي
نظام من هذا القبيل .فقد كان وا�ضح ًا �أن اتفاق الطائف �أ ّدى وظيفته ،لأنه كان هناك طرف
خارجي ناظم� ،سورية ،ميكنه فر�ض القرارات بف�ضل هيمنته .فمن هي القوة �أو جمموعة القوى
التي ميكن �أن تظهر يف نهاية املطاف ل�ضمان ال�سالم يف �سورية؟ �أو العراق واليمن والبحرين؟
و�إىل �أي مدى �ستحظى القوى اخلارجية بالقبول واالحرتام ،و�إىل متى؟ �إن �أحد �أ�سباب الأزمة
التي يعاين منها لبنان يكمن� ،إىل حد كبري ،يف عدم وجود قوة ناظمة ،وهو ما ُي َع ّد تذكرة بالقيود
املفرو�ضة على نظامه املر ّقع طيلة الوقت.
لبنان اليوم على مفرتق طرق ،ويواجه ثالثة خيارات حمتملة .يف اخليار الأول ،قد يت�س ّنى
للبالد ،مرة �أخرى� ،إ�صالح نظام الطائفية ال�سيا�سية بطريقة تعالج االختالالت والتناق�ضات،
خا�صة تلك التي ت�ؤ ّثر على العالقة بني ال�س ّنة وال�شيعة .ومع ذلك ،هذا االحتمال لي�س متو ّفر ًا
�إىل ما النهاية .ويجب �أن ت�أخذ عملية �إعادة النظر يف النظام ال�سيا�سي يف االعتبار موازين
القوى وتعك�س ذلك ب�أكرب قدر ممكن .ومبا �أن الأو�ضاع الإقليمية واملحلية يف حالة تغيرّ
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م�ستمر ،يكاد يكون من امل�ستحيل ت� ّصور �أن يتم االنخراط يف مثل هذه العملية يف ظل
الظروف احلالية .عالو ًة على ذلك ،من امل�ستبعد �أن يكون النظام املع ّدل م�ستدام ًا لفرتة
طويلة ،قبل �أن تتدخل متغريات جديدة لتغيري طريقة عمله مرة �أخرى .ولذلك من املحتمل
�أن جم ّرد ترقيع النموذج التوافقي يف لبنان ،لن يو�صل �إىل ح ّل دائم مل�شكلة التوازن بني
التنوع االجتماعي وبني الوحدة ال�سيا�سية.
االفرتا�ض الرئي�س للخيار الثاين ،بالن�سبة �إىل �أن�صار التد ّرج املُنادين ب�إلغاء جذري و�صريح
للطائفية ال�سيا�سية ،هو �أن لبنان �سيكون حمكوم ًا دائم ًا ب�أن يتخ ّبط من �أزمة �إىل �أخرى ،طاملا
�أنه مبتلى بنظام ُي�س ّبب اال�ستياء يف الداخل ،وي�ستدعي التدخل الدائم من اخلارج .ومن املثري
لل�سخرية �أن الفو�ضى يف املنطقة هي التي ت� ّشوه �إجناز مثل هذا امل�شروع اليوم .ففي الوقت
الذي تتف ّكك فيه دول �شديدة املركزية� ،سيكون التحدي هو �إثبات �أن لبنان ،الأكرث تل ّون ًا من
جميع املجتمعات امل�شرقية ،ميكن �أن ينتج دولة علمانية مت�ساحمة .واحلقيقة �أن ثقافة لبنان
ال�سيا�سية واقت�صاده ال�سيا�سي وتركيبته االجتماعية ،ت�ش ّكله بطريقة جتعل حتويله �إىل نظام
يعقوبي مركزي �أمر ًا بالغ ال�صعوبة.
تو�سع ًا ي�شمل كل �أنواع احلوكمة املختلفة ،من �أ�شكال
اخليار الثالث هو و�ضع نظام �سيا�سي �أكرث ّ
الالمركزية و� ً
صوال �إىل الفيدرالية وحتى التق�سيم .ويعتقد دعاة هذه اجلهود �أن من ال�ضروري
يعج بال�صراعات املتكررة ،بجر�أة وبت� ّصور �شيء جديد
مواجهة الواقع ومعها تاريخ لبنان الذي ّ
متام ًا� .سيكون الطالق الو ّدي ،بالن�سبة �إىل بع�ض امل�سيحيني ،ال�ضمانة الأخرية للحيلولة دون
اختفاء الطائفة� .أما بالن�سبة �إىل ال�س ّنة ،حيث بد�أت هذه املقاربات حتظى باالهتمام ،فقد ُيعترب
تتح�سن الظروف .من جهتها،
هذا اخليار الطريقة املثلى لوقف اندفاع الت�ش ّيع ال�سيا�سي� ،إىل �أن ّ
الطائفة ال�شيعية ملّا حت�سم �أمرها بعد .ف�أحيان ًا يعطي حزب اهلل ،املم ّثل الرئي�س للطائفة،
انطباع ًا ب�أنه �سيقبل بنظام �أكرث المركزية ،ما�سيتيح له قدر ًا �أكرب من اال�ستقاللية لالحتفاظ
برت�سانة �أ�سلحته؛ غري �أنه ي ّدعي يف خطابه ب�أنه ي�سعى �إىل دولة مركزية قوية.
ما الي�أخذه هذا اخليار الأخري يف االعتبار ،هو ميزان القوى الذي �سيح ّدد �أي نقا�ش حول
تو�سع ًا .فامل�س�ألة الأهم هنا هي الكيفية التي قد ي�ؤ ّثر هذا النظام من خاللها
�إقامة نظام �أكرث ّ
على القدرة التفاو�ضية لكل طائفة ،ما�سي�سمح لها بالتمتّع بح�صة ُمر�ضية يف بقعة جغرافية
�صغرية �أ�ص ًال .مثل هذا التوازن هو الذي �سيحدد النتائج النهائية ،وماميكن �أن يفر�ضه طرف
على الأطراف الأخرى .قد ُيدرك بع�ض ممثلي الطوائف ،الذين يعتقدون �أن الفيدرالية �أو
الالمركزية الوا�سعة �ستحمي ن�صيبهم من ال�سلطة� ،أنهم �سيح�صلون على �أقل مما توقعوا يف
البداية �إذا مت تغيري النظام احلايل .ولذلك ،ن�صح الكثريون دعاة احلل الفيدرايل من امل�سيحيني
بالتم�سك باتفاق الطائف ،لأنه مينح طائفتهم امل�ساواة ،بد ًال من التط ّلع �إىل ا�ستبداله بنظام
جديد قد ُي�ضعف امل�سيحيني �أكرث ،لأن قدرتهم التفاو�ضية باتت حمدودة اليوم.
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على �أي حال ،و�أ ّي ًا تكون الإجابات ،ينبغي �أخذ بع�ض
منذ ت�شكيل النظام اللبناين� ،أتت كل التغيرّات
النقاط يف االعتبار .فمنذ ت�شكيل النظام اللبناين� ،أتت كل
التدريجية والعميقة يف �أعقاب �أحداث عنف من نوع
التغيرّ ات التدريجية والعميقة يف �أعقاب �أحداث عنف من
ما.
نوع ما .والتح ّدي الذي يواجه اللبنانيني اليوم هو التفاو�ض
على نظام جديد للحكم ،من دون �أن تدفع بريوت مرة �أخرى
ثمن ًا باهظ ًا .ويف الوقت نف�سه ،الميكن لأي حماولة لإعادة النظر يف النظام ال�سيا�سي يف لبنان
�إال �أن تت�أثر بالأزمة ال�سورية .والأمر الذي �أبرزته املحنة يف �سورية هي العالقة املتناق�ضة بني
التعددية واال�ستبداد .فقد ا�ستوعب النموذج اللبناين ،على الرغم من كل ق�صوره واالنتقادات
التي تع ّر�ض �إليها من جريانه ،التعددية قدر الإمكان ،وب�صورة ا�ستثنائية ج ّيدة باملقارنة مع بيئة
النظم ال�سلطوية والأنظمة الديكتاتورية .ومبا �أن �سورية الآن ،وعلى الأخ�ص الدولة ال�سورية
املركزية ،تنفجر من الداخل ،وينهار النظام يف لبنان حتت وط�أة تناق�ضاته الذاتية ،ف�إن خيار
اللجوء �إىل �أي من النموذجني  -الدولة املركزية �أو التوافقية  -يجب �أن ُيطرح بحذر.
�إن نظام الطائفية ال�سيا�سية يف لبنان يعاين من �أزمة ،بينما تنطوي جميع النماذج ال�سيا�سية
الأخرى على �أكالف مد ّمرة وخماطر حمتملة .مايجب �أن ي�أخذه اللبنانيون بعني االعتبار هو �أن
ال�شرق الأو�سط برمته اليوم يف حالة من الفو�ضى ،وبالتايل ف�إن حدوث حتوالت قريب ًا من �أي
نوع ،ويف �أي مكان� ،أمر م�ستبعد .ويتعينّ عليهم ،يف الوقت الراهن� ،أن ين�شدوا العزاء يف حقيقة
�أن جمتمعهم �أقوى و�أكرث مرونة وابتكار ًا من الدولة ،على الرغم من �أن لبنان دولة فا�شلة وفق
الكثري من املعايري.
ال�صيغة اللبنانية بعيدة عن كونها طريق ًا يخلو من املط ّبات .على العك�س من ذلك :هي �صيغة
ت�شهد وقوع احلوادث مرار ًا وتقرتب من نقطة الالعودة اخلطرة .وبالتايل ،يجب على اللبنانيني
�أن يعرتفوا ب�أن بلدهم يعاين من ه�شا�شة دائمة وعدم ا�ستقرار متوا�صل ،و�أنه يت�أرجح على �شفري
الهاوية دوما.
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل
املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.
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