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  مقدمة
وأنا أعمل على إعداد هذه المقاالت؛ بعضها عن الحوار اإلسالمي المسيحي  2005منذ العام 

وبعضها اآلخر، ال بل حيث أتيحت لي فرص عديدة للتحدث في منتديات الحوار في لبنان، والخارج، 
جلها، قارب السياسة من أوجه مختلفة انسجامًا مع تلك المرحلة التي عاشها لبنان، والتي شهدت أحداثًا 
كبرى وتطورات سريعة. هذه المقاالت حاذرت االنحياز إلى هذه الفئة أو تلك ولكنها انحازت بالتأكيد 

ألخالقية أو مسيرتي المهنية وفق الثابتة التي ال إلى بعض القيم التي أتمسك بها، إن من خالل تربيتي ا
مناص للبنان من التمّسك بها، أال وهي إقامة الدولة لحفظ الوطن. ذلك أن الوطن بخطر إذا لم تستقم 

  (أو تستِو) حياة أبنائه في المؤسسات الدستورية الناظمة للحياة الوطنية.
وصيفها كل التعابير ولكن الحقيقة الثابتة وقد قيل في تقويم تلك المرحلة الكثير، واستعملت لت

من خالصات الدروس والعبر أن اللبنانيين حاولوا استعادة سيادتهم وتحقيق استقاللهم وقرارهم الحر 
وحالت دون بلوغ هذه الغايات تلك الطبقة السياسة نفسها التي تتوارث وتتناسل وتستمر منذ أيام 

ن ال يريدون أن ينعم وطنهم باالستقرار واالستقالل الفعلي، بل االنتداب حتى اليوم، وهي تتألف من الذي
يريدونه رهينة الخارج لتحقيق سياساتهم وتوفير فرص الدعم المعنوي واألهم الدعم المالي لتمكينهم من 

  االستمرار في القبض على زمام الحكم في البلد وعلى أبنائه.
التي لو ُقّدر لي كتابتها اليوم لكانت أكثر  في هذه الكتابات واألعمال ال تظهر المواقف الحادة

صراحًة في التوصيف واالتهام. وهل على رجل الحوار أن يتهم فيقطع الحوار وهو سبب أساس ومن 
أسباب تكوين قناعاته التي يبشر بها ويعمل من أجلها؟ هل القول مثًال بضرورة تطبيق األصول 

ف مع هذه الفئة السياسية ضد الفئة األخرى، أم طفاصالدستورية المنصوص عليها في الدستور هو ا
أنه انحياز للدولة وبالتالي للوطن وبالتالي إلى مجموع اللبنانيين؟ هل يستطيع المرء أن يقف علىالحياد 
عندما يرى الدستور ُينتهك والمؤسسات ُتعّطل، والمساحات العامة ُتحتل وهذا يتهم ذاك باالستئثار وذاك 

  ؟يرد التهمة باإلرهاب
قد تنعكس هذه السجاالت في بعض المقاالت، وربما على الغالب في العديد من المواقف 
اإلعالمية التي ظّهرتها في وسائل اإلعالم المحلية والعربية وهي إن دلت على شيء فعلى أن االعتدال 

وال لون. ال يعني الميوعة، والوسطية ال تعني عدم اتخاذ الموقف، والهدوء ال يعني أن تكون بال طعم 
وهذه سمة بارزة في العديد من العاملين في مجال الحوار الذين ربما يتمّلقون حتى ال يزعجوا هذا أو 
يثيروا ذاك، وهذا أمر نشكو منه نحن أهل الحوار ألن من شروط الحوار النزاهة مع النفس أوًال ومع 

حقيقة ألن بعضها في وجهة نظر احتكار ال ادعاء اآلخر بقول الحقيقة واالستماع إلى رأي اآلخر وعدم
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اآلخر. ولربما ما يثيرني في أحيان كثيرة عندما أستمع إلى آراء بعض أهل الحوار بتمجيد اآلخر 
ارة االنتباه لدعوة أو لما سوى ذلك، هؤالء الذين أسميهم، ثواالنحناء أمامه بغية استجالب منفعة، أو است
ه مع فئة ولغة ووجه مع األخر، يطمعون بربح االثنين بدون مواربة، أهل اللغتين والوجهين: لغة ووج
  .أوالً و  غير أنهما يخسران االثنين ومصداقيتهم طبعاً 

عندما أو كم خرجت بانطباعات سلبية من منتديات الحوار عندما تبدأ المسايرة والمالطفة، 
آخر، أو عندما يفقد أشعر بأن المتحّدث يحابي وهو في المسألة ذاتها قد أبدى رأيًا مغايرًا في محفل 

المتحّدث الصدق مع نفسه ومع اآلخر. كذلك يؤلمني أن أحضر بعض المنتديات العالمية فأجد في 
غالبها ضحالة من يمّثل المسلمين فيها، ما خال بعض الشخصيات المشهورة بالعلم والمعرفة واحترام 

  الذات.
ية وعلى الموقف المسبق أحيانًا يقف بعضهم وهو يتحدث إلى العقل الغربي القائم على العقالن

تجاه شعبنا العربي واإلسالمي، ويتوّجه إليه كأنه يتحدث في ركن من زاوية مسجد في قريته مع أناس 
لم يشهدوا سواه متحدثًا. وكم نحن بحاجة إلى تمرس كي يتعلم من يمّثلنا كيف نخاطب العقل األوروبي 

ثبيتها لديهم عن طريق إيفاد تبهم نحن بأنفسنا أحيانًا واألميركي، فال يبقى أسير مغالطات وأوهام نسا
  من تنقصهم الخبرة واإللمام بالثقافة الغربية وبأصول التعاطي مع أهل الحداثة.

أن تكون رجل حوار ال يعني أال تتعاطى الشأن السياسي، مع ضرورة التنبه دائمًا إلى ضرورة 
الطبقة السياسية اللبنانية وفق قاعدة إدارة  محاذرة السقوط في السياسة، على النحو الذي تسلكه

المحاصصة والمصالح الشخصية والطائفية، وليس وفق قاعدة إدارة الخير العام على ما تقول شرعة 
العمل السياسي المسيحي التي حددت السياسة بأنها فّن شريف لخدمة اإلنسان والخير العام. وقد 

دون أن يتعاطوا الشأن يبه عّل ذلك يجعل من الذين ير  جاهرت من على منبرها بانحيازي لكل ما أتت
  السياسي أن يلتزموا بالحد األدنى من القيم واألصول الواجب مراعاتها.

ال بل أكثر، أقول إّن على أهل الحوار وأهل الثقافة أن يشّمروا عن سواعدهم ويلجوا المعترك 
لوب منهم تشكيل تيار جديد ومتمايز السياسي، حتى ولو لم تتوافر لهم فرص النجاح، ذلك أن المط

يصدم الرأي العام بواقعيته ويفتح أعين الناس على مشاهدات السياسة ويوقد عقولهم وضمائرهم حتى ال 
  تبقى أسيرة المتاريس الطائفية وال تبقى نفوسهم معتقلة تجاه المنافع الشخصية والزبائنية.

يستمر وفق القناعات التي تخوله ولوج  وعلى من يرغب من أهل الحوار في العمل السياسي أن
هذا المعترك. رّب قائل إن للسياسة شروطًا ال تتوافر ألهل الحوار، ولكن عسى أن ُيدِخل أحد أهل 
الحوار مفهومًا جديدًا للعمل السياسي فتأنس به السياسة وتحترمه الناس وال ينحاز لهذه الفئة أو تلك، 
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ترك السياسي ويحبط إمكانية نجاح هذه التجربة الجديدة. مع فيصبح أسير من َمنَّ عليه دخول المع
التأكيد أن الحوار يحتاج إلى ثقافة ذاتية، شاملة وعامة، غير أسيرة منابر الخطابة و"اللتلتة" غير ذات 
الجدوى والمعنى، ألن الحوار يشكو من تطّفل بعض مالكي ناصية البيان وحب الخطابة والوجاهة، 

حابل الكالم بنابل الموقف ويعتبر نفسه يقوم بمهمة الحوار وله فيه ولدى أهله فيختلط عندها لديه 
  مطالب.

أما، ومن موقعي الدرزي، فكثيرًا ما ُنسبْت إلّي الجرأة مع اآلخر والخفر مع الذات، كأنه لم 
اس باألس تنبع يكٍف ما ضمنته كتابّي عن الموّحدين الدروز إلثبات أن الجرأة في مخاطبة اآلخر إنما

  من الجرأة والشجاعة في مخاطبة الذات.
فمن الطبيعي أن ال يّتسم أسلوب التخاطب بالحّدة وٕاّال دخل مرحلة السجال، وال بالخفة حتى ال 
يسقط في وادي السخرية. أقول إنني فوجئت وُذهلت عندما وضعت خصوصية الطائفة في التداول 

أة هو التكابر على اعتبار هذه الجماعة ومصالحها السياسي والتخاطب اإلعالمي، ومرّد الذهول والمفاج
ُترمى في السوق السياسي. فمرة نقول إننا مع العروبة نأخذها كما لو كانت هي مع إسرائيل، ومرة 

ل بنّدعي تذكيرها بالقضية المركزية والمقاومة وكأنها كانت عميلة المحتّلين، ومرة ثالثة نريد أن نعيد للج
لم يقاوم، منذ انتشار أهل الدعوة التوحيدية فيه، الغزاة والمحتّلين والُطغاة من  لبعروبته وكأن هذا الج

  األلوان واألجناس المختلفة.
وقد بلغ األمر حّد التكابر على تضحيات هذه الجماعة التي لم يجف دم أبنائها الشهداء بعد، 

ن قد كسبنا ثقة هذه الفئة فمرة نحثهم ألخذ الموقف مع هذه الفئة ضد تلك، ومرة نتراجع بعد أن نكو 
بحيث لم يعد من المنطقي القول بالشيء وضّده في آن معًا. وسرعان ما نتنّكر لحقيقة انتمائنا الديني 
واالجتماعي ونتهكم على التراث والتقليد، فنسحب ورقة الخصوصية ونضعها على طاولة الرد على 

من خط للدفاع عن المواقف المتقّلبة المنتقدين بما ُيظهر حال اإلفالس السياسي بحيث لم يعد 
وخصوصية الطائفة بما نّفر أفرادها وأغاظ أصدقاءها وأفرح أخصامها، وال نقول أعداءها ذلك ألن ال 
عدو لنا في الداخل بل عدونا هو إسرائيل ومن ورائه السياسة األميركية التي كانت لألمس القريب 

  الحليف األحب.
ي استغرق وضعها ما يقارب الخمس سنوات، وهي مرحلة حافلة من هنا أهمية هذه األعمال الت

باألحداث التي إنعكست غنى في الموضوعات التي تناولتها والمنابر التي قيلت فيها. وأعتقد أنني 
وضعت فيها كامل خبرتي ومهنيتي وأفكاري، وآمل أن يتقبلها القارئ بحسن نية، وأن تثير لديه التساؤل 

من إثارة النقاش حول موقف أو كتابة أو عمل. هو ذا رأيي وضعته بالصدق  لديّ  والنقاش فليس أعزّ 
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واألمانة، ولآلخرين آراؤهم التي قد تأتلف مع رأيي أو تختلف معه ولكنني مقتنع بصحة وجهة نظري 
  كما أحترم قناعات اآلخر المختلف.

ء الحياة السياسية وقد عمدت مجموعتنا، وانطالقًا من الهاجس الحلم الذي يراودها حول إرتقا
في لبنان، إلى مستوى االحترام المتبادل، إلى إصدار وثيقة بهذا العنوان لدعوة الناس إلى إعادة 

ه الشكر إلى دار االعتبار لالحترام في عّز أزمة قلة االحترام. وهنا ال بد لي بل من واجبي، أن أوجّ 
ميمها ونشرها، ولألستاذ األخ سليمان النهار التي، وعن قناعة، تستثمر في كتاباتي وتسعى إلى تع

بختي شكر جزيل على جهده في القراءة والمراجعة واعدًا نفسي أن أستمر في الكتابة ليس حبًا بها وٕان 
كان لها مقدار كبير في نفسي، بل دفاعًا عن الخير والعدل والجمال المتمّثلة قيمها بلبنان غير 

العربي، شرط أن تكون عروبة هذا المحيط المشروع المتناقض في لبنانيته وخصوصيته مع محيطه 
  الحضاري الثقافي التعددي وليس المشروع األيديولوجي البائد.

وأعد نفسي بأن أجد متسعًا من الوقت لتفريغ عشرات المقابالت التلفزيونية واإلذاعية التي 
د كبير آمل أن يّتسع لي عالجت شؤونًا سياسية، وقضايا ثقافية واجتماعية حيوية كذلك. وٕاّن هذا الجه

مجال تحقيقه، مع العلم أن جزءًا منه أصبح على شبكة األنترنت بفضل جهد وتعب بعض األصدقاء 
الذين أوجه إليهم الشكر والثناء. وأعتقد أنني بهذه الخطوة خطوت نفسيًا أكثر باتجاه الحداثة حتى 

للفكر وللرأي وللموقف مهما جوبهت  أشارك اآلخرين في ما أفكر فيه وأعمل ألجله. فال حدود عندها
  بمعارضات وبمحاوالت اإلخضاع أو التسليم.

ه دعوة صريحة ألصحاب الرأي وأهل النخبة والفكر بعدم االكتفاء باالنتقاد بل النـزول  لذا أوجِّ
إلى حلبة الصراع، فالموضوع يستأهل مراجعة ذاتية، ووقفة عز وصحوة ضمير، والتعالي على كل 

لصغائر بل التضحية؛ إذ إن السؤال المصيري هو هل يبقى لنا وطن؟ وهل نستطيع إقامة الحسابات وا
دولة عادلة حرة كريمة؟ أم أن محاوالت التيئيس ستقضي على بارقة األمل التي عّبر عنها اللبنانيون، 

جريًا لسعيهم إلى تجاوز االنتماءات الطائفية الحزبية واالنطالق  2005آذار  14وليس سياسيوهم، في 
إلى رحاب الوطن؟ هذا أمر يستدعي التضحية، وهو جدير بها إذ إن من يضحي في سبيل الوطن فهو 
ال يضحي إّال في سبيل أوالده وعائلته، وتبقى تلك التضحية ربحًا ومكسبًا في مشروع بناء األوطان 

خصوصيته، وال أزال التي ال تقوم على الغلو والتطرف، بل على التسامح واالحترام واحترام اآلخر في 
أردد أن لبنان "وٕان كان صعبًا فهو ممكن" في مناخ التضحية والتسويات والتسامح، وفي سوى ذلك أراه 

  محاًال.
  واهللا من وراء القصد
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  عباس سليم الحلبي
  25/12/2009رأس المتن في 
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  القسم األول:
في قضايا حوار األديان
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  1اإلسالم واحدًا ومتعدداً 
ن المرات النادرة التي تفتح جامعة إسالمية عريقة كجامعة الزيتونة في تونس منبرها إنها م

  ة" ضمن إطار منتدى عالمي حول اإلسالم واحدًا ومتعددًا."لغير السنّ 
ففي هذه المدينة الجميلة، القائمة في شمال إفريقيا، وهي في بلد ُسمَي بحق تونس الخضراء، 

أكتوبر  31و 30لسماع اآلخر المختلف، ُعقد هذا المنتدى ما بين  وفي جو من االنفتاح واالستعداد
(تشرين األول) الماضي واكتسب طابعه العلمي الدولي. ذلك "أنه ككل دين حّي ال يخلو تاريخ اإلسالم 
من جدلية الوحدة وطلب التنّوع، فيبدو فكره الذي يحافظ على وحدة العقيدة وكأنه في صدام مع واقع 

هي بالطبع متعددة. فكيف يمكن أن نفهم عالقة الوحدة والتعدد في الدين اإلسالمي  الممارسة التي
عقيدة وشريعة؟ ما الثابت وما المتغير في الدين اإلسالمي نظريًة وممارسة. وكيف تعددت ثقافات 

  المنتسبين إلى هذا الدين رغم وحدة المرجع واألصول؟".
ذلك أن المذاهب اإلسالمية تفاعلت مع الوحي وأن  إشكالية الوحدة والتنّوع هي حقيقة تاريخية،

اإلسالم رعى االختالف والتنّوع ولم يلغ الخصوصيات. المحكم والمتشابه حثّا على التأويل واالجتهاد، 
وٕان حيوية العقل اإلسالمي أدت إلى صياغة رؤية واقعية بعيدة عن التعصب الذي يؤدي إلى تقزيم 

  ة.الفكر اإلسالمي واحتكار المعرف
في الوحدة. هو فضاء حوار علينا االستفادة منه لمحاورة  والتنّوع اإلسالم دين الوحدة في التنّوع

العصر عن طريق تجديد الفكر الديني، ذلك أن العقل ليس نقيضًا للنقل، بل إنهما ركنان في بناء 
  ثقافتنا النقلية والشرعية والعقلية.

  يد من اإلشكاليات ومنها:وقد انصّب اهتمام المؤتمرين على بحث العد
 .تحديد مفهوم األحادية والتعددية 

 .إبراز مظاهر التعدد في اإلسالم 
                                                 

بدعوة من المعهد العالي ألصول الدين بتونس في جامعة الزيتونة، ومؤسسة كونراد أديناور، حضر العديد من   1
ملكة العربية السعودية ولبنان وسوريا المفكرين من ألمانيا وفرنسا وٕايطاليا وبعض بلدان المشرق العربي، أي من الم

واألردن، فضًال عن العديد من المفكرين واألساتذة التونسيين ونخبة من الطالب المهتمين. وقد افتتح الندوة وزير التعليم 
  العالي والبحث العلمي والتكنولوجي األستاذ األزهر بوعوني وختمها وزير الشؤون الدينية األستاذ بو بكر األخزوري.

والبارز في هذه الندوة أنها لم تكتف بسماع صوت المفكرين المسلمين "بل إن أهميتها اكُتسبت من أنها فتحت المجال 
إلسماع أصوات "اآلخر المختلف" ضمن تعددية اإلسالم في التشّيع اإلثني عشري والفكر اإلباضي وقدمُت أنا  ورقة 

  م".حول "الدروز الحاصل األخير لمظهر التعدد في اإلسال
  ولعل هذه الندوة هدفت إلى وضع ميثاق أخالقي للتعايش البشري ضمن إطار الحرية.
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 إلى أي حد يمكن الحديث عن نموذج أو نماذج من التعدد؟ 

 كيف نرصد مظاهر األحادية؟ 

 ما هو حدود الفصل بين الفهم القطعي والفهم االستداللي واالستنتاجي؟ 

 يه؟ما هو الالمفكر فيه والمفكر ف 

 .وحدانية المرجعية بالنسبة للمنظومات المتعددة 

 كيف يمكن تطوير التصور األحادي إلى تصور تعددي؟ 

 .اإلسالم معيوشًا في بيئات متغايرة 

  وقد ُطرحت في ضوء هذه اإلشكاليات موضوعات هامة متنوعة:
ي: "الالمفكر اإلسالم: الجوهر والتجليات الثقافية. وتحت هذا الموضوع ُقدِّمت ثالثة أبحاث ه

فيه وما لم يتم التفكير فيه في الخطاب اإلسالمي والخطب حول اإلسالم" و"اإلسالم بين الثقافة والدين" 
  و"النص القرآني والتأويل: الواحد والمتعدد".

في موضوع اإلسالم: التنوع والكونية، وُقدِّمت خمسة أبحاث هي: "اإلسالم اإلفريقي بين التوحد 
الم في آسيا في مواجهة العالم الحديث" و"الواحد المتعدد في اإلسالم في الفضاء والهويات" و"اإلس

الالييكي الفرنسي" و"اإلسالم معيشًا ومتصورًا في سياق واحد وعالم متعدد" و"التعدد والحرية الدينية في 
  اإلسالم".

هم المتعدد" في موضوع اإلسالم: الفرق والمذاهب، ُقدِّمت أربعة أبحاث هي: علم الكالم والف
و"التقريب بين المذاهب اإلسالمية: المتطلبات والصعوبات واآلفاق" و"االختالف بين المذاهب: الطرافة 

  واإليجابيات" و"الدروز: الحاصل األخير لمظهر التعدد في اإلسالم".
وكذلك ُقدِّمت ورقتان، األولى تتصل "بموقف الفكر اإلباضي من إشكالية: اإلسالم واحدًا 

  دًا" والثانية "عقيدة اإلنسان الكامل في التشيع اإلثني عشري".ومتعد
في موضوع اإلسالم: الواقع االجتماعي والثقافي، ُقدِّمت ثالثة أبحاث هي: اإلسالم البنيوي: 
الرهانات والمفارقات" و"مواقع األنترنت اإلسالمية بين االئتالف واالختالف" والوحدة والتعدد في اإلسالم 

  جتماعية والثقافية في العالم اإلسالمي: مقاربة أنتروبولوجية".طر اإلفي سياق األ
ثافة الموضوعات وغنى العرض والمناقشات يجعالن من إمكانية استعراض مضامينها كإن 

عملية معقدة قد ال يتيحها مقال ُينشر. وقد وعدتنا جامعة الزيتونة بأنها ستعمد، بالتعاون مع مؤسسة 
نشر هذه األبحاث وتوزيعها تعميمًا للفائدة وٕاثارة لنقاش موضوعي هادئ حول هذه كونراد أديناور، إلى 

  الموضوعات.
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ولعّل من أهم نتائج هذه الندوة أنها تفتح الباب لما سبق لي أن طالبت به منذ سنوات، وعلى 
وار المسيحي بأن الحاجة أصبحت ماسة لفتح قنوات الح –األقل ضمن فريقنا العربي للحوار اإلسالمي 

  اإلسالمي على قاعدة وحدة المصدر والمرجعية وتعدد الفهم والمسالك. –اإلسالمي 
يبقى حيوي األهمية "لماذا نخشى التعدد"؟ على األقل في فهم النصوص  حإن السؤال المطرو 

وهذا أمر عزيز علينا، نحن، بني معروف، أهل التوحيد الذين يعتقدون باإلسالم واإليمان واإلحسان 
  التوحيد. الذي هو

ولعّله من المفيد أيضًا اإلشارة إلى مطالبة العديدين في تحديد تحّديات علم الكالم المعاصر 
اإلرهاب  اوأبرزها العولمة والثورة المعلوماتية وقضايا الحوار بين الثقافات والحضارات واألديان وقضاي

بعقالنية وعلمانية وروح االنفتاح واإلصالح والنهضة، ومسألة إزالة الصور النمطية التي تشوه الدين، 
ومنزلة اإلنسان في الكون والحياة. كما أكدوا على القول بأن اختالف التنوع كثير في المسائل الدينية ال 
سيما االختالف في المصطلح الشرعي الذي يقف عند اللغة والسّنة النبوية الشريفة وما قيل فيها 

  عد األصولية.واالختالف في المقاصد الشرعية، أي القوا
وكان تركيز أيضًا على ضرورة استنباط فقه خاص بالمسلمين الذين يعيشون كأقليات 
مجتمعات غربية أوروبية أو أميركية، ذلك أن من أهم أسباب االحتكاك الجاري في الغرب والناتج عن 

ن المسلمين يستعينون هذه الحياة المشتركة الجديدة، بالنسبة للمسلمين والغربيين على السواء، مرّده إلى أ
بأدوات وتفسيرات فقهية ال تتالءم إطالقًا مع المجتمعات التي يعيشون فيها، كما أن أحد أهم أسباب 

  هذه المواجهات هو االختالف الثقافي في المجموعات المسلمة والذي يلبس لباس الدين.
تعلة من جراء الحداثة وأهمية اشتراك الفكر اإلباضي الذي اعتبر المتحدث عنه أن اإلشكالية مف

والعولمة ومن أجل قاعدة "فّرق تسد" على اعتبار أن اإلباضية من المذاهب اإلسالمية، وأن التعدد 
  محمود، وأن ثّمة فهمًا إباضيًا لإلسالم وليس إسالمًا إباضيًا.

اختالف "واعتبرت ممثلة التشُيع اإلثني عشري أن االختالف مظهر من مظاهر الرحمة اإللهية 
تي رحمة" وقد أسهبت في الحديث عن ثالثة من األئمة اإلثني عشرية، وهو اإلمام علي بي أبي أم

طالب والحسين بن علي واإلمام المهدي  الغائب، عليهم جميعًا السالم، وأبرزت معاني الشهادة 
 التي دةالحسينية خاصة أن المظهر اإلعالمي األكثر جذبًا لألنظار كثيرًا ما ُيضّيع معاني هذه الشها

ظاهرها الهزيمة واالنكسار، وباطنها انتصار الدم على السيف وأنه ليس مجرد واقعة تاريخية بل مبدأ 
  بتجاوز الحدود "فكل أرض كربالء وكل يوم عاشوراء".
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أما عن الحاصل األخير لمظهر تعدد اإلسالم: الدروز، فقد بينت الورقة نسبة الدروز إلى 
ي اإلسماعيلي، وأكدت أن اإلسالم عايش عبر تاريخه انقسامات إلى تيارات اإلسالم عبر التشيُّع الفاطم

وافتراقات، وٕالى اتجاهات أدخلت كل منها، على الرغم من نهلها من معيٍن واحد، عددًا من االجتهادات 
ة الدينية والعقائد الجديدة. وبمعزل عن االعتبارات السياسية، فإن رسالة اإلسالم، وبحسب العقيدة الديني

للموحدين الدروز، قد تبلورت من خالل تكامل التيارات واالتجاهات حتى اكتملت في المسلك التوحيدي 
الدرزي. كما أظهرت أن كل اختالف سياسي تحول، أيًا كانت أسبابه وأصوله، إلى اختالف ديني 
والعكس صحيح، وأن كل حزب معارض يتمنطق بخطاب عقيدي كالمي يجعل منه قدرة على تغيير 
النظام القائم، قانعًا بخصوصية انتظام مجموعاته دينيًا، كما أن إطالق هذه األحزاب المستحدثة لخطاب 
عقيدي جديد رغمًا من تفرُّعه من اإلسالم األول وفرقة األولى انسجم كل االنسجام مع المحيط والتراث 

صيغت وتبلورت ما بين نهاية  التاريخيين اللذين احتضنا نشأتها. من هنا وجدت العقيدة الدرزية، والتي
القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر الميالدي، وجدت في ذاتها إنجازًا مكتمًال وحصيلة نهائية 
لمبادئ دينية وأفكار قديمة كان اإلسالم قد حملها أو استعادها، لكنها نضجت وتحددت أكثر من خالل 

  صوًال إلى الدعوة التوحيدية.التشيُّع مرورًا بالدعوة اإلسماعيلية الفاطمية وو 
وهكذا، وجدت طائفة الموّحدين الدروز نفسها حاملًة للتراث التاريخّي والدينّي للحركات الشيعيَّة  
واإلسماعيليَّة. غير أن الجذور الحقيقية والتأثيرات الروحية لهذه الحركات أتت، بحسب بعض المصادر، 

ة سابقة لإلسالم، ال بل تعود إلى مرحلة العصور القديمة. امتدادًا واستمرارًا ألديان وتيارات فلسفيَّ 
وبالرغم من أن االنقسامات المتتالية للِفَرق اإلسالمية قّدمت، وبشكل منهجّي، إضافات وصياغات دينيَّة 
جديدة، فإن بعض تلك المفاهيم القديمة قد وجدت طريقها إلى الخلود من خالل النفاذ إلى قلب العقائد 

  الدرزيَّة.
* * *  

لقد أظهر العرب، خالل مرحلة توسُّعهم، فضوًال شديدًا وٕارادة حقيقية للتعرُّف إلى كل ما في 
تلك األراضي المفتوحة حديثًا، دون أن يخشوا من استيعاب عناصر جديدة تنتمي إلى منظوماتها 

رب، دخلت اإلسالم . وبالتوازي مع هذا االنفتاح الثقافّي والفكرّي الذي عرفه العوالعقيدية الفكريَّة
والجماعة المسلمة شعوٌب من كل األجناس واأللوان والحضارات، واكتسبت امتيازات الفاتحين العرب 

  وحقوقهم نفسها. وقد رافق اندماج هذه الشعوب فهٌم لألفكار الجديدة واستيعاٌب لها.
، قد انتقلت من وٕان بعضًا من هذه العناصر القديمة غير اإلسالميَّة، والتي استوعبها اإلسالم

خالل الشيعة اإلسماعيلية، واستمّرت ما يكفي من الزمن لكي تجد نفسها في قلب النظام العقيدي 
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الدرزي. وعلى الرغم من أنها صيغت بشكل يسِّهل عمليَّة ذوبانها في تلك األنساق العقيديَّة الجديدة 
ذورها وتحديدها سهل المنال. فإلى ويسهم في تكونها كعقيدة مستقلَّة متماسكة، إال أن اقتفاء أثر ج

، 1جانب العناصر األكثر ِقَدمًا، والموروثة عن التشيُّع اإلسماعيلّي، بانت تأثيرات دينية هندية، وفارسية
، وأيضًا عناصر توحيديَّة. وامتلكت كل هذه التيارات الدينية المؤثرة موضوعًا ناظمًا واحدًا، 2وهرمسيَّة

عقيديَّة فيما بينها، َأال وهو طابعها التوليفّي أو التوحيدّي. وشكلت على الرغم من التنويعات ال
حكماء الهند أو مصر أو اليونان األقدمين، أو أنبياء  الشخصيات المركزية لهذه التيَّارات الدينّية، أكانوا

الة اإللهيَّة. ، وحاملي الرس3مشعَّة من النبع...  الذي هو ينبوع كّل األنوار"الديانات التوحيدية، أنوارًا 
  فأمسى هؤالء ُهداٌة إلى طريق المعرفة الحقَّة هللا عزَّ وجّل.

إال أن ما أجمع عليه الباحثون هو أنه طالما أن اإلسالم هو فضاء حوار فإن نمط التفكير 
يجب أن ينطلق من قاعدتين أساسيتين: األولى مستمدة من اآلية  الكريمة:" (ولو شاء اهللا لجعلكم أمة 

رب  والثانية المؤمن إن أصاب فله أجران وٕان أخطأ فله أجر واحد. وآخر دعوانا أن الحمد هللا 4 ة)دواح
  .العالمين

                                                 
  حيث ثنائية الخير والشّر. 1
  الھرمسيَّة ھي توليفةٌ غنوصيَّة باطنية، من العناصر اليوناينة والمصرية. رمزھا ھرمس رسول اآللھة. 2
  .121، ص ، (باإلنكليزية)1993نجالء عّز الدين، "الدروز"، ليدن،  3
  .93، اآلية 16، سورة النحل، السورة 48، اآلية 5السورة  –سورة المائدة   4
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  الدروز جزء من مشهد
  التنوع في المشرق العربي

يحفل المشرق العربي بالتنوع اإلثني والديني والطائفي. ولعل ما نشاهده اليوم في العراق 
ائر الدول العربية، من نزاعات واحتراب داخلي في بعضها، وفلسطين ومصر ولبنان والسودان، وس

وحساسيات ومنازعات في بعضها اآلخر، دليل على أن الشعور العام في هذا المشرق يكمن في أن 
  التنوع ال ُينظر إليه على أنه مصدر غنى فقط بل على أنه أيضًا سبب للفرقة ومحاوالت النبذ واإللغاء.

مشهد التنوع في المشرق العربي وبيان أسسه التاريخية، وتقديم  تهدف هذه المقالة إلى رسم
دورها في هذا المشهد الثقافي والسياسي والتاريخي في  ترسم الدروز كفئة ناشطة بالرغم من كونها أقلية

  هذه المنطقة الحافلة باألحداث.
التي تواجه إن التحديات التي تواجه شعوب هذه المنطقة ال يمكن عزلها عن األحداث الكبرى 

العالم بأسره، خاصة بعد تصاعد األفكار الدينية المتطرفة وتطبيق سياسات دولية في هذه المنطقة تزن 
بميزانين، وتكيل بمكيالين، وتنشئ شعورًا بالظلم واالحتقان لدى فئات واسعة من المسلمين والعرب. 

لسطين وتأسيس الدولة يضاف إلى ذلك فشل المشروع القومي العربي في مواجهة مشكلة ضياع ف
اإلسرائيلية، واستمرار المواجهات بين المجموعات الفلسطينية لحفظ هويتها القومية والوطنية، وقيام 
أنظمة سياسية قامعة بحجة مواجهة المشروع الصهيوني واالستيطاني في فلسطين، فحرمت هذه 

حقاق المواجهة القومية على حساب الشعوب من حقها في التنمية والحرية والديمقراطية بدعوى تقديم است
  حقوق الشعوب بالحياة والديمقراطية.

إن تغييب هذه المبادئ من قاموس عدد من األنظمة أرسى تربة خصبة لنشوء األفكار 
المتطرفة المغلفة بعقائد دينية موتورة. ولعل الغلو والتطرف اآلن هما المشكلة األساسية التي تواجه 

وهذا شأن يهدد  .التطرف يوّلد التطرف، وكالهما يغذيان بعضهما البعضشعوب هذه المنطقة إذ إن 
المكتسبات الحقيقية التي كانت سمة بارزة في هذه المنطقة التي يتداخل فيها تاريخيًا وحاضرًا السياسي 

  بالديني والثقافي باالقتصادي واالجتماعي بالسياسي.
أساسها التطور الحاصل في أساليب  ،ولعل هذا التحدي يشكل جزءًا من مشكلة أعم وأشمل

التواصل واالتصال واجتياح العولمة لمنطقة تزخر باإلمكانيات االقتصادية والموارد الطبيعية التي يعتمد 
عليها النظام العالمي في حياته وفي تطوره، وكذلك تحدي مواجهة الحداثة باإلصالحين الديني 

  ماعي.والسياسي، وبالتأكيد تاليًا االقتصادي واالجت
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في ظل هذا المشهد يشكل الدروز في الشرق األوسط عنصرًا ضامنًا للوحدة والتعدد. ذلك أن 
الدروز، وهم جزء ال يتجزأ من هذا النسيج، يواجهون اليوم، مثلهم مثل سائر العرب والمسلمين، أزمة 

اهتمامًا عميقة. وهم جميعهم مضطرون للعيش في محيط دولي معقد إال أنه في الوقت نفسه يعطي 
متزايدًا لحماية حقوق األقليات.. فلقد أصبح من الصعب اليوم، إن لم يكن من المستحيل، استمرار 
اضطهاد أية أقلية تحت نظر وسمع وسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان والحريات... وكل حادث، 

ل األزمة التي يعيشها مهما كان بسيطًا أو صغيرًا، سرعان ما يتحول إلى "قضية دولية"... وأحد أشكا
اإلسالمي يتمثل في التناقص العددي المستمر للوجود المسيحي في لبنان والشرق  –العالم  العربي 

األوسط، ومرده، في حدود كبيرة، إلى األوضاع االقتصادية، إال أن سببه الرئيسي هو غياب 
مهددة يومًا بعد يوم في شخصيتها  الديموقراطية وانعدام األمن واألمان بحيث باتت األقليات تشعر بأنها

وحضورها ووجودها، وخصوصًا األقليات المسيحية التي كان وجودها على الدوام عامل استقرار وأمان 
لبقية األقليات، وكان يعطي للشرق األوسط نكهة مميزة وخصوصية فعلية... إن إضعاف الوجود 

در على استيعاب األقليات اإلثنية، المسيحي في الشرق يهدد بإضعاف العروبة كمشروع حضاري قا
كاألكراد والبربر، كما األقليات الدينية كالدروز أو  العلويين، والتي يشكل اإلسالم عنصرًا تكوينيًا فيها 
وٕانما ليس حصريًا، نافيًا للعناصر األخرى من الهوية الخاصة بكل أقلية.. غير أن صعود األصولية 

د يعطي ضمانة لهذا المشروع بل هو على العكس يهدده... إن اإلسالمية والتطرف اإلسالمي لم يع
حركات الهوية األصولية تحمل في أحشائها طابعًا إلغائيًا لآلخر، ومنغلقًا على الذات، مما يهدد بأن 
يزيح عن الخارطة المستقبلية للشرق األوسط ليس فقط الدروز وٕانما كل األقليات الدينية واإلثنية 

لمسلمين المعتدلين أيضًا. إن الوضع الراهن يطرح إذن ضرورة إعادة تحديد دور األخرى، ناهيك عن ا
تلك األقليات وموقعها... لقد واجه الدروز هذا الوضع المعقد على سبيل المثال في ذلك الشعور 
المزدوج باالنتماء والذي يظهره أي تحليل وقراءة لتاريخهم: فهم من جهة يتمسكون بخصوصيتهم 

زيتهم، وهم من جهة أخرى يشعرون بانتمائهم إلى منطقة وٕالى ثقافة أوسع بكثير، ويفتخرون بدر 
  ويؤكدون بالتالي إرادتهم في االنخراط في محيطهم العربي اإلسالمي هذا.

  مساهمة الدروز في تاريخ الشرق األوسط
يكونوا لعب الدروز دورًا مهمًا في النضال العربي من أجل الحرية واالستقالل، ما أهّلهم ألن 

اإلسالمي للشرق األوسط. وبنفس القدر الذي  –عنصر قوة عربية وجزءًا ال يتجزأ من التاريخ العربي 
حل فيه جبل لبنان (أو جبل الدروز) محل اإلمارة العربية مع بقائه مركز سلطتها السياسية، بفضل 

مراء الدروز مركزًا إشعاعه وحضوره القوي في وجه المناطق األخرى، فإن لبنان أصبح تحت حكم األ
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حيويًا في قلب الشرق األوسط. فلقد خاض الدروز سلسلة طويلة من حروب التحرير الوطنية بهدف 
اإلسالمية.. وبذلك فقد لعبوا دورًا ومارسوا نفوذًا جعلهم ينخرطون  –استعادة الحقوق والمصالح العربية 

ت التي أكدت صورتهم كأقلية محاربة بقوة وفاعلية في شؤون الشرق األوسط، وذلك من خالل الصراعا
ال تنغلق في الوقت نفسه في انعزالية سياسية. إن الدعم الكامل والثابت للقضايا العربية واإلسالمية كان 
عالمة فارقة ميزت كل زعماء الدروز منذ بدء تاريخهم وٕالى يومنا هذا، وهي ساهمت في تطوير وتنمية 

  الوعي الفردي والوطني للدروز.
رحلة الحروب الصليبية، من نهاية القرن الحادي عشر وحتى القرن الثالث عشر، لجأ ففي م

حكام دمشق العرب إلى طلب الدعم والمساندة من الدروز لصد حمالت الفرنجة وحماية الساحل 
السوري من غزواتهم... وبسبب موقعهم الوسط ما بين إمارات الفرنجة الالتينية والممالك العربية، فإن 

ز اختاروا الوقوف بقوة إلى جانب اإلسالم والمسلمين وحماية المصالح العربية وخصوصًا حين الدرو 
أطلق صالح الدين حملته المضادة الستعادة القدس واألراضي المحتلة وأعلن نفير الجهاد... ومنذ 

اولت مد القرن الثالث عشر، ساند الدروز باستمرار المقاومة ضد مختلف أشكال القوى األجنبية التي ح
نفوذها على بالد الشام.. فشاركوا في القتال ضد المغول وقوات تيمورلنك وضد الحكومة المركزية 
العثمانية وضد تدخالت القوى الغربية الكبرى. واستمرت حروب الدروز الوطنية حتى القرن العشرين 

اإلمبراطورية العثمانية. الذي افتتحوه بمشاركتهم في الثورة العربية مع الشريف حسين والملك فيصل ضد 
انتفض الدروز وثاروا ضد االحتالل الفرنسي لسوريا وأسهموا، رغم  1927وعام  1925وبين عام 

هزيمتهم العسكرية، في تسريع عملية استقالل سوريا ولبنان. وخالل النصف الثاني من القرن العشرين 
دولة إسرائيل) ظلوا أوفياء للمصالح  فإن دروز فلسطين (الذين لم يتركوا أراضيهم وقراهم بعد إنشاء

في المقاومة  1929العربية اإلسالمية، متمسكين بثقافتهم وحضارتهم وبانتمائهم.. وقد شاركوا منذ عام 
وعام  1936العربية التي انطلقت ضد االنتداب البريطاني والهجرة الصهيونية... وقاوموا بين عام 

  سي وشاركوا في كل الثورات الفلسطينية..االستيطان الصهيوني العسكري والسيا 1948
نذكر هنا أن النضال الذي أطلقته اإلمارة اللبنانية من أجل االستقالل أسهم بطريقة غير مباشرة 
في اليقظة العربية للقرن التاسع عشر، وشكل إلى حدود بعيدة نقطة انطالق النهضة الالحقة. ذلك أن 

الواقع مالمح التراث السياسي نفسه الذي حملته اآلمال اليقظة والوعي القومي العربي يحمالن في 
والمطالب الدرزية لمطلع القرن، والمتمثلة في حلم بناء شرق أوسط مستقل عن اإلمبراطورية العثمانية. 
ويظل الدروز من أبرز المتمسكين على المستوى التاريخي بالتراث العربي األصيل، أكان ذلك في 
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السياسية أم في عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم الفصيحة... وهم يرون في فخر  ثقافتهم وفكرهم واتجاهاتهم
  الدين الثاني، المعتبر أحد األعمدة الثقافية للنهضة العربية، نموذجًا يحتذى من قبلهم...

غير أن الواقع اليوم يظهر هوة سحيقة بين التراث التاريخي للدروز ودورهم األساسي في بناء 
ة، وبين الموقع المحدود وشبه الهامشي الذي ُترك لهم اليوم في لبنان من جهة لبنان الحديث من جه

أخرى. إال أنه ال يجوز التقليل من قيمة التحول والتغيير الذي عرفه لبنان منذ القرن التاسع عشر في 
بيق سياق فقدان الدروز للدور والموقع... إن نتائج السياسات األوروبية واالنتدابية من جهة، وسوء تط

(اتفاق الطائف) من جهة أخرى،  1990ثم وثيقة الوفاق الوطني العام  1943الميثاق الوطني للعام 
يظهران أن لبنان ال يزال يخضع في وضعه الداخلي آلثار التغيرات التي تحدث في الشرق األوسط 

رهم المميز والعالم العربي بشكل عام.. عرف الدروز معنى ذلك وتعرضوا آلثاره، وضُعف بالتالي دو 
بسبب صعود وزن ونفوذ الطوائف اللبنانية األخرى على المستويات الثقافية والمالية واالقتصادية، وعلى 
المستوى الديموغرافي خصوصًا.. إن هذا العامل األخير يلعب دورٌا حاسمًا في لعبة التوازن الداخلي في 

  شاكلة الدروز... لبنان ويقلل من هامش المناورة الذي تتمتع به األقليات على
  الدروز في مواجهة الحداثة

يواجه الدروز، مثلهم في ذلك مثل سائر العرب واللبنانيين والمسلمين، تحدي الحداثة 
المعاصرة.. فالشرق األوسط يعيش أصعب األوقات بسبب الحروب واالعتداءات التي يشهدها وبسبب 

نية.. ويعاني الشرق األوسط في الوقت نفسه انعدام االستقرار السياسي وتصاعد موجة األصوليات الدي
من جمود سببه نقص الديموقراطية والحريات وغياب اإلصالحات االجتماعية والتربوية واالقتصادية 
وغيرها. إن الشعب العربي الذي يعتبر نفسه من الشعوب المتمدنة يمر حاليًا في مرحلة انحطاط.. وهو 

ة ودواعيها ولتقسيم العالم إلى فسطاطين، أو معسكرين يستمر في معركة مفتوحة لمواجهة العولم
متحاربين (مؤمنين وكفرة) مستعيدًا شعارات وعناوين تعود إلى القرون الوسطى. كما أن اإلسالم يعاني 
هو اآلخر من أزمة وهو يحمل صورة ال تنسجم مع حقيقة دعوته ورسالته.. وٕان تراجع قوة االعتدال 

عد اإلسالم عن طبيعته األصلية التي هي طبيعة السماحة والرحمة لصالح التطرف واألصولية يب
  واالعتراف باآلخر المختلف.

إن الدروز الذين يعيشون في قلب الشرق األوسط مدعوون اليوم إلى عدم االنغالق على 
أنفسهم، وٕانما إلى محاولة استعادة الدور التاريخي الذي كان لهم، وٕالى التحرر من العقد الدينية 

  سياسية.وال
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وٕاذا كان المشهد الحاضر في المشرق العربي هو على النحو  الذي سبق شرحه، فإنني أعرض 
اآلن الخلفية التاريخية التي أسست لهذا الواقع المتنوع في لبنان منذ بدايات القرن السابع عشر وقيام 

في لبنان، وٕان جعلت  الفكرة اللبنانية المعبرة عن هذا التنوع الغني في تأسيس صيغة العيش المشترك
بعض المراحل هذا التعايش مليئًا باألزمات والمنازعات، ذلك أن صيغة عيش مشتركة تنتج حساسيات 
تستوجب معالجة شبه يومية خاصة إذا كان البلد صغيرًا وضمن حدود جيوسياسية حافلة باألحداث 

  والتناقضات.
ي استوطنت مناطق جبل لبنان بعض المستشرقين كانوا يرون أن الشعوب الت فإن وبالفعل

تشكل أمه كاملة وليس كما يبدو للبعض ائتالفًا لطوائف متفرقة وأحيانًا متناحرة، وذلك منذ القرون 
  الوسطى.

وأخطر ما في هذه التجربة أنها وفرت البيئة الخصبة لنزاع طائفي استغلته القوى األجنبية 
سي لمحمد علي تهديد مصالح الدولة العثمانية ووظفته في سبيل مصالحها. فبينما أتاح الدعم الفرن

المدعومة من اإلنكليز، شكل هذا النزاع المحلي بعدًا إقليميًا ودوليًا بدخول قوى أجنبية كبيرة على 
  الساحة السياسية.

  منذ تلك الفترة انقضت فكرتان أساسيتان:
  األولى فكرة لبنان اإلمارة العلمانية غير الطائفية.

لبنان إلى ساحة صراع إقليمي ودولي كلما توافرت أسباب هذا الصراع. هذا والثانية تحويل 
  فضًال عن التداعيات التي أصابت العالقات بين الطوائف اللبنانية فيما بينها.

من الممكن التفكير أن الصراعات الطائفية الداخلية بين  الطوائف وحدها ربما ال تكفي 
ها أعاله، إال أن هذا الصراع يوفر فرصة تدخل القوى األجنبية إلحداث النتائج السلبية التي أشرت إلي

  عندما تتوافر لهذه القوى المصالح التي تسعى لحمايتها أو لتحقيقها.
إن حمأة هذا الصراع أودت بفكرة استقالل لبنان الذي وضع منذ ذلك التاريخ تحت الوصاية 

ان إيذانًا ببدء عهد جديد أرسته سياسة الدولية. فتعيين حاكم مسيحي غير لبناني على جبل لبنان ك
خاطئة فرقت اللبنانيين فرقًا متناحرة، فنشأت عن ذلك بيئة مالئمة لكل أنواع التدخل األجنبي. ولسنا هنا 
في موقع تقييم السياسات األجنبية التي لها مبرراتها وأهدافها، بقدر ما نسعى في هذا السياق إلى إلقاء 

دخل األجنبي هو الوحدة اللبنانية الداخلية الكفيلة وحدها بضمان تحقيق الضوء على أن ما يمنع الت
  استقالل لبنان وسيادته الكاملة.
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وهذه القاعدة هي نفسها في التاريخ ولكنها أيضًا قاعدة ثابتة للحفاظ على استقالل لبنان 
  جامعة.وسيادته، حاضرًا ومستقبًال؛ إذ ال استقالل وال سيادة بدون وحدة وطنية لبنانية 

لربما تؤكد األحداث التي شهدناها أخيرًا في لبنان، مع التحرك الشعبي والسياسي الموحد باتجاه 
صحة هذا القول. كما أن سياق األحداث منذ مطلع السبعينات  2005آذار  14السيادة واالستقالل في 

اللبنانية في سياق تسلسل  يعيد إلى األذهان المطبات التي وقع فيها اللبنانيون كما وقعت فيها الطوائف
  ألحداث يذّكر بتسلسل أحداث القرن التاسع عشر.ا

إن تصارع الطوائف اللبنانية وعدم توحيد رؤيتها في مواجهة قضايا مصيرية داخلية وخارجية 
أدَّيا إلى توفير بيئة صالحة لالنفجار الداخلي المدعوم من قوى خارجية استغلت هذه البيئة بغية تصفية 

  ا وتحقيق سياساتها ومصالحها.حساباته
وطالما استمر الصراع الداخلي واشتد التدخل الخارجي لن تستطيع أي طائفة، مهما بلغ شأنها 
وقوتها، أن تفرض رأيها على سائر الطوائف. كما ال تستطيع أي طائفة أن تمنع التدخل األجنبي. إن 

آذار جمعت اللبنانيين من كل الطوائف حول  14الوحدة الداخلية هي وحدها الكفيلة بتحقيق ذلك. فوقفة 
علم بالدهم عندما تخلوا، كل فيما خصه، عن علم حزبه أو طائفته أو زعيمه وأنشدوا جميعهم النشيد 
الوطني واضعين جانبًا أناشيد جميع انتماءاتهم الضيقة، طائفية أو حزبية أو شخصية، فحققوا معجزة 

ره من أي وجود أجنبي، كما حقق سابقًا هذه الوحدة احتضان سيادته وتحريو  هلاستعادة لبنان استقال
  المقاومة اللبنانية التي حررت األرض المحتلة في جنوب لبنان من العدو اإلسرائيلي.

ولعل التجارب اللبنانية المتكررة، أكان في الحقبة التاريخية التي تحدثت عنها أو خالل السنوات 
وجب منا مراجعة دقيقة لسلوكنا السياسي أفرادًا وطوائف، ذلك أن القليلة الماضية حتى وقتنا هذا، تست

المراجعة هي السبيل الوحيد الستخالص العبر واالستفادة من دروس الماضي وتجاربه، للتأسيس 
  لمستقبل واعد دون تكرار األخطاء والمارسات السابقة التي أودت بنا وبالوطن إلى األزمات والمحن.

ب الجيش السوري من لبنان، وتخفيف وطأة إدارة أمور الدولة اللبنانية ولعل ما تحقق في انسحا
من خارج الحدود، ومحاولة تفشيل فكرة الدولة اللبنانية الواحدة األقوى من الطوائف والزعماء 
والسياسات، لمصلحة تكريس إقطاعات طائفية جديدة على حساب فكرة الدولة ولمحاولة تغليب فئة على 

طائفة، وعند الفشل إضعاف الطائفة من الداخل بإحداث االنقسامات وما أكثر أسبابها فئة وطائفة على 
ومبرراتها، مما يجعل من فكرة وضع قاعدة سلوكية تتحكم بسياسات اللبنانيين طوائف  وأفرادًا، أمرًا 

تي ملحًا أول بنوده عدم االستقواء باألجنبي على الشريك الوطني كما حدث في تجربة جبل لبنان ال
أشرت إليها وعدم قبول الثنائية وال الثالثية بين الطوائف، بل إن جميع الطوائف اللبنانية متساوية في 
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الحقوق والواجبات وال غلبة لطائفة على طائفة أو لفئة على فئة. وأخيرًا ال آخرًا إن ضمان االستقالل 
، حتى ولو جاء ذلك أحيانًا على والسيادة هو الوحدة الوطنية الداخلية التي في سبيلها يرخص كل شيء

  حساب النظام الديموقراطي وخصوصيته اللبنانية.
  ومن المفيد في هذا السياق  التأكيد على أمرين:

األول، ضرورة وعي اللبنانيين لمساوئ التطبيقات العشوائية التي تكرس حقوقًا للطوائف حتى 
  على حساب قوة الدولة.

ة إقامة مشروع الدولة على أسس سليمة وليس فاسدة كتلك والثاني، هو وعي اللبنانيين ألهمي
المحاولة التي أعقبت إقرار وثيقة الوفاق الوطني وأدت تفشيل مشروع الدولة لمصلحة مشاريع الطوائف 

  والزعماء.
إن لبنان كما يتبين من هذا العرض الموجز قد عاش فترات من التشكيك في صيغته المتنوعة. 

ى مدار هذه السنوات، أن هذه الصيغة التي يخيل أحيانًا لمتتبع تاريخها وقد أثبتت التجربة، عل
وحاضرها أنها هشة وأن لبنان على شفير االنفجار هي مقولة غير واقعية وغير مثبتة في التاريخ. 
فلبنان أصلب مما يعتقد الكثيرون وأضعف أحيانًا مما يتصور المتوهمون. وهذا قدر الصيغ المتنوعة 

ما تثير الحساسيات. والمهم أن تبقى هذه الحساسيات ضمن إطار الرغبة األكيدة في العيش  التي غالباً 
معًا. وهذا ما أثبته اللبنانيون في توصلهم إلى اتفاق الطائف الذي أنهى حالة الحرب وأرسى قواعد 

ائف السلم األهلى وحدد أطر إعادة تأسيس الدولة على قواعد صلبة تأخذ في االعتبار هواجس الطو 
  اللبنانية كافة ومخاوفها.

  لقد حدث في الفترة األخيرة أمران بالغا الداللة:
ـ األول إجبار إسرائيل، وهي القوة األعتى في هذا الشرق، على االنسحاب من لبنان دون قيد أو شرط 

  أو اتفاق سالم.
مار نصر اهللا بطرس  ـ الثاني تحقيق المصالحة في جبل لبنان، بمناسبة زيارة غبطة البطريرك الماروني

صفير إلى الجبل وزيارته إلى المختارة، حيث أكد والزعيم وليد جنبالط أن صفحة األحداث المأسوية 
  قد طويت. 1985- 1983وفي حرب الجبل  1860بين الدروز والمسيحيين سنة 

وٕان كنت أضع هذين الحدثين في نفس المستوى من األهمية، للداللة على أن الصيغة 
  عنها دول أكبر وأقوى. تعجز التي تبدو أحيانًا مهتزة، فإنها تنتج أحداثًا تاريخية مفصلية اللبنانية
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أخلص هذه المقالة بالتأكيد أن على اللبنانيين أن يستفيدوا من دروس الماضي وأن يتوحدوا 
ومثاًال للحفاظ على صيغة عيشهم الفريدة في لبنان يبقى ممكنًا تقديم هذا البلد كنموذج حضاري للعالم 

  للمجتمعات المتنوعة الثقافات والمعتقدات.
أكبر وأغنى مما يفرقهم،  –والمسلمين والمسيحيين عمومًا  –إن ما يجمع أبناء المنطقة العربية 

قيمًا وتجارب مشتركة وتطلعات واحدة، فلو ِقسنا فترات السالم والتآخي في تاريخهم المشترك، الستنتجنا 
أن بناء التاريخ المشترك المقبول من الجميع  ات الفتنة والغلو والتطرف. كمبأنها أعظم وأطول من فترا

يسمح بنزع الذرائع التي أدت سابقًا إلى التناحر والتعارض وربما التقاتل. إن الكثير من التوترات 
والصراعات وحتى الحروب األهلية التي تقوم في بعض المجتمعات المتعددة األديان والطوائف تجد 

في السياسة واالقتصاد، ومع ذلك يعيد المغرضون أسبابها إلى الفروقات الدينية والطائفية  بذورها
  والمذهبية.

إذا اكتسب الحوار بين األديان ميزة التعارف والتواصل واحترام  اآلخر، كما يجب أن يتسم 
حوار فتيل كل بالعدل بين المتحاورين ليكون هذا الحوار صادقًا نزيهًا، عندها وعندها فقط يعطل ال

  النزاعات ويمنع حصولها أو يؤخرها على األقل، وٕان هي وقعت فيحد من أضرارها ومفاعيلها السلبية.
 لعلنا في لبنان تعلمنا أن ال بديل عن الحوار، ألن البديل مدمر وال أحد يخرج منه منتصرًا.
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 التغيير الحاصل في موضوعات الحوار...

  1تبادل"موثيقة االحترام ال
لحوار يزداد أهمية في الظروف الصعبة كالتي نشهدها في الساحة العربية، في لبنان إن ا

وفلسطين والعراق، وارتدادات هذه األزمة على عموم المنطقة العربية. إن المشهد العربي الراهن يزيدنا 
 خشية على فكرة العيش المشترك القائم ليس بين المسلمين والمسيحيين فحسب بل أيضًا، وخصوصاً 

هذه األيام، بين المسلمين أنفسهم، سّنة وشيعة. ولعلنا من األوائل الذين نادوا، ومنذ فترة بعيدة، بأهمية 
تعزيز فكرة اللقاء والتعارف بين المذاهب اإلسالمية والتقريب بينها، ولنا في هذا المجال تجارب فريدة 

  الفريق العربي.عديدة في جميع مؤتمرات ولقاءات هذا 
صل في موضوعات الحوار، ولكنه حاصل أيضًا بين أطراف الحوار أنفسهم. وقد حا التغيير

تداول أعضاء الفريق بهذه الموضوعات وغيرها العديد، بهدف التوصل إلى وضع شرعة االحترام 
المتبادل التي، كما آمل، لن تكون قاصرة فقط على العالقات بين المسلمين والمسيحيين بل أيضًا بين 

هم، وكذلك بين المسيحيين أنفسهم. وٕانني أعتقد أن األولوية في هذه األيام هي إلعالء المسلمين أنفس
المسيحية تمهيدًا إلرساء عالقة  -اإلسالمية والمسيحية- الصوت بضرورة صيانة العالقات اإلسالمية
  االحترام هذه بين المسلمين والمسيحيين تاليًا.

وما يهدف إليه من وراء لقاءاته وندواته  يحي،الفريق العربي للحوار اإلسالمي المسإن مهمة 
وأنشطته هو إنتاج فكر بين أعضاء الفريق، لبناء الذات أوًال، والتفاعل مع سائر المدعوين للنقاش، 
ودراسة كيفية إيصال هذا الفكر إلى شرائح أخرى في المجتمع، بحيث يؤدي هذا النشاط إلى إنتاج 

  ائر حركة أعضائه.مشروع نخبوي ثقافي وفكري يؤثر في دو 
ولعلنا، نتيجة مداوالت الفريق، نسعى إلى تحديد مواطن الحوار بتحديد موضوعاته والمسائل 
التي يدور عليها، ضمن سياق اإلطار العام الذي تجري فيه المناقشة. واإلطار العام الذي نعيش فيه 

ن وفلسطين. إن حجم االنقسامات تزداد يزداد انقسامًا وتفككًا ال بل تفتتًا، على ما نشهده في العراق ولبنا
سياد المستشار طارق البشري: "إن لب نوعيته وتتفاقم، بينما نحن نتكلم عن الحوار على ما يقول 

  األزمة الحالية هو في المساواة والمشاركة بين المواطنين وكيفية االتفاق على تحقيقهما".
في نسبية الحوار وأطرافه. من هنا أهمية يؤشر المشهد الحالي في المنطقة إلى التغيير الكبير 

  بحث حاالت لبنان ومصر وفلسطين والسودان والعراق.
                                                 

-29كلمة رئيس الفريق العربي للحوار اإلسالمي المسيحي في افتتاح اللقاء اإلقليمي في ھيلتون النيل، القاھرة،  1
31/3/2007.  
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أثر نشر على أما من جهة وضع شرعة سلوكية لالحترام المتبادل فقد كانت مقررة أصًال 
وم في الكريم في إحدى الصحف الدانمركية أوًال، ثم انتشار هذه الرس العربيّ  الرسوم الكاريكاتورية للنبيّ 

العديد من الصحف األوروبية. وما حصل من ردود فعل في أرجاء العالمين العربي واإلسالمي على 
نشر هذه الرسوم، وكذلك التداعيات التي أنتجتها خطبة قداسة البابا في ألمانيا منذ عدة شهور، وأثر 

  المسيحية.- كل ذلك على العالقات اإلسالمية
، خاصة بعد الخلط الذي Islamophobiaلح على تسميته وٕاذا كانت أوروبا تعاني مما اصطُ 

جرى في العقل الغربي األوروبي واألميركي تحديدًا بين اإلسالم واإلرهاب، وبين المسلمين والعرب 
واإلرهابيين، فإن المنطقة العربية والعالم اإلسالمي يعانيان من جهتهما أيضًا من الخوف من الهجمة 

الحاالت بعدًا مسلحًا عنيفًا كما يجري في العراق وفلسطين، وسياسيًا كما الغربية التي أخذت في بعض 
هي الحالة في لبنان، وثقافيًا واجتماعيًا كما يجري حاليًا تجاه العرب والمسلمين الذين يقيمون في بعض 

  دول الغرب األوروبية تحديدًا.
فة الغربية، وفشل المسلمين ولعل السعي األوروبي حاليًا إلى "دمج" المسلمين والعرب في الثقا

والعرب في االندماج بالمجتمعات التي يقيمون فيها يؤدي إلى المزيد من المخاطر التي يتعرض لها هذا 
الدكتور محمد سليم العوا: "فهناك فرق كبير بين الوجود اإلسالمي والعربي في أوروبا. وعلى ما يقول 
  ومصالح الغرب في بالدنا". الحوار والمناقشة بين مصالح المسلمين في الغرب

وٕاننا نتطلع إلى أن موضوع هذه الشرعة السلوكية لالحترام المتبادل يعيدنا أيضًا، نحن في هذه 
المنطقة العربية حيث يعيش جنبًا إلى جنب عرب مسلمون وعرب مسيحيون، يتشاركون الحياة الواحدة 

السياق أيضًا، ونظرًا للحالة الداهمة القائمة منذ ما يزيد عن األربعة العشر قرنًا. وٕانني أدعو في هذا 
في العراق ولبنان، وانعكاس ما يجري على عموم المنطقة العربية، أدعو إلى بحث موضوع تخصيص 

المسيحية. ذلك أننا في  -اإلسالمية والمسيحية-جزء من هذه المدونة السلوكية عن العالقات اإلسالمية
هذه العالقات، نتيجة الشحن الطائفي من جهة، واستفحال األزمة لبنان نشهد وضعًا مأزومًا على صعيد 

  السياسية وما تثيره من فوضى دستورية من جهة ثانية.
ولعل السعي الكثيف الذي تقوم به جهات دينية لبنانية في تنظيم اجتماع لعلماء السّنة والشيعة 

والشيعية، بتحريم االقتتال  السّنية-والموحدين الدروز، وصدور بيانات عن المرجعيات اإلسالمية
واالحتراب، ليس بين المسلمين أنفسهم فحسب بل أيضًا بين المسلمين والمسيحيين، يشكل عالمة 
مضيئة في هذا المشهد اللبناني الحزين. كما أن ميثاق الشرف والثوابت التي أطلقتها الكنيسة المارونية 
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أدب الصراع وحدوده بعد التأكيد على الثوابت في لبنان تحض على  التزام السياسيين بمعايير تحدد 
  التي تدعو اللبنانيين لالجتماع عليها.

إن المشكلة األساسية في هذا المشهد هي استمرار تأثير الخارج على معطيات الداخل. إن 
تحصين الوضع الداخلي يبقى قاصرًا طالما استمرت بعض القوى السياسية في التماهي مع المصالح 

ٕاذا كان التاريخ اللبناني حافًال في ارتباط بعض الطوائف بالخارج لالستقواء به في المعادلة الخارجية. و 
أن بعض الطوائف تسعى لتحقيق مصالح  –وهو أمر مستغرب  - الداخلية، إال أن الجديد هذه المرة، 

هذا  الخارج حتى ولو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية. ولعلَّ ما يجب أن يكرس العمل به في
السياق محاولة استعادة التوازن الداخلي وقفل ما يسّمى "الساحة" اللبنانية أمام الالعبين الخارجيين، 
ولبننة المصلحة الوطنية بتقديمها على ما عداها من مصالح. ولقد شعرُت أن هذا األمر مشترك بين 

القوى السياسية المرتبطة  المسيحية. وٕان ما يعرقل هذا السعي بعض –المرجعيات الروحية اإلسالمية 
  بمصالح الخارج.

الخطاب الديني واستعمال الدين في الحيِّز السياسي العام يزيد في تعقيد الصورة ألن هذا 
االستخدام يعطي مستخدمه حصانة إلهية فيصبح فوق المحاسبة والمساءلة. إن هذا االستحضار يندرج 

وغير المقدس على الصعيد الديني، وعلى الصعيد  في منظومة إيديولوجية تطرح مجددًا مسألة المقدس
  الوطني جدلية الوطنية والخيانة.

. هذه اإللغائية للرأي اآلخر من ليس معنا فهو ضدنا"إن هذا المنطق يسوقنا إلى مقولة "
أوليس فيها جنوح نحو الشمولية والقمع والتسلط، كما يجعل كل ما يثير نقاشًا حول هذا الخطاب الديني 

باب المحظور طرحه، بحجة القدسية والوطنية. وٕان من يجرؤ على طرحه يقع في محظور  يقع في
  الكفر والخيانة.

إن المدخل إلى ذلك هو في تحريم استعمال الدين في السياسة. وٕاثارة الغرائز الطائفية في 
  الخطاب السياسي تشكل عامل انقسام وصورة جلية الستغالل الدين في االشتباك السياسي.

لنا مدعّوون إلى إعادة االعتبار إلى الحوار الذي ال سبيل غيره في مجتمعاتنا المتنوعة، لع
  تحقيقًا للمشاركة والمساواة.

  وفي هذا اإلطار قام الفريق بالعديد من النشاطات منها:
  ـ ورشة عمل تدريبية للصحافيين حول اإلعالم وتغطية األحداث الدينية.

  ـ مخيم عمل للشبيبة.
  ول التعددية من منظور المواطنة في القاهرة.ـ لقاء ح
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  ـ لقاءات حول موضوع الصهيونية المسيحية في القاهرة وفي دمشق وبيروت.
لحوار والعيش الواحد"، مع ذكر نشاطات لـ إعادة طبع وثيقة الفريق الخاصة: "ميثاق إسالمي مسيحي، 

  الفريق.
  قاءات على المستوى الوطني.ـ تعميم وثيقة الفريق حول االحترام المتبادل وعقد ل

  ـ متابعة السعي لدعم البرامج والمشاريع التي تم تقديمها. وصوًال إلى اللقاء اإلقليمي هذا.
إن عملنا، كعمل أي نخبة فكرية، ال يحقق ربما نتائج محددة فورية، بل إننا نلقي بذورًا في 

هر وتينع. عّلنا في تعزيز فكرة الحوار األرض على ما يقوله أحد كبارنا. وال بد لهذه البذور من أن تز 
نعيد االعتبار أيضًا لفكرة التوحيد حتى ال نصل إلى التفتيت، ووقف االنزالق إلى المواجهات العبثية 
التي لن تنتج رابحًا وخاسرًا مهما توافرت اإلمكانيات لدى هذا الفريق أو ذاك، بل الخسارة العامة 

  للجميع.
غنى وليس سببًا للنقمة واالنقسام، لعّلنا في هذا اللقاء ندرك بعضًا من فلنجعل من تنوعنا سببًا لل

  طموحنا.
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  1وثيقة االحترام المتبادل بين األديان ورعاية االختالف
لقد صدرت هذه الوثيقة، وقد كان الجو في لبنان والمنطقة مفعمًا بالهيجان العام والجنون 

في ذروة األزمة السياسية، وبعد أن جرب بعض المطبق، وقلة االحترام أو انعدام االحترام، و 
اللبنانيين حظهم مرة أخرى في محاولة إلغاء البعض اآلخر المختلف، فجاءت هذه الوثيقة في 
شكلها وصياغتها وبنودها وأفكارها، واألهم الخلفية التي وضعت فيها، لتلفت اللبنانيين مجددًا 

طاب التهدئة بدل رسائل التهديد، ولتذكرهم إلى ضرورة استعادة لغة العقل بدل لغة الشتم وخ
أيضًا بضرورة رعاية االختالف باالحترام بدل التعرض والنيل من الكرامات بحيث لم يعد هناك 
من شيء لم تنل منه تلك األزمة. يكفينا مؤونة كفريق عربي للحوار اإلسالمي المسيحي أننا 

  م.تحدثنا عن االحترام في ذلك الجو من انعدام االحترا

وٕاذا كان حالنا في لبنان على ما سبق وعرضته وال أزيد، فما كان حال بلداننا العربية 
  المختلفة؟

وهل يمكننا الحديث عن العراق دون ذكر ما تعرض وما يتعرض له الشعب العراقي 
بمكوناته المختلفة، وال سيما في المرحلة األخيرة حيث يصيب إخواننا  المسيحيين في الموصل 

وسائر المناطق ما يؤدي إلى إجبارهم على ترك أرض آبائهم وأجدادهم والنزوح عنها، ونينوى 
وقد فاق أمد وجودهم في تلك المناطق آالف السنين. هذا فضًال عن قتل األبرياء والمراجع 
الدينية وترهيب المدنيين لتسهيل عملية التهجير القسري، والعالم ساكت تجاه هذه الجريمة 

  المنظمة.

بحاجة إلى توسيع معرفة الناس بهذه الوثيقة وعرض مضامينها وشرح أسبابها  كم نحن
وتوجهاتها لكي نعمل على نشرها والترويج لها، ودعوة الجهات المعنية إلى اعتمادها! ونحن ال 
نعني فقط االحترام بين المسيحية واإلسالم بقدر ما نوجهها أصًال إلى أهل اإليمان مهما كان 

اإلسالمية  –كل دين، خصوصًا وهي معنية أيضًا بالعالقات اإلسالمية إيمانهم، وداخل 

                                                 
حوار األديان" إدارة ندوة بعنوان "وثيقة االحترام "وسائل اإلعالم و 2008في إطار معرض اإلعالم المسيحي السابع   1

  .02/12/2008المتبادل بين األديان" االتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة ـ لبنان ومؤسسة أديان أنطلياس 
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المسيحية، وما أحوجنا اليوم إلى ذلك وفلسطين والعراق يقعان تحت االحتالل!  –والمسيحية 
ولكن األخطر في هذين البلدين هو ما يعانيان من وطأة االنقسامات الداخلية التي إن استمرت 

بما ينذر في ضياع الحقوق في فلسطين خاصة إلى األبد عوض  ستطيح بوحدة أبناء الشعبين
أن يشكل االحتالل اإلسرائيلي دافعًا قويًا ألهلنا في فلسطين للتوحد واستعادة زمام األمور إلنهاء 
هذا االحتالل. وهنا ال يسعني إال اإلشارة إلى البيان األخير لمجلس البطاركة الكاثوليك في 

لمسلمين واللبنانيين خصوصًا إلى تحقيق نعمة الوحدة. فأين هي هذه الشرق الذي دعا العرب وا
الرأي  عالوحدة مما نراه كل يوم على الساحة اللبنانية من عنف كالمي وقلة احترام ومحاولة قم

  اآلخر.

إن وثيقتنا أتت في هذه الظروف الصعبة لتعيد التذكير بالمبادئ األساسية التي يقوم 
هل من عيش مشترك دون احترام الشراكة الوطنية؟ وهل من عيش عليها العيش المشترك. ف

مشترك دون مراعاة الخصوصيات والحرص على حفظ حرمة أصحابها؟ هل من عيش مشترك 
دون المشاركة في الوطن على أساس المواطنة وأن تكفل كل دولة لمواطنيها مساواة حقيقية 

ا ساد التعصب الذي هو وفق الوثيقة "وقود يحميها القانون؟ وهل من احترام بين أهل األديان إذ
الفتن وأساس الفرقة الممزقة لوحدتهم". وهل من احترام إذا خاض أهل كل دين أو مذهب في 
خصوصيات دين آخر أو مذهب آخر "والخوض المقصود بحسب الوثيقة هو الخوض العلني 

  الفكرية والفلسفية".الذي ينشر على الكافة وجوه االختالف بما ال يستطيعون إدراك أسسها 

وهل من احترام وعيش مشترك إذ جاوز المؤمنون الحدود التي يقتضيها حفظ الحرمة 
وحسن الصحبة والسمعة ورعاية العهد في الوطن الواحد، بل في الوجود اإلنساني كله مع أهل 

اإليمان العقائد الدينية األخرى كما ورد فيها دون ازدواجية في التعبير عن مفاهيم ترسخ أخوة 
والمحبة اإلنسانية الضرورية لعمارة األرض. وهل من احترام وعيش مشترك إذا لم تسُم العالقات 
بين أهل األديان حتى يصبح من "حق كل دين أو عقيدة من مخالفيهم حق تصحيح ما يرتكب 
في حقهم من أخطاء واالعتذار عما يصدر من هؤالء المخالفين من إساءة وٕاهانة أو قول أو 

  ل ال يليق".فع
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وهنا اسمحوا لي أن أقول، نتيجة متابعتي مع إخواني للحوارات الجارية، إن الحوار مأزوم 
ويجب االعتراف بأن هناك أزمة في الحوار بين األديان وبين أهل األديان والمذاهب. وقد شهدنا 

يات. يكفي ذلك في مؤتمر مدريد الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين وكذلك في سائر المنتد
ما نتابعه يوميًا على صعيد الشباب في الجامعات، فأي نفع للحوار إذا حوصر في المنتديات 

الشباب في المدارس والجامعات فيستعيضون عن الضرب بالحوار وعن  هالفكرية ولم يشمل بنعم
  النبذ بالتعارف وعن الشتيمة باالحترام.

بية الراهنة وكذلك في الحالة اللبنانية هو إننا نعتقد أن مرد هذه األزمة في الحالة العر 
ضعف الدولة المدنية وعدم وجود وصالبة مفهوم المواطنة الذي يؤمن لألفراد والجماعات 
التساوي في الحقوق والواجبات وفي التعبير عن الخصوصيات على قاعدة االحترام المتبادل، 

ديني في إدارة الدول والتأثير البالغ والتمسك بمقومات الهوية الجامعة، كما في تنامي العنصر ال
للدين في المجتمعات وبأبشع مظاهره في لبنان في هذه الطائفية البغيضة المشحونة بخطابات 

  بعض الزعماء.

ومع كل اإلقرار بحسن النية ثمة صعوبات تعترض مسار الحوار نتيجة اقتناع البعض 
ضًال عن عدم المعرفة الحقيقية ال بل أن ثقافتهم ودينهم أفضل من ثقافة اآلخر ودينه، هذا ف

انعدام أو قصور الجهد من طرف تجاه الطرف اآلخر بما يؤدي إلى سوء الظن وٕاعاقة مسار 
الحوار، وتنامي مشاعر االستعالء واألفضلية والتميز ألن مثل هذه المشاعر تتحول من 

في الوثيقة. هذا "استمساك محمود إلى تعصب ممقوت يغوي السفهاء من كل جماعة" كما ورد 
فضًال عن السياسة التي ما دخلت شيئًا إال وأفسدته. من هنا تأتي أهمية الحديث عن هذه 

  الوثيقة من قبل من ساهم في التفكير بها وشارك في صياغتها وٕاقرارها.
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  الحوار اإلسالمي المسيحي
  1حوار حياة

غم أن األفرقاء السياسيين لعل من المفيد االنطالق في تعريف الحوار بوصفه قيمة مطلقة، ر 
يتعاملون معه باعتباره نسبيًا خاضعًا لظروف القوى وموازينها، لكنه اليوم أضحى مكسبًا من مكتسبات 
الثقافة والحياة السياسية السليمة الشفافة. ولقد كان الحوار قائمًا في كل محطات التاريخ في هذه 

تنوع، كما هو الحال في وطننا وفي منطقتنا، يصبح المنطقة الغنية والراسخة في القدم. وحيث يوجد ال
الحوار الطريق األسلم إلدراك المشترك بين الفئات المختلفة وتعيين المختلف ليكون هذا المختلف هو 
مادة الحوار. والحوار المقصود في بحثنا هو حوار الحياة وليس حوار الالهوت والعقائد الدينية، ذلك أن 

ج دومًا حساسيات؛ فحيث التنوع هناك الحساسيات، فيغدو الحوار هو الوسيلة المجتمعات المتنوعة تنت
  واألسلوب لتجاوز الحساسيات وخلق جو من التآلف والتعاضد والتراحم للعيش معًا.

، كما 1990وقد برزت الحاجة في لبنان إلى الحوار بعد انتهاء المحنة الوطنية الكبرى عام 
منطقتنا العربية في الفترة عينها، لما كان من أثر للحرب اللبنانية برزت الحاجة إلى هذا الحوار في 

على المجتمعات العربية. وعندما بدأت مجموعتنا تتحدث عن الحوار في تلك الفترة كان السياسيون 
يهزأون ألن بعضهم كان مأخوذًا بشعور الغلبة، ومسكونًا بشعور االستقواء على اآلخر. وهكذا فلقد كان 

كان يرفض الحوار باألمس أصبح اليوم يقدمه على أنه الحل المثالي أو الوصفة السحرية البعض ممن 
ألي خالف أو اختالف، أو سوء فهم أو نزاع، وذلك دون أدنى تمحيص أو تدقيق في شروطه ومبناه 
كما في معناه. ليس الحوار مساومة وتسوية وتنازًال ألن بعض السياسيين ينظر إلى الحياة والعالقات 
اإلنسانية واالجتماعية من منظور ميزان القوى. من هذا المنطلق بقي الحوار والقائمون عليه في واد 
والسياسة والسياسيون في واد آخر، والوادي اآلخر المقصود هو سياسة النبذ وٕالغاء اآلخر والسيطرة 

  والهيمنة واإلقصاء وأحادية الرأي.
سالمي المسيحي لمعالجة القضايا واألمور الناشئة لقد قمنا بتأسيس الفريق العربي للحوار اإل

عن العالقات اإلسالمية المسيحية في المنطقة العريبة. والمنطقة المقصودة هي لبنان وسوريا وفلسطين 
واألردن ومصر والسودان وبعض دول الخليج، حيث تتشكل المجتمعات من جماعات إثنية وثقافية 

  ودينية مختلفة.

                                                 
- بدعوة من لجنة العمل اإلسالمي المسيحي المشترك (لجنة أھلية)، تحت عنوان آفاق العمل المشترك صافيتا  1

  .2006أيار  13عربية السورية الجمھورية ال
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لحوار اإلسالمي المسيحي، وقد امتاز القائمون به بالشروط المبدئية في هذا الجو انطلق ا
للحوار في الصدق والنزاهة ونشدان العدالة والسعي إلى التعرف والتعارف كمقدمة للفهم والتفاهم 
المتبادل، وذلك لبناء التعاون عبر معايير الحقيقة والحرية والعدالة المقبولة دينيًا وأخالقيًا لدى كل 

  والحضارات. الشعوب
في سجّل إنجازات هذه المجموعة عمل كبير في توسيع دائرة المهتمين، بغية ترويج ثقافة 

 دول الحوار بعد أن أمعنت الحرب اللبنانية في هتكه ووأده، وكذلك في بعض الحاالت في بعض
اإلسالمية  المشرق العربي. ولعل الندوات والمحاضرات التي تناولت المواضيع "الحامية" في العالقات

المسيحية، والتي قام بها الفريق العربي عن التوترات الدينية وحاالت العيش المشترك واألصولية 
ة، وسوى ذلك يوالتحديات التي تواجه المسيحيين والمسلمين واإلصالح والديموقراطية والمواطنة والتعدد

يات العالقات اإلسالمية من المواضيع، ووضع ميثاق إسالمي مسيحي للحياة الواحدة، رسم إشكال
المسيحية على مستوى الوطن العربي مؤكدًا على جملة أمور توصل إليها واضعو هذا الميثاق نتيجة 

  األبحاث واللقاءات والمناقشات التي لم تخل أحيانًا من الحدة منها:
لتكافؤ والمساواة ـ أّن المسلمين والمسيحيين لديهم أيمان ثابت بالعيش الواحد في مجتمع تسوده الحرية وا

  في حقوق المواطنة.
ـ أّن المسلمين والمسيحيين مدركون وجوب تحالف أهل اإليمان ألداء الواجب الذي يمليه عليهم 
اعتقادهم الديني نحو وطنهم العربي واإلسهام في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الشعور باالنتماء إلى 

والءاتهم الدينية ويتجاوز بهم العصبية الطائفية  وطن واحد يّتسع ألبنائه جميعًا، على اختالف
  والعرقية.

ـ أّن العمل من أجل توطيد العيش الواحد ضرورة تمليها الهموم واألهداف الوطنية واالجتماعية الواحدة 
  والسياق التاريخي والحضاري الواحد ووحدة المصير.

يع الهيمنة على الوطن العربي همٌّ ـ أّن تعزيز الوحدة الوطنية في وجه التدخالت الخارجية ومشار 
  مشترك، يجتمع حوله المسلمون والمسيحيون.

ـ أّن الحوار بين المسلمين والمسيحيين يجب أن يؤسس على معالجة جذور التوترات الدينية والطائفية 
وأسبابها، والكثير منها يقع في الظروف السياسة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية السائدة التي 

  تسهم في إنتاج مناخ من االحتقان العام.
ـ أّن المسلمين والمسيحيين يسعون إلى دفع االلتباس بين التدين الصحيح والغّلو المذموم الذي يؤدي 

  إلى العنف والتطرف.
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ان في السنة الماضية سعينا في الفريق إلى توسيع نشاطاتنا بحيث أقمنا ورشة عمل في عمّ 
ودور وسائل  في القاهرة األديان، وٕاشكاليات التعددية من منظور المواطنةحول النظرة المتبادلة بين 

وفتح قنوات االتصال مع الغرب، ال سيما األميركي منه،  في بيروت اإلعالم في تغطية األحداث الدينية
لتقديم صورتنا الحقيقية أمام المجتمع األميركي المتأثر بالدعايات المغرضة التي تقدم صورة مشوهة 

قع العالقات اإلسالمية المسيحية في منطقتنا. وكم كانت مفاجأتنا كبيرة عندما زرنا الواليات المتحدة لوا
األميركية بدعوة من كنائسها لنجد أن الجهل المطبق حول حقائق العيش المشترك في المشرق العربي 

العديد من القيادات بمثل هذا السوء في التصوير والتظهير. كما زادت مفاجأتنا عندما اجتمعنا إلى 
الكنسية المحافظة في تبديل صورة واقع هذه العالقات وغياب العمل العربي واإلسالمي في الساحة 
األميركية، كما يترك المجال واسعًا للدعاية الصهيونية المتطرفة للمزيد من اإلساءات تجاه عالمنا 

  العربي واإلسالمي.
المنظمات العربية واإلسالمية التي تتمتع بإمكانيات إن مسؤولية هذا الفراغ تقع على الهيئات و 

كبيرة، ولكنها عاجزة عن القيام بأي محاولة جدية لسّد هذا الفراغ. وقد تشجعنا كثيرًا من التجاوب الذي 
  لقيناه من قبل العديد من األوساط بعد أن قدمنا وجهة نظرنا بالكثير من البساطة والنزاهة والموضوعية.

العربي للحوار اإلسالمي المسيحي بجملة نشاطات، هدفها تعزيز الحوار على  لقد قام الفريق
  قاعدة التفهم والتفاهم والتواصل في إصغاء متبادل ومصارحة بعيدة عن اإلثارة والتجريح.

والحوار الذي أجراه هذا الفريق يهدف إلى إعادة بناء الثقة وٕاقامة عالقات الصداقة والمودة، مع 
غايرة واالختالف بين األديان وقواعد العيش والعمل المشتركين، ومتطلبات المواطنة احترام حدود الم

المتكافئة، دون مسايرة أو مجاملة أو انزالق إلى  الرياء والخداع، وعلى قاعدة تعزيز العيش الواحد 
ي تؤسس باحترام الخصوصيات والمشاعر والتأكيد على الحريات الدينية، والقيام بعدد من النشاطات  الت

في واقع العيش الواحد وفي مجاالت شتى كاإلعالم الديني  تجد ترجمة لها للبرامج، ووضع خطط عملية
والتربية الدينية ونشر الكتب ذات العالقة واألنشطة الشبابية، وتعزيز المشاركة السياسية ومؤسسات 

  المجتمع المدني.
مساهمات مجلة في بعض البلدان  لقد كان أيضًا للفريق العربي للحوار اإلسالمي المسيحي

العربية، كمثل السعي الذي قام به الفريق في السودان لتقريب وجهات النظر بين الفئات السودانية 
المتخاصمة، بغية التوصل إلى إطالق مبادرات لتصحيح العالقات اإلسالمية المسيحية هناك، بالتعاون 

لمسيحي. كما كان للفريق جهد كبير في مصر، مع إخواننا العاملين في ميدان الحوار اإلسالمي ا
بالتعاون مع برنامج حوار الحضارات في جامعة القاهرة، وباالتصاالت الشخصية التي قمنا بها مع 
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بعض أقطاب الحركة اإلسالمية والكنيسة القبطية لتجاوز األزمة التي بدأت منذ فترة، وأحد مظاهرها 
الكنيسة وتجاوز  ريفة في الصحف ووسائل اإلعالم حول دو أعمال العنف ضد الكنائس والسجاالت العن

مفهوم المواطنة، وهو المكسب الذي حققته الجماعة الوطنية من مسلمين ومسيحيين في مصر في 
  تاريخ حافل بالعطاءات المتبادلة.

أما على الصعيد اللبناني، لقد وعى البعض أهمية توسيع نطاق الحوار بين القوى السياسية  
ية، والتأسيس لمساحة آمنة مشتركة يجتمع في ظلها ممثلون عن هذه القوى للتحاور في القضايا اللبنان

الوطنية التي تؤسس لقيام دولة تجمع في أطيافها جميع اللبنانيين. وقد نجحت فئة من المتحاورين في 
ياسية متعددة م مجموعة من المثقفين والعاملين في الشأن العام الذين ينتمون إلى فئات سهم استنهاض

وأنشأوا ما ُسمي الحقًا باللقاء اللبناني للحوار. لقد تابع اللقاء اجتماعاته بعد أو وضع وثيقة تأسيسية 
جاءت نتيجة نقاش معمق لم يخُل أحيانًا كثيرة من الحدة، إال أن كسر الجليد قد تم، وتالقى المجتمعون 

م لالنطالق، وحددوا، نتيجة مناقشاتهم، القضايا على جملة قضايا وأمور وطنية شكلت جامعًا مشتركًا له
ننا نستطيع أن نقول، بعد مضي حوالى األربع سنوات إالخالفية التي شكلت أجندة الحوار فيما بينهم. 

النطالقه، بأنه أسس إلطار وطني جامع ومساحة مشتركة آمنة يستطيع من خاللها وعبرها كل فريق 
  مع شركائه في إزالة هذه الهواجس والخاوف.أن يطرح هواجسه ومخاوفه، وأن يبحث 

إن تعميم ثقافة الحوار يقتضي التأصيل الكالمي والفقهي، أي العودة إلى الجذور الدينية 
والفلسفية في اإلسالم والمسيحية كما في الفكر اإلنساني عمومًا. ليس الحوار فولكلورًا وال مواقف 

. إنه يفترض التفكير النقدي واالستغراق الذاتي إعالمية وال حاجات شخصية. إنه عمل ودأب وسعي
بحثًا عن الحقيقة وهذا يفترض أيضًا حس العدالة. فليس المهم أن نفهم بعضنا كما نريد بل المهم أن 

  نفهم اآلخر كما هو وكما يريد ويقصد ويرغب أن يكون.
 .ياسة واإلعالمولعل ما أفسد الحوار في لبنان هو كثرة حديث أهل السياسة عنه في منابر الس

وليس صحيحًا أن البرامج التي يسهر عليها معظم اللبنانيين في محطات التلفزيون المختلفة تسعى إلى 
الحوار، بل هي تسعى إلى المبالغة والنجومية، وهي أبعد ما يكون عن التحقق والتفكير بجدية 

  ومسؤولية.
اإلعالم من مماحكات وسجاالت وهذا ما يدفعنا للتنبه إلى عدم االعتماد على ما يجري في 

و"خناقات" واالستعاضة عن الحوار بهذه البرامج "المسلية": فالحوار يتعدى مجرد التبادل الكالمي 
اللفظي. من هذا المنطلق فإننا ندعو إلى إعادة االعتبار للحوار، وٕاعادة فهمه وتحديد مقاصده ومعاييره 
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ل في المجتمعات المتنوعة كالمجتمع اللبناني لصياغة ومبادئه، للتأسيس لحوار جاد هو األسلوب األمث
  حياة وطنية هادئة لمصلحة الجميع.

فلبنان مدعو اليوم، وكل يوم، إلى التمسك بالحوار ضمن أخالقيات اإلنسانية المناقضة للنبذ 
لحرب واإللغاء واالستقواء والغلبة، ذلك أن ال بديل عنه. وقد جّرب اللبنانيون البدائل فكانت ويالت ا

  ومآسيها. ولعلنا نستفيد من تجربة الماضي  المريرة لنؤسس لمستقبل هادئ ومستقر ننعم به.
لقد تداخلت في عالمنا العربي السياسات الغربية مع وقائع الحياة اليومية. ولعلنا نحتاج إلى 

اظًا على هذا الكثير من العقالنية والتفكير لندفع عن منطقتنا المؤامرات، ونحصن وحدتنا الداخلية حف
التنوع الذي لم ننظر إليه يومًا إال سبيًال لغنى هذه المنطقة وليس سببًا إلضعافها. ولنا في سوريا 

  والحياة الوطنية الواحدة فيها خير مثال.
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  القيم اإلنسانية بين اإلسالم والمسيحية
ة العيش الواحد بين كثيرًا ما نتحدث في لبنان عن الصيغة اللبنانية الفريدة التي تقوم على قاعد

ويشكو هذا البحث من سطحية التعاطي مع أمر مهم وخطير  .المسلمين والمسيحيين بجميع مكوناتهم
يقوم عليه الكيان اللبناني، ذلك أن الجهد المبذول ليس كافيًا في قيام الجهات المعنية، ال سيما علماء 

في القيم الروحية واإلنسانية المشتركة في الدين والمثقفين والمفكرين المسلمين والمسيحيين، بالبحث 
تراث الدينين، وعن النماذج اإليجابية المشتركة لتجارب العيش الواحد والتضامن والتراحم والتواّد 

  وٕابرازها، إلشاعة روح الحوار والسماحة في األوساط االجتماعية العامة.
فيها الخطاب الديني والطائفي  ىوتشتد الحاجة لمثل هذا البحث بعد األزمة الراهنة التي تنام

  التحريضي والتجريحي والتكفيري، حتى بين مكونات الدين الواحد.
إننا في منطقة تغلي بالتوترات الدينية والمذهبية والطائفية، ولبنان ليس بمنأى عنها إذا ما 

ما تلبس أضفنا إلى تأثير الخارج ظروف الداخل بجميع تناقضاته ومشكالته المستعصية التي كثيرًا 
لبوس الدين والطائفة، فيتحول الصراع من وجهته السياسية إلى وجهته الطائفية المقيتة. لعّل أهم قيمة 
إنسانية تجمع اللبنانيين هي قيمة العيش الواحد، القائمة على حق اآلخر في اعتقاده، وتعزير األسس 

طلقة التي تلزم المتدينين، من مسلمين الدينية للعيش الواحد في وطن واحد. كما أن تأكيد قيمة العدل الم
ومسيحيين، باالنتصار للمظلومين والمضطهدين والمهمشين، بغّض النظر عن دينهم،  وبغّض النظر 
عن االنتماء الديني لمن ُيماَرس عليهم الظلم واالضطهاد. ومن شأن ذلك أن يساهم في توثيق عرى 

  النسيج الوطني وتعزيز قيم العيش الواحد.
ة العيش الواحد ال تستقيم ما لم تكن مبنيًة على قاعدة المعرفة المتبادلة والتواصل لكن قيم

ت الصداقة والمودة واحترام حدود اوالمصارحة، بعيدًة عن اإلثارة والتجريح لبناء الثقة وٕاقامة عالق
  المغايرة واالختالف بين الدينين، ومتطلبات المواطنة المتكافئة.

بعد سبع عشرة سنة من انتهاء المحنة الوطنية الكبرى وانفتاح المناطق ولشد ما تنتابني الدهشة 
بعضها على بعض، من أن أجياًال كثيرة ال تعرف اآلخر لعدم وجود أو لقلة وجود المساحات المشتركة 

  التي تسمح للبنانيين من مختلف الفئات والطوائف بالتالقي والتعارف والتواصل.
الكثيرة لخلق هذه المساحات المشتركة التي توفر للشباب  من هنا تكمن أهمية بذل الجهود

اللبناني هذه الفرصة الثمينة، الكتساب المزيد من الثراء باالطالع وتعزيز معرفة اآلخر الذي نتشارك 
  وٕاياه حياتنا الوطنية الواحدة.
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األزمات إن السعي إلى تعزيز ثقافة الحوار القائم على التعارف والتودد والثقة يخفف من آثار 
  السياسية العاصفة، كالتي نمّر بها من سنوات.

فليس من المقبول إطالقًا، عند احتدام الصراع السياسي، أن تتهدد فكرة لبنان الكيان والصيغة، 
  وتتحول األزمات السياسية إلى أزمة وجود وأزمة كيان.

تنأى عن أي خالف  لذلك ال بد من العمل المكثف لتعزيز قيمة العيش الواحد وجعلها بأهميتها
  وشقاق بين اللبنانيين.

إن سعينا يجب أن ينصب على التركيز على القيم اإلنسانية المشتركة ضمن دولة مدنية واحدة 
وجامعة. وٕان االنتماء الديني يجب أن يبقى محصورًا في الحّيز الخاص لإليمان الشخصي مع ضمان 

ي وضعها، والصادرة عن األمم المتحدة، تشكل حريته. ولعل شرعة حقوق اإلنسان التي ساهم لبنان ف
قاعدة صلبة تجمع أتباع الديانتين بجميع تشكيالتهم ومكوناتهم. وقد آن األوان للبنانيين أن ينهجوا نهج 

النمطية البشعة، وأفكاره المسبقة المشوهة، وٕازاحة ثقل  هالتحرر من عقد الماضي وسلبياته بصور 
المواجهات الدامية وسلوك طريق البناء المشترك لوطن يستحق منا  األحداث التاريخية التي أدت إلى

كل التضحيات. وال أشك أن الطوائف اللبنانية قد باتت مقتنعة بضرورة الحرص على هذه الصيغة التي 
أمنت لها هوامش كبيرة من حرية التحرك، بما خولها تحقيق ذاتيتها وشخصيتها. ولكن ال ضمانة لها 

ي إال ضمن دولة واحدة جامعة. ولعلها دعوة قوية توجه إلى هذه الطوائف وٕالى وجوب باالستمرار والترق
مراجعة نقدية لتصرفاتها خالل السنوات الثالثين الماضية التي أدت في لبنان إلى مصائب ومحن لم 
تنقض نتائجها بعد. وأعتقد أن شرائح واسعة من المجتمع اللبناني باتت مقتنعة بضرورة تطبيق سياسة 
"لبنان أوًال" لما لهذه السياسة من مقومات تحفظ الكيان اللبناني المهدد بمخاطر الزوال إن لم نحسن 

  حمايته والتضحية من أجله.
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  1الحدود بين الديني والمدني
أود أن ألفت النظر بداية إلى أنني، وٕان كنت أرى في الدولة المدنية التي تفصل الدين 

بين أبناء عائالت روحية مختلفة وعلى أساس المواطنة، إال أن  عن الدولة حًال نموذجيًا للعيش
  ذلك ال ينقص مطلقًا من تقديري إلرادة بعض الدول في اتخاذ دين معّين نظامًا للحكم فيها.

إال إنني ال أخفيكم في الوقت عينه أنني من الداعين إلى فك االرتباط بين النطاق 
الدين في السياسة بينما جّل أهل السياسة منه براء  السياسي واالنتماء الديني، حتى ال يسّخر

  غالبًا.

وبالرجوع إلى دساتيرنا العربية، فإننا نلحظ أن معظم هذه الدساتير تتخذ من اإلسالم دينًا 
  للدولة صراحة، ومن الشريعة اإلسالمية مصدرًا رئيسيًا للتشريع.

الفصل األول من دستور هكذا نقرأ في المادة الثانية من دستور دولة الكويت، وفي 
الجمهورية التونسية، وفي المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة السابعة من 
دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك المادة الثانية من دستور الجزائر، ومقدمة دستور 

على سبيل المثال  –ث تلحظ المملكة المغربية وفصله السادس، وكذلك دستور دولة السودان حي
المادة األولى منه أن "دولة السودان وطن جامع تتآلف فيه األعراق والثقافات وتتسامح  –

الديانات؛ واإلسالم دين غالب السكان وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون"، وهكذا 
، ومعه الدستور القطري في أيضًا بالنسبة لدستور الجمهورية العربية السورية في مادته الثالثة

  مادته األولى، ودستور األردن في مادته الثانية.

إال أننا في مقابل كل ذلك، نالحظ أن لبنان يعتمد الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ويلتزم 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حيث تنص  1990في مقدمة دستوره التي أضيفت عام 

على ما يلي: "لبنان عربي الهوية واالنتماء، وهو عضو مؤسس المقدمة في الفقرة "ب" منها 

                                                 
في الندوة بعنوان "الدين والدولة: دور البنى السياسية، الجماعات الدينية والمجتمعات المدنية في العالم العربي"   1

كانون  16و 15المحور الرابع بعنوان "مراجعة نقدية للقوانين والدساتير العربية الناظمة لعالقة الدين بالدولة" 
  تركيا. –اسطنبول  2008األول/ديسمبر 
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وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم 
المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع 

  .الحقول والمجاالت دون استثناء"

وتضيف الفقرة "ج" من مقدمة  الدستور اللبناني على ذلك بأن "لبنان جمهورية ديمقراطية 
برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي  والمعتقد، وعلى العدالة 

  االجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".

من الدستور صراحة على  9يكتفي لبنان بهذه المقدمة على أهميتها، بل تنص المادة  وال
أن "حرية االعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض اإلجالل هللا تعالى تحترم جميع األديان 
والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على أن ال يكون في ذلك إخالل في 

م. وهي تضمن أيضًا لألهلين على اختالف مللهم احترام نظام األحوال الشخصية النظام العا
  والمصالح الدينية".

وفي مجال التعليم أيضًا تكفل الدولة حرية التعليم للعائالت الروحية حيث تنص المادة 
ض العاشرة من الدستور على أن"التعليم حر ما لم يخّل بالنظام العام، أو ينافي اآلداب أو يتعر 

لكرامة أحد األديان أو المذاهب. وال يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها 
الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقًا لألنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف 

  العمومية".

لمدنية وبذلك نالحظ أن لبنان يعتمد، خالفًا لسائر الدول العربية، نظام الدولة إن لم نقل ا
فنظام الدولة يحترم معتقدات الناس ويكفل حرية ممارسة شعائرهم الدينية. ال بل إن القوانين 
اللبنانية تضمن لكل شخص الحق في تغيير دينه أو مذهبه وفقًا ألصول معينة تقضي بتقديم 
طلب خطي موقع من طالب التغيير إلى قلم األحوال الشخصية يبدي فيه رغبته باعتناق الدين 
أو المذهب الجديد، ويضم شهادة خطية إلى الطلب المذكور صادرة عن رئيس المذهب أو الدين 
الجديد الذي يريد اعتناقه، ويصرح أمام موظف األحوال الشخصية بحضور شاهدين أنه يصر 

  على طلبه وتأخذ المعاملة مجراها.
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ها في القانون وهي ال بل أكثر من ذلك، فإن الطوائف اللبنانية متعددة وجميعها معترف ب
على سبيل التعداد الطائفة المارونية، الطائفة الكاثوليكية الملكية، الطائفة األرمنية الكاثوليكية، 
الطائفة السريانية الكاثوليكية، الطائفة الكلدانية، الطائفة الالتينية وهي خاضعة لسلطة الكنيسة 

ئتان: الطوائف األرثوذكسية وهي البابوية. وثمة طوائف غير خاضعة للكرسي البابوي وهي ف
طائفة الروم األرثوذكس، الطائفة األرمنية الغريغورية األرثوذكسية، الطائفة السريانية 
األرثوذكسية، الطائفة الشرقية النستورية والطائفة اإلنجيلية. أما الطوائف اإلسالمية المعترف بها 

فرية، الطائفة العلوية، الطائفة اإلسماعيلية على السواء فهي الطائفة السنية، الطائفة الشيعية الجع
وطائفة الموحدين الدروز. كذلك فإن القانون اللبناني يعترف بالطوائف التي يسميها إسرائيلية أي 
يهودية، وهي كنيس حلب وكنيس دمشق وكنيس بيروت. وٕالى جانب هذه الطوائف التاريخية 

طائفة مدنية كطائفة عادية بموجب قرار المفوض يعترف القانون اللبناني، أقّله من حيث المبدأ، ب
  ل.ر. ووفق شروط يحددها القانون ال زالت غير مطبقة مذ ذاك. 60السامي الفرنسي الشهير 

غير أن القانون اللبناني يلزم كل لبناني باالنتماء إلى أحدى الطوائف، ويقصر عالقته 
بأحوال المواطن الشخصية إال في إطار بالدولة بهذا المعبر الطائفي، فال مجال ألي أمر يتعلق 

الطائفة التي ينتمي إليها، حتى أنه يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الخطبة والحكم في 
صحتها أو فكها أو بطالنها والعربون والزواج من حيث انعقاده وأحكامه والموجبات الزوجية 

ز والمهر والبائنة والبنوة وشرعية المتأتية عنه وصحة الزواج وفسخه والمسائل المتعلقة بالجها
األوالد والتبني والسلطة الوالدية وحفظ األوالد وتربيتهم والنفقة بين الزوجين والتعويض عن 

  البطالن.

، إال أنه يحتكر العالقة المواطنية بالطوائف من جهة، ىوٕان كان هذا األمر مصدر غن
الذي ُيعقد بين اللبنانيين أو بين لبناني  ومن جهة أخرى يعترف القانون اللبناني بالزواج المدني

وأجنبي إذا جرى عقده خارج لبنان، ويعتبر هذا الزواج صحيحًا ويسجل في دائرة األحوال 
الشخصية المختصة، ويخضع لقانون البلد الذي جرى فيه. وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذا 

  لذي جرى فيه عقد الزواج.الزواج تنظر فيه المحاكم اللبنانية وتطبق قانون البلد ا
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لبنان برأيي نظام فريد ال يشاركه به أحد من األنظمة العربية، وأكتفي باإلشارة أخيرًا إنه 
إذا كان ال دين للدولة اللبنانية إال أنها تقوم على النظام الطائفي الذي يعطي حقوقًا فريدة لكل 

هذا النظام على اإلدارة والقضاء  طائفة، ال سيما في تولي المناصب األرفع في الدولة وينسحب
  والجيش وحتى على موازنة الدولة، وال أزيد.

والسؤال، هل الدول التي عّينت في دساتيرها اإلسالم دينًا لها تطبق مفاهيمه السمحاء 
على مواطنيها؟ ما هي حقوق األقليات؟ وهل أحسنت األنظمة التعامل معها بما يكفل حرياتها 

  وحفظ خصوصياتها؟

في موضوع الحداثة والدين والتشكيك في قدرة اإلسالم على العيش مع الحداثة أما 
ومتطلباتها، فهنا تطرح بشدة مشكلة األقليات داخل اإلسالم/الشيعة والسّنة في بلدان الخليج 

ية الراهنة في لبنان واالحتراب في العراق والوجود المسيحي المهدد. فوالسعودية، العالقة الخال
يات عينها خارج النطاق اإلسالمي بما يعرف بالعالقات اإلسالمية المسيحية في مشكلة األقل

  المشرق العربي وفي النطاق اإلسالمي (حالتا مصر والسودان).

على األسالم والصعود الوطني للهوية المسيحية: إن شرط  الوطني إعادة إضفاء الطابع
والديموقراطية، خاصة في ما يتعلق  إضفاء الهوية الوطنية على اإلسالم هو في تحقيق الحرية

بإضفاء الهوية القومية على اإلسالم خارج المجتمعات اإلسالمية، هل يمكن األمل بتحقيق ذلك 
في ظل غالبية األنظمة القمعية والتسلطية في العالم العربي التي تتوسل الدين للسيطرة على 

ر التحدي على تحقيق الحرية الشعوب وقهرها، وسوء استخدام الدين في السياسة. ال يقتص
والديموقراطية ألن هناك مشكالت من نوع آخر: هل للمؤسسات الدينية الرسمية من دور تلعبه 
في تحقيق انتماء المسلمين إلى األنظمة؟ وهل يمكن حصر اإلسالم بالحدود الوطنية؟ وهل 

ن والعراق يمكن تحقيق فرض الهوية الوطنية دون حل المشكالت في المنطقة خاصة فلسطي
ولبنان؟ هنا يطل علينا نص المجمع البطريركي في لبنان مطالبًا بتوسيع الدائرة المدنية في 

  العمل السياسي وفي مشروع الدولة الحديثة في صيغة المواطنة.

يطرح موضوعنا هذه اإلشكاليات جميعها، ولكنه يحتاج أيضًا إلى تحديد إشكالية رسم 
كما في لبنان مثًال: المساحة المدنية المشتركة بين الجميع  صةالحدود بين المدني والديني خا
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بكل فئة من مكونات المجتمع الوطني. ولعل تحديد الحد الفاصل بين والمساحة الدينية الخاصة 
المدني والديني يفترض لصحته األخذ باالعتبار لعنصرين اثنين: ميثاق العيش المشترك من 

ن األكثريات تتمتع بامتيازات بالنسبة لألقليات التي تحتاج في جهة وحرية الفرد من جهة ثانية. إ
بعض األنظمة إلى مراعاٍة ألوضاعها وخصوصيتها. وبالنسبة لدور األحزاب الدينية في حياتنا 
السياسية، فإن أحدهم قال إنه ال قدرة لحزب ديني أن يخرج من الطائفية السياسية ألنه في 

  ت دينية مطلقة ومقدسة وال شيء في السياسة مطلق ومقدس.األساس يقيم سياساته على يقينيا

إننا هنا نستطيع أن نجري نقاشًا حول قضية الدين والدولة بشيء من الحرية التي تتيح 
لنا االستفادة من تجارب اآلخرين، خاصة في أوروبا، حيث إن الحداثة قد أجبرت المسيحية على 

ته وٕاجراء هذه المناقشة حول اإلسالم في بعض التغيير. هل نستطيع نحن أن نسلك السبيل ذا
ب الغنية التي ر مفاهيمه وتطبيقاته في بالد غير علمانية كبالدنا. لكننا مدعوون لالستئناس بالتجا

مرت بها وجرت في بعض بلدان آسيا اإلسالمية خارج العالم العربي، ولم ال هنا في تركيا التي 
تجربة جديرة بالدرس واالستئناس. لم تستطع العلمانية ربما ذهبت إلى أقصى الحدود ولكن لديها 

الكمالية إلغاء الدين، وما نشهده اليوم خير دليل على الحّيز الذي يشغله الدين في الحياة العامة. 
ولكّن هناك فصًال وهذه تركيا بغالبيتها من دين واحد وتزداد أهمية الفصل عند وجود تنوع أكبر 

  في التركيبة االجتماعية.
ننا مدعوون إلى درس الحاجة إلى مفاهيم تحد من طغيان العنصر الديني على الدولة لتمكين إ

هذه الدولة من القيام على أسس تضمن، من جهة، حرية المعتقد، وممارسة الشعائر الدينية 
وتأمين المساواة القانونية بين مختلف أتباع الديانات من جهة ثانية. ولعلنا أكثر ما نحتاج في 

ن إلى هذا التحديد في تخفيف الطابع الطائفي عن الدولة لتمكينها من أن تكون دولة مدنية لبنا
تعطي الدين حّيزه الخاص وتحصره فيه وأن تتمكن هذه الدولة من أن تكون دولة لشعب موحد 

  ة ال على أساس االنتماء الطائفي.ينتمي إليها وتعنى به على أساس المواطن
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  1ولةحوار األديان وبناء الد
إذا رغبنا في خروج لبنان من أزماته، يجب العمل على قيام الدولة المدنية التي تقر للطوائف 
حقوقها وضماناتها كما نص عليها اتفاق الطائف، بإنشاء مجلس الشيوخ وسواه من المؤسسات 

وارتباطه  والهيئات التي تكفل مشاركة الجميع، ولكن على أن تحفظ أيضًا للمواطن اللبناني كفرد حقوقه
بها دون وسيط. فإذا كان هذا ما أقتنع به فكيف لي أن أخلط بين مفهومين اثنين أثار إشكالياتهما 

ألن لكل منهما مساحة  نعنوان المداخلة: حوار األديان وبناء الدولة؟ ففي ظني أنهما أمران منفصال
  دمجها باألخرى. عدم يجب العمل على

هل األديان بنطاق ديني، بينما يدخل بناء الدولة في نطاق يّتصل حوار األديان والحوار بين أ
النظام السياسي. إننا في لبنان خلطنا بالممارسة بين األمرين ألننا باألساس خلطنا بين الديني 
والسياسي، وهذا هو أحد األسباب لحاالت عدم االستقرار التي نعيشها بشكل دائم. ففي يقيني أن 

ريق بين األمرين والمساحتين والحّيزين. فللدين حّيزه الخاص وهو يّتصل استقامة األمور، تقتضي التف
بالمعتقد واإليمان والطقوس وللدولة حّيزها العام الذي يدخل في نطاقه كل المواطنين، أّيًا كانت 

  انتماءاتهم الدينية.

ثر تقدمية ولعل النظام السياسي اللبناني، بفرادته وبالرغم من العيوب التي تعتريه، يبقى األك
وطليعية في هذا الشرق، إذ ال دين محددًا للدولة، بينما الدول المحيطة قد عّينت في دساتيرها دين 
الدولة. وغالبّية الدول جعلت من الشريعة اإلسالمية مصدرًا للتشريع، غير عابئة بوجود األقلّيات التي 

ات لالفتئات، يجعلها على غير قدم ال تشاركها اإليمان الديني عينه، مما يعّرض حقوق هذه األقّلي
المساواة مع األكثرية الطاغية. وبينما إسرائيل تنتهج سياسة تحويل الدولة إلى دولة يهودية تهدف إلى 

وتجعل إقامتهم فيها عرضة للتهجير والترحيل واإللغاء،  ،القضاء على العرب وغير اليهود في مجتمعها
ية المعتقد ويحفظ لها األحوال الشخصية والتربية وسوى ذلك، يقر الدستور اللبناني حقوق الطوائف وحر 

  ولكنه يقر أيضًا بشرعة حقوق اإلنسان ويعلن أن هذه الشرعة جزء ال يتجّزأ من الميثاق الوطني.

لطوائف دورًا في بناء الدولة، وعلى هذا ليزين لي أن المقصود إذًا في الربط بين األمرين أن 
لمجموعات المختلفة على إقامة هذه الدولة، وهو أمر مرغوب فيه خاصة األساس يساعد الحوار بين ا

                                                 
في مؤتمر: بناء الدولة في لبنان/المحور: الدولة الفدرالية جامعة سيدة اللويزة والمركز العربي لتطوير حكم  1

  .11/12/2008النزاھة والقانون 
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بعد األزمات السياسية المتعاقبة، وآخرها تلك التي كادت أن تعيد البالد إلى أجواء الحرب األهلية لو لم 
دوحة يتداركها أولو الرأي من القوى اإلقليمية المؤثرة التي أنهت األزمة، أو على األقل عّلقتها باتفاق ال

الذي شكل محطة مهمة على طريق التهدئة إلعادة العمل والروح إلى المؤسسات الدستورية، وٕالى 
انتخاب الرئيس التوافقي، مما سمح بعودة المسيحيين إلى المشاركة في الحكم وهو أمر بالغ األهمية 

  لتوازن الحكم ودوام الصيغة.

ة األزمة الراهنة هل هي أزمة سياسية أم وبهذا المعنى، لعّل أهمية الحوار تبرز لتحديد طبيع
  أزمة مؤسسات وتاليًا أزمة نظام سياسي؟

كيف يمكن لهذا النظام السياسي أن يمتص الخالفات ويؤطرها في المؤسسات الشرعية 
  المختصة عوض تحويلها إلى أزمات؟

ي مشروع كيف يمكن استيعاب التعددية بما يرضي المكونات الوطنية ويجعلها قابلة لالنخراط ف
  ؟ةالدول

إن طرح موضوع بناء الدولة، يشير إلى أن ثمة قناعة عامة بأن الدولة غير موجودة لذلك 
يحتاج اللبنانيون إلى حوار لبنائها. والالفت أنه منذ االستقالل، والعهود المتتالية تطلق شعار بناء 

لمشكالت عينها التي حالت دون الدولة. وبعد أكثر من ستين سنة على هذا االستقالل نجد أنفسنا أمام ا
  قيام هذه الدولة ودون إقامة مؤسساتها الدستورية الفاعلة.

وفي ضوء الصيغة التي يمكن االتفاق عليها يطرح موضوع قانون االنتخاب الدائم ولبنان 
وهو ما حصل جزئيًا مع  –يستحق أن يكون له قانون انتخاب مّتفق عليه يتضّمن إصالحات جذرية 

واألمل من كل قانون انتخاب ومن كل عملية انتخابية في أن يؤديا إلى تجديد  –انون أخيرًا إقرار الق
الطبقة السياسية دوريًا. ولكن مع القانون الذي أقر والذي ستجري على أساسه االنتخابات المقبلة هل 

سيبقى مجلس  فعًال ستؤدي العملية االنتخابية إلى تحقيق هذا الهدف؟ أي تجديد الطبقة السياسية أم
  النواب مرهونًا بإرادة خمسة زعماء إذا اتفقوا مصيبة وٕاذا اختلفوا مصيبة أكبر.

على اللبنانيين اإلختيار: فإما الحوار بغية اإلتفاق ووصل ما انقطع وٕاما القطيعة بغية الخالف 
  والفصل ال سمح اهللا.
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ء لمفاصل الحياة لو كان قانون اإلنتخاب يسمح بتمثيل شعبي يتجاوز مسك بعض الزعما
السياسية من جهة وٕايجاد كتلة نيابية عابرة للطوائف والمذاهب ال تدين بالوالء لزعماء الطوائف من 
جهة ثانية لكان من غير الجائز إجراء الحوار إال عبر المؤسسات الدستورية إذ كيف يمكن إنتاج حوار 

لؤسسات بهذه المهمة. وٕاذا كان النظام وطني خارج المؤسسات الدستورية وما جدوى قيامها إن لم تقم ا
السياسي يشكو من ثغر على ما بيَّنا سابقًا فإن الطبقة السياسية مدعوة إلى ضبط الصراع السياسي 
حتى ال يبلغ حدود الحرب األهلية كما أظهرت التجربة المريرة األخيرة التي لم تجف دماء ضحاياها 

  بعد.

وضع آلية للتنفيذ. وٕاذا تعّذر الوصول إلى نتيجة مباشرة وليس صعبًا على اللبنانيين اإلتفاق و 
فينبغي دراسة البدائل حتى ال تقع الحروب، فأقول أن حًال سيئًا ولكن سلميًا خيٌر من أنجح الحلول 

  الموضوعة على نار حامية.

فلو يأخذ المجتمع السياسي بهذه األفكار أو ببعضها أو بسواها من اقتراحات تطوير النظام 
اسي في لبنان لكانت ارتسمت مالمح الدولة في لبنان وقامت أساساتها كي ال نبقى ننادي السي

  ونناشد... وفيما عدا ذلك سوف نظل نطرح التساؤالت.

هل يبقى لبنان في عين العاصفة المسّلحة في المنطقة أم يحتاج إلى فترة اللتقاط األنفاس 
  تمهيدًا لإلعتراف بحياده اإليجابي؟

لبنان إال قيام الدولة المدنية التي تحمي المواطن وتقر بانتمائه المباشر إليها  هل من حل في
  دون حاجة إلى الطوائف وعلى أساس المواطنة؟

هل من ضرورة للبحث عن حل والحل موجود في الدستور ولماذا ال نضغط لتطبيقه بنزاهة 
عد التطبيق؟ لماذا نسعى إلى حل وجرأة ونبحث مستقبًال عن آفاق تطويره إذا برزت الحاجة إلى ذلك ب

وال نراه وهو أمامنا في الدستور؟ وهل نحن بحاجة إلى حوار األديان أم إلى حوار بين مواطنين لبناء 
  الدولة؟

من شروط الدولة الفدرالية، وطالما حديثي يقع تحت عنوانها، ضمان توفر شرطين أساسيين: 
لسياسة الخارجية. أوليس كال الشرطين هما من األول يتصل بالسياسة الدفاعية والثاني يتصل با

األسباب األساسية للخالف القائم بين اللبنانيين؟ كما أن اتفاق الطائف نص على المركزية إدارية 
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نتساءل لماذا لم يصر حتى تاريخه إلى إقرار هذا النظام الذي يتيح للمناطق اتباع سياسة إنمائية تزيد 
يها ووقف النزوح إلى بيروت والضواحي التي تشهد جراء هذا النزوح من إمكان بقاء أهالي المناطق ف

  كثافة سكانية هائلة وبالتالي كثافة المشاكل اإلجتماعية والمعيشية المتأتية منها والناتجة عنها.

كل ذلك تساؤالت مطروحة ومشروعة. إال أنه وٕاذا كان لي أن أبدي رأيًا أقول أن ليس ما يستأهل 
نية واحدة بعد كل هذه المعاناة التي قاسيناها والحروب التي خضناها عبثًا ودون نقطة دم لبنا سفك

 جدوى.
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  الحوار اإلسالمي المسيحي

  1أزمة راهنة أم تواصل دائم؟
أبدأ بطرح إشكالية الحوار كما أراها، بعد انقضاء سنوات عديدة على نشاطي الحواري 

  مأزوم. المسيحي –فأسارع إلى القول بأن الحوار اإلسالمي 

اسمحوا لي أن أطرح عليكم بعض التساؤالت التي تدور في فكري نتيجة الخبرة في العديد 
المسيحي  –من المنتديات الحوارية التي تعمل بال كلل وال ملل على صعيد الحوار اإلسالمي 

اللبناني والعربي، ال بل العالمي. وهي مجموعات تضم نخبة من الشخصيات العربية العاملة في 
المسيحي من منطق وطني ال عقائدي أو ديني،  –بيل إرساء وتدعيم الحوار اإلسالمي س

المسيحي الذي لي شرف رئاسته. اسمحوا لي أن  –خصوصًا الفريق العربي للحوار اإلسالمي 
أطرح السؤال: أين نحن اآلن؟ وٕالى أين نحن ذاهبون في هذا الحوار؟ وما حقق  الحوار بعد 

  ؤتمرات والمحاضرات واللقاءات؟عشرات السنين من الم

قرر فريقنا، وسائر المجموعات التي ننتمي إليها، منذ األساس أال يتم التعاطي بالحوار 
الديني بذاته بدافع احترام إيمان اآلخر المختلف واإلقرار بهذا االختالف، وفي األديان السماوية 

نحن من حوار أتباع الديانات؟ هل يقر الزاد الكافي لتعابير السالم والسماحة والمحبة. ولكن أين 
االتباع بهذه المبادئ المكرسة في الكتب؟ هل نجحنا في تحقيق هذا الحوار؟ وهل نجحنا أيضًا 

  في نقل ما يجري داخل غرفنا المغلقة إلى عموم الناس.

ال مشكلة مبدئيًا في الحوار بين النخبة ولكن الحوار بين عموم الناس هل هو ممكن؟ 
أن الحوار بين النخبة على خير ما يرام؟ هل نستعمل لغة واحدة داخل صفوفنا وهل صحيح 

لكل فئة اختصاصها وتوجهها؟ التحدي الحقيقي  –أو أكثر  –ومع اآلخر؟ أم أن ثّمة لغتين 
  يكمن هنا في استعمال لغة واحدة لجماعتنا وللجماعة األخرى.

                                                 
المسيحي من منظور األحداث الراھنة بدعوة من جمعية متخرجي المقاصد - مداخلة في موضوع: الحوار اإلسالمي 1

  .25/02/2009بيروت وفي مركزھا في  –المية اإلس
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ب اإلقرار بأن ثمة أزمة في نتيجة متابعتي، أقول إن الحوار مأزوم كما أسلفت ويج
الحوار بين األديان، ومرد ذلك، كما في الحالة اللبنانية وفي حاالت عربية مماثلة، إلى ضعف 

  الدولة المدنية وتنامي العنصر الديني في إدارة الدول والتأثير البالغ في المجتمعات.

قتناع البعض ومع كل اإلقرار بحسن النية، ثمة صعوبات تعترض مسار الحوار نتيجة ا
بأن ثقافتهم ودينهم أفضل من ثقافة البعض اآلخر ودينه. هذا فضًال عن عدم المعرفة الحّقة ال 
بل انعدام أو قصور الجهد من طرف تجاه اآلخر بما يؤدي إلى سوء الظن وٕاعاقة مسار 

  الحوار. هذا فضًال عن السياسة اللبنانية التي دخلت شيئًا إال أفسدته.

يبدو أحيانًا في المشهد السياسي من إشارات مظلمة لواقع سياسي سلبي، بالرغم مما قد 
وهي أمور ال تحتاج إلى عناء كبير لرصدها وتحديدها، إال أن الواقع قد أفرز أيضًا، وعلى مدى 

  الشهور الماضية، جملة معطيات إيجابية بارزة على صعيد العالقات بين الطوائف هي:

الروحية اإلسالمية بانعقاد أكثر من قمة روحية كان آخرها القمة  ـ إعادة التواصل بين القيادات
التي ُعقدت في دار الفتوى إلعالن التضامن مع أهلنا في غزة، واستنكار العدوان اإلسرائيلي 
الغاشم عليها، وقد جاءت هذه القمة غداة العدوان اإلسرائيلي الهمجي الذي لم تكن نتائجه 

  هر بصورة كافية أهوال المأساة والمعاناة.الكارثية قد ظهرت بعد ولم تظ

ـ تهّيب القيادات السّنية والشيعية لمخاطر االنزالق نحو الفتنة المذهبية، وٕان كان الجو العام مهيأ 
لهذه المواجهة بإعادة االنفتاح والتواصل، مشيرًا في هذا السياق إلى الخطوات اإليجابية التي 

جاز الذي تحقق بإزالة الصور والشعارات واليافطات اتخذها بعض مسؤولي الفريقين، واإلن
  التي كثيرًا ما كانت تؤدي إلى االشتباكات.

مسيحية تحّصن الوضع الداخلي، وٕان كان -ـ المشاورات الجارية لعقد قمة روحية إسالمية
الخالف في لبنان ليس بين هذه المرجعيات الدينية بل بين المرجعيات السياسية التي غالبًا ما 

جأ معظمها إلى تسخير الدين وتوظيفه في األزّقة السياسية وٕالى التعبئة النزاعية، واألْولى يل
ربما هو عقد قمة سياسية تجمع بين هذه الزعامات السياسية وفي مجلس النواب تحديدًا الذي 

  يشكل المنبر الدائم للحوار الوطني كما أردد دائمًا ال بل طاولة الحوار الحقة والدائمة.



 46

كانت هذه المؤشرات التي وصفناها باإليجابية قد حدثت، فالسؤال يبقى مطروحًا لماذا  إذا
إذًا استمرار هذا التوتر وهذا التصعيد وهذا الخوف من االنزالق إلى الحرب بين اللبنانيين كلما 

المسيحي ال بل  –أين دور الحوار اإلسالمي نشب خالف سياسي أو حادث أمني؟ ثم 
  المسيحي من منظور األحداث الراهنة؟ –المي والمسيحي اإلس –اإلسالمي 

لفتني موقفان، وٕان مضى على صدورهما أشهر عدة، إال أنهما يكتسبان أهمية كبرى في 
عن المجلس اإلسالمي  والثانيصدر عن علماء السنة،  األولظل الظروف التي نعيش: 

مسلمين، وكذلك تحريم استعمال الشيعي األعلى في تحريم استعمال السالح لدرء الفتنة بين ال
العنف تجاه أي من اللبنانيين. كما لفتني نجاح مسعى تنظيم لقاء علمائي يجمع بين علماء 
السّنة والشيعة والموحدين الدروز الذي جرى في دار الفتوى تأكيدًا على وحدة الموقف ونبذًا 

السواء والحث على التضامن  للتفرقة والعنف والفتنة، وتوجهًا لرجال الدين في اعتماد الكلمة
أيار وبالرغم من كل النوايا الطيبة جاءت  7وتبريد األجواء. وهذه النشاطات جاءت قبل أحداث 

طرح السؤال: أي فاعلية للمؤسسات الدينية الرسمية في وأد يُ أحداث هذا النهار المشؤوم. وهنا 
والت الدائمة لتنظيم مناسبات الفتنة وفي إراحة الجو المذهبي المحموم. هذا فضًال عن المحا

تجمع بين بعض علماء الدين المسلمين وبعض رجال الدين المسيحيين، كالصالة المشتركة 
وتنظيم االحتفال الوطني حول مريم، وبهذه المناسبة أشير إلى الموافقة الرسمية للحكومة اللبنانية 

 25تبار عيد البشارة الواقع في على اقتراح اللجنة الوطنية اإلسالمية المسيحية للحوار على اع
آذار عيدًا وطنيًا يتشارك فيه المسلمون والمسيحيون، وكذلك السعي الدائم لتعزيز االتصاالت 
المتبادلة. هذه األمور أو ما يوازيها رّبما كانت تجري في السابق ولم تكن لتلفت انتباهنا وكانت 

يعة، فإن اجتماعات مماثلة يجب اإلضاءة تبدو عادية. أما اليوم، ونتيجة البعد وأحيانًا القط
  عليها وتعميمها.

أما أن الحوار مأزوم فألن أزمته تقع على مستويين: األول عدم القدرة على نقل البيانات 
المسيحية إلى حيز التنفيذ، وكذلك ألن بعض القائمين على الحوار - المشتركة اإلسالمية

  الدين ينبغي أن يبتعدوا عن التسييس. يحتاجون إلى إعادة تأهيل أو قل ألن بعض رجال
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المسيحي عن بلوغ -في الموقع األول أتوقف عند قصور الحوار المسكوني المسيحي
أهدافه في توحيد بعض المفاهيم الدينية، وقد مضى على هذا الحوار ما يقارب القرن من الزمن. 

ني والسياسي يؤجج التوتر اإلسالمية فإن فشل التفريق بين الدي- وعلى صعيد العالقات اإلسالمية
بين الفرق اإلسالمية، وٕان كثيرًا من المحاوالت التي تقوم بها مراجع إسالمية رسمية وغير رسمية 
لم تنجح في إحداث هذا التفريق حماية من االنقسام وصيانة لإليمان الواحد. وال ننس أثر 

نقسامات في الداخل كتصاريح التصريحات التي تردنا من الخارج ومدى تأثيرها في زيادة حدة اال
  الشيخ يوسف القرضاوي والردود التي جرت عليها من قبل علماء مسلمين، سّنة وشيعة.

وفي الموقع الثاني، إن قيام بعض رجال الدين بمهمات سياسية ودخولهم في التصريحات 
ؤالء حساب اليومية، وتحت إغراء اإلعالم، يشكل عامًال مساعدًا في التوتر القائم. وال يحسب ه

انعكاس مواقفهم على الناس فيوترونهم ويجعلونهم عرضة للتحريض والرتكاب موجة التطرف إذ 
يكفي سماع وسائل اإلعالم تنقل بعض الخطب والعظات أو االحتفاالت أو بعض برامج 

  اإلذاعات الدينية، الستشعار مدى خطورة أقوال رجال الدين على الجو السياسي.

د مشكلة أساسية هي أيضًا استمرار تأثير الخارج على معطيات يضاف إلى هذا المشه
في الداخل. إن تحصين الساحة الداخلية يبقى قاصرًا طالما استمرت بعض القوى السياسية 

  التماهي مع المصالح الخارجية.

إن الصيغة اللبنانية القائمة على التوازن معرضة لالهتزاز اليوم بسبب من بعض هذه 
ول االستقواء ببعض الظروف المحلية واإلقليمية لتحصيل حصة أكبر في تركيبة القوى التي تحا

السلطة. وهذا األمر غير جائز إطالقًا. ذلك أن أي زيادة ألي حصة عائدة إلحدى الطوائف 
ستكون على حساب حقوق طائفة أخرى أو أكثر. وهذا مشروع حرب جديدة بين اللبنانيين ال 

الدين أمر خطير، ذلك أن مجرد الموقع كاٍف إلثارة الحساسيات  سمح اهللا. ثم إن تسييس رجال
  المذهبية والطائفية.

إن ما يجري في العراق يؤثر بشكل كبير على المشهد اللبناني، وٕان التغيير الحاصل في 
تركيبة السلطة في بغداد له تداعيات على سائر بلدان المنطقة. وقد فات هؤالء أن لبنان ال 

إلى الديمقراطية العددية، بل إن ديمقراطيته هي ديمقراطية توافقية بغير المعنى يستطيع أن يركن 
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الذي يحاول البعض أن يروجه، بحيث ينزع التوافق من فلسفة مبدأ الديموقراطية، بغّض النظر 
عن العدد. وأكثريته نوعية، بحيث ال تستطيع إحدى الطوائف أن تحكم سيطرتها على الطوائف 

هذا العدد. كما يفسر ذلك تصاعد المواقف السياسية وٕاطالق مواقف التعبئة األخرى بسبب من 
والشحن المذهبي، بغية حث الناس على االنتخاب وذلك عشية إجراء االنتخابات النيابية التي 
من حقنا كمواطنين أن نسأل في أية ظروف ستجري هذه االنتخابات، وبعض القوى السياسية 

  واقفها.تملي على الدولة شروطها وم

المشكلة في لبنان ليست دينية، بل هي طائفية تتصل بأحجام الطوائف في صيغة 
الحكم. لقد خلنا لفترة أن اتفاق الطائف قد أوجد الحلول المنصفة لجميع الطوائف في تركيبة 

وفق تسمية بيان بكركي يثير في  االنقالب"محاولة " من الحكم. إال أن ما نشهده في أيامنا هذه
القلق. من هنا تكمن ردات الفعل على أساس الشحن المذهبي والطائفي: فأي حوار  نفوسنا

ممكن طالما أن المصالح بلغت درجة عالية من التناقض واالنقسام؟! ولكن أيضًا ما هو البديل 
إن لم يكن في تعزيز الحوار وتواصله وترجمته فورًا إلى برامج عملية تصب في ترسيخ العيش 

  جذور التوترات الطائفية وأسبابها.الواحد ومعالجة 

يبقى أمامنا الدور المغيب للمجتمع المدني اللبناني الذي يتمتع بحيوية كبيرة على ما 
  يظهر يوميًا من نشاطات وتحركات.

على المجتمع المدني، أن يبقي قنوات الحوار قائمة بين شرائح المجتمع، إذا كان بعض 
نذهب إلى الفتنة واالحتراب والتقاتل، فعلينا أال ُنْنِجح محاوالت السياسيين يريدنا ويدفع بنا إلى أن 

هذا البعض. كما علينا إنتاج مناخ عام يؤدي إلى تنفيس االحتقانات، خاصة ذات الطابع 
  الطائفي والمذهبي المقيت.

أوليس الدين في كل استعماالته السياسية والعسكرية سببًا للتوتر وأساسًا للتطرف وعامًال 
للتوترات. ال بل إن إمعان السياسة والسياسيين في استخدام الدين ينزع إلى مناقضة حقوق  مفجراً 

اإلنسان اللبناني، ويسمح بتفلت هؤالء من قيود  الرقابة والمحاسبة والمحاكمة. حتى لكأنه يبدو 
ة بكثير من أحيانًا أن هناك تواطؤًا بين الدين والسياسة: الدين المغلف بالطائفية والسياسة المرتبط
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األحيان باألزمات الخارجية والتي يستفيد السياسيون منها عبر تحقيق مصالحهم الشخصية، كما 
  توفر المجال الرحب لالنتهازية والزبائنية؛ كل ذلك على حساب الدين والسياسة وقيام الدولة.

والغلو ما أحوجنا إلى الحوار داخل طوائفنا في سبيل دفع االلتباس بين التدّين الصحيح 
المذموم الذي يؤدي إلى العنف والتطرف. فالغلو وهو تشدد فكري نابع عن رؤية الذات دون 
سواها، والعنف وهو  انحراف سلوكي يرمي إلى فرض الرأي بقوة على غير صاحبه ال يتالزمان 
مع التدين بالضرورة وال يختصان به، إنما هما حالة تسهم في إنتاجها جملة من الظروف 

  ة االجتماعية واالقتصادية والثقافية العامة.يالسياس والشروط

إن حفظ التنوع في لبنان هو أساس قيام هذا الوطن الصغير الذي لم ُيسمَّ عبثًا وطن 
  الرسالة، ألن رسالته أكبر من حجمه الجغرافي والبشري.

 لبنان ليس بلدًا عاديًا ألنه قام باألساس على حفظ الخصوصيات لتشكيالته المتعددة
ثقافيًا ودينيًا. وهذا مصدر غنى الجميع، كما أنه يحول دونه تحول هذا االختالف مصدرًا 

  للخالف والتنابذ والصراع واإلقصاء المتبادل.

ولعل المدخل إلى ذلك هو تحريم استعمال الدين في السياسة. لقد شكلت األديان ذريعة 
من المشكلة في استغالل السياسة للحروب في لبنان، وٕان لم يطرح فيها أمر ديني أساسي. تك

للدين وفي حالتنا اللبنانية ما ُيعرف بالطائفية السياسية وسوء تطبيق الدستور ومخالفة بنود وثيقة 
الوفاق الوطني والقوانين، والتعبئة الشعبية المذهبية في المناسبات واالحتفاالت، وتصاعد اللهجة 

أيامنا هذه بدعوى الحفاظ على حقوق الطوائف  الطائفية في السجال السياسي، على ما نراه في
وأحجامها. وقد جاء اتفاق الدوحة ليقّوض بعض المقومات األساسية للنظام السياسي كحصر 
رئيس الجمهورية بحصة صغيرة في تشكيل الحكومة، أو اكتساب األقلية النيابية الثلت المعطل 

ة بقدر ما هو لرفض تعيين فالن أو الذي أثبتت التجربة أنه ليس لضمان مشاركتها في السلط
تعطيل موازنة بحجج ومزاعم مختلفة. أفليس بعد كل هذه المعاناة ما يستوجب منا العمل إلقامة 
الدولة المدنية وٕابعاد الدين عن إشغاله كل الحّيز العام وحصره في نطاق العالقة الشخصية بين 

رًا على الحياة العامة مسألة فيها نظر المؤمن وربه؟ هذه وجهة نظر والقول بإبقاء الدين مسيط
  كما بينت التجربة.
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نحن مدعوون لعدم اليأس، بل إلى المزيد من الجهد والعمل لصون حياتنا المشتركة. 
لبنان اآلن في خضم التحديات الراهنة. وليس كثيرًا إن قلنا إن هذا الوطن الصغير يعيش 

األهلي. كلنا مدعوون دومًا للتفكر  لحظات حرجة في تاريخه تتصل بوجوده وصيغته وسلمه
بأحوالنا وعدم القنوط والهجرة والتخلي. ولكن يتوقف علينا السعي إلى استثمار مكتسبات حياتنا 
المشتركة في سبيل إرساء اآلليات التي تؤدي بنا إلى بناء اإلنساء اللبناني على أساس المواطنة. 

األحادي، فأي نموذج نقدمه إذا ما بقي التوتر  وٕاذا كان لبنان يشكل تحديًا إلسرائيل ومجتمعها
قائمًا بين اللبنانيين والعيش المشترك ال يولد إال األزمات والمخاطر؟ وهذا ال يتم إال عبر السعي 
في الخروج من أسباب التقاتل والتقابل وٕادخال ذهنية جديدة في عقل المواطن اللبناني، مسلمًا 

الحة الوطنية الشاملة وٕانجاز خطوات اإلصالح في الحياة كان أم مسيحيًا، في بناء أسس المص
المدنية وفي النظام السياسي. وال يستقيم هذا النظام إال وفق مبادئ الحرية والديموقراطية وحقوق 
اإلنسان. وبالمناسبة يكاد الدستور اللبناني ينفرد بذكر شرعة حقوق اإلنسان كأحد عناصر ميثاقه 

لنص!! علينا الدفاع عن لبنان باالعتدال والحوار وباألساليب الوطني. فأين الواقع من ا
زعماء ألننا نصبناهم  مالديموقراطية. فالزعماء ليسوا أنصاف آلهة. إنهم زعماء بسبب منا. ه

علينا. فال ندعهم يستدرجونا إلى الفتنة. ال يبرر هذه الفتنة أي خالف بين مسلم ومسيحي أو 
  زي، وال شيء يستحق سفك الدماء.بين سني وشيعي أو بين شيعي ودر 

ال يوجد أي سبب يبرر هذا التناحر. إن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا. فلننطلق مما 
يجمعنا ونؤسس عليه لمستقبلنا ولنحدد ما يفرقنا. أليس الحوار هو بين المختلفين. فلنتحاور 

ا الشرق. علينا باالعتدال وتحت كل الظروف حماية لحياتنا الوطنية وضمانة الستمرارنا في هذ
وتزكية المجادلة بالتي هي أحسن وٕابراز قيم التدين الروحية واإلنسانية، والتأكيد على أن الفهم 
الصحيح للدين يتضمن قبول اآلخر المختلف دينيًا والعيش معه واحترام قناعته الدينية 

بين هذه القيم والقيم  وخصوصية شعائره وشرائعه. ولكن أيضًا وخصوصًا التركيز على التمايز
المجتمعية المدنية التي تؤدي إلى بناء اإلنسان وقيام الدولة على أساس المساواة والحرية 

  والعدالة، وليس تبرير سوء التصرف السياسي بحجة الدفاع عن مصالح الطائفة.

أتوجه إلى الشباب اللبناني الذي تجمعه المشكالت، ويواجه الصعوبات عينها، في تحقيق 
لثقة بوطنهم، حيث يكون لهم فيه فرص العمل وتأسيس المستقبل والعائالت. لعلَّ الجيل الجديد ا
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هو األكثر انقيادًا لبعض القيادات حتى ولو دفعته إلى االحتراب وهو يعرف، أي الجيل الجديد، 
نقياد أن المعركة ال بد خاسرة وأن ال أحد سيربح وأن الخاسر الوحيد هو ووطنه. فليتوقف هذا اال

األعمى للزعماء. ولعّل من  المفيد تحرك األمهات في إعالء الصوت برفض الفتنة واالحتراب. 
كما لنا نحن دور مهم في توعية هؤالء الشباب المتحمسين ألنهم ال يعرفون مثلنا مآسي الحرب 

مع  أدعوكم للعمل بقوة لتفويت فرصة االحتراب .ونتائجها المفجعة، ولكنهم جربوا عينات منها
المنطقة وليس في لبنان فحسب،  في إخواننا الشيعة ال سمح اهللا، ألن المشكلة، على ما يبدو،

الشيعية مهما أردنا تجميل الواقع تغذت  –ليس الصراع من أجل الديمقراطية بل المواجهة السّنية 
من خلو المنطقة العربية من مشروع عربي نهضوي، فخلت الساحة للمشاريع اإلسرائيلية 

  اإليرانية والغربية وحتى التركية على حساب المنطقة العربية.و 

شيعيًا وهو ما عنيته في مقدمة مداخلتي - فأولوية الحوار يجب أن تكون إذًا حوارًا سنياً 
اإلسالمية، ذلك أن الخطر الداهم يأتي من هذا الباب دون إغفال  - اإلسالمية  حول العالقات

المسيحية، حيث أتت وثيقة الكنيسة المارونية  - ت المسيحيةاألبواب األخرى والمتصلة بالعالقا
وقد نظم إخواننا مؤتمرًا حول الحضور المسيحي في لبنان  .لتضع إطارها مشفوعة بميثاق شرف

منذ فترة قصيرة، وكان لقاؤهم مناسبة للتبصر في حال الضعف التي بلغها الحضور المسيحي 
المسلمين أوًال وهي موضوع وقف الضعف المسيحي في لبنان. إنها لمسؤولية وطنية تقع على 

في التركيبة اللبنانية. وفي الصف اإلسالمي إننا مدعوون لعقد أكثر من لقاء لبحث هذا األمر 
اإلسالمية. وحرصنا على هذه  –وأمور أخرى تتصل بإعادة االحترام في العالقات اإلسالمية 

ا على دعوة إخواننا المسيحيين أيضًا لتخفيف األولوية داخل الساحة اإلسالمية ال يقل عن حرصن
التوتر القائم بينهم خاصة في الجامعات وفي األحياء والمدن، ألن ذلك سيؤدي إلى المزيد من 

إضعاف المناعة اللبنانية. وفي هذا السياق قام فريقنا بإصدار وثيقة  الضعف لهم وبالتالي إلى
ان" أرجو أن ُتعّمم وأن يستفاد منها لتحصين جديدة حول "االحترام المتبادل بين أهل األدي

  العالقات بين جميع أهل األديان وداخلها.

وأخيرًا أدعو إلى تضافر الجهود من قبلنا جميعًا نحو إرساء مفاهيم واضحة لدى الشباب 
اللبناني حول اإلدراك الجيد لمفهوم الحوار اإلسالمي المسيحي، ألن هذا الحوار ليس مناسبة 



 52

قوم بها كبار السن، وليس دعوة رجل الدين إلى التعصب والكراهية وليس ترفًا فكريًا أو احتفالية ي
  مناسبة موسمية.

تخللها العنف يتقضي المسؤولية علينا مساعدة الشباب اللبناني المحّمل بذاكرة طائفية 
على ما يراه يوميًا من أحداث ومناوشات على األرض تغذيها خطابات الشحن الطائفي 

الموارد الثقافية والفكرية والدينية، مساعدة  ءهبي، أو ما يتحصل له على اإلنترنت من سو والمذ
الشباب اللبناني على التوعية وتقديم نماذج أخرى ناجحة لمساعي الحوار اإلسالمي المسيحي. 
إن هذا العمل ليس ممكنًا دون تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني لتوعية المواطن اللبناني، 

يًا كان أو مسلمًا، أن يهتم بقضايا تتصل بحاضره ومستقبله كبناء الدولة والمجتمع مسيح
  واستعادة الهوية المشتركة، وال شك أن لإلعالم دورًا مهمًا في هذا الصدد.

  إزاء هذا المشهد بإيجابياته القليلة وسلبياته الكثيرة هل نيأس ونستسلم؟

خمس مرات في اليوم ال يستطيع أن يستسلم.  فالمؤمن الذي يتطلع يوميًا إلى مالقاة ربه
  فلنسع إلى جعل لبنان مختبرًا للتعايش الحضاري الواعد.
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  1أثر الدين في انتاج العنف في لبنان
  .2إن عنوان مقالتي هو: "أثر الدين في إنتاج العنف على المستوى اللبناني"

استغالل الدين في وُتطرح في هذا السياق موضوعات متعددة ستكون مدار البحث وهي: 
السياسة، واستغالل السياسية في الدين، العامل الطائفي في العيش المشترك القائم في لبنان، التعايش 

  ونقيضه، العنف الطائفي: الحالة اللبنانية.
فلنتطّلع إلى هذه الحالة اللبنانية ونراقبها من بدايات األزمة الوطنية الكبرى، أي منذ سنة 

  ذا. أين موقع الدين في تفجير األزمة الراهنة التي لم تنته فصولها بعد؟وحتى يومنا ه 1975
أقفز مباشرة إلى النتيجة ألقول إنه طيلة األزمة لم ُيثر موضوع واحد ذي بعد ديني على أنه 
سبب من أسباب انفجار األزمة، أو منع حصول التوافق بين اللبنانيين. ولكن هذا ال يعني إطالقًا أن 

  لم يساهموا في مواقفهم بتسعير األزمة التي قّسمت اللبنانيين إلى شيع وطوائف متناحرة.رجال الدين 
لقد دأب بعض رجال الدين المسيحيين، ال سيما بعض الرهبان، في بداية الحرب على شحن 
الجو السياسي وتعبئة صفوف واسعة من الشباب المسيحي، ودفعهم إلى حمل السالح بدعوى حماية 

  يحي الحر في لبنان، وبحّجة مواجهة الفلسطينيين أوًال والمسلمين ثانيًا.الوجود  المس
أما في آخر مراحل األزمة، وهي مرحلة األزمة الراهنة فإن بعض رجال الدين، وعلى سبيل 
المثال، يقودون الحملة السياسية القائمة ضد قوى األكثرية. ويقود هذه الحملة حزب اهللا المؤّلفة قيادته 

  ن رجال دين شيعة، على رؤوسهم العمائم البيض والسود.بمعظمها م
إن هذين النموذجين لتدّخل رجال الدين في "المعمعة" السياسية استدرج بالمقابل دخول بعض 
المرجعيات الدينية حلبة الصراع. وقد عّبرت عن هذا التوجه التصريحات شبه اليومية للبطريرك وللمفتي 

يعية منها. ولعّل العامل الديني لم يظهر في الصراع سابقًا إال بمواجهة وللمرجعيات األخرى ال سيما الش
االحتالل اإلسرائيلي: يكفي متابعة محطة "المنار" التابعة لحزب اهللا لرؤية التعبئة اليومية للشباب 
الشيعي في دعوته إلى مقاومة إسرائيل بتعظيم الشهادة وتمجيد الموت على حساب الحياة. وهذا نمط 

  لم يألفه المجتمع اللبناني سابقًا.جديد 

                                                 
  .10/1/2008في ندوة األديان والعنف، الحالة اللبنانية جامعة البلمند   1
أشكر جامعة البلمند والصديق العزيز األب الدكتور جورج مسّوح على إتاحة فرصة لقائكم، لتداول موضوع حيوي  2

ياق سلسلة ندوات حول "العنف واألديان"، وھو موضوع حتّمت عالجه نخبة من العلماء والمثقفين والناشطين في س
طرحه سلسلة األحداث العنيفة التي تلبس لباس الدين حتى يؤلمني أن أقول بان القناعة ازدادت لدى الكثيرين، ويا 

  لألسف، أن الدين ھو أھم مصدر من مصادر العنف، وأن الدين ينتج العنف، فتشّوھت صورة الدين في العالم.
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ولعّل متابعتنا أيضًا إلثارة الموضوع الديني في الصراع السياسي تجعلنا نعتقد بأن الدين لم 
ة التأثير الخارجي، ومن ناحية ناحييكن سببًا للعنف في المثال اللبناني، بل إن سبب العنف هو من 

  الطائفية السياسية.ثانية استعمال الدين في السياسة أو ما ُيعرف ب
لكّن نموذجًا مهمًا يقتضي اإلشارة إليه هو في توحد " األديان" أو "الطوائف" عندما يكون 
الخطر مشتركًا على المصالح، وال سيما مصلحة رجال الدين. أشير في هذا السياق إلى األزمة الناتجة 

عرف أنه أزمة القانون االختياري لما  1998آذار  18عن إطالق الرئيس الراحل إلياس الهراوي بتاريخ 
  للزواج المدني.

إن هذا النموذج هو ذو ُبعد ديني ألنه يتصل بموضوع درج عليه القانون اللبناني بحيث جعل 
محاكم روحية  صالحية من الزواج حّيزًا خاصًا للطوائف ترعاه بأحكامها القانونية الخاصة وتخِضُعه إلى

و ذو طابع ديني؟ وفيما ًأطلق المشروع، وهو على أساس اختياري وشرعية ومذهبية تابعة لها. إذًا ه
وليس إلزاميًا، توحدت الطوائف جميعها على رفضه. وال تزال نذكر التجّمعات والتظاهرات والمواقف 

النظر عنه بعدما ًأقّر في  فالشديدة العدائية لطرح هذا المشروع مما أجبر مجلس الوزراء على صر 
  إحدى جلساته.
ال هذا المثال، ال أذكر شخصيًا أن موضوعًا دينيًا سّبب خالفًا بين اللبنانيين ودفعهم إلى فيما خ

  توّسل العنف دعمًا لوجهة نظرهم، في سياق هذا الصراع الطويل الذي فاق الثالثين سنة.
أما عن الطائفية السياسية فالحديث عنها يطول في تداخل الديني بالسياسي وتداخل السياسي 

  . وهناك فرق كبير بين الطائفية والدين.بالديني
وبالفعل، فإن الدين يدعو إلى الرحمة والسالم والمحبة وٕان كانت بعض الفئات تتوسله في تأكيد 
أطروحاتها المتطرفة التي تشكل عنفًا كالميًا وهو تمهيد للعنف المادي الذي لم تقّصر في استعماله أي 

بصورة أخص عن الطوائف المارونية والسنية والشيعية حدث تطائفة في لبنان مع األسف. وهنا أ
  والدرزية.

ولست هنا ألدخل في تعداد النصوص الدينية التي تبّرر استخدام العنف لدى المسيحيين 
والمسلمين، وهذا شأن أسعى إلى مجانبته حتى ال أدخل في نقاش يحول مسار المداخلة عن إثبات أن 

مل مستقبًال، سببًا الستخدام العنف. بل إن العنف مرّده إلى مشاريع الدين لم يشمل ماضيًا وحاضرًا، وآ
سياسية تتوسل الطائفية لتغطية مصالحها الشخصية وامتيازاتها في صيغة الحكم وتوزع األسالب 
والحصص، وتعميق مفهوم الزبائية والمحسوبية. وهذا هو سبب األزمة الراهنة. ذلك أن الصراع 

قواعده فإن للصراع أيضًا قواعده.  قافلبنان. وكنت أكرر دائمًا كما أن لالتالسياسي ليس له حدود في 
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أما في لبنان فإن الصراع ال قواعد له وال قيود، فكل شيء مباح: العنف الكالمي مباح، والسجال 
التجريحي والتحريضي وحتى التكفيري. كما أن الصراع بال أدب ال في المخاطبة وال في توفير أي 

العنف الكالمي أحيانًا أشد إيالمًا من العنف المسّلح وٕان كان كالهما مذمومين. ولنا في  حرمة. ولعلَّ 
  األزمة الراهنة خير شواهد على صحة القول.

جديدة في بعض المناطق حتى على مستوى سّلم القيم  اً يوميًا تتراكم وقائع جديدة لتخلق أوضاع
بنى خارج نظام القيم اللبناني الذي تراكم عبر مئات اللبناني. إن قيمًا جديدة لدى بعض المجتمعات تُ 

  السنين ليبنى ما نسميه ونفخر به أمام العالم وهو العيش المشترك.
أين أصبح مشروع الدولة الواحدة أمام تعاظم أدوار الطوائف التي تأخذ أحجامًا تتجاوز في 

منه المساعدات وتقيم  معظم األحيان حجم الدولة، وتنسج عالقات مع الخارج مباشرة وتتلقى
المؤسسات، وترعى أفرادها من المهد إلى اللحد؟ أي دور يبقى للدولة في ظل هذا المشهد؟ وهل ثّمة 

  ضطرابات وآثار حرب الصيف الماضي؟أمل لقيامتها مجددًا بعد اال
وفي ظل هذا المشهد المحزن يتسابق عامالن، عامل االستقرار الذي يبدو صعبًا، وعامل 

  والفتنة الذي نسير عليه بخطى سديدة. المواجهة
ما نستطيع تأكيده هو أن ليس للدين موقع في هذه المواجهة، وٕان كان من يصطف في 
المواجهة مسيحيين ومسلمين. ولكن الجديد هذه المرة هو أن المسيحيين يتواجهون وكذلك المسلمون 

- اليوم من مواجهة مسيحية ليس في مقابل بعضهم البعض ولكن ضمن كل طائفة. فالخوف والخشية
شيعية، ال سمح اهللا. وهذا إن دّل على شيء -درزية وكذلك من مواجهة سنية- مسيحية وربما درزية

  فإنما على أن الدين براء من العنف، وأن أسباب المواجهة ال تعدو كونها مواجهة سياسية بامتياز.
دينية كالتي نسمعها أحيانًا في ولعّل االنزالق إلى هذه المواجهات يستعير لتعبئتها شعارات 

المالعب الرياضية، أو في المظاهرات والمواجهات الدامية التي حدثت منذ أشهر: سّب الصحابة يقابله 
سّب أهل البيت. وفي هذه المواجهة استعادة لتاريخ االنشقاق الكبير الذي حصل غداة وفاة الرسول 

نيًا وٕان اكتسب الحقًا وفي مراحل متأخرة، لباسًا عليه السالم، وهو باألساس انشقاق سياسي وليس دي
  دينيًا.

إساءة استعمال الدين وتوظيفه فحسبي اليوم أن أتحّدث، عن موضوع حيوي ومهم هو 
وهو موضوع يطرح إشكاليات تتصل بالنصوص  واستغالله لتبرير العنف واإلرهاب والتوّتر،

على كتف المعاناة التي عاشها اللبنانيون  والتفسيرات، وبين ما هو مقدس وما هو بشري. ونحن هنا
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والفلسطينيون ودفع ثمنها أبطال الجيش اللبناني ضباطًا وأفرادًا، وكذلك بعض األبرياء الذين سقطوا 
  جميعهم في مواجهات "مخيم النهر البارد".

نقارب، بطرح هذا الموضوع، مسألة مأزومة، بل أيضًا، وخصوصًا، العالقات القائمة داخل كل 
المسيحية فحسب. إذ إن أّول ضحايا التطرف والتكفير هم -ين وليس على مستوى العالقات اإلسالميةد

أتباع الدين نفسه الذي ينّصب البعض ذاته للدفاع عنه باعتماد وسائل تكفير اآلخر المختلف، أيًا كان 
ذلك أن القائمين  هذا "اآلخر". وبالفعل، إن أول ضحايا "نهر البارد" مثًال، هم المسلمون أنفسهم.

بإرهاب نهر البارد كانوا يزعمون أنهم يقومون به "باسم" المسلمين و"عنهم" و"لمصلحتهم"، ومسلمو لبنان 
  وفلسطين منهم براء.

بون  وكل ذلك باسم الدين... ويعمد بعض رجال الدين من أهل التعصب والجهل، مّمن ُيَنصِّ
الذي ال يشاركهم نظرتهم، إلى ترويج بعض البدع  أنفسهم حماة للدين ويعملون على تكفير اإلنسان

والتفسيرات التي تعيدنا إلى عصور الظالمية والجهل، عبر اإللغائية واإلقصائية والنبذ والعنف والقتل، 
وفق قاعدة من ليس معنا فهو ضدنا، متجاهلين حق اإلنسان بالحرية التي منحتها الرساالت السماوية 

  ).29ن ومن شاء فليكفر" (سورة الكهف، اآلية رقم إلى الناس. "فمن شاء فليؤم
انطالقًا من هذه القاعدة القرآنية الثابتة، فإن دعوى الدفاع عن اهللا سبحانه وتعالى، وهو ليس 
بحاجة لمن يدافع عنه، تؤدي إلى تكفير الرأي اآلخر. من هنا تنطبق مقولة  التفجير والتكفير وتحليل 

اإلرهابية وضد اإلنسانية، كما في "نهر البارد"، ولعلها تجد مبرراتها في  قتل اإلنسان والقيام باألعمال
بعض التفسيرات الخاطئة أو المغالية داحضة كرامة اإلنسان وحرية تفكيره وسالمة وجوده، وهو الذي 
  ًخِلَقْت األديان من أجله، وهو خليفة اهللا على األرض كما هو الذي ُخلق على مثال اهللا سبحانه وتعالى.

ويطيب لي هنا أن أذكر أن الموحدين الدروز أخذوا بالقاعدة القرآنية التي أشرُت إليها وما ورد 
) وثبتوا حرية المعتقد، فجاء 6أيضًا في القرآن الكريم "َلُكْم دينكْم ولي ديني" (سورة الكافرون، اآلية رقم 

اآلخر فهذا ال يضرك في شيء  لدى الموحدين "عليكم بأنفسكم وال يضركم كفر إذا آمنتم" أي إذا كفر
  اتباعًا للنص القرآني الكريم.

وفق هذه القاعدة الشرعية تكّرس حرية المعتقد عند اإلنسان، وهي تعني في هذا السياق اإلقرار 
بحق االختالف واحترام هذا االختالف إلى أقصى الحدود، دون تقييد أو تحديد ودون ترك مهمة 

كان بما في ذلك رجال الدين المذكورون أو الذين يّدعون لباس رجل  االستنساب والتقدير في ذلك ألي
الدين أو علوم الدين، وهم منها براء كما نشهد مع بن الدن على المستوى الدولي، وكما نشهد مع 
بعض المشايخ والعمالء المزّيفين في خضّم معركة نهر البارد وخارجة في لبنان، الذين يكّفرون اآلخر، 
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نف والقتل واإلرهاب وتقويض أسس الدولة المدنية باسم الدين، على ِغرار ما حلموا به من ويتوّخون الع
  إقامة إمارة في الشمال تمهيدًا المتدادها رّبما إلى كل لبنان وأكثر...

ال يمكن اإلرهاب في االستيالء على منطقة جغرافية أو على مخيم واتخاذه رهينة مع أهله، بل 
وي القلوب ويأسر الضمائر، هوفظاعًة وفتكًا حينما يستولي على العقول ويستهو يكون أشّد إيالمًا 

ويرهن أصحابها. وهذا ما نشهده في لبنان والعالم العربي واإلسالمي األرحب، سواء بالسالح أو دونه، 
 عبرالتكفير والنبذ وٕالغاء اآلخر. وهذا النبذ إذا ما انسحب على الحياة السياسية يشكل مبررًا لتخوين

اآلخر المختلف الذي ال يشارك هذا الزعيم أو ذاك وجهة نظره، أو ال يشارك في هذا الموقف السياسي 
أو ذاك، إنه لعمري االستبداد بعينه. ولعل االستبداد الديني هو أشد وطأة من االستبداد السياسي ألن 

  التابع في دنياه فقط.، بينما االستبداد السياسي يأسر ةاالستبداد الديني يربط المؤمن دنيا وآخر 
فسياسة التكفير لدى بعض المسلمين والمسيحيين، والقائمة على التمسك بالرأي الواحد ورفض 
التعددية، وممارسة الطغيان من فئة على فئة، أيديولوجيًا وسياسيًا واجتماعيًا ونفسيًا، هي إساءة للدين 

سة أن اإلسالم والمسيحية قد كفال حرية كما هي إساءة الستعمال الدين. وقد تناسى منظرو هذه السيا
اإلنسان في أن يكون مؤمنًا أو ال يكون. وهذا هو االحترام المطلوب في مجتمعنا الذي يعاني من 
مساوئ التطرف والغّلو واإلرهاب، ويقضي على إمكانية التقدم إلى عصر تحّل فيه قيم حقوق اإلنسان 

  من عصور الجهل والتعصب واالنغالق. وحفظ كرامته وٕاخراج عالمنا العربي اإلسالمي
الحوار هو الذي يبعد شبح األصوليات، ويخفف من التوترات، وأساسه احترام اآلخر المختلف 
واالعتراف المتبادل، واإلقرار بأن التعدد سّنة إلهية "ولو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة" (سورة المائدة رقم 

الرسالة القائم على حفظ الخصوصيات لتشكيالته المتعددة -لد)، فكيف بالحرّي في لبنان الب48، اآلية 5
ثقافيًا ودينيًا. ولعل المدخل إلى ذلك هو تحريم استعمال الدين كسبب تبريري في العنف وسند توظيفي 

  في السياسة أيضًا.
إننا مدعوون أيضًا للتفريق بين التدين والتطرف، بين الدين والطائفية، بين العمل السياسي 

هو سباق للخدمة العامة وٕادارة الخير العام، وبين السعي لألصولية حتى على حساب تهديم الذي 
الكيان والدولة. ولعلنا مدعوون ألخذ العبرة مما وصلنا إليه من أعذار في كل المعايير، بحيث لم تعد 

حالت الدولة القاعدة الحقوقية هي التي تحكمنا بل قواعد اإلسفاف واالستخفاف بعقول الناس، حتى الست
أو ما تبقى من الدولة مستباحًا في سبيل إثبات وجهة النظر وتغليب المصلحة الشخصية على 

  المصلحة العامة.
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ورغم ما يشغلنا هذه األيام وخاصة، في حمأة الصراع الذي نشهده وما يتخلله من عنف على 
لنا لوهلة أنها أصبحت وراءنا، جميع المستويات، فإن ثمة فئات لبنانية تسعى إلى استعادة أدوار لها خ

ذلك أن المؤمن ال ُيلدغ من الجحر مرتين. ولكننا بتنا مقتنعين أن اللبنانيين، أو على األقل بعضهم 
الفاعل، لم يتعلموا شيئًا من دروس الماضي غير البعيد ومحنه. وليس ما يمنع بعض القوى السياسية 

لحة جديدة. هذه المرة أتساءل هل إن لبنان سينجح من التسّلح مجددًا في سبيل خوض غمار مغامرة مس
في تجاوزها كما نجح في الماضي عبر اتفاق الطائف الذي توفرت له إمكانيات دولية قد ال تكون 

  متوافرة له اآلن لمنعها.
وبعد، فإن إثارة الغرائز الطائفية في الخطاب السياسي تشكل ضربة دائمة ومستمّرة لوثيقة 

امل انقسام، وصورة جلية الستغالل الدين في االشتباك السياسي كالمطالبة باستعادة الوفاق الوطني، وع
صالحية رئيس الجمهورية أو الطلب إليه التعّهد باتخاذ مواقف فئوية دون أن يفهم المطالبون بأن رئيس 

دل الجمهورية في لبنان قد تحول من فريق سياسي إلى رمز لوحدة الوطن، بعدما أّمن الدستور المع
للرئيس الماروني حصانة فوق المؤسسات وفوق التجاذبات، خصوصًا إذا ما توّلى هذا المركز من 
ُعرف بحكمته وتعّقله وقيادته الرزينة بما يجمع اللبنانيين ويساهم في مكافحة األصولية التي شهدناها 

يدة ال سمح اهللا، باألمس في نهر البارد، ونشهدها اليوم في بعض النفوس والعقول وغدًا في بؤر جد
  فيكون رمزًا للوطن يجمع وال يفرق.

إذا كان السياسيون مستفيدين من هذه المواجهات، فأي دور لرجال الدين في منعها وفي تحريم 
استخدام العنف، لفظيًا كان أم مسّلحًا؟ أال يجدر بالمرجعيات الدينية التي لم تشترك سابقًا في أي 

ت التجربة، أال يجدر بها أن تقوم ِبحراك فاعل لمنع هذه المواجهات مواجهة ذات بعد مسّلح كما أثبت
والحؤول دون تفاقم االنقسامات وما تجّره من ويالت على صعيد الناس وتهديد للبنان الصيغة والدور 

  والرسالة؟
أي توجيه ُيعطى لرجال الدين الذين هم على تماّس مع الناس، في المسجد والكنيسة وفي سائر 

  لتوعية الناس، ال سيما جيل الشباب المتحمس، لدرء الفتنة التي هي أشد من القتل؟ المنابر،
وقى اهللا لبنان شر الفتن، وألهم ناسه وعي جمال وعظمة بلدهم الذي عرف ماضيًا محنًا 
ومآسي ولكنه عرف أيضًا كيف يخرج منها ويرمم حاله وناسه وحجره. أُكتب على اللبنانيين أن يمضوا 

  رميم ما تهّدم وفي إصالح ما تأسس؟عمرهم في ت
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  الحوار الثقافي والديني
  من منظور ثالثة مؤتمرات عالمية

، ًأتيحت لي فرصة حضور ثالثة مؤتمرات 2006أيلول  16آب و 24في الفترة الواقعة بين 
  عالمية حول حوار األديان والثقافات.

شهر آب والتاسع والعشرين منه،  في مدينة كيوتو اليابانية ما بين الخامس والعشرين مناألول 
إيطاليا بين الثالث من أيلول  Assiseفي  والثانيبدعوة من المؤتمر العالمي ألديان من أجل السالم. 

ورشة العمل الثقافية بدعوة من وزارة الخارجية والثالث والخامس منه بدعوة من منظمة سانت إيجيديو. 
  أيلول الجاري. 16و 12الفرنسية بين 
مؤتمرات مهمة جدًا بغية إلقاء الضوء على مداوالتها ونتائجها وفي وقت شكك فيه هذه ال

الكثيرون في جدوى هذه المؤتمرات، وبخاصة بعد ما نسب إلى قداسة البابا بنيديكتوس السادس عشر 
م في جامعة راتسبون األلمانية وردات الفعل العنيفة، إن على مستوى النخبة والمراكز الدينية الرسمية أ

على صعيد الرأي العام اإلسالمي في مناطق عديدة من العالم، مما يوحي أن سنوات طويلة من حوار 
األديان والثقافات أطيح بها بمجرد تصريح جرى الحقًا توضيحه وتفسيره، وأنه لم يهدف إلى اإلساءة 

  إلى مشاعر المسلمين وٕالى نبيهم الكريم.
إلى هذه الدرجة من الهشاشة، بحيث إن موقفًا  فهل حقًا أصبح الحوار اإلسالمي المسيحي

كموقف البابا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويحيي شياطين الماضي البعيد بمآسيه ومواجهاته وحروبه 
وآالمه. أم إن مثل هذه المواقف تشجع أكثر على المضي في هذا الحوار بغية تعميقه وتنزيهه والتأكيد 

  على أهميته.
بدء، من استعراض موضوعات هذه المؤتمرات تباعًا والتعريف بها والحديث  وال بد، بادئ ذي

ل الخوض في مسألة انسحاب بعض المواقف من قبل بعض المراجع الدينية العليا على أعمالها بعنها ق
بعد تصريح الشيخ يوسف قرضاوي عن الشيعة وورشة  Assiseوقد تزامنت بصورة خاصة في مؤتمر 

  ح قداسة البابا المشار إليه.عمل باريس بعد تصري
، وهي منظمة عالمية، WCRPوبالفعل، لقد دعت المنظمة العالمية لألديان من أجل السالم 

مركزها نيويورك، إلى عقد هذا المؤتمر بحضور ما يقارب األلف شخصية من العالم ينتمون إلى أكثر 
دى اليابانيين وحسن االستقبال والقدرة من سبعين بلدًا. وال يستطيع المرء إال أن يتذكر حسن التنظيم ل

الفائقة على توفير كل الوسائل لضمان سير المؤتمر على النحو المخطط له. كما ال يسع المشارك إال 
أن يتذكر أهمية العمل التطوعي لعشرات الشباب والشابات اليابانيين الذي سهلوا على المشاركين 
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نظيره في شعوب العالم. كما  از بأدب عال وتهذيب رفيع قلّ إقامتهم، مع اإلشارة إلى أن هذا الشعب يمت
  من النظافة والترتيب. العالية يلفت المشارك الدرجة

أما المؤتمر الذي توزع في جلسات عامة وورش عمل مصّغرة، فقد تناول الموضوعات الرئيسية 
  التالية:

الموضوع درء النزاع ويشمل هذا  : تحويل الصراعConflict transformation المحور األول:
  والتوسط والتفاوض والتصالح والشفاء.

ويتضمن هذا المحور بنود نشر الديمقراطية، والحكم الصالح،  بناء السالماشتمل على  المحور الثاني:
  والتربية على السلم، وحقوق اإلنسان والعدالة، ونزع األسلحة واألمن.

د حول الفقر وعمالة األطفال، وحقوق العائلة، ومرض وفيه بنو التنمية تركز على مبدأ  المحور الثالث:
  نقص المناعة والبيئة.

لقد حضر الحفل االفتتاحي رئيس الوزراء الياباني كويزومي، وكان لألمير حسن بن طالل 
كلمة تحدث فيها عن اإلرهاب والعنف والسالم والمشاكل العالمية التي تثبت نوازع اإلرهاب، وقصور 

ن احتوائه بسبب غياب العدالة في تطبيقات القانون الدولي، وأبرز أهمية حّل السياسات الدولية ع
المشكلة الفلسطينية كمدخل للتخفيف من حدة صراع الحضارات والثقافات. وقد انعكس الموضوع 
الفلسطيني مادة سجالية حادة في الحفل الختامي بين كبير قضاة فلسطين من جهة، وحاخامات يهود 

  برزت عمق الصراع وخطره على كل خطوة حوارية في المستقبل.من جهة ثانية، أ
، بمناسبة الذكرى العشرين للصالة Assiseأما لقاء منظمة السانت إيجيديو فقد عقد في مدينة 

. وقد رأى 1986المشتركة لألديان كلها، دعا إليها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في خريف سنة 
ذكرى البابا الراحل وجهوده تكون في االستمرار في الرسالة التي أطلقها المنظمون أن أهم تحية توجه ل

منذ عشرين سنة، إذ دعا ممثلين عن جميع األديان السماوية وغير السماوية إلى لقاء وصالة في مدينة 
Assise  اإليطالية وهي مدينة القديس فرنسيس المبجل تبجيًال كبيرًا لدى الكاثوليك في العالم، والذي

  ض الحمالت الصليبية وعاش فترة من حياته في مدينة اإلسكندرية.عار 
وقد ُعقد اللقاء تحت شعار ألجل السالم في العالم: األديان والثقافات تتحاور. وقد حضر اللقاء 
مئات من الممثلين لمختلف الطوائف واألديان في العالم، وكذلك أساتذة جامعات وباحثين وٕاعالميين 

ة على رسالة حوار نيا، في استعادة للقاء سنوي تدعو إليه هذه المنظمة األميورجال دولة دين ودن
األديان والثقافات، والمؤتمنة على رسالة البابا الراحل في االنفتاح على جميع المعتقدات والتوجيهات. 
ومن المعروف أن هذه المنظمة قد نظمت في كل سنة بمثل هذا الوقت من شهر أيلول مؤتمرًا في 
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، تنقلت في السنوات األخيرة من ليشبونة إلى برشلونة إلى باليرمو إلى آخن إلى ميالنو إلى ليون مدينة
  .Assiseوهذه السنة العودة إلى نقطة االنطالق أي في 

وقد كان متوقعًا أن يحضر البابا الحالي هذه الذكرى، أو على األقل أن يستقبل المدعوين في 
 أن أيًا من االقتراحين المقدمين من المنظمين لم يتم الموافقة عليه، لقاء خاص في حاضرة الفاتيكان. إال

بل اكتفى البابا بتوجيه رسالة إلى اللقاء، حملها وألقاها الكاردينال بوبار رئيس المجلس البابوي للثقافة 
والحوار. ومن المؤسف حقًا أن ال يحضر البابا هذه الذكرى التي أطلقها سلفه الراحل والتي تشتد 
أهميتها في هذه الظروف الراهنة حيث التوتر يزداد حدة وهوة الخالفات تتسع رقعة مواجهاتها، وفي 
كثير من األحيان لم تقف عند حدود االختالف في اآلراء بل شملت أيضًا استعمال وسائل العنف 

  وأحيانًا اإلرهاب.
ضها استعادة لمواضيع وقد اشتملت الندوات التي ُعقدت هذه السنة العديد من الموضوعات، بع

اإلفريقية والعائلة وحضارة   –جرى بحثها في السنوات السابقة خاصة في مواضيع العالقة األوروبية 
التعايش في زمن الحرب وبناء السلم، والتضامن وحب اهللا والعولمة، والصراعات التي تشكل تحديًا 

ية. وٕانني لمتوقف بصورة خاصة عند للحوار والحوار المسكوني والفقر والحوار مع األديان اآلسيو 
ندوتين، األولى التي تتصل بإحياء ذكرى البابا الراحل يوحنا بولس الثاني الغائب الحاضر في هذا 
اللقاء وفي هذه المدينة بالذات. والثانية حول مستقبل لبنان. هذا اللبنان الذي تربط أعضاء سانت 

  إيجيديو به محبة كبرى وعالقة وثيقة.
ت ندوة إحياء ذكرى البابا الراحل استعادة لمواقفه وانفتاحه ودأبه على مالقاة اآلخر وٕاذا كان

المختلف، والتحاور معه والقبول به واحترامه، فإن ندوة لبنان اختلط فيها السياسي بالديني والخيبة 
يل ضد بالرجاء، خاصة أن توقيتها قد صدف بعد أيام قليلة من وقف األعمال العدائية من قبل إسرائ

لبنان. وقد اشترك في هذه الندوة وزير  الثقافة د. طارق متري وكل من المطران بولس مطر واألستاذ 
محمد السّماك ود. سعود المولى وكاتب هذا المقال، أمام جمهور غصت فيه القاعة الكبرى 

ير شخص. وهذا يعكس مقدار االهتمام الكب 700المخصصة، والتي زاد عدد الحاضرين فيها على 
الذي يوليه المنظمون والمدعوون واإليطاليون لهذا البلد، خاصة بعد وصول جنود إيطاليين إلى جنوب 
لبنان لمساعدة هذا البلد في إرساء السالم في تلك المنطقة. وقد كان وجودنا في إيطاليا مناسبة للقاءين 

روما، والثاني مع رئيس هامين، األول جرى مع رئيس الوزراء رومانو برودي في مركز الحكومة في 
بعد انتهاء حفل الختام. وقد أّكد الرئيسان لنا ضرورة  Assiseجمهورية إيطاليا الرئيس نابوليتانو في 
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الحفاظ على الهدوء في الجنوب لئال يدمر لبنان كليًا من قبل إسرائيل إن عادت المواجهات المسلحة في 
  تلك المنطقة.

، حول الشيعة، فقد ألقت بأثقالها وأثرت على رضاويريحات الشيخ الدكتور يوسف قأما تص
أجواء المؤتمر، خاصة بعدما أبدى العديد من رجال الدين السّنة استغرابهم لصدور مثل هذا الموقف 
من قبل مرجعية دينية مرموقة معروفة بالوسطية واالعتدال، مع ما اتسم به هذا الموقف من الحدة في 

  العام. هنتناول الشيعة وحزب اهللا وأمي
أيلول، فقد جرى افتتاحها في  16و 12أما ورشة العمل الثقافية التي عقدت في باريس بين 

قصر األليزيه بحضور الرئيس جاك شيراك الذي ألقى كلمة افتتاحية تحدث فيها عن أهمية إبراز البعد 
لمجتمعات المدنية بين متوسطية وتعزيز وتقريب المسافة الثقافية بين الشعوب وا-الثقافي للعالقة األورو

بلدان هذه المنطقة، بحيث إن توثيق هذه العالقات يمنع صدام األصوليات ويبعد التطرف ويقضي على 
اإلرهاب، هذا فضًال عن تداعياته اإليجابية على توثيق عالقات التعارف والتقارب والتعاون والتفاعل 

  في منطقة هي مهد الحضارات ومنطلق الثقافات واألديان.
عبد و ا أن السيدة سوزان مبارك وولي عهد المغرب موالي رشيد واألمير غازي من األردن كم

اهللا غول وزير خارجية تركيا والبروفسور أندريا ريكاردي مؤسس منظمة السانت إيجيديو، تعاقبوا على 
يه في الكالم مشددين على أهمية هذا المسار الذي أطلق في باريس، ويمر في محطته الثانية في إشبيل

متوسطية -األورو ندإسبانيا وينتهي بعد سنة في اإلسكندرية في مصر، باالشتراك مع مؤسسة أنا لي
  للحوار بين الثقافات.

لقد ُقّسم المدعوون إلى ورش عمل صغيرة عقدت جميعها اجتماعاتها في قصر المؤتمرات 
ست التي توزع المشاركون عليها ة الفرنسية، وقد تضمنت الحلقات المالدولية في جادة كليبير في العاص

  الموضوعات التالية:
  الهوة الثقافية، الذاكرة، التاريخ، وتهدف لحفظ التراث في مختلف البلدان. الحلقة األولى:
  الصورة والنص المكتوب: الحلقة الثانية:

فالصور كأدوات متميزة للعنف الرمزي الذي تشنه فئات ضد أخرى تلعب دورًا أساسيًا 
  لصالت االجتماعية والثقافية وتهديمها.في بناء ا

  الواقع الديني المتنوع والمجتمعات: الحلقة الثالثة:
وتهدف إلى مساءلة العالقات السائدة اليوم بين األديان والمجتمعات، فما يخص اليهود 
والمسيحيين والمسلمين، وٕالى تحسين قيمة التعددية والتنوع في هذه العالقات. كما 
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المسيحية في الشرق، وٕالى واقع اإلسالم في أوروبا، كما قدمت تقييمًا  تطرقت إلى واقع
  نقديًا للحوار بين األديان على الصعيدين الداخلي واإلقليمي.

  التحديث االجتماعي: الحلقة الرابعة:
وُتمنح األولوية ألمور مشتركة في المنطقة أبرزها إصالح قوانين األحوال الشخصية 

  النساء والشبيبة وتطوير منطق الحكم.ونشرالديمقراطية ودور 
  :ةالتربي الحلقة الخامسة:

ويحتل هذا الموضوع أهمية بالغة في منطقة غالبية سكانها من الشبيبة ويتم التعبير 
  عنها بمحو األمية، وتطوير التعليم الثانوي واإلصالحات التربوية والتعليم الجامعي.

  لمشتركة:القيم المتقاسمة، القيم ا الحلقة السادسة:
احترام التنوع الثقافي وحقوق األقليات والتنمية البشرية وٕارساء الديمقراطية كقيمة 
مشتركة ونشر التسامح (مكافحة العنصرية ومعاداة السامية ومعاداة السامية ومعاداة 

  اإلسالم) وحقوق اإلنسان والتنوع الثقافي.
الحلقة الثالثة، واعتبرت وثيقة  وقد ساهمُت شخصيًا بورقة قدمت ووزعت على المشتركين في

  .المتوسطية-من وثائق ورشة العمل حول موضوع المسألة الدينية والمجتمع في المنطقة األورو
وزير الخارجية الفرنسي ممثًال الوزارة، ووزير  من أما في الحفل الختامي الذي حضره كلٌّ 

وس، ومدير عام األونيسكو ساتورا. فقد الخارجية اإلسباني المعروف جدًا في لبنان ميكيل أنخل موراتين
متوسطي على مستوى هيئات المجتمع المدني -أثنوا جميعهم على أهمية استمرار هذا المسار األورو

وشخصيات ثقافية وفكرية، بما وصفه موراتينوس بأنه دبلوماسية المواطنين. وقد ذكرني قوله ذلك 
المسيحي  –عاد الفريق العربي للحوار اإلسالمي بوصف مماثل تناوله البروفسور أنطوان مسرة عندما 

من جولته في الواليات المتحدة األميركية السنة الماضية، بعدما زار العديد من المراكز الدينية 
والجامعات والكونغرس "بدبلوماسية الشعوب". ويبدو أن الدبلوماسية الرسمية أصبحت قاصرة عن 

بين الدول، مما يحتم إشراك المواطنين والشعوب بهذه المهمة  استيعاب المعطيات الجديدة في العالقات 
الجليلة، على ما عّلق أحدهم. وكما أن الدين مهم جدًا وخطير جدًا ليترك أمره لرجال الدين فقط، يبدو 

  وخطيرة لتترك لرجال السلك الدبلوماسي الرسمي فقط. جداً  أن الدبلوماسية أيضًا مهمة
من اللبنانيين شاركوا في هذه الورشة من كل الطوائف والمناطق مع اإلشارة إلى أن العديد 

  واالختصاصات.
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وفي الختام، ال بد من اإلشارة إلى أن ما ُنسب لقداسة البابا بنيدكتوس السادس عشر في 
محاضرته قد ألقى بثقله على ختام الجلسة الختامية بعدما اتصل بعلم الحاضرين المسلمين خاصة 

ونبيهم، مما دفع بالبعض إلى التصريح عالنية أن الحوار اإلسالمي المسيحي أقواله عن اإلسالم 
والعالقة بين أوروبا والعرب والمسلمين أصبحت في خطر إذا استمرت مثل هذه األقوال وٕاذا لم يرجع 

  البابا عن تصريحاته هذه.
اعيات مثل هذه إن هذه المنطقة المتنوعة واألكثر توترًا في العالم هي األكثر عرضًة لتلقي تد

التصريحات التي ال تفيد إال المتطرفين الذين يجدون فيها سبيًال لدعم تطرفهم والفئة األكثر عرضًة 
للخطر هي المعتدلون من كل األديان والطوائف، مما يوحي أن على العاملين في الحوار بذل المزيد 

ارها مرحلة يجب اجتيازها بالحكمة من الجهد الستيعاب نتائج هذه األزمات وتلقي هذه الصدمات، واعتب
  والعقل إلى أن تأتي أيام أحسن.
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  البابا يوحنا بولس الثاني والمسلمون
لعلنا نستذكر، نحن اللبنانيين، قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بما أعطاه للبنان من أهمية في 

بدءًا من إرسال البعثات حياته الحبرية والتخفيف من المعاناة التي عاشها اللبنانيون زمن الحرب، 
البابوية وصوًال إلى الدعوة النعقاد السينودس من أجل لبنان في فترة مفصلية جاءت بعد وقف إطالق 
النار واالقتتال، وٕاقرار وثيقة الوفاق الوطني، ليعطي بدعوته هذه دفعًا للعالقات اإلسالمية المسيحية في 

  لبنان.
ر هذا المجمع إال من قبيل التأكيد على حرصه على ولم تكن دعوته الطوائف اإلسالمية لحضو 

رؤية لبنان بجميع شرائحه، مسلمين ومسيحيين، متضامنين في مواجهة قضاياهم المصيرية. وقد توَّج 
أعمال السينودس بإصداره اإلرشاد الرسولي الذي، للتذكير، جاء يصوب األثر السلبي الذي تركته 

  ن المجمع بعد ارفضاض أعماله.بعض فقرات النداء األخير الذي صدر ع
واإلرشاد الرسولي يتضمن تحديدًا أمرين مهمين: األول هو دعوة المسيحيين، وال سيما منهم 
الكاثوليك، إلى العيش بسالم مع شركائهم المسلمين لحفظ لبنان الذي وصفه بأنه رسالة، واألمر الثاني 

التضامن مع عالمهم العربي. وكلتا  هو دعوة المسيحيين، والكاثوليك منهم على وجه أخص، إلى
الدعوتين تهدفان من جهة إلى إخراج المسيحيين من العزلة التي تركتها جراح الحرب في لبنان، وٕالى 

  توكيد دورهم العربي بأنهم جزٌء ال يتجزأ من هذه البيئة التي يعيشون فيها.
دًا في العالقات  اإلسالمية وكان انفتاح البابا على المسلمين مثاليًا حيث إنه شكل فتحًا جدي

المسيحية، ليس فقط بانفتاحه على المسلم كإنسان يشارك المسيحي في بعض أوجه إيمانه، وٕانما على 
  المسلمين كمجتمع تجمعه بالمجتمع المسيحي قيم روحية واحدة بوجه دعوات اإللحاد.

م المركزية، إن في دعوته وال ينسى اللبنانيون والعرب المواقف السياسية للبابا في نصرة قضاياه
للحفاظ على وضع مدينة القدس، والحرص على الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة 
دولته، ومعارضته الشرسة لحرب العراق، وانفتاحه على كل المراكز اإلسالمية األساسية، ودعواته 

  المتكررة إلى لقاءات تحت شعار الحوار بين األديان والثقافات.
كما أن المسلمين والعرب يحفظون للبابا دعوته جميع المسيحيين لمشاركتهم في الصيام في 
آخر أيام شهر رمضان المبارك. وهو الذي وضع موضع  التنفيذ مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني، 

  التي تعترف بالمسلمين على أنهم من أهل اإليمان اإلبراهيمي.
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ن يتمم البابا في حياته الحبرية الخطوة اإلضافية المنتظرة، إن ولربما انتظر المسلمون والعرب أ
لجهة االعتذار عن مآسي الحروب الصليبية التي شارك فيها بعض أسالفه أو لجهة اإلقرار باإلسالم 

  كدين عالمي.
فزيارة الجامع األموي في دمشق، ربما كانت برمزيتها جوابًا على هذين االنتظارين، وٕان لم 

حة، كما يذكر له أنه هو الذي تدخل لتقديم قطعة األرض المناسبة إلقامة المركز يعلنهما صرا
اإلسالمي والمسجد في روما، كل ذلك إن دّل على شيء فإنما على حقيقة قيادته للكنيسة ونقلها من 
مرحلة االنغالق والخصام مع اآلخر إلى مرحلة االنفتاح والعولمة، دون أن ينسى مناهضة الظلم 

  ن والقهر وسائر المآسي االجتماعية.والعدوا
كما أن توجهه إلى الشبيبة وٕاعادة إحيائه لحركة الشبيبة الكاثوليكية، ولقاءه الشبيبة المسلمة، وال 
سيما في المغرب، أدّلة على رؤيته ألهمية الشباب في مستقبل األمم، وتركيزه على  الوديعة التي 

  شعوبهم وأممهم.استودعها إياها بأن يكونوا على قدر آمال 
البابا يوحنا بولس الثاني ربما كان قليًال القول عنه بأنه رجل تاريخي ألنه طبع التاريخ بأعماله، 
ولكنه بالتأكيد رجل إيمان تبدو على محياه معالم الروحانية وظواهر النورانية التي تعكس ما في داخله 

  من حب عميق وٕايمان مبارك.
  ي.إنه صاحب رسالة ذات بعد إنسان

وقد سبق أن قلت في موقع آخر إنه بغياب البابا يوحنا بولس الثاني يذهب اإلنسان وتبقى 
  الرسالة.
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  هل سقط الحوار اإلسالمي المسيحي؟
د عودة السالح إلى الشوارع، وتصاعد حدة اإلشتباكات في الجبل، وانتشار عدوى أمام مشه

حايا والجرحى وتعميم الخراب والشلل ووقف المواجهات المسلحة بين أبناء الشعب الواحد وسقوط الض
  المرافق العامة وتعطل الحياة المدنية، ماذ عسانا أن نتوقع.

فبالرغم من حديث الحوار الذي هو ليس حوارًا بل دعوات متناقضة للتفاوض على قسمة الحكم 
قف عاجزين عن والمنافع وصراع األقطاب في تحديد موقع لبنان أمام الصراعات السائدة في المنطقة، ن

التأثير في مجرى األحداث وفي وقف االنزالق نحو الفتنة والشرور المستطيرة التي ال بد أن تؤدي إلى 
  أضرار فادحة على الكيان والصيغة والنظام.

ولعل التساؤل األبرز والمتعلق هو لماذا ينزلق اللبنانيون دومًا إلى الفخ نفسه من االحتراب 
هذا الشعب من تجارب ومحن الماضي غير البعيد؟ لماذا يدفع اللبنانيون أثمانًا  الداخلي؟ لماذا لم يستفد

في سبيل تحقيق مصالح الغير؟ لماذا يحمل اللبناني سالحه لقتل مواطنه اللبناني أو إلذالله أم إلغائه؟ 
  وماذا حقق الحوار اإلسالمي على مدى الثماني عشرة سنة المنصرمة؟

وي في عقول الناس تشكل حالة مرضية. وال ينفع القول أن الشعب ال شك أن بذور الصراع الدم
اللبناني المتنوع قد حقق إنجازات كثيرة في مكتسباته التاريخية من العيش الواحد. وعبثًا نكتفي بأن 
نتغنى أن في كل مسلم شيئًا من المسيحية وأن في كل مسيحي شيئًا من اإلسالم. كما عبثًا نكتفي 

هو مصدر غنى وليس سببًا للنقمة. ومن نافل القول أن فترات السلم األهلي أكثر  بالقول أن التنوع
  أهمية من أوقات المحن واألزمات.

كنت دومًا من القائلين أنه إزاء تنامي موجات التطرف والعنف أصبح الحوار اإلسالمي المسيحي 
ا أن حوار النخبة لم ينجح في مأزومًا. فثّمة لغتان، واحدة للجماعة وأخرى موجهة لآلخر المختلف. كم

أن يخرج من الغرف المغلقة لكي ينسحب وتعمم فائدته على عموم الناس. هذا فضًال عن عدم تحديد 
الحد الفاصل بين الديني والسياسي بحيث رأينا رجال دين وأحبار يحرضون على اآلخر في المسجد 

الت إبعاد السياسيين عن استغالل المشاعر والحسينية والكنيسة ومختلف دور العبادة. كما لم تنفع محاو 
  الطائفية لتحقيق التعبئة تحقيقًا لمصالح ذاتية.

  أما اليوم، فماذا عسانا نقول؟
لقد حذرنا كما اآلخرون وهم كثر من الوقوع في شباك الفتنة. وقد جاء تعطيل المؤسسات 

لقوة هي الفيصل الحاسم، ال الدستورية لكي يحل الشارع، محلها في بت النزاعات وحل الصراعات. وا
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بل العنف عوض السالم، والتهديد عوض الحوار، والشتم عوض التخاطب، واإللغاء عوض االعتراف، 
  واإلقصاء عوض اإلقرار، والتجريح عوض االحترام.

أيها اللبنانيون، اتقوا اهللا وعودوا إلى رشدكم، اليوم قبل الغد، لئال تستفحل األمور وانكسار 
  العيش المشترك وتقسيم لبنان حتى يسهل ابتالعه. الصيغة وفرط

  أي دين وأي إيمان، أية وطنية وأخالق ذلك الذي يجري اليوم باسم ماذا ولمصلحة من؟
هل باإلمكان استدراك الفاجعة قبل وقوعها وهل باإلمكان استدراج بعض المخلصين إلنقاذ 

  الوطن.
  ولعل الخيار المطروح هو هو منذ زمن لم يتغير.

  نريد لبنان وطنًا ودولة أم ساحة وملعبًا. ولكل من الخيارين مستلزماته ومتطلباته. هل
الدولة والوطن يعنيان الطائف وصيغة العيش المشترك وٕارادة الحياة والعيش أسوة بسائر الدول 

  والشعوب.
الساحة والملعب يعنيان أننا قبائل متناحرة لمصلحة الخارج الذي يصفي حساباته على حساب 

  مصلحتنا الوطنية.
  ولعل المهم التأكيد على أمور ثالثة:

  األول، أن ال شيء في السياسة يستحق أن تسفك من أجله نقطة دم واحدة.
الثاني، أنأي طائفة مهما عال شأنها وكبرت إمكانياتها ال تستطيع أن تهيمن على سائر الطوائف 

رق معنى القهر الذي الزمها تاريخيًا وعلى الوطن أو أن تلقي عليهم القهر خاصة إذا كان هي تع
  وتحاول أن تلقيه على غيرها.

الثالث، منتصر اليوم ال يدوم غدًا وغدًا يوم آخر ولنا تجارب غنية من التاريخ القديم والحديث 
  والقريب.

أما الخروج من األزمة الراهنة فهو دعوة إلى كلمة سواء بيننا نحن اللبنانيين النتخاب رئيس 
مهورية وتشكيل حكومة من مستقلين تسحب المسلحين من الشوارع وتفرض سلطة الجيش توافقي للج

والقوى األمنية وتعد قانونًا لالنتخاب وتجري العملية االنتخابية وفقًا له وعندها ليحكم من يحوز أكثرية 
  الشعب اللبناني.

ين على أساس الحوار القهر والعنف والتعرض للكرامات ال يبني وطنًا. ما يبنيه إرادة اللبناني
الصادق المفضي إلى التسوية، وبناء ذاكرة جماعية من الماضي البعيد والمتوسط والقريب تنطلق من 
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مآسي الحرب اللبنانية وتتعظ من العنف الدموي األخير لتؤسس لمستقبل يقوم على المسالمة واإلستغفار 
  والتعقل.

رض علينا بعد تكّبد الكثير من الخسائر ولكن ألم يحن أوان هذه التسوية التي إن لم نخرجها ستف
في األرواح والممتلكات والتصّدع إن لم نقل فرط البنيان الوطني. بذلك نجّنب الحوار اإلسالمي 
المسيحي والعيش المشترك من السقوط. أفال يستحق اللبنانيون أن توفر دماؤهم لتحقيق غلبة أو 

  انتصار ضّيق وعابر.
  محن.اللهم أِق لبنان شر ال
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  1"دور المعرفة في بناء حوار األديان"
العديد من الناس يعتقدون أن حوار األديان يقوم أساسًا على المجاملة وحسن اإليناس وبراعة 
الكالم. ويكفي للنجاح فيه أن يملك "المحاور" ناصية الخطابة وحسن التعبير كي يصنف على هذا 

  النحو.
ه حافلة بمثل هؤالء "المحاورين" الذين يعدون بالعشرات واحسب أن منتديات الحوار في أيامنا هذ

ويتولون النصح واإلرشاد ويتصّدرون المجالس والتجّمعات ووسائل اإلعالم ويخضعون إلغراءات 
  المقابالت ويوحون بأن الحوار بخير وأن ال مشكلة بين الناس وال بين األديان.

ار يستحق أكثر من هذا التوصيف لقناعتي أن أميل إلى االعتقاد وبعد خبرة هذه السنوات أن الحو 
  ال حوار إذا لم يسلك سبيل المعرفة وهي على مستويات عدة:

وفيها التعرف على القدرات الشخصية، فليس العلم وليست المعرفة وليست كمية  المعرفة الذاتية:
تيعاب مدركات العالم الخبرة والتجربة هي التي تصبغ هوياتنا وحدها، ذلك أن ثمة بعدًا آخرًا يتصل باس

  من حولنا.
وهي تتصل باإليمان الشخصي، فالمحاور المؤمن هو الذي يسعى إلى نجاح  المعرفة الدينية:

الحوار في الوصول إلى مبتغاه وهذه المعرفة تأخذ بعدًا أخالقيًا بحيث يشكل الصدق والنزاهة عاملين 
  مؤمنين. مؤثرين في تهيئة األجواء المناسبة لقيام حوار عاقل بين

اإللمام بالثقافة الشخصية وبثقافة اآلخر لفهم أبعاد التصرف  وعمادها المعرفة الثقافية:
الشخصي في المناسبات واألعياد بحيث ال يمكن فهمها فهمًا عميقًا إن لم تنطلق من المعرفة المسبقة 

  باإلرث الروحي لديني كما ولدين اآلخر.
النطاق الذي سبقت اإلشارة إليه ذلك أن الحوار ال يقوم  بمعناها األوسع وبما يتجاوز المعرفة:

على أساس الهوتي بمعنى حوار األديان، بل هو باألحرى حوار أتباع األديان الذين يتوسلونه سبيًال 
  للتركيز على المشتركات والتأسيس عليه إلرساء حالة من التفاهم والسالم واالحترام المتبادل.

ذ بعين االعتبار هواجس اآلخر ومخاوفه وٕارساء المسعى الجاد لتبديد ال ينجح الحوار إذا لم يأخ
  هذه الهواجس وٕازالة المخاوف.

وكم واجهتنا في عملنا الحواري مآزق تّتصل بتجاهل هذه اإلشكاليات والقفز فوقها ومحاولة تمييع 
  ال بل تضييع جوهر االختالف.

                                                 
  .2009أيار  8في ندوة ملتقى الفكر المدني للتنمية بعنوان عاليه/الرسالة االجتماعية ) 1(



 71

الصراحة والنزاهة ويؤسس على أساس الندية وال يستقيم الحوار إذا لم ينطلق من الفهم ويمر عبر 
والمساواة ويهدف إلى العدل واإلقرار بأن التعدد سّنة إلهية، وأن التنّوع مصدر غنى، وأن الحوار ذو 
نفس طويل في المجتمعات المتنوعة. فليس هو أجندة تدرج فيها موضوعات تتم معالجتها وتنتهي 

في طويل ُيتابع دون كلل أو ملل ويستمر باستمرار الحياة بانتهاء االجتماع بل هو مسار أخالقي وثقا
المشتركة القائمة على التنّوع المنتج دومًا وأبدًا. كما أن ثمة مشكالت تستوجب حوارًا للتخفيف من 

  انعكاساتها على الحياة الواحدة.
التعبير  ولعل ما يشكو منه الحوار في أيامنا هذه هو الجهل القائم لمعنى الحوار بحيث دخل هذا

سوق المزايدة السياسية حتى ليكاد ال يخلو خطاب سياسي واحد من استعمال هذه الكلمة. فيختلط 
مفهوم الحوار بمفهوم التفاوض كاختالف مفهوم التوافقية بسياسة اإلمالء. وهذا يتوجب ضرورة إعادة 

  تحديد معاني التعابير والكلمات.
هيم ومصطلحات بتغييب الحقائق وااللتباس في وقد يكون من المحاورين أيضًا من يخلط مفا

فهمها فيسقط في هدم جسور المسافات وخلق أرضية الحوار الهادف الذي يخلو من االرتجال ويفتقر 
  لروح الصبر ويمتلئ بالضجيج دون نتائج محسوسة.

في  لعلنا مدركون أ، الثقافة والهوية صارتا مشكلتين في عالم اليوم وصار الدين مكونًا جوهرياً 
تفسير الظواهر السياسية واالجتماعية واالقتصادية مما يحتم القول بأن الحوار مع اآلخر أمسى ضرورة 

  ملّحة وقدرًا محتومًا.
وٕاذا ثار الحديث عن فكرة الحوار، فالمقصود بذلك أن تتحول الممارسة العشوائية للحوار إلى 

المستشار طارق البشري الذي يضيف عن ممارسة منّظمة وواعية على ما يقول عضو فريقنا العربي 
مقصد الحوار بأنه يمّثل حركة اجتماعية ذات أدوات عديدة لإلفصاح عنها، ومن تلك األدوات الندوات 
والمؤتمرات والبرامج ومطالب وتوجهات األطراف المتحاورة، ومن ثم فإن الحوار ال يسبق فيه اإلعداد 

ملية تراكمية تتداخل مراحلها وتتجّمع على مدى زماني التنفيذ كالتصميمات الهندسية، وٕانما هو ع
  .1متطاول نسبياً 

إن من  شروط نجاح هذه المؤتمرات والندوات أن ترسل إليها نماذج مناسبة تحسن التحدث بلغة 
  الحاضرين فيها وتتقن التوجه إلى العقل اآلخر.

                                                 
المسألة اإلسالمية المعاصرة: المالمح العامة للفكر السياسي اإلسالمي في التاريخ المعاصر  )1(

  .82ص  2005دار الشروق 
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المنعقدة في الغرب  وكم من مرة أصبنا بخيبات األمل لنماذج بعض المسلمين في المؤتمرات
بحيث ال يدركون وال يعرفون وال يحسنون التوجه إلى عقول الغربيين فيبقى الحوار مثل حوار الطرشان 
ال بل أكثر إساءة إلى القضية التي نسعى ألن نرفع عنها ضرر الغرب. كمثل تعاملنا أحيانًا كثيرة في 

لتعبير عن عدالة قضيتنا في المحافل الدولية قضية وال أعدل هي القضية الفلسطينية وعدم قدرتنا على ا
بما يسهم في شماتة اآلخرين بنا بحيث نضّيع جوهر قضّيتنا بأسلوبنا الجاهل وعدم معرفتنا لملّفاتنا 

  وكيفية الدفاع عنها.
وهذا يعيدنا إلى منطلق الحديث عن ضرورة توافر المعرفة في بناء الحوار، إذ ال يوجد تواصل 

ال عبر الذات وفي الثقة بالنفس دون عداء وفي اإللمام باألديان المقارنة وأولها حقيقي مع اآلخر إ
معرفة ديننا وارثنا الروحي وثقافتنا التي تنتمي إليها. وهل من مجال لهذه المعرفة ووسيلة سوى الكتاب 

  الذي نحتفل ببيروت عاصمة عالمية له هذه السنة!
زيد المخاوف ويغذي التطرف ويتبدل التسامح الديني إن الجهل يدعو إلى االنغالق على الذات وي

بالتشدد وفرض الفكر الظالمي مكان الفكر النّير، كما ال يمكن االنطالق في موضوع الحوار إال من 
  خالل عملية استعادة ووعي وتبّصر في اإلصالح وبناء النموذج الحواري.

إرثًا كبيرًا لإلنسانية في تحصيل ويفاقم الجهل إحجام النشء الطالع عن المطالعة التي شكلت 
المعارف واالستعاضة عنها بالتسلية وأساليبها. فعوض أن يشكل اإلنترنت مجاًال للمزيد من تحصيل 
المعرفة، استغل من قبل األكثرية الساحقة من مستعمليها في سبيل تضييع الوقت وقتله دون رقيب وال 

  حسيب.
إلى وقفة تشخيصية لمآزق الحوار المأزوم على قاعدة أين نحن من تلك المفاهيم؟ السؤال يحتاج 

الجهل في أيامنا هذه. لعل الماضي يلقي بثقله علينا ويمنعنا من التطّلع إلى المستقبل والتبّصر 
  بالحاضر.

ولنا في مثل التجّمعات ما يعطينا األمل، فاإليمان ال يتيح للتشاؤم أن يسود، عّلنا في قابل األيام 
لى الحوار فيخف التوتر وننعم بمرحلة هادئة مستقرة تجعل أوالدنا واألجيال الشابة تجدد نعيد االعتبار إ

  اإليمان بوطنها وتبقى لتعيد بناءه بعيدًا عن العصبية والتقابل. من حقنا أن نحلم وواجبنا أن نعمل.
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  1السعودية في قلب الحوار 
لتي تحاكي بجمالها وتنظيمها األنظار في األسبوع الماضي إلى مدريد، هذه العاصمة ا شدت

كبريات المدن األوروبية، والتي اختارها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود 
  لتكون نقطة االنطالق لمشروع كبير يحمل في حناياه األمل والخطر في آٍن معًا.

ت على يد المتطرفين الذين األمل في تقديم صورة جديدة متجددة لإلسالم "المخطوف" منذ سنوا
  يتوسلون الدين لتقديم طروحاتهم السياسية والعنف وسيلة لبلوغ هذا الهدف.

والخطر في أن الملك يخط طريقًا جديدًة ليس من المؤكد أنها محل إجماع المؤسسة الدينية   
المالكة على قاعدة  ذات النفوذ القوي في المملكة والتي راكمت قوتها من توزع المهام بينها وبين العائلة

  لكم السياسة ولنا الدين.
وها أن الملك لم يكتف بإدارة شؤون السياسة بل "تخطى الحدود" وتجاوز الخط الرفيع الفاصل 
بين النطاقين فما هو سياسي لنا وما هو ديني لنا ولكم. ولكن وطبعًا وبالتأكيد خدمة لإلسالم الذي 

سالمي وأمينها العام الشيخ عبد اهللا بن عبد المحسن التركي يفهمه الملك ومعاونوه ورابطة العالم اإل
إسالمًا معتدًال وسطيًا منفتحًا قابًال لآلخر المختلف. ويزداد الخطر إذا عرفنا أن هذا اآلخر ليس فقط 
فرقًا إسالمية قد يتسع لها فضاء اإلسالم الواحد والمتعدد الرحب بل أيضًا من هم من أهل الكتاب يهودًا 

ى ال بل أكثر، أتباع الديانات غير السماوية. ولعل هذه العبارة األخيرة شكلت أحد مظاهر ونصار 
االعتراض من قبل بعض الفريق المسيحي على صيغة البيان الختامي على اعتبار أن بعض 

  التشكيالت المسيحية ال يقر بأن اإلسالم هو رسالة سماوية.
حاديث غير المنضبطة في موضوعات محددة ولم يكن السياسة على جدول األعمال ولكن األ

جعلت من السياسة إحدى مواد النقاش الحاد في ضوء مالحظات بعض المتكلمين فبرزت قضية 
فلسطين والقدس والرابط في المعتقد الديني بين القضية واإليمان، وهذا ليس جديدًا على السجال الذي 

ضية سياسية تتصل بشعب طرد من أرضه وحرم يحكم القضية الفلسطينية لجهة تحديد طبيعتها: أهي ق
حقوقه المشروعة في إقامة دولته وٕانهاء االحتالل، أم هي قضية صراع ديني بين اليهودية من جهة 
والمسيحية واإلسالم من جهة ثانية، تتنازع هذه البقعة من األرض التي شكلت مهدًا للرساالت وعوض 

  عسكرية ال سقف زمنيًا لها وال حدود للمعاناة فيها. أن تكون مساحة للسالم هي اآلن ساحة مواجهة
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ربما لم تعط مبادرة الملك عبد اهللا األهمية الكافية التي تستحقها وهذا شأن ربما كان مقصودًا 
حتى ال تثار حولها االنفعاالت لكننا نحن أهل الحوار من الذين حضروا هذا اللقاء العالمي قدرنا ونقدر 

  لق أهميتها من أمرين:مبادرة الملك التي تنط
  األمر األول الجهة الداعية وهي المملكة العربية السعودية بشخص مليكها. -
واألمر الثاني أنها ربما المرة األولى التي يبادر المسلمون إلى الدعوة إلى حوار بين األديان  -

  والثقافات أو قل بين أتباع الديانات.
عشرات السنين من "الفريق المسيحي" الذي لطالما الحظنا انطالق دعوات الحوار على مدى 

يهجس في موضوعات الحوار ويعطيها أهمية قصوى ويطرح في اللقاءات التي ينظمها موضوعات 
تتصل بصورة اآلخر والتعرف عليه وٕاليه وضمان عملية اإلصغاء المتبادل تمهيدًا لتعارف أفضل وحياة 

  أسلم وأهدأ.
تنظيم مثل هذه اللقاءات أو المبادرة إلى دعوات كهذه ويبدو أن المسلمين لم يكن في خاطرهم 

على اعتبار أنهم ممتلئون بثقافاتهم ومكتفون بعالمهم إلى أن هز هذا العالم تمادي "صراعهم" مع جميع 
األديان والحضارات تقريبًا. ففي الشرق صراع بين المسلمين والهندوس وبينهم وبين البوذين وبينهم وبين 

هم وبين الكاثوليك واإلنجليين في الغرب هذا دون الحديث عن إشكالية الحضور األرثوذكسية وبين
  اإلسالمي في الغرب األوروبي والمسائل المثارة لهذا الوجود.

تشكل مبادرة الملك عبد اهللا تحوًال كبيرًا تاريخيًا لم يكن في ذهن أو خاطر أحد حتى في 
الخيال. إال أن العارفين بسلوك الملك وتاريخه وعروبته الصافية وٕايمانه اإلسالمي العميق يؤكدون أن 

 وضاغطًا، وأن هذه المبادرة انطلقت من أرضية وبيئة يمثل الحراك الفكري والديني فيهما عنصرًا فاعالً 
صورة المملكة التي سادت في السنوات الماضية بأنها تشكل مجتمعًا مغلقًا فكريًا وثقافيًا تبدل أو هو 
على طريق التبدل والتشكل انطالقًا من التعديالت في النظام التعليمي والتربوي إلى تنزيه النصوص من 

مملكة إلى ظهور دعوات االنفتاح والحشرية تكفير اآلخر المختلف من الجماعات الشيعية حتى داخل ال
  في التعرف على اآلخر والنقاش العام الذي يثيره هذا الموضوع.

ولعل الحضور اليهودي الكثيف من دول عديدة لم يحجب أهمية حضور بعضهم من القدس  
ها العربي اليهودية في نطاق –وهذا بذاته يشكل خطوة جريئة غير مسبوقة في تاريخ العالقات اإلسالمية 

  العام.
كما ال تغفل المبادرة الحضور المسيحي العربي وفي هذا السياق تبرز أهمية هذا الحضور 
وضرورة حفظه وتطوره ومساعدته على تجاوز مصاعب األزمات السياسية والحروب والهجرة إلبقاء 



 75

الغرب بصورة التنوع قائمًا في هذا المشرق ومساعدة المسيحيين العرب للمسلمين في التواصل مع 
المسيحي على مدى أربعة عشر قرنًا ما يكفي زادًا  –خاصة ألن من تراث العيش المشترك اإلسالمي 

  إلرساء عالقات متينة ثابتة تؤكد وترسخ هذا الوجود وهذه الشراكة.
ولسنا من الذين يخشون أن الحضور اليهودي ومعالجة التوتر الحاصل في العالقات سيكون 

المسيحية بل أن من تراث هذا التاريخ المشترك ما يمكن المسلمين  –ات اإلسالمية على حساب العالق
  والمسيحيين العرب أن يشكلوا جبهة واحدة في الحوار مع اليهود عندما يحين أوان هذا الحوار الجاد.
ية إننا إذًا نقّيم عاليًا هذه المبادرة ونهنئ جاللة الملك عليها ونعتبر أن هذا المؤتمر كان بدا

وليس أكثر، وأن الحوار لم يجر بل كان جلسة استماع وٕانصات وٕاصغاء وتعارف واكتشاف متبادل 
وهذا بذاته يعتبر أمرًا إيجابيًا. أما الحوار فله أصوله وموضوعاته وأسلوبه وال تخدمه اللقاءات الكبيرة وال 

داد أقل وفي صيغ ورض االجتماعات العامة لذلك فإننا نتطلع ألن يستكمل في دعوات متتالية ألع
العمل: في موضوعات محددة كي يصار فعًال إلى إجراء حوارات وهنا فإن الحوار المقصود هو القائم 
على أساس الندية والمساواة وأن يبغي تعيين المشترك والبناء عليه وتحديد المختلف ومتابعة الحوار 

اإلعالم والنجومية وتسجيل المواقف على  بشأنه، ذلك أن الحوار ال يكون إال بين مختلفين وبعيدًا عن
  النحو الذي ساد في إحدى الجلسات بين بعض المسلمين وبعض اليهود.

ولعلها صدفة طيبة أن يأتي انعقاد مؤتمر الحوار العالمي غداة إطالق فريقنا العربي للحوار 
الوثيقة موضع اهتمام  اإلسالمي المسيحي "وثيقة االحترام المتبادل بين أهل األديان". وقد كانت هذه

كبير من قبل المنظمين ورابطة العالم اإلسالمي وبين المدعوين من كل الفئات. وقد تم توزيعها 
  بالعشرات على أعضاء الوفود.

كما أنني أعلنت باسم الفريق العربي للحوار اإلسالمي المسيحي أننا نضع خبرتنا التي تمتد 
وٕانجازاتنا السيما وثيقة االحترام المتبادل بين أهل األديان ألكثر من عشرين عامًا في ميدان الحوار 

وٕامكانياتنا في تصرف هذا المؤتمر العالمي للحوار والجهة الداعية له لقناعتنا أن لهذا الشرق بمسلميه 
ومسيحييه دورًا يجب أن يقوم به وأن يبادر إليه ال أن يبقى في دائرة المتلقين دومًا المبادرات التي ال 

  بغالبيتها ذات خلفية بريئة. تكون
لقد أتاح هذا المؤتمر العالمي للحوار لنا فرصة اللقاء مع شخصيات حوارية معروفة وبارزة 
وهذا ال يعني أن جميع المدعوين كانوا من هذه الفئة. كما أتاح للجميع فسحة للحديث مع الملكين 

وفير جميع الخدمات. وقد ساعد جو السعودي واألسباني واإلفادة من حسن االستقبال والسخاء في ت
مدريد على توفير كل ذلك وهذا ربما كان أحد أسباب اختيارها مركزًا إلطالق هذه المبادرة. صحيح أن 
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أسبانيا لها تراث عريق في العيش المشترك والحوار بين أتباع الديانات السماوية الثالث ولكن مدريد 
بعض عواصم أو مدن المنطقة بما فيها السعودية منها وهي  توفر أمرًا إضافيًا أساسيًا ربما ال توفره

الحدث وتوفير األمان له إزاء العقول المتخلفة والمقفلة أمام أي  –الرغبة في استضافة هذا االجتماع 
  تطلع إلى المستقبل الذي نصبو إليه محررًا من سلوكيات وأنماط وقيود الماضي بمآسيه وفواجعه.

عالميًا لتغطية المؤتمر وهي بالعشرات أتاحت إلى حد كبير فرصة ولعل الوسائل المتاحة إ
توضيح فكرته وجعل الناس بمن فيهم المتشددون أكثر قابلية لتلقي هذه المبادرة بإيجابية أكبر. وٕاننا 
نتطلع إلى أن تشكل هذه المبادرة أساسًا ونواة المشروع عربي جديد يقف في وجه المشاريع الكثيرة في 

  برزها المشروعان اإليراني واإلسرائيلي.المنطقة وأ
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  القسم الثاني

في قضايا المجتمع المدني وبناء الدولة
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  1حوار الثقافات ويقظة الدور الوطني
حوار الثقافات ال صدام الحضارات عنوان كبير لمشهد مأزوم، ال يقتصر فقط على تأثير 

ام بين الناس، في تسعير الخالف ئيهم إشاعة المحبة والو السياسة فيه بمقدار ما يساهم من يفترض ف
  وتأصيل الفرقة واالنقسام.

وٕاذا كانت بعض السياسات في الخارج، المستندة إلى أطروحات أيديولوجية، قد أدت إلى تحويل 
 أمر طبيعي هو التالقي والتفاعل بين الثقافات إلى واقع مأزوم، فألننا نحن وقعنا في اللعبة التي حاول

اآلخرون استدراجنا إليها فانخلط في ذهننا المقدس والبشري والثابت والمتحول كما يقول أدونيس، حتى 
بتنا أسرى تفسيرات ضيقة األفق تنذر بإزالة الطابع الحضاري المتنور عن هذه المنطقة، بما يطيح 

عنوانها االنفتاح  بالمكتسبات التاريخية في العيش المشترك والذي أنتج ثقافة واحدة بهذا المعنى،
  وموضوعها قبول اآلخر واحترامه ونتيجتها عيش هادئ ومكاسب مشتركة.

ولعل جوهر المشكلة السياسية في منطقتنا العربية، وهو القضية الفلسطينة، قد أوجد مناخًا عامًا 
اء وبيئة خصبة لتصاعد موجات التطرف والغلو على حساب الوسطية واالعتدال. ولربما غالينا في إضف

الطابع السياسي على المشكلة، ونسبة أزمتنا إلى القضية الفلسطينية لنهرب من مواجهة واقعنا الثقافي 
ة صناغ القدسية على تصرفات البعض وشخالمتردي نتيجة تراكم اإلهمال المتعمد للفكر النقدي وٕاسب

  الواقع السياسي والديني.

األديان السماوية الثالثة إلى بؤرة التوتر  من المؤسف حقًا أن تتحول منطقتنا التي شهدت والدة
  الرئيسة في العالم التي تسمح للعنف بالسيطرة، والرغبة بإلغاء اآلخر سبيًال لحل الصراعات.

من تحميل العرب والمسلمين مسؤولية اإلرهاب  2001ولعل ما شهدناه بعد أحداث أيلول 
طنا نحن في فخ االستدراج، أدى إلى تبديل الدولي بمفارقة رهيبة هي تطّوع إسرائيل لمحاربته وسقو 

  صورة الواقع بالحروب العبثية التي لم تؤدِّ إلى أية نتيجة سياسية سوى المزيد من القهر والعذابات.

في ظل هذا الواقع برزت محاولتان لتعزيز فكرة التالقي والتفاعل والخالق: األولى مبادرة 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز.  الرئيس السيد محمد خاتمي، والثانية مبادرة

                                                 
 –في الحلقة البحثية حول حوار الثقافات محور الجلسة الثانية: حوار الثقافات ال صدام الحضارات جامعة سيدة اللويزة  1

  .14/1/2009برسا بالتعاون مع الحركة االجتماعية اللبنانية 
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ولعل هاتين المبادرتين اللتين كانت ساحتهما األمم المتحدة أوحتا بأن العرب والمسلمين نأوا بأنفسهم 
عن المتطرفين الذين تعاملوا مع الهجمة الغربية ال سيما األميركية على منطقتنا بالعنف المضاد. إال 

د جاءتا مقّصرتين في السعي إلى تكريس رغبة االنفتاح وٕارادة االعتدال في الثقافة الداخلية أنهما وبالتأكي
  والتربية السائدة.

إننا ال يمكن أن نقبل أن تكون أطروحة المتطرفين ممثلة لهذا الشرق المعقد، والتي تأخذنا إلى 
قول بأن المواجهة التي استعرت مواجهة إطالقية وتكفيرية وغير متكافئة مع الغرب. وليس من الجديد ال

منذ سبع سنوات ونيف ليست صدامًا للحضارات بمقدار ما هي صدام للجهاالت في كال المعسكرين 
  الشرقي والغربي.

والسؤال المطروح هو كيف نواجه معًا هذا الصدام؟ أو كيف لنا أن نحد من خسائره وارتداداته 
اإلجابة عليه هو كيف لنا أن نعزز حوار الثقافات أمناء  السلبية عنا؟ كما أن السؤال الثاني الذي تجب

  على تاريخنا في هذه المنطقة؟

إزاء هذا المشهد الذي تتصارع فيه قوى التطرف واإلرهاب اإلسرائيلية، حيث تتماهى هذه 
السياسات على أنها الموقف الرسمي لليهود بالتعاون مع التطرف واإلرهاب الرسمي األميركي في 

ى أفغانستان والعراق والمنطقة العربية، مبنية على أيديولوجية تتماهى مع المسيحية الهجمة عل
المتصهينة مقابل فئات إسالمية متطرفة وعنفية تواجه اإلرهاب باإلرهاب وتمارسه أيضًا. كيف لنا أن 

  نخرج من هذا الصدام العنيف نحو المناخ المالئم لتفاعل الثقافات.

المعايير المزدوجة مع قضايانا بعد فضيحة السكوت المشبوه عن  كيف لنا أن نعالج إشكالية
المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في غزة؟ أين هي أوروبا التي تقيم اتحادًا فيما بينها لدول 

  تنادي بالحق والحرية والديموقراطية وحقوق اإلنسان؟

لذي يودي في كل لحظة بمدنيين بعد أين تقف المنظمة الدولية من العجز على وقف العدوان ا
أن عجزت، على مدى أكثر من ستين سنة، عن معالجة قضية عادلة كقضية فلسطين بإعادة الحقوق 

  المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته على األراضي المحتّلة.

قتصر على يكفي أن نطرح هذه اإلشكاليات لنقول إنه إذا كان الحوار مأزومًا فألنه ال ي
ارتدادات السياسات الخارجية على منطقتنا فحسب، بل لعلنا في هذه السياسة نالحظ ما يجري حتى 
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داخل لبنان من تعّطل لقنوات الحوار واستعادة لغة التهديد واإللغاء وتعميم الشتم واالستباحة بعدما 
  .انزلق لبنان من دولة إلى ساحة، مما سمح للدويالت باالزدهار واالنتشار

لقد قلت في نطاق آخر أّن دعوة فخامة رئيس الجمهورية الحميدة لجعل لبنان مركزًا لحوار 
إذ ال يكفي إبداء الرغبة  .الثقافات تستوجب، لصّحتها، أن يكون اللبنانيون على مستوى هذه الدعوة

االعتبار إلى للحصول على االمتياز بل على اللبنانيين أن يثبتوا أنهم قادرون فيما بينهم على إعادة 
  التحاور فيما بينهم قبل دعوة اآلخرين إليه.

أين هي المساحات المشتركة التي ال تزال ناشطة في لبنان؟ المدارس والجامعات أصبحت في 
معظمها ذات ألوان واحدة، والمناهج التربوية قاصرة عن تثقيف النشء اللبناني ثقافة قبول اآلخر 

حًا ومساًء الخالفات السياسية القائمة على التشهير والسّب واحترامه، واإلعالم الذي يعكس صب
  واإلهانة، فأي جيل سيترّبى في لبنان ووفق أّية قيم؟

إّن بلد العيش المشترك يفتقد إلى الكثير من المشتركات. فكّل طائفة بنطاقها، والمربعات األمنية 
إلى اللحد، والدولة مشروع... ذلك أّن تباعد بين اللبنانيين والنظام الطائفي يحبس المواطن من المهد 

هناك قناعة بين اللبنانيين أنها غير موجودة إّال لدفع الفواتير. وحاالت عدم االستقرار تستدرج األموال 
  فساد الناس.إ للزعماء، فتحّولت السياسة بفضلهم من إدارة الخير العام إلى ميدان لألعمال و 

وال نمّل من القول إّن البديل هو المواجهة  ولكن هل من حّل آخر غير الحوار؟ ال نكلّ 
واالحتراب. فلندع إذًا إلى هذا الحوار مهما كانت الصعوبات، وعلى أهل الحوار أن يتحّلوا بالشجاعة 
واإلقدام وأن يسعوا إلى  توفير فرص التعارف والتفاعل، ألّن فشل التجربة اللبنانية ال سمح اهللا سيرتّد 

تي ال مستقبل لها بدون التنوع الثقافي الذي شّكل ميزتها الفريدة. وهنا تبرز على منطقتنا العربية ال
أهمية الوجود المسيحي والحرص عليه من المسلمين قبل المسيحيين. فالمزيد من الوعي في صفوف 
 اللبنانيين إلى هذا الواقع الخطير الذي ينذر بسّد اآلفاق الذي بدوره يؤّدي إلى إفراغ لبنان من كفاءاته
  ويزيد من حدة الهجرة وخطر بقاء لبنان بأيدي القّلة الطائفية المسيطرة باألدوات الكثيرة التي بين يديها.

أّن "الحوار الوطني" الجاري تنقصه الجّدية، وٕاّال ما معنى التأجيل المتكرر للتصّدي للمشكل 
لحرب والسلم. ما األساس الذي يقّوض أسس الدولة وهو موضوع السالح والتصرف به في قرارات ا

يعوزنا يقظة، وأول اليقظة وعي الجامعات أنها ليست فقط لتصدير الشهادات بل لدور وطني جامع 
على أساس التوعية والبحث. ووعي الطالب إلى أن المطلوب منهم ليس فقط الحصول على الشهادة 
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الهادئ، والتمرس وجواز السفر، بل إن المطلوب هو وعي القضية الوطنية واعتماد أسلوب الحوار 
الوسائل  اعتماد واالعتياد على الرأي اآلخر، وعدم اللجوء إلى  العنف في التعبير عن  الخالف بل

  مكان تمترس ومنازعة. لالسلمية التي تجعل من الحياة الجامعية مركز تفاعل وتالٍق بد
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  1الطائف ما بين الماضي والمستقبل: مشروع بناء الدولة""
ي مؤتمر متخصص في السياسة الدفاعية ولسُت بعسكري وال أحّلل الشؤون ماذا عساي أقّدم ف

العسكرية؟ ولكنني قرأت من البرنامج أنه يربط، بكثير من الحكمة، بين توافق اللبنانيين على السياسة 
الدفاعية وعيشهم المشترك وسلمهم األهلي، فُقدِّر لي أن أتحدث عن "الطائف ما بين الماضي 

وع بناء الدولة"، مستفيدًا من بعض تجاربي الشخصية األخيرة في الحوار، ال سيما في والمستقبل: مشر 
اإلسالمي بدور وفاقي - العربي-مونترو حيث اضطلَعت سويسرا والجمعية السويسرية للحوار األوروبي

  وحواري تحت الضوء.

رة لنجاح هذه وٕاذا كان االبتعاد عن األضواء اإلعالمية في خالل حواراتنا الطويلة هناك ضرو 
، أتساءل لماذا تترك ينالحوارات التي ضّمت ممّثلين عن األطراف المتخاصمة في لبنان ومفّكرين مستقلّ 

  نتائج هذه الحوارات تحت الضوء فال نستفيد منها ونراكم عليها؟ فهل ُحّتم دومًا أن نبدأ من الصفر؟

ن كان لها من إيجابية ُتذكر، ففي ال نزال نعاني من تداعيات األزمة السياسية الراهنة التي، إ
أزمة سياسية أم أزمة  تكونها ُطرحت على السطح ولم يعد شيء خافيًا حول جوهرها، وما إذا كان

  مؤسسات وتاليًا أزمة نظام سياسي.

  كيف يمكن لهذا النظام السياسي أن يمتص الخالفات عوض تحويلها إلى أزمات؟

مكونات الوطنية وجعلها قابلة لالنخراط في مشروع كيف يمكن استيعاب التعددية بما يرضي ال
  الدولة؟

يتحّدث الجميع عن بناء الدولة أو عن مشروع الدولة، وهذا يشير إلى أن ثمة قناعة عامة بأن 
منذ االستقالل، والعهود المتتالية  .غير موجودة، أي هي في طور االنشاء المستمر والالمتناهي الدولة

أمام المشكالت عينها التي وبعد ستين سنة على هذا االستقالل نجد أنفسنا تطلق شعار بناء الدولة. 
  حالت، حتى اآلن، دون قيام هذه الدولة وٕاقامة مؤسساتها الدستورية الفاعلة.

                                                 
عمل حول "السلم األھلي" في مؤتمر: "لبنان الحاضر واالنتقال للمستقبل: أسس استراتيجية الدفاع اللبنانية" جلسة  1

15/11/2008. 
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إن القول بأن أحدًا من اللبنانيين يستطيع أن يقدم تصورًا أحاديًا لمشروع بناء الدولة ينطوي على 
إن ما سأعرضه في هذه العجالة مستوحى من جملة أعمال حوارية اشتركت الكثير من االدعاء. لذلك ف

فيها في عّز األزمة السياسية التي انتهت أو ُعّلقت مع اتفاق الدوحة، ومن المسار السياسي الذي 
سلكته األمور بعد هذا االتفاق. ولعل االستنتاج البديهي من األعمال الحوارية التي ساهمت فيها أن 

الفية بين اللبنانيين تتصل بالنظام السياسي، ويدخل في هذا اإلطار موضوعا النظام القضايا الخ
  البرلماني ومفهوم الديمقراطية التوافقية.

وفي ضوء الصيغة التي يمكن االتفاق عليها، ُيطرح موضوع قانون االنتخاب الدائم. ولبنان 
وهو ما حصل جزئيًا مع  –جذرية يستحق أن يكون له قانون انتخاب متّفق عليه ويتضّمن إصالحات 

واألمل من كل قانون انتخاب ومن كل عملية انتخابية في أن يؤديا إلى تجديد  –إقرار القانون أخيرًا 
الطبقة السياسية دوريًا. ولكن مع القانون الذي أقر والذي ستجري على أساسه االنتخابات المقبلة هل 

أم سيبقى مجلس  ؟هذا الهدف، أي تجديد الطبقة السياسيةفعًال ستؤدي العملية االنتخابية إلى تحقيق 
  ًا بإرادة خمسة زعماء.نالنواب مرهو 

وال تستقيم الدولة بدون إصالح قضائي بما يضمن النظام موضوع المساءلة والمحاسبة ووقف 
  الفساد والزبائنية وضمان حقوق المواطن تجاه الدولة والمسؤول.

تصل بالبعد الداخلي لألزمة، فإن دور لبنان ما زال يشكل منذ وٕاذا كانت هذه األمور الخالفية ت
االستقالل مادة خالفية بين اللبنانيين بالنسبة لموقعه في المنطقة. وتدخل ضمن هذا اإلطار عالقات 
لبنان مع الخارج وال سيما سوريا وموقع لبنان في الصراع العربي اإلسرائيلي، وكيفية حل إشكالية 

في لبنان، كما يدخل ضمن هذا السياق ما اصطلح على تسميته االستراتيجية الوجود الفلسطيني 
الدفاعية للدولة وللوطن. وٕاذا كان في الماضي ثمة صراع واحد في المنطقة هو الصراع العربي 
اإلسرائيلي، فإن منطقتنا اليوم حافلة بالصراعات المذهبية واإلثنية والدولية، وعلى لبنان أن يحدد دوره 

  جميعها. إزاءها

هذه هي جّل العناوين التي يقف اللبنانيون فيها في مواقع مختلفة ومواقف متقابلة. وهذا يشير 
  إلى جدية الخالفات القائمة بين المكونات الوطنية.

ومن حق اللبنانيين أن يتساءلوا لماذا يعيشون في حالة مستمرة من عدم االستقرار؟ ولماذا يطرح 
  الدولة واستمرارها ال بل الصيغة والكيان؟عند كل منعطف موضوع وجود 
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لبناني جديد حول النظام السياسي الذي كاد -لقد أبرزت األزمة األخيرة الحاجة إلى حوار لبناني
  تعطيله أن يهز صيغة العيش المشترك التي يقوم عليها الكيان، وال معنى للبنان دونها.

  دون تصريح أو تلميح.ال أعتقد أن شيئًا من باطنية القوى السياسية يبقى 

ويستتبع ذلك القول بأن الديمقراطية التوافقية، وأجدني مّمن نّظروا لها منذ ما يزيد عن الخمسة 
عشر عامًا، يجب أال تؤدي إلى تعطيل النظام البرلماني القائم على قاعدتي األكثرية واألقلية. واألكثرية 

لعيش المشترك يجب أن تكون عابرة للطوائف واألقلية في مفهوم الديمقراطية القائمة على صيغة ا
  والمذاهب ال أن تكون أكثرية من لوٍن واحد حتى ولو تنّوعت باالنتماءات، وكذلك بالنسبة لألقلية.

 يفما رأيناه في األزمة األخيرة أوحى لنا أن الديمقراطية التوافقية أصبحت معّطلة للنظام البرلمان
بح لكل فئة سياسية قابضة على طائفة، أن تتمّتع بحق الفيتو حيث أصبح لكل طائفة، أو باألحرى أص

  بما يعّطل عمل السلطات والدولة ويكاد يودي بالوطن.

لكن الديمقراطية التوافقية، من جهة أخرى، يجب أن تتكّرس في مجلس الشيوخ بعد سلوك مسار 
زها تدريجيًا وفي النفوس إلغاء الطائفية السياسية أو االتفاق على جدول زمني وبرنامج مرحلي لتجاو 

  أوًال.

وال يستقيم بحث عن المستقبل دون محاولة اإلجابة على هذه التساؤالت جميعها وغيرها كثير 
مما ال يتسع له المجال في هذه المداخلة. وهل إن الدستور الحالي كفيل بحلها وفق اآلليات المحددة 

كي يؤمن هذه اآلليات التي بدورها تؤمن االستقرار  فيه أم أننا نحتاج إلى إعادة دراسة اقتراحات لتعديله
  السياسي.

أما بشأن موقع لبنان في هذه المنطقة وعالقاته مع الخارج ومع الموضوع الفلسطيني 
  واالستراتيجية الدفاعية فهذا أيضًا شّكل على مر الزمن جوهر الخالف الداخلي.

حدة ضد الوجود العسكري وقف المسيحيون جبهة وا 1975ففي الفترة السابقة لحرب 
الفلسطيني، على قاعدة أن قوة لبنان في ضعفه. وفي الفترة عينها وقف التحالف الوطني التقدمي مع 
الطوائف اإلسالمية في جبهة مقابلة لهذا الموقف تعتبر لبنان حزءًا من النضال القومي مع الفلسطينيين 

  وضد إسرائيل.
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ة والدرزية في تحالف مع بعض المسيحيين، بينما تقف لقد تغّيرت الصورة وأصبحت القوى السنيّ 
  القوى السياسية المسيطرة على القرار الشيعي في الجهة المقابلة مع بعض المسيحيين أيضًا وأيضًا.

وبغض النظر عن تقويم هذا التبّدل أو هذا التموضع الجديد الذي شّكل اغتيال الشهيد رفيق 
ّم قبل عشرات السنوات لربما وّفر على لبنان الكثير من الخسائر الحريري إحدى محطاته البارزة فلو ت

مع التحفظ على قراءة الظروف اإلقليمية المحيطة بلبنان في تلك الفترة والتي ال يتسع المجال هنا 
  للدخول فيها.

ما يقتضي بحثه هو: هل إن اتفاق الطائف يجيب على األسئلة المطروحة في هذا  نإال أ
  تفكير باتفاق جديد يحل هذه اإلشكاليات المتصلة بالعالقات مع الخارج؟الملف أو يجب ال

أّكد الطائف أن لبنان الملتزم شرعة األمم المتحدة ومواثيقها يقيم أفضل العالقات مع الدول 
الشقيقة والصديقة، ويقيم مع سوريا عالقات مميزة. ومفهوم العالقات المميزة والتطور األخير الحاصل 

  إقامة عالقات دبلوماسية يستوجب تفاهمًا بين الدولتين لتحديد العالقات وتأطيرها. المتمّثل في

ولعل اللبنانيين جميعًا متفقون على استراتيجية هذه العالقات وأهميتها بالنسبة للبلدين، على 
ها من قبل قاعدة االحترام واالستقالل والسيادة. ومن بالغ األهمية أن تكون هذه القاعدة مقبولة ومعموًال ب

  الطرفين حيث ال يكفي أن يتمسك لبنان بها إذا لم تجاره سوريا في ذلك.

واألمر اآلخر الذي يستوجب اتفاقًا بين اللبنانيين ولكنه يحتاج إلى دعم دولي على السواء، هو 
الموضوع الفلسطيني وكيفية ضبط المخيمات وٕادارة العالقات، وٕاعادة بناء الثقة بين اللبنانيين 

لقضيتهم، ولوجودهم في لبنان. فكيف يمكن قبول استمرار الظلم الالحق  للسطينيين وٕايجاد حل عادوالف
بهذا الشعب إلى فترة غير محددة؟ وهل يستطيع لبنان وحده تحّمل عبء إيجاد الحل؟ أم أن على 

  المجتمع الدولي والدول العربية القادرة تحّمل هذه األعباء؟

 اصلة باالستراتيجية الدفاعية، ويؤلمني أن أقول إن التلطي وراء هذتبقى المسألة الشائكة المتّ 
العنوان يبرز لدى األفرقاء المختلفين. فبعضهم ال يرى فيها إال نزعًا لسالح حزب اهللا، وهذا األخير 
يتموضع وراءها لإلبقاء على سالحه. وال أعتقد أن مقاربة على هذا النحو يمكن أن توصل اللبنانيين 

  ألزمة الشائكة واألخطر على اإلطالق.إلى حل ل

  فمن جهة أولى ال تقوم الدولة بوجود أحد األفرقاء مسّلحًا بأقوى مما لدى الدولة.
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ومن جهة ثانية كيف يمكن حفظ سيادة الدولة والسالح منتشر بكثرة بأيدي الجميع ومناطق 
  واسعة من لبنان عصية على الشرعية.

ب اهللا على تسليم سالحه يطرح السؤال: لمن يكون هذا ومن جهة ثالثة، وعلى فرض وافق حز 
  التسليم؟

هنا تبرز صورة الدولة التي هي إما غير موجودة أو في طور التكّون، وهذه هي اإلشكالية 
  الدائمة التي طرحتها في مطلع مداخلتي.

وعلى غرار مطلب المسلمين السابق بإلغاء الطائفية السياسية، ويقابله مطلب المسيحيين 
كذلك يسلك اللبنانيون نفس المسلك  –وكالهما يعرف استحالة األمرين معًا  –بالعلمنة الشاملة 

بموضوع السالح. فئة تناشد فئة أخرى: سلموا السالح إلى الدولة والفئة األخرى تجيب: أوجدوا الدولة 
  حتى نسّلمها السالح.

  وهنا يطرح موضوع بناء الدولة، ووجود الدولة، وشكل الدولة.

دولة ألي لبنان؟ وهل هذه الدولة الموعودة هي على شاكلة الوجبة التي تصل جاهزة إلى 
  البيت؟ أم يجب على اللبنانيين أن يجهدوا إلقامتها؟

لو كان قانون االنتخاب يسمح بتمثيل شعبي يتجاوز مسك بعض الزعماء لمفاصل الحياة 
لمذاهب ال تدين بالوالء لزعماء الطوائف من السياسية من جهة، وٕايجاد كتلة نيابية عابرة للطوائف وا

جهة ثانية، لما كان جائزًا إجراء الحوار إال عبر المؤسسات الدستورية؛ إذ كيف يمكن إنتاج حوار 
وطني خارج المؤسسات الدستورية وما هي جدوى قيامها إن لم تقم هي بهذه المهمة. وٕاذا كان النظام 

سابقًا، فإن الطبقة السياسية مدعوة إلى ضبط الصراع السياسي ثغرات على ما بّينا  من السياسي يشكو
حتى ال يبلغ حدود الحرب األهلية كما أظهرت التجربة المريرة األخيرة التي لم تجّف دماء ضحاياها 

  بعد.

وليس صعبًا على اللبنانيين االتفاق ووضع آلية للتنفيذ. وٕاذا تعذر الوصول إلى نتيجة مباشرة 
دائل حتى ال تقع الحروب، فأقول إن حًال سيئًا ولكن سلمي خيٌر من أنجع الحلول فينبغي دراسة الب

  الموضوعة على نار حامية.
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فلو يأخذ المجتمع السياسي بهذه األفكار أو ببعضها أو بسواها من اقتراحات تطوير النظام 
قى ننادي السياسي في لبنان لكانت ارتسمت مالمح الدولة في لبنان وقامت أساساتها كي ال نب

  ذلك سوف نظل نطرح التساؤالت. اونناشد... وفيما عد

هل يبقى لبنان دولة موّحدة؟ أم أن هذه الصيغة غير قابلة للحياة مما يستدعي التفكير بصيغ 
  اتحادية/فدرالية أخرى؟

هل يجب أن يبقى لبنان في عين العاصفة المسّلحة في المنطقة؟ أم يحتاج إلى فترة اللتقاط 
  مهيدًا لالعتراف بحياده اإليجابي؟األنفاس ت

هل من حل في لبنان إال قيام الدولة المدنية التي تحمي المواطن وتقر بانتمائه المباشر إليها 
  دون حاجة إلى الطوائف وعلى أساس المواطنة؟

  والدمار. نفولكن ماذا بعد الحروب سوى المعاناة والع كل ذلك تساؤالت.

  ن مداميك الحوار العاقل، ولكن الجريء والهادف.ًا مكإن في لقائنا اليوم مدما

  الّلهم استجب.
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  اللبناني –بعض ما قيل في الحوار اللبناني 
  1(*)في سويسرا

  
تحدث الطائف عن الالمركزية اإلدارية الموسعة للحد الالمركزية الموسعة:  .1

ٕاستعادتها إلى الدولة، ألن الطوائف ال حدود لها، من طموح الطوائف و 
لكننا نشهد حاليًا جمهوريات طوائف، فكل طائفة هي جمهورية قائمة 

 بذاتها.

أوجدت الثغرات في التطبيق نوعين من الطوائف: طوائف المحاصصة:  .2
عظمى أساسية، وطوائف أخرى مهمشة.  في السابق كنا نتحدث عن 

جة ثانية.  أما في تطبيق الطائف فأصبحنا مواطن درجة أولى ومواطن در 
نتحدث عن طوائف درجة أولى وطوائف درجة ثانية.  في الحقيقة تشكل 
هذه التوصيفات إحدى عناصر الصراع السياسي القائم بين السّنة والشيعة 
تحديدًا، وهي أحد أسباب األزمة الحالية.  الصراع السني الشيعي يدور في 

شكلو تاريخيًا عامل توازن في لبنان.  ليست  ظل ضعف المسيحيين الذين
عّلة األزمة في النظام إنما تكمن في التطبيقات والممارسة.  وٕاصالح 
الوضع يكون عبر قانون إنتخاب يعمل على إعادة إنتاج سلطة جديدة.  
ماذا يكون موقف السياسيين الحاليين؟  وكيف نصل إلى إتفاق حول قانون 

رف يبحث عن مصيره في نتائج العملية اإلنتخاب خاصًة وأن كل ط
 اإلنتخابية.

                                                 
  السويسري.-مستخلص عن مداخالتي عن حوارات سويسرا حرى تفريغھا من قبل جمعية الحوار العربي اإلسالمي )*(
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نائبًا، هل يستطيع أن يوافق على قانون انتخاب يمنحه خمسة  30من لديه 
نواب فقط! وتتكرر المسألة عندما نتحدث عن إلغاء الطائفية، وندعو 
الطائفيين إللغائها!  إنهم مستفيدين منها فلماذا يلغونها؟  هل هناك وعي 

ع حد لبعض السياسيين الذي يعبثون بمصائرهم لدى الناس لوض
ومستقبلهم؟  هل نحن شعب راشد؟ نقول للسياسيين كفى إستغاللنا وأخذنا 
إلى الهاوية!  إذًا العلة ليست في النص، إنما نجدها في تطبيقاته المشّوهة.  
وعندما نتحدث عن ثغرات في تقييم عملية الحكم، فمن الطبيعي أن يطرح 

أو إبقاءها عندما يكون الجو مالئمًا وهناك توافق، عندها  البعض تعديلها
يمكن الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشتها.  أرى بأن فتح أي باب للتعديل 

 وأي حديث عن التعديل اآلن سوف يطيح برأيي من إمكانية اإلستمرار.

كيف يتم حل المجلس عندما تطرح حل المجلس ومحاسبة الحكومة:  .3
لحل المجلس شروط عديدة نص عليها الدستور وال نريد  قضية المحاسبة؟ 

مناقشتها اآلن.  لكن الواقع يشير إلى أنه ال توجد محاسبة في مجلس 
النواب للحكومة، ولم يجرب المجلس يومًا أن يقوم بهذه الخطوة لحث 
الحكومة على اإلستقالة، ألن المجلس يمثل بأكثرية نوابه الحكومة أي 

 المواالة.

فيما يتعلق بالتوافق حول المسائل خاذ القرارات الحكومية: قاعدة إت .4
األساسية في البلد والتي تحتاج إلى نصاب الثلثين.  ينص الدستور على 
أن القرار يتخذ باألكثرية إال في األمور التوافقية.  وحدد الدستور المسائل 
التي تحتاج للثلثين أو التصويت لكني أرى أنها تحتاج لتفصيل أدق، 

كما يحلو  ينصة وأن هذه المادة يستخدمها جميع األطراف السياسيخا
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لهم.  هناك تكمن األزمة. فالثلث المطلوب يمكن أي يقيل الحكومة في 
حال كان فاعًال. وهناك نص دستوري آخر يوضح أن الحكومة تعتبر 
مستقيلة حتى لو لم تستقل. وهذا النص يتسبب بمشكالت أساسية بين 

ضة مما يشل آلية التقرير، والقضية إذًا في جوهرها ليست المواالة والمعار 
  قضية تصويت.

  الطائف: توازن بين الرئاسات الثالث
في موضوع تأليف الحكومات، كانت هناك هواجس عدة عند صياغة بنود 
إتفاق الطائف، وٕاحدى تلك الهواجس "التخلص من سلطة الرئيس الحاكم غير 

ة قبل تعديل صالحياته الدستورية في الطائف المسؤول"، فكانت السلطة اإلجرائي
  مناطة به منفردًا.

أما الهاجس الثاني فكان تحصين رئاسة مجلس النواب، فيما كان الهاجس 
الثالث تحصين الوزارة وٕابراز كيانية خاصة لرئيس مجلس الوزراء التي لم تكن 

ة جعلت موجودة، فرئيس الوزراء سمي آنذاك "باش كات".  هذه األشياء الثالث
النظام السياسي أقرب ألن يكون مجلسيًا، فتم تحصين مجلس النواب من 
موضوع حله المحصور بحالتين ال تتحققان.  فكروا بهذا التحصين من أجل 
خلق التوازن.  لو وجد عقل مؤسساتي عند القائمين على المؤسسات الختلف 

ثنائية التي حدثت الوضع.  األمر الذي عطل الحكومة في الفترات السابقة هو ال
بين الرئيسين، فعطلت مجلس النواب ودوره الرقابي باإلضافة إلى الحكومات 

  الموسعة، وكذلك اإلئتالف السياسي.
تثبت حكومة الوحدة الوطنية أن المشكلة سياسية وليست مؤسساتية في هذه 
المرحلة.  كان هناك نوع من حكومة موسعة قائمة على تحالف رباعي، وعندما 
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ط عقد التحالف الرباعي، فرطت الحكومة.  السؤال المطروح: عندما نتحدث إنفر 
عن حكومة وحدة وطنية بعيدًا عن اللحظة السياسية، هل المطلوب من حكومة 
الوحدة الوطنية أن تكون أكثر من تحالف رباعي لكي تضم الجميع؟ على أي 

اسية في أساس نريد تشكيل حكومة وخاصًة إذا تعذر اإلتفاق على أمور أس
منابر الحوار كمجلس النواب؟  عندما وضعت السلطة اإلجرائية في مجلس 
الوزراء مجتمعًا كان الهدف منها إشراك جميع الطوائف في القرار السياسي، هذه 
هي فلسفة أخذ السلطة اإلجرائية من يد شخص وبالتالي من يد طائفة ووضعها 

  شاركة جميع الطوائف.في مجلس الوزراء مجتمعًا لكي تكون بمتناول وم
إن الثنائية التي كانت قائمة عطلت الحكم، وتعطلت عبرها المؤسسات التي 
تحّولت بدورها إلى إقطاعات مذهبية.  المشكلة ليست قائمة في النص بل في 
الممارسة، وفي كل مرة يحدث نزاع ينعكس على العالقات بين الطوائف.  إناطة 

إشراك الجميع في القرار السياسي، واعتبرت  السلطة اإلجرائية مجتمعة تم بهدف
مسألة إدارة البالد بأنها شأن يخص عموم الطوائف، للحؤول دون قيام نظام 

  ُيمّيز بين طوائف عظمى وطوائف أخرى ال تشارك في القرار السياسي.
ليست الحكومات مكانًا للحوار، فإن كنت مواطنًا علّي أن أنتظر التوافق في 

أمر صعب ويشل العمل اإلجرائي والعمل التنفيذي.  والحوار  كل الشؤون، وهذا
يكون في المجلس النيابي.  الحكومة هي أداة تنفيذية، والمعترضون على 

وحجب الثقة عنها في مجلس النواب ومحاولة  ضسياستها يستطيعون اإلعترا
إسقاطها هناك. كمواطن عادي أنتظر تسيير القضايا األبسط من تعيين حاجب 

ركي، علمًا بأنه يتعذر أحيانًا تعيين مدير عام بإنتظار الحصول على أو د
التوافق مما يشل الدولة، حيث الطوائف تريد جميعها أن تبصم!  هذه هرطقة 
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دستورية ألن العمل التنفيذي منوط بالحكومات، التي عليها إدارة الخير العام.  
  دة.وأين الخير العام إذا كان التوافق على كل شاردة ووار 

أما توافق الطوائف فهو منصوص عنه في الطائف وفي مجلس الشيوخ الذي 
يعتبر الضمانة األساسية، وليس في مجلس النواب. وٕالى اليوم لم يتم إنشاء 
مجلس الشيوخ بعد، وهو المؤسسة الوحيدة التي تحافظ فيه الطوائف على حقوقها 

القيد الطائفي لتسيير  وضماناتها، ويتم عند إنشائه إنتخاب مجلس نيابي خارج
شؤون المواطنين. اللبنانيون موحدون إزاء القضايا الحياتية ومختلفون ومتمايزون 
في قضايا أخرى، لهذا نص الدستور بالتمايز في مجلس الشيوخ.  أما في 

ة الصحية واإلجتماعية وموازنة الدولة واإلنماء يالقضايا اإلقتصادية والمعيش
ي مجلس النواب.  هذا هو فهمي لهذا النظام ولهذه فكلها تقر في الحكومة وف

  المؤسسات.
  

  قانون اإلنتخاب المركب هو الصيغة االفضل بين النظام النسبي واألكثري
  

ترتبط هذه المسائل األساسية بالسياسة.  أعتقد أن الكل متفق بأن يكون 
 هناك إصالحات، وهيئة مستقلة لإلنتخابات يرئسها قاٍض متفرغ، وتتألف من
عدة ممثلين للهيئات، وهي تحل محل وزارة الداخلية في اإلشراف على 
اإلنتخابات، فتشرف على لوائح الشطب وتتأكد من صحتها وتؤمن إجراء العملية 
اإلنتخابية، وتتلقى الشكاوى أثناء اإلنتخابات وبعدها.  وهناك أمور تفصيلية 

نزاهة اإلنتخابات على حددها القانون كوظائف تقوم بها الهيئة لتؤمن حيادية و 
أن تكون هي أيضًا حيادية تجاه كل األفرقاء.  وضعت اللجنة المكلفة إعداد 
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مشروع قانون اإلنتخاب سقفًا لإلنفاق أثناء اإلنتخاب وتنظيم العملية اإلنتخابية 
وعلى الرغم من وجود السرية المصرفية في لبنان، وقررت الهيئة أن يكون هناك 

لسرية، كما حددت ضوابط لهذه المبالغ التي تتغير حساب خاص غير خاضع ل
بحسب الظروف، وحددت فترة الحملة اإلنتخابية واإلجراءات الممنوعة 

  والمسموحة في العملية اإلنتخابية.
التنظيمات وتقسيم الدوائر موضوع سياسي. إقترحت اللجنة في البداية نظام 

التوافق عليه وترك األمر  دوائر متوسطة الحجم مع نظام اإلقتراع النسبي. فشل
لمجلس الوزراء. لهذا إعترض كثيرون معتبرين أن رجال السياسية لن يتفقوا 

إلى نظام  ت اللجنةعليه لذا يجب أن تقوم اللجنة بهذه المهمة. بعد البحث توصل
مركب لم يتم اإلتفاق عليه بشكل نهائي إنما اعتبر معقوًال، وهو يمكن أن يشكل 

  قاسمًا مشتركًا. 
  

  إحترام إستقالل دولة لبنان
  

أوًال، نطلب من اآلخرين أن يعترفوا بنا كدولة ونحن لم نعترف بها بعد!  
حتى يكون هناك دولة يجب أن يكون هناك تفاهم داخلي أو ما يسمى بالوحدة 
الوطنية اللبنانية، فهي العامل الذي يضمن وجود وٕاستقالل وسيادة الدولة.  في 

ق كل هذه اإلعتبارات.  إتفاق اللبنانيين يعني توافقهم على غياب التفاهم لن تتحق
أولويات بناء الدولة والسياسة الدفاعية والمقاومة...، وال تبقى كل طائفة تتصرف 
كما يحلو لها.  عدم البحث في موضوع سالح "حزب اهللا" إستدرج الطوائف 

غم أن سالح األخرى إلى التسلح بعد التحرير دفاعًا عن نفسها من األخطاء، ر 
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"حزب اهللا" هو مواجهة العدو.  كيف نطمئن الطوائف األخرى بأن السالح لن 
  يرتد إلى الداخل؟

ثانيًا، نحتاج إلى حسم مسألتين: مسألة لبنان كدولة وحيدة تواجه الصراع 
لكي يتمكن اللبنانيون من  اللتقاط األنفاس في هذه المنطقة أو إعطاء إستراحة

لصراع وال نقول بإخراجه من الصراع العربي اإلسرائيلي.  بناء دولة تساهم في ا
 30هذا الصراع له أوجه متعددة، ولبنان أدى قسطه للعلى على مدى أكثر من 

سنة، وعليه أن يكف عن المحاولة العسكرية وينتقل إلى الصراع السياسي 
واإلقتصادي واإلجتماعي، وهو يستطيع بذلك أن يشكل خطرًا حقيقيًا على 

  يل في هذه الميادين، ألنه بارع في المواجهة الثقافية وغير العسكرية.إسرائ
وهناك  أمر آخر هو أن لبنان ليس جزيرة معزولة وسيكون هناك تأثير 
إلنعكاس األزمات في المنطقة والعالم، والتجارب التاريخية تؤكد ذلك.  مثًال 

ع مجزرة كبيرة عندما حصل صراع البلقان بين األرثوذكس والسّنة، كادت أن تق
خالل إجتماع كبير عقده األرثوذكس في البلمند.  ولبنان معرض لتلقي 

 –إنعكاسات أي أزمة ليس فقط بين الدول، بل أيضًا في العالقات اإلسالمية 
  اإلسالمية. –المسيحية، واإلسالمية 

ثالثًا، ليس هناك من هو ضد السوريين، فالكل يطمح إلى إقامة عالقات 
لبلدين إقتصاديًا.  وعند حصول أزمة مع السوريين سيتأثر طبيعية بين ا

اإلقتصاد اللبناني.  لذا فإن من مصلحتنا إقامة عالقات جيدة مع سوريا، لكن 
كيف نقنع السوريين أن لبنان دولة مستقلة؟ لمست صعوبة في الوجدان السوري 
دد باإلعتراف أن لبنان مستقل خالل ندوة حضرتها في صافيتا وكان هناك ع
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كبير من أعضاء مجلس الشعب ومن األساقفة والمشايخ. كيف أقنع السوري 
  بدولة لبنان المستقل وبعض اللبنانيين غير مقتنعين؟ علينا التوافق في الداخل.

رابعًا، في النزاع اللبناني اإلسرائيلي، ليس هناك أحد يتحدث عن الصلح، 
ائيليين.  وٕاذا كان هناك نحن لنا مصلحة في حالة الالحرب والالسلم مع اإلسر 

إسرائيل أن توقف  وادعم أميركي ومن األمم المتحدة واإلتحاد األوروبي فليقنع
إعتداءاتها على لبنان حتى تذهب تلك الحجة، بحيث ال تبقى مشكلة أساسية في 
الداخل اللبناني.  عندما نريد أن نتحدث عن المقاومة يقولون أوقفوا إعتداء 

حق.  ولكن هل يستطيع المجتمع  الدولي منع إسرائيل من إسرائيل، وهذا كالم 
اإلعتداء على لبنان وأن تكف عن طلعاتها الجوية وأن تعيد له أسراه، وتبحث 
جديًا في موضوع مزارع شبعا؟ إذا كان هناك من أمل للبنان فهو في أن يساعده 

بر المجتمع الدولي على تنقية أجوائه الداخلية من هذا الموضوع الذي يعت
موضوعًا خالفيًا أساسيًا.  عندها نعرف مدى قدرة هذا الدعم على منع 

  الخروقات اإلسرائيلية كل يوم.
خامسًا، أطمح بأن يكون لبنان شريك فاعل مع اإلتحاد األوروبي على أكثر 
من مستوى وأعتقد بأن مصلحة لبنان الدخول كشريك أساسي في سياسة الجوار 

وبية.  ال نتحدث فقط عن الناحية اإلقتصادية ولكن األوروبية والمتوسطية األور 
عن المكاسب واإلنجازات على صعيد الثقافي.  ال يمكن لبنان أن يواجه الدور 
اإليراني منفردًا.  إنما واجب الدول العربية أن تسترد من اإليرانيين القضية 

ض العرب الفلسطينية المركزية التي خطفوها منهم.  وال نلوم اإليراني بل ألن بع
  تخلوا عنها.
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  مجلس النواب مكان الحوار يحفظ إمتيازات الطوائف
  

لماذا ينظر إلى مجلس النواب على أنه هيئة الحوار الوطني الدائم؟  ال 
ننسى أن الطائف رفع عدد النواب، بهدف إتاحة فرصة توسيع مروحة تمثيل 

يجري النقاش شرائح المجتمع ولنقل الخالفات من الشارع إلى داخل المجلس، ف
أو الخالف في المجلس وُيسحب فتيل اإلنفجارات الدائمة من الشارع.  هذه هي 

. المهم، ماذا 128- 108فلسفة زيادة العدد.  ال نبحث ماهية الفرق بين األعداد 
حدث في الممارسة؟  وماذا أفرزت قوانين اإلنتخاب؟  ليس لدينا مجلس نواب بل 

وهو أفضل عمل تجاري في لبنان أن زعماء يسيطرون على المجلس،  4-5
تكون زعيمًا تبيع مراكز النيابة للمرشحين، فتفتح وتستدرج عروضًا هي ملك لهم.  

  ما هي إنعكاسات تلك الصفقات؟
أوًال، جعلت النائب أو النواب في الكتل "كمًا" ليس مطلوبًا منهم أن يشرعوا 

زعماء  5-4هناك  بل يصوتوا، ولهذا فإن مهام المجلس النيابي معطلة، بل
يديرون اللعبة السياسية ويتخذون المواقف السياسية. ويظهر الزعماء على 
الشاشات ليشتموا ويتهموا بعضهم بعضًا.  يأتون بوجوه جديدة وبعض األفكار 
إليهام الرأي العام بأنهم يفسحون المجال للناس في تجديد التمثيل.  لكن في 

على منافع ومكاسب والحصول على الحقيقة هناك طموحات كثيرة للحصول 
تعويضات ينص عليها القانون للنواب المتقاعدين، هي بمثابة تنفيعة لبعضهم 

% إذا أنتخب 50وتأمينًا لمستقبلهم.  بعد دورة أو دورتين يستفيدون من تعويض 
  % إذا إنتخب مرتين، وهكذا...75مرة و
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رك وهناك مشكلة ثانيًا، إن الديمقراطية في لبنان محكومة بالعيش المشت
العدد لدى بعض الطوائف التي تشكل عقدة أساسية في أي قانون إنتخابي 
كالدروز والمسيحيين.  هذا اإلصالح البعيد الذي نص عليه إتفاق الطائف 
تجاوز الحالة الطائفية.  ال أتحدث عن اللحظة السياسية والمذهبية المستشرية 

اوز هذه الحالة بتحويل تمثيل فيها، بل أتحدث على المستوى البعيد في تج
مجلس النواب ليصبح على أساس وطني وال طائفي.  والقيد الطائفي يذهب إلى 
مجلس الشيوخ ليحفظ حقوق الطوائف ويشكل ضمانتها.  هذا هو الحل األبعد، 
ولكن مرحليًا ماذا تفعل؟ إصالح قانون اإلنتخاب على أن يتمتع بصفتي 

زان القوى السياسي كما هو اآلن لمرة واحدة الديمومة والثبات، وال يعكس مي
  وبشكل إستثنائي.

ثالثًا، النسبية قد تكون هي األمثل، ولكن لم تجرب في لبنان.  علينا أن 
 50نكن حذرين قبل أن ننطلق إلى النسبية من دون أن نعرف نتائجها.  خالل 

ة، ولكن سنة طبقت اإلنتخابات النظام األكثري.  هناك مصلحة في تجربة النسبي
) لنعرف أين يمكن أن نصل ألنها قد Simulationبعد أن نقوم بإجراء تمرين (

  توصلنا إلى حرب أهلية جديدة!  النسبية قد تكون مغامرة، ربما، ال أعرف.
اب أن يستنفر أحد وكأن و رابعًا، ال يجب عندما نتحدث عن مجلس الن

.  كما ليس لدينا الموضوع شخصي أو طائفي.  نحن معنيون بالمجلس النيابي
معلومات وافية عما يحصل في مجلس الوزراء ألنه مقفل وليس هناك من 
شفافية في البلد.  هناك ما يستدعي إصالحًا جذريًا في إدارة المجلس وفي 
المؤسسة، فإذا إنتقدنا الوضع ال يعني أننا ننتقد طائفة كما أن المؤسسات ليست 

  ملكًا لطائفة أو شخص.
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  الدولية ليست إستتباعًا أو إستقواًء أو وصايةعالقات لبنان 

  
وٕاتفاق الطائف يحكمان موضوع اإلحتالل اإلسرائيلي.   1949هدنة العام 

نص إتفاق الطائف على آلية تحكم موضوع اإلحتالل اإلسرائيلي للبنان، فإذا تم 
تحرير األراضي اللبنانية، هناك إتفاق الهدنة الذي يحكم العالقة وليس المطلوب 

، كما ليس مطلوبًا أيضًا إبقاء حالة الحرب بين لبنان لإجراء صلح مع إسرائي
  وٕاسرائيل حربًا فعلية.

مزارع شبعا هي لبنانية.  وترفض أطراف ممارسة إشراف األمم المتحدة 
عليها، أما سوريا فال تلتزم خطيًا بتصريحاتها الشفهية.  في مسألة المزارع هناك  

لتؤكد لبنانيتها.  عندما بدأت األمم المتحدة بدراسة تصريحات لبنانية وسورية 
الموضوع جديًا وكانت محاولة لصدور قرار عن األمم المتحدة بأن تقوم المنظمة 
الدولية بنفسها بعملية اإلشراف على المزارع،  أثيرت ضجة حول الموضوع بينما 

مواقف من غير المنطقي أن نترك مزارع شبعا مرتبطة بقضية الجوالن.  هناك 
ال تخدم المصلحة اللبنانية.  يجب أن نتوافق على الموضوع وٕاذا لم نستطع 
فكيف نتفق حول الموضوع السوري ومعالجته بصورة واقعية وفقًا للمصلحة 

  اللبنانية الحقيقية؟
ممنوع الخضوع ألي مغريات أو تهديدات، بل نعمل للمحافظة على 

وال يحول اإلستقالل دون محافظة لبنان إستقاللنا الفعلي، إذا تمكنا من تحقيقه.  
على صالته الوثيقة بالعالم العربي، والعالم الخارجي فيما يتعلق بالعالقات 
الدولية.  من الشروط األساسية للتوافق تأمين المساواة الحقيقية بين المواطنين 
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والفئات اللبنانية وتأمين مشاركة الجميع في إدارة شؤون الدولة.  كان مطلب 
شاركة مطلبًا لبعض فئات الشعب اللبناني وهي أساسية لتحقيق التوافق الم

الداخلي والتضامن ووضع حد لإلنقسام الداخلي وللتدخل الخارجي الذي يتغذى 
منه.  إن إزالة الشعور بعدم المساواة أمر أساسي لوقف اإلستقواء بالخارج 

  ي.ئع التدخل الخارجاواإلستتباع له ونزع ذريعة أساسية من ذر 
اإلبتعاد عن أي شكل من الوصاية يحقق مبدأي السيادة واإلستقالل.  
السيادة واإلستقالل والحرية ال تتحقق إال باإلبتعاد عن الوصاية الغربية والوصاية 
الشرقية.  أعود لكالم السيد حسن نصراهللا على شاشة التلفزة ويقول فيه ما 

 –نحياز لمصلحة الوصاية السورية حرفيته: "إذا إمتلكنا الثلث الضامن وأردنا اإل
اإليرانية حالت أكثريتكم دون ذلك"، ويخاطب األكثرية قائًال: "وٕان أردتم الجنوح 
بلبنان نحو الوصاية األميركية الفرنسية وقفنا عائقًا دونكم"، ذلك يؤكد على مقولة 
الالممر والالمقر والالشرق والالغرب التي ينادي بها بطريرك الموارنة، إنه 

  موقف حيادي.
لدينا أمثلة من سويسرا والنمسا.  وجدنا عند السويسريين خالفات داخلية 
كثيرة، أما النمساويين فكانت خالفاتهم مع الخارج أكثر.  حارب السويسريون 
كمرتزقة مع الفرنسيين واإليطاليين وهكذا تقاتل الشعب السويسري، إلى أن حدثت 

ها الطرفان، فتعلم السويسريون من وخسر في 1515معركة "مارينيان"، سنة 
التجربة وقرروا عدم الوقوف والمشاركة في الحرب مع هذه الدولة أو مع تلك.  

  وصنعوا تمثاًال كتبوا عليه:  "إّن جعلنا من الهزيمة خالصًا".
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كتبت شخصيًا بعد حرب تموز التي ولدت أضرارًا مادية ومعنوية، رغم 
الشيعي: "ما الذي  –لنزاع المذهبي السني صمود المقاومة وٕانتصارها، وسببت ا

  يمنع أن نعمل نصبًا ونقول: "إن جعلنا من صمود المقاومة للبنان خالصًا".
  

  وقدرة الدولة دشروط الحيا
  

أوًال، الحياد الداخلي يعني أن ال تكون السلطة التنفيذية في بلد تعددي 
ية تفرض الحياد كلبنان منحازة إلى فئة ضد فئة، وعندما تكون السلطة حياد

  الخارجي.
أما الحياد الخارجي فهو يجمع بين إرادة داخلية ويحتاج إلى إعتراف 
خارجي.  الحياد النمساوي لم يكن لو لم يعترف به اإلتحاد السوفياتي.  فاوض 
النمساويون الحلفاء والروس بشرط إنسحاب جميع الجيوش المحتلة والروس، 

من السالح والقواعد األجنبية، وفضلوا خلو  ووافقوا على وجود حدود دولة خالية
  بلدهم من السالح.

ط الحياد أن يكون حيادًا مسّلحًا.  ما يضمن الحياد هو و ثانيًا، من شر 
ده.  شّكلت سويسرا جيشًا قويًا نظاميًا بشكل و وجود جيش قادر على حماية حد

تماعية على ميليشيا، بحيث يعتبر كل فرد سويسري جنديًا وتنعكس التراتبية اإلج
  التراتبية العسكرية.

ثالثًا، الحياد ال يعني اإلستقالة من المحيط.  سويسرا لم تستقل من محيطها 
  .ي محاربة الشيوعية، والنمسا كذلكاألوروبي، وكانت رأس حربة ف
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إذا إنخرط لبنان في الحياد، لن يستقيل من واجباته العربية أو يخرج من 
ده يتطلب إعترافات خارجية كما حدث في محيطه العربي القومي، ألن حيا

  النمسا وسويسرا.
رابعًا، الحياد يترافق مع الحفاظ على السيادة واإلستقالل.  يتطلب الحياد 
أيضًا شرطي السيادة واإلستقالل، بحيث يتخلى لبنان عن الوصاية األجنبية، مع 

ا. علينا أخذ الضمانات واإلعتراف من سوريا بحياده وهذه هي المشكلة مع سوري
أن نعمل لكي نقنع سوريا بأن لها مصلحة في الحياد اللبناني، وهكذا يلتزم لبنان 

  بأنه لن يكون مقرًا أو ممرًا.
  

  مراجعات لتجربة الحرب وواجب الصراحة
  

هناك عدة جهات أجرت هذه المراجعة أبرزهم المسيحيين الذين عملوا 
أنه لم يصار إلى مراجعة السينودوس من أجل لبنان، وهناك ظلم عندما نقول 

تجربة الحرب.  المسلمون عملوا مراجعات لكنها ليست على نفس القدر من 
  الجدية، واالساليب التي أعتمدت كانت غير كافية.

السيادة هي شأن وطني.  على اللبنانيين أن يقتنعوا بسيادة بلدهم لفرضها 
بها وهي ليست المرة  على الخارج، والحقيقة أن زعماء لبنان في غالبيتهم أطاحوا

األولى.  عندما تستقوي الطوائف على الدولة تعتبر إطاحة بالسيادة والبناء 
الوطني.  السيادة لم تعط الحيز الكافي في الحوار الوطني وهي بمثابة الخالص 

  لنا كأفراد وطوائف.
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المشهد مأزوم بسبب تموضع الطوائف، تموضع سني ودرزي وقسم من 
شيعة ومعهم قسم آخر من المسيحيين... فهل هذا يؤكد أن المسيحيين مقابل ال

الفريق اآلخر يطالب بالحرية واإلستقالل والسيادة؟ هناك فرصة لتحقيقها بعد 
التحول الكبير الذي طرأ على الموقف السني إثر إغتيال الرئيس الحريري فكان 

في المسيحيون الموجودين في الصف اآلخر أن يتقبلوه أكثر ألنه يشاركهم 
  خطابهم األساسي.

اإلستقواء الظاهر من قبل "حزب اهللا" في المشهد السياسي الحالي بالسالح، 
ال تقوم بوظائفها، يجعل األطراف اآلخرين أيضًا يفكرون  ةوالحديث بأن الدول

بالتسلح وبالقيام بوظائف الدولة وهو أمر خطير.  و"حزب اهللا" ال يستقوي فقط 
ات ولديه قيم تختلف عن القيم السائدة في المجتمع عبر السالح إنما لديه مؤسس

البناني.  يكفي أن نرى المجموعات المحتشدة بالصف وبنفس اللباس والخطاب 
اإليديولوجي.  هناك خطأ داخل المجتمع اللبناني، إذ كلما طال الوقت ولم 
نتحدث صراحًة في بناء الدولة وكيف نجتمع أرى أن هذا المنحى سيزداد تكريسًا 

تتسع الهوة بين اللبنانيين، ألنه إذا كانت السياسة في لبنان هي إدارة الخير و 
  العام فما نراه اليوم من قبل البعض هو إستباحة لخيرات الدولة!

عندما نتحدث عن السيادة نسمع بأن الدولة عاجزة عن القيام بوظائفها، 
اتيجية دفاعية، فنحن نحل مكان الدولة!  وٕاذا تكلمنا عن السالح يطالبون بإستر 

وعندما ننتهي من اإلستراتيجية يطالبون بدولة قادرة، وٕاذا أوجدنا الدولة القادرة 
فماذا بعد؟  أرى حقيقًة أن هناك دولة داخل الدولة مما يوصلنا من مأزق إلى 

  آخر.
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كيف تقوم الدولة في ظل الوضع الراهن؟ وكيف نخرج منه دولة إن لم يكن 
أمل في قيام دولة لبنانية تأخذ بعين اإلعتبار  هناك قناعة بها؟ هل هناك

هواجس "حزب اهللا" وتحتضنه، فال نترك مجاًال ألحد باإلبتعاد عن هذا 
  اإلحتضان؟
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  مالحظة هنا يوضع العيش المشترك ثالثة صفحات
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  يوضع هنا الحوار أوالدمار
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يوضع هنا استعادة سلطة المعايير في لبنان اليوم
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  موقع لبنان في الصراع العربي اإلسرائيلي

  من لبنان "الساحة" إلى لبنان "الدولة"
ال ينكر أحد على سماحة السيد حسن نصر اهللا جهاده ومقاومته، وهو الذي حمل عبء هذه 
المقاومة وشرفها مع شريحة واسعة من المجاهدين اللبنانيين الذين دفعوا بالدم ضريبة المقاومة، وظفروا 

، فازدهى لهذا االنجاز عموم اللبنانيين الذين حضنوا المقاومة وساعد كل اللبنانيين، حكومة ريبالتحر 
  وجيشًا وشعبًا، كلٌّ على طريقته في تحقيق هذا اإلنجاز التاريخي ضد العدو اإلسرائيلي.

ج أما وقد أنجز التحرير والتفت حزب اهللا إلى الساحة الداخلية ودخل تفصيالتها وزواريبها، فتو 
دخوله المعترك الداخلي بانضمامه إلى الحكومة وأصبح شريكًا أساسيًا في مجلس الوزراء، وهو الذي 

  أصبح السلطة اإلجرائية بعد اتفاق الطائف.

الصادر عن مجلس  425إن معظم اللبنانيين الذين اعتبروا، كما األمم المتحدة، أن القرار 
الحزب واستمرار المقاومة بحيث أصبح هذا البند في األمن قد ُنّفذ، تساءلوا عن جدوى بقاء سالح 

أولوية جدول األعمال الداخلي طيلة السنوات الست التي أعقبت إنجاز التحرير، كما حضر هذا البند 
  بقوة على طاولة الحوار الوطني اللبناني.

لست هنا في معرض الدخول بتفاصيل المواقف السياسية التي تراوحت بين التصميم على 
سك بالسالح ومعارضة فئات واسعة من اللبنانيين الستمراره، وبالتالي الستمرار المقاومة على التم

  اعتبار أن هذا الشأن الوطني الهام ال ُيحّل إال عن طريق التضامن الداخلي.

عن مجلس األمن ليشير إلى اللبنانيين أن موضوع سالح الحزب  1559وقد جاء صدور القرار 
فلسطينية في لبنان لم يعد مقبوًال تحت أي ذريعة، فانقسم اللبنانيون حوله مجددًا، وسائر الميليشيات ال

ولم يوفقوا في التوصل إلى تسوية مقبولة منهم وال من المجتمع الدولي الذي أصر على تنفيذه. إلى أن 
مآسي شهدنا ما نعيشه اليوم من أزمة كبيرة تكاد تطيح بمقومات الكيان اللبناني، هذا فضًال عن ال

  اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة على هذه األزمة.

من أولى مقتضيات المعالجة سلوك سبيل المصالحة بين اللبنانيين لكي يحصنوا سالمهم 
  الداخلي وال يتحول الخالف بينهم إلى فتنة داخلية.
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كل مشروع التفاهم وبالفعل، ال مناص من إعادة االعتبار إلى اتفاق الطائف الذي ال يزال يش
  الوطني الوحيد بين اللبنانيين، وٕان كان بعضهم يحاول تجاوزه إن لم نقل يحاول االنقالب عليه.

الدولة  ةفاتفاق الطائف الذي أخرج لبنان من مآسي الحرب الداخلية كان مشروعًا وفاقيًا لقيام
لطوائف، ولكنه حّدد أيضًا وتحصينها من الداخل، عن طريق إعادة توزيع المهام والمسؤوليات بين ا

  وخصوصًا األبعاد الوطنية واإلقليمية لدور لبنان في هذه المنطقة.

حسم اتفاق الطائف مسألة وآلية إخراج لبنان من الصراع العربي اإلسرائيلي بمفهوم الساحة، 
الجزء بغية إبقائه ضمن إطار الدولة القادرة على االشتراك بهذا الصراع ضمن إمكانياته ودوره. إن 

  المتعلق من اتفاق الطائف بتحرير لبنان من العدوان اإلسرائيلي قد نص في بنده "الثالث" على ما يلي:

  "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا تتطلب اآلتي:

الل اإلسرائيلي وسائر قرارات مجلس األمن الدولي القاضية بإزالة االحت 425أ ـ العمل على تنفيذ القرار 
  إزالة شاملة.

  م.1949آذار  23الهدنة الموقعة في  ةب ـ التمسك باتفاقي

سرائيلي وبسط سيادة الدولة رير جميع األراضي من االحتالل االت ـ اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتح
، والعمل على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة  الحدود اللبنانية المعترف به دولياً 

على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين االنسحاب اإلسرائيلي وإلتاحة 
  الفرصة لعودة األمن واالستقرار إلى منطقة الحدود".

  يتبين من هذ ا النص الوارد في وثيقة الوفاق الوطني ما يلي:

  زالة االحتالل اإلسرائيلي إزالة شاملة.الصادر عن مجلس األمن يحقق إ 425ـ إن تنفيذ القرار  1

  م.1949ـ التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في العام  2

ـ بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود... والعمل على  3
واالستقرار  تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني... إلتاحة الفرصة لعودة األمن

  في منطقة الحدود.
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إن هذه المبادئ المكرسة في وثيقة الوفاق الوطني، والتي هي موضوع إجماع وطني لبناني، 
وهو باعتراف المجتمع الدولي ومجلس األمن مصدره، بأنه ُنّفذ، وذلك يؤدي  425تعني أن تنفيذ القرار 

اللبناني على الحدود، وتدعيم قوات الطوارئ، إلى االنتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة نشر الجيش 
  أما المظلة التي تحكم العالقات بين لبنان ووٕاسرائيل فهي اتفاقية الهدنة.

وقد أدرك واضعو الطائف األثمان الباهظة التي تحملها لبنان نتيجة دخوله إراديًا، أو إقحامه 
المنطقي المسرود في الوثيقة على النحو  بدون إرادته، في الصراع العربي اإلسرائيلي، ولم يكن اإليراد

المبين إال نتيجة لهذا اإلدراك وتظهيرًا للموقف الوطني العارم بإخراج لبنان من الصراع العربي 
  اإلسرائيلي المسلح، وعدم السماح باستخدامه مجرد ساحة للصراعات اإلقليمية.

منفرد إنما هو قفل هذه ولم يكن إخراج لبنان من الصراع المسلح يرمي إلى تحقيق سالم 
الساحة مع احتفاظ لبنان بحقه في االشتراك بإدارة هذا الصراع كفريق مستقل وفق مصالحة الوطنية 

  والقومية.

حقبة  –لقد أخذ لبنان هذا المنحى بوفاق وطني مدعوم، وبتغطية عربية تمثلت في تلك الحقبة 
ا وذلك لمساعدة لبنان على تولي زمام أموره باللجنة الثالثية العربية وسوري –إقرار وثيقة الطائف 

بنفسه، وكذلك مساعدته على بسط سيادته الكاملة على جميع أراضيه. فيغدو لبنان وطنًا وليس ساحة 
تنقل إليها بعض الدول مشاكلها وصراعاتها وحروبها كما نشهده راهنًا لتصفية حسابات ذاتية أو إقليمية 

إلقرار الوثيقة. واألمثلة عديدة على هذا المنحى العربي الذي دفع مختلفة كما حدث في تواريخ سابقة 
اللبنانيون ضرائب باهظة ثمنًا للصراعات العربية ابتداء من مصر وتوقيع اتفاقية كمب دايفيد، إلى 
الفلسطينيين الذين جعلوا من لبنان قاعدة النطالق ثورتهم بعد تصفية المنظمات الفلسطينية في األردن، 

اق الذي سعى لتصفية حساباته مع سوريا، إلى ليبيا ومزايداتها اإلقليمية، إلى إسرائيل التي إلى العر 
  تخوض حربها ضد سوريا عبر لبنان واليوم على ما نشهده من تدخل إيراني.

ولعل توفر الرعاية الدولية التفاق الطائف يعتبر عنصرًا ضامنًا لسيادة لبنان واستقالله في تلك 
الذي يعتبر نسخة  1559اد المجتمع الدولي وكرسها بأكثر من قرار ليس آخرها القرار المرحلة، وقد ع

  منقحة عن اتفاق الطائف بروحيته وجوهره في حماية لبنان وقيامه الدولة وقفل الساحة.

استمعت مثل سائر اللبنانيين إلى سماحة السيد حسن نصر اهللا في ظهوره المتكرر على 
طروحاته تغييبه لموقف الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في سياق عرض  التلفزيون، وقد الحظت في
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ن ال دولة وال حكومة مسؤولة أخطته للمواجهة مع إسرائيل، وكأن هذه الحرب تجري في ال مكان أو ك
  عن هذا الوطن.

يد وما يقلقني كما يقلق العديد من اللبنانيين هو المرحلة التالية لوقف إطالق النار على صع
العالقات بين اللبنانيين أفرادًا وطوائف. ذلك أن مفهوم الشراكة الوطنية ووحدة المصير الوطني قد ُغّيبا 

  فعليًا عن خطاب حزب اهللا في مواجهته التي استدرج إليها اللبنانيون رغمًا عنهم.

عدوان من هنا، من حقنا التساؤل عن مشروع الدولة وٕامكانية قيامته من جديد من بين حطام ال
اإلسرائيلي. والسؤال المطروح هل إن جميع الطوائف اللبنانية مقتنعة بجدوى وضرورة قيام الدولة 
اللبنانية الواحدة والجامعة التي ال خالص ألحد من دونها وال سالمة وال استقرار. ثم إن هذه الدولة 

ما هم. بمعنى آخر أكان بإمكان المستباحة من الداخل والخارج ألم تعِط اللبنانيين الفرصة لكي يكونوا ك
حزب اهللا والمقاومة أن يقوما بما قاما به لوال هذه الدولة التي أتاحت لهما فرصة التعبير والتنظيم 

  والتسلح والمقاومة؟

أال تستأهل هذه الدولة عناية بعد كل ما قدمته من مجال حر للتعبير والتنظيم والحركة 
  والنضال؟

دركين بالقدر الكافي لفرادة وطنهم، وغير مدركين للنعمة التي أوكلها يقيني أن اللبنانيين غير م
  إليهم وطنهم في إدارته. فهال نستفيد!
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  1نيسان تذّكرللعبرة نسيان للبناء" 13"
لعلني في مقاربة هذا الموضوع أشارك من يرى معي بأن اللبنانيين لم يستفيدوا من 

نيسان جديد.  13ناسبة إلى توفير الظروف ل نيسان، بدليل أنهم ينزلقون في غير م 13دروس 
وال يكفي الحديث السطحي النجومي في وسائل اإلعالم للقول بعدم وجود مشكلة بين اللبنانيين 

  نيسان من جديد أو السماح بوقوع مثل هذه الحوادث المشؤومة. 13تمنع وقوع 

ذه المناسبة منذ أعتقد أن بعض المجتمع المدني واألهلي في لبنان سلط األضواء على ه
توقف القتال في لبنان؛ إال أن هذا الجهد المشكور، على حجمه، ليس كافيًا في دعوة اللبنانيين 
لتذكر العبرة. ذلك أن شريكًا أساسيًا كان عليه واجب التوعية والتعبئة هو الدولة، غائب عن 

ق الوطني في الطائف تناول هذا الموضوع. ال بل إن الممارسات التي أعقبت إقرار وثيقة الوفا
نيسان محطة عابرة في ذاكرة اللبنانيين وكأنها مناسبة عرضية في تاريخهم أم أن  13جعلت من 

  هناك محاوالت حثيثة لجعل اللبنانيين ينسون أو يتناسون هذه المحنة وتداعياتها.

وبالفعل لم نر سوى بعض المحاوالت غير الرسمية في الدعوة إلى لقاءات أو ندوات أو 
مؤتمرات بشأن ذاكرة الحرب في لبنان. وٕاذا كان ذلك مسموحًا أو متغاضًى عنه إثر أحداث 
القرن التاسع عشر في لبنان، فإنه ليس مسموحًا على وجه مطلق تجاوز األحداث األخيرة دون 
فهم الدوافع الحقيقية التي جعلت من بعض اللبنانيين مجرمين بحق أنفسهم أوًال، وبحق اآلخر 

. ال بل ما هي األسباب التي جعلت من بعض الفئات مطّية للمصالح الخارجية وتوفير المختلف
  الظروف في االستقواء بهذه القوى الخارجية على الشريك الوطني أيًا كان هذا الشريك؟

إن االستعجال في االستنتاج بأن اللبنانيين حققوا الوفاق الوطني فيما بينهم إثر إقرار 
حرم اللبنانيين فرصة نادرة في مراجعة سلوكهم وٕاجراء عملية تقييم  وثيقة الوفاق الوطني

  لممارساتهم بغية االتعاظ بما جرى ومحاسبة الذين أجرموا بحق الوطن.

                                                 
  .2006نيسان  12بعبدا  –بدعوة من نقابة المعلمين في لبنان المعھد األنطوني  1
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وال ُيرّد على ذلك بأن صيانة حقوق الطوائف هي التي كانت وراء دخول البعض في 
ل مّرة يختلف اللبنانيون في الحرب، وهذه عبرة من دروس أحداث القرن التاسع عشر؛ إذ في ك

ما بينهم ينتصر الخارج بتحقيق مصالحه على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية. وٕان الفقدان 
المستمر لمفهوم المحاسبة جعل من كل احتشاد طائفي وتعبئة نفسية تجارة رائجة ورابحة 

ة الطائفية توّلد اجتياحًا للقائمين فيها. الحظوا معي ماذا جرى يوم االنتخابات النيابية. التعبئ
  لآلخر المختلف الذي يجاهر بإظهار شعور اإلحباط لديه وال من يعالج.

ثم أي تذّكر للعبرة، وأي مقدمة لمرحلة البناء، أكثر مما نشهده يوميًا في وسائل اإلعالم 
 وهو الموضوع المغيَّب كليًا عن أجندة الحكومات، أال وهو موضوع المفقودين المعتقلين في

السجون السورية واإلسرائيلية، وموضوع المقابر الجماعية التي اكتشفت والتي ربما سوف 
  تكتشف!

فأي تذّكر للعبرة أكثر من معالجة هذه األمور التي تغيب كليًا عن االهتمام الرسمي 
  وكأن األمر يتعلق برعايا دولة أخرى.

لجنة للحقيقة والمصالحة، أشير في هذا السياق إلى أهمية الدعوة بدون ملل إلى إنشاء 
واالنقسام والحرب بشكل كامل ومن ضمنها ذكريات الحالة  ىبغرض إعادة تركيب لحالة الفوض

التي كنا عليها وما نحن عليه اليوم. ولدينا من التجارب التي جرت في دول شهدت حاالت 
إليجابي مع مماثلة أمثلة نتخذها قاعدة لهذا العمل، ذلك أن الذاكرة مسؤولية والتعاطي ا

"المقتولين" و"المفقودين" و"المعتقلين" هو اعتراف أوًال بإنسانيتهم وتاليًا بمواطنيتهم. والكالم هو 
  العالج.

إن إجراء هذه المراجعة بات واجبًا ملحًا ألننا نالحظ أن اللبنانيين يعوزهم التذّكر ألخذ 
ن. وليس هذا العمل متأخرًا، العبرة. فعلى كل مفترق ينقسمون ويصطفون ويتقابلون ويتواجهو 

  فليأت متأخرًا بدل من أن ال يأتي أبدًا.

لعل عبارة "نسيان البناء" هي التي أوحت لي بالتطرق إلى لجنة الحقيقة والمصالحة. 
وليس صحيحًا أن سياسة "عفا اهللا عن ما مضى" هي التي تساعد على قلب الصفحة، بدليل أن 
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فو هي التي أودت وتودي بنا كل يوم إلى الهاوية. والحظ هذه السياسة التي كرسها قانون الع
الطيب وحده هو الذي يمنع االنهيار واالنزالق إلى هذه الهاوية. إن األوطان ال تُبنى على الحظ 
بل تُبنى وفق سياسة واعية مدركة متذكرة للماضي، آخذة  العبرة منه، عندها وعندها فقط 

تفاؤل ورجاء. فال بالتربية حيث إن الدولة لم تقم بالتزاماتها، مسموح لنا أن نتطلع إلى  المستقبل ب
وال بالتاريخ وكتابه كما يجب، وال بالممارسة بل جاءت هذه الممارسة نقيض المبادئ التي 

  سلكتها بعض الدول األقل تقدمًا منا ولكنها اختّطتها لنفسها بجرأة وحكمة عاليتين.

من جديد. وٕان األحداث المتتابعة التي شهدناها منذ نسيان البناء يكاد يوقعنا في الهاوية 
خمس عشرة سنة، وخاصة في السنة األخيرة، لدليل على خطأ تلك السياسات التي قفزت فوق 

  مفهوم المراجعة والمحاسبة الكفيل وحده ببناء مناعة وطنية ونفسية.

التضامن. ولربما إلى متى سنبقى هكذا؟ إننا نحتاج إلى ذاكرة وطنية تكون ذاكرة التوبة و 
كان من المناسب أن يشكل موضوع الذاكرة فقرة إضافية في مقدمة الدستور التي تعتبر بمثابة 
الميثاق الوطني بين اللبنانيين. ذلك أن هذه المقدمة أوردت تكريس حق اللبنانيين في اإلقامة 

ال تقسيم وال على أي جزء من لبنان "فال فرز للشعب على أساس أي انتماء كان وال تجزئة و 
  توطين" (الفقرة ط).

لعلنا ال نفتقد إلى النصوص فحسب بل إلى السياسات التي تضع هذه النصوص موضع 
  التطبيق العادل والنزيه.

ورّبما، لكل هذه األسباب، رأت نقابة المعلمين أن من واجبها التذكير والتنبيه ألنها نقابة 
ظت أن عمًال تربويًا منهجيًا لم يوضع موضع التنفيذ معنية بما جرى وطنيًا ومهنيًا، ذلك أنها الح

الفعلي والكامل طيلة هذه الفترة، وتحقيقه غير وارد على األقل في المستقبل المنظور. وهي تعي 
أهمية التربية في صقل عقول التالمذة والطالب لكي يستشعروا مسبقًا الدروس التي أفضت إلى 

وٕاال فأي دعوة لشباب لبنان،  ؛بمقدوره إال الوقوع في فخ الفتنة أن أيًا من األجيال اللبنانية لم يكن
ونحن في حضرة معهد مرموق له سجّل حافل في تربية األجيال اللبنانية، للبقاء في لبنان ولبنان 
مهدد بعد كل فترة زمنية أن يبدأ رحلة المعاناة من جديد في تعظيم سياسة الموت والفتنة على 

آذار  14. لكن علينا أن نتفاءل ألن بعض وميض األمل قد الح في العيش بكرامة وٕانسانية
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الماضي المعّمد بدماء الشهداء قبله، بدماء الشهيد رفيق الحريري وبعده سمير قصير، جورج 
تجاوز محنًا وأعاصير كبيرة لم تثن من عزيمة يحاوي، جبران التويني. وألن لبنان عرف كيف 

ل الشعار فإذا كان شعار الحرب مات ليحيا لبنان، فنحن اليوم اللبنانيين على االستمرار. ولنحو 
  نريد أن نعيش ليحيا لبنان.

وفي سياق التنبيه والتوعية أدعو سائر التجمعات المهنية لالنضمام إلى حملتكم حتى ال 
  نيسان لم نتعلم شيئًا. 13نيسان المقبل ويكون موضوع ندوتنا  13نصل إلى 
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  بنان اليومدور الشباب والطالب في ل
  "دوركم مباشر وملّح وال يحتمل التأجيل"

دور الشباب وواقع الحياة الجامعية اليوم: ربما كانت هذه من المسائل التي ينبغي أن 
تحتل جدول األولويات االجتماعية والوطنية في لبنان. إال أنها، أقله في ظاهر الحال، منسية وال 

  ا وعملهم، وفي مقدمتهم الطالب.تجد لها فسحة كافية في حديث المعنيين به

تعود أهمية الحياة الجامعية لكونها تعكس، في الكثير من األحيان، واقع الحياة خارج 
جدران الجامعة، ولو بشيء من الرمزية، أو ألنها تمثل في غالب األحيان استشرافًا لما سيكون 

الصعيد المجتمعي صداه عليه حال المجتمع بعد أجل منظور. فهكذا مثًال يجد أي تقهقر على 
في الوسط الجامعي، تمامًا كما ينجح أي تطور ملموس في نمط الحياة الجامعية في إحداث 

  تغيير أفقي طال ارتقابه.

مصدر التغيير يكمن، على ما هو متعارف عليه، في الشباب، وطليعة الشباب غالبًا ما 
  هم ومكان تفاعلهم.تتكون من كوادر طالب مثقفين. والجامعة مركز هؤالء وملتقا

نمط الحياة الجامعية، محاسنها ومفاسدها، حوافزها والعوائق، جميعها مؤشرات وقرائن 
  دالة ترمز إلى حاضر الديموقراطية وتومئ لغدها.

فالجامعة، إلى كونها مكانًا إلنماء المعارف وصقلها، تجسد منبرًا مميزًا لتالقي الشباب، 
  .شبانًا وشابات وتحاورهم وتفاعلهم

والجامعة، حيث األستاذ والطالب، على خالف المدرسة، حيث المعلم والتلميذ، ال يكمن 
دورها في التعليم والتربية والتلقين، ال بل إن لها دورًا أرحب مدى يتجّلى في إتاحة الفرصة 
 المؤاتية للشباب لتحقيق ذاته بالتفاعل الحر مع اآلخرين. وتبعًا لذلك ال وجود لنظام صارم يرعى
خصوصياته أو شؤونه الخاصة. والطالب بذلك حر ومسؤول، حر بنفسه ومسؤول عن نفسه، 
فبقدر ما هو مطلوب من الطالب الجامعي اجتياز مرحلة النظام في المدرسة، بهذا القدر 

  مطلوب منه عيش الحرية المسؤولة في الجامعة.
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ته، بهذا القدر أيضًا وبقدر ما هو مطلوب من التلميذ االمتثال لقواعد النظام في مدرس
مطلوب من الطالب الجامعي عيش نمط حياة مغاير في جامعته، بوصفه قد سبق له أن ُلقَِّن 
مبادئ حسن السلوك في المدرسة. حياة جامعية منظمة بالطبع، لكن مفعمة بروح المسؤولية، 

  .واالتكال على الذات، والتفاعل المبدع مع اآلخرين، وطول النفس والعمل الجماعي

جميعها سمات تطبع الحياة الجامعية الحقة، يتسم بها الطالب بقدر ما ينأى بنفسه عن 
صيغة التلميذ. تلك الصفة الضرورية لمرحلة متناهية. فهل إن طالب لبنان، أي الجامعيين، قد 

  "تتلمذوا" كي يتاح لهم أن "يتطلَّبوا"؟

ما ال يمكن التعميم في معرض ينبغي علينا أال ندعي اإلجابة على هذا السؤال الكبير، ك
اإلجابة، إال أنه يقتضي، في الوقت عينه، عدم إغفال الحديث عن بعض المظاهر السلبية التي 

  قد تسيء إلى صورة الطالب في لبنان، ومنها:

شعور عارم آخذ بالتالشي قوامه االعتقاد بأن ال قدرة للطالب على إحداث تغييرات  أوًال:
وهكذا، فإن الشباب، العتقادهم بعدم القدرة على إرساء معالم جديدة  في المعادالت المرسومة.

على المستوى الوطني المباشر، يستنكفون عن تركيز جهودهم وتأطيرها في بعض المستويات 
  الجامعية واالجتماعية األخرى التي ال تقل شأنًا.

مباشر على مجريات فالقياس هنا غير جائز. وٕاذا سّلمنا اليوم افتراضًا، بغياب التأثير ال
"اللعبة السياسية"، فإن مثل هذا الظن غير مبرر في ميادين أخرى، وال صحة للقول بعدم القدرة 
على استنهاض طاقات الشباب والطالب في قضايا مطلبية اجتماعية ومعيشية وبيئية وتربوية 

  وجامعية... أوليست السياسة مجموع كل هذا ومحصلته؟

يتخذ أكثر المواضيع حساسية في  أن ن يحصل دفعة واحدة، والثم إن التغيير ال يمكن أ
مرحلته األولى. وٕانما يقتضي العمل بتدرج، وتجزئة المطالب الشبابية والجامعية إلى مراحل، 
واعتماد مطلب معين في كل منها، يكون اختياره بالنسبة ألهميته من جهة، ولقربه من المنال 

  دد معلل، وهكذا دواليك.من جهة أخرى، ويوضع فيه اقتراح مح
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وفي كل ذلك، يتوجب االبتعاد عن الشعارات الرنانة والمصطلحات البراقة والمفردات 
  النزاعية والعمل بكثير من الواقعية.

  بهذا المعنى، إن التغيير، قبل أي شيء آخر، مناهضة للواقع بأدوات الواقع.

لمطروحة. وقد ُيرجع البعض االفتقاد إلى موقف مشترك وجماعي حول القضايا اثانيًا: 
السبب إلى غياب اتحاد للطالب على ما كان عليها الحال زمانًا. ولكن، بالمقابل نسأل، هل إن 
  ضمان الوحدة بين الطالب كامن في شكل التحرك وٕاطاره أم بمضمون التحرك وأسسه المطلبية؟

ن خاصة بالشباب إن مأزق العمل الجماعي حسبنا أنه إشكالية لبنانية عامة قبل أن تكو 
  والطالب الجامعيين.

لدحض هذا االنطباع.  2005آذار  14قد ينتفض أحدهم لإلشارة إلى تحرك الشباب في 
في هذا السياق ال بد من القول بأن اإلفراط في التعويل على هذا التحرك األخير قد اسُتهلك 

إلى حدث العصر، أو أقله،  واستُنفد، أو يكاد، الكثير من نتائجه، حتى تحول (بالمعنى السلبي)،
  حدث العام، يكفينا أنه حل في يوم من السنة لنمضي ما تبقى منها في التغني به.

إن تعليق آمال واستخالصات كبرى على ما حصل من تظاهرات واعتصامات للطالب 
في اآلونة األخيرة يؤدي، في معرض محاولة قطف ثماره سريعًا، إلى إرهاقه أو إجهاضه من 

  .بداياته

ينبغي أال يكون التحرك موسميًا أو وفقًا لمنطوق الفعل وردة الفعل، إنما الحاجة إلى 
مساع جماعية، هادفة، متواصلة، منتظمة، وطويلة األمد. مساٍع وجهود مختلفة الوجوه، ال تقف 

  عند مظاهرة أو اعتصام أو إضراب.

، أّي تغيير لدى الطالب نقمة على الواقع برّمته. وهكذا نرى أن مفهوم التغييرثالثًا: 
الجامعي، يعني قلب الطاولة رأسًا على عقب واإلطاحة بالواقع، أي رفض كل ما هو معطى، 

  والتنكر له بكليته.
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من المسّلم به أن ليس كل ما هو موروث كنزًا ُيحتفظ به، إال أنه في الوقت عينه، ليس 
  مثقًال بالمساوئ إلى حدود التخمة.

قد يصلح حاضرًا والسعي لتطويره، وٕاهمال كل ما هو غير جدير لذا يقتضي التمسك بما 
  باالحتفاظ به.

من هنا تبرز ضرورة العمل على إزالة النقمة العارمة لدى الطالب في لبنان على الجيل 
  السابق، بغية حثهم على اقتباس نجاحاته، وهي كثيرة، ولالتعاظ من إخفاقاته، وهي كثيرة أيضًا.

مشتل من مشاتل قادة الغد يقال، أو هكذا يجب أن تكون، في الوقت : إن الجامعة رابعاً 
وطالبه اليوم. وهذا ما لم  لبنان الذي يتعذر علينا مشاهدة قيادات جامعية جديدة يفرزها شباب

آذار، ذلك أنهم تركوا قيادات الجيل السابق، والحكم السابق  14يحسن الشباب القيام به في 
ثوبًا جديدًا مّدعيًا فيه التغيير،  تركوهم يخطبون فيهم بدل أن ينبري المنقلب على نفسه، الالبس 

الشباب هم أنفسهم إلى المنابر ويفرزوا قيادات جديدة غير تقليدية تبتكر أدوات ومفردات جديدة 
في العمل السياسي عوض تكرار شعارات الحرب وما سبقها وما أعقبها، حتى أننا لألسف نراهم 

ات دون طائل، بسبب والءات وشعارات تقليدية مّلها اللبنانيون ومّجوها يتشاجرون في الجامع
وهي لم تجلب لهم سوى الدمار والخراب. ليس المقصود قيادات أحادية تتعاطى السياسة بالمعنى 
التقليدي، وٕانما المطلوب فريق من  النخبة أو الطليعة التي يعول عليها، خوفًا من أن يأتي يوم 

الغة، بأن النخبة من الطالب إلى انقراض تمامًا كحال الطبقة الوسطى من نقول فيه، دون مب
  المجتمع!

: غياب اإلبداع واالبتكار والتجدد في الحياة الجامعية، على غرار الحياة الوطنية. خامساً 
هنا أيضًا انعكاس لمشكلة المجتمع: تقليد في نمط العيش وكالسيكية في أسلوب طرح 

فالطالب الجامعيون ال يزالون أسرى ما ورثوه من تقاليد، حتى في أشكال  اإلشكاليات ومعالجتها.
التفاعل والحوار في ما بينهم. ال بل إن المفردات التي كانت وال زالت مفردات نزاعية، قبل 
الحرب وخاللها وبعدها، تتناقلها ألسنة الطالب في يومنا هذا. ينبغي اإلقالع عن استيراد 

مطروحة في المجتمع والكف عن تناولها على أنها حقيقة مقدسة أو تركة اإلشكاليات المزمنة ال
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ال ُتمس، وٕانما ابتكار الجديد. ال نقصد به صيغ "الحلول" الجديدة فحسب وٕانما، ولَم ال، مشاريع 
  "إشكاليات" جديدة.

عكس ذلك يعني العقم، الذي نربأ أن يطال المجتمع، فكيف الشباب والطالب، رمز 
  ه الثقل الفكري والثقافي.الحيوية ونقط

غياب ثقافة الحوار لدى جيل شباب اليوم. فما يؤخذ على الطالب الجامعيين في سادسًا: 
لبنان جهلهم أصول الحوار الديموقراطي وقواعده. كثرة منهم تسأم الحوارات الفكرية العميقة 

، األلعاب وترفض اإلصغاء لتفاضل أحاديث ومواضيع أقل شأنًا وأقل مصيرية (السيارات
  الرياضية...).

ويالحظ عمومًا أن الطالب إن تحاوروا فهم يتفاذفون الكالم تقاذفًا بغير التزام بأصول 
التخاطب وقواعد الحوار التي تفترض، أساسًا، المبادلة في إعطاء الحق بالكالم وغيره من 

  المقومات التي من شأنها أن تؤلف حوارًا عميقًا وبناًء.

أن ثنائية األسئلة واألجوبة، خالل المحاضرات في الجامعة، هي عملية  فهكذا نلحظ مثالً 
بالغة الصعوبة وغالبًا ما تفشل. لهذا كثيرًا ما يحجم األستاذ المحاضر عن إفساح المجال أمام 
األسئلة واألجوبة للطالب، خشية أن يلجأوا إلى ما ُدرج على تسميته المقاطعة في الكالم وأخذ 

ى آخر وما إلى ما هنالك من نماذج فوضى معبِّرة تصاحب الكثير من الكالم من درب إل
  الحوارات في الصف.

كذلك نكاد ال نجد لقاءات حوارية بين الطالب خارج إطار ساعات االستراحة، ففي 
% من الطالب يمضون أوقات الفراغ في مشاهدة األفالم 64تحقيق لصحيفة النهار تبين أن 

  السينمائية.

األهل المتعاظم على خيارات الطالب في مختلف الميادين. ففي تحقيق  تأثيرسابعًا: 
آخر للنهار عن الطالب الجامعيين جاء أن البارز في كل الحاالت أن لألهل تأثيرًا كبيرًا في 

  توجيه أبنائهم.
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% من الطالب الجامعيين يدينون 59وقد أفضى استطالع للرأي نشر في النهار إلى أن 
  لى أنها االنتماء األهم لهم.بوالئهم للعائلة ع

لجوء الطالب الجامعيين إلى ما هو غير مألوف في خياراتهم. فال نجد صعوبة  ثامنًا:
في استخالص هذه النزعة نحو الالمألوف، حينما نرصد أذواق الطالب في الموسيقى (صاخبة) 

ينهي الشباب  والفنانين (أصحاب المالبس والمظاهر واألنماط غير االعتيادية) وغير ذلك ما
والطالب كثيرًا عن الهموم واالستحقاقات الكبرى هذه األيام. إنما، في المقابل، ينبغي أن نعي 
حقيقة الموقف الرفضي الذي يسجله هؤالء الشباب الجامعيون من وراء خياراتهم الخارجة عن 

ع المحيط المألوف وكأنهم يعّبرون، على طريقهم الخاصة، عّما يضمرونه من تغيير في الواق
  بهم.

إن الالمباالة في التعاطي بالشأن العام من قبل الشباب يجعل من الساحة خالية تاسعًا: 
من عنصرها الديناميكي المحرك، ويمنح الحرية إلى القادة السياسيين للتالعب بمصير الوطن 

صفوف وبالتالي مصير الشباب الذين يتعلق مصير الوطن بهم. وال أخال التسييس المتعمد بين 
الشباب الجامعيين خصوصًا إال محاولة إللهائهم عن القضايا التي ستواجههم، وهم واحد بإزائها، 
أال وهي األزمة االقتصادية والمعيشية، والسعي الحتالل مركز في سوق العمل المحدود مما 

ن مستقبل خارج حدود الوطن، مما يحرم عيجبر هؤالء الجامعيين فور تخرجهم على البحث 
ان قدرات هائلة وعقوًال نيرة وخبرات علمية هي وحدها الكفيلة باستمرار اإلمكانيات الوطنية لبن

  وتناميها.

إن االصطفاف المذهبي والطائفي والسياسي يحرم الحركة الطالبية الجامعية من  عاشرًا:
رض أن التوحد حول برنامج مطلبي يأخذ منحًى نقابيًا متوهجًا ويفرقهم فئات وشيعًا متناحرة، ع

تشكل لهم قاعدة صلبة لتحقيق طموحاتهم. هذا فضًال عن أن االنقسام السياسي الحاد يحفز 
فئات واسعة منهم على  السعي للحصول على تأشيرة سفر والبحث عن المستقبل في بالد اهللا 

  الواسعة التي كثيرًا ما تضيق فرص النجاح فيها أمامهم.

* * *  
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نان مسألة تستأهل التوقف عندها، والتفكير بها مليًا، الحياة الشبابية الجامعية في لب
  المطلوب البحث في عوائقها قبل التغني بميزاتها.

  فأمام الطالب الجامعيين تحديات حقيقية.

عليهم، أكثر من أي وقت، إحباط مقولة مفادها أن اإلشكالية تكمن في معدن هذا 
  المحيطة. الجيل الجديد أكثر مما هي ماثلة بفعل الظروف الصعبة

عليهم العمل على إحباط مثل هذه االفتراضات بدل الشعور باإلحباط. فالعبارات من 
مثل اإلحباط واليأس واالستقالة واالنكفاء ينبغي أال تجد لها مكانًا في قاموس 

  الشباب.

فعليهم تقع مسؤولية إثبات عكس ما يوحى به حول ضعف التزامهم، واتكاليتهم، 
  فتقادهم إلى روح المواظبة والَنَفس الطويل والتخطيط.ونزعتهم المادية، وا

على الطالب إذا رفض ما يوحى لهم به وما يقال عنهم، وما سيزداد اإليحاء به في 
حال بقائهم على انكفائهم. إن طالب لبنان اليوم، وهو يتفوقون في الخارج، قادرون 

تموز  13ديغول في  لعلى التميز داخل وطنهم. لكأننا نستذكر اليوم ما قاله شار 
  خالل حفل توزيع جوائز في جامعة القديس يوسف في بيروت: 1931

"إن دوركم اليوم يا شباب لبنان مباشر وملّح وال يحتمل التأجيل، ألنكم في مرحلة 
  بناء الوطن".
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  مدونة سلوك لوقف التدهور
ولة، بالرغم من أنني إنني من الذين يؤمنون بأن اتفاق الطائف ال يزال صيغة صالحة إلقامة الد

أتساءل دومًا هل إن نظامًا سياسيًا كالذي نعيش في ظّله والذي أنتج هذا القدر من األزمات التي تكاد 
  ؟ةتطيح بفكرة الوطن ال يزال صالحًا، أم أننا يجب أن نفكر بهدوء عن صيغ بديل

ن في التدخل في إن مجرد فتح الباب لمناقشة صيغ بديلة سيفتح شهية القوى والدول التي تمع
الشأن اللبناني، لذلك فإن الحكمة تقضي بقفل هذا الباب حتى ال نصبح، مرة جديدة، عرضًة للبيع 

  والشراء في سوق المصالح اإلقليمية والدولية.

الطائف ال يزال إذًا صيغة صالحة لقيام الدولة. لكن دون هذا الهدف عقبات أثبتتها األحداث 
  أوكل إليها اللبنانيون مهمة الحكم؟ يص أم من الطبقة السياسية التالجارية. هل الشكوى من الن

إن هذه المقدمة تفتح مجاًال واسعًا لتناول الموضوعات السياسية التي اتفقنا على وضعها قيد 
التداول في اجتماعنا المقبل في سويسرا. وهذه الموضوعات هي: الطائفية والدولة المدنية والتعايش 

ذان الموضوعان يشكالن قاعدة أساسية من قواعد نظام الطائف. ومن جهة ثانية، والديمقراطية، وه
  يقتضى التفريق بين المبادئ الميثاقية واألحكام الدستورية وآليات التطبيق.

ال أملُّ من التكرار أنه لو ُقّدر لهذا االتفاق التطبيق في جميع بنوده ومندرجاته لربما أمكن تقويم 
ورة إدخال تعديالت عليه، وألمكن على األقل تحديد النواقص بما يمّكن مسقبًال صالحيته أو أنبأ بضر 

  فاق على سد هذه النواقص والثغر.تمن اال

هذا هو شأن بعض اللبنانيين، أن يقفزوا إلى النتائج دون سلوك المسار الطبيعي لألمور ألن 
 يمكن أن ُيعدَّل بالسهولة التي الدستور، وخاصًة في بلد يشهد هذا القدر من األزمات مثل لبنان، ال

  تشهدها بعض البلدان التي تعيش في ظّل االستقرار.

  هل األزمة الحالية هي أزمة مؤسسات أم أزمة سياسية؟ يجدر التساؤل:

يبدو للوهلة األولى، في ظّل تعطل المؤسسات وفشلها في تالفي وقوع األزمات أن األزمة هي 
تصرف  ويشير بما ال يقبل مجاًال للشك إلى أن سبب األزمة ه أزمة مؤسسات. لكن اإلمعان بالنظر
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القائمين عليها المحصنين بضعف الدولة وعدم قدرتها على محاسبتهم على أخطائهم. وعندما تتعطل 
آليات المساءلة والمحاسبة تضمحل الديمقراطية ويتعرض العيش المشترك للخطر واالهتزاز. إذًا، إن 

لى السلطة وليس صحيحًا أنه أزمة مؤسسات مهما حاول البعض تغطية الصراع الحالي هو صراع ع
  صراعه بشعارات رنانة ومطالب كبيرة.

وال بد من اإلشارة هنا إلى أن الديمقراطية في نظامنا السياسي محكومة بالتعايش بين مكونات 
حوال الشخصية المجتمع، كمثل القبول بمبدأ عدم المساواة في الحقوق والواجبات. ليس على صعيد األ

فحسب وٕانما أيضًا على المستوى السياسي وعالقة المواطن بالدولة. وهذا التفاوت في الحقوق 
والواجبات أمر مقبول في األنظمة المركبة كنظامنا اللبناني، بينما هو أمر مستهجن ومرفوض في 

  الدول ذات النظم االندماجية.

بدأوا يشعرون أنهم مغبونون في حصتهم  هل إن بعض المسلمينوهنا أيضًا يجدر التساؤل، 
ضمن تركيبة السلطة والمؤشر إليه بعض التصرفات حول إعادة النظر مثًال بمبدأ المناصفة بين 

وهل إن المكاسب التي حققتها إحدى الطوائف في مقاومتها ضد العدو يعتبر ؟ المسيحيين والمسلمين
  ة؟ وهل إن اإلطاحة بالمناصفة تبقى للبنان معناه؟سببًا كافيًا لها لتحسين مقدار مشاركتها في السلط

يكاد لبنان أن يكون البلد الوحيد في هذه المنطقة التي تعتبر دولته دولة مدنية، حيث تعطي 
للدين حّيزه الخاص. إال أن اإلشكالية الحالية تشير إلى سعي بعض الطوائف إلى إطاحة مبدأ مدنية 

عّبر عنه راهنًا، بل إن مسعاها على األرض يعزز فكرة االنغالق، الدولة لصالح مشاريع أخرى، وٕان لم ت
بما يؤشر إلى بناء مجتمع في اتجاه مناقض لمعايير المجتمع اللبناني ومكتسباته التاريخية في العيش 
المشترك، بحيث إن اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، يتشاركون في الكثير من المفاهيم والمعتقدات 

ليد. وقد كنا دومًا نفخر بترداد مقولة إن المسلم اللبناني يختلف عن المسلم خارج لبنان والعادات والتقا
وكذلك المسيحي، ألن في كل واحد منهما شيئًا من اآلخر. وهذا أمر فريد في هذا الشرق وربما في 

  العالم.

ة مع على أن من أهم أسباب األزمة الراهنة هو اندفاع بعض الطوائف إلى نسج عالقات خارجي
دول ومصالح بما تجاوز الخطوط الحمر. حتى في األنظمة الفدرالية، فإن السياسة الخارجية والدفاع 
يبقيان من صلب اختصاص الدولة الفدرالية على أن ُيحصر اختصاص المناطق واألقاليم المحلية 

  بشؤون التنمية والتربية والقضايا المعيشية.
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ه من عالقات حميمة بين بعض الطوائف والدول، يفوق أما في تجربتنا الحالية، فإن ما نشهد
أي تصور بحيث تتلقى هذه الطوائف المساعدات المالية المباشرة وتعقد االتفاقات وتتبع حتى أنماط 
العيش المعمول بها في هذه الدول، حتى ولو كان ذلك على حساب الهوية الوطنية. وكما أن لكل 

قواها المسلحة أحيانًا وربما خدماتها التي تقدمها ألفرادها بشكل  طائفة مؤسساتها ووسائل إعالمها وحتى
مستقل عن الشبكات العامة الوطنية، بما يثير التساؤل هو أي نوع من الحكم نعيشه، وأية صيغة 
سياسية معنية بإدارة شؤون الناس؟ هذا عدا زيارات السفراء، وذهاب الوفود إلى الخارج بما يتجاوز كل 

  حدود.

نحن عشائر تتقابل  .ًا في نظام فدرالي، كما أننا بالتأكيد لسنا في نظام لدولة موحدةلسنا إذ
  غالبًا وتلتقي أحيانًا.

يتعزز هذا التقابل بما نشهده حاليًا من انقسام عميق في التوجيهات الوطنية بما يعيد طرح 
ة، ال سيما في الصراع المشكل البنيوي الكبير، أال هو تحديد دور لبنان في الصراع في هذه المنطق

العربي اإلسرائيلي. وهل يكفي القول بدور للبنان في هذا الصراع خاصة أن صراعات أخرى ظهرت، 
ومطلوب من لبنان أن يلتحق باحد محاورها: إيران وسوريا والواليات المتحدة والمجتمع الدولي/الدول 

  العربية السنّية بوجه االندفاع الشيعي اإليراني.

  وية تاريخية لمرة. هل ننجح؟ وهل للخارج مصلحة بتركنا نتفق على هذه التسوية؟المطلوب تس

إذا كان حالنا على هذا النحو فهل نستطيع أن نتفق على صيغة جديدة ونحن اآلن أعجز من 
  أن نتفق على أشياء أقل أهمية؟

ة جديدة لذلك، فإن مدخل التسوية هو في إعادة االعتبار التفاق الطائف وٕاعادة إنتاج سلط
  على أساس اتفاق الطائف وتفعيل المؤسسات.

أين لنا أن نصل إلى ذلك مع بعض الطبقة السياسية الحالية؟ ذلك أن تركز الزعامات بعدد 
قليل من جهة، خوف الطوائف من جهة ثانية، سيعيدان إنتاج الطبقة السياسية عينها في أي انتخاب 

  ووفق أي قانون.

  الرئاسي المقبل. فما هي مواصفات الرئيس؟ ربما لنا أمل في االستحقاق
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البعض يتحدث عن برنامج الرئيس، وهو أمر ال معنى له بموجب اتفاق الطائف، ألن الرئيس 
ال يحكم، هو َحَكم وهو الذي يسهر على الدستور ويمثل رمز وحدة البالد. إذًا علينا أن نحسن اختيار 

ن الحديث عن الرئيس التوافقي أن يأتينا رئيس ال من يتمتع بهذه الصفات. هل هو متوافر؟ ُيخشى م
طعم له وال لون، يكون حتى عاجزًا عن إدارة األزمة فكيف إذًا برئيس يدفع بالبلد إلى المخارج الالئقة 

  من األزمة الراهنة.

لنا مصلحة أكيدة في استعجال حل األزمة بعد أن تداخلت معها مشاهد ليست بعيدة عما يشهده 
جيرات وسيارات مفخخة واستهدافات. التسابق بين التفجير على قاعدة التكفير واإلرهاب العراق من تف

  ووضع اليد على المخططات اإلرهابية. فهل ننجح في وقف التدهور أم أن االنزالق أصبح ال حّد له.

  أما مدونة السلوك فمن أبرز أسسها:

والتجريحي والتحريضي واإلقصائي  ـ الوقف الفوري لكل مظاهر العنف ال سيما الخطاب السجالي 1
  والتكفيري والتخويني.

  ـ دعوة الجميع إلى مغادرة منطق الحروب األهلية، ونبذ لغة الدم واالبتزاز بالقالقل األمنية. 2

  ـ إنهاء القطيعة القائمة بين األقطاب والعودة إلى لغة الحوار والتواصل. 3

أو ثالثية ضد اآلخرين: ضبط حركة الطوائف بحيث  ـ وقف االستقطاب الطائفي ثنائية ضد اآلخرين 4
  تشمل التسوية الجميع وٕادخال الجميع في منطق الدولة.

  ـ ضمان حق األفراد بالحقوق وحق الجماعات بالضمانات. 5

ـ منع أي انحراف داخلي وحماية الوحدة الوطني بالمطلق، ذلك أن هذه الوحدة هي ضمان االستقالل  6
  حر.والسيادة والقرار ال

  ـ العودة إلى خطاب ثقافي يحد من تراجع ثقافة العيش المشترك. 7

ـ االستفادة من المحكمة ذات الطابع الدولي واعتبارها حماية للجميع إلرساء مبدأ العدالة وعدم إفالت  8
  المجرم من العقاب، وتحصينًا للحرية والديمقراطية.
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متنوع الثري بتجاربه وتعزيز ثقافة الحياة والفرح على ـ وقف محاوالت االنغالق ليعود لبنان المجتمع ال 9
  حساب ثقافة الموت.

ـ ضبط اإلعالم بحيث ال تشكل وسائل اإلعالم، من حيث تدري أو ال تدري، أدوات الحرب األهلية  10
  لشحن النفوس وٕاثارة الغرائز.

ذلك محاولة لمنع قيام ـ اإلقرار بأن األزمة الحالية تشكل خطرًا على لبنان الوطن والرسالة وك 11
  الدولة.

  ـ التحرير واالستقالل ال يتناقضان بل يكمالن مشهد قيامه الدولة وصيانة الوطن. 12
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  المناصرة في قضايا حقوق اإلنسان
 1والجندرة وتأثيرها على العيش المشترك

وب ال أتحدث عن حقوق اإلنسان والجندرة من المنظور الحقوقي والقانوني البحت، إنما المطل
بحث هذه القضايا من وجهة نظر تأثيرها على العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين. بمعنى آخر، 
إن المطلوب البحث في العيش المشترك من وجهة نظر مراعاته لحقوق اإلنسان والمساواة بين البشر ال 

  فرق بين جنس وعرق ولون ودين.
اربته على النحو التالي: ماذا تعني مناصرة ولإلحاطة بالموضوع المطروح، أرى من الفائدة مق

  حقوق اإلنسان من جهة؟ ومن جهة ثانية الجندرة؟ وما هو تأثيرهما على العيش المشترك؟

  أوًال: مناصرة حقوق اإلنسان في الشَِّرع الدينية والنصوص الوضعية:
صورة اهللا ومثاله  ُتجمع الديانتان المسيحية واإلسالمية على تكريم اإلنسان، باعتباره ُخلق على

كما باعتباره خليفة اهللا على األرض. وقد سبقت األديان السماوية الشرائع واإلنسان في تكريس حقوق 
اإلنسان، إال أن الممارسات المتطرفة وابتعاد أتباع األديان أحيانًا كثيرة عن جوهر عقائدهم جعلهم 

  من أجله األديان وليس العكس.يسرفون في خدمة الدين حتى على حساب اإلنسان الذي ُوجدت 
من هذا المنظور اتجهت المؤسسات الدينية إلى إكساب مضمون اجتماعي لعملها الكنسي 
والشرعي. وليس صحيحًا في المطلق أن شرعة حقوق اإلنسان المقررة وضعيًا كانت الصيغة األولى 

نساني خاصة فيما يتصل التي منحت اإلنسان حقوقًا، بل إن األديان ركزت أيضًا على هذا الحق اإل
  بحرية اإلنسان وكرامته ألن الخالق استخلفه في األرض. فأي تكريم أكثر من هذا التكريم!

من هنا تعززت ثقافة العناية باإلنسان على مستوى التعاليم األساسية والمبادئ العامة إن لم 
أنواع العبودية واالستغالل  يكن دائمًا على مستوى الممارسة والفعل. ومن هذا القبيل جاء التحرر من

والسعي لتحقيق العدالة االجتماعية واحترام حقوق اإلنسان وخاصة حقه في الحياة وضمان حريته 
  الشخصية.

إال أن هذه المعايير غالبًا ما كانت تُنتهك من قبل السلطات السياسية أو الدينية، وكان هذا أمرًا 
يوم وبعد التطور الحاصل في نظم الحكم من جهة، ونظرة مفهومًا في مراحل عديدة من التاريخ. أما ال

                                                 
، سيدة الجبل بدعوة من اإلتحاد 21/08/2007الحياة المعاصرة"  مداخلة ألقيتھا في ندوة مسلمون ومسيحيون وقضايا  1

 العالمي المسيحي للطلبة ــ إقليم الشرق األوسط.
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السلطات الدينية إلى األنسان والمجتمع من جهة ثانية، نرى أن هذه االنتهاكات ال تزال مستمرة حتى 
  في المجتمعات األكثر تقدمًا. وال أبالغ إن قلت إن االنتهاكات تكون أفدح كلما كان المجتمع متقدمًا.

المستنكرة، ولم يعد لكثرة الكالم عن هذه األحداث من معنى  2001لول أي 11لقد جرت أحداث 
سوى ما نراه من تداعيات، وما نعيشه من آثار خاصة في منطقتنا العربية. ذلك أن المواجهة تحولت 
بين العالم الغربي، بشقيه األوروبي واألميركي، ضد العرب والمسلمين وٕان بدرجات متفاوتة من جهة، 

جهة قد انسحبت أيضًا على عالقة العرب والمسلمين المتواجدين في الغرب، أوروبيًا كان أم كما أن الموا
  أميركيًا.

لقد سمع الكثيرون أحداثًا تتصل بجنوح المجتمع األميركي خاصة إلى التمييز ضد العرب 
كما أن  ، وانعكاس ذلك على العالقات بين الواليات المتحدة والعالمين العربي واإلسالمي.والمسلمين

أيلول  11أبدته أوساط وشرائح واسعة من المجتمعين العربي واإلسالمي تجاه أحداث التعاطف الذي 
سرعان ما بدأ باالنحسار نتيجة إعالن الحرب على اإلرهاب من قبل الحكومة األميركية وبدء التمييز 

  الحاد ضد العرب والمسلمين داخل المجتمع األميركي.
ذه السياسة الحمقاء التي انتهجها دعاة الحرب على اإلرهاب هي في وال نمل من القول إن ه

عدم إتاحة الفرصة أمام العرب والمسلمين للمشاركة في هذه الحرب، ألن النهج الخطير الذي اتُّبع كان 
في تصنيف العرب والمسلمين كجماعة وكثقافة وحتى كدين إسالمي على أنهم يحّضون على العنف 

  تهم.وبالتالي تجب محارب
وليس تعمية أو تغطية القول إن بعض العرب والمسلمين، وخاصة بعض الهيئات والمنظمات، 
لم يعرفوا كجماعة اتخاذ المواقف السريعة إلدانة اإلرهاب من أي شخص أو أي جهة أتى. كما لم 
يعرف بعض العرب والمسلمين في الواليات المتحدة األميركية وفي الغرب عمومًا إظهار تسامحهم 
الديني لدحض فكرة العنف " الذي يبشر به دينهم". وهذا مرّده إلى حالة الضياع التي تنتاب بعض 
األوساط العربية واإلسالمية في الغرب وعدم وجود مرجعية منظمة تعتني بذلك، بل تترك أحيانًا كثيرة 

نة لهذه األمور إلى بعض االتجاهات الشخصية التي تغطي مصالح وأهواء وسياسات تابعة ومرهو 
  الدولة أو تلك.

وقد أدركنا في الفريق العربي للحوار اإلسالمي المسيحي هذا الواقع منذ قيام هذه األحداث 
واستفحالها واالنعكاسات السلبية لها على العالقات بين العالمين العربي والغربي وال سيما األميركي 

ن الغرب وكنت أيضًا أندهش لبعض منه. وكنت في كل مرة أشير إلى سوء الفهم الجاري بيننا وبي
األطروحات والمقاالت األوروبية على اعتبار أن أوروبا القريبة عايشت المشرق العربي واإلسالمي في 
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ور ثقافي وسياسي وحتى عسكري ضفترات طويلة من التاريخ، وكان لبعض القوى األوروبية ح
ة والسياسة األميركية خاصة تلك التي تم واقتصادي في هذه المنطقة. وكنت أفرق بين السياسة األوروبي

  انتهاجها بعد أحداث أيلول: اجتياح أفغانستان ثم العراق واستفحال الوضع الفلسطيني ومن ثم لبنان.
ال مصلحة لعالمنا العربي واإلسالمي بإبقاء سوء الفهم، والمسؤولية ال تقع على عاتق الغرب 

ونحاول تسويقها في الغرب قطعًا لدابر العامل  فحسب بل علينا نحن أن نظهر صورتنا الحقيقية
اإلسرائيلي في تشويه هذه الصورة من جهة، وبعض الممارسات التي تبرر السياسات العدائية تجاهنا 

  من جهة أخرى.
وقد سارعنا إلى دعوة عدد من الهيئات والكنائس من بلدان أوروبية عدة وأميركية وأوسترالية 

طرحنا فيه إشكاليات هذه العالقات، ومحاولة إفهام  2003دن عقد سنة وسوى ذلك إلى اجتماع في لن
في المشرق العربي من جهة، وفهم وجهة نظر  المسيحية الغرب الصورة الحقيقية للعالقات اإلسالمية

الغرب وما يبرر سياساته. كما طرحنا فكرة قيام الفريق العربي للحوار اإلسالمي المسيحي بجولة 
المواقع اإلنجيلية لشرح صورة عالقاتنا في هذه المنطقة وتقديم هذه الصورة على أميركية على بعض 

  واقعها دحضًا لالدعاءات المزيفة والفهم الخاطئ والدعايات المغرضة.
الذي جال في بعض هذه المراكز سنة  الدكتور انطوان مسرة وعلى ما قال أحد أعضاء الفريق

نوع آخر في التواصل بين الشعوب وهي دبلوماسية الشعوب ، كان الهدف القيام بدبلوماسية من 2005
بعضها مع بعض. وكان ذلك فتحًا جديدًا في العالقات إذ لم تعد تقتصر هذه العالقات بين الحكومات 
واألنظمة التي ال تحركها إال المصالح السياسية الضيقة أحيانًا كثيرة لفتح نهج جديد في هذه العالقات 

  هلية والمنظمات التي تعنى بالعالقات اإلسالمية المسيحية.عن طريق الجمعيات األ
ولعل الصور النمطية التي تتكرس في المجتمع األميركي نتيجة الغياب العربي واإلسالمي من 
جهة واالنحياز األميركي إلسرائيل وصورة أميركا في سياستها الخارجية غير المنظور إليها إال من جهة 

  العربية كانت محطات أساسية ومادة دسمة للمواجهة من قبل هذا الفريق. التدخل ضد إرادات الشعوب
وهدف الفريق من زيارته إلى تعريف الكنائس وبعض الجامعات والمراكز البحثية التي تنتمي 
إلى اليمين اإلنجيلي بمسيحيين ومسلمين من الشرق األوسط وتقديم نماذج إيجابية للتعاون بين 

واجهة انطباعات سلبية وصور نمطية ورفع التوعية بين المسيحيين في المسيحيين والمسلمين وم
  الواليات المتحدة األميركية.

وال شك في أن هذه الزيارة واالتصاالت التي تخللتها أشعرت أعضاء الوفد بأهمية المساحات 
يملكها المشتركة التي يتشارك فيها المسلمون والمسيحيون العرب من جهة، وأن الصور المشوهة التي 
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بعض المجتمع األميركي عن العرب والمسلمين تتأتى من القيم السلبية التي ُطبعت بها بعض األنظمة 
العربية. كما أن التعاطي مع بعض المراكز اإلسالمية التي تمت زيارتها خالل هذه الرحلة ساهمت إلى 

ى المجتمع األميركي عن حد بعيد في دعوة هذه المراكز للسعي الحثيث إلى تحسين صورة المسلمين لد
طريق االندماج الفعلي في سّلم القيم الثقافي في هذا المجتمع من جهة، وحفظ الخصوصية الدينية في 
العبادات والمعتقدات من جهة ثانية، علمًا أن المجتمع األميركي مجتمع ديِّن تحفل مراكزه الدينية 

  .بالتجمعات، وليست مراكز مهجورة للسياحة والسّياح فحسب
إال أن أبرز إشكاليات التعاطي الغربي مع العرب والمسلمين يكمن في النظرة إلى  المرأة على 
اعتبارها فاقدة للمساواة بالرجل، في مجتمع ال يقر بالحقوق الكاملة لشريحة مهمة من المجتمع بينما هو 

  يعتبر من المنظور الغربي أساسًا ومعيارًا لقياس تقدمه.
على وجه مطلق في دور المرأة في المجتمعات العربية واإلسالمية إذ ال  وليس صحيحًا التعميم

قاعدة عامة واحدة في معاملة المرأة في هذه المجتمعات. فبينما تقر دول عديدة حقوقًا سياسية للمرأة 
مساوية لحقوق الرجل في االنتخاب والتمثيل السياسي والنيابي، وبينما المرأة مساوية أيضًا للرجل في 

وقها الشرعية عند بعض الطوائف ، إال أن اإلضاءة أكثر تتم على حقوقها في اإلرث كونها ناقصة حق
  الحظوظ وفق الشريعة اإلسالمية.

وقد عمد القانون اللبناني إلى إدخال تعديالت جوهرية آيلة إلى تحقيق المساواة مع الرجل في 
وحق  1959الطوائف غير اإلسالمية عام وفي المساواة في اإلرث لدى  1953الحقوق االنتخابية عام 

وفي المساواة في الضمان  1974وفي حرية السفر عام  1960المرأة في خيار الجنسية عام 
  ...1994وفي ممارسة التجارة  1993وفي الشهادة عام  1987االجتماعي عام 

ة للرجل في إن الطوائف المسيحية، وٕالى حد بعيد الطائفة الدرزية، تكسب المرأة حقوقًا مساوي
اإلرث والعصمة في الزواج وحق طلب الطالق. وٕاذا كانت الشريعة اإلسالمية على المذهب الحنفي 
تعطي المرأة نصف حق الرجل فإن ذلك ال يعدو كونه محصورًا في نطاق األحوال الشخصية بينما في 

  الحق السياسي نحت دول عربية عديدة وٕاسالمية إلى إقرار حقوق المرأة.
وع الكرامة اإلنسانية فإن الديانتين تجمعان على تكريم اإلنسان لذاته اإلنسانية، أما موض

  وتكريمه لدوره في إعمار األرض، وتكريمه بفعل إرادة فردية بمنحه الحرية في أن يؤمن أو يكفر.
نرى أنه من الوجهة  –بدل ثقافة الموت  –فمثًال في الحرص على حياة اإلنسان وتكريم الحياة 

  ة * فإن القتل شرعًا ال يكون إال نفسًا بنفس قصاصًا، ولم يترك أمر تقديره إلى الحاكم أو غيره.الشرعي
  (بسم اهللا الرحمن الرحيم)
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  سورة البقرة
  178رقم اآلية 

األُنَثى ِباألُنَثى َيا أيَُّها الذين آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِبالُحرِّ َواْلَعْبُدُ◌ ِباْلَعْبِد و 
بِّكُ  ْم َوَرْحَمٌة َفَمِن َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِبالَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف مِّن رًّ

  اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم.
  صدق اهللا العظيم

  (بسم اهللا الرحمن الرحيم)
  ورة اإلسراءس

 33رقم اآلية 

  
َم اُهللا ِإالَّ ِبالَحقِّ َوَمن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلطَ  انًا َفَال ُيْسِرف َوَال َتْقُتُلوا النَّْفَسَ◌ اْلِتي َحرَّ

  ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورًا.
  صدق اهللا العظيم

  (بسم اهللا الرحمن الرحيم)
  الشورىسورة 

  40رقم اآلية 
ْثُلُ◌َها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فأجرُه على اِهللا إنه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمينَ    َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ

  صدق اهللا العظيم
وحيث إنه ال يمكن للنظرة التوحيدية إال أن تتأسس على قاعدة القضاء اإلسالمي، لذلك فإن 

ن الرحيم (َيا أيَُّها الذين آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِبالُحرِّ القاعدة هي: بسم اهللا الرحم
ْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َواْلَعْبُدُ◌ ِباْلَعْبِد واألُنَثى ِباألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِبالَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإلَ 

بُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم) صدق اهللا العظيم. َتْخِفيفٌ    مِّن رًّ

  ثانيًا إشكالية التطبيق:
إن اإلشكالية المطروحة في هذا السياق هي االختالف البيِّن بين النص الديني والتطبيقات 

والتسامح واإلجابة تكون بترداد آيات قرآنية قد  العملية. فإذا ُطرح موضوع ما فيما يتصل بالعنف مثالً 
ال تتفق مع هذه القيم المتسامحة، فإن المواجهة تكون بإدراك مرجعية النصوص بينما الحديث يتصل 
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بواقع معين إثر ممارسة عنفية حيث بعض المسلمين يمارسون العنف ويعتمدون مرجعية إسالمية سندًا 
  لممارساتهم.

أهمية التربية في عالم عربي ُترك فيه موضوع التربية إلى بعض وفي هذا السياق تبرز 
األوساط الدينية المنغلقة والمتطرفة، فأنتجت ثقافة على هذا النمط من اإلقصاء واإللغاء وعدم االعتراف 
باآلخر المختلف. وهذا يستدعي القيام بثورة فكرية تؤدي إلى تجاوز هذه النمطيات الفكرية واالنفتاح 

استعادة األصول الدينية التي أغلق نوافذ معرفتها ونطاقها األرحب بعُض الدعاة المنغلقين على مجددًا ب
  أنفسهم وعلى اآلخر.

إن الخروج من هذه المناحي الفكرية يؤسس لخطاب عربي جديد حول جوهر الدين وتعلقه 
ياسي بما يسقط في بالسالم ونبذه للعنف. كما أن طغيان الخطاب الديني يلقي تبعته على المشكل الس

  الفعل العربي الصراع الديني على هذا الصراع السياسي.
ال مصلحة إطالقًا للعرب والمسلمين بإظهار الصراع في الشرق األوسط على أنه صراع ديني، 
بل هو في جوهره صراع سياسي بامتياز. كما يقتضي إبراز وحدة الموقف بين المسلمين والمسيحيين 

العدوان واالحتالل اإلسرائيليين. إن اقتصار الصراع في الشرق األوسط على بعده في هذا الصراع تجاه 
  الديني يفقد هذا الصراع عدالته وأحقيته ويغلب فيه الخالف العقائدي الذي ال حل له بين الديانات.

إنه من المؤسف بأي حال أن تتحول أرض الديانات السماوية بؤرة التوتر المركزية في العالم 
  يد الكراهية والحقد ويقضي على كل أمل بسالم في هذه المنطقة.بما يز 

إن سعينا في الفريق العربي للحوار اإلسالمي المسيحي يتجه إلى تكريس مبدأ مساهمة األديان 
ومسيحيون مسلمون في بناء العدالة والسالم وحقوق اإلنسان، وضمن هذا السياق سعينا إلى عقد ندوة "

  معًا من أجل القدس".
عتقد أن هذه المساهمة في تصويب مسار األمور خاصة في تعزيز التعاطي مع الغرب ال وأ

سيما األميركي منه تستوجب إبراز خطاب متطور عقالني وواقعي يسمح بتجاوز نمطيات الخطاب 
  التقليدي الذي لم يولد في هذا المشرق إال كراهية وعدوانًا.
مون في إضاءة الكرامة اإلنسانية المستمدة من بمثل هذا الخطاب المتجدد ينجح العرب والمسل

إرادة اهللا، بحيث تشمل الناس جميعهم أّيًا كان جنسهم ولونهم ولغتهم، وبصرف النظر عن معتقداتهم ال 
  فرق فيها بين مسلم ومسيحي، بين عربي وعجمي. ولعل في ندوتنا خطوة راسخة في هذا االتجاه.

* * *  
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  1المرأة والعنف والقانون
زمانًا إن المرأة أساس الصمود في الحروب، وذلك صّح بامتياز زمن الحرب اللبنانية وما قيل 

  لحقها من معاناة.
أوليست النساء هن اللواتي كّن يتالقين عند خطوط التماس عند وقف النار، تارًة عفويًا 

  بالتسّوق وتبادل السلع والخدمات، وطورًا بتنظيم مسيرات الالعنف.
نظمة األونيسكو رّكزت على موضوع "النساء صانعات السالم" في مثل هذا وليس عبثًا أن م

  ).17، ص2007آذار  7التاريخ من العام الماضي (رسالة األونيسكو في يوم المرأة العالمي، النهار، 
 –ولو في مجتمعنا الشرقي  –واليوم ثُبت أن المرأة أساس المجتمع المدني، ألنها أساس العائلة 

  رّب العائلة"، وألنها األكثر مشاَركًة ونضاًال في الجمعيات األهلية والخيرية. وٕان لم تكن "
في المئة من  81نقرأ منذ أسابيع أن "فتيات لبنان يشّكلن  نوألنها عماٌد في التفوق، يكفينا أ

  ).16، ص 17/11/2007المتفوقين" في شهادة الثانوية العامة ("النهار"، 
مشروع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في لبنان قيد اإلعداد في مجلس كما جاء في  –لكن الحكومات 

لم تعتن بإعادة نظر فعلية بصورة المرأة في المناهج التربوية الجديدة، فبقيت " 2 )2008- 2007النواب (
صورة المرأة محملة بالواجبات والمهام التقليدية، وظل تقاسم األدوار أسير األنماط التقليدية للرجل 

رأة"، فــ"النصوص التاريخية واألدبية على سبيل المثال تقدم المرأة سكرتيرة والرجل مديرًا، والرجل والم
  3طبيبًا والمرأة ممرضة"...

-كما أن الثقافة السائدة وقوانين األحوال الشخصية التي تخضع للمرجعيات الدينية المختلفة
األسرة والعالقات األسرية وتمنع بالتالي في حالة من القدسية على ض"ت -يضيف مشروع الخطة الوطنية

أي تطور باتجاه تعديل األنماط وٕاعادة النظر في تقاسم األدوار وتعديل التصورات التي تحيط بحياة 
  النساء أو بأدوارهن في المجتمع".

ومع ذلك أشارت الخطة إلى أن النساء في لبنان قد أصبحن "أكثر إنتاجية، فمشاركة المرأة في 
%، واستطعن بشكل أو بآخر انتزاع مساحة واسعة من الحريات الشخصية، 28ارتفعت إلى  قوى العمل

                                                 
 –، المركز االجتماعي 8/3/2008كلمة ألقيت بمناسبة يوم المرأة العالمي، الندوة بعنوان "المرأة والمجتمع المدني"   1

 بتخنيه.
ومكتب  UNDPعلى التعاون بين مجلس النواب وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  تقوم الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 2

المفوض السامي لحقوق اإلنسان، منّسق الخطة د. بول مرقص وقد أعّدت د. فھمية شرف الدين المحور المتعلّق بحقوقي 
  المرأة الذي نقتبس منه أعاله.

 –اءة والتربية الوطنية والتنشئة المدنية في المرحلة االبتدائية فھمية شرف الدين وأمان شعراني: التمييز في كتب القر 3
 .2006بيروت  –مقارنة على أساس النوع االجتماعي 
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لكن موقعهن في المجتمع لم يتغير كثيرًا، كما أن مشاركتهن في إدارة الدولة والمجتمع ال تزال ضعيفة 
  مقارنًة بإمكاناتهن".

حديات التالية من قراءة إال أّنه، ورغم تلك الجهود المبذولة... يمكن استخالص الصعوبات والت
  واقع المرأة في مشروع الخطة المذكورة:

استمرار التمييز ضّد المرأة في نظام القيم الثقافية والتربوية والسلوكيات االجتماعية، وعلى 
المستوى اإلعالمي، استمرار االرتهان لمجموعة من األعراف والتقاليد، تهميش المرأة في سلطة اّتخاذ 

القرار السياسي، وجود استقرار تشريعي "بالمعنى السلبي"، وذلك لسببين، أولهما متمّثل  القرار وال سيما
بالتحفظات الصريحة  التي أبداها لبنان لدى انضمامه إلى اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضّد 

اللبناني القائم على المرأة، بما يعّطل أهداف تلك الوثيقة وروحّيتها، وثانيهما متمّثل بواقع النظام الطائفي 
التعّددية ومدى تأثيره على البنية التشريعية الداخلية، ال سيما لجهة استحالة استصدار تشريعات مدنية 

  موحدة في مجال األحوال الشخصية، إلخ.
هذا فضًال عن أن الثقافة التقليدية، والمستندة غالبًا إلى فتاوى بعض المؤسسات الدينية، تضع 

  المرأة وعلى دخولها ميادين اإلنتاج وتحصرها في أدوار منزلية. قيودًا على تعليم
ال زلنا في لبنان نطرح التساؤل تلو اآلخر، عن قصور حقوق المرأة عن مجاراة تنامي دورها 

  في المجتمع المدني:
  نتساءل مثًال، حتّاَم ُتسَلُب وصاية أوالدها واألم ُتحرم من منحها جنسيتها؟!

ارك المرأة حقًا في العمل السياسي عندنا، أّما وقد نالت حقوقها في نتساءل مثًال، متى تش
  ، أي منذ ما يزيد عن نصف قرن؟!1952االنتخاب منذ العام 

% من مجموع 5لماذا يكون عدد محدود من النساء في المجلس النيابي ال يصل حتى إلى 
  % في بلدان مثل السويد وفنلندا.40عدد أعضائه، بمقابل نسٍب تقارب 

دولة  116من أصل  100أفال نقتدي بالدول العربية نفسها، بخاّصة عندما ندرك أن أكثر من 
شملها إحصاء لألمم المّتحدة، تتقّدم على لبنان في ميدان مشاركة المرأة في صناعة  القرارين السياسي 

  واالقتصادي، والعديد منها دول عربية؟!
سفراء والمدراء العامين وسائر تعيينات الموّظفين وهل نعي أن نسبة إشراك المرأة في تعيينات ال

%؟ وهو رقم ال يعكس، على تقّدمه البّين قياسًا على  4من الفئة األولى مجتمعة عندنا ال تتعّدى 
  السنوات السابقة، نسبة الذكور إلى اإلناث في لبنان وال نصفها وال ربعها رّبما، وال وال... .
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حوًة وتحّركًا. فمسألة ترّدي مشاركة المرأة في الحياة العاّمة إن هذه األرقام تستدعي وقفًة فص
تتعّلق بالعقلية السائدة في لبنان وال تكمن في النصوص. وقد جاء في إحصاء لمؤسسة رينيه معوض 

% من الرجال يعارضون كلّيًا مشاركة المرأة في 28، أن 1998ُنشر عشية االنتخابات البلدية في العام 
بالمئة من الناخبين لم ينتخبوا نساء من  80يشير إلى أن  2006ة وآخر نشر حديثًا عام الحياة السياسيّ 

  قبل. وأحسبهم، في التطبيق، أكثر تشّددًا من ذلك!
هنا أصل لما نقع عليه من حاالت اعتداء جسدي وجنسي ومعنوي من جانب المجتمع على 

ّرفًا مستهجنًا، فإن األكثر استهجانًا أن المرأة من منطلق الظّن بأنها طرف ضعيف... وٕان كان ذلك تص
يكّرس العنف، أيًا كان شكله، ولو معنويًا، في قاعدة قانونية على نحو يمّيز في المعاملة بين رجل 

  وامرأة وهذا ما نسميه "العنف القانوني".
لك وال يغيب عن بالنا أن العنف ضّد المرأة يمكن أن يكون أيضًا "معنويًا أو نفسيًا". ويحصل ذ

خصوصًا عن طريق اإلساءة المعنوية التي تتعّرض لها الفتاة في المنزل الوالدي، سواء من قبل األب 
أو األخ، أو المرأة في منزلها الزوجي من قبل الزوج، أو العاملة من قبل صاحب العمل. وذلك يحصل 

من الشرف  عن طريق القدح وما يصاحبه من ازدراء وسباب وتحقير، وعن طريق الذّم أي النيل
  والكرامة... .

ويمكن اعتبار الزواج الذي يتّم دون التحّقق، فعليًا، من االختيار الحّر غير المعيوب للمتزّوجة، 
نوعًا من العنف المعنوي المقّنع والمستمّر بفعل ما ُينتج من حاالت أخرى من العنف الزوجي، ألنه 

وهذا يحصل عادًة مع القاصرات أو الراشدات  غير قائم أصًال على الرضى التام لفريقي عقد الزواج.
 الدين اللواتي يتزّوجَن باكراٍه من األهل. ولكّنه يرّتب أيضًا مسؤولية قانونية على هؤالء، وعلى رجل

الذي أجاز العقد، وعلى الشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه، األمر الذي يفرض عدم التهاون في 
ف، من جهة أخرى، أن القانون يسمح بوقف المالحقة وتعليق العقوبة المالحقة والعقاب. ولكن المؤس

غتصاب أو الخطف أو فّض البكارة، إذا ُعقد زواج "صحيح" بين مرتكب إحدى الجرائم ضد المرأة، كاال
وبين الضحية التي غالبًا ما تكون خاضعة لضغوط اجتماعية ونفسية تضطّرها للقبول مرغمًة بالزواج 

  من قانون العقوبات). وال أدري كيف يمكن اعتبار زواج كهذا صحيحًا! 522ادة من المعتدي (الم
وٕان النوع الثالث من العنف ضد المرأة أال هو عنف "قانوني"، والذي يؤلمني، بوصفي قاضيًا 
سابقًا، يتمّثل باالبقاء على نصوص مجحفة بحّق المرأة في القانون اللبناني بالرغم من توقيع لبنان على 

قيات دولية مختلفة لحقوق اإلنسان والمرأة، وبالرغم مّما لالتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقيات القضاء اتفا
  على التمييز والعنف ضد المرأة، من أولوية على القانون اللبناني عند المصادقة عليها.
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من قانون  562من النصوص الجزائية المجحفة، ما يسّمى بــ "جرائم الشرف" (المادة 
قوبات). فقد حان الوقت إللغاء هذه األحكام كلّيًا ودون ترّدد من القانون الجزائي باعتبارها تبريرًا الع

  للعنف العائلي. وكذلك بالنسبة للزنى وسواه من النصوص المجحفة الكثيرة....
ناهيكم عن األحكام الجزائية، تعاني المرأة في لبنان من تمييز في الوظيفة العامة، وفي القطاع 
الخاص، لناحية التعويضات والتقديمات. كما تحرم من إعطاء الجنسية ألوالدها أسوة باألب. والتمييز 
ضد المرأة فاضح في قوانين األحوال الشخصية، لجهة الحقوق في الزواج وحضانة األطفال والوالية 

ن الحّل األمثل عليهم والحقوق اإلرثية والحقوق في الطالق.... وقد أثبتت سنوات النضال النسائي أ
مبادرة  13يكون باعتماد قانون مدني اختياري موحد لألحوال الشخصية. وهنالك حتى اآلن حوالى 

مشاريع تتعّدى مسألة الزواج  4قانون مطروحًا منذ سنوات عديدة في عدادها حوالى  حومشروع واقترا
هنًا تشكيل هيئة وطنية نفسه لتشمل مختلف نواحي األحوال الشخصية السالفة الذكر. والمطلوب را

ر قدر ممكن من المساواة بين الرجل بالستجماع وتوحيد األفكار الواردة في هذه المبادرات بما يوّفر أك
والمرأة، على اعتبار طرفي عقد الزواج متساويين في األهلية والحقوق، والضغط باتجاه إقرارها، مع 

  ائفية.اإلبقاء على الخيار لمن يرغب بالخضوع للقوانين الط
من الخطأ االعتقاد أن العنف الجسدي هو وحده الممارس على المرأة. وٕان كان هذا النوع من 
العنف هو األكثر وضوحًا وظهورًا للعلن، ألن كتمانه صعب، خصوصًا عندما يترك آثارًا في الجسد. 

ى من العنف بل أرى أن العنف المعنوي والعنف القانوني هما األكثر خطورًة، فضًال عن أنواع أخر 
وهو ما أريد أن أصل إليه  االقتصادي واالجتماعي والتعليمي... والذي يعّوق فاعلية المرأة في المجتمع

الممارس ضدها" بجميع أشكاله. لكن العنف عندما وكبت حقوق المرأة من باب العنف المجتمعي 
ضد المرأة. والعنف المعنوي، القانوني المتمّثل بالنصوص المجحفة يشكل حماية وتبريرًا دائمًا للعنف 

هو اآلخر، أشّد إيالمًا ووقعًا على نفس المرأة من العنف الجسدي ألنه يترك آثارًا غالبًا ما تكون أكثر 
عمقًا. ومن جهة ثانية، فهو يظل طّي الكتمان ألسباب اجتماعية مختلفة، فيترّبص بالمرأة في عزلتها 

اب الشكوى من العنف المعنوي أو ما يسّمى "التظّلم"، هو أمر المنزلية الخانقة. ومن جهة ثالثة، فإّن ب
غير منّظم اجتماعيًا. فضًال عن أنه غالبًا ما يكون مجهوًال من قبل الضحية. وٕاذا عَرَفت به، أحجمت 

  عنه خوفًا من العواقب االجتماعية ومن ازدياد األمور سوءًا... .
ا" والتفريق بينها هي أمور بغاية األهمية ألّن إن معرفة هذه األنواع الثالثة من العنف و"فضحه

كّال من هذه األنواع يشكل جريمة مستقّلة تستحّق اإلدانة والمعالجة بذاتها. فكيف الحال متى اجتمعت 
  أشكال العنف جميعها كما يحصل في أغلب األحيان؟!
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دان حقوق اإلنسان مصداقية الدول تقضي بإيفاء التزاماتها المالية الخارجية والتزاماتها في مي
  على السواء.

وأوّد هنا أن نلتفت جميعًا في لبنان، بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى أشكال المعاملة السيئة  
التي تتعّرض لها أحيانًا كثيرة النساء في المنازل وفي مراكز العمل، والخادمات في عدادهن خصوصًا، 

  ّن أولى بالرعاية القانونية.وكذلك السجينات، ألنهن األكثر ضعفًا. ولذلك ه
ومن هنا الدعوة إلى إطالق حملة قانونية منّظمة لمكافحة هذه الظاهرة عن طريق فضح العنف 
الممارس ضد المرأة ونقله من الحّيز العائلي الضّيق إلى المجال العام، والتوعية على حقوق المرأة في 

ومظاهر التمييز، وتسهيل إجراءات التقاضي، التظّلم، وتنزيه النصوص القانونية من أسباب التبرير 
وتعزيز حرّية المرأة في اختيار الزوج وتحديد سّن أدنى للزواج وعدم االعتداد بموافقة األولياء أو تقدير 
المحكمة والسلطات الدينية إلجازة عقد الزواج دون هذه السّن، ودعم المراكز القانونية االستشارية، 

نية للشكاوى الوثيقة االتصال بالنيابات العامة ونظام للمعونة القضائية خاّص وٕانشاء مركزية مدنية مّجا
  بالنساء المعّنفات.

المؤسف أن لبنان ال يطبق كفاية االتفاقيات الدولية المتعّلقة بحقوق المرأة والتي كان صادق 
  عليها.

تجاه الدول إن حرص لبنان في مسائل الدين العام الخارجي على إيفاء التزاماته المالية 
الُمقرضة، يقتضي أن يترافق على السواء مع إيفاء التزاماته الدولية في ميدان حقوق اإلنسان وحقوق 

  المرأة. فااللتزامات الدولية كّل ال يتجزأ ومعها مصداقية الدول.
  وٕان للمجتمع المدني دورًا كبيرًا في تحقيق خير اإلنسان وخير المرأة اإلنسان في لبنان.
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  لقسم الثالثا
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 )1("الحضور المسيحي في لبنان"
  

 –يــــذّكرني هــــذا الموقــــف بــــآخر شــــبيه عنــــدما اشــــتركت فــــي الحــــديث عــــن العالقــــات االســــالمية 
المسـيحية مــن زاويتهــا الدرزيــة امــام الســينودس مــن أجـل لبنــان بحضــور البابــا الراحــل يوحنــا بــولس الثــاني 

وأحيـي دينـاميكيتكم المسـتمرة فـي بحـث الوضـع المـأزوم النـاتج عـن  نذ ثـالث عشـرة سـنة. في الفاتيكان م
هذه العالقات في مرحلـة كـدنا نظـن فيهـا بـأن اللبنـانيين قـد اتعظـوا مـن دروس الماضـي، القريـب والبعيـد. 

ومـن فإذا بنا نقف عند كل منعطـف الوقفـة ذاتهـا للتبصـر بحـال الـوطن، ومـا آل اليـه مـن أزمـات متكـررة 
حالــة عــدم االســتقرار الــذي يعــيش فيــه. فــال نــنجح فــي تجــاوز األزمــات بــل نقــع دومــًا فــي الفــخ نفســه مــن 

  التقابل والفرقة واالنقسام.
حسنًا فعلتم في طرحكم موضـوع الحضـور المسـيحي فـي لبنـان وهـو هـّم مشـترك بيننـا جميعـًا بـل 

يبقـى إذا شـعر أحـد مكوناتـه بأنـه فـي أزمـة. هو جزء من الهم العام لمشكلة البلد. فـال أتصـّور أن الـوطن 
  وليس المسيحي وحده يعاني هذا الشعور بل اعتقد اننا جميعًا معنّيون ومأزومون.

إن مجــرد طــرح الســؤال يعكــس حالــة القلــق لــدى المســيحيين حــول وجــودهم الحــر فــي لبنــان وهــم 
  الذين ساهموا في إرساء قواعد الكيان اللبناني منذ مئات السنين.

  لخطر في لبنان على الوجود المسيحي فقط أم يتعّداه ليصبح خطرًا على جميع اللبنانيين؟هل ا
إنني من موقعي الدرزي أقول أن الخطر ليس محصورًا بالوجود المسـيحي فحسـب. مـاذا تقولـون 

  عن وجودنا نحن الدروز مثًال في هذه المعمعة من شّدة الصراع السياسي بين السّنة والشيعة؟.
ر وجــه لبنــان المتنــّوع الــذي يزدهــي بوجــود طوائــف متعــددة فــي تركيبتــه والتــي أرســى هــل ســيتغيّ 

ـــاني ســـنة  ـــوطني اللبن ـــاق ال ـــدها االجتمـــاعي اتفـــاق  1943قواعـــدها الميث ـــدها وصـــياغة عق ـــم أعـــاد تجدي ث
  ؟1990 – 1989الطائف والتعديالت الدستورية في عامي 

ثلهم أبنـــاء طوائـــف أخـــرى، ال يعـــون ومـــا هـــي حالـــة لبنـــان اليـــوم حيـــث قســـم مـــن المســـيحيين ومـــ
مخــاطر مــا يجــري فيصــطّف بعــض المســيحيين فــي سياســات تفقــدهم دورهــم الضــامن للصــيغة اللبنانيــة 
بانحيـــازهم الـــى هـــذه الفئـــة او تلـــك مـــن المتصـــارعين، او حتـــى انـــزالق قســـم مـــنهم او انحيـــازهم الـــى فكـــرة 

ســمى فــي الهــرم السياســي والدســتوري يؤمــل التعطيــل او الســكوت عــن الفــراغ فــي موقــع لهــم ال أعلــى وال أ
  منهم الحفاظ عليه والذود عنه ليس لمصلحتهم فحسب بل بداعي الحرص على معنى لبنان.
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لقــد هالنــا مــا نشــهد مــن قلــة وعــي لحقيقــة الصــراع علــى الســلطة الجــاري فــي لبنــان والــذي، ان 
معنـى وال مضـمون إن هـو فقـد هـذا  صّحت التوقعات، سيغّير الوجه اللبناني الى األبد، ويجعل لبنان بـال

  التنوع.
ففي خضّم الصراع نسأل أين يقف المسيحيون؟ ال بل اسمحوا لي أن اطـرح السـؤال علـى نفسـي 

  أوًال أين يقف الدروز؟
تاريخيــًا، عــرف الــدروز كيــف يحــافظون علــى اســتمرارهم فــي بيئــة معاديــة بســلوكهم ســبيل اعتبــار 

خـــرجهم بعـــض قـــادتهم مـــن قوقعـــة االنغـــالق الـــى المحـــيط العربـــي أنفســـهم دومـــًا جـــزءًا مـــن األكثريـــات. أ
األكبــر. كــذلك ســاهم المســيحيون بــإطالق فكــرة العروبــة كمشــروع حضــاري يشــّكل االســالم فيــه عنصــرًا 
مكونًا، وليس عنصرًا حصريًا. هذا فـي ظـل سـيطرة المشـروع االسـالمي بتشـكيله األوسـع. أمـا اليـوم فـأين 

ام االندفاعة القوية للعنصر اإليرانـي الـذي يحمـل مشـروعًا فارسـيًا (أي غيـر نقف وهذا المشروع متعثر أم
  عربّي) وشيعيًا؟

لســُت معنيــًا بصــورة شخصــية بالمصــالح الضــيقة إنمــا أطــرح التســاؤل للقــول، أيــن سيصــبح لبنــان 
  بعد تغّير وجهه الذي يشّكل المسيحيون فيه حضورًا فاعًال.

وخيــارات القيــادات المســيحية التــي تضــعف وتهّمــش تكمــن المشــكلة برأيــي فــي بعــض ســلوكيات 
المسيحيين، وتتناول حتى رمز الموارنة غبطـة البطريـرك الـذي، فـي هـذه المناسـبة، ال تـزال تشـخص اليـه 
األنظــــار علــــى مــــا عهــــدناه للعــــب الــــدور المرجــــو للتوفيــــق، ولــــو تعاليــــًا علــــى آالمــــه وجروحــــه الماضــــية 

ال أخالهــا مهمــة يســيرة، أســوة بمــا يقــوم بــه بالفعــل فــي البنيــان والحاضــرة، بــين مكونــات البيــت الواحــد، و 
 الــــــــــــــوطني الجــــــــــــــامع، وال أخفــــــــــــــيكم أن لــــــــــــــيس مــــــــــــــن ســــــــــــــواه يــــــــــــــؤدي هــــــــــــــذا الــــــــــــــدور الجــــــــــــــامع.

لســت هنــا ألّتهــم أحــدًا مــن القيــادات السياســية وال أّدعــي ذلــك بــل مــن حقــي كمــواطن يراقــب أن أقــول أن 
  ثبتت تجربة االعوام الثالثة المنصرمة:المجتمع اللبناني أصبح له بناءان مختلفان كما ا

  فكرة العيش المشترك التي تضعف وفكرة االنغالق الطائفي والمذهبي التي تقوى.
لعّلنــا مــدركون أن فشــل تجربــة الحكــم لــدى المســيحيين مــا قبــل الطــائف أوحــت لآلخــرين بخــوض 

ركيبـــة الســـلطة: وفـــي هـــذا التجربـــة عينهـــا. فـــالبعض مـــأخوذ بشـــعور الغلبـــة واالســـتقواء بالخـــارج لتغييـــر ت
  السياق كل شيء مباح الستعمال كل األوراق لبلوغ الهدف.

  وهل أن التنّوع السياسي دليل عافية اليوم أم اضحى حالة مرضية؟
مـــا هـــو النمـــوذج المعـــروض أمامنـــا كـــي ننحـــاز اليـــه: النمـــوذج العربـــي بقمـــع الحريـــات وغيـــاب 

  يراني بوالية الفقيه؟الديموقراطية وٕاشكالية التوريث أم النموذج اإل
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آن لنـــا ان نتصـــارح: فـــي مثـــل هـــذا الجـــو، ال أفـــق لنـــا وال آمـــال نرتجيهـــا. يـــدًا بيـــد علينـــا تفعيـــل 
مجتمعنا المدني لتحقيق المزيد من االنفتـاح والخـروج مـن هـذين الخيـارين. حسـبي أن المسـتقبل ال يتـأمن 

حريـــة والديموقراطيـــة وحقـــوق االنســـان لنـــا إال مـــن خـــالل المزيـــد مـــن االنفتـــاح والتأســـيس علـــى مفـــاهيم ال
  والعدالة االجتماعية.

إزاء تنامي التيارات االسالمية المتطّرفة، وهي أيضًا صـدى ورد فعـل لتنـامي األصـوليات الدينيـة 
واألثنيــة المختلفــة فــي العــالم مــن صــهيونية وصــهيونية مســيحية وهندوســية وصــربية وســالفية وغيرهــا... 

ذاتهـــا لغايـــة اآلن عـــن طريـــق المؤسســـات وانكشـــاف "الســـاحة"   ة فـــي تحقيـــقوأمـــام فشـــل الدولـــة اللبنانيـــ
اللبنانيــة لجميــع التــأثيرات وجنــوح بعــض الطوائــف الــى فــتح قنواتهــا مــع الخــارج بحيــث أصــبح لكــل طائفــة 
ـــاء  ـــة وبن ـــدّفق األمـــوال األجنبي ـــة مختلفـــة عـــن األخـــرى، هـــذا فضـــًال عـــن ت ـــة ذاتي ـــة ودفاعي سياســـة خارجي

ـــاني مـــن المهـــد الـــى اللحـــد، واســـتفحال البـــث االعالمـــي المؤسســـات الطائفيـــ ة التـــي ترافـــق المـــواطن اللبن
التحريضــــي والتقســــيمي، وتعظــــيم المــــوت وتســــخيف الحيــــاة، وعجــــز الدولــــة عــــن ضــــبط البــــؤر المســــّلحة 
واإلرهابيــة، وتخّلــي العــالم عــن مســاعدتنا فعــًال ولــيس قــوًال وأولهــا حــل مشــكلة الفلســطينيين المقيمــين علــى 

  ضي اللبنانية، كل ذلك يجعل من الخطر ينمو، ويلّح السؤال: كيف الخروج؟األرا
ال أظن أن الوجود المسيحي وحده في خطر بل لبنـان كلّـه فـي دائـرة الخطـر واالسـتهداف طالمـا 

جاهــدوا فــي ســبيل تحقيقــه  -أن اللبنــانيين منقســمون. وقــد فــّوت المســيحيون فرصــة تاريخيــة الســتقطاب 
وهـو انحيـاز السـنة الـى مشـروع الدولـة، والـى فكـرة الـوطن اللبنـاني وضـّيعوا فرصـة  أال -عشرات السـنين 

تاريخية لمالقاتهم في تغّير موقعهم السياسي ال بل أكثر خطورة كان انحيـاز قسـم كبيـر مـنهم الـى جانـب 
  فكرة التعطيل والعمل في سبيل تحقيق مشاريع سلطوية شخصية..

ئف والتمســك بــه ولســت ارى عنــه بــديال. والحــل علــى يكمــن الحــل المرحلــي بــالحرص علــى الطــا
المـــدى الطويـــل هـــو اســـتعادة دور المســـيحيين لتشـــكيل قـــوة مرجحـــة فـــي التـــوازن المفقـــود لمصـــلحة الدولـــة 
ولبنان. وتكمن الضمانة في الـدور المسـيحي المعتـدل والـوازن بـين الفـريقين المتصـارعين ولـيس االنحيـاز 

  الى هذه أو تلك من الفئات.
الي ان قلـــت ان الوجـــود المســـيحي فـــي لبنـــان وضـــمان اســـتمراره وحريتـــه هـــو خـــط الـــدفاع ال أغـــ

بالنســبة الــى الــدروز والكثيــر مــن اللبنــانيين. ولعــل التحــول الكبيــر فــي الوجــدان الــدرزي تجــاه المســيحيين 
ألهميـة  واستغفار المرحلة السابقة التي شهدت صراعًا مسّلحًا دليل علـى الـوعي االسـتراتيجي القـائم حاليـاً 

الدور المسيحي. ولعل إدراك هذا األمر ال يبـّرر إطالقـًا بعـض المقـوالت فـي الصـف المسـيحي السـتعادة 
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صــالحيات ال تقــدم أيــة ضــمانة. بــل الضــمانة الحقيقيــة فــي اســتعادة الــدور ولــيس الصــالحيات مهمــا بلــغ 
  شأنها.

لتــي نعيشــها فــي هــذا إن طــرح إشــكاليات الوجــود المســيحي فــي لبنــان يؤشــر الــى عمــق األزمــة ا
الـــوطن. ولعـــل الخلـــط بـــين المفهـــوم السياســـي والمعتقـــد الـــديني بحيـــث تصـــبح الدولـــة اســـتمرارًا للمصـــالح 

  الطائفية يعوق عملية الخروج مما نحن فيه.
ال حــّل لنــا إال بالدولــة المدنيــة التــي تعطــي الــدين حيــزه الخــاص وتجعــل مــن العالقــة مباشــرة بــين 

  المواطن والدولة.
لمسيحيين في لبنان ال بـل أزمـة اللبنـانيين هـي أزمـة الدولـة والمـواطن فلنسـع إلقامـة الدولـة أزمة ا

ألن ال حّل بدونها، وٕاال سيستمر شعور المسيحيين وشعور غيرهم من اللبنانيين بأننا قبائل متناحرة تبّرر 
  عيشنا المأزوم.

ين فــي كــّل مــّرة مثــاًال يحتــذى أخيــرًا، أحيــي حيويــة المجتمــع المســيحي الــذي يعطينــا نحــن اللبنــاني
ودرســًا فــي الحــراك الــوطني وفــي التفكيــر الــدائم لصــيانة صــيغتنا الفريــدة، صــيغة العــيش الواحــد فــي وطــٍن 

  واحد ودولة مدنية جامعة.
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)1("شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان"  
 

وخصوصية لبنان والشرعة، فلم أجد  بأقسامه الثالثة: المبادئالمتعلق بالشرعة  قرأت النص
أبعادها  المضمون. القسم األول وفيه ثالثة فصول: األول يتصل بتحديد السياسة وشرح نفسي غريبًا عن

نفسي ومن موقعي الدرزي معنيًا  صنفها بأنها فّن شريف لخدمة اإلنسان والخير العام أجداومراميها و 
موقعي حتى في الفصلين الثاني والثالث أي العالقة بين  به. إال أنني وجدت نفسي معنيًا وأيضًا من

  .ومشاركة المسيحي في الحياة السياسية الكنيسة والدولة
المتصلة بالكنيسة. ومن موقعي وأنا من القائلين بضرورة  في هذين الفصلين بعض الخصوصية

بين  كزت عليه الوثيقةالخاص دون الحيز العام أشارك النظرة إلى التمايز الذي ر  حصر الدين في الحيز
حذو الكنيسة سائر الطوائف  الكنيسة والدولة وكذلك االستقاللية. ولعّل ذلك يوّفر إمكانية أن تحذو

الخلط بين الحّيزين بما يضّر بالدين ويسيء إلى الدولة  بإجراء هذا التمايز وهذه االستقاللية دون إجراء
  .لمشتركويؤدي إلى هالك فكرة العيش ا ال بل يعطل قيامها

الحياة السياسية ألن حياتنا السياسية ال تستقيم إال بمشاركة  إنني معني بمشاركة المسيحي في
لم تصب بالضرر  المجتمع اللبناني المتنوع. وال أغالي إن قلت أن الحياة السياسية اللبنانية جميع شرائح

أننا قد عانينا من هذه  االنتخابات. وأحسب مثلما أصيبت يوم قررت بعض القوى المسيحية مقاطعة
بحيث  وأعرف مسبقًا أن النقد في لبنان يأخذ بعدًا طائفياً ذلك سنوات. أقول  المقاطعة ما يزيد عن العشر

  .هذه الطائفة ال يستطيع من هو ليس من الطائفة توجيه نقد إلى تصرف قام به أفراد من
ناداة بها دون العلمنة على األقل الشرعة الم إنني معني أيضًا بالدولة المدنية التي تحاول هذه

دينًا  اللبناني يروم إلى إقامة هذه الدولة المدنية على اعتبار أنه لم يعّين وأظن أن الدستور ،مرحلياً 
األديان وتخصهم بميادين محددة  للدولة وٕان كانت الدولة تؤدي فروض اإلجالل هللا تعالى وتحترم جميع

  .والتربية وحرية المعتقد وسوى ذلك ةتحت سقف القانون: في األحوال الشخصي
كليًا لهذا النص وقد رأيته منسجمًا مع وثيقة الوفاق الوطني  أما لبنان وخصوصيته فإنني منحاز

البطريرك  وتكرار المبادئ العشر الجوهرية في مقدمة الدستور والتي أحسب أن غبطة في تعداد
ميثاق العيش المشترك والصيغة  أكيد علىالماروني قد شارك أساسًا في وضعها وصوغها. ولعل الت

ودوره كجسر عبور بين الشرق والغرب والحث على  ،حضارية وتقديم النموذج اللبناني إلى العالم كقيمة
 واعتبار هذا النموذج عالمة رجاء مرفوعة للجميع وضمانة لألقليات المسيحية ،التربية على المواطنية

إذا لم تتوافر يفقد هذا  لبنان وعلى هذه المنطقة معنى ال شك في بلدان الشرق األوسط مما يضفي على
                                                 

ضبية. –لمؤتمرات قصر ا - 05/03/2009بدعوة من المركز الماروني للتوثيق واالبحاث بالتعاون مع اللجنة المشتركة لكنائس لبنان،  )1(  
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لهذا النص من موقعي أيضًا كمنتٍم إلى أقلية وٕان  الشرق نكهته ولبنان معنى وجوده. ويأتي انحيازي
شعورها األقلوي على النحو الذي يظهره المسيحيون على اعتبار أن تاريخنا  كانت لم تبالغ في إظهار

مسلك األمان  وهي لذلك سلكت ،عربي كثيرًا ما َمْوَضع الطائفة ضمن األكثرياتهذا المشرق ال في
  .والبقاء واالستمرار واالستثمار

 إعادة إحياء لبنان والدولة المدنية الديمقراطية إقرار الشرعة الشراكة وقد لفتني في الحديث عن

غير هؤالء المرتبطين أساسًا  انيينالوطنية التامة بين المسلمين والمسيحيين. وال أخال أحدًا من اللبن
المبادئ التي تحصن الواقع اللبناني وتسعى إلى إقامة  ببعض السياسات الخارجية إال ويثني على هذه

 وٕاسقاط منطق الدويالت. وهل يستقيم قيام الدولة بوجود دويلة أو دويالت أو الدولة وقفل الساحة

الرسائل اإلقليمية أو  ع أكثر ولمن يرغب في إيصالمربعات أو أن يبقى لبنان ساحة مفتوحة لمن يدف
مؤمنون فعًال بهذه الشراكة الوطنية المتساوية في  هل اللبنانيين جميعهم :لكن السؤال المطروح ؟الدولية

 نصت عليها هذه الشرعة أم أن بعضهم لم يعد يقيم اعتبارًا لها وهو يحاول أن الحقوق والواجبات التي

 .قفه واآلراءيملي على اآلخرين مو 

 مادة فيها المبادئ العامة وبعض موادها دخل حتى في 31كانت الشرعة قد حددت  وٕاذا

ومنسجمة معها، والتي  تفاصيل تقنية مثل موضوع االنتخاب إال أنها جاءت مستكملة لألسباب الموجبة
  .سبق اإلشارة إليها في المقدمة

  :اليةالمالحظات العامة التإبداء بعض وهنا ال بد لي من 
إن اجتماع المسيحيين بالرغم من الفوارق الالهوتية على وضع شرعة للعمل السياسي وفي  - 1

 النظرة إلى السياسة يعني أن هاجس الحرية لدى

اللبنانيين المسيحيين يعلو على ضرورة التمييز بين المدينة األرضية والمدينة السماوية التي 
 .أتت بها تعاليم الكنيسة والرسل

بقاعدة  ي أن اهتمام المسيحيين في تحديد أطر العمل السياسي اللبناني يتصل أيضاً توح الشرعة - 2
مع اإلسالم في هذا  فهم للمسيحية بأنها أيضًا دين الدنيا ودين اآلخرة وهي بذلك تتشارك

  .المسلك. هل هذا الفهم في محله

الجماعي  الوعيالمسيحيين الحريصين على دورهم الرائد في لبنان قد أدركوا مرحلة من  إن - 3
التدقيق باألسباب والعوامل  السياسي بحيث ال يرون حرجًا في إجراء عملية تحول عميقة نحو

السيدة في النظام السياسي إلى جماعة تطلب  التي أدت بهم في لبنان إلى التحول من الجماعة
 .المشاركة فيه
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إطالقهم  بع بفعلالمسيحيين مصرون على عدم االنكفاء إلى الشعور األقلوي المستت إن - 4
اللبناني تألقه الفريد في هذا  المبادرات ووضع األدبيات وصياغة اآلليات التي تحفظ للكيان

 .الشرق العربي الواسع

 ،المسيحية التي الحظت تدني مستوى العمل السياسي اللبناني بصورة عامة إن الجماعة - 5
اعتبارها  إلى السياسةتحاول أن تضع سلسلة ضوابط بحيث تعيد  ،والمسيحي على وجه خاص

الشرعة كفكر سياسي  كفن شريف لخدمة اإلنسان والخير العام وهي لذلك تلحظ الفارق بين
 .مع أحكام هذه الشرعة خالق وبين الممارسة السياسية لبعض المسيحيين بما يتناقض

ق يجب أن تكون في صلبها قضية الدفاع عن حقو  إن لبنان بالنسبة للمسيحيين ذا هوية متميزة - 6
وصون العيش المشترك المسيحي واإلسالمي ومبدأ االنفتاح  اإلنسان في لبنان والوطن العربي

 الحضارات الحضاري وتالقي

وأخيرًا إن حفظ الهوية اللبنانية والشخصية المسيحية ال تقوم إال في نطاق العيش المشترك  - 7
 .المسيحي –اإلسالمي 

  
ولكن ال بد من طرح  خذ موقفًا معاديًا لهذه الشرعةأظن أن أحدًا من اللبنانيين يستطيع أن يأ ال

الوقائع السياسية التي نعيشها؟ هل هي  بعض التساؤالت. هل هذه الشرعة ممكنة التطبيق في ضوء
أي إلى عموم اللبنانيين وهي من طرف مسيحي فمن باب أولى  دعوة موجهة إلى المسيحيين والمسلمين

أنها فن شريف  طبقة السياسية في أيامنا هذه معنية بالسياسة علىالمسيحيون أوًال! وهل ال أن يعتمدها
الصراع بين المنافع والمحاصصة  في خدمة اإلنسان والخير العام أم أنها فن الممكن في إدارة

الطبقة حرفة تمكن السياسي من االستفادة من ظروفها  المتضاربة؟ وهي على أي حال لدى غالبية هذه
 ية وطائفية. وكم من أفراد الطبقة السياسية المسيحية واإلسالميةشخص لتحقيق غايات ومآرب

ويستدرجونه للتدخل في الشأن  يستطيعون التقيد بأحكام هذه الشرعة وبعضهم قد ربطوا أنفسهم بالخارج
هناك رغبة حقيقية لدى بعض السياسيين بإقامة الدولة التي لن  اللبناني لدعم موقفهم سياسيًا وماليًا؟ هل

  حساب دويالتهم. فأين هي مصلحتهم إذًا؟ إال علىتقوم 
إن إقامة الدولة تعني نهاية اإلمتيازات ووقف إمدادات المال التي تمكنهم من إفساد الناس 

الدكاكين والمربعات لتقوم الدولة الجامعة. هل يقبلون بهذه  وكذلك إلغاء حصرية التمثيل للطوائف فتغلق
  ا؟الشرعة وهل من مصلحتهم القبول به

   .ولكن يزين لي أن كثيرًا من مرامي هذه الشرعة يتفق إزاءها المسلمون والمسيحيون معاً 
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المتنوع  المسلمين اللبنانيين بغالبيتهم يشاطرون المسيحيين ضرورة الحفاظ على لبنان إن - 1
عروبة متنورة تقبل التعدد  والمتعدد حيث الحرية علة وجوده ويدعون شأنهم شأن المسيحيين إلى

َنْينويش  .كل فيها اإلسالم والمسيحية عنصرين مكوِّ

الطائفية ولعل  خطاب المسلمين في لبنان ليس واحدًا إزاء األمور المصيرية والهواجس إن - 2
تعلقًا صادقًا بلبنان المتنوع رافعة  األبرز هو إبداء بعض القوى السياسية اإلسالمية اللبنانية

ئعه تسمع في الخطاب السياسي اإلسالمي بعد طال وهذا أمر مستجد بدأت ،شعار لبنان أوالً 
دون التقليل من أهمية رجاالت كبار مسلمين طالبوا بذلك منذ  استشهاد الرئيس رفيق الحريري

ر إلى مشاريع سياسية ذات في األوساط اإلسالمية أيضًا خطاب آخر ينظِّ  اإلستقالل. ولكن
التعددية  بثت بديمقراطيته وأهلكتديني مستعيدة طروحات سابقة أنهكت حرية لبنان وع طابع

هما اللذان أعطيا مثل هذه  فيه. والمفارقة الغريبة أن الديمقراطية وهامش الحرية في لبنان
تحاول أن تجر لبنان إلى اعتماد نماذج  الجماعات حرية الحركة إلثبات وتعزيز وجودها وهي

 .عربية قهرية وتسلطية دينيًا وسياسياً 

 

وفهمنا  .أنها مشروع حضاري ال يرهب األقليات بل يتسع لها جميعهاى علفهمنا للعروبة  إن
الذين يبتعدون بمواقفهم عن التبرير  للحرية الدينية وللبنان نموذجًا يتشارك فيه المسلمون المعتدلون

  .السلفي لالستبداد السياسي
أن  لهذين األمرين ال يحوالن دون طرح تساؤالت أخرى حول موقف بعض المسلمين. ه لكن

ومفاهيمه مختلفة في الحاكمية وٕان  الشريك المسلم يرغب في إجراء الفصل والتمايز بين الدين والدولة
اللبنانيين ال تشارك بعض الفئات المتطرفة في اعتماد هذا المبدأ؟  كانت الشرائح األوسع من المسلمين

عدم االستقاللية في  تكز علىالمسلمون يشعرون أنهم معنيون بإقامة هذه الدولة المدنية التي تر  هل
والواجب نحو اهللا؟ على أي حال وٕازاء التطور  الشؤون األرضية وال يفصلون بين الواجب نحو الدولة

يجدر السؤال هل  ،اإلسالمي تجاه لبنان وتقديم مصلحته على ما عداها الكبير الحاصل في الموقف
سبيلها  لتالقي مع أمور ناضل فيالسياسيين المسيحيين للمسلمين هذه الفرصة في ا وفر بعض

الطروحات ذهب بعضهم في  المسيحيون عشرات السنين وعند تالقي المسلمين بغالبيتهم مع هذه
  .اتجاهات مغايرة بل خطيرة

هذه الشرعة تصلح لجميع اللبنانيين ولو حل محل عنوان التمايز  من موقعي أحسب أن
السياسي"  مل الدين والدولة ومحل "المسيحيون والعملالكنيسة والدولة" عنوان آخر يش"  والتعاون بين

الطابع الديني المسيحي  "اللبنانيون والعمل السياسي" مع إدخال بعض التعديالت في النص ذات
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المثلثة" ... "القيم اإلنجيلية" وغيرها. أما سائر  الصرف مثل " المعمودية" و"طبيعة المسيح الرب
 الذي يستحق مشروطًا برفع ،رعة النموذج اللبناني إلى المصافرفعت الش العناوين والمضامين فقد

وجاءت نتيجة األزمات التي  اللبناني أداءه إلى مستوى هذا المصاف وفيها برنامج حكم تتوافر مقوماته
تعطيل المؤسسات الدستورية وتحييد لبنان وتحقيق  عصفت بالنظام السياسي اللبناني مثل آليات عدم

ومحاربة  الموسعة والالحصرية وتعزيز الحياة االقتصادية واالجتماعية وٕاصالحها يةالالمركزية اإلدار 
  .الفساد وتعزيز مساهمة المرأة واالهتمام باللبنانيين المنتشرين

عليه  على عتبة انتخابات نيابية يضمر كثيرًا عدد المرشحين إذا صار العمل بما نصت ونحن
للبنان" و"أن يكون مدركًا قيمة لبنان  ابات والؤه أوًال وآخراً الشرعة "أن يكون المرشح إلى هذه االنتخ
المرشح ذا ماٍض يثبت في األقوال واألفعال والمواقف هذا  كوطن مميز بخصوصيته"... و"أن يكون

وترفض  اإلدراك"... من يبقى من هؤالء المرشحين في السباق ومن هي الجهة التي تقبل الوالء وهذا
عن والئه وٕادراكه لمعنى  ذين كان شرط ترشيحهم عبادة الزعيم بغض النظرالترشيح خاصة أولئك ال

طائفة معينة حصرًا. لكن أهميتها تكمن ونحن  لبنان. وهؤالء موجودين في جميع الطوائف وليسوا في
مرجعية معنوية للناخب اللبناني عّله يستقي منها معايير حسن  عشية االنتخابات في أنها تشكل

  .االختيار
مسيحية  من فكر وشارك وصاغ وحدد مفاهيم هذه الشرعة كما أحيي اجتماعكم ككنائس أحيي

الثالث تشكل مدونة سلوك لكل  وأحسب أن هذه الشرعة بأقسامها ،في صوغ أدبيات السياسة في لبنان
ولكن هل لها من مجال وفرصة للتطبيق أم أنها  .من يروم العمل السياسي مسيحيًا كان أم مسلماً 

، السياسيون كما أهملوا اتفاق الطائف وكما البعض أهمل اإلرشاد الرسولي يقة إضافية يهملهاستكون وث
والعهود فعوض اعتماد  والبعض اآلخر أعمال المجمع البطريركي وحتى اتفاق الدوحة وسائر المواثيق

السعي  منهم في حبذا لو قام المسلمون ونحنوأخيرًا،  سياسية اإلعمال تم اعتماد سياسة اإلهمال.
تفكير إخواننا المسيحيين ألن لبنان ال يقوم إال  إلعداد وثائق مماثلة يحتاج إليها لبنان علنا نالقي بعض

 وهذا الوفاق هو الوحيد الذي يمكننا من إقامة الدولة وصون سيادتها وحفظ ، على وفاق جميع اللبنانيين

أعطتنا عبر التاريخ األمثلة  ال تستقيم و قدمشاريع فئوية ال تقوم و المضي في وعبثًا نحاول  .استقاللها
اآلخرين وٕاعاقة إقامة الدولة فكان نصيبها الفشل  الصارخة في تجربة بعض الطوائف الهيمنة على

ينحاز اللبنانيون إلى هذه الوثيقة أم أن بعضنا ستبقى السياسة بالنسبة  والفواجع. هل من أمل في أن
  ؟.بالروح بالدم إليه
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)1("موارنة والدور الوطنيالبطريرك وال"  
 

. فلنتطلّـع قلـيًال الـى الـوراء. سـنة تبـوء 1986عشرون سنة على انتخاب البطريرك أي منذ العـام 
أي انـه كـان انقضـى علـى بـدء الحـرب اللبنانيـة  1986سيد بكركي مجد لبنان الذي أعطـي لـه فـي العـام 

المعركة من ماروني ضد فلسطيني الـى  إحدى عشر عامًا وال تزال مستمرة وقد تبدل الالعبون في ساحة
مسيحي ضد سائر اللبنانيين، فالدخول السوري الذي واكبه دخول اكبر للفلسطينيين في االحتراب وكذلك 
دخــول العراقــي والليبــي ثــم االجتيــاح االســرائيلي الكبيــر الــذي احتــل اول عاصــمة عربيــة ثــم مآســي حــرب 

الســّنة والشــيعة ضــد الــدروز والجميــع ضــد الجميــع. ومنــذ الجبــل بــين الــدروز والمســيحيين ثــم الــدروز ضــد 
يـر فـي الرجـل الـذي عـاش وعـايش ورافـق غذلك التاريخ حتى اليوم ماذا تغير فـي الـوطن الصـغير ومـاذا ت

وال يزال هذه االحداث الكبرى التي جّربت فيها كل انواع االسلحة إن لم يكن هـو بمواجهتهـا ابـدًا متسـّلحًا 
على المرء أن يقارب هذه الحقبة بما فيها من مالمح السوء احيانًا وانوار االمـل بسالح الموقف. يصعب 

حيانًا اخرى دون أن يذكر غبطة البطريرك في مواقفه شبه اليومية عبر إطالالته االعالميـة والشخصـية أ
اجـل او عبر بيانات المطارنـة الموارنـة او فـي عظاتـه او فـي رسـائله المتكـررة او بأعمـال السـينودس مـن 

  لبنان واخيرًا بالسينودس الماروني الذي عقد اخيرًا.
وبالفعـل، خـرج المسـيحيون والموارنـة علـى وجـه خـاص ولكـن أسـوة بسـائر اللبنـانيين منهكـين مـن 
تجــارب الحــرب والفتنــة كمــا وجــدوا أنفســهم فــي بيئــة اتصــفت بــالتغيير وبتبــدل تعــاطي السياســات الدوليــة 

ـــات المتحـــدة ال تعـــا ـــة مرتبطـــة بمـــؤتمر الســـالم معهـــا. فالوالي ـــة الســـورية، وأن المســـألة اللبناني رض الهيمن
والخــوف أن يشــكل لبنــان جــائزة ترضــية. فباالضــافة الــى الجــرح النــازف فــي فلســطين، تحــول لبنــان الــى 
ســاحة لتصــفية الحســابات بــين القــوى االقليميــة ورأينــا هــذا البلــد الصــغير نقطــة الصــراع بــين هــذه القــوى 

رأينــا اللبنــانيين يلعبــون لعبــة الخــارج ضــد الشــريك الــوطني. فــي هــذا الخضــم مــن االحــداث االقليميــة، كمــا 
المأسوية غاب الزعماء المسيحيون التاريخيون الذين عـن قصـد او غيـر قصـد قـادوا المسـيحيين الـى هـذه 

  الحالة.
مطبوعـًا إال أن هذا البطريرك ظّل بمواجهة هذه الظروف واالحداث مأخوذًا بفكـرة لبنـان ومعنـاه، 

بمسألة العيش المشترك، فما هو خير للبنان هو خير للمسيحيين وليس العكـس، مسـكونًا بهـاجس الوحـدة 
الوطنية، مشغوًال ابدًا بتقريب اآلراء وجمع الجهود لكي يبقى لبنان كما أراده أسالفه، للموارنة فيه مركزهم 

                                                 
بة  )1( ى انتخاب  20في اللقاء التكريمي الحواري الذي تنظمه جامعة سيدة اللويزة بالتعاون مع مؤسسة البطريرك نصر هللا صفير بمناس نة عل س

بكركي. -19/04/2006غبطة البطريرك مار نصرهللا بطرس صفير بطريركاً على انطاكيا وسائر المشرق للموارنة،   
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ية االســالمية أن نضــاله ال يشــملها وهــو دون إنكــار حــق اآلخــرين فــي ادوارهــم، فلــم ُيشــعر القواعــد الشــعب
  بذلك يؤدي دوره في الدفاع عن الكيان اللبناني ومقوماته.

الســيادة والحريــة واالســتقالل والقــرار الحــر والعــيش المشــترك تلــك هــي األقــانيم التــي طغــت علــى 
ليــًا وفــي مواقــف غبطــة البطريــرك. وهــي القاعــدة الثابتــة التــي مــا انفــك يطالــب بهــا ويعمــل لتحقيقهــا داخ

المحافل الدولي. لطالما تساءلت عـن معنـى هـذا االصـرار علـى تحقيـق السـيادة واالسـتقالل والقـرار الحـر 
والعــيش المشــترك. الــى وقــت كــان بعــض الزعمــاء السياســيين يتســابقون فــي اخــراج لبنــان مــن معنــاه وبيــع 

هــذه المطالبــة لــم تكــن  المواقــف للخــارج حتــى علــى حســاب الســيادة واالســتقالل والقــرار الحــر. حتــى أن
موضع إجماع في الساحة السياسـية المسـيحية ألن االرتبـاط بالخـارج لـيس وقفـًا علـى طائفـة دون اخـرى، 

  فبدا البطريرك من خالل مواقفه حارس الكيان االخير على ما يصفه الصحافي الكبير طالل سلمان.
ره اللبنـــانيون فـــي المرحلـــة إذا كـــان هـــذا ســـلوك البطريـــرك خـــالل الحقبـــة الســـابقة فـــأي دور ينتظـــ

  المقبلة.
وبالفعــل، إن تراجــع "القــوة المســيحية" فــي المشــهد اللبنــاني وانســحاب هــذا الضــعف علــى الوجــود 
المسيحي في المشرق يحتمان على المسـيحيين اعـادة النظـر بالممارسـات السـابقة وضـرورة التركيـز علـى 

اوًال بغيــة التأســيس لمرحلــة جديــدة تعطــي سلســلة مــن المواقــف واالجــراءات التــي تســتدعي وقــف الضــرر 
االمل ليس فقط للمسيحيين، بل ايضًا لسائر اللبنانيين والعرب ذلك أن اي خطـأ فـي الحسـابات السياسـية 

  لدى الفريق المسيحي في لبنان ينعكس سلبًا على اوضاع المسيحيين في المشرق العربي.
ي المطالب بالسيادة والحرية واالسـتقالل ولعل البطريرك صفير هو اول من أطلق الموقف اللبنان

والقرار الحر طيلة عقد من الزمن، وقد القاه المسلمون اليوم بهذا المطلب حتى ولو متأخرين، ممـا سـهل 
رحيل القوات السـورية مـن لبنـان ألن هـذه المطالبـة مهمـا اكتسـبت مـن أهميـة فـإن اقتصـارها علـى الفريـق 

يتهـــا لـــوال تجـــاوب المســـلمين والقســـم االكبـــر مـــنهم ليصـــبح هـــذا المســـيحي يبقيهـــا قاصـــرة علـــى تحقيـــق غا
المطلـــب مطلبـــًا وطنيـــًا ضـــاغطًا لقـــي صـــداه لـــدى القـــوى الفاعلـــة فـــي العـــالم. وأدى تحريـــر لبنـــان وترابـــه 
الـــوطني أســـوة بموقـــف اللبنـــانيين الجـــامع ضـــد االحـــتالل االســـرائيلي واحتضـــان المقاومـــة ممـــا عّجـــل فـــي 

  السرائيلي.تحقيق التحرير من العدو ا
ولعله مدعو اليوم اكثر من اي يوم مضى الى ضرورة مساعدة بعض المسيحيين للخروج نهائيـًا 
من عقد االنعزالية واالقلية والتهمـيش وحتـى الحنـين الـى أمجـاد غـابرة والتعامـل مـع الواقـع الجديـد بـالكثير 

ي أداء دوره الطليعـي فـي حفــظ مـن المرونـة والواقعيـة. وهــو محـط ثقـة كــل المسـيحيين وسـائر اللبنـانيين فــ
  صيغة العيش المشترك التي لم تغب يومًا عن خطابه مشروطة بالحرية طبعًا.
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والبطريرك مـدعو ايضـًا لتشـجيع المسـيحيين اسـتعادة دورهـم الرائـد بعـد االّتعـاظ بتجـاربهم السـابقة 
رشـاد الرسـولي تجـاه وهو ال ينفك يدعوهم الى ذلك في تقديم خطاب جديد متجدد يستأنس بما ورد في اال

العرب والمسلمين ومساعدة هؤالء على اجتياز المرحلة الصعبة التي يمّرون فيها وقـد وضـعتهم فـي أزمـة 
ـــاتلين. إن المســـيحيين  ـــًا متخاصـــمين ومتق ـــابلين واحيان ـــإزاء الجميـــع متق مـــع كـــل الحضـــارات والثقافـــات وب

ديم نموذج في العمـل السياسـي والحيويـة مدعوون للسعي دون كبرياء لمصالحة المسلمين مع الحداثة وتق
الثقافيــة والفكريــة للمســلمين فيحــافظون علــى تنــوعهم وعــدم الســماح بــالوقوع بمســاوئ األحاديــة كمــا وقــع 
ســـواهم مـــن الطوائـــف اللبنانيـــة. إن ســـعينا يجـــب أن يتوجـــه الـــى درء مفاســـد األحاديـــة السياســـية والفكريـــة 

وائف في فترة من الفترات إال أنهـا ايضـًا تجلـب الضـرر لنفسـها والثقافية التي ربما تحافظ على حقوق الط
  وسواها من الطوائف وقد شاهدنا هذا االختناق في العديد من الطوائف التي توسلت هذه االحادية.

إننا نواجه االمراض والتحديات نفسها وفـي مقـدمتها التطـرف والغلـو، حالـة الغليـان فـي المنطقـة، 
االجتماعيــة واالقتصــادية والماليــة، وغيــاب الحريــة وســوء االنظمــة والتســّلط تصــادم الحضــارات، المشــاكل 

والقمــع بمــا يغيــب الديموقراطيــة والعدالــة واالطمئنــان. شــعر المســلمون او غــالبيتهم لــزمن مديــد أنهــم اكثــر 
التصــاقًا بالعروبــة علــى حســاب لبنــانيتهم وتمســكهم بقضــايا أمــتهم وعالقــتهم الخاصــة بســوريا ومناصــرتهم 

قضية الفلسطينية حتى ولو كان هـذا علـى حسـاب المصـلحة الوطنيـة اللبنانيـة ولمـرة فـي تـاريخهم تخلـوا لل
عـــن هـــذا الشـــعور واســـتعادوا تمســـكهم بهـــويتهم الوطنيـــة اللبنانيـــة وقـــدموها حتـــى علـــى القضـــايا العربيـــة. 

ســة لكــي تبنــى وعــوض أن يهّلــل المســيحيون لهــذا التبــدل الجــذري فــي الموقــف االســالمي ويالقــوه بالحما
الشــراكة الوطنيــة اللبنانيــة علــى قواعــد صــلبة نــرى قســمًا مــن المســيحيين متــرددًا فــي هــذا التالقــي مشــغوًال 

مسكونًا بشعور تحّين الفرصة لالنقضاض على صيغة الحكم التي قبلها  ،باستعادة مجد غابر لن يستعاد
 ،زاهــة وعدالــة وفــق روحهــا ونّصــهاالبطريــرك فــي وثيقــة الوفــاق الــوطني شــرط أن يصــار الــى تطبيقهــا بن

مقـــدمين بعـــض المصـــالح الشخصـــية علـــى مصـــلحة المســـيحيين العامـــة التـــي ال وجـــود لهـــا خـــارج ســـياق 
  صيغة العيش المشترك وبالرغم من أن هذا التحول قام على دم الشهداء.

فـي إنني أتفهم هواجس بعض المسيحيين ورغبتهم في مزيد من استعادة الدور السيادي والقيادي 
لبنــان. إال أننــي وبكــل صــراحة وأمــل أن يتســع صــدر ســامعيَّ لكالمــي، ال اســتطيع ان أفهــم هــذا الســعي 

تكــاد تكــون الوحيــدة فــي لبنــان منــذ قــرون للتأســيس لهويــة وطنيــة جامعــة  يــةالمتعمــد لتفويــت فرصــة تاريخ
  قية.وتقديم المصلحة اللبنانية على ما عداها تحقيقًا لمشاريع شخصية وطموحات غير منط

إننـي اتفهــم بعــض التخلـي للفريــق المســيحي لــديناميتهم فـي الحيــاة السياســية وربمـا كــان مــرّد ذلــك 
الــى تعــبهم او تــراجعهم بســبب الحــروب التــي شــنوها ضــد اآلخــر او بســبب الحــروب الكثيــرة التــي شــّنت 
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الفئويــة  علــيهم ولكــن ايضــًا  بســبب انقســامهم وتشــتتهم وضــياع بوصــلة بعــض قيــاداتهم وتقــديم المصــالح
علــى الخيــر العــام. تــابعوا معــي مشــهد االحتكاكــات اليوميــة فــي الجامعــات والفرقــة الســائدة فــي صــفوف 

ر وضـياع التوجـه الـواعي لمصـلحة الجماعـة فـي وجودهـا وحريتهـا خالشباب على شـعارات ال تقـدم وال تـؤ 
  وحفظ دورها.

لتــي ال يمكــن وصــفها اال وهــا أننــي مــن مــوقعي أرجــو هــذه الفئــات التخّلــي عــن هــذه السياســات ا
باالنتحارية. فنحن حريصون على الوجود المسيحي الحّر ألنه هو الذي يعطي لبنان معناه الخاص وهذا 

  المشرق تنوعه الحضاري.
أؤمـن أن للمسـيحيين دورًا مهمـًا فـي  ،إنني من موقعي الـدرزي وذلـك نتيجـة حيـاة طويلـة مشـتركة

مًال محركًا في المنطقـة العربيـة. ان وتمكينه من أن يشكل عبعث لبنان كصيغة حضارية وكرسالة لالنسا
إن تاريخنـــا تأســـس علـــى صـــداقة دائمـــة، وتفـــاهم أحيانـــًا صـــعب إنمـــا ايضـــًا علـــى قاعـــدة االســـتحالة فـــي 
التباعــد. إن فتــرات التوافــق بيننــا أهــم بكثيــر مـــن فتــرات االخــتالف والتباعــد والــدروز بغــّض النظــر عـــن 

من المسيحيين وبطريـركهم اسـتعادة الحيـاة المشـتركة فـي الجبـل وتعزيـز فكـرة  المواقف السياسية ينتظرون
  التعارف والتقارب مع اآلخر المختلف.

إنني أشعر احيانًا كثيرة مع معاناة البطريرك في أن الجماعـة المسـيحية تظهـر احيانـًا كثيـرة عـدم 
ر معاناتـــه فـــي التفرقـــة والنبـــذ اســـتفادتها مـــن تجـــارب التـــاريخ والماضـــي وهـــذا لـــيس وقفـــًا علـــيهم كمـــا أشـــع

ومحاوالت االلغاء في الصف المسيحي وتفرقهم عند كل منعطف ال سيما تلك الرئاسة االولى التي كثيـرًا 
ما ضاعت الحقوق بسببها: قاتل اهللا هذه الرئاسة وأذية المسترئسين. حتى لتكاد هـذه الرئاسـة تسـقط دون 

ســيحي إال اذا صــبت باتجــاه مصــلحته الشخصــية. أن تجــد مــن يمنــع هــذا الســقوط حتــى فــي الصــف الم
ولعلهــا المــرة االولــى فــي تــاريخ لبنــان تبلــغ فيــه هــذه الرئاســة هــذا المبلــغ مــن الضــعف والــوهن، واللبنــانيين 
بـــدأوا يعتـــادون العـــيش بـــدونها وبـــدون مـــن يتوالهـــا، وبعـــض المســـيحيين الـــذين يقـــع علـــيهم وباســـتطاعتهم 

م ضمان توجهها نحوًا معينًا. كما أعرف قلقه تجاه النـزوح القسـري استدراك الضرر ال يبادرون بحجة عد
للشـــباب اللبنـــاني عمومـــًا والمســـيحي خصوصـــًا. ومـــن هنـــا دعوتـــه الـــى تشـــجيع هـــؤالء علـــى البحـــث عـــن 
مستقبلهم في لبنان وليس في أميركا واسـتراليا. لـيس المطلـوب أيهـا االخـوان نسـيان الماضـي بقـدر مـا أن 

  ًا لوجه.هن حالة الجمود النفسي للتطلع الى الواقع وجالمطلوب هو الخروج م
قيل أن من قواعـد االصـالح فـي لبنـان إبعـاد رجـال الـدين عـن السياسـة والعكـس صـحيح، ولكننـا 
نــرى أن خــوض البطريــرك غمــار السياســة كــان ســدًا لفــراغ او واجبــًا تاريخيــًا فرضــته عبــاءة البطريركيــة 

يشــذ عـن المســار التـاريخي ألســالفه فـي التعبيــر عـن المواقــف  وكرسـي بكركـي. إننــي أزعـم أن غبطتــه لـم
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الوطنيــة التــي تــدافع عــن لبنــان فــي هــذا الشــرق الــذي مــا انفــك يغلــي بالتناقضــات واالحــداث الداميــة منــذ 
قرون. لكن هذا البطريرك تحديدًا كان مدعوًا الى دور اكبر من دور أسالفه في تمثيل الزعامـة السياسـية 

  فة الى الزعامة الروحية.للمسيحيين باالضا
البطريرك صفير هو من قامة الرجاالت الكبار الذين أنعم اهللا بهم علـى لبنـان فـي وقـت عـّز فيـه 
رجــال الدولــة. ال أحــابي إن قلــت ذلــك مــن مــوقعي فالمصــالحة التــي اجراهــا فــي الجبــل مــع الــدروز ومــع 

لعالقـة الدرزيـة المارونيـة وفتحـت آفـاق الزعيم الوطني الكبير وليد جنبالط أنهت حقبة سـوداء فـي تـاريخ ا
المصـــالحة الوطنيـــة التـــي تجمـــع الجميـــع، جميـــع اللبنـــانيين الـــى أيـــة طائفـــة ومنطقـــة انتمـــوا. هـــي كانـــت 
الدعامــة واللبنــة االولــى فــي هــذا البنيــان الواعــد. وقــد انضــم اليهــا الحقــًا بعــض الطوائــف فأسســت لحالــة 

  وطنية جامعة هي االمل في مستقبل لبنان.
ننــا نخشــى علــى وحــدتنا فــي هــذه االيــام، ألن القامــات المفــروض فيهــا أن تكــرس هــذه الوحــدة لك

ملتهيــة  بمصــالحها اآلنيــة. مــن هنــا دعوتنــا الــى البطريــرك أال يتخلــى عــن دوره فــي ضــبط ايقــاع العمــل 
كمــا  الــوطني ألن الحاجــة ماســة الــى دوره الجــامع والــى فكــره النّيــر ولبنــان يــدعوه الــى بــذل المزيــد. وهــو

سـنة علـى تبّوئـه  20عودنا لن يتأخر، واسمحوا لي أخيرًا أن أتوجه بالتهنئة لصاحب الغبطة علـى مـرور 
  سّدة بكركي، فإلى سنين عديدة يا سيد إن شاء اهللا.

أتوجــه بالتحيــة الــى غبطــة البطريــرك الــذي يشــّكل عقــل اللبنــانيين، ولــيس كثيــرًا علينــا إذا أطلقنــا 
 بالالعقالنية بما يظهره هو من تعقل وحكمة لقب شيخ عقل اللبنانيين. عليه في هذا الجو المفعم
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 القسم الرابع

 تأمالت بالقيم االيمانية

 "هللا يحدثك، أنت تحدث هللا"
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)1("االيمان يعني، والروحانية تجدد قيمة االنسان"  
 

االعتبار الى هذه المفاهيم الروحية واالخالقية وااللتزام بها. ما أحوجنا في هذا الوقت الى اعادة 
حيــــث الجنــــوح الكبيــــر نحــــو التمســــك بالسياســــات والمصــــالح ونســــيان االيمــــان لمصــــلحة القشــــور الدينيــــة 
والممارسات السطحية الطقسية التي ال عالقة لها بااليمان الحقيقي. مما يحيد بالدين عـن هدفـه االسـمى 

  ئية.في تعزيز الكرامة االنسانية لمصلحة االلغائية واالقصا
المسلمون والمسيحيون يتشاركون بالكثير من القيم الروحية واالخالقية، وبالرغم من هذه الشـراكة 
فإنهم ينقسمون فيما بينهم وكذلك هم منقسمون داخل كل طائفة ودين حتى ليخال المرء أنـه إزاء مواجهـة 

  مفترضة دائمة يتحصن خاللها المتطرفون من كل جانب.
  القيم الروحية واالخالقية إذا لم يكن هناك التزام بها.ليس كافيًا الحديث عن 

وبالفعــل، إن مــا نشــهده فــي وطننــا ومنطقتنــا يــدفعنا الــى القــول أن صــوت االنقســام والعنــف يعلــو 
أننـا نأمـل دومـًا فـي التغلـب علـى  كاليوم لألسف على ما عداه. لكن هذا الوضع ليس محتمًا ونهائيـًا وذلـ

بالتمسك بالطائفية. ونحدد اسـباب مـا يجـري حاليـًا علـى مسـتويين: االول  مشاعر الخوف بااليمان وليس
  نفسي وثقافي والثاني سياسي.

)، choc of ignorancesوينـدرج تحـت النـوع االول مـن االسـباب موضـوع صـدام الجهـاالت (
هـذا الجهل المتبادل لمعتقد الشـريك اآلخـر مـن جهـة وااليـديولوجيات غيـر المحـددة مـن جهـة ثانيـة، وفـي 

السياق لعلنا نطرح موضوعًا مهمًا يشغل مواقع الحوار كافة وهو موضوع الدين: اي دور للـدين فـي هـذه 
المواجهات؟ وهل أن الدين هو عامل جمع أم سببًا للتفرقـة والنـزاع؟ وال نغـالي إن قلنـا أن اسـتعمال الـدين 

ة فــي الــدين يشــكل عائقــًا أمــام فــي السياســة يشــكل اســاءة للــدين وللسياســة معــًا كمــا أن اســتعمال السياســ
  تحقيق السالم والتضامن.

أمـــا الســـبب الثـــاني فهـــو فـــي الحّيـــز السياســـي كمـــا الحـــرب التـــي وقعـــت علـــى لبنـــان والمشـــكالت 
اللبنانية الداخلية المستعصية وال ننسى البيئة التي نعيش فيها ضمن منطقـة الشـرق االوسـط: الحـرب فـي 

  جهة الدولية مع ايران وحصار سوريا.العراق واالحتالل في فلسطين والموا
إن موضــوع البحــث يتنــاول إذن جــدوى النقــاش حــول القــيم وحــول ســوء الفهــم المتبــادل طالمــا أننــا 
نعرف جيدًا أن المشكلة الرئيسية في هذه المنطقة، هي الصراع العربي االسرائيلي كجـوهر كـل النزاعـات 

ه االزمــة أدى الــى تراجــع فعاليــة القــانون الــدولي فــي واآلالم. ولعــّل فشــل االســرة الدوليــة فــي معالجــة هــذ

                                                 
ؤتمر )1( ي م اثوليكوس آرام االول،  ف ا قداسة الك وذكس لبيت كيليكي ن االرث اثوليكوس االرم ن ك دعوة م ة" ب ة واالخالقي القيم الروحي زام ب "االلت

.12/11/2006انطلياس، االحد في   
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ايجاد حلول منصفة وعادلة تضع حدًا لهذه المواجهات. ولعلنا هنا ندعو الى السـعي مجـددًا لتحقيـق أحـد 
أهــم االهــداف الســتعادة الهــدوء فــي هــذه المنطقــة وهــو ايجــاد الســبل اآليلــة الــى اعــادة االعتبــار للقــانون 

  الدولي وتفعيل دوره.
فأي دور للقيم في هـذا الصـراع.  –وكانت لها الكلمة الفصل  –ا كانت السياسة عنصر تفرقة اذ

لعلنــا نــدرك امكانيــة وجــود قــيم اساســية مشــتركة نســتمدها مــن االديــان الســماوية وبخاصــة مــن المســيحية 
ديــان وربمــا واالســالم كــاحترام االنســان كقيمــة بــذاتها والكرامــة االنســانية. وفــق هــاتين القيمتــين تجتمــع اال

  تفاوت تعلق االتباع من كل دين وداخل كل دين بهما.
 Compassion andكمــا تتفــاوت درجــة التعلــق مــن قبــل اتبــاع االديــان بقــيم التســامح والرأفــة 

Tolerance إن هـــذا التفـــاوت يرتـــب نظـــرات مختلفـــة الـــى االنســـان مـــن حيـــث أنـــه قيمـــة فرديـــة جعلـــت .
  االديان من أجله وليس هو من أجلها.

إن سوء فهم البعض لهذه القيم، ونحن أشّد ما نكـون بحاجـة اليهـا فـي مجتمعنـا اللبنـاني والعربـي 
المتنــوع يــؤدي الــى اعتبــار التســامح منــة مــن فئــة لمصــلحة فئــة اخــرى. كمــا تعلــو بعــض االصــوات فــي 

اســـتعالء  المشـــهد اللبنـــاني اســـتكبارًا علـــى اآلخـــر المختلـــف وتهديـــدًا للســـلم االهلـــي، وفـــي المشـــهد العربـــي
بعض الفئات االسـالمية تجـاه شـركائهم المسـيحيين، وفشـل بعـض االنظمـة فـي التعـاطي معهـم ممـا يهـدد 
ــاه والعــالم  قيمــة اساســية تفــوق برأيــي أي قيمــة اخــرى هــي قيمــة العــيش المشــترك التــي تكســب لبنــان معن

بعــض الفئــات  مغيبــة فــي تصــرف وســلوكيات Compassionالعربــي جــوهره ومبنــاه. كمــاأن قيمــة الرأفــة 
في لبنان والعالم العربي بحيث أن الحديث عنها يؤدي الى استثارة شعور الغلبـة وااللغـاء واالقصـاء تجـاه 

  اآلخر المختلف ايضًا وايضًا.
إن االلتــزام بهــذه القــيم يختلــف بــين فئــة واخــرى كمــا أن تفســيرها والتعبيــر عنهــا يتفــاوت ربمــا بــين 

نطقــة. وهــذا دليــل صــحي علــى حــق ممارســة النقــاش والتعبيــر منطقــة ومنطقــة اخــرى وحتــى داخــل كــل م
الــديموقراطي الحــّر. واذا كانــت بعــض هــذه القــيم مســيطرة فــي مجتمــع معــين اّال أنهــا ال تحــوز االجمــاع 
دائمــًا. إن مقتضــيات العــيش المشــترك ال تجيــز لنــا البقــاء فــي مجــال التفســيرات المختلفــة لــيس فقــط علــى 

على الصعيد الدولي. إن هذه القيم قد ال تالئم مصلحة هذا الشخص او ذاك الصعيد الوطني إنما ايضًا 
  او هذه االمة او تلك.

إن العولمــة وتطــور الوســائل السياســية والعســكرية واالقتصــادية والتكنولوجيــة لــم تــؤّد الــى ســعادة 
خصوصـياتها  البشر بل الى المزيد من التسابق والتـزاحم بـين الحضـارات والثقافـات، وحتـى محاولـة الغـاء

كما بين االديان ايضًا. يكفينا ما نراه من محاوالت بعض الكنائس االميركية فـي غـزو منـاطق لـيس فقـط 
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منــاطق غيــر مســيحية وهــذا امــر مفهــوم ولكــن بصــورة أخــّص منــاطق حيــث المســيحيون غالبيــة كمــا فــي 
قـــة الشـــرق االوســـط أميركـــا الالتينيـــة وروســـيا وســـائر بلـــدان اوروبـــا الشـــرقية وبعـــض التجمعـــات فـــي منط

وتسخير االمكانيات المالية الضخمة لتحقيق هذا الهدف وربما ايضًا نشير في هـذا السـياق داخـل الجسـم 
  االسالمي ايضًا.

إن هذا التغيير الصارخ في القيم االنسانية واستخدام الـدين كوسـيلة مـن وسـائل السـيطرة والتسـلط 
قيـد، ويسـاهم فـي اضـعاف مؤسسـات المجتمـع الـدولي في يد االقوياء يضفي على الوضع المزيـد مـن التع

ويجعلها قاصرة عن معالجة القضايا والمشاكل الشـائكة كتعطـل دور االمـم المتحـدة فـي قضـّيتي فلسـطين 
  والعراق مثًال.

ال حــل فــي منطقتنــا اال بــالعودة الــى القــانون الــدولي علــى الصــعيد السياســي والــى القــيم الروحيــة 
يمان. وذلك ال يتّم اّال بالعمل من قبل الحكومات باتجاه المجتمع المدني علـى واالخالقية على صعيد اال

أن يكــــون اطــــار النقــــاش متصــــًال بجميــــع جوانــــب العالقــــات االســــالمية المســــيحية مــــن نواحيهــــا الثقافيــــة 
واالجتماعيــة والسياســية وضــمن ســياق ثابــت. لعلنــا نخــرج بــاقتراح وضــع شــرعة مشــتركة للقــيم االســالمية 

ية تكون، الى جانب الشرعة العالمية لحقوق االنسان، مظلـة جامعـة للبنـانيين يتحّلقـون حولهـا فـي المسيح
اوقــات الســلم والتــآلف، وهــي طويلــة تاريخيــًا، ويركنــون اليهــا كأســاس ضــامن لحــل خالفــاتهم اوقــات الشــدة 

  وهي قصيرة قياسًا باالولى.
  

الروحـاني فـي خضـم االنقسـام السياسـي. دعونا نتمسك بالروحانيات. لعلنا نحتـاج الـى هـذا الجـو 
  االيمان يعني ويعين، والروحانية تجدد قيمة االنسان.

  


