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 من المسلمين في لبنان 

 :"المسلمين اللبنانيين"إلى 

 توجهات المواطنة وسياساتها وإحباطاتها

 رضوان السيد        

I 

سة والمتصارعة، فيحفل الشرق، وبخاصٍة الشرق األوسط، بالهويات المتمايزة والمتنا 
هويات الداخلة والتي ال يحتويها إالّ كياٌن واسع صاحب دعوى شمولية وغلبة تتجاوز وتضبط ال

إنما في الزمن العالمي للدولة القومية،  صار من مهام الهويات نفسها، بعد . تحت سيطرته
تحطم السلطنات واإلمبراطوريات،  وبناًء على حّق تقرير المصير، إقامة كياناٍت وطنية على 

فرد بالمفهوم وهكذا فإّن الهوية المتحولة إلى كيان من. ِسمة وَسْمت الدولة القومية في أوروبا
الحديث األمني والقانوني والتنظيمي، احتاجت لكي تقوم وتستقر وتستمر وليس في لبنان فقط؛ 

 -حالة لبنان السلطة المنتَدبةالدولة الخارجية الحامية وهي في : إلى عدة عناصر إضافية
يخ المتخيَّل أو التار لوالتأصي - والنخبة ذات اإلرادة السياسية والتي تمتلك القيادة والتوجيه

وما امتلك الكيان الجديد في لبنان .  الذي يعطي الكيان الجديد ِسمات األصالة والتأبيد واألحقية
ى  1926واستتبابه بالدستور عام  1920هذه الشروط بالحّد األدنى بعد قيامه عام  والذي سمَّ

عنه الفرنسيون عام فقد جال . إالّ ُزهاء األربعة عقود على وجه التقريب -" أمة"اللبنانيين 
ة منذ الخمسينات، ـات الصراع على السلطـ، وانقسمت القيادة المسيحية في عملي1946

م ـين مواطنيه إلى نجـمون من بـ، وتطلّع المسل1948ام ـدوده عـل على حـوظهرت إسرائي
-1959(وقد حاول الرئيس فؤاد شهاب. نذاكآفي سماء العروبة  غال عبد الناصر البازـجم

التحالف مع مصر جمال عبد الناصر، : ينترميم شروط الحماية للكيان بطريقت )1965
فكرة  رونش طالق عمليات إقامة دولة المؤسسات،إواستنهاض وعي وطني داخلي من طريق 

يجابية لحراك فؤاد شهاب تضاءلت حتى التأثيرات اإل بيد أنّ  .نماء المتوازنوممارسات اإل
، فقد بدأت حركة المقاومة الفلسطينية ضد )1975-1965(لعقد الالحقا يقاربت الزوال ف

 ئح مسيحية وازنة علىرا، وتمردت ش1965عام  إسرائيل من المخيمات الفلسطينية بلبنان
سياسات مصر  فتغيرت 1970لناصر عام ، ومات جمال عبد ا)1968(فؤاد شهابتوازنات 

 .وٍذ لدولة البعثمنطقة نف العربية، وعادت المطامح السورية لتحويل لبنان إلى
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لماذا هذه المقدمة، ما دام الحديث عن المواطنة ووعيها وحراكها وفعالياتها وفاعليتها  
 ين في لبنان؟لملدى المس

ألنه كانت جمهرةٌ من المسلمين، حتى ممن كانوا يعملون في إدارة الشأن العام، تعتقد  
اً عنهم وهم أُلحقوا به بدون إرادتهم، رغمالكيان  فقد قاممنذ قيام لبنان أّن مواطنتهم منقوصة، 

وقد تراجع هذا . أساس دستوري لديهوأّن هويته مسيحية فرنسية، وأّن هناك تمييزاً في المعاملة 
اإلحساس بعض الشيئ بسبب تعاُون ُنَخب الطرفين في إخراج الفرنسيين، وظهور مبدئيات 

ته أيام الرئيس شمعون؛ فإّن نوعاً ورغم اهتزاز هذا المعنى وسياسا. وسياسات الميثاق الوطني
من االنتعاش حصل لدى المسلمين بسبب سياسات الرئيس فؤاد شهاب الخارجية والداخلية؛ إلى 
حين ظهور المشكلة الفلسطينية وموت عبد الناصر وتعملُق الخصوصية المسيحية من جديد، 

مشارف الحرب  وتبادل االتهامات بين األطراف المتصارعة بشأن الوالء الوطني على 
المسلمين عن  وغربةوكان من ضمن ذلك صدور كتيبات ضد اإلسالم، . 1975األهليةعام 

وأنا أذكر هنا وقائع أثرت وقتها في . الكيان، وأنهم دخلوا في المؤامرة الفلسطينية على لبنان
واعن روا، حين أعلنالحركة الوطنية لم يقصَّ ب عرفلكّن المسلمين، وما كان يُ . وعي المسلمين

 وقد كتب الدكتور حسين القوتلي مدير دار الفتوى وقتها مقالةً . عزٍل سياسي لليمين المسيحي
ية، إسالم دولةٍ  ن بمقتضى دينهم بإقامةورلمين مأموالمس إنّ  في جريدة السفير قال فيها

في وطٍن  ولكي يمكن البقاء في العيش معاً . إقامة دولة للمسيحيين رادةإالمنطق المسيحي و
لقد وقع  ! عن دعواه الدينية، لكي تكون الدولة للجميع تنازل كل طرفٍ ي ة، ال بد أنلوود

تصاعٌد في الصراع الداخلي بشأن الحركة المطلبية اإلسالمية، والمقاومة الفلسطينية، وإلى 
ّن كالً من إية؛ فخلوكما في كل النزاعات الدا. 1982و 1978ئيليين عامي راالغزوين اإلس
وأذكر . عليه وعلى الوطن هو المعتديآلَخَر ا لمظلوم، وأّن الطرفَ ا ويعتقد أنه ه الطرفين كان

ختلفون يكل الناس : زم قال فيهاألشيخ بيار الجميِّل في ِذروة التا ل هذا الصدد كلمًة للراح  يف
جود و سببب تفاهمالو لحةهناك مساحة للمصا ومهما بلغت ِحّدة النزاع تبقى هم،بين فيما

خ عندما يكون الخالف بين األ طاء الذين يمونون، حتىسالمشتركة، ووجود الوالمصالح 
ونة والنزاهة، ال في المَ ب اختفاُء الوسطاء الذين يتمتعونفي لبنان اليوم   يبُتناوأخيه، ومص

 . الداخل وال في الجوار

II 

اً لمين جميعس، كان هناك إحساٌس غالٌَّب لدى الم1982بعد الغزو اإلسرائيلي عام  
، 1983العام  شتاء وقد حضرُت جزًءا من االجتماع الذي حصل بدار الفتوى في. بالهزيمة
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الرئيس صائب سالم، والرئيس حسين الحسيني، والشيخ محمد : وحضره في مكتب المفتي خالد
 :مهدي شمس الدين، وكانت أهم الموضوعات المطروحة

ل االنسحاب في  مقابل اضطرار اإلدارة اللبنانية للتفاوض مع إسرائيل من أج -
 وما الرأي في ذلك؟ : معاهدٍة للسالم بين الدولتين

 وهل تنتهي الحرب الداخلية بخروج العامل الفلسطيني من الساحة اللبنانية؟ -
ومدى قدرة الدولة على إعادة إعمار المناطق التي خربْتها الحرب، وخّربها  -

 .مناطقاالجتياح اإلسرائيلي المستمر الوجود في كثيٍر من ال
إلصالح الدستوري،  والتي لم يتحقق اوالمطالب اإلسالمية القديمة والمستجدة بشأن  -

 . منها شيٌئ بعد، وليس في األفق شيٌئ مطمئن
 . بعد عودته إليهما ش في بيروت الغربية والضاحية الجنوبيةوسوء تصرفات الجي -

ون يكالتي  اسات المواطنةبسي ويومها جرى االتفاق بين الشيخين على ما ُسّمي في االجتماع
 جانبالأما . مكن أن يقوَم به السياسيوني جانب ما لىمية اّتباُعها إالدات الدينية اإلسياعلى الق

مفتي  ب البلدي، ويكونلعجامعٍة بالم فيقوُم به الشيخان في صالةٍ " المواطنة سياسات"من  ولاأل
من  لثانيا الجانبُ ما أو .م والمطالبذي ُيلقي  خطاَب المظالال الجمهورية الشيخ حسن خالد هو

، نيحييالمس تجاه أيضاً  إسالميٍة جامعةٍ   وى في قمةٍ فتدار ال سات فيتمثل في مبادرٍة منياتلك الس
 ". ة الثوابت العشررمباد: "شمس الدين يخوتجاه الدولة، سّماها الش

لمفتي خالد في كانت التسمية جديدة، كما كان جديداً أيضاً العبارات التي استعملها ا 
خطاب الملعب البلدي، من مثل ال ينبغي أن يكوَن في الدولة اللبنانية مواطنون من الدرجة 

أما الجيش . األولى، وآخرون من الدرجة الثانية، كل اللبنانيين هم مواطنون من الدرجة األُولى
ل اإلسرائيلي؛ اللبناني فهو الجيش الوطني، وينبغي دعم قُُدراته لكي يحرر األرض من االحتال

" عشرال الثوابت" أما إعالنُ . وليس لكي يدخل إلى بيروت الغربية والضاحية كأنه جيٌش غازٍ 
فهو  حافٌل بعبارات الحرية والمواطنة والمساواة، وقد جاءت فيه العبارة التي صارت شهيرًة 

الحقوق التي وأّن . لجميع بنيه، بدون تفرقٍة وال استئثاٍر وال تمييز وطن نهائيبنان وهي أّن ل
التي ال يصح الخروُج منها وال عليها، والتي المسلمون اللبنانيون تقابلها الواجبات  يطالب بها

وهو . وأوُل تلك الواجبات على الجميع إنهاُء النزاع الداخلي بأي ثمن. يقتضيها العيُش المشترك
دونه ال يمكن بصوى والذي وهو الضرورةُ القُ . الواجب األول على القيادات الدينية والسياسية

 .إخراُج العدّو اإلسرائيلي من أرض الوطن
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لكن يمكن . 1989وليس المقصود هنا تتبع مسارات األحداث حتى اتفاق الطائف عام  
الستعادة بيروت ولبنان بعد ضربة العام  السوريةمسار الجهود : تمييز مسارين رئيسيين

مهدي شمس  عشر  والذي أخبرني الشيخ محمدالمواطنة وثوابتها ال ومسار سياسات -1982
ير عندما ذهبا لزيارته معاً وتهنئته فك صيرعليه مع البطر ين اتفقابعد أّن الشيخ الدين فيما

باللجنة  ك والمفتي خالد ذهبا للكويت لالجتماعيرلبطرا إنّ وكما نعلم ف .بتولّي سدة البطركية
جانب الجنرال،  ك منيرالبطر رصخالد، ثم حو لعربية السداسية للوساطة، وبعدها قُتل المفتيا

وذاك  ي،ورغير الطريق الس إنهاء النزاع من نه أرادألهذا : ختلفين أو متناقضينموإْن لسببين 
 . النه أّمن رعايًة مسيحيًة التفاق الطائف

تفاق ا ذا كانإو. اتفاق الطائف أخيراً  لىلقد أفضى هذا المسار المتعرج والصعب إ 
الكيان  أنّ  خر وهوآ نه ثّبت لسوء الطالع أمراً إالداخلية؛ ف بالحر ان منبنل جالطائف قد أخر

ال يستقّر  -، والمسلمين اللبنانييننانيين المسيحييبناللبين وبسبب االنقسام العميق،  –ني بناالل
  بقاء االنقسام ضاً يلكنها تضمن أ ،رارن فتضمن االستقيمجيٍة ُتهاررعايٍة خب وقد ال يستمرُّ إالّ 

 ! وري للهيمنة ذاِتهارلضا

III 

محاسُنُه ألوف المرات، وكذلك  ئتال أُريد العودة إلى قراءة اتفاق الطائف، فقد قُر 
   يجاء ف أهّم ميزاته ما بيد أنّ . وأنا أرى أّن فيه ميزات ونواقص بالفعل. وسيئاته هُ نواقصُ 

على العيش المشترك، وهو  كلَّ شيئٍ أنه أقام  وهو ،مة وثيقة الوفاق الوطني والدستوردمق
لمهم أّن ا. يمتلك إمكانياٍت هائلة مالئم، وهو وإن لم يقترن بوعيٍ  وحاضٌر ومستقبل، تاريٌخ 

وبدا ذلك . ين اعتبروا اتفاق الطائف انتصاراً، بينما اعتبرته كثرةٌ من المسيحيين هزيمةملالمس
رُت البطريرك صفير بعد القبض على الدكتور زُ . 1992عام  بوضوح في مقاطعة االنتخابات

فضحك . جعجع، فذكرُت له خالل الحديث أّن الدكتور جعجع اعتبر اتفاق الطائف ضرورة
: بالقول ،أو ذاك هذا األمربضرورة  كان يكمل الكالم خالد حسن صديقه المفتي وقال لي إنّ 

هذا الحّد  ون إلىلمالمس لماذا يفرحُ : وتابع البطريرك! لضروراُت ُتبيُح المحظوراتوا
 فالطائ  يهي ف 1983لثوابت العشر عام ا نذم نون بهادالطائف، فحتى المواطنة التي يدنب

أّن شيئاً لن يبقى المسيحيون مهجوسون بو للمسيحيين،التي أُعطيت  محدودة اآلفاق بالضمانات
نها لم تستوف كلَّ ين تعتبر المظلّت عامة المس إذاي لبنان، وف إذا بقي السوريونمضموناً 
والمناصفة  ،لقد أوقْفنا العدّ : لرئيس الحريري يقولا إنّ  :وقلت! مقتضى التفوق العدديبحقوقها 

على أّن اللبنانيين يختلفون على الماضي، وهو يراهن   سي،يالن تتزعزع في وعينا وعملنا الس
. سُتنهي كل المشكالت زدهار االقتصاديوسياساُت اإلعمار واال. المستقبل لكنهم ُيجمعون على
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لكّن البطريرك الحظ أّن اإلنسان يعيش على الذاكرة، وإالّ فكيف يكوُن إنساناً؟ المسيحي يخاف 
، البعيد من التجارب  الماضية، ويخاف أن تتكرر في المستقبل، والمسلم يحنُّ إلى الماضي

 !ويريد استرجاَعُه في المستقبل

وموظفي الفئة  عداد النواب والوزراءأالتسوية في  ما ُطّبق مما نّص عليه الدستور إالّ  
لمواطنة فلم ُيطبق بسبب وجود ا حات باتجاهاللمسلمون إصاأما بقية ما اعتبرها . األولى

 . ئيس الجمهوريةر ، ثم ما اعتبروه مساساً بصالحياتنالسوريين، وبسبب تحفظات المسيحيي

المفتي خالد . المفتي حسن خالد لتهعواستشهد الحريري للسبب نفِسه الذي اسُتشهد ب...  
والرئيس رفيق الحريري . وسعناني، وتطلع إلى الداخل العربي األما فقد األمل بالداخل اللب

وقد قتله إيماُنُه . اعتمد حقاً على العيش المشترك ومفاعيله  المستقبلية على المستوى الوطني
إذ أدى استشهاده إلى قيام ثورة . تركتقدير ضخامة وعي العيش المشهذا، لكنه كان  محقاً في 

 ،شبيهاً لهذا النهوض الشامل لبنان الحديثوما شهد  .األرز التي اجتمع على نهضتها اللبنانيون
فالشبان المسيحيون نسوا هواجسهم وانخرطوا في . 1945-1943األول لنهضة االستقال إالّ 

صفوف الون تقدموا لموالمس. اعيةور مهيمنةٍ  إلى قوٍة  االستقالل الثاني بدون الحاجة حركة
 . ولىاأل ةرجدلمن ا ينانيبنباعتبارهم مواطنين ل

باستمرار القتل  )2010-2005( القديم ما لبث أن تخلخل/بيد أّن هذا الوعَي الجديدَ  
، وتغير السياسات الدولية، 2008، واحتالل بيروت عام 2006واالغتيال، وحرب العام 

 األولى. ديتين للطائف والدستور على مناضلة الحركة االستقالليةواجتماع قوتين سياسيتين معا
 والثانية -تستقوي بالسالح، وتقول إّن من حّق الذين حرروا الوطن من إسرائيل أن يحكموه

شرق في هذا ال" تحالف االقليات"ضمن  ترى أنه ال حياة للمسيحيين وال مستقبل إالّ من
 . المخيف

فاجأني أُستاُذنا المفكر الدكتور  2010ربي والدولي عام في ندوٍة بمعرض الكتاب الع 
هل ألنه جرى في  ،لماذا هذا الغرام المنقطع النظير باتفاق الطائف: ناصيف نّصار بالقول

تظن : السعودية؟ هل لو كان االجتماع قد جرى في سورية تظلُّ على نفس الحماس له؟ وأجبتُ 
يس المكان، وأنا أرى في الحقيقة أّن مكان االجتماع أنني سأُجيبك بأّن المهمَّ هو المضمون ول

وأشباهه، والذي أنجزته  " الُثالثياالتفاق "إالّ ففي سورية ما كان يمكن أن يقع . مهمٌّ جداً 
خاضت الحرَب األهلية، أما السعودية والكويت  الميليشيات المسلحة التيبإشراف السوريين 

هو  خراألمر اآلو .على لبنان السيطرة بح لها عرف تاريخنا الحديث مطام وحتى مصر، فما
د نظاماً سياسياً  قد أنتج أو، ولعيش المشترك بين اللبنانيينا على ف يقومدستور الطائ  أنّ  جدَّ
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 ، وما يجري من حولنا، يدالّن على أنناكالمكو ،الُغبن والخوفطمح إلى الخروج من حالتي 
 . ننجح في ذلك لم

  .ة، لكٍل منها إدارة سياسية مستقلةرطوائف متجاو. دولةنحن اليوَم في حالة الال 
ووهج السالح حزٌب غالٌب ُمواٍل لوالية الفقيه اإليرانية؛ هو الذي يشّكل  رالتنمُّ بيحكمها و

 تقليده بشأن وحدة الطائفة، خرى ُتحاولُ ألُ وكل الطوائف ا .يحوُل دونها الحكومات ويفرُطها أو
له بالتص حلفائهح لالسما بشأن، وءالستقواوبشأن ا لى ع عاروأنصاره والمستسلمين لتغوُّ

 . دساوصفقات الف بالوزارات والمناص

******* 

كان موضوع هذه المداخلة تقدير إسهامات المسلمين اللبنانيين في مسألة المواطنة، فهل  
كان ألّن المواطنة وسواء أ ين لم ينجحوا،مأنني نجحت، كما أّن المسل نجحُت في ذلك؟ ال أظن
وقد حاول . في دولة شعبٌ  يمارسهاومسيحيين أو بوذيين، إنما أحاملو فكرتها مسلمين 

حاولوا إقامتها إّبان االستقالل األول في . اللبنانيون إقامتها ثالث مرات، وفشلوا ثالث مرات
وحاولوا إقامتها في ثورة  األرز . وحاولوا إقامتها أيام فؤاد شهاب في الستينات. األربعينات

إّبان النزاع الداخلي  :مرات ثفي ذلك ثالوفشلوا . 2005وحركة االستقالل الثاني عام 
خالل و تسعينات،واللسورية في الثمانينات ا وإبان السطوةنية في السبعينات، سطيسطوة الفلالو

 . دين األخيرينقني في العراهللا اإلي حزب سيطرة

المسيحيون فئاٌت . ي الشرق األوسطولنختم بموضوع المؤتمر وهو مستقبل المسيحيين ف 
وريادُتهم تتمثل في  صنع النهوض والحداثة، . ائدةٌ في هذا الشرق العربي أو الذي كان كذلكر

فإذا . مجتمعاتهم العربيةوفي نشر أفكار وممارسات التقدم  واالستنارة في أوساطهم وأوساط 
وع عقولهم المبدعة، طتقبل يظلُّ نظرنا إليهم على هذه القاعدة، وبهذه المقاييس؛ فإّن المس

إذا نظرنا إلى  أما. لقدرات البارزةالميزات وا يسلبهم هذه وال يستطيع أحٌد أن. وأيديهم الصانعة
. ختلفاً صبح ممر يإّن األزمات؛ فاألمستقبلهم في هذه المنطقة بمقاييس صناعة الدول وإدارة 

 منومواطنيهم من المسلمين، و يرانهمشمل جإنه ي لهذا الفشل الذريع، ببنفردون ي لكنهم ال
، وبالطبع فهم يتحملون مستقرة عاتٍ مجتمدوٍل وال  قامةإفي  نجحوا ما نخرين الذيالعرب اآل

  .المسؤولية األكبر

 أن ُينهي فصولها حول قيام الدول وتصدعها مقدمته المعروفة   يخلدون ف قد اعتاد ابنل
وقد . نحن أكثر من أربعة ماليين لبناني.  }اولُها بين الناسيام ُنداألوتلك {: آنيةة القريبإثبات اآل

واآلن بل ومنذ مدة، . حاول الفلسطينيون وحاول السوريون من قبل السيطرة علينا ولم ينجحوا
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نخضع لالرتهان، هذا  فهل. يشعر حزب هللا باالنتشاء نتيجة التغلب على مؤسساتنا باإلرهاب
 المبرد؛ طيب، هل نهاجر، شأن ما فعل شعب السيدة فيروز  ليس خياراً، ألنه كمن يتلذذ بلحس 

ال حلَّ إالّ بأن . انتقاماً من حاكمه المستبد؟ هذا أيضاً ليس حالً ال في النظرية وال في الواقع
إقامة دولة المواطنة والحكم الصالح، مستفيدين من دروس المحاوالت  ةنحاول للمرة الرابع

 . الثالث السابقة

 11/11/2018ي بيروت ف     


