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لعامين األخيرين كتب موضوعها احلرب اللبنانية، هي جماميع كثرت يف ا  
عقد معظم هذه الندوات خارج لبنان، وكان تكاثرها هو . أوراق مقدمة إىل ندوات

ذلك بأنَّ بعضها اآلخر ال . السبب، بطبيعة احلال، يف كثرة الكتب الصادرة عن بعضها
 بل يكتفي بصوغ خالصة تصدر عنه كتب، وقد ال يعدّ املشاركون فيه أوراقًا أصالً

  .للمناقشات توزع توزيعًا حمدودًا
. العربية والفرنسيّة واإلنكليزية: والكتب اجلديدة موزَّعة بين اللغات الثالث

أما العلّة املرجحة . وأماكن صدورها متفرقة أيضًا، ما بين لبنان وبريطانيا واألردن
واء جُمعت أبحاثهم يف كتب أو مل س –إلقبال املنتدين على البحث يف املشكل اللبناين 

 ١٩٨٨فهي أنَّ العامين املنصرمين كانا شهدا سعيًا حثيثًا جلعل انتخاب  –جتمع 
وهو سعي مل يوقفه امتناع إجراء . الشهير" قطار احلل"الرئاسي حمطة ينطلق منها 

االنتخاب املذكور مدّة عام أو يزيد، تخللته احلرب اجلديدة التي أفضت إىل اتفاق 
، على اختالف أصنافهم، اتخذت صورة "املثقفين"هذا السعي صحبته تعبئة لـ... لطائفا

الندوات الرامية إىل رسم صور إجمالية للمشكل تفضي عادة إىل آفاق للحل يتلمسها 
يف عناوين العديد من الندوات، " إعادة البناء"و" السالم"وعليه، دخلت كلمتا . املنتدون

مل يصدر عنها كتب إىل اآلن، وإنْ ) املتفائلة(لفئة من اللقاءات غير أنَّ هذه ا. تفاؤالً
أمَّا الكتب الصادرة فيغلب .. كانت أوراق واحد أو اثنين منها قد تطبع، على ما علمنا

ويتخذ أشدها رغبة يف النضال ". التاريخ"و" الذاكرة"و" أبعاد األزمة"يف عناوينها ذكر 
 ".الثقافة والتغيير"عنوانًا له 

وال بد من اإلشارة إىل أنَّ توخي شيء من التنوع الطائفي والسياسي يف  هذا
معظم هذه الندوات، وامليل إىل دعوة بعض األجانب املهتمين من جهة أخرى، هما ما 
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حمل منظمي الندوات على عقد أكثرها خارج لبنان؛ إذ يبدو اجلمع بين هذين األمرين 
فكان أنْ شهدت . االت، على األرض اللبنانيةمع حفظ حرية الكالم متعذرًا، يف أغلب احل

وعقدت لقاءات أخرى يف فرنسا وأملانيا . قبرص عدة من هذه اللقاءات لقربها
واشترك يف التمويل والتنظيم هيئات متنوعة، . وبريطانيا والواليات املتحدة واألردن

بعض من اليونسكو إىل منتدى الفكر العربي إىل جملس كنائس الشرق األوسط إىل 
وبعضهم ذو حضور يف هذه (على أنَّ لبنانيي املهاجر أيضًا . اجلامعات األميركية

أنشأوا مراكز خاصة بدراسة الشؤون اللبنانية، وقفت جانًبا ) املؤسسات على اختالفها
من جهدها، على األقل، على التهيئة ملثل هذه اللقاءات وتوفير املال لنفقاتها 

 .ق املقدمة إليهاوتنظيمها والسعي لنشر األورا

بين منظمي الندوات التي صدرت أعمالها يف كتب مؤخرًا هيئات ثقافية   
من متخرجي املقاصد اإلسالمية إىل راهبات القلبين األقدسين، ومن احلركة : مقيمة

لكن احلركة الثقافية . أنطلياس إىل اجلمعية اللبنانية للسلم األهلي الدائم –الثقافية 
مركز السالم وإعادة البناء يف "ويف واشنطن نشأ . يف باريسنفسها نشأ لها فرع 

مركز الدراسات اللبنانية يف "وقبلهما أنشأ لبنانيون، يف اململكة املتحدة، ". لبنان
فهو ممثل، عادة، . وهذا األخير يسوغ اعتباره أوفر املراكز املذكورة نشاطًا". أوكسفورد

وهو قد . وقد يشارك يف تنظيمها وتمويلهايف اللقاءات التي تعقدها الهيئات األخرى، 
أصدر إىل اآلن، باإلنكليزية، جملة صاحلة من الكراسات يتحصل منها جمتمعة ملف 
متنوع جملتمع لبنان وألزمته، هو سلسلة خالصات ملا وصل إليه فكر خمتصين 

وهو رعى أيضًا  تأليف كتاب كمال . بارزين بالشؤون اللبنانية، من عرب وأجانب
وهو . ، الذي كان له وقع يف ميدانه أصدى له كثيرون"بيت بمنازل كثيرة"بي الصلي

، يف أوكسفورد، ندوة غلب فيها حضور املؤرخين وإنْ مل تقتصر ١٩٨٧أخيرًا، نظم سنة 
 .عليهم، وضّم أوراقها، بعد ذلك، كتاب هو الذي نعرض له يف هذه العجالة

 

 )ب(

، على هذه "لبنان، تاريخ شقاق ووفاق: "ينمّ العنوان اخملتار للندوة وللكتاب
واملاضي املعتبر هنا يرقى يف ورقتين من أوراق . الرغبة يف جمع خالصات املاضي

أما سائر األوراق فتنتشر على املدة . الندوة إىل أوائل القرن الثامن عشر أو أواسطه
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ك من وليس هنا. املترامية بين الثلث الثاين من القرن التاسع عشر ويومنا احلاضر
. تتابع لألوراق يقربها من التغطية التامة، أو املنظمة على األقل، ملاجريات هذه املدة

حصيلة مفاوضة ما بين موضوع الندوة ) شأنه شأن كتب الندوات، عادة(بل الكتاب 
مثال ذلك أنَّ . العام وكفايات املشاركين وأمزجتهم املنهجيَّة واحلقليَّة، على اختالفها

تطور النظام السياسي "باب التاريخ السياسي بأعم معانيه، موضوعها ورقة تدخل يف 
، تليها يف الكتاب "١٨٦٠إىل  ١٨٤٠اللبناين يف إطار النزاعات اإلقليمية واحملليَّة من 

زحلة "ورقة تنتمي إىل التاريخ االجتماعي وتختار لنفسها فيه مدارًا ضيقًا نسبيًا هو 
ومن أمثلة التباين نفسه، ". األهلية ١٨٦٠حرب  يف... سوقان –بلدتان : ودير القمر

يف عهد املتصرفية، تليها أخرى " جملس إدارة جبل لبنان"أيضًا، أنَّ ورقة موضوعها 
، "التنافس الفرنسي البريطاين يف الشرق األوسط وأثره يف املشكلة اللبنانية"مكرَّسة لـ

 .١٩٤٣بين عهد االحتالل املصري واستقالل 
فاملراحل . ب فصول الكتاب ال يعدّ، على الرغم من ذلك، عشوائيًاعلى أنَّ ترتي  

حاضرة كلها، يف تواليها الزمني، من حركات القرن الثامن عشر الفالحية إىل احلرب 
والزوايا متكاملة أيضًا، من الصراعات بين الدول إىل اإلصالح العثماين إىل . الراهنة

تشكيالت اجملتمع املديني، ومن الوصف العالقات الطائفية إىل االقتصاد السياسي و
هذه الزاوية . التاريخي إىل اقتراح الصيغ إلعادة البالد إىل سويّة السالم األهلي

استدعت اخلروج من دائرة املؤرخين وإشراك نفر من  –أي اقتراح الصيغ  –األخيرة 
تويات النظم السياسية يف الندوة، جُعلت أوراقهم بمثابة خاتمة وأفق حمل" مهندسي"

 .الكتاب
ال نرانا قادرين، هنا، على اخلروج بملخَّص تام ألوراق هي على هذا القدر من 

وإنَّما نقصر همنا على اجلديد الالَّفت الذي يمنح الكتاب قيمة . تنوع الزوايا واملدارات
نراها استثنائية، وعلى مظاهر الضعف التي جعلت بعض أوراق الكتاب تبدو أوراقًا 

 .ميتة

، أهل اجلبل اللبناين، بين وسط القرن الثامن عشر وأوائل "العامة"يخ يف تار
. القرن العشرين، يأتي إدموند بورك الثالث بجديد هو التوسيع األقصى لزاوية النظر

فإنَّ دراسة احلركات العامية، هنا، يعوّل فيها على املقارنة، فتخرج من اإلِطار اللبناين 
" احلركات"لتقرن )  الذي أدرجها فيه عبد الله حنااللبناين –ومن اإلِطار السوري (



  ١٢٢، ص )١٩٩٠صيف ( ٣، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٤ 
 

اللبنانية بنظائرها املتناثرة بين أقطار املشرق العربي كلها، وفيها مصر، وأقطار 
وال تعدو املقارنة إشارات، بعضها واضح . الغرب، ذهابًا إىل صقلية ثم إىل إيرلندا

. ضيق جمال النصوبعضها اآلخر يبدو حمتاجًا إىل فضل تمحيص مل يكن ليتيحه 
وإذا كانت املقارنة توحي بالشبه بين بعض احلركات على بعد الشقة، فإنَّها توحي 

يف باب الشبه، مثالً، يدخل . أيضًا بتباين األسباب والصور من مرحلة إىل مرحلة
يف صقلية  ١٨٧٠وسنة  ١٨٢٠التذكير بانتفاضات املرحلة املمتدة بين سنة 

إىل  –من حيث التكوين  –التي كانت، يف أول أمرها، قريبة وإفضائها إىل نشأة املافيا 
الرابطة التي كانت جتمع ما بين الزعماء اجلبليين والقبضايات من  أزالمهم يف 

ويف باب التباين، يجد بورك أنَّ انتفاضات املرحلة األوىل . مواجهة التمرد الفالحي
أما املرحلة الثانية . الضريبياالحتجاج على تفاقم العبء ) يف أقطار خمتلفة(ينتظمها 

فتظهر حركاتها، قبل كل شيء، ردًّا على زجِّ الزراعة يف الدورة ) ١٨٤٠بعد سنة (
أخيرًا، تتسم انتفاضات املرحلة الثالثة . الرأسمالية، وعلى حماوالت النهوض العثماين

بظهور عالقات السوق مدارًا مباشرًا للنضال ) ١٨٨٠بعد سنة (يف مصر بخاصة 
، وبدخول )إلخ... من اإلضراب عن أداء الريع إىل إضراب العمال الزراعيين(الحي الف

 .الدولة مباشرة، أي بقواها املنتظمة، إىل الريف ومعها ظل السيطرة الغربية
التي نعرف (مقارنة أخرى أضيق نطاقًا بكثير هي تلك التي تعقدها ليلى فواز 

بين مسلك زحلة ومسلك دير القمر يف ما ) لها كتابًا عن بيروت القرن التاسع عشر
تالحظ الكاتبة اختالف السلوك على الرغم من التشابه يف . األهلية ١٨٦٠مواجهة 

وتخلص إىل إشارة نحن حمتاجون إليها، على بساطتها، بسبب . الدور واملوقع
استغراقنا يف الطوائف، هذه األيام، وتناسينا مكونات أخرى للمجتمع اللبناين ذات 

إشارة ليلى فواز هي إىل االنتماء احمللِّي الذي قد يعدل االنتماء الطائفي أو  .أهمية
 ...يفوقه قدرة على رسم حدود الهويات املتقابلة

بعد هذا تميل بنا ورقة يوسف الشويري، شيئًا ما، نحو التاريخ السياسي، من 
اللبنانية يف " الوطنية"تتَّبع الورقة نشأة . غير أنْ نغادر فعالً زاوية الدراسة االجتماعية

الذي ولد منذ نظام شكيب أفندي بتأثير مشترك من اإلصالح العثماين " لبنان اجلديد"
يف لبنان وحده، إذ إنَّ الكلمة شاعت حتت أقالم " الوطنية"مل تنشأ . والتوسع األوروبي

لكن الوطنية اللبنانية . ١٨٥٦مثقفي العرب واملوظفين منهم بصورة عامة، بعد سنة 
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يف هذا النطاق، يرى الشويري دور . لتصقت بالطائفة املارونية وجسدتها الكنيسةا
فالكاتب ال يأنس من . الكنيسة التحريري، وعلى رأسها البطريرك يوسف مسعد

عداء لصورة العالقات ) الذي شدّد مؤرخون كثيرون على أصوله العامية(البطريرك 
رض األول يف اجلبل، ومل تغادر هذا إذ الكنيسة كانت قد غدت مالك األ. اإلقطاعية

النسق يف عالقاتها بفالحيها، وإذ البطريرك ذو منشأ مؤسِّسي حمافظ، حتصّل من 
تربيته يف جممع اإليمان الفاتيكاين ودلّ عليه أنَّ املطارنة الذين انتخبوه هم أنفسهم 

ملطالبة بعودة الذين انتخبوا سلفيه، وأنَّ الكنيسة كانت، يف أربعينات القرن، تلح يف ا
أما حقيقة موقف الكنيسة فيراها . بشير الثاين، ركن النظام القديم، إىل السلطة

الشويري يف العداء حلركة اإلصالح العثمانية املهددة لسلطانها، ويف هذا التوجّه 
 .اآليل إىل مقاومة كل صيغة تقوي نفوذ الدولة املباشر يف حكم اجلبل" الوطني"

الطويلة نحو " الوطنية اللبنانية"كريل تتراءى مسيرة يف ورقة اجنن دنيز أ
لها، عبر كسب نوع من حرية احلركة، يف مواجهة ) طائفيًا(تكوين مؤسسة خمتلطة 

يبدو الهمّ املايلّ طاغيًا، هنا أيضًا، . املتصرّف واآلستانة معًا، جمللس إدارة املتصرفية
بين كرسي السلطنة ووالتها طغيانه على جملة العالقة يف العهود العثمانية، ما 

واملتصرّف يتواطأ أحيانًا مع اجمللس على تضخيم بند ... وجماعاتها وأقاليمها
الذي ال رقابة الستانبول عليه يف امليزانية، بحيث يصبح هذا البند ميزانية " املهمالت"

وكان . لكن اجمللس، يف نهاية األمر، يصلب عوده يف مواجهة احلاكم. قائمة برأسها
، امتدادًا خلط ١٩٢٠وسنة  ١٩١٨شويري رأى يف هذا اجمللس، ويف مسلكه بين سنة ال

اإلصالح العثماين يف مواجهة التيار املوايل لفرنسا، واآلخر احملبّذ لدولة مارونية 
مرحلة نضج ) منذ أيام أوهانس(أما أكريل فيرى يف هذه املرحلة األخيرة . خالصة

تقرين إليه ليحكم يف خصوماتهم وليشتد به مؤّسسي هو الذي كان اللبنانيون مف
وهو يشدد على أنَّ جتربة هذه املؤسسة كانت، . أزرهم يف الصراع بينهم وبين احلاكم

 .الحًقا، مصدر خبرة للبنانيين يف احلكم ويف السعي لالستقالل

تتخلل هذه األوراق ورقة جلوزف أبو نهرا تتناول تاريخ النظام السياسي يف 
لكن البحث مركَّز فيها على العقود الثالثة . فتح العثماين وعهد املتصرفيةلبنان، بين ال

هذه الصفحات تستعيد . املمتدة بين االحتالل املصري ونظام املتصرفية األساسي
جملة األوصاف التي وضعها للبنان صف من املؤرخين كانت صناعتهم، يف حقيقة 
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التعايش "اجلبل، و" استقالل"، و"امللجأ"و. أمرها، تبرير احلاضر وتثبيت موازينه
 ،(!)منذ بداية القرن الثامن عشر " ذي طابع قومي"، ونشوء وعي "املاروين –الدرزي 

وكأنما مل يجدّ جديد يف رواية  –هي أبرز أركان التاريخ اللبناين يف صورته هذه 
 ...التاريخ اللبناين منذ فيليب حتي بله بولس جنيم

بين هذا القسم من الكتاب وتاليه، فهي بحث جون  أما الورقة التي تمدّ جسرًا
وهي طويلة نسبيًا، وتغطي . البريطاين بين ظهرانينا –سبانيولو يف الصراع الفرنسي 

وأظهر ما تخلص إليه أنَّ هاتين الدولتين . ما يزيد على قرن من تاريخ هذا الصراع
لتاريخ اللبناين عن كل ما كان من شأنه فصل جمرى ا) بعد خروج ابراهيم باشا(فعلتا 

على أنَّها تعود لتخط حدًّا للدور اخلارجي فتصرح، مثالً، أنَّ النظام . تاريخ اجلوار
اللبناين جنح، خالل العشرينات والثالثينات، مع وجود االنتداب، يف جذب اجلماعات 
. الطائفيَّة إليه أكثر مما جنح الفرنسيون يف فرض أنفسهم على هذه اجلماعات نفسها

يقاوم الكاتب رغبته يف تسجيل ما يراه سخرية من سخريات التاريخ، وهو أنَّ  وال
ال تخلو من قرابة بالصيغة العثمانية، فيما يجد لبنان " تعدديَّة"أوروبا ترتد اليوم إىل 

 "...دولة قومية"نفسه خميرًا بين االضمحالل فيما هو أوسع منه والتحول إىل 

 

 )ج(

بعد هذا، إيالؤها عناية استثنائية نسبيًا ملرحلة ما يسجّل لندوة أوكسفورد، 
وهي مرحلة ال تزال تهمل كثيرًا، على الرغم مما لها من صفة تأسيسية، على . االنتداب

فال يقاس االنتباه الذي يخص به ربع القرن املمتد من . صعد خمتلفة، للبنان احلاضر
 ١٨٤٠رن املمتد من سنة بذاك الذي يحظى به مثالً ربع الق ١٩٤٣إىل سنة  ١٩١٨سنة 

 ...١٨٦٤إىل سنة 

صورة لبنان "جند لفادية كيوان، يف أول هذا القسم من الكتاب، بحثًا شيِّقًا يف 
وأول ما يشعرنا به البحث هذه احليوية السياسية عند لبنانيي ما ". الكبير عند املوارنة

بعد احلرب األوىل، ونحن نتلمسها يف كثرة التيارات التي كانت تتنازعهم يف تلك 
وترد الكاتبة االعتبار إىل نقطة قلَّما يبرزها املؤرخون، على أهمية داللتها . األيام

كبير لبنان إىل جانب معارضة وأثرها الالحق، وهي وجود معارضة مارونية لت
إىل اطراد : ثم تتواىل إشارات ال تقل عن هذه أهمية. الوحدويين السوريين الستقالله
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االنقسام يف صفوف املوارنة والبحث عن أحالف خارج الطائفة كلَّما انتقل مزيد من 
إىل السلطة إىل أيدي اللبنانيين، وإىل ضيق املروحة االجتماعية للطواقم السياسية، و

" يبيعهم"الفرنسية، وخشية املوارنة أنْ  –االضطراب الكثير يف العالقات املارونية 
الفرنسيون ملفاوضيهم السوريين أو أنْ يقووا عليهم طوائف أخرى، وإىل إيمان الساسة 

يف (املوارنة الوطيد بحقهم يف زعامة لبنان ألنَّهم منشئوه، وإىل تنازع املوارنة 
بين التعويل على الضمانات الفرنسية وبين كسب ) ق بسوريامواجهة إمكان اإلحلا

 .إلخ... الطوائف األخرى إىل صف الصيغة اللبنانية
. هذا، وال يضير ورقة فادية كيوان أنْ يكون بعض النقاط فيها مثارًا لريبتنا

خلطَّة إميل إدّه اإلصالحية التي لقيت معارضة انتهت " اإلديّة"من ذلك مثالً قراءتها 
نخص من هذه القراءة عثورها يف اخلطة املذكورة على سعي . ١٩٢٩إفشالها سنة  إىل

إدّه اإلدارية " مركزية"نرى أنَّ الكاتبة تتوهَّم وجوده يف " دمج األطراف يف الكيان"لـ
غير أنَّنا ال نملك إالَّ املوافقة على أنَّ االستغناء . املالية، وهما واقعتان" عقالنيته"ويف 

دولة الكبرى كان يجب أنْ يحلَّ حمله وفاق طائفي واسع وتقليص عن حماية ال
وال نملك إالَّ املوافقة أيضًا . للفوارق االقتصادية االجتماعية وثقافة سياسية توحيدية

، وإنْ "الدولة الديمقراطية احلديثة"على أنَّ سياسة املوارنة مل تكن يف مستوى مشروع 
حركة النظام كله ومواقف أطرافه الطائفية كان يجب أالَّ تعزل هذه السياسة عن 

مل يكن لهم من مصلحة يف  –على حد قول الباحثة  –ذلك بأنَّ قادة الطوائف . األخرى
 ...تأسيس األمة

ال يتوصل رغيدالصلح إىل إكمال الصورة من اجلهة املقابلة، جهة املعارضة 
فهو يقصر همّه على  ).واالنضواء اإلسالمي يف املشروع اللبناين أيضًا(اإلسالمية 

وأهم ما يشدّد عليه وجود . لسلوك املعارضة املنظمة يف عصب وأحزاب" فوقي"رصد 
الذي كان له " احلزب القومي العربي"حزب مل يكن وجوده معروفًا لسنوات خلت، هو 

وإذا كانت ورقة دومينيك شوفالييه قد . بعض االنتشار يف أقطار املشرق اخملتلفة
مفصولة عن نصَّي الصلح وكيوان، فهي تبدو يف بحثها يف موقف  أُدرجت يف الكتاب

اللبنانيين من الدولة متوَّجة لهما، ولو أنَّ كاتبها يستغني، يف الغالب، باإلِشارة عن 
 .التمحيص
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هو يبدأ باألسف الفتقاده الدولة واقعًا يعتدُّ به يف رسائل كرَّسها جامعيون 
هذه الدولة نشأ بنشأتها، يف أول . م املعاصرلبنانيون يف ثالثيناتهم لتاريخ بلده

، شيءجديد كليًا، ال تبيح جدته، يف نظر شوفالييه، املضي يف ١٩٢٠سبتمبر / أيلول 
وهو يرى، مستندًا إىل النصوص التأسيسيَّة، . الترويج خلرافة لبنان األزيل وما شاكلها

 .وال أقل أنَّ ما أنشأه غورو يف ذلك التاريخ كان دولة ال أكثر من هذا

وبعد أنْ يالحظ الكاتب ميل اللبنانيين هذا إىل جتاهل موطن الوحدة يف 
فتصدر عنه هنا أيضًا مالحظات جديرة بمزيد من . جتربتهم، يصل إىل موطن الفرقة

يقول شوفالييه أنَّ . عدة يف تاريخ الطائفية" طبقات"التأمل تؤول إىل التمييز بين 
ويشير، إثباتًا لهذا، إىل طبقة ثانية من . ظام الطائفياالنتداب الفرنسي مل يخترع الن

تكوين هذا النظام يجعل أصلها يف سعي الدولة العثمانية للتسوية ما بين أوضاع 
وأخيرًا يشير إىل أنَّ للتسوية املذكورة مستندًا . الطوائف احلقوقية يف القرن التاسع عشر

أوضاع الذميين يف العهود اإلسالمية شرعيًا أقدم منها كثيرًا؛ إذ هو يرقى إىل ترتيب 
األوىل، إذ أمكن لسكان البالد املفتوحة أنْ يحفظوا هوياتهم ومصاحلهم، يف تلك 

 ...العهود، بفضل تضامنهم يف إطار طوائفهم

 

 )د(

فيما (قبل ورقة شوفالييه هذه بنصين اثنين، يبدأ القسم األخير من الكتاب   
من ورقة سمير خلف . وعشاياها ولصنع احلل وهو املكرَّس جملتمع احلرب...) نرى

، نكتفي بمالحظة ")الشبكات املدينية والنزاع السياسي"وموضوعها (وغيالن دونوي 
املكتب الثاين (وهي أنَّ احلملة على أجهزة اخملابرات الشهابية : وحيدة نقطفها هنا

نهاية  ، ثم تفكيكها رافقا تركيز املنظمات الفلسطينية يف لبنان، مع)وشبكاته
أحياء وقرابة " شبكات"فكان أنْ وجدت هذه املنظمات . الستينات ومطلع السبعينات

مستعدة حلمل " حرة"يف املدن كانت قد غادرت أحضان املكتب الثاين توًّا وباتت 
، وهي "اجملال املديني واجملاالت السياسيَّة"أما ورقة نبيل بيهم يف . اجلديدة" القضية"

، فاختار الناشران أنْ "١٩٧٥والدولة والطوائف يف بيروت حول عام املدنية "مكرَّسة لـ
يدرجاها فصالً سادس عشر من الكتاب، بعيدًا عن ورقة خلف ودونوي التي جعالها 

من ورقة بيهم هذه نرى أنْ . فصالً عاشًرا، على ما بين النصين من قرابة املوضوع
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نيف، إىل هذا التمييز ما بين نشير، باإلضافة إىل العناية بالوصف والدقة يف التص
الذي يخمِّن القارىء ما ينطوي عليه من خصب، لكنه ال " مبدأ املدنية"و" مبدأ الدولة"

 .يزال، يف هذا النص، غير مستوفٍ حقه من الوضوح

ورقة جورج قرم، وهي " املدينيين"ومن األوراق التي تتوسط هذين النصين 
كاتب إىل وجهة يف النظر إىل احلرب كان قد وفيها يعود ال: أميل منهما إىل السياسة

وهنا تُنزع عن احلرب صفة املواجهة . اختطها يف كتاب له صدر قبل الندوة بشهور
بين اجلماعات الطائفية ويُستغنى عن تفسيرها بإخفاق الدولة يف مهمتها 

طونها ثم يردّ االعتبار إىل عوامل إقليمية يرى الكاتب أنَّ الدارسين ال يع. االجتماعية
وهو " النظام امليليشيوي"أخيرًا، يدخل يف الصورة ما يسمِّيه الكاتب . حقَّها يف الغالب

املدنيين "هذا النظام يقع عبؤه على . متصل عنده بالعوامل اإلقليمية اآلنفة الذكر
الذين ما فتئوا يواجهونه بمقاومة تبالغ وسائل اإلعالم اخلارجية يف " األبرياء
 ...إهمالها

فنقع عليها يف ) للمشكل" بنيوي"مع ما نفترضه من حتليل (يغ احلل أما ص
ثالث أوراق هي الفصول احلادي عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب، ونقع على 

أشدُّ هذه . لها هي ورقة الوزير علي اخلليل املدرجة يف آخر الكتاب" جنوبية"تكملة 
مشكلة السلطة احلاكمة يف "هدسون األوراق أسرًا وأكثرها إحكامًا ورقة مايكل 

اجلمهورية "وال عجب من األمر؛ إذ الكاتب هو نفسه صاحب ". السياسة اللبنانية
، وهو كتاب بقي منذ صدوره يف الستينات معلًما صامدًا يف جمال الدراسة "الهشَّة

 .السياسيَّة لنظام لبنان وجمتمعه السياسيين

ح إعمال الدبلوماسية املدعوة  وذلك أنَّ ورقة غسان رعد تكتفي باقترا
والدبلوماسية . يف معاجلة املشكل اللبناين) بعد تكييفها" (دبلوماسية اخلط الثاين"

املذكورة تصوّر تفتّق عنه عقل جوزف مونتفيل،  الذي هو مدير لألبحاث يف مركز 
ه أما ورقة أنطوان مسرّة، فتعود إىل عرض تصوّر. تابع لوزارة اخلارجيَّة األميركية

ومع تمرّس مسرّة يف . القتسام السلطة يف لبنان، على أساس التوافق ومبدأ النسبيَّة
عرض هذا التصور الذي يردّ، يف صيغته العامة، إىل آرند ليبهارت، ال نزال نقع عنده 
على بعض اختالط يف التصنيف يذكّر بعض التذكير بموسوعة صينية باتت تدين 

فإذا شاء مسّرة التمييز بين . هذا اجلانب من العاململيشال فوكو بشيء من الشهرة يف 
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يف " املشبّك"يف جهة و" السقوف"اخليارات التي تلوح يف أفق النظام اللبناين، وضع 
، فتحصل له من ذلك شيء "زهر األقحوان"اجلهة املقابلة، وأدخل بينهما، على نحو ما، 

 ...يسميه تصنيفًا لصيغ اقتسام السلطة

وهي ورقة ال جمال الستيفاء . ا هو أيضًا مدار ورقة هدسوناقتسام السلطة هذ
إياها  "التوافقية"فمدارها عرض احلالة اللبنانية على عناصر الصيغ . عرضها هنا

. دكمجيان وبول سامل يف الصدد نفسه. هـ. من خالل مناقشة ملطالعتي ر) ليبهارت(
لكن غياب . غة عليهاوالسبب يف صعوبة التلخيص كثرة املتحوالت التي تنطوي الصي

. يبدو، يف كل حال، مقتالً للتوافقية اللبنانية" احللف الواسع"أو " ائتالف النخب"
. وتكفينا هنا اإلشارة إىل أسباب ثالثة يحصيها هدسون لصعوبة احلكم يف لبنان

غياب اإلِنصاف "؛ ثانيها "اجملتمع مقسَّم وذو ثقافة سياسيَّة مفتتة"وهي، أوَّالً، أنَّ 
نتاج إلِخفاق الدولة الليبرالية يف تصحيح اإلِدراك "، وهو "االقتصادي –جتماعي اال

يعقده تاريخ من "؛ وثالثها أنَّ حكم لبنان "الذاتي املتنامي للتمييز يف املنجزات
أما املساق الواقعي للتجربة فهو أنَّها كانت . هذه هي املقدمات". التدخُّل اخلارجي
الرغم من جوانب اخللل، إىل الصيغة التوافقية، وذلك ، على ١٩٤٣قريبة، بعد سنة 

" توزيع"أما اخلالصة فهي حاجة لبنان، يف آن معًا، إىل . باستثناء املرحلة الشهابية
لكن ال يستبعد . وهي حاجة ال يستبعد أنْ تكون مأزقًا مبرمًا. لها" تركيز"للسلطة وإىل 

 .تهامنفذًا إىل تلبي" يخترع" "عبقري"أيضًا أنْ يوجد 
 

 )هـ(

لبطرس ) هي الفصل التاسع منه(يف كتاب أوكسفورد ورقة اقتصادية وحيدة   
، وهي ورقة )أي بيروت وجبل لبنان(وفيه ورقة وحيدة خارجة عن نطاق املركز . لبكي

وهي األخيرة (هذه الورقة ". دور اجلنوب يف السياسة اللبنانية"علي اخلليل املكرسة لـ
، االحتالل "عاملية"تبدأ بمقدمة تاريخيَّة ) مع ورقة رعديف الكتاب، وأقصد أوراقه 

" الداخل"أي أنَّها تترك جانبًا . ومقاومته وعلى ضرورة إصالح النظام السياسي
االجتماعي،  –وأما ورقة لبكي فغايتها أنْ تظهر ميل التفاوت االقتصادي . اجلنوبي

ا امليل، حين يعرض هذ. ١٩٧٥وسنة  ١٩٤٣بوجوهه الكميّة، إىل التقلص بين سنة 
اجتماعي بين العوامل التي أفضت إىل  –عاريًا، يوحي بأنَّ وجود عامل اقتصادي 
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بل هو قد يوحي بأنَّ . احلرب األهلية ورسمت خريطتها، إنَّما هو أُحجية من األحاجي
على أنَّنا، يف السطر األخير من ورقة . العامل املذكور وهم من األوهام ال حقيقة له

أثر معروف حق املعرفة يف "إىل ) ال بد من ذكرها إنصافًا(ع على إشارة لبكي، نق
هذا األثر هو نفسه ما يراه هدسون ." 'االنحطاط النسبي'العلوم االجتماعية هو املسمَّى 

وهو أثر كان حقه أنْ يستغرق ." اإلِدراك الذاتي املتنامي للتمييز يف املنجزات"يف أصل 
بل كان حقّه أنْ يكون هو حمور . شارة أو إشارتينيف كتاب أوكسفورد أكثر من إ

عوض ذلك، . الزاوية االجتماعية يف األوراق اخملصَّصة حلاضر لبنان وملاضيه القريب
نقع على ما يشبه التسفيه لهذا األثر عند قرم، وعلى حبس لصورة التطور االقتصادي 

لعاب تقسيم السلطة عن للبنان املعاصر يف اللغة الكميَّة عند لبكي، وعلى قطع تام أل
واملوقف هنا . إلخ، تلك ثغرة نراها موقفًا... كل واقع تغطيه أسماء الطوائف عند مسرة

، وال موقف )حين وزّعوا موضوعاتها(ليس، على وجه الضرورة، موقف منظمي الندوة 
قد املشاركين فيها؛ بل إنَّ غياب الدارسين عن جتربة النمو اللبناينّ يف تعدّدها النوعي 

 .يشي بخلل أصلي يف الثقافة اللبنانية ويف همومها يحتاج هو نفسه إىل دراسة
البيروتية املطلقة  –الثغرة الثانية الكبرى، يف الكتاب، هي املركزية اجلبلية 

من أية تواريخ بعيدة  –يف كتاب التاريخ هذا  –ال أحد يسأل . لتاريخه والجتماعه
بيروت وإىل تاريخ جبل لبنان، فأطاحوا توازن وقريبة جاء أهل األطراف إىل جمتمع 

ال أحد يسأل من أية تواريخ جاؤوا إىل تاريخ بيروت . األول وتعايش الثاين إىل األرض
اجلبل فصنعوا بقدومهم املدنية بمعناها املعاصر وأسسوا الشعب " صيغة"وإىل 

تجاهلين جتاهًال وأكثر امل... ال أحد يريد أنْ يعرف. والدولة بمعناهما املعاصر أيضًا
هم أهل األطراف أنفسهم الذي يستعيدون من تواريخهم صورًا مبتسرة زائفة، يف 

لذا، مل يكن بدعًا . األغلب، ومن اجتماعهم صورًا مستغرقة يف السياسة وتنازع السلطة
أنْ ال يرد اسم عكار وال مرة واحدة يف مسرد األعالم امللحق بالكتاب وأنْ ال يرد اسم 

هذا بينما يقابل كالًّ من اسمي بيروت وجبل لبنان نصف . ه إالَّ سبع مراتالبقاع في
فاحلضور السوري : هذه الثغرة الثانية تفضي إىل ثالثة.. عمود من أرقام الصفحات

. رقيق احلاشية جدًّا يف الكتاب) لوال مقالة رغيد الصلح املكرَّسة حلوادث الثالثينات(
غائبة إالَّ ما ) يف النطاق اإلقليمي(واملقارنة .. يوالشأن نفسه شأن احلضور الفلسطين

 .تناول به إدموند بورك الثالث حركات الفالحين يف عهود بائدة
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مل يفتنا، منذ بدء هذه املراجعة، أنَّ اإلحاطة مطمح ال تكاد تدركه كتب الندوات 
مة بين دفتي كتاب وال فاتتنا اإلشادة بجودة العديد من هذه األوراق املضمو. أبدًا

صحيح أنَّ كثيرين من كتَّاب األوراق املذكورة يجملون فيها ما كانوا . أوكسفورد
وهو ما يفعله أيضًا مؤلفو الكراسات اللبنانية . فصَّلوه يف كتب أو مقاالت لهم أخرى

ومعارفهم (لكن جتاور الدارسين . مركز أوكسفورد –وما زال يفعل  –التي أصدرها 
 .يف الكتاب ويف الكراسات أمر ال جدال يف فائدته) ووجهات نظرهم

فلوال احلرب . يدين لبنان بجانب منه للحرب –إبداءً وإعادةً  –هذا االهتمام 
ولفّتنا العتمة التي تقيم فيها ) األجانب على األقل(النصرف عنا بعض الدارسين 

مقدمته لكتاب ذاك ما يراه، يف أية حال، كمال الصليبي يف ختام . الشعوب السعيدة
الشقاق، واحلق يقال، أوفق من الوفاق الزدهار القراءات "إذ عنده أنَّ . أوكسفورد

... " ".لكن الوفاق يفضل الشقاق، وال ريب، من حيث هو أسلوب حياة. التاريخية الشيقة
 "!...فانظر أيَّ نهجيك تنهج

 أحمد بيضون
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