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كعربي فلسطيني آلمه ما جرى في لبنان من حرب لم ينج من ويالتها أحد ال يسره أبدا أن تطل بوادر 

عبارات غير متزنة صدرت وكان لها رنين نشاز . خالف يطل برأسه فيؤذن بحدوث ما يتمناه أعداء الوطن واألمة
آذاننا في اآلونة األخيرة وتذكرنا بلبنان الطوائف وليس بلبنان الدولة التي تقرر أمورها بروح من األخذ والرد في 

جدل ال يبدو عليه التطرف حتى اآلن يأخذ مجراه حول وجود القوات السورية في . التفاهمي الخالي من التصادم
وال شك أن اللبنانيين قد .  ة والوقع السياسي الواضحلبنان بين مؤيد ومعارض لكنه ال يخلو من اللمسات الطائفي

دفع لبنان ثمنا باهظا . تأثروا بتجاربهم التي ما زالت حية وبالتأكيد سيعملون على تهدئة الجدل إلى أدنى درجاته
 وال شك أيضا أن سوريا لن تصر على. وال أظن أنهم مشتاقون لدفع فواتير جديدة ال يستفيد منها أحد من مواطنيه

مواقف تدفع بلبنان إلى حافة تدخل األعداء الذين يطمحون في إغراق العرب في برك دم على األرض اللبنانية، 
وكان في إعادة االنتشار العسكري السوري األخير خطوة نحو وضع استرخائي قد يفضي إلى زحف متسارع على 

 . الطائفية ومنتجاتها
سببا قويا يبرر الحرب والقتال سواء بين لبنانيين فتشت دفاتري عبر سني الحرب في لبنان ألجد  

لم أجد مصلحة للبنان في ذلك وال لفلسطين وال ألي طرف عربي، . وفلسطينيين أو بين اللبنانيين أنفسهم فلم أجد
قتلى وتدمير وجراح وأحزان وآالم لم تكن إال لذاتها ولم تخدم هدفا أسمى من قيمتها والتي . وهكذا كانت النتائج

ربما استفاد بعض ملوك الحرب شخصيا لكن أغلبهم وعائالتهم عاشوا . صرت بالتخريب  والكراهية والبغضاءانح
ولو عدنا إلى الوراء بعد أن أصبحت النتائج في عالم . الرعب والخوف، ومنهم من دفع حياته وحياة أبنائه ثمنا

 .  نفسناالشهادة أمامنا لفررنا أمياال تتبعها أميال بعيدا عما صنعناه بأ
الغريب أن لبنان مضى بعد الحرب دون حساب واضح لما جرى عبر السنوات العجاف الطوال ولسان  

ال تم البحث بجد في األسباب وال تحقيق مستفيض بمجريات . الحال يقول عفا اهللا عما مضى ولنبدأ مرحلة جديدة
غلب النمط العربي في حل . ألمد الطويلالحرب وال محاسبة المسؤولين عن تأجيج النار واستمرار الحرب ذلك ا

المشاكل على المنهجية العلمية وطُويت المسؤوليات في دهاليز التوازنات السياسية التي تناقضت في كثير من 
وما دامت العقلية العلمية غائبة والمنهجية ليست في خاطر . األحيان مع التوازنات الوطنية والمصالح العامة

 .المسؤوليات غير محددة فإن المشكلة قد دفنت دون إعدام وتم تأجيل ظهورها من جديد على األمر و القائمين
هناك عدد من الحقائق في المعادلة اللبنانية ال أظن أن هناك إمكانية لتجاوزها مهما عظمت المحاوالت،  

 :ويمكن تلخيصها فيما يلي

 يأت بخير على العالقات بين يشهد التاريخ أن التعصب لم.  التعصب وما يجره من صراعات:أوال 
التعصب أعمى وصاحبه ضيق األفق وال يرى إال من زاوية واحدة تفقده البصيرة . الناس أو الشعوب أو القبائل

وتحجب عنه الرؤية من الزوايا المختلفة األخرى ويظن أن رؤيته وحدها هي التي تحمل الحقيقة التي ال حقيقة 
لها البائسة حيثما وجدت، ولنا في التاريخ العربي القبلي والطائفي ما يؤكده هذه حقيقة تاريخية أتت ُأك. غيرها

عانى العرب كثيرا من الصراعات القبلية في الجاهلية وبعد، ومن حروب الطوائف على اختالف . ويدعمه بقوة
 .أنواعها وأصنافها، ولبنان خير شاهد على هذا في وقتنا الحاضر

أن اآلخرين مجرد سكان لهم الحق في العيش دون الحياة ليس مخطئا من يظن أن لبنان ملكه الخاص و 
لبنان متعدد الطوائف والمذاهب وليس من حق أحد أن يدعي . فحسب وإنما يسير حثيثا نحو الفتنة واالقتتال الداخلي

رأى بأم عينه وإذا كان هناك من هيمن وحكم بطريقة أحادية أو فردية فإنه . الهيمنة أو أن ينكر اآلخرين وأدوارهم
 . كيف دارت األحداث وعدد ما أزهقت من نفوس وأوقعت جرحى وآالم وأحزان

يظن المرء أن عجلة التاريخ تتوقف عنده وأن كل ما يخرج عما اعتاد .  األيام الخوالي ال تعود:ثانيا 
هذه نظرة ال .  يرىعليه عبارة عن بدع وخروج عن المألوف، وأن األمور ال تستقيم إال باستتباب األوضاع حسبما

تسبب لصاحبها سوى الحسرة واأللم والخيبة ذلك ألن التغير من سمات األيام والتاريخ في تغير مستمر شاء 
بل أن ذلك الذي يرى أن عجلة التاريخ يجب أن تتوقف يدفع نحو حركتها ألنه هو دائب السعي . اإلنسان أم أبى

كل الذين صبوا اللعنات على الحضارة . لوف وتبن للجديدفي ذلك خروج عن المأ. والبحث عن تحصين لظروفه



الغربية واعتبروها عدوا للعرب والمسلمين ركبوا سيارة في النهاية، وكل الذين تغنوا باأليام الماضية لم يستطيعوا 
 . إعادة البيدر إلى سابق عهده

. انوا أصحاب سطوة ونفوذيسمع المرء عبارات التأسي على األيام الماضية من كبار السن خاصة إذا ك 
العائالت التي كانت متنفذة تود لو تدور أعناق األيام فيعود الفقراء عبيدا كما كانوا يفلحون األرض أو يرعون 

عدد من أبناء هذه العائالت ال يكف عن تذكير الناس بأصل ذلك الطبيب الناجح أو . النوق والغنم لصالح أسيادهم
 ." أوالد الجرب علماء" تكن هناك جامعات حتى يصبح المهندس البارع، ويودون لو لم

ال . لعل في هذا درسا ألولئك اللبنانيين الذين يحلمون باأليام الغابرة التي سادوا فيها على األرض والناس
ساد في جبل لبنان . يدوم حال على ما هو والتاريخ ال يعيد نفسه على الرغم من إمكانية وجود تشابه بين الحقب

زمن الغابر وضع يتصف بالظلم وأكل حقوق اآلخرين وال أظن أن محاوالت إحيائه ستكون مجدية أو ستلقى في ال
 .حظا من النجاح

 حرص المستعمر على أن يضفي على التنوع الطائفي في لبنان صفة التركيبة االجتماعية المعقدة :ثالثا
ينفرد لبنان من بين مناطق العالم بالتنوع الطائفي، إذ ال . المليئة بالحقد والكراهية وجعلها أساس التركيب السياسي

أن هناك العديد من الدول في الشرق والغرب، الشمال والجنوب تشهد تنوعا عرقيا أو قوميا أو دينيا أو مذهبيا وال 
اء ج. نرى أن كل هذه الدول تعاني من التعقيد في العالقات العامة أو االقتتال الداخلي أو الكراهية والبغضاء

االستعمار إلى أرض الشام وفي ذهنه ليس تقويم عالقات خرجت عن الصواب وإنما لمأسسة التوتر والنزاع 
وجعلهما طويلة األمد بحيث تبقى المنطقة في حالة استنزاف مستمر لطاقاتها وطاقات أبنائها الذهنية والعاطفية 

تعهد البريطانيون بإقامة . كلتي فلسطين ولبنانقام االستعمار بتقسيم أرض الشام وأتبع ذلك بصنع مش. والمادية
المشروع الصهيوني في فلسطين والفرنسيون بتحويل لبنان إلى مركز لصراعات دولية تحمل همها الفئات الدينية 

 .المختلفة
حتى ال يكون بإمكان أهل لبنان القدرة على شق طريقهم بهدوء وتؤدة واطمئنان وضمن بعد عربي عساه 

تمت . االستعمار عملت فرنسا على فرض تحيزها الطائفي على الدستور اللبناني والنظام السياسييرأب ما مزقه 
صياغة الدستور بطريقة ال يمكن أن تستقيم معه األمور مستقبال بحيث يكون االنفجار المتكرر سمة متأصلة في 

. والجهات المعنية في العبث في المنطقةالحياة السياسية اللبنانية وما يعنيه ذلك من ثغرات كبيرة تدخل منها الدول 
لم بكن من العسير على األمريكيين واإلنكليز والفرنساويين والعديد من الدول الغربية والشرقية والعربية أن تدس 
. أنفها في الشؤون اللبنانية وأن تجند لبنانيين للقتال بالنيابة تحت ضغط ثقافة الحقد والتفرد وإنكار حقوق اآلخرين

الهدوء السائد في لبنان اآلن االرتياح في نفوس الحريصين على أهل لبنان ومصالح األمة ككل لكن النظام يبعث 
السياسي ما زال قاصرا عن مأسسة حياة سياسية حديثة تضمن إقامة حياة التعاون والمشاركة، ومن المهم أن يبقى 

من الضروري القيام بتلك . ي قد توحي بالتفردالحذر كبيرا في الجنوح نحو التفرد أو القيام بتلك األعمال الت
اإلصالحات السياسية التي تنقل لبنان نقلة سياسية نوعية، ولكن من هنا حتى يتم ذلك تبقى الحساسية تجاه المصلحة 

 .اللبنانية عموما ذات أولوية على كل المصالح الخاصة

 عن محيطهم فإن رؤيتهم ينقصها  إذا رأى بعض اللبنانيين أنهم يستطيعون شق حياتهم بمعزل:رابعا
لبنان ليست في أوروبا ولن تجعلها كذلك كل المظاهر . األبعاد الجغرافية واالقتصادية والتاريخية والنفسية

األزياء واستعمال اللغات األوروبية وأنماط تناول الطعام ال تشكل تحوالت جذرية في حياة . األوروبية المستوردة
تتعرض مظاهر الحياة إلى التغير المستمر وبصورة أسرع . يمة الجغرافيا والتاريخالشعوب وغير قادرة على هز

بكثير من الجذور التربوية للمرء، بينما تكاد ال تتعرض الجغرافيا إلى تحوالت والتاريخ يصعب أن يخرج عن 
 .دائرة تفسيرات خارج ذاته

حاولت مصر وهي الدولة الكبيرة أن تشق طريقها بعيدا عن محيطها العربي واإلسالمي ووجدت نفسها 
وهذا هو حال تركيا التي تقود نفسها من خالل محاوالت فصل ذاتها . في تيه بعيد عن الواقعية والمنطق العلمي

كها إلمكانات اقتصادية وجغرافية عن محيطها إلى حالة من التمزق السياسي وفقدان الذات على الرغم من امتال
حتى الكيان الصهيوني الدخيل والغريب يقاتل من أجل أن يكون جزءا من المنطقة قناعة منه أن . وسكانية ضخمة

فكيف األمر . استمرار وجوده وانتعاشه مرتبط بالمحيط الذي يتواجد فيه وليس في المحيط األوروبي أو األمريكي
 القتصادي والجغرافي والسكاني؟بالنسبة لقطر بحجم لبنان ا

 العالم يصغر والدول الكبيرة تحاول أن تجد نفسها ضمن تكتالت أو كيانات وحدوية تقفز :خامسا
الدول الكبيرة مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ال تجد نفسها كبيرة اآلن أمام التطورات التقنية . عنها وتتجاوزها



 يشهدها العالم، وتحاول أن تكبر مع اآلخرين على الرغم من كل األحقاد األليكترونية واالقتصادية الضخمة التي
ال يوجد مكان في هذا العالم لدول صغيرة التي ال مفر أن تكون مجرد . التاريخية بين الشعوب األوروبية

بل األمر ال ينطبق على لبنان فقط . إقطاعيات مهمشة وال قيمة لها إن أصرت على التقوقع وخلت من الطموحات
حتى التضامن . على كل الدول العربية التي سيطحنها رحى التقدم العالمي إن بقيت منفردة رافضة للوحدة العربية

 .العربي الذي ما زال بدون تعريف أو حدود لن يسعفها

 ربما ال يكون من الحكمة أن يتصرف بعض اللبنانيين وكأن الهموم العربية وعلى رأسها :سادسا
حتى لو رأى هؤالء بأن القضية الفلسطينية خاصة بالفلسطينيين الذين عليهم أن .  ال تعنيهمالقضية الفلسطينية

يواجهوا مصيرهم وحدهم ومع من شاء من العرب والمسلمين يبقى هناك الجئون فلسطينيون في لبنان يبحث لهم 
جاهها ال يقره الواقع التنصل من االهتمام بالقضية أو المسؤولية ت. اللبنانيون والفلسطينيون معا عن حل
وحتى لو لم يكن هناك الجئون، عدد كبير من اللبنانيين يعتبرون قضية . الموضوعي أو الحقائق على األرض

فلسطين قضيتهم وأن الفلسطينيين ليسوا غرباء وإنما شركاء طردوا من بيوتهم، ومثلما هي مسؤولية الفلسطينيين 
وهذه جدلية تنطبق على السوريين واألردنيين . بنانيين أيضاالعمل من أجل تحرير وطنهم هي مسؤولية الل

 .والعراقيين وكل العرب
هناك أراض عربية محتلة وهناك أعداء للعرب والمسلمين يجثمون على الصدور، ولن يكون مقبوال بتاتا 

تزان في هذا ما يخرج تماما عن حدود اال. التحالف مع هؤالء األعداء أو غض الطرف عمن يتعاونون معهم
وكذلك األمر بالنسبة لوضع الكيان الصهيوني في كفة مقابل . والتوازن ويصر على شق الصفوف والتناحر الداخلي

من المفروض أن كلمة أجنبي وقوات أجنبية ال تنطبق على أي عربي أو قوات . أي طرف عربي وبالتحديد سوريا
هذا . في سوريا وإنما في مل أنحاء الوطن العربيعربية لما يشكله ذلك من استفزاز للمشاعر العربية ليس فقط 

ومن المتوقع أن التجربة علمتنا كيف أن الكيان الصهيوني ألقى بجنود جيش لبنان الجنوبي في القمامة مقدما 
الكالب عليهم في الرعاية واالهتمام، وكيف أنه في تشريد العرب لم يميز بين مسيحي ومسلم أو بين هذا المذهب 

س كثيرة وعلّها تجد طريقها إلى من يحاولون عزل أنفسهم في زاوية ستقودهم حتما إلى النتائج التي الدرو. وذاك
 . يقولون أنهم يخشون الوصول إليها

 ال يمكن تجاوز طموحات العديد من الناس والذين قد يكونون األغلبية والذين يتطلعون إلى :سابعا
كثيرون هم الذين يرفضون االنصياع إلى رغبات الغرب . شامالوحدة العربية أو على األقل إلى وحدة أرض ال

أرض الشام بالنسبة لهؤالء وحدة . واالستسالم لواقع التجزئة الذي فرضه على الشام وعلى األرض العربية ككل
هناك مد إسالمي وآخر . واحدة غير قابلة للتجزئة ويجب أن تعود موحدة ومناضلة من أجل وحدة عربية شاملة

عان باتجاه تغيير األوضاع القائمة وإلغاء اإلقطاعيات أو األقطار العربية القائمة حاليا، وأرى أن الحدث قومي يدف
الحدث التاريخي يسير نحو تجاوز القطرية وال أظن أن محاوالت العرقلة . التاريخي يسير باتجاه تحقيق ما يرون

 باإلمكان جعل األمور أكثر يسرا وذلك من خالل ستكون هناك حاالت توتر ولكن. وجر التاريخ إلى الوراء ستنجح
السير بالركب التاريخي حيث أن كل من حاول لجم التاريخ خسر في النهاية، بالضبط كخسارة الجيل الذي يقف 

 .على شفا القبور أمام الجيل الذي يرى المستقبل أمامه

ألقل عددا من حيث أن األكثر  لعل العرب بحاجة إلى إعادة النظر في تعامل األكثر عددا مع ا:ثامنا
علينا أن نقر بأننا لسنا جميعا مسلمين ولسنا جميعا عربا، وأن نقر بأن هناك .  عددا هيمنوا وطغوا وظلموا

اجتهادات في داخل الدين الواحد وحتى داخل المذهب الواحد، وأن هناك مفاهيم متعددة للعروبة وثقافات ليست 
لكن علينا أن . هناك عرب وأكراد وشيعة وسنة وروم وأورثوذكس وغير ذلك. دمتطابقة داخل البعد القومي الواح

وال مفر من أن نجد المعادلة التي . نقر أيضا أننا نعيش على أرض عربية الغالبية الساحقة من سكانها مسلمين
واحترام تحترم رأي األكثر عددا في مجاالت السياسة واالقتصاد واالجتماع وغيرها دون االنتقاص من حقوق 

. إذا ساد المنطق العلمي والمنهجية العلمية في حل المشاكل فإننا بالتأكيد سنتوصل إلى تلك المعادلة. األقل عددا
لكننا نحتاج أوال إلى التفكير العلمي الذي يخلصنا من المنطق التعصبي القبلي الذي يقدس التجزئة على حساب 

 .  األمة ككل
الفئة الكبيرة نفسها على الدوام وقبل أن يطلب من الفئة القليلة أن تفعل ربما يكون من الحكمة أن تراجع 

ذلك ألن الكبيرة هي صاحبة القرار سواء كان رسميا أو شعبيا، واع أو غير واع، عفويا أو مخططا له، وألن 
كثر رسوخا تصرفاتها هي المهيمنة على السلوك العام في المجتمع وعاداتها وتقاليدها تميز المجتمع بطريقة أ

تاريخيا، الفئة القليلة أقل جرأة من الكبيرة في انتهاك القوانين وفي التفرد . وتأثيرا من عادات وتقاليد الفئة القليلة



في ابتداع الجديد إال إذا وجدت القوة الذاتية أو الخارجية التي تؤهلها لذلك، وغالبا ما تقود الكثيرة القليلة نحو 
 أعمال الكثيرة غير الموزونة إلى اغتراب القليلة ودحرها في زوايا من اإلحباط والقهر ولهذا تؤدي. نهايات معينة

ولهذا من المهم . مما يدفعها للبحث عن سبل الخالص قد يكون من ضمنها االنسالخ أو االستعانة بعدو أو الرحيل
 في ذلك من تصحيح لألمور أن تسأل الكثيرة نفسها باستمرار عن الخلل كلما الحظت اغترابا لدى القليلة لما

 .والمحافظة على التالحم الشعبي
عانت الفئات القليلة اضطهادا في دول ومجتمعات متعددة ودفع ثمن ذلك الجميع ولم تقتصر اآلالم على 

ماذا جرى في الواليات المتحدة وما . إن في التاريخ لعبر من الضروري أال تغفل عنها العيون واألذهان. القليلة
بمعنى أن مسؤولية الخطأ قد تقع أوال على عاتق . ي حتى اآلن؟ وفي الفلبين والهند وروسيا وتركيا، الخزال يجر

 . األكثر عددا التي قد تدفع العالقات إلى حافة الهاوية من خالل تجاهلها لحقوق واحترام األقل عددا
للبناني في وئام وأمن وعلى ال أقول أن الوضع في لبنان بالضرورة كذلك، لكن من أجل أن يبقى الشعب ا

مراجعة النفس واجبة لكن دون اإلخالل . تعاون نحو مستقبل أفضل ال بد من المراجعة وإعادة تقويم األوضاع
بمعيار التوازن فيظن طرف أن له أن يملك ما يطغى على ما يملكه اآلخر، وعندما توضع األمور في نصاب من 

في اتخاذ القرار أن النصاب االنفعالي يجب أن يتراجع لصالح النصاب الوسطية أو االعتدال يدرك من لهم نصيب 
 .العلمي العقالني الذي ال يلغي اآلخر

وإذا كان هذا هو الحال المتوقع فإنه يبقى من األفضل أن نبحث عن سبل الراحة واالستقرار التي ال يغبن 
م إذا أعمانا عن األطر الخاصة فإن نجاحنا بمعنى أن اإلطار العا. معها أحد أو ينتقص من خصوصيته أو احترامه

إن . في شق الطريق نحو الوحدة ونحو السير في ركب التقدم العلمي وتحقيق الذات الجماعية سيكون مشكوكا فيه
ما ساعد االستعمار على شقنا وتجزئتنا هي تلك الخصال القبيحة التي أثارت العداوات والبغضاء فيما بيننا فظن 

تم تعامل تاريخي داخلي على أساس إلغاء اآلخر وكأن الدنيا ملك طرف . الحياة أجمل بدون اآلخركل واحد منا أن 
لم يتم احترام طائفة لحقوق طائفة أخرى أو قوم لحقوق قوم آخرين أو ثقافة محلية . واحد فقط دون اعتبار لآلخرين

عن جحيم ومهدت الطريق أمام نجاح مزقتنا العصبيات الضيقة وجعلت حياتنا معا عبارة . لثقافة أخرى وهكذا
 .المستعمرين
 


