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ورد كاسوحة *
ـع خـ ـ ـ ـ ـ ــروج «ال ـ ـ ـتـ ـ ــرام ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة» م ـ ـ ــن املـ ـشـ ـه ــد
مـــ ّ
م ــؤقـ ـت ــا ،ع ـل ــى وق ـ ــع مــاح ـق ـت ـهــا ال ـقــانــون ـيــة
وم ـح ــاوالت»ح ـظ ــره ــا» ،حـتــى ك ــإط ــار للعمل
ال ـس ـيــاســي أو الـتـنـظـيـمــي خـ ــارج املـ ّ
ـؤس ـســة،
ُّ
ي ـبــدأ امل ـش ـهــدان الــداخ ـلــي وال ــدول ــي بالتغير
تــدري ـج ـيــا .األول ــوي ــات ب ــن اإلدارتـ ـ ــن ليست
مـخـتـلـفــة ف ـق ــط ،ب ــل مـتـ ّنــاقـضــة ج ــذري ــا ،وإن
كـ ــان األداء ل ـج ـهــة املـ ـل ــف ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ّ
يحمل رمــزيــة االسـتـمــراريــة ،على اعـتـبــار أن
املشهد الدولي لم يعد كما كان قبيل مغادرة
ـاراك أوبـ ــامـ ــا امل ـن ـصــب،
ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق ب ـ ـ ـ َّ
ف ــي ع ــام  .2016فـمــا حــقـقــه الــرئ ـ ّيــس دونــالــد
تــرامــب ،منذ ذلــك الحني ،في ملفات أساسية
مثل الـحــرب التجارية مــع الـصــن وتضييق
الـخـنــاق عـلــى إي ــران بــالـحـصــار والـعـقــوبــات،
ّ
ّ
باملؤسسة إنجازًا
الخاصة
ُيعتبر باملعايير
ّ
يتعي عدم التفريط فيه ،بحيث تكون ُاإلدارة
الديمقراطية له بمثابة استمرارية ملا أنجز،
ّ
تصادمية
وبنهج أقل
ولكن بأدوات مختلفة،
ٍ
ّ
بكثير ،عنوانه :العودة إلى سياسة «التدخل
اإلنساني».

بعد العودة من أملانيا ،بمثابة تلويح ملوسكو
بالعودة إلى السياسة التي ّ
عبر عنها بايدن
ّ
في اتصاله ،والتي كانت متبعة قبل مجيء
إدارة تــرامــب إلــى الحكمُ .
ستثنى مــن هذا
وي
ّ
املنهج املـتـشـ ِّـدد ،اإلنـجــاز الــذي تحقق أخيرًا
بتمديد معاهد ّ
الحد من األسلحة الهجومية
ّ
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة «سـ ـت ــارت  ،»3ألن الـتـمــديــد
هنا يدخل في إطــار الحفاظ على االستقرار
االسـتــراتـيـجــي فــي الـعــالــم ،وه ــو أم ـ ٌـر يحظى
ب ــإج ـم ــاع دول ـ ـ ــي ،ح ـت ــى ب ــن أش ـ ـ ّـد ال ـخ ـصــوم
ا ّلـسـيــاسـيــن .وأهـمـيـتــه بــاإلضــافــة إل ــى ذلــك،
أنــه يأتي عقب انسحاب اإلدارة السابقة من
ّ
م ـعــاهــدتــن أخ ــري ــن ل ـل ـحـ ّـد م ــن ال ـت ـســلــح ،ما
يـضـفــي قـيـمــة أك ـبــر عـلــى ال ـح ـفــاظ عـلــى هــذه
املـعــاهــدة ،ولــو فــي سـيــاق اش ـتــداد التصعيد
ّ
ب ــن ال ـجــان ـبــن .وال ـح ــال أن ه ــذا االن ـس ـحــاب
الترامبي لم يكن يحمل مالمح عداء منهجي
ل ـل ــروس ،كـمــا يـفـعــل الــدي ـم ـقــراط ـيــون حــالـيــا،
ب ـق ــدر م ــا ك ــان ي ـعـ ّـبــر ع ــن م ـعــارض ـتــه للنهج
ِّ
املتعدد األطــراف في إدارة العالقات الدولية،
ّ
إذا ل ــم ي ـك ــن يـ ـص ــب ،م ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ،فــي
مصلحة الــواليــات املتحدة .الصقورية التي

نشهدها حاليًا فــي السياسة الديمقراطية
ت ـجــاه روس ـي ــا ،سـتـنـعـكــس ب ــال ـض ــرورة على
مـســارح ال ـصــراع الـتــي تشهد ربــط ن ــزاع بني
الـطــرفــن ،س ـ ً
ـواء فــي مناطق النفوذ الروسي
داخل القوقاز ودول البلقان ،وخصوصًا في
أوكرانيا وبيالروسيا ،وحتى في نزاعات ال
ً
وجــود فيها ٍّ
ألي مــن الطرفني مـبــاشــرة ،مثل
ً
قره باخ ،أو أبعد قليال ،حيث الوجود الروسي
ً
في سوريا مثال ،والــذي تشهد التسوية فيه
جمودًا منذ سنوات ،بسبب استنفاد أدوات
ّ
ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ،وآخ ــره ــا م ـس ــارا آسـتــانــا
َ
وسوتشي .بهذا املعنى ،ستحصل مقايضة
معاكسة لتلك الـتــي اعتمدها تــرامــب ،فبدل
ِ
ال ـت ـشـ ّـدد مــع ال ـصــن وإيـ ــران لــرفــع الـثـمــن مع
ال ـ ــروس ،سـتـكــون املــواج ـهــة م ــع روس ـي ــا هي
املــدخــل لـجـعــل اح ـت ــواء ال ـصــن وإي ـ ــران ،عبر
سياسة ّ
القوة الناعمة ،أكثر سهولة وقابلية
ُّ
للتحقق.

ّ
العودة إلى سياسة «التدخل اإلنساني»

ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــة م ـ ــع الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء خ ـ ـ ـ ــارج إط ـ ــار
ّ
«األطـ ـلـ ـس ــي» ،ث ـ ّـم ــة تـ ـح ـ ّـوالت أي ـض ــا ،ال تـقــل

أه ـم ـيــة ع ــن ت ـلــك ال ـت ــي تـشـهــدهــا نـظـيــرتـهــا،
ّ
التحول ،كما في
مع الخصوم .املدخل لهذا
املـنـهــج ال ـســابــق ،ه ــو ال ـتــراجــع ع ــن سياسة
املـصـلـحــةّ امل ـبــاشــرة الـتــي اعـتـمــدهــا تــرامـ ّـب،
وال ـتــي فــضــل مــن خــالـهــا أن يـكــون الـتــدخــل
اإلمـ ـب ــري ــال ــي لـ ـل ــوالي ــات املـ ـتـ ـح ــدة ملـصـلـحــة
الـحـلـفــاء بـ ــدون أق ـن ـعــة ،أي ف ــي ال ـ ــدول الـتــي
تقع على عاتق الواليات املتحدة حمايتها،
عبر الـقــواعــد العسكرية ،البحرية والـبـ ّـريــة.
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ،وخ ــاف ــا
للسياسات األمـيــركـيــة املتعاقبة جميعها،
ّ
فإن الحماية ال يجب أن تكون مكلفة ،ويجب
ّ
أن ت ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة الـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
ً
ـرة ،عـبــر تحصيل الـثـمــن ف ــورًا ،س ـ ً
ـواء
م ـبــاشـ
ع ـب ــر دفـ ــوعـ ــات ن ـق ــدي ــة مل ـص ـل ـحــة ال ـخــزي ـنــة
األميركية كما حصل مع السعودية ،أو من
خــال مقايضة الحماية باتفاقات إقليمية
تضمن لـهــذه ال ـ ًـدول ليس فقط «اسـتـقــرارًا»
ومـ ـن ــاف ـ َـع م ـ ــادي ـ ــة ع ـل ــى امل ـ ـ ــدى ال ـب ـع ـي ــد ،بــل
ّ
أيضًا مظلة حماية بديلة ،فــي حــال انقالب
ُّ
اإلدارة ال ـجــديــدة عـلــى مــا ات ـفــق عـلـيــه .هــذه
الفلسفة التي تقف خلف اتفاقات التطبيع

ّ
التشدد تجاه روسيا

ّ
لـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ــا يـ ـنـ ـطـ ـب ــق عـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ــذيـ ـ ــن امل ـ ـلـ ــفـ ــن
االس ـت ــرا ّت ـي ـج ـي ــن ،ال ي ـن ـس ـحــب ب ــال ـض ــرورة
على مـلــفــات أخ ــرى فــي السياسة الخارجية
ّ
ال تـقــل أهمية عنهما ،وعـلــى رأسـهــا العالقة
م ــع روس ـي ــا .فـهـنــا األول ــوي ــة ،ب ـخــاف منهج
ت ـ ــرام ـ ــب ف ـ ــي الـ ـتـ ـ ّع ــام ــل م ـ ــع مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،هــي
لـلـتـشـ ّـدد فــي امل ـلــفــات الـتــي تعتبر إدارة ّجو
ب ــاي ّــدن ،وم ــن ورائ ـه ــا ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة ،أنـهــا
تـمــثــل عـبــر املـقــاربــة الــروسـيــة املـعـتـ َـمــدة لها،
تـهــديـدًا استراتيجيًا للمصلحة األمـيــركـيــة.
وهــو مــا عـ ّـبــر عنه بــايــدن ،بـصــراحــة ،فــي ّأول
ات ـصــال هــاتـفــي ،عـقــب تـنـصـيـبــه ،بـيـنــه وبــن
ّ
الرئيس الــروســي فالديمير بــوتــن .فقد أكــد
ُّ
فــي االت ـصــال ،وبلهجة ال تخلو مــن تصلب،
ّ
أن الـتــراجــع أمــام «عــدوانـيــة روسـيــا» لــم يعد
ّ
مـمـكـنــا ،وأن الـثـمــن ال ــذي سـتــدفـعــه موسكو
َ
لقاء سلوكها سيكون مرتفعًا .ويمكن اعتبار
ت ـح ــري ــك ق ـض ـيــة امل ـ ـعـ ــارض الـ ــروسـ ــي ال ـب ــارز
أل ـي ـك ـس ــي ن ــاف ــال ـن ــي ،ع ـق ــب ت ـن ـص ـيــب ب ــاي ــدن
ً
م ـب ــاش ــرة ،وم ــا َصـ ـ َـدر ع ــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وأوروب ــا من مواقف إثــر توقيفه في روسيا،

ال ـعــرب ـيــة م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،ب ــرع ــاي ــة أم ـيــرك ـيــة،
ه ــي أوّلـ ـ ــى ض ـح ــاي ــا ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى س ـيــاســة
«ال ـتــدخــل اإلن ـســانــي» ،وال ـتــي كــانــت املــدخــل
سابقًا لغزو العراق ،وحتى لتسريع عملية
دعم
انهيار اإلقليم في ما بعد ،تحت شعار ّ
االحتجاجات العربية .وكما حصل التدخل
س ــاب ـق ــا ب ـح ـ ّـجــة ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــوب م ــن قـمــع
األن ـظ ـمــة ،سيحصل حــالـيــا بــذريـعــة إيـقــاف
ال ـحــروب على الـشـعــوب نفسها ،ولـكــن هذه
ّ
املرة بوجهة مختلفة تستهدف تقليم أظفار
ََ
املــلـك ـيــات ا ّل ـتــي لــم تـمـ ّـسـهــا املــوجــة السابقة
م ــن «ال ـت ــدخ ــل اإلن ـس ــان ــي» .الــديـمـقــراطـيــون
ّ
يـعـتـ ّبــرون أن ه ــذا الـشـكــل غـيــر امل ـبــاشــر من
التدخل ،والذي سينهي حاليًا حرب اليمن،
ّ
ويحد من نفوذ السعودية في اإلقليم ،يخدم
املصلحة األميركية أكثر بكثير مــن املنهج
ً
السابق الذي اعتمده ترامبّ ،
وأدى فضال عن
ّ
استمرار املجزرة في اليمن  -على اعتبار أن
ّ
تضرر النفوذ
الرجل لم يبدأها كالعادة  -إلى
األميركي في الخليج واملنطقة عمومًا ،عبر
حــرمــانــه مــن خ ـيــارات ال ـقـ ّـوة الـنــاعـمــة .إنهاء
الـ ـح ــرب ،ح ـتــى ل ــو اس ـت ـغــرق وق ـت ــا ،سيضع
َ
حـ ّـدًا للربط بني التطبيع وحماية امللكيات،
ّ
اق ـت ـص ــادي ــا وأم ـن ـي ــا ،ألن ن ـف ــوذ ال ـس ـعــوديــة
سـيـكــون قــد ت ـضـ َّـرر كـثـيـرًا بـعــد ال ـخــروج من
ُ
ست َ
جبر امللكيات التي تدور
اليمن ،وبالتالي
السعودي على مراجعة
الفلك
جميعها في
َ َ
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ــي أف ــض ــت إلـ ــى ال ــرب ــط بني
مصيرها ومصير إدارة ،ال ِّ
تعبر سياساتها
ٍ
ع ــن مـصــالــح ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عـلــى امل ــدى
البعيد.

عقبة االنقسام في الداخل

ّ
ّ
فــي كــل هــذه السياسات ،والـتــي تمثل عمقًا
فـعـلـيــا لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،نشهد
ع ــودة ُمـبـ َـرمــة و»نـهــائـيــة» عــن «الـتــرامـبـ ّيــة»،
ً
سواء في السياسة أو في االقتصاد .امللف ّات
السياسية بــدأت تظهر بسرعة أكـبــر ،ألنها
تشي فــورًا بسياسات اإلدارة الجديدة على
الصعيد الــدولــي ،وخصوصًا لجهة طمأنة
الحلفاء الــذيــن تـضـ ّـرروا كثيرًا ّمــن انعزالية
ت ـ ــرام ـ ــب ،وانـ ـكـ ـف ــائ ــه عـ ــن ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ّ امل ـع ـت ــاد
لحمايتهم والتنسيق معهم في امللفات التي
تعبر عــن املصلحة الـغــربـيــة ،عـمــومــا .ولكن
ح ـتــى ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،ب ـ ــدأت ت ـظ ـهــر مــامــح
ُ
لسياسة بــايــدن ،تنبئ أيضًا بالتراجع عن

(أ ف ب)

الحمائية التي ّ
ميزت عهد سلفه ،والتي دفع
الحلفاء أكثر من سواهم ثمنها ،على صعيد
ّ
ّ
املتعددة األطراف،
فض الشراكات التجارية
وااللتزام باملصلحة األميركية وحدها ،لجهة
حـمــايــة ال ـص ـنــاعــات األم ـيــرك ـيــة ،عـبــر فــرض
ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة عـلــى دول حـلـيـفــة مثل
ّ
الحد من تنافسيتها
أملانيا وفرنسا ،بغية
تـ ّجــاريــا .املــراسـيــم التنفيذية الـعــديــدة التي
ّ
تصب
وقعها بــايــدن منذ تنصيبه رئيسًا،
في هذا االتجاه ،وخصوصًا لناحية العودة
إلى اتفاقية باريس للمناخ ،كإطار ملعاودة
االنـخــراط األميركي في السياسات البيئية
ال ـعــامل ـيــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ب ــال ـح ـ ّـد م ــن االح ـت ـبــاس
الحراري .هذا امللمح لسياسة الديمقراطيني،
وال ـ ــذي سـيـتـبـلــور أك ـث ــر م ــع ات ـض ــاح جـ ّـديــة
اإلدارة فــي الـحـ ّـد مــن االعـتـمــاد على الــوقــود
األحفوري في إنتاج الطاقة وتصديرها ،هو
ٍّ
ّ
فعلي على املستوى الداخلي،
تحد
بمثابة
ّ
ّ
ألن اعتماده كسياسة عامة للديمقراطيني،
ّ
اقتصاديًا وبيئيًا ،سيزيد من حدة االنقسام
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ك ـ ــون ه ـ ــذه ال ـص ـن ــاع ــة هـ ــي أح ــد
األساسية في البالد .الفائض
مصادر الثروة ّ
الكبير الذي تحقق لالقتصاد األميركي في
عهد ترامب ،أتى من هذه الصناعة تحديدًا،
إل ــى جــانــب صـنــاعــات أخ ــرى ،مـثــل التعدين
ّ
والتكنولوجيا وسواهما ،والتخلي عنه من
ّ
دون وجــود بديل ،وفي ظل أزمــة اقتصادية
م ـس ـت ـ َم ـ ّـرة ،سـ ُـي ـف ـ ِقــد امل ــزي ــد م ــن األم ـيــرك ـيــن
وظائف َهم ،وخصوصًا في األوســاط العاملة
الـ ـت ــي ال َي ـع ـت ـبــر ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون أنـفـسـهــم
ً
م ـع ـن ـيــن ب ــال ــدف ــاع ع ــن م ـصــال ـح ـهــا ،أسـ ــوة
ب ـشــرائــح أخـ ــرى ،تـحـظــى بــأفـضـلـيــة لــديـهــم،
على خلفية انتمائها السياسي أو ميولها
الثقافية والـعــرقـيــة .االنـقـســام بـهــذا املعنى
ال يـقـتـصــر ع ـلــى امل ــوق ــف م ــن «ال ـتــرام ـب ـيــة»،
سياسيًا ،فمناصرو ترامب الذين اقتحموا
ّ
ّ
وتسببوا بكل هــذه الفوضى
«الكابيتول»،
السياسية ،قبيل تنصيب بايدن ،لم يفعلوا
ذلـ ـ ــك دفـ ــاعـ ــا عـ ــن تـ ــرامـ ــب فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل عــن
ّ
مـصــالـحـهــم الـطـبـقـيــة أ ّي ـض ــا ،ألن خـبــرتـهــم
مع الليبرالية التي يتبناها الديمقراطيون
ليست ّ
جيدة ،ولــن تقود ،في حــال تعايشوا
ّ
م ـع ـهــا مـ ـج ــددًا ،إل إلـ ــى امل ــزي ــد م ــن ان ـق ـســام
وإفقارها ،بدعوى استعادة
الطبقة العاملة،
ِ
ثمار العوملة ،التي أضاعها ترامب.
*كاتب سوري

ّ
ّ
واقع التعدد الديني في لبنان :نعمة أم نقمة؟
خليل عاصي *
ّ
التعدد الديني بشكل عام
اكتسب مــوضــوع
اه ـت ـمــامــا وم ـس ــاح ــة ك ـب ـيــريــن ع ـلــى مـسـتــوى
الــدارســن فــي الـعــالــم ،خصوصًا فــي العصر
ال ـحــديــث ،مل ــا ل ــه م ــن تــأثـيــر ف ــي بـنـيــة الـنـظــام
املـجـتـمـعــي وف ــي أس ــاس الـعـقــد االجـتـمــاعــي،
األمر الذي ينعكس تبلورًا في جوانب النظام
العام ّ
ألي دولة ،أكان على املستوى السياسي
أو االقتصادي أو االجتماعي أو األمني .ولكن
ّ
مــاذا نعني
بالتعدد الديني؟ هل هو القبول
بالتساوي بني األديــان وااللتقاء على بعض
ّ
الـقـ َـيــم الـســامـيــة فـحـســب؟ ال شــك فــي أن ذلــك
ّ ّ
مــن مــوجـبــات الـتـعـ ّـدد ول ــوازم ــه ،إل أن فكرة
ال ـت ـع ـ ّـدد كـمـفـهــوم ح ــدي ــث ،ت ـت ـعـ ّـدى ذل ــك إلــى
تـقـ ُّـبــل احـتـمــالـيــة وج ــود ط ــرق وسـبــل عــديــدة
تؤدي إلى الله أو حتى اآللهة ،وتقابلها فكرة
«اإلقـصــائـيــة» الـتــي يــرفــض أصـحــابـهــا ّ
تقبل
الــديــانــات األخ ــرى وقــد يصل بهم األم ــر إلى
تكفيرها.
ّ
إن الـتـعـ ّـدديــة ليست مـجـ ّـرد اش ـتــراك فــي قيم
ّ
م ـع ــي ـن ــة أو ات ـ ـفـ ــاق بـ ـش ــأن ب ـع ــض ال ـق ـضــايــا
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ك ــاالت ـف ــاق ع ـلــى قـيـمــة ال ـصــدق
ومـ ـس ــاع ــدة الـ ـفـ ـق ــراء أو ن ـب ــذ أفـ ـع ــال مـشـيـنــة
ّ
تتعدى ذلك إلى اعتماد حقائق
كالسرقة ،إنما
متعارضة ،وقبول معتقدات متباينة ُ بشأن
الـلــه وال ـخــاص .انـطــاقــا مــن ذل ــك ،سنحاول
ّ
في هذه املقالة املوجزة أن نسلط الضوء على
ّ
التعدد الديني في لبنان لنرى تموضعه
واقع
ّ
ّ
مما تقدم ،ولنرى إذا كان التعدد الديني في
لبنان نعمة يمكن استثمارها أم نقمة يجب
ّ
ّ
العمل على التخلص منها .علمًا بأن مقاربة
ّ
ـوع م ـثــل هـ ــذا ت ـحــتــم عـلـيـنــا م ـمــارســة
م ــوض ـ ٍ

ً
األركـيــولــوجـيــا والـحـفــر فــي املــاضــي وص ــوال
َ َّ
إلــى البنية األساسية التي تشكل منها هذا
ال ـن ـس ـيــج الـ ـتـ ـع ـ ّـددي ،ل ــرص ــد م ـك ــام ــن الـخـلــل
وشـ ـ ــرارات االن ــزي ــاح ــات وال ـت ـح ـ ّـوالت األول ــى
التي نتج عنها هذا الواقع .كما ُيفترض بنا
ّ
العودة إلى النصوص األصيلة واألصلية لكل
األديان ِّ
املكونة للوحة الفسيفساء اللبنانية،
ب ـه ــدف ت ـقـ ّـصــي املــؤت ـلــف وامل ـخ ـت ـلــف بـيـنـهــا،
وبالتالي فإننا نجد أنفسنا أمــام اإلشكالية
التالية :هل ّ
لتعايش وانصهار
ثمة إمكانية
ٍ
ف ــي لـبـنــان تـحـمــل ّف ــي ذات ـه ــا قــابـلـيــة الـحـيــاة
ـت
واالسـ ـتـ ـم ــرار؟ أم أنـ ــه م ـج ـ ّـرد ِّت ـعــايــش نــابـ ٍ
ّ
والفخاخ،
على رمال
متحركة مليئة بالشراك ِ
ـاع حتى ينزلق إلى
ـ
ق
ـن
ـ
م
يخرج
أن
مــا يلبث
ٍ
استحالة
ـام
ـ
م
أ
ـون
ـ
ك
ـ
ن
ـي
ـ
ل
ـا
ـ
ت
ـ
ل
ـا
ـ
ب
و
ـق،
ـ
م
ـاع أع ـ
قـ ٍ
ّ
ّ
ّ
التعددية الدينية فيه؟ وبما أنه يتعذر
مكوث
ّ
ّ
والتوسع في مقالة مقتضبة
التعمق
علينا ّ
ك ـه ــذه ،فــإن ـنــا س ـنــدخــل م ـبــاشــرة ع ـلــى واق ــع
ّ
ّ
ّ
لنوصفه ونفككه ثم
التعدد الديني في لبنان
ّ
ً
ّ
نشخصه محددين مشاكله ومقترحني حلوال
تناسبه.
ّ
ّ
ّ
التعدد الديني في
إن الصورة الكل ّية لواقع
ّ
ّ
تبدو مهشمة ومـمــزقــة ،ولــو محصنا
لبنان ْ
ً
ّ
قليال وأنعمنا النظر مليًا ،لوجدنا أن ذلك
ال ي ـعــود إل ــى ع ــدم إمـكــانـيــة ت ـج ــاور األديـ ــان
وتداخلها وتعايشها ،وقد أكدت ذلك مواقف
وأحداث كثيرة؛ إنما يعود برأينا إلى سببني
أساسيني هما:
السبب األول :مصدره داخل ديني أو السلطة
الــديـنـيــة نـفـسـهــا ،إذ ال ب ـ ّـد م ــن الـتـمـيـيــز بني
ال ــدي ــن ومـ ــا ج ـ ــاءت ب ــه ال ـن ـص ــوص امل ـقـ ّـدســة
ُّ
والرسل ،وبني اإلكليروس أو السلطة الدينية
ّ
التي نصبت نفسها حريصة وحارسة على

الدين ،فكانت بغالبية أشكالها أكثر من أساء
إل ـي ــه ،م ـ ّـرة ب ـســوء الـتـفـسـيــر وال ـت ــأوي ــل وم ـ ّـرة
بسوء االستخدام ،ومـ ّـرات بتوظيفه للحفاظ
على املكتسبات ُالسلطوية ،من خالل اإلطباق
األيديولوجي املحكم على املجتمعات التي
يضمن لها ديمومتها .وهــذا مــا نــراه بشكل
واضح وجلي في لبنان ،حيث ّ
تحولت األديان
ّ
إلـ ــى م ـ ّ
ـؤس ـس ــات طــائ ـف ـيــة رس ـم ـي ــة ،مـهــمـتـهــا
النضال فــي سبيل تحصيل حقوق الطائفة
ّ
التعددية ،بدل أن تسعى
بحجة الحفاظ على
إلى االنصهار والذوبان في مواطنة أساسها
اإلنسان الــذي أكــدت جميع األديــان احترامه،
عـلــى اع ـت ـبــار أن ــه امل ـخ ـلــوق األس ـم ــى ف ــي هــذا
ً ّ
ً
ماء إل إذا اجتمع
الكون .فاملاء مثال ،ال يكون
فيه عنصرا األوكسيجني (شديد االشتعال)
واألي ـ ـ ــدروج ـُ ـ ــن (شـ ــديـ ــد االنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار) ،وهـ ــذا
ّ
االج ـت ـ ّمــاع امل ــول ــد لـلـحـيــاة ،ال يمكن أن يقوم
ويتحقق بــأحــد عنصريه إنـمــا بالعنصرين
معًا على اختالف بنيتهما التكوينية .لذلك،
ّ
ف ــإن ال ـت ـعـ ّـدد الــديـنــي ال يـمـكــن أن ي ـقــوم على
ُ
ال ـت ـفــاوت ّوال ـت ـف ــاوق ف ــي الـ ــدور وامل ــوق ــع بني
األدي ــان ،إنما باشتراك جميع ّ
مكوناتها في
ّ
مبني على
حوار إنساني فكري كرونولوجي
ّ
حق االختالف ،تنتج عنه مقاربات وتوليفات
جــديــدة يمكن تسجيلها كـبــراءة اخـتــراع في
قائمة القيم اإلنسانية الحضارية.
السبب الثاني :التداخل بني السياسة والدين،
ّ
املتوحد»،
ويمكننا االستئناس هنا «بتدبير
تجربة ابن باجة األندلسي ،الذي وقع ضحية
لتداخل السلطة السياسية والسلطة الفقهية
ّ
معًا ،حيث رأى أن هاتني السلطتني غالبًا ما
تـكــون غايتهما ذات طبيعة عملية نفعية؛
وكثيرًا ما تتبادالن املصالح ،لتأثيرهما معًا

في األغلبية ،خصوصًا في لحظات الحرب،
والـحــاجــة إلــى امل ــال وال ــرج ــال .وهــي مصالح
أفــرزت جملة من اإلثباتات النظرية ،وأعطت
ّ
األولوية للتقليد على التجديد؛ وركزت على
الـفـضــائــل الـشـكـلـيــة ،ذات الـتــأثـيــر االنفعالي
ّ
ّ
العامة ،وبالتالي فإن املدن التي تحتوي
في
على مثل هــذه الخصائص تحمل فــي ذاتها
عـنــاصــر تــدمـيــرهــا .إذن ،فـلــو قـمـنــا بــإسـقــاط
اللبناني
رؤي ــة اب ــن ّ بــاجــة ه ــذه عـلــى ال ــواق ــع
ّ
لوجدنا أنــه يصيب فــي الصميم ويشخص
ك ـمــا ل ــو كـ ــان ي ـعــايــن الـ ــواقـ ــع ،إذ إن تــداخــل
ه ــات ــن ال ـس ـل ـط ـتــن أن ـت ــج ال ـن ـظ ــام ال ـطــائ ـفــي
ّ
ورسـخــه بحجة الــدفــاع عــن حقوق الطوائف
واألديان من خالل الدولة ،بينما لم يكن ذلك
فــي الـحـقـيـقــة إال ب ـنــاء س ــور شــاهــق لحماية
املواقع السلطوية (السياسية ،الدينية) التي
تستعمل الــديــن والطائفة لتحريض العامة
ّ
ّ
كــلـمــا دع ــت الـحــاجــة وكــلـمــا ش ـعــرت بتهديد
يلوح في األفق.
لبنان بما هو
في
الدينية
التعددية
إن واقع
عليه اآلن ،وانطالقًا من السببني ُامل ِّ
تقد َمني،
ي ـش ـك ــل ع ــائ ـق ــا ال ي ـم ـك ــن م ـع ــه ال ـ ــول ـ ــوج إل ــى
ِّ
الديمومة واالستقرار بل يؤكد البقاء في حال
من املراوحة املصحوبة باألزمات املتناسلة.
وبالتالي ،نحن أمام معضلة تحتاج إلى حل
ّ
ال ي ـكــون مــؤقـتــا ،إن ـمــا يـشــكــل أرض ـيــة صلبة
لـلـتـعــايــش ال ـقــائــم عـلــى ب ـنــاء الـثـقــة واح ـتــرام
وق ـبــول اآلخ ــر ،مهما ك ــان ه ــذا اآلخ ــر ومهما
ّ
ّ
ّ
كانت ديانته ،طاملا أن الجميع متفق على أن
الطريق إلى الله ّ
يمر عبر اإلنسان .فهل ذلك
ّ
الحالي،
ـه
ـ
ع
ـ
ق
ـوا
ـ
ب
لبنان
مثل
ممكن؟ إن بـلـدًا
ُ
ّ
ّ
ببناء مؤلف من سبع عشرة طبقة ،شيد
أشبه
ٍ
على أرض متهالكة ،كل طبقة فيه ٌ
حكر على

ّ
ّ
التعددية ليست
إن
ّ
مجرد اشتراك في قيم
ّ
معينة أو اتفاق بشأن بعض
القضايا االجتماعية

طائفة من طوائفه ،تعيش هاجس الحصار
والـقـلــق وتـسـعــى إل ــى الـسـيـطــرة عـلــى الـبـنــاء
ّ
كــلــه لـضـمــان أمـنـهــا ووج ــوده ــا .وق ــد أثبتت
التجارب جميعها في لبنان ،أكان في الحرب
أو السياسة ،استحالة تحقيق الغلبة لفريق
على آخــر أو إقـصــاء أي مـكـ ّـون مــن ّ
مكوناته،
ول ــو حـصــل ذل ــك فسيكون لـفـتــرة مــؤقـتــة ،لن
ُ
ّ
ت ـك ـتــب ل ـهــا ال ـح ـي ــاة ،ألن املـشـكـلــة تـكـمــن في
البنية الفكرية اللبنانية الـتــي راكـمــت على
الـتـبــايــن وال ـخــوف مــن اآلخ ــر ،وبــالـتــالــي فــإن
ّ
مدعوون إلى إنتاج صيغة
اللبنانيني جميعًا
ّ
جــديــدة انطالقًا مــن واقعهم الـتـعــددي ،تقوم
على الدولة املدنية التي تحترم خصوصية
ّ
وتنوعها وتحفظ لها ّ
حريتها طاملا
ّاألديــان
أن ـه ــا ال تـنـتـهــك حــريــة اآلخ ــري ــن ،ويـتـســاوى
فيها الجميع أمــام القانون وتكون املواطنة
ومطلبًا أساسيًا تنادي
فيها معيارًا وحيدًا
ّ
به األديان والطوائف كافة العتباره الضامن

ال ــوحـ ـي ــد لـ ــوجـ ــودهـ ــا ،وال ـ ـشـ ــريـ ــان ال ــوح ـي ــد
ّ
لــديـمــومـتـهــا .إن مـثــل ه ــذا ال ـ ُطــرح ،يستدعي
ّ
إعـ ــادة الـنـظــر ف ــي م ـقــدمــات وأص ـ ــول الـنـظــام
القائم في لبنان واعتماد آليات مرنة لتحويله
تــدريـجـيــا م ــن ن ـظــام قــائــم عـلــى املـحـ َ
ـاصـصــة
الطائفية إلى نظام مدني مبني على الكفاءة
ّ
بالتعددية ويستفيد منها
واملواطنة ،يؤمن
ّ
ومستقرة.
إلنتاج صيغة مبتكرة لحياة آمنة
وهــذا االنـتـقــال محكوم بــالـضــرورة بــأن يبدأ
من حقل البيداغوجيا على مستويني ،األول:
تــربـيــة ال ـنــشء عـلــى املــواطـنــة واملــدنـيــة وحــق
االخـ ـت ــاف وال ـت ـع ـ ّـدد .وال ـث ــان ــي :ال ـع ـمــل على
ّ
إصـ ــاح ال ـق ـطــاع ال ـت ــرب ــوي بـتـنـقـيـتــه م ــن كــل
م ــا ه ــو طــائ ـفــي واالس ـت ـعــاضــة ع ـنــه ب ـمــا هو
ّ
وطـنــي وجــامــع .كــذلــك ،يتطلب وضــع قانون
جديد لــأحــزاب اللبنانية يضمن تجريدها
مــن الـثــوب الطائفي واملــذهـبــي .وحتى يكون
ذلك ممكنًا ،ال ّ
بد من اعتماد قانون انتخاب
جــديــد قــائــم عـلــى النسبية املطلقة والــدائــرة
ّ
ال ــواح ــدة والـبــرنــامــج الــوطـنــي ،ألن مــن شــأن
ّ
ذل ــك بــاالس ـت ـنــاد إل ــى ال ـت ــوزع الــديـمــوغــرافــي
ال ـحــالــي ل ـل ـطــوائــف ،أن يـجـعــل م ــن االنـقـســام
اللبناني انقسامًا وطنيًا ال طائفيًا ودينيًا ،إذ
ّ
إن املسلم الــذي ينتمي إلى برنامج سياسي
ّ
معي يجد نفسه إلــى جانب املسيحي الــذي
يـ ّ
ـؤي ــد ب ــرن ــام ـج ــه ،وال ي ـع ـن ـيــه امل ـس ـل ــم ال ــذي
ينتمي إلى برنامج آخر يعارضه .وبالتالي،
ّ
التعددية الدينية فــي الواقع
يمكن توظيف
ّ
الـلـبـنــانــي خـطــابــا وم ـم ــارســة ،بـحـيــث ت ــؤدي
دورها من دون أن ّتنظر إلى الخلف ،وتساهم
ّ
وطن متجذر في نفوس بنيه ال تهزه
في بناء
ٍ
رياح وال تقتلعه أعاصير مهما كانت عاتية.
ّ
* أمني سر اتحاد الكتاب اللبنانيني
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التأرجح التركيّ
بين واشنطن وموسكو
محمد سيد رصاص *
هناك شبه بني رجب طيب إردوغان وجمال عبد الناصر ،من حيث التأرجح بني واشنطن
َ
تأرجح الزعيم املصري بني العاصمتني ،منذ اقترابه من السوفيات في أيلول
وموسكو.
 /سبتمبر  ،1955ردًا على قيام «حلف بغداد» واعتماد البريطانيني على أنقرة وبغداد
كم َ
ُ
رتكزين في اإلقليم ،فيما رفض عبد الناصر منذ عام  1954أن تكون القاهرة امتدادًا
إقليميًا للندن .مع صدام الشيوعيني والعروبيني في بغداد ،منذ أيلول  /سبتمبر ،1958
ودعم موسكو لألولني ،اختارت القاهرة اللقاء مع واشنطن في بيروت النتخاب اللواء فؤاد
شهاب رئيسًا ،فيما مضى عبد الناصر في صدامه مع الشيوعيني في بغداد ودمشق
والقاهرة ،واختار املجابهة العلنية مع الكرملني في عام  ،1959وهناك وثائق أميركية عن
تعاون القاهرة وواشنطن في انقالب  8شباط  /فبراير  1963في بغداد ،أطاح من خالله
وداعميه الشيوعيني .انتهى تقارب عبد الناصر مع
العروبيون بحكم عبد الكريم قاسم
ّ
البيت األبيض ،في شباط  /فبراير  ،1964ملا تقاربت واشنطن مع تل أبيب في حلف جديد،
في َ
عهدي ليندون جونسون وليفي أشكول ،بخالف بن غوريون الــذي كــان يركز على
التحالف مع لندن وباريس ،وقد كانت زيارة الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف ملصر
في أيار  /مايو  ،1964بداية جديدة للعالقات املصرية  -السوفياتية ّ
تعززت إثر حرب 1967
حصيلة أميركية  -إسرائيلية ملا حصل بني جونسون وأشكول عام .1964
التي كانت ّ
هنا ،ومنذ تسلم «حزب العدالة والتنمية» للسلطة في أنقرة ،في تشرين الثاني  /نوفمبر
 ،2002كانت هناك مؤشرات أميركية عديدة على اعتماد إردوغان «كنموذج أميركي للعالم
اإلســامــي» ،في مواجهة ظاهرة أسامة بن الدن كنوع من االستراتيجية عند واشنطن
ّ
للتكيف مع واقع جديد فرضه تنظيم «القاعدة» في مرحلة «ما بعد  11أيلول  /سبتمبر
 ،»2001وخصوصًا مع قراءة أميركية ،ليس فقط بعدم قدرة األنظمة العربية واإلسالمية
َ
التقليدية الحليفة ،بطبعتيها الــديـكـتــاتــوريــة العسكرية وتـلــك امللكية  -األمـيــريــة ،على
ّ
االستمرار في خدمة املصالح األميركية بشكل ّ
فعال ،وإنما بقراءة برزت عند «املحافظني
الجدد» املسيطرين في إدارة بوش االبنّ ،
بأن الديكتاتوريات والوهابية قد أنجبتا تنظيم
«القاعدة».
اقتربت واشنطن من «جماعة اإلخوان املسلمني» ،وفتحت حوارًا مع قيادة التنظيم العاملي،
منذ عــام  ،2005كانت ثماره الضغط على الرئيس املصري إلشراكهم في االنتخابات
البرملانية ذلــك العام ،ثم مشاركة «الحزب اإلسالمي العراقي» في حكومة نــوري املالكي
ّ
عــام  ،2006وهــو مــا عنى كسره مقاطعة سنة الـعــراق الـعــرب لـ»العملية السياسية» في
شجع بــاراك أوبــامــا َ
عــراق ما بعد صــدام حسني .مع «الربيع العربي» عــام ّ ،2011
ودعــم
وصــول «اإلخــوان املسلمني» إلى الحكم في تونس والقاهرة ،ومشاركتهم في الحكم في
ودعم ّ
طرابلس الغرب وصنعاءَ ،
تزعمهم للمعارضة السورية .وفي أيلول  /سبتمبر ،2011
ّ
ومعمر القذافي
عندما زار إردوغ ــان مصر وليبيا وتونس ،بعد سقوط حسني مبارك
ّ
وزين العابدين ّبن علي ،تذكر الكثيرون منظر السلطان العثماني سليم األول بعد دخوله
القاهرة إثــر تغلبه على املماليك في معركة الريدانية ،وهــو لم يحاول أن يخفي ّأن هناك
ّ
حصل في عام  .1517في هذا الصدد ،هناك مؤشرات كثيرة على ّأن الفريق
طبعة ثانية ملا
ّ
أحمد شفيق قد تغلب على الدكتور محمد مرسي في انتخابات الجولة الثانية للرئاسة
وأن ّ
املصريةّ ،
العسكري املصري» أمام تهديد اإلسالميني بتفجير مصر،
تردد «املجلس
ٌ
في إعالن النتائج قد حسمه ضغط أميركي باتجاه معاكس استغرق أيامًا نحو تسليم
محمد مرسي الرئاسة.
عــاش إردوغ ــان شهر عسل مــع واشنطن انتهى مــع انـقــاب عبد الفتاح السيسي على
املؤسسة األمنية األميركية َ
مرسي ،في  3تموز  /يوليو  ،2013الذي دعمته ّ
بفرعيها ،وزارة
الدفاع  -البنتاغون واملجمع االستخباري ،فيما كان أوباما بالطرف اآلخر .وليس صدفة أن
األمير تركي الفيصل ،في مقال صحافي« :إننا أسقطنا مرسي رغمًا عن أوباما»،
يقول
ٌ ُ
وهو مقال نشر عام  2015بعد انفجار الخالف الخليجي  -األميركي ،إثر االتفاق النووي
اإليراني في  14تموز  /يوليو  .2015حتى يوم تقارب إردوغــان مع بوتني ،في لقاء  9آب
 ،2016عاش الزعيم التركي ثالث سنوات وشهرًا هي أصعب سنوات عمره
 /أغسطس ّ
السياسية ،تخللتها مجابهة قاسية مع موسكو ،خريف عام  ،2015مع إسقاط األتــراك
ّ
التركية ،بعد شهرين من التدخل العسكري الروسي
لطائرة روسية عند الحدود السورية ّ -
في سوريا في  30أيلول  /سبتمبر ،وتخللتها محاولة انقالب  15تموز  /يوليو  ،2016التي
بدعم «ما» من واشنطن.
جرت ضد إردوغان ٍ
 ،2016اختار إردوغان اللعب على الحبلني ،الروسي واألميركيّ ،
يشد
في  9آب  /أغسطس
ّ
األول من أجل إرخاء الثاني (شراء صواريخ «إس  ،)»400ويقدم للثاني ما يرضيه (كما
ضد الروس الداعمني لحفتر)ّ ،
يفعل إردوغــان مع األميركيني في ليبيا ّ
ويقدم للروس ما
يرضيهم (فــي حلب كانون األول  /ديسمبر  2016وغوطة نيسان  /أبريل  ،2018وفي
ناغورنو كاراباخ تشرين الثاني  /نوفمبر  ،)2020ويزعج الــروس من خالل فرض واقع
عسكري في إدلب ،عبر اتفاق 5آذار
 /مارس  ،2020بمساندة أميركية ألنقرة .يتحالف التركي مع الروسي ّ
ضد األميركيني في
موضوع أكراد (قوات سوريا الديمقراطية) ،وهو منذ مؤتمر سوتشي ،أواخر كانون الثاني
 /يناير  ،2018قد تعاون مع الروسي ضد األميركي في قلب مسار العملية التفاوضية
ً
السورية بني السلطة واملعارضة باتجاه التركيز على املسار الدستوري بدال من املسار
االنتقالي.
هناك مؤشرات على ّأن لعبة إردوغان بني الحبلني الروسي واألميركي على وشك االنتهاء،
مع وصول جو بايدن إلى البيت األبيض ،وهو الذي على ما يبدو قد اختار سياسة املجابهة
مع موسكو وأنقرة ،على األقل في الساحة السورية .هذا سيقود إلى تقاربات روسية -
تركية أكثر ،في أكثر من صعيد سوريًا ،وهناك مؤشرات على ّأن زيادة دعم بايدن لألكراد
السوريني ستشد كثيرًا من العصب التركي ،وهو ما يمكن أن يدفع أنقرة للبحث عن حلول
سياسية ،بالتعاون مع موسكو لألزمة السورية ال ترضى عنها واشنطن.

* كاتب سوري

