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 المسيحيون والدولة في زمن التحوالت
 

 
 النائب د.فريد الخازن

 
 

جوانب ثالثة:  فيارات نشوء الدول في المنطقة مع مس في مطلع عشرينات القرن الماضي مسار نشوء الدولة في لبنان بين تشابه ثمة

في تلك المرحلة، تبلور مشروع لكيان دولة  سقوط السلطنة العثمانية بعد الحرب العالمية االولى، الدور الحاسم لفرنسا وبريطانيا

لجهة ارتباطه بمشروع بدأ يتبلور في المنطقة اال انه تميز عن سواه من مشاريع نشوء دول اخرى  جديدة في اوساط النخب المحلية.

وسياسية لهذا  جغرافيةولجهة وجود نواة  ،في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،ةية والسياسيسالمارونية، الكنفي اوساط النخب 

 ،. فالبنسبة الى النخب المارونية1861تمثلت بمتصرفية جبل لبنان التي انشئت في  ،معترف بها من الدول الكبرى المشروع

 يددللمتصرفية بعد ان باتت الظروف الدولية متاحة لقيام هذا الكيان الج اوعلمانيين، شكل قيام كيان دولة لبنان الكبير امتداد اً اكليروس

برئاسة البطريرك الياس  مشاركة الوفد اللبناني في مؤتمر فرسايما و .نظام االنتدابالدعم الفرنسي في ظل ان القى بعد  السيما

 لبنان الكبير سوى تعبير عن هذا الواقع الجديد.ومطالبته بانشاء دولة  الحويك

بعوائق لم يكن باالمكان تذليلها. المشروع العربي  اصطدم ذإ ،لم ير النور مشاريع دول اخرى ظهرت في المنطقة، منها تحقق ومنها

الجزيرة اثمر دولة في االردن واخرى في العراق، واخفق في سوريا و ،في تلك المرحلة ، وهو االكثر طموحابقيادة الهاشميين

في شمال مستقل  بانشاء كياناالكراد  . اما سعيقيام الدولة السعودية الوهابيةو حيث ادى الى اخراج الهاشميين من الحجاز العربية،

مجازر بدل قيام الدولة. وحدها مصر لم تتأثر في كيانها السياسي والجغرافي بالتحوالت التي شهدتها المنطقة بعد  العراق فنتج عنه

 .في تلك الحقبة الوحدوية المطروحة السلطنة العثمانية، وهي كانت اساسا خارج دائرة المشاريع العربية سقوط

وال بهدف االنزواء او  مشروع الدولة الجديدة ال بهدف التصدي لمشاريع اخرى ،حمل المسيحيون، السيما الموارنة ي لبنانف

، بعد انتهاء الحرب العالمية االولى أن شعوب اخرى في المنطقة وخارجهاش في ذلك شأنهم ،لغة العصر بل النهم تكلموا االنعزال

 المتصرفية."لكيان" طبيعيا  توسعاكانت بنظرهم السباب سياسية واقتصادية و عبر مطالبتهم بكيان لدولة وذلك

 مرحلة االنتداب الفرنسي

واقع الكيان الجديد الذي اصطدم بمعارضة قوية، خصوصا في اوساط النخب السياسية تميزت هذه المرحلة بالعمل على تدعيم 

 متعثرعبر مسار اندماج داخلي  وذلكالة مّد وجزر طبعت مرحلة االنتداب ا بالمشروع الوحدوي العربي. حالسنية، االكثر التصاق

، حزبي يتنافساطار سياسي مع بدايات تشكل بالتزامن و ،1926الدستور في  بعد اقرار في النظام السياسي الجديد للطوائف اللبنانية

بالثنائية السياسية المارونية (اده/الخوري)  فتمثلا. اما التنافس االكثر حدة وفيما بينه للبنانيةداخل الجماعات ا ،وغير حزبي

 .والمناطق اللبنانية طوائفال على امتدادوتحالفاتها 
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في تلك المرحلة،  للحركة السياسية الهدف االساس المسألة المركزية التي شغلت النخب السياسية تمثلت بانجاز االستقالل الذي شكل

 ايتطلب توافق كان انجاز االستقالل ، ذلك انكان ثمة خصوصية للحالة اللبنانية هذا السياق،وفي في بلدان الجوار العربي. و في لبنان

في الوسط  جديد تظهر مع بروز توجه بدأت معالم هذا التوافقولقد  .تجاه مسألتين: انهاء االنتداب وتحديد العالقة مع سوريا داخليا

بدعم من ابله توجه آخر في الوسط المسيحي قلح، في اواخر الثالثينات، وآل الص قادهالى سوريا،  الساعي الى االنضمامالعروبي 

الذي جمع قادة من كافة الطوائف اللبنانية جسد هذا التالقي على  1941بيان لقاء بكركي في مطالب باالستقالل.  البطريرك عريضه

ميز الحالة  بين االستقالل والميثاقني، وهذا التالزم مع الميثاق الوط بالتالزم 1943االستقالل في  نجزا هكذا المطالبة باالستقالل.

 االستقالل في دول الجوار العربي. مسار انجاز اللبنانية عن

 1975مرحلة ما بعد االستقالل حتى اندالع الحرب في 

 بين الدولة الهوة تزايد هااخذت التحوالت مداها وفي االتجاهات كافة في النظام االقليمي العربي. ولقد نتج عنفي هذه المرحلة 

في  ابرز التحوالت التي شهدها العالم العربياما  والمجتمع في العالم العربي. واالنظمة السياسية في لبنانوالمجتمع  والنظام السياسي

 :بعد الحرب العالمية الثانية فهي اآلتية نشأ نظام عالمي جديد في ظلمرحلة ما بعد االستقالل 

التغيير الشامل في النظام السياسي وباسم الثورة  (في سوريا والعراق ومصر)، ر االنقالبوصول العسكر الى السلطة عب -1

في  المطلقوالحزب الواحد والحاكم  المعسكرة ضعت المداميك االولى لقيام الدولة السلطويةهكذا وُ  والمجتمع واالقتصاد.

 دول المشرق العربي ومصر.

وصعود الحالة الناصرية الى مستويات غير مسبوقة في التاريخ العربي تزايد نفوذ مصر في سياسة المحاور العربية  -2

 هكذاالى معسكرين في زمن الصدام الكبير بين معسكري الحرب الباردة.  . ولقد شطرت الناصرية العالم العربيالحديث

الثورة والقومية يخاطب الجماهير باسم ان و ،من المحيط الى الخليج ،استطاع عبد الناصر ان يحرك الشارع العربي

 العربية.

 . ومع هذا الحدث اتخذونالت الدولة اعترافا دوليا ،1948على اثر حرب  ،تجسيدا للمشروع الصهيوني ،دولة اسرائيل قيام -3

 -النزاع العربي .نتج عنه سلسلة حروب واحتالل فلسطين بالكامل سياسيا وعسكريا مسارااالسرائيلي  -النزاع العربي

  زاع االطول واالكثر تعقيدا بين النزاعات االقليمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.االسرائيلي هو الن

 

وفي السياسة الدولية بعد ان وصلت مفاعيل الحرب الباردة الى  ،النظام االقليمي العربي داخلفي ظل هذه التحوالت العميقة 

لسياسة لبنان الخارجية في  الكبرىالخطوط  وضعتتعطلت مقولة "ال للشرق وال للغرب" التي  ،في بداية الخمسيناتالمنطقة 

 مطلع االربعيناتفاذا كانت عروبة لبنان المحصورة بالوجه (لبنان ذو وجه عربي) تفي بالغرض في مرحلة ما بعد االستقالل. 

التحوالت اثرا مباشرا على  بعد االستقالل. ولقد تركت هذهفي مرحلة ما  كافية على المستويين اللبناني والعربيفانها لم تعد 
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االقليمي  وفي المحيط في سوريا،  ونظاما معسكرادولة اسرائيل  لبنان على حدودالساحة اللبنانية، فاهتز الميثاق الوطني وقامت 

ركائز استقرار دول اخرى منها ايضا واهتزت ، 1958لبنان ازمة حادة في العام هكذا شهد  .الذروة المد الناصري بلغاالوسع 

العربي. لكن ما لبثت الناصرية ان تحولت الى عامل استقرار النظام االقليمي  والعراق مع التحوالت التي شهدها سوريا

 .1958بعد ازمة  في لبنان بالتحالف مع الرئيس فؤاد شهاب، وهو الذي ارسى دعائم الدولة الحديثة

تعميق الهوة بين لبنان  وادت الى االسرائيلي -ي وفي النزاع العربيالفاصل في العالم العربوتداعياتها الحدث  1967حرب شكلت 

بقيادة  الكفاح المسلح اطلقت 1967. الهزيمة العربية في من جهة اخرى العربي والنظام االقليمي من جهة الدولة والنظام السياسي

 ض محتلة.اة مفتوحة، دون ان يكون للبنان ارجبه االسرائيلية الى-حولت الحدود اللبنانيةفلسطينية جديدة و

لبنان المركز االساسي  بات، السيما بعد ان المسلحة وضعت الدولة اللبنانية في صدام مباشر مع المنظمات الفلسطينية هذه التغيرات

لتفتح  1973االسرائيلية في  -. وجاءت الحرب العربية1970بعد اخراج المنظمات الفلسطينية من االردن في العام  للعمل الفدائي

ولتعمق االنقسام الداخلي في لبنان حل للنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، اي امكانية ايجاد  لفباب التفاوض بين مصر واسرائيل ولتق

 .حول الموضوع الفلسطيني

ود الفلسطيني المسلح في لبنان الى عسكرة السياسة اللبنانية وبات الصدام بين الدولة اللبنانية (اي الجيش اللبناني) الوجادى 

اتفاق القاهرة الذي اعطى الفلسطينيين  عنه ونتج 1969في العام  االول العسكري حتميا. حصل الصدام امرا والمنظمات الفلسطينية

 .1975الى ان دخل لبنان أتون الحرب المفتوحة في العام  ،1973تكرر في العام وللبنانية، حقوقا على حساب سيادة الدولة ا

بسبب  على حساب السيادة اللبنانية ليس فقطلم تستطع الدولة اللبنانية التعامل مع الوجود الفلسطيني المسلح اال عبر تقديم تنازالت 

الن الدولة اللبنانية، في نظامها السياسي ، بل االسرائيلي -تجاه النزاع العربي يجب اتباعهاكان االنقسام الداخلي حول السياسة التي 

 سلطويةالدولة ال وحدها . لوضع حد للتمدد الفلسطيني المسلح اتخاذ القرار مجتمعها المفتوح، لم تكن قادرة على ظل التنافسي وفي

واالقل قدرة على التصدي االكثر ضعفا  اللبنانية ا باتت الدولةهكذ. ، مثلما كانت الحال في االردن وسورياقادرة على التصدي كانت

 . 1967حرب حلة ما بعد في مر بالمقارنة مع انظمة الحكم في النظام االقليمي العربيللتمدد الفلسطيني المسلح 

داخل لبنان  الفلسطينيةالمنظمات ضبط ب طالبرئيس الجمهورية  عبر عنهبرزت في تلك المرحلة: موقف مسيحي  ثالثة مواقف

 يدأوموقف ثالث مثله اليسار اللبناني  دعم العمل الفدائي،يحكومة رئيس ال عبر عنهموقف مغاير قابله وعلى الحدود مع اسرائيل، 

هذا  ازاء االنظمة الرجعية العربية.و اسرائيل بمواجهةم مع الثورة الفلسطينية حنخراط الكامل في النزاع مع اسرائيل وفي التالالا

 واتخذت احزابهم قرار التسلح الذاتي. الداهم، شعر المسيحييون بالخطر وتحييد الجيش اللبناني الواقع، ومع تعطل قرار الدولة

انها لم تكن سببا لالزمات السياسية والعسكرية اال ، واالجتماعيةوالتصدي للمشاكل االقتصادية  االصالحمطالبات  برزت ،في الداخل

في زمن حصل  1975الحرب في وال بد من االشارة الى ان اندالع  .السياسة اللبنانية في النصف االول من السبعيناتالتي طبعت 

 ويات الطائفية في العمل السياسي.اعلى مستويات االندماج السياسي وادنى مست الىلبنان  وصل فيه
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 سنوات الحرب

بغطاء دولي، واستمرت طيلة خمسة عشر عاما النها لم تهدد وحرب لبنان كانت عمليا سلسلة حروب متداخلة، داخلية واقليمية، 

بالحسم عاجزين على انهائها  كانواوالن اطراف الداخل  ،المصالح الحيوية الي من االطراف االساسية الخارجية المشاركة بها

في حرب  .وحرب السنتين االخيرتين في نهايتها ،من التمييز بين حرب السنتين في بداية الحرب ال بد لكن او بحل سياسي. العسكري

دور الجيش  بعد ان تعطلوداخل مناطقهم  شديدخاض المسيحييون الحرب متحدين بعد ان شعروا بخطر امني  )76-1975(السنتين 

 )1990-1989(. اما حرب السنتين االخيرتين 1973في فلسطينية السيما بعد الصدامات العسكرية بين الجيش والمنظمات ال اللبناني

من السلطة ودخول الجيش السوري الى المناطق المسيحية. وما بين  ة العماد ميشال عونفأدت الى ازاحة رئيس الحكومة االنتقالي

ا اجتياحان ، تخلله)عربية-عربية/ يةسور -فلسطينيةسلسلة نزاعات متداخلة، محلية واقليمية (المرحلتين، اخذت الحرب مداها وكانت 

مناطق عديدة االسرائيلي دخل الجيش  ، حيث1982 العام والثاني في ،محدود النتائج واالهداف ،1978 العام في االول ،اسرائيليان

 .ونتج عنه مزيدا من االنقسامات والنزاعات المسلحة بين اللبنانيين بيروتومنها العاصمة 

 2005-1990: مرحلة ما بعد الحرب

في  بل بعملية عسكرية تزامنت مع اقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف مصالحة وطنيةب وأ بمؤتمر سالم حروب لبنانلم تنته 

لبنان وخارجه. التفاق  المكتوب عن الميثاق الوطني لكن في ظل تغيرات جذرية طرأت داخل . شكل اتفاق الطائف البديل1989العام 

، والثاني يتناول السيادة الوطنية، وتحديدا مسألة المعدل الدستور ول يتناول االصالحات الدستورية التي ادخلت فين: االالطائف شقا

حول  لبنانيانسحاب الجيش السوري بعد سنتين على اقرار االصالحات الدستورية. اما االحتالل االسرائيلي في الجنوب، فال خالف 

في مرحلة ما بعد الحرب تمحور حول  مضامين الخطاب السياسي للقادة واالحزاب المسيحية. 425انهائه تنفيذا لقرار مجلس االمن 

العماد ميشال عون بشكل خاص  رايتهولقد حمل  المطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان والتأكيد على سيادة لبنان واستقالله.

وجاء تشكيل لقاء قرنة شهوان في وفي مقدمها الكنيسة المارونية.  ،، وفيما بعد االطراف المسيحية االخرىوفي الخارجداخل لبنان 

الجيش السوري السيما بعد انسحاب الجيش االسرائيلي من لبنان في العام  بخروجتجسيدا لموقف البطريرك صفير المطالب  2001

2000. 

لى مسائل عديدة، منها المحاصصة في السلطة السورية فيما بينها ع الوصايةففي حين اختلفت االطراف السياسية النافذة في مرحلة 

قوانين انتخاب تضرب  سياسيا وذلك عبر فرض وتهميشهم ديمغرافيا توافقت على استهداف المسيحيين ، اال انهاواالقتصاد واالمن

اق الطائف احزابهم واستهداف قادتهم ممن أيدوا وعارضوا اتف وحظر، 1994في العام  تمثيلهم الصحيح، واقرار مرسوم التجنيس
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التي شارك فيها في التسعينات االسرائيلية  -المفاوضات العربية في زمن غطاء اقليميا ودوليا ولقد اكتسبت الوصاية على حد سواء.

 جميع االطراف العربية المعنية باستثناء لبنان.

ايلول  11، ابرزها: اعتداءات على المستوى االقليمي امباشر اتركت اثرونطقة اال ان تحوالت اخرى اتت من خارج لبنان والم

، والتردي السريع في 2003في الواليات المتحدة، حرب العراق بعد الغزو االميركي واالطاحة بنظام صدام حسين في  2001

في  1559القرار من مجلس اال باتخاذاما الترجمة العملية لهذه التطورات فتجلت السورية بعد حرب العراق.  -العالقات االميركية

. وجاء اغتيال الرئيس رفيق ، السيما فرنسا والواليات المتحدةتجاه لبنان لمنحى الجديد في السياسة الدوليةا الذي أكد 2004ايلول 

 . 2005نتج عنها انسحاب الجيش السوري في اوآخر نيسان  غير مسبوقة في لبنانليطلق انتفاضة شعبية  2005الحريري في شباط 

اال ان خروج الجيش ، مطلع التسعيناتمنذ  ، وهي التي شكلت المطلب االبرز للقادة المسيحيينانهاء مرحلة الوصاية لى رغملكن ع

 عبر محطات ثالث: 2005بعد  لالستهداف السياسي للمسيحيين الذي استمر حدا السوري من لبنان لم يضع

 البطريرك صفير على رغم المعارضة المسيحية له، ال سيما من ،2005ابات انتخ في 2000قانون انتخاب العام  اعتماداوال، 

 .العماد عونو

باستثناء الفريق الذي يمثله المؤيدة والمعارضة للوصاية السورية،  جميعهاضم االطراف السياسية  "تحالف رباعي"ثانيا، اقامة 

 في المجلس النيابي. التمثيل المسيحيوتحجيم  التي اطلقهاالحركة الشعبية  بهدف تطويقالعماد عون 

نحو  في االنتخابات هعلى رغم نيل، 2005في  من الحكومة التي تشكلت بعد االنتخابات النيابية تكتل التغيير واالصالحثالثا، استبعاد 

حلة تمديد سياسة االقصاء المعتمدة من المرعبر الالحق بالمسيحيين  الغبنهكذا اعيد احياء  سبعين بالمئة من اصوات المسيحيين.

 .السورية

*** 

عقود، اال ان  ثالثة بتجارب الحرب والسلم وبشتى انواع االزمات والتسويات على مدى ،بايجاز، لقد مر لبنان، الدولة والمجتمع

ان  في حينفاشكالية الدولة اللبنانية غير السلطوية والمجتمع المفتوح بالمقارنة مع الدولة والمجتمع في محيطه االقليمي التزال قائمة. 

، اال ان التحوالت المستويات السياسية واالقتصادية على التغيير اخذ مداه في لبنان خالل سنوات الحرب وفي المرحلة التي تلتها

دولتان  انهارتي وحده، شرق العربال. ففي والخليج مصرب مرورامغربه الى مشرقه  من، كله العالم العربي تشمل اليوم كبرىال

سوريا  تحولتمهب النزاعات السياسية والمذهبية والقومية، و سقطت الدولة في العراق ودخلت البالد في خير.العقد اآل مركزيتان في
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، وال قدرة الي المدى المنظور في، وهو نزاع ال حلول سياسية له العالمتعقيدا في  المسلحةالنزاعات  ألحد اكثرالى ساحة مفتوحة 

 من االطراف المتنازعة على حسمه عسكريا.

 المحيط على امتدادمنتشرة  "ساحات" بل اصبح الساحة االقل اهمية بالمقارنة مع ،الساحة الوحيدة لنزاعات المنطقةلبنان  م يعدل

اتفاق  بلغ اقصى مداه في السنوات االخيرة في بعد انالدولي بالشأن اللبناني، االقليمي و. وهذا يعني عمليا تراجع االهتمام االقليمي

 .2008الدوحه في 

 :، نشير الى أهمها2005 ذ العامفي السنوات االخيرة، وتحديدا من السياسية في لبنان وبرزت مفاعيلها تبدلتمسائل اخرى 

االنقسام  يعكس حالةعلى المستويات كافة، وهو و السالميةداخل الطوائف ا في لبنان المذهبي غير المسبوق الشرخ -1

تم استبدال االنقسام القومي بتالوينه المختلفة باالنقسام المذهبي الذي يتجاوز لقد  .خارجهالعالم العربي و ، داخل"المعولمة"

 العالم العربي ليصل الى ايران وتركيا.

التنافس  خل كل طائفة وليس فقط فيما بينها.القائم على التنافس السياسي دا في لبنان تعطل النظام السياسي الطوائفي -2

 يحية ومعطل الى حد كبير داخل الطوائف االسالمية.داخل الطوائف المس اليومقائم السياسي 

عامل  يشكل هكذا بات الوجود المسيحي في لبنان المنطقة.يحية تعكس واقع االنقسام المذهبي في لبنان واعادة تموضع مس -3

علماني) في دول المنطقة المذهبي والديني (اسالمي/ ،واالنقسام المزدوج في لبناناستقرار داخلي في ظل الشرخ المذهبي 

باتوا عاجزين عن اتخاذ نهم ، ال ألفي مراحل سابقةشبيه باالدوار الريادية التي قاموا بها  دور للمسيحيينومجتمعاتها. فال 

 المنحى ذاتالوطنية لحديثة، اي الدولة الدولة اما قبل تحديات زمن و هواجس اسير اصبحبل الن العالم العربي  المبادرة 

الدولة والسلطة  فيموقع الدين  حول اآلن يتمحورالصراع في العالم العربي  عصب ففي حين ان .العلماني أو الالديني

. اما في لبنان فان أولويات المنطقةدول اهتمامات المسيحيين في  ز االكبر من فإن الهّم الوجودي يأخذ الحيّ السياسية، 

 ،السيادة والحرية واالستقالل اومنهبها،  السيما وان الشعارات التي نادوا ميشحد لالستهداف والته المسيحيين تبدأ بوضع

 .باتت من المسلّمات الوطنية

بين  المشتركةفتوح بين المسلمين. وتبقى السلطة المساحة والصراع الم بالنسبة الى المسيحيين المتراجع الريادي مأزق الدورانه 

لحرب  متاحة ساحة في لبنان تحديد احجامها واساليب ممارستها. هكذا تبدو االنتخابات حول يدوروالصراع  المجتمعمكونات 

بالغة الكلفة، البعض  مكتسباتالتفريط  وبعد ان اصبح ،بمسارها ونتائجهاسياسية مادامت الحرب العسكرية يصعب التحكم 

 السيما وانها تحققت في لحظة تاريخية لن تتكرر.


