دعوة الى الحوار حول تجديد العقد االجتماعي بين اللبنانيين
وإقامة الدولة المدنية
عريضة مو ّقعة من عددٍ من املثقّ فني والناشطني والسياسيي
2006
-Iّ
شكل الرابع عشر من آذار  2005محطة فاصلة في تاريخ بلدنا.
انطلق املشاركون في صنع هذا احلدث من دوافع مختلفة .بعضهم حترك بدافع طائفي ،وبعضهم اآلخر بدافع حزبي ،وهناك
أيضا ً من حترك بقناعات شخصية ,وثمة أخيرا ً من حترك برد فعل حيال القوى السياسية التي متسكت حتى اللحظة األخيرة
ببقاء الهيمنة السورية على لبنان.
ضمت حركة الرابع عشر من آذار كل هذا التنوع .وواقع التنوع هذا هو بالتحديد ما ح ّررها من محاوالت املصادرة .فاحلال
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الطائفية أو املدنية .لقد أكتسبت ،منذ البداية ،نوعا ً من االستقالل النسبي عن مكوناتها ،وهوية خاصة ،لتغدو تدريجيا ً
مرجعية احلكم على سلوك ومواقف كل مجموعة أو شخصية انتمت إليها.
ليست حركة الرابع عشر من آذار جبهة سياسية مؤلفة من أحزاب املعارضة وشخصياتها .إنها مدينة بانطالقها لكل أولئك
الذين ناضلوا منذ سنوات ،كل من موقعه وعلى طريقته ،إلنهاء حقبة التدخل االسرائيلي في لبنان ،سواء على الصعيد
السياسي أو العسكري .وهي مدينة لكل أولئك الذين عملوا بصبر ،وفي أصعب الظروف ،لوضع حد للنزاعات املوروثة من
وملد جسور التواصل والتضامن بني قوى سياسية
زمن احلرب ،ولرفع احلواجز التي أقامتها الوصاية السورية بني اللبنانينيّ ،
كانت حتى ذلك الوقت متباعدة أو متنافرة .وهي مدينة أيضا ً لكل هؤالء الشباب الذين حت ّلوا بالشجاعة ،خالل سنوات القمع
السوداء ،لتأكيد حق اللبنانيني بالعيش في بلد حر س ّيد مستقل.
وحركة الرابع عشر من آذار مدينة أيضا ً وخصوصا ً للرئيس رفيق احلريري الذي م ّثل استشهاده حلظة عجيبة ملصاحلة كل
لبناني مع ذاته ومع اآلخرين .إن جوهر هذه املصاحلة ال ينتمي الى حقل السياسة مبقدار انتمائه الى حقل األخالق ،ألنه نابع
من إحساس عميق باحلاجة املصيرية الى التضامن في مجتمع ّ
قطعت أواصره سنوات احلرب الدامية ما بني  1975و ،1990ثم
التوحد والفعل.
سنوات «حرب باردة» بعد ذلك ،فح ّولته أفرادا ً عاجزين عن
ّ
-IIم ّثل الرابع عشر من آذار  2005حلظة استطاع فيها اللبنانيون أن يتجاوزوا ماضي احلروب واآلالم واليأس واإلذالل ،ليأخذوا بيدهم
مصيرهم الوطني .إن قوة هذه اللحظة وقدرتها االستثنائية على جذب الذين ساهموا فيها مباشرة ،أو واكبوها عن بعد،
تكمنان في أنها ع ّبرت بصورة عفوية عن إرادة اللبنانيني ورغبتهم في العودة الى «العيش معاً» في إطار وطني واضح املعالم،
ميلكون فيه وحدهم الوالية على أنفسهم وخياراتهم.
يأت
وقوة هذه احلركة نابعة أيضا ً من كون غالبية املشاركني فيها إمنا اتخذ كل منهم قراره باملشاركة من تلقاء ذاته .لم ِ
استجابة لنداء من خارجه ،بل اعتبر نفسه معنيا ً مبعركة االستقالل ،بصفته الشخصية وعلى طريقته اخلاصة .لقد كانت
األحزاب السياسية حاضر ًة بال ريب ،ولكن حضورها كان أقليا ً وسط ثلث الشعب اللبناني الذي خرج في ذلك اليوم الى ساحة
احلرية واالستقالل .كان لالستقالل اللبناني عام  1943آباء وزعماء .أما اليوم فقد صار له شعب ...وهنا يكمن الفرق ،كل الفرق!
في الرابع عشر من آذار تك ّون إذا ً «رأي عام لبناني» باملعنى الفعلي للكلمة ،وذلك للمرة األولى في تاريخ لبنان احلديث .هذه
الواقعة شديدة األهمية بالنسبة ملستقبل الوطن ،ألنها أدخلت بعدا ً جديدا ً على احلياة السياسية التي كانت حتى ذلك
الوقت محكومة بتحالفات أو خصومات زعماء الطوائف وأعيان املناطق وقادة األحزاب.
لقد فاجأ زلزال الرابع عشر من آذار اجلميع ،ألنه زعزع كل يقني سياسي بدوام حالة التفكك اللبناني ودوام الوصاية ،وألنه
أزال بسرعة فائقة تلك احلواجز الطائفية املرسومة بدقة بني اللبنانيني منذ عقود .إال أنه في غمرة التطورات واالستحقاقات
السياسية املتسارعة ،ومع ضعف القدرة على استيعاب املفاجأة في بعض األوساط السياسية والطائفية ،نشأت مخاوف
وتشنجات من هنا وهناك ،كما نشأت ميول للتراجع الى اخللف .وهكذا برز على سطح حركة الرابع عشر من آذار صراعات

سياسية ،وتضارب مصالح ،ونزعة هيمنة لدى البعض ،األمر الذي أفسح في اجملال أمام جميع املتضررين من انتفاضة االستقالل
لتهديد املكاسب التي حققتها االنتفاضة .وفي ظل هذا االرتباك دفعت االنتفاضة أثمانا ً باهظة ،يأتي في مقدمها استشهاد
سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني ...وكان ينبغي انتظار تظاهرة  14شباط  2006لعودة الروح الى حركة  14آذار.
-IIIجسدت حركة الرابع عشر من آذار إرادة اللبنانيني ورغبتهم في العودة الى «العيش معاً» ،في ظل دولة قادرة على تأمني النمو
واالزدهار للمجتمع ،تستمد شرعيتها من العقد االجتماعي الذي يربط ما بني اللبنانيني.
ولكن طبيعة هذا العقد االجتماعي لم تتحدد حتى اآلن بوضوح في أذهان اللبنانيني.
لطاملا اعتقد اللبنانيون أن هذا العقد إمنا جاء نتيجة اتفاق بني الطوائف ،فأنتج عيشا ً مشتركا ً فائضا ً عن عيش كل طائفة
في نطاقها اخلاص .بالتالي فإن الدولة الناشئة عن مثل هذه العقد ال ميكنها إال أن تكون دولة طوائفية ،حيث تتوزع الطوائف
السلطات فيما بينها.
هذه النظرة الى الدولة جعلت منها ساحة مفتوحة لصراع طائفي كان يجري على مستويني:
داخل كل طائفة لتعيني من ميثلها على صعيد الدولة.
ما بني الطوائف لتعيني حصة كل منها في الدولة.
كان من شأن تلك الصراعات أنها أعاقت منو اجملتمع ،وأبقت البلد في حالة «حرب باردة» ،كما أضعفت مناعة اللبنانيني حيال
فمهدت بذلك األرض اللبنانية الستقبال احلرب «الساخنة» عام .1975
التطورات اجلارية في املنطقةّ ،
ُفض احللول املقترحة ملشكلة الدولة الطوائفية ،عند األزمات الكبرى ،الى النتائج املرج ّوة .ذلك أن التسويات الطائفية
لم ت ِ
كانت بطبيعتها تسويات مؤقتة ،ألنها قامت على موازين قوى داخلية وإقليمية متغ ّيرة باستمرار.
-IVهذه النظرة الى العقد االجتماعي في لبنان ،أي اعتباره قائما ً على اتفاق في ما بني الطوائف ،هي نظرة مغلوطة .فمثل هذا
االتفاق لم يوجد في يوم من األيام .إنه أسطورة تاريخية ترتبت عليها عواقب وخيمة.
عد قرينة على وجود اتفاق بني الطوائف ،لم يؤسس لعقد اجتماعي بني
فاحلال أن امليثاق الوطني لعام  ،1943الذي غالبا ً ما ي ُ ّ
اللبنانيني ،وإمنا جاء ليؤكد حاجتهم الى البقاء معاً .وقد جاء هذا التأكيد في حلظة حرجة ،هي حلظة انتقال لبنان الى عهد
االستقالل ،مع وجود فريقني كبيرين أراد أحدهما استمرار االنتداب ،فيما أراد اآلخر االحتاد مع سوريا.
في احلقيقة أن العقد االجتماعي بني اللبنانيني قد تأسس على «واقع العيش معاً» الذي لم يكن نتيجة اتفاق بني الطوائف،
وإمنا نتيجة استحالة بقاء كل طائفة على «عيشها اخلاص املنفرد» بعد نشوء دولة لبنان الكبير عام  .1920هذه االستحالة
هي بالذات التي أسست «العيش معاً» ،والتي لم يتن ّبه اليها اللبنانيون جيدا ً إال بعد محاوالت عقيمة ومحزنة لـ «الالعيش
معاً» خالل جتربة احلرب األليمة.
أي من مكوناته الطائفية .لكل طائفة خصائصها املميزة .هذه صحيح! أما لبنان فال ميكن
مع
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ٍ
اختزاله في خصائص طائفة بعينها ،كما أنه ال يشكل حاصل جمع حسابي خلصائص الطوائف .إنه أسلوب وجود الطوائف
معاً ،بعدما فقدت كل طائفة منط وجودها املنفرد ،وبعد استحالة عودتها الى منط سابق .وجود الطوائف معا ً هو أساس تكوين
لبنان ،وجوهر وجوده في العالم ،وما يصنع فرادته في منطقة تقوم دولها جميعا ً على العصبية الوطنية وفكرة االنصهار.
هذا الواقع أسس ألسلوب عيش جديد ،لم تصنعه طائفة بعينها ،وإمنا صنعه اجلميع معاً ،وفق مفهوم الهوية اللبنانية ذات
الطبيعة املركبة .وهو ما أتاح للبنان ،قبل احلرب ،أن يقدم مساهمة أصيلة في إغناء احلضارة العاملية ،في سعيها الدؤوب الى
بيئة إنسانية أفضل ،مانحا ً فكرة التسوية والتوافق – وهي قاعدة كل اجتماع انساني – بعدا ً ق ّلما متّ بلوغه من قبل ،ومطورا ً
أسلوب حياة لم يكن من السهل حتقيقه في أي مكان آخر .لألسف الشديد فإن اللبنانيني لم يدركوا قبل احلرب أهمية منطهم
احلضاري هذا ،الذي يتط ّلب درجة عالية من التسامح إلبقائه على مسافة وقائية من عمليات الدمج القسري التي كانت
جارية على قدم وساق في سائر املنطقة.
صلب اهتمامه ورعايته قضية العالقة مع اآلخر ،التي متثل عنصرا ً جوهريا ً
وبطبيعته التبادلية ،فإن «العيش معاً» يضع في ُ
في تكوين الشخصية االنسانية ،ألن الفرد ال يتكون إال عبر العالقة مع اآلخر اخملتلف .علما ً أن جدوى هذه العالقة تتوقف على
تضافر شرطني :احلرية التي متنح العالقة مشروعيتها ،والتنوع الذي يجعلها مصدر غنى فردي وجماعي.
هكذا أثبت لبنان ،عبر أسلوب العيش املشترك ،أن استقاللية الفرد – وهي في أساس فكرة احلداثة – ال تقوم بالضرورة على

حساب العالقة مع اآلخر .فهي ال تفترض القطيعة معه ،وإمنا البحث عن التناغم بني الفرد واجلماعة ،بني احلاجة الى توكيد
استقاللية الفرد واحلاجة الى الترابط االجتماعي.
-Vظهر مفهوم العقد االجتماعي ،القائم على العيش املشترك بني البنانيني ،للمرة األولى بصورة واضحة ،في اتفاق الطائف (.)1989
وقد جاء هذا االتفاق نتيجة استحالتني:
استحالة بقاء اللبنانيني في حالة «الالعيش معاً» التي نشأت من جراء احلرب.
توهم البعض ،ألن مثل هذا النمط لم يتجسد يوما ً
واستحالة عودة الطوائف الى منط من العيش اخلاص املنفرد ،على نحو ما ّ
في دولة.
لقد استند اتفاق الطائف الى هاتني االستحالتني ،لينطلق في انقاذ «العيش املشترك» ،ول ُيقيمه على «إرادة العيش املشترك»:
 .1فهو يربط أوال ً شرعية السلطة بقدرتها على حماية العيش املشترك الذي ميثل أساس العقد االجتماعي .ومفهوم
الشرعية هذا جديد متاما ً على وعي اللبنانيني ،إذ مبوجبه لم تعد الشرعية قائمة على إرادة الطوائف املتعاقدة في حلظة
تاريخية معينة ،بل أصبحت مؤسسة على واقع العيش املشترك ،املتحقق واملتطور على الدوام .بعبارة أخرى لم تعد الشرعية
مؤسسة على حدث تاريخي (لم يحدث أصالً) وإمنا على واقع راهن ،وأصبحت بالتالي ُعرضة ملساءلة مستمرة حول مدى
يتم ملرة واحدة والى األبد ،بل هو مهمة قيد
قيامها بواجب احملافظة على العيش املشترك .علما ً أن هذا الواجب ليس عمالً ّ
االجناز الدائم.
 .2يضع اتفاق الطائف حدا ً للمنطق القائم على مفهوم التعاقد بني الطوائف ،وذلك بإلغائه املعيار العددي الدميوغرافي
الذي طاملا استخدم سالحا ً في الصراع الطائفي ،وباقراره املناصفة على صعيد متثيل املسيحيني واملسلمني في السلطة.
هذه املناصفة ال تعني تكريس «تقاسم» السلطة في ما بني الطوائف ،بل ترمي في مرحلة أولى الى تهدئة نفوس الطوائف
من خالل متثيلها الرمزي في السلطة .هذا األمر يسمح ،في مرحلة ثانية ،بإلغاء القيد الطائفي املع ّوق لعمل الدولة واملض ّر
بالعيش املشترك ،وذلك بانشاء هيئة مستقلة ،هي «مجلس الشيوخ» الذي تتمثل فيه الطوائف بصفتها تلك .بذلك يصبح
الوزن الدميوغرافي ،أو التحالف مع اخلارج تعويضا ً عن النقص العددي ،غير صالح لالستخدام من أجل تعديل حصة الطائفة
في الدولة .ومن هذا املنظور ال تعود الطوائف في حاجة الى اختراع «مشاريع خاصة» ،وال يعود ثمة موضوع للصراع فيما بينها
على هذا الصعيد .وعليه فإن «توكيد الذات الطائفية» يصبح ممكنا ً بطريقة وحيدة هي املنافسة في إغناء العيش املشترك
الذي ،بدوره ،مينح الطائفة قيمة أكبر بكثير مما مينحها أي مشروع خاص.
 .3ومن خالل إلغائه املعيار العددي الدميوغرافي ،يضع اتفاق الطائف حدا ً ملفهوم األقليات اللبنانية ،ويتيح إمكانات هائلة
لتفاعلها بصورة أفضل .إذ تصبح كل طائفة جزءا ً عضويا ً من «أكثرية ذات طبيعة تعددية» ،هي مجموع اللبنانيني ،وذات هوية
مركبة ،وغير قابلة لالختزال في أحد مكوناتها .بذلك ال يعود اللبنانيون مجموعة كيانات ،بل كيانا ً واحداً .وهذا الكيان الواحد
ال يقوم على إلغاء التنوع وفرض االنصهار القسري ،بل يقوم على االعتراف بالتنوع واحترامه واحملافظة عليه.
 .4وبكسره املنطق األقلوي ،يحرر اتفاق الطائف اللبنانيني من «عقدة اخلوف من اآلخر» التي تقع في أصل كل السياسات
الطائفية .بذلك ال يعود اآلخر خصما ً ينبغي مواجهته باستمرار ،ألنه يشكل خطرا ً وجوديا ً دائما ً على الذات ،بل يصبح عنصرا ً
مكمالً وضروريا ً للذات .إن هاجس الدميوغرافيا لدى املسيحيني والدروز ،وعقدة االضطهاد التاريخي لدى الشيعة ،وعقدة الكبت
ّ
لدى السنّة ،لشعورهم بأنهم أكثرية في العالم العربي وواحدة من أقليات ههنا ...كل تلك العقد املعلومة ال تعود ،من هذا
املنظور اجلديد ،احملرك األساسي للتاريخ اللبناني ،حيث حتاول كل طائفة أن تضع يدها على الدولة ،أو على قسم منها ،بذريعة
توفير «ضمانات» لوجودها.
 .5ومن خالل التزامهم هذا العقد االجتماعي القائم على العيش املشترك ،ينتقل اللبنانيون من وضعية «عضو في جماعة
طائفية» الى وضعية «مواطن» في دولة العيش املشترك .هذا ال يدعوهم الى التخلي عن انتماءاتهم اخلاصة ،أكانت طائفية أو
مناطقية أو ثقافية أو غير ذلك ،وال عن انفتاحهم على عوالم مختلفة ،أكانت عربية أو إسالمية أو غربية ،وال عن مرجعياتهم
التاريخية اخلاصة .على العكس من ذلك ،فإن هذه االنتماءات املتنوعة مدع ّوة إلغناء عيشهم املشترك بصورة متواصلة .إنها
مساهمة كل منهم في املشروع الكبير.

 .6وبتأسيسه العقد االجتماعي على العيش املشترك ،يعيد اتفاق الطائف االعتبار ملعنى القانون ،الذي يغدو تعبيرا ً عن إرادة
عامة ،ويتيح إمكانية الشروع في إقامة دولة احلق .إن العائق الرئيس أمام قيام هذه الدولة كان يكمن حتديدا ً في الغموض الذي
اكتنف طبيعة العقد االجتماعي اللبناني:
املؤسس على عقد اجتماعي منبثق من اتفاق الطوائف« ،القانون املشترك» ،ال يُنظر اليه إال باعتباره نتيجة تسوية
فالقانون
ّ
ً
ً
فرضتها ضرورات العيش معا .لذلك يُعتبر اخلضوع له ،في نظر الطوائف ،نوعا من التنازل الذي ميكن الرجوع عنه في أي وقت،
نظرا ً لطبيعته املؤقتة وشرعيته الضعيفة .أما «القانون الفعلي والدائم» فهو ذاك اخلاص بكل طائفة .وهذه النظرة الى
ّ
معطل ًة بذلك
القانون هي التي «شرعنت» الزبائنية الطائفية في لبنان – حيث تعلو حقوق الطوائف على حقوق املواطنني ،-
عمل املؤسسات ،ومفسح ًة في اجملال أمام كل أشكال الفساد .وفي هذا احلالة تصبح مفاهيم «االمناء املتوازن» و»محاربة
الفساد» و»العدالة االجتماعية» و»إصالح املؤسسات» مجرد شعارات فارغة من أي مضمون ،يتم استخدامها لتبرير
السياسات الطائفية في عملية تقاسم الدولة.
يلغي اتفاق الطائف هذه «الثنائية القانونية» لصالح قانون واحد هو تعبير عن اإلرادة العامة .إلى ذلك فإن الدميوقراطية
التوافقية التي أشار اليها االتفاق ال تقوم ،كما يظن ممثلو الطوائف ،على تسوية أو مساكنة بني «القانون الفعلي» اخلاص بكل
املؤسس على واقع العيش املشترك.
طائفة و«القانون املشترك» ،بل تقوم على ص ّون وتعزيز العقد االجتماعي
ّ
-VIلقد حان الوقت ،في ضوء اتفاق الطائف ،لوضع حد لسوء التفاهم التاريخي الذي حكم بناء الدولة اللبنانية .فالواقع أن هذه
الدولة لم تتأسس على العقد االجتماعي الذي يجسده عيش اللبنانيني معاً ،بل تأسست على عقد وهمي بني الطوائف.
وفيما كان ينبغي أن يحصل اللبنانيون على «دولة العيش املشترك» ،إذ بهم يحصلون على دولة الطوائف التي عجزت على
الدوام عن إدارة البلد بصورة سليمة.
إن الدولة القائمة على العيش املشترك ال ميكنها إال أن تكون دولة مدنية ،مبعنى أنها:
يستجر
دولة غير طائفية ،ال متنح حقوقا ً إال للمواطنني ،على قاعدة املساواة والعدالة اللتني بدونهما يغدو التنوع مصدر صراع
ّ
عنفا ً ينتهي بدوره الى إلغاء التنوع.
دولة غير علمانية – باملفهوم القدمي للعلمنة  ،-ال جتد نفسها في حالة صراع مع طوائفها ،وال تُقْدم على اتخاذ قرارات من
شأنها تهديد وجود الطوائف أو اإلضرار بإرادتها في العيش معاً.
إن نظاما ً دميوقراطياً ،يضمن مساواة املواطنني األفراد أمام القانون كما يضمن احترام التعدد الطائفي ،هو وحده القادر على
رفع القيد الطائفي الذي يُلقي بثقله على مستقبلنا الوطني ،وهو القادر على إقامة دولة تتمتع بسيادة فعلية ،فتصون
االستقالل بوضع ح ٍد للتدخالت اخلارجية التي تستدعيها الصراعات الطائفية بصورة دورية .والسيادة أيضا ً هي أن تتصرف
الدولة بإرادة حرة ،حتت سقف القانون ،فتحرر اللبنانيني أفرادا ً وجماعات من مفهوم «فدرالية الطوائف» وتعيد االعتبار الى
األبعاد الثقافية للتعدد الطائفي ،بوصفه نوافذ حضارية على عوالم مختلفة ،ال كهوفا ً تقبع فيها الطوائف.
من هذا املنظار ليس من شأن املسلمني الشيعة ،مثالً ،أن يشكلوا بعد الرابع عشر من آذار قوة كابحة للتغيير في لبنان،
تترصد املنطقة العربية ،وطليع ًة الستكشاف آفاق جديدة
بل خليق بهم أن يشكلوا صمام أمان في مواجهة «حرب أهلية»
ّ
لعالم عربي وإسالمي بات في قلب عملية التغيير .كذلك ليس من شأن املسيحيني اللبنانيني أن ينكمشوا على ذاتهم
يؤمن لهم حماية من الطوائف األخرى ،بل خليق بهم أن يشكلوا ،مع سائر مسيحيي
مجدداً ،في انتظار «قائد مخ ّلص» ّ
الشرق ،وجودا ً فاعالً في هذه املنطقة من العالم ،وأن مينحوا العالم العربي ،ذا األغلبية االسالمية ،تنوعا ً ضروريا ً لنموه،
مقدمني بذلك البرهان على أن «صراع احلضارات» ليس قدراً .أما املسلمون السنّة فليس من شأنهم أن «يتط ّيفوا» ليواجهوا
ّ
يؤمنوا انفتاحا ً لبنانيا ً أفضل على العالم العربي ،ذي األغلبية السنية ،وأن يواجهوا التيارات املغالية
اآلخرين ،بل خليق بهم أن ّ
التي تسعى ،باسم الدين ،الى كبح التطور في العالم العربي.
وحدها الدولة السيدة قادرة على إطالق وتفعيل املواهب اخلاصة بأسلوب العيش اللبناني .من هذه املواهب :جودة التعليم
اجلامعي والبحث األكادميي ،التعدد اللغوي الذي يُسهل التواصل مع العالم ،التجربة الغنية على صعيد الصحافة والطباعة
والنشر ،واالنتاج األدبي والفنّي ،واإلعالن والتسويق ،وتلك الشبكة االستثنائية التي يجسدها االنتشار اللبناني في العالم ...
باختصار كل العناصر الضرورية لقيام «اقتصاد املعرفة» الذي من شأنه أن يشكل رافعة للنمو االقتصادي العام في البلد.
هذه اإلمكانات قادرة ،إذا ما متّ تفعيلها واستثمارها ،أن تدخل اللبنانيني بقدم واثقة الى العوملة ،وأن تتيح لهم لعب دور مؤثر
في تطوير العالم العربي ،مثلما فعلوا سابقا ً حيث كان اإلبداع اللبناني األدبي واللغوي والفكري والصحافي فاحتة عصر
النهضة العربية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

-VIIإلقامة عالقات مثمرة ومتينة بني لبنان وسوريا ،من الضروري أيضا ً إسقاط أسطورة أخرى ،هي اسطورة «سوريا الكبرى» التي
جزأها االستعمار ،من خالل اتفاقيات سايكس-بيكوُ ،متيحا ً بذلك قيام الكيان اللبناني .يحسن بسوريا اإلقالع عن هذا االدعاء
الذي ترجمه بشكل فاقع شعار «شعب واحد في دولتني» ،والتي حكمت نظرتها الى العالم.
بهذا ميكن لسوريا أن حتتل مكانها الطبيعي في العصر ،وأن تتصالح مع نفسها ومع العالم .وبهذا أيضا ً ميكن اجتراح
«تسوية تاريخية» ،تطوي صفحة املاضي وتُط ّبع في العمق العالقات بني البلدين .إن مصاحلة كهذه ،متعددة األبعاد ،تسمح
بصوغ مشروع مشترك يجعل من البلدين ،بالتعاون مع الدول العربية احمليطة ،ال سيما السلطة الوطنية الفلسطينية ،محور
ّ
التشكل ،يتوقف على نهوضهما مبثل هذا الدور.
جتديد في العالم العربي .إن حضورهما الفاعل ،في عالم هو قيد إعادة
أي دور للبنان وسوريا من هذا املنظور ؟
ُّ
إنه دور املؤشر لطريق عربية نحو احلداثة ،بتصويب مفهوم العروبة الذي تعرض لتشويهات في العمق على يد أنظمة عسكرية
استخدمته مط ّية لبلوغ السلطة ،وايديولوجيا لتسويق كل صنوف القمع في بلدانها .إنه العودة بالعروبة الى مفهومها
النبيل ،باعتبارها رابطة ثقافية وحساسية مشتركة كونتا نظرة أهلها الى أنفسهم والى الكون .إن مثل هذا اجلهد ضروري
وملح لوقف التشنجات العقيمة التي يتخ ّبط فيها العالم العربي ،تراجعا ً أو هروبا ً الى األمام ،ولتأمني تنمية بشرية شاملة
ّ
من خالل العودة الى املمارسات الدميوقراطية.
إنه دور الشراكة مع أوروبا من أجل عودة «املتوسط» منطقة تعايش وتقارب بني شعوبه وثقافاته ذات األصول العريقة
واالمتدادات الشاسعة.
إنه دور احملرك حلوار إسالمي-مسيحي في املنطقة والعالم ،ينتدبها اليه واقع التنوع الديني في البلدين .مثل هذا احلوار بات
حاجة ماسة اليوم ،ألن املواجهة بني الشمال واجلنوب لم تعد تع ّبر عن نفسها من خالل مصطلحات سياسية واقتصادية ،من
قبيل الرأسمالية في مواجهة الشيوعية ،بل من خالل مصطلحات دينية ،من قبيل «املسيحية في مواجهة االسالم».
إنه أخيرا ً دور مركز للتفكير حول رسالة االسالم في العالم املعاصر ،واملساهمة التي بوسعه أن يقدمها في «حوار الثقافات».
إنه باختصار ذلك الدور ذاته الذي اضطلع به البلدان في النهضة العربية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،والذي
أتاح لهما تأثيرا ً معتبرا ً في مجرى األحداث خالل القرن املاضي.
-VIIIكان ينبغي لورشة احلوار اللبناني حول جتديد العقد االجتماعي وإقامة الدولة املدنية على أساسه أن تعمل بقوة وإبداع بعد
توقف احلرب عام  .1990ولكن مثل هذا اجلهد اعترضته عقبتان رئيستان:
وضع اليد السورية على البلد ،ما أدى الى اإلنحراف باتفاق الطائف عن مقاصده ،وجعله «تسوية طوائفية» يتط ّلب تطبيقها
وصي يفصل في النزاعات بني «ممثلي» الطوائف اخملتلفة.
وجود
ّ
غياب كتلة تاريخية ،سياسية – شعبية – ثقافية  -اقتصادية ،تأخذ على عاتقها مهمة النهوض مبوجبات اتفاق الطائف،
نصا ً وروحاً.
ميكن القول أن العقبة األولى قد ارتفعت اليوم بانسحاب القوات السورية من لبنان ،فيما لم ترتفع العقبة الثانية إال جزئيا ً
بقيام حركة الرابع عشر من آذار في بعدها السياسي والشعبي .إن قدرة هذه احلركة على تشكيل «الكتلة التاريخية»
املطلوبة مشروطة بعدم العودة الى محاوالت مصادرتها وتوظيفها في الصراعات السياسية ،ومشروطة أيضا ً بعدم التحول
عن الهدف الذي قامت احلركة من أجله ،وهو إعادة تأسيس البلد على قواعد راسخة ومستقرة.
هذا العمل التأسيسي هو جهد شامل ومشترك ،يتطلب تفكيرا ً وتفاعالً دائمني على مستويات مختلفة:
مستوى تكوين مفاهيم جديدة مرتبطة بطبيعة العقد االجتماعي اللبناني وبدور لبنان في محيطه العربي والعالم .إن دور
املفكرين واملثقفني والباحثني أساسي على هذا الصعيد.
مستوى اإلصالحات على صعيد الدولة واجملتمع في مختلف اجملاالت .وهنا تستطيع االحتادات املهنية ،والنقابات ،واجلامعات ،ومراكز
البحث ،وحركات اجملتمع املدني أن تأخذ دورها في بلورة التوجهات اإلصالحية وفي مراقبة تنفيذها على الوجه الصحيح.
مستوى املبادرات السياسية من أجل إقامة دولة احلق واملؤسسات .إن دور القوى السياسية ونواب الشعب حاسم على هذا
الصعيد ،لبلورة وإقرار املشاريع اإلصالحية املطلوبة.

إن هذا اجلهد الشامل املشترك يتطلب دينامية تنسيق وتفاعل بني تلك املستويات الثالثة املتكاملة .واحلال أن مثل هذه
الدينامية ظلت غائبة في السنوات املاضية ،فيما كانت الهوة الفاصلة بني اجملتمع السياسي واجملتمع املدني آخذة في االتّساع.
ّ
بالتغير نوعيا ً اال في حلظة  14آذار ،حني سقطت احلواجز وأخذت املبادرات تنطلق من كل مكان إلجناح حركة
ولم يبدأ الوضع
التغيير ذات الطابع السلمي الدميوقراطي بامتياز.
يتوجه املوقعون على هذه الوثيقة الى جميع املهتمني بإطالق دينامية التنسيق والتفاعل هذه ،ويدعونهم الى حوار في العمق
لتعيني السبل والوسائل املؤدية الى ذلك.
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