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 الصور الذهنّ�ة لدى الش�عة والموارنة في لبنان

 ∗روال تلحوق  الد�تورة

 �لیر بوناص�ف تعر�ب

 

في الضاح�ة الجنو�ّ�ة لمدینة بیروت على  ٢٠١١و ٢٠٠٥بّینت الدراسة التي أجر�تها بین العاَمْین 
نوًعا ما �جوانب عدیدة، ح�اة معتنقیها تتمّتع  في لبنان، الموارنة والش�عة، أنّ طائفَتْین من الطوائف الدینّ�ة 
 منها الدینّي والطائفّي والمدنّي.

أّول إّن ن تقنیَّْین: سر�ًعا في هذا ال�حث فهي مستمّدة من أسلوَ�یْ  إل�كمأّما المعط�ات التي سأقّدمها 
اة في مواقف الح� االح�اة العاّمة، و�ذلك أفعالهم ما یلفت انت�اهنا هو مشار�ة هاتین الشر�حَتْین الفّعالة في

في الحاالت الحرجة التي تمّر بها البالد؛ �ما أّنها مستّلة أ�ًضا من تحلیل أحادیث  االعادّ�ة ورّدة فعلهم
 والخطاب الشعبّي. امؤههاتین الشر�حتین، �ما في ذلك الخطاب الرسمّي الذي یلق�ه زعما

                                                   
الماستر برنامج قة منسّ ، و بیروت -�س یوسف جامعة القدّ  ،ةة العلوم الدین�ّ في �ل�ّ  ة والالهوت العمليّ نترو�ولوج�ا الدین�ّ األ ستاذةأ  *

 .ةفي هذه الكل�ّ 
 

تین في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 
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وألفرد شوتز،  اكس و�برالخاّص �مهذا ال�حث، إلى حّد �بیر، على علم االجتماع الشامل  یرتكز
لى �احَثْین آخَرْ�ن هما غابر�ال لو برا وتالكوت �ارسونز. وفي ما إو�ذلك، فقد استند تحلیل المضمون 

الذي یتحّدث إلى  ونز، مبّینًة �التالي موقع الشخصخاّص، على ما �تب �ارس وجهٍ ، بعتمدیلي، سوف أ 
تمین إلى جماعات مرجعّ�ة أخرى، إلى نفسه، ومجموعته المرجعّ�ة، و�ذلك على األشخاص اآلخر�ن المن

عاّم. أّما الهدف من هذه الدراسة فهو إبراز التصّور اإلدراكّي  وجهٍ المختلفة هذه، والمجتمع اللبنانّي ب الفرق 
 عند األفراد عبر تسل�ط الضوء على المجتمع �أسره.  

ة والغیرّ�ة التي یتّم نسجها نصل إلى الذروة في هذه الدراسة عندما نشیر إلى الصورة الذهنّ�ة الذات�ّ 
خارقة. األّول في مرجعّ�ة إیدیولوجّ�ة  في المقام رّسخبین األفراد المنتمین إلى فر�ق مرجعّي محّدد یت

هما ؤ هاتین الطائفتین، یتضاعف انتمادى فعندما �مّثل هللا المصدر والهدف في الوقت نفسه ل
مثَقلة �المعنى. ولهذا السبب، فإّن التعابیر التي تصف الطائفّي/الدینّي و�تكّثف معناهما، فتص�ح الحالة 

ااإلدراك الذاتّي الطائفّي   .مهّمة جد�

" واحًدا أو ع. فالطائفة برّمتها تواجه "آخرَ أّما "اآلخر"، في هذه الدراسة، فهو مختلف تماًما عّما نتوقّ 
. ةئفة نفسها، ثّمة انقسامات ال محالعدًدا منهم: أغر�اء �انوا أم أعداء. فحّتى ولو �انوا ینتمون إلى الطا

في الواقع، قد �ستخدم فر�ق من الش�عة تعبیَر "اآلخر" في ما یتعّلق �حزب هللا أو أمل على سبیل و 
ّن ذلك قد �مّثل أ�ًضا السّنة عاّمًة أو الحكومة اللبنانّ�ة التي یرأسها شخص من الطائفة أ�ما  المثال،

قد �شیر أ�ًضا إلى المس�حّیین الغر�ّیین، إذ ُ�فَتَرُض أّنهم موالون إلسرائیل  �ذلك،السّنّ�ة الموال�ة للحر�ري. 
. هذا �ّله معّین أو، �كّل �ساطة، المس�حّیین عاّمًة، أو حّتى �عض الحر�ات المس�حّ�ة ذات میل س�اسيّ 

�خّص،  لشخص المتكّلم، وعلى صورة التزامه الشخصّي الذيدى ا�عتمد على التصّور الذاتّي المحبوك ل
 أمختلًفا �ان أم معارًضا. ،إلى حّد �بیر، تصّور اآلخر

كذلك، فنحن نحتفظ �التصن�ف نفسه للطائفتین إذ إّن االنقسامات في قلب الطائفة المارونّ�ة تجعل 
ّننا سوف نظهر المكّونات المختلفة أخر" المصنَّف لدى الثان�ة. �ما "اآلخر" شخًصا ال یتطابق مع "اآل

ل إلى استنتاَجْین اثنین: األّول صلك اآلخر" أ�ًضا. في النها�ة، سنلـ "نحن" الطائفّي هذا و"ذالتي ترّ�ب ا
�ختّص �العالقات القائمة بین الـ "نحن" والطائفة "األخرى"، وال سّ�ما بین الش�عة والموارنة؛ في حین أّن 

 انّي برّمته، �ما ف�ه الدولة.  الثاني �حّدد العالقات القائمة بین الـ "نحن" الطائفّي والمجتمع اللبن

سوف نكشف أ�ًضا عن �عض ممّیزات الصورة الذهنّ�ة التي تتكّون في قلب �ّل طائفة �حّد ذاتها 
 الطوائف ال�اق�ة، قبل أن نعود إلى تب�ان األرقام التي تؤّ�د األفكار التي نطرحها.�مقارنًة 
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 صورة حزب هللا القائمة على أساس طائفة الـ "نحن"

اللبنانّي، ��اًنا منفصًال �حّد ذاته، فهو ُ�عَتَبر �مثا�ة  حزب هللا، وهو جزء من المجتمع الش�عيّ  فؤلّ ی
حصٍن من�ع. ذلك أّن أثر انتصاراته العسكرّ�ة، وجّدّ�ة قراراته الس�اسّ�ة، وصورة الشهادة المقّدسة التي 

ّي والحكا�ات دسمة لألدب الشعب ةً مادّ  عةً یتبّناها، والروا�ط التي تصل قاعدته �قادته، عوامل تؤّلف مجتمِ 
رمز المقاومة والشرف، وهو فخر اإلسالم والعالم العر�ّي  حزب هللا في الواقع، لقد أص�ح ال�طولّ�ة الرائعة.
دود الذي لم ُیهَزم �عد حّتى اآلن. و�مّثل شخص األمین العاّم إسرائیل، ذلك العدّو اللّ  ةالذي تره�ه دول
د حسن نصرهللا، مجمل المشاعر التي یتحّلى بها الش�عة تجاه الحزب. ��ف ال وهو أ�قونة لحزب هللا، السیّ 

فكّل ما  ؟�لمٍة واحدة تخرج من فمهفي ��ف ال وما من أحٍد یتمّتع �حّق التشك�ك  ؟رمزه، و�طلهو الحزب، 
 یتفّوه �ه مقّدس.

حث اثنین فقط: األّول یتمحور محاور عدیدة، ولكّنني اخترت في هذا ال� علىیدور �الم المتحّدثین 
   شخص حسن نصرهللا في حین أّن الثاني یثني على حر�ة المقاومة. على

 شخص السّید حسن نصرهللا   

ال شّك في أّن السّید حسن رجٌل یثیر اإلعجاب على الرغم من ِصَغر سّنه، فهو غامض �ط�عه 
�ذلك، فهو  ١ن غیره من القادة.مز یتمیالتمّیزه �ّل  ورجولّي. بتعبیٍر آخر، إّنه قائد یتمّتع �كار�زما حق�قّ�ة

�خضع لضغوطاٍت عدیدة من الداخل اللبنانّي ومن الخارج الذي �شمل مختلف الدول العر�ّ�ة والغر�ّ�ة. 
 ٢ولكّنه، مع ذلك، �حافظ على هدوء أعصا�ه ور�اطة جأشه.

من دون تحلیل ومن دون  �قولها �لمُتُه مقّدسة. الكّل ینتظر ظهوره �فارغ الصبر. الكّل �صّدق م 
ه. "لقد قال"، ع�ارة من ع�ارات سمعناها غیر مّرة، مثل: "لقد قال السّید". فهو �حتفظ لشخصه ف�التشك�ك 

لقب "السّید" بدون منازع. عنه نحن نتحّدث عندما نقول: السّید! إّنه شخص �حفظ �المه، و�درك ما ب
 �قول. فهو إن وعَد، وفى ال محالة.

ار، �مكننا أن نؤّ�د أّن حسن نصرهللا شخصّ�ة تّم تقد�سها. �كفي أن نسمع الناس وهم �اختص 
ا من هللا، لدرجة أّنهم �عتبرونه نب��ا. ا، و�ّنه قر�ب جد� هذا �ّله  ٣�قولون إّنه قد وصل إلى مستوى راٍق جد�

                                                   
من "النّص األصلّي": مجموعة  . إّن الب�انات التي نستشهد بها هنا مستّلة جم�عها].1loc[ ،١٤] راجع. ١٠الب�ان رقم: [  ١

التا�ع ألرقام المقابالت،  المقابالت. أّما الرقم المتواجد ما بین القوسین فهو رقم الب�ان، �ما أّن المرجع یتعّلق �النّص العر�يّ 
 و�المحاور�ن، والمجهولین منهم.
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ا. فهو یتصّرف على الدوام �عطي فكرًة �س�طة عن مدى أهّمّ�ة تواجده في قلب طائفته وفي إداراتها العل�
بتواضٍع تاّم و�ساطة ملحوظة وهو �خاطب المقاومین، أمام عدسات �امیرات الصحافة الدولّ�ة، إذ قال 

 ٤دامكم، وأقّدس مقاومتكم، وأنحني أمام تضح�اتكم!"قلهم: "أنا أقّبل أ

 صورة المقاومة

أر�عة محاور هي التال�ة: المحور دقیق، قمنا �التمییز بین  وجهٍ بهدف وصف المقاومة اإلسالمّ�ة ب
في حین  ،والثاني �ضعها وجًها لوجه مع إسرائیل، العدّو الذي ال ُ�قَهر ،األّول �سرد صفات المقاومة �اّفة

أّما الرا�ع واألخیر  .أّن الثالث �صف المقاومین على أّنهم أشخاص �كّرسون ح�اتهم للصالة والتضح�ة
 غوب فیها أمام تضح�ة �هذه.فهو �عطي فكرة عن رّدة الفعل المر 

، أي عندما ٢٠٠٦في ما یتعّلق �صفات المقاومة، تأتي معظم تعل�قاتنا �عد نشوب حرب تّموز 
ا  من الشبی�ة الذین تمّكنوا من إ�قاف الطغ�ان واالستبداد ومنح النصر  �قسٍم صغیركانوا فخور�ن جد�

 عر�ّ�ة "الصادقة" �اّفة.في الدول ال مللطائفة الش�عّ�ة اللبنانّ�ة، أفي لبنان أ

ن المقاتلون �صّلون و�خصلون على المساعدة من عائلة النبّي، ا، �٢٠٠٦وفي أثناء حرب تّموز 
 لقد دفعوا دماءهم ثمن ذلك، وهو �ضّحون  ٥حّتى إّن �عضهم یؤّ�د أّنهم رأوا مالئكة تحارب إلى جانبهم.

�اختصار،  ٧ ما في قلو�هم ما عدا من اإل�مان.لقد تجّرد المقاتلون من �لّ  ٦�ح�اتهم من أجل المقاومة؛ 

 ٨.إّنهم أ�طال... أ�طاٌل یتمّتعون �موه�ة خارقة �اإلضافة إلى عقیدتهم

و�التالي، فإّن رّدة الفعل الطب�عّ�ة تجاه الصفات الحسنة والتضح�ات هذه تكمن في حما�ة 
تاّم للق�ام �ما  دادٍ ع، �قائهم على است، وأخیًرا١٠، وحصول هؤالء المقاومین على االحترام الفائق٩المقاومة

 !١٢ن �ضّر المقاومة و�ؤذیها هو خائنفإّن موفي المقابل،  ١١یلزم وتقد�م ما هو ضرورّي للمقاومة.

                                                   
 .٢٠٠٦خطاب السّید في حرب تّموز   ٤
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 صورة حزب هللا القائمة على أساس فر�ق الـ "ُهم" (اآلخر)

شتر�ة بین الش�عة إثنتان منها م :الذهنّي، �مّثل اآلخر ثالث مجموعات لطائفة الش�عّ�ةافي تصّور 
�اإلجمال، أي �صر�ح الع�ارة، القّوات اللبنانّ�ة من جهة، والسّنة، وال سّ�ما أنصار الحر�ري، من جهة 
أخرى. أّما َمن �عتبرون أنفسهم من الش�عة المتحّرر�ن أو غیر الملتزمین إلى أقصى الحدود، فهم �قّ�مون 

 ، بتعبیر آخر، فر�ق مغلق.حزب هللا على أّنه فر�ق آخر قائم في قلب الطائفة

ولكن، على الرغم من تصن�ف المجموعات هذا، فقد ُوِصَف حزب هللا �صوٍر �غلب علیها التمجید، 
 حّتى ولو �ان موسوًما �صورة دینّ�ة ثابتة.  

لدى أت�اع حزب هللا ومناصر�ه، هو  النساء الش�عّ�ات المعتدالتكذلك، فإّن أّول ما ترفضه 
من أجل المقاومة وح�اة حسن نصرهللا. ��ف ال وهو ُینَتَقد �شّدة ألّنه ینسب الشهداء التضح�ة �أطفالهّن 

إل�ه و�عتبرهم أوالده، مهّمًشا أهلهم ال سّ�ما عندما �قول إّن الحزب یدعو أهالي الشهداء إلى الدفن و�أّن 
 أوالدهم الشهداء غر�اء عنهم.

اس عن حزب هللا، ثّمة تعل�قات تنتقد طر�قة و�اإلضافة إلى الصورة المالئكّ�ة التي یرسمها الن
على المز�د من  يّ تعل�مهم الدین وتعتبر أّنهم �حّولون الناس عن إ�مانهم التقلیدّي و�دّر�ونهم �الحر 

، ١٤ومن هذه األمور نذ�ر ما یلي: فرض ارتداء الحجاب ١٣األصولّ�ة في ما یتعّلق بتطبیق الشر�عة.

الكامل للصالة الجماعّ�ة، ومجالس العزاء، ودوائر الدراسات  ؛ وتكر�س الوقت ش�هىحتّ  ١٥والتطّرف
. في الواقع، یرّوج حزب هللا لنفسه و�أّنه الضمانة للحفاظ على اإلسالم الحق�قّي والش�عة ١٦اإلسالمّ�ة

إّنه فر�ق محصور في مجتمٍع منفصل قائم �حّد ذاته، حیث �ع�ش مناصروه  خاّص. في النها�ة، وجهٍ ب
 سهم، حّتى ولو �انوا �سعون أح�اًنا إلى الق�ام �خطوات معّینة تجاه المجموعات األخرى.مغلقین على أنف

 صورة الموارنة الذهنّ�ة القائمة على أساس الـ "نحن"

 ٨٥تؤّ�د صورة "نحن الموارنة"، و ١٠٠شیر إلى تصّور ذاتّي وأخروّي، ثّمة تتعل�ًقا  ٢١٦من بین  
 ٦صورة تتحّدث عن العالقات المحتَملة بین الطائفتین، و ٢٥ تشیر إلى اآلخر الش�عّي، في حین أنّ 

 تعل�قات فقط تبّین نوعّ�ة العالقات بین الطائفة والدولة اللبنانّ�ة.    
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 "نحن" القّوات اللبنانّ�ة

ستكون مراجعنا التي تحوي مختلف الصور ذات الصلة �صورة "نحن الموارنة" غیر مكتملة إذا أبینا 
فئتین من الـ "نحن" في قلب الطائفة الواحدة.  و�التالي، فال غنى عن نقل الصور التي أن نمّیز ما بین 

یرسمها لنفسه �ّل من الحز�ین الس�اسیَّْین المتقابَلْین، و�ذلك تلك التي یتصّورها �ّل منهما عن اآلخر 
 المارونّي واآلخر�ن غیر المس�حّیین.

 المقاومة اللبنانّ�ة الحق�قّ�ة

أفكاًرا تجّسد  إلینات المحاَور�ن في الشّ�اح أّنهم من مناصري القّوات اللبنانّ�ة وقّدموا لقد أعلن عشرا
 موعة التي ینتمون إلیها و�دینون لها �الوالء التاّم.جتصّوراتهم التي �ح�كونها عن الم

لي: في التعل�قات الصادرة عن مناصري القّوات اللبنانّ�ة، الحظنا أّن تصّورهم للـ "نحن" هو ما ی
هم �جّلون أنفسهم ألّنهم قد قاتلوا أنّ نحن قمنا ببناء لبنان، و�حما�ة المس�حّیین، وصون دماء الشهداء. �ما 

 في سبیل الحفاظ على الهوّ�ة اللبنانّ�ة.

وهكذا، فإّن أولوّ�ات القّوات اللبنانّ�ة تتوّزع على المحاور التال�ة: الحفاظ على هوّ�ة لبنان (بلد حّر، 
، ومس�حّي على األرجح)، و�ناء دولة س�ادّ�ة، وتعز�ز الج�ش اللبنانّي ونزع سالح حزب هللا، قراطيّ و د�م

 ١٧وصون القّوات اللبنانّ�ة، وحما�ة القائد (سمیر جعجع)، وأخیًرا، الدفاع عن العائلة.

خاّص؛  وجهٍ عاّم والطائفة المارونّ�ة ب وجهٍ بدًال من هللا في المطلق، لدینا هنا الد�انة المس�حّ�ة ب 
و�دًال من الوطن �كّل مكّوناته الطائفّ�ة والس�اسّ�ة، لدینا هنا ال�مین المس�حّي الممثَّل �القّوات اللبنانّ�ة، 

 وأخیًرا، تحافظ العائلة على المنصب األخیر في القائمة من دون أّي تعدیل.

مل را�ة الحّرّ�ة والدفاع األعلى، شخًصا �ح لقّوات اللبنانّ�ةافي النها�ة، ُ�عتبر سمیر جعجع، قائد 
قد ُمِسَح تار�خه السلبّي �ّله ففي الواقع،  ١٩إّنه َمن �مّثل قناعات مناصر�ه. ١٨عن المس�حّیین في لبنان.

مع دخوله السجن مّدة أحد عشر عاًما، و�ذلك، فإّن جرائم القتل �ّلها التي سمح �حصولها �اتت الیوم أمًرا 
 من أجل الدفاع عن النفس. اطب�ع��ا في ظّل حرٍب �ان �ّل شيء فیها ُم�احً 
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 نی"نحن" العونیّ 

. فهم تماًما هي نق�ض تلك التي تتفّرد بها القّوات اللبنانّ�ة إّن الصورة التي یرسمها العونّیون ألنفسهم
یؤّ�دون أّنهم لم یذهبوا إلى الحرب �ما أّن التّ�ار، �حّد ذاته، لم �كن قائًما في زمن الحرب األهلّ�ة. وهم 

 . في حین أنّ وجٍه من الوجوه�عتبرون أنفسهم مثّقفین أكثر من غیرهم وال عالقة لهم �البلطجّ�ة �أّي 
 مناصري القّوات اللبنانّ�ة �عتبرون أّنهم منقذو المس�حّ�ة، �عتقد العونّیون أّنهم النخ�ة في قلب الطائفة.

 المواطنون الحق�قّیون 

خاّص على  وجهٍ ن بو كما سبق أن ذ�رنا، ال یت�اهى العونّیون بذهابهم إلى الحرب، بل یرّ�ز 
لتعاون ما بین مختلف األحزاب الس�اسّ�ة المستقبل الذي �حلمون ببنائه �حسب نموذج التعا�ش وا

والطوائف �اّفة. وهكذا، ت�قى القّوات اللبنانّ�ة عدّوهم األّول. إذ �ان التعاون مع حزب هللا أسهل في نظرهم 
على شخص الجنرال  لحريّ من التعاون مع القّوات اللبنانّ�ة. أّما الخطاب العونّي فهو �سّلط الضوء �ا

 ف القائم، بنظرهم، بینهم و�ین مناصري القّوات اللبنانّ�ة.م�شال عون وعلى االختال

و�التالي، یتّم وصف الجنرال عون �ما یلي: إّنه الرجل الوحید الصادق بین الس�اسّیین والمارونّي 
طائفته  إّنه الس�اسّي المس�حّي الوحید الذي �طالب �حقوق  ٢٠الوحید الذي �ستط�ع أن �مأل الفراغ الرئاسّي.

عاّم؛ فاآلخرون یتظاهرون بذلك، ولكّنهم ال �حّركون ساكًنا على أرض  وجهٍ  والمس�حّیین بخاّص  وجهٍ ب
 الواقع. وعلى الرغم من أّنه مقتنع �ضرورة ق�ام دولة علمانّ�ة، إّال أّنه ال یتوانى عن مالحقة حقوق طائفته.

صونها �حمي البالد و �حزب هللا) �عتقد العونّیون أّن التفاهم الذي تّم سا�ًقا (ورقة التفاهم بینهم و�ین 
تحتذي �ه  �جب أنوهكذا، فإّن نموذج التعا�ش الذي �قترحونه هو نموذج  ٢١من حرب طائفّ�ة جدیدة.

 األطراف �اّفة في البالد، ألّنه �مّثل أقصى حدود التعا�ش المشترك.

 صورة فر�ق الـ "ُهم" (الفر�ق اآلخر)

 م" (اآلخر)القّوات اللبنانّ�ة على أساس فر�ق الـ "هُ 

ال تختلف الفكرة الثابتة التي �كّونها العونّیون عن مناصري القّوات اللبنانّ�ة �ثیًرا عن تلك التي 
یرسمونها عن الش�عة. �كفي أن نصّنف هؤالء األشخاص في خانة "البلطجّیین"! لهذه التسم�ة ثالثة 

، وال سّ�ما في اللیل؛ ثانً�ا، هم یتقاتلون أس�اب هي التال�ة: أّوًال، إّنهم أشخاص �مضون وقتهم في الشوارع
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ن؛ وأخیًرا، هم �فّضلون لو �عود زمن الحرب أدراجه لكي ینهبوا مجّدًدا و�فرضوا یمع ش�عة أمل والعونیّ 
 سلطتهم.

 العونّیون على أساس فر�ق الـ "ُهم" (اآلخر)

�كثیر، فالمشهد مظلم من ل�ست الصورة التي یرسمها مناصرو القّوات اللبنانّ�ة عن العونّیین أوضح 
الجانَبْین. شعوران �س�طران على طر�قة التحّدث عن اآلخر: االحتقار واالستهانة. فكّل فر�ق �عتبر نفسه 

 وص��ا على الحق�قة.

في هذا الس�اق، �شتّد الهجوم على شخص الجنرال عون الذي غّیر س�استه خصوًصا �عد أن غلب 
ن وحزب هللا، محّقًقا �التالي حلم الش�عة األقصى: التدّخل في المجتمع طا�ع الموّدة على عالقته �السورّ�ی

المس�حّي. الهجوم �صّب �ذلك على العونّیین �حّد ذاتهم إذ إّنهم قد ابتعدوا عن المعارضة لكي یتحالفوا 
فتاح على مع العدّو األسبق. لقد ُوِصَم المناصرون والقائد �الخ�انة؛ خطیئتهم الكبرى أّنهم یدعون إلى االن

 الش�عة ونس�ان الحرب األهلّ�ة.

ون وفي هذا الس�اق، نالحظ أّن الهجوم الذي یتحّلى �طا�ع دینّي �مّیز الطرفین. فإذا �ان العونیّ 
نفسهم في قلب مجتمع مس�حّي محض، ال أینتقدون النزعة الطائفّ�ة لدى القّوات اللبنانّ�ة وانغالقهم على 

عة والذي سینتج منه الحًقا انتقاد العونّیین النفتاحهم الم�اَلغ ف�ه على الش� تفّوت القّوات اللبنانّ�ة فرصة
ضعون حّتى ��التدّخل في المجتمع المس�حّي،  ن فادحة للمس�حّیین �كّل، ألّن الش�عة، ما إن یبدأو  خسارة

ه. وهكذا، أیدیهم على األرض والسلطة المس�حّ�ة، ولن یتمّكن أحد من ردعهم، وال حّتى الجنرال عون نفس
 ن ُ�عَتَبرون مس�حّیین مزّ�فین.  یفإّن العونیّ 

 الش�عة على أساس فر�ق الـ "ُهم" (اآلخر)  

التعل�قات التي تذ�ر الش�عة الضوء على الصورة األساسّ�ة التي یّتخذها الموارنة عن الش�عة،  ُتسّلط
ه الطائفة إلى التعبیر عن نفسها �غّض النظر عن رأیهم �حزب هللا أو �س�استه. إّنها صورة تبرز حاجة هذ

في مجتمٍع لم �عترف بهم �قدر ما �انوا یر�دون، قبل وصول اإلمام موسى الصدر. إّنها أ�ًضا صورة 
د الزوجات، والطر�قة التي یتعامل بها الرجال مع المرأة واألوالد. إّنها انتقاد للتر��ة المغلقة على لرفض تعدّ 

لصاعدة، وال سّ�ما على المستوى الدینّي. �اختصار، �عتبر الموارنة أّنهم أقّل ذاتها والتي تتلّقاها األج�ال ا
 شأًنا منهم في �ّل ما �فعلون وفي ما هم عل�ه!

ل�س سوى القلق الشدید من هذه الطائفة التي تتضاعف أعداد  اقو��  اكذلك، الحظنا أّن هنالك شعورً 
تبر هذا االنتشار س�اسة تهدف إلى األخذ بزمام السلطة معتنقیها یوًما �عد یوم وتنتشر في �ّل مكان. وُ�ع

؛ إّنها طر�قة المختلفةفي البالد عبر مبدأ األغلبّ�ة. و�طر�قة ذ�ّ�ة، �شترون األراضي والبیوت في المناطق 



٩ 
 

في الواقع ل�ست سوى غزو م�ّطن. وهكذا، سیتمّكنون  وهيقد تبدو للوهلة األولى و�أّنها مسیرة اندماج، 
 أم �قّوة العدد. الید على السلطة أ�قّوة السالح  من وضعیوًما ما 

نظّن أّن القلق هذا �عود إلى أس�اب عدیدة، هي: ذاكرة الحرب والمواجهات الدائمة، والشائعات التي 
ال تفلح سوى بتضخ�م مشاعر الخوف، وفي النها�ة، الشعور �الخسارة الذي �س�طر على الطائفة 

، والذي تفاقم مع واقع ق�ام دولة هّشة وضع�فة عاجزة ١٩٩٠إطالق النار العام ن تّم وقف أالمارونّ�ة �عد 
أمام ازدهار حزب هللا على المستو�ات �اّفة، على صعید قّوته الس�اسّ�ة، أو قدرته الشرائّ�ة �فضل تدّفق 

 اعدته الشعبّ�ة، أو قّوته العسكرّ�ة.قاألموال من إیران، أو صورته المقّدسة في نظر 

ن ننهي الدراسة هذه، ال بّد من أن نشیر إلى تصّور ذلك الش�عّي اآلخر، نعني بذلك وقبل أ
مناصري أمل. على هذا المستوى، ما من فروقات في التعبیر، فالكّل موافق على أّنهم "بلطجّیون". حّتى 

 .نفسها ناصري أملمحزب هللا �حتفظون �صورة  ي إّننا قد الحظنا أّن مناصر 

 "الموارنة" / و"ُهم الش�عة العالقات بین "نحن

خاّص عن التفاهم الس�اسّي الذي  وجهٍ تحّدث الموارنة الذین أشاروا إلى العالقات بین الطائفتین ب
حصل بین حزب هللا والتّ�ار الوطنّي الحّر: ثّم تكّلموا على الزواج المختلط، وأخیًرا على التعا�ش 

 لكرام من دون أن یتّم تكرارها.المشتَرك. ثّمة موضوعات أخرى أ�ًضا مّرت مرور ا

ن �وفي هذا الصدد، فإّن التعل�قات على الزواج المختلط تأتي في الصّف الثاني. ذلك أّن المحاَور 
 مالنت�جة هذه: األولى هي الخوف من عد انذا النوع من الزواجات. فكرتان تترجمهجم�عهم �حجمون عن 

 والثان�ة في مسألة الحّرّ�ة الدینّ�ة. ،٢٢التعا�ش مع العادات المت�اَدلة والتأقلم معها

أّما فكرة التعا�ش فلقد تّم ذ�رها مّرات عدیدة وعلى مستو�ات مختلفة. فالعالقة بین أعضاء الطائفتین 
، أو تعاون مشترك بین المواطنین ٢٤، أو عالقات قائمة بین زمالء في العمل٢٣قد تكون عالقات صداقة

 .  ٢٥أو الجیران

وجه التعا�ش، من دون أن یتطّرقوا إلى المشكالت ذات أعض �فتین �مجملهم كما ذ�ر أعضاء الطائ
الطا�ع العالئقّي. لم یتعّمق أحد في الموضوع، ولم �جرؤ أحد على التحّدث عن الواقع الذي نع�شه في 

دیث. من األحا �ّل��اح�اتنا الیومّ�ة. �ّل شيء دخل في خانة المجاملة. فالمعرفة المت�ادلة اختفت مالمحها 
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في المقابل، ما ورد في أحادیثهم �ان ین�ع من األحكام المس�قة ذات الطا�ع الدینّي من ناح�ة الش�عة، 
 وذات الطا�ع األخالقّي من ناح�ة الموارنة.

أّما التعل�قات التي تذ�ر العالقات بین أعضاء الطائفة المارونّ�ة والمجتمع اللبنانّي �كّل فعددها 
ما من وجود فعلّي ألّي تصّور و من الجانب الش�عّي. ما من فرق على هذا المستوى. سّتة، و�قابلها أر�عة 

ا، ولكّن اإلشارات  سر�ًعاآخر الدولة. ذلك أّنهم تكّلموا على الموضوع  هو بتعبیرٍ  لمجتمع مشتَرك جد�
في  لشر�عة"،إلى ا"قوانین الدستورّ�ة المشتَركة، ألّن الش�عة ال �عودون سوى إلى الالحق�قّ�ة ال تمّت �صلة 

 !ینحین �عود الموارنة إلى قادتهم الس�اسیّ 

  الخاتمة

من خالل تحلیل األحادیث، نستط�ع أن نفهم الخبرة المعرفّ�ة التي یتمّتع بها أعضاء الطائفتین تحت 
ل االنقسام الذي وّلدته الحرب ل�س مجّرد انقسام جغرافّي، بل یتخّطى المكان ل�ص الدراسة. نالحظ إًذا أنّ 

إلى مستوى العالقات والتصّورات، حّتى في قلب الطائفة نفسها أي بین حز�ین س�اسیَّْین، إذ نجد أّن 
، شأنه ش على ن األحكام المس�قة. على المستوى الدینّي، یلقي الناس االّتهامات �عضهم أاالنقسام مدوٍّ

لفي أنفسنا صارمین ات أخرى، نو�ساًرا، ففي �عض األح�ان نكون في غا�ة االنفتاح، وفي أوق �میًنا �عض
ا. على ال األوحد للحق�قة، تلك الحق�قة  قد أّنه المنقذ الوحید والحلّ عتتو�ین الس�اسّي والوطنّي، الكّل �مسجد�
 لتص�ح مطلقة في �ّل فر�ق. هاعالمالتي تتغّیر مَ 

الد، ولكّنه �ذلك أّما اآلخر، ذلك المختلف، فهو الطائفة الدینّ�ة التي تسعى إلى وضع یدها على الب
 .الحزب الس�اسّي اآلخر المتحالف مع آخر ال �ش�ه غیره

في �عض األوقات، �سود الخوف، وأح�اًنا، �س�طر االحتقار، وفي �ّل األزمان، ته�من الثقة 
 المنعدمة!

ومن المنظار هذا، تبدو الصورة قاتمة، فالطائفة األوسع الممثَّلة �الدولة غیر متواجدة أصًال في 
رات الطرَفْین. �ّل طائفة تكتفي بنفسها و�ما تمّثل، إذ إّنها أص�حت فوق المستوى الوظ�فّي، �معنى تصوّ 

 أّنها أص�حت تمّثل الدولة �أفرادها.

وهكذا، �حسب ما قیل، فإّن أعضاء الطوائف جم�عها، من أجل ال�قاء، ل�ست �حاجة، في الواقع، 
 مهما �انت طب�عتها.     سوى إلى طائفتها الدینّ�ة لكي تلّبي حاجاتها،

 

 


