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إلى العدد المقبل

اىل  املرء  تحيل  اللبنانية  الهوية  تغمر  التي  الغرابة 
سبب استعصائها اىل هذا الحد. 

الرياح  اخذته  او  سياسية،  بازمة  لبنان  مر  فكلام 
ما  اول  واحداث،  حروب  اىل  والخارجية  الداخلية 

َيحُض هو سؤال الهوية. 
ينادي  من  وغريه  بـ"االكرب"  ينادي  من  هناك 
انعدام  الدوام  عىل  سببه  هذا  كل  بـ"االصغر". 
او  او طائفية  دينية  لصالح هويات  الوطني  الوالء 
مذهبية. يحصل هذا يف حني ان ما يواجه البلد امنا 

يواجه اللبنانيني عمومهم شاؤوا ذلك ام ابوا.  
العامل، حتى يف الحضارات املتنوعة،  يف كل بلدان 
كانت مجموعة من الصفات املشرتكة هي ما متيز 
االشخاص عن غريهم.  لكتلة من  الوطني  االنتامء 
الهوية الوطنية عىل معناها املجرد، تخص ارتباط 
ثابتة  هوية  اي  عنارص  لكن  بوطنه.  فرد  كل 
الواحد  والتاريخ  الدولة،  جغرافية  من  تتشكل 
كالنظام  التقليدية  العوامل  اىل  اضافة  العيش،  يف 
كانت  سواء  والواجبات،  والحقوق  االقتصادي 

فردية ام جامعية. 
اللبنانية  الوطنية  الهوية  عىل  القلق  من  يزيد  ما 
االشخاص  هجرة  عىل  تنطوي  التي  الهجرة  هو 
فاالزمة  حاليا.  لبنان  يشهده  ما  وهذا  والعقول، 
ايجاد  يف  اللبنانيني  توحيد  يف  نجحت  ما  العامة 
الحلول للنهوض من االنهيار املريع. والكل يترصف 

عىل انها ازمة فردية يواجهها كٌل عىل هواه.
ما ال ميكن القفز فوقه يف موضوع الهوية الوطنية، 
هو نظرة كل جامعة وطائفة ومذهب اىل ذواتهم، 
واىل دورهم يف هذا الكيان. ناهيك بنظرة هؤالء اىل 
بني  التأسيس"  "اساطري  اساس  البعض عىل  بعضهم 
اللبنانيني  نقلت  النظرة  هذه  وكبري.  صغري  لبناننْي: 
من حرب اىل اخرى بال هوادة. كلهم مل يتعلموا ومل 
يستخلصوا الدروس والعرب، فكانوا يعيدون التاريخ 
بشكل مأساوي ورهيب. لقد صار مستحيال العودة 
النداءات  هو  استحالة  واالكرث  غابر.  تاريخ  اىل 
نزوع  عن  وهناك  هنا  من  تصدر  التي  املتوزعة 

لـ"فدرلة" صارت عصية يف ظل التداخل الدميوغرايف 
االجدى  من  يكون  قد  الوطنية.  املشرتكات  وتراكم 
الفيلسوف  اىل  املجنونة  اللحظة  هذه  يف  العودة 

توماس هوبز عن التعدد يف اطار الوحدة.
مبنازل  "بيت  كتابه  يف  صليبي  كامل  املؤرخ  يقول 
كثرية: الكيان اللبناين بني التصور والواقع": "اذا كان 
تخلق  ان  مكان،  اي  يف  البرش،  من  مجموعة  ألية 
لنفسها شعورا بكونها جامعة سياسية، وان تحافظ 
عليه، فال بد من ان تكون لها رؤية موحدة ملاضيها. 
الغرض  التاريخ املتصور كافيا لهذا  وكثريا ما يكون 
يف املجتمعات التي يسودها تضامن طبيعي، ومنها 
من  تحّدرا  لنفسها  تزعم  التي  والعشائر  القبائل 
فتعزز  خياليني،  ابطاال  وتكرّم  اسطوريني،  اجداد 
او  القبيلة  منها  تتكّون  التي  العنارص  بني  التالحم 

الواحدة".  العشرية 
قد يكون ما قدمه صليبي يف هذه الرؤية العميقة 
آن.  يف  واالجوبة  االسئلة  من  الكثري   ،1988 عام 
االسئلة واالجوبة كالهام يف حاجة اىل جهد وطني 
صنعناه  الذي  البغيض  املايض  لتجاوز  مشرتك 
بايدينا، ال بل ساعدنا من تدخل بشؤوننا يف صنعه. 
لكن االكيد هو ان االسئلة املطروحة علينا هي من 
بالعيش  قرار  هناك  يكن  مل  اذا  مبكان،  الصعوبة 
املشرتك، وان مل يكن هناك متسك بـ"لبنان الرسالة"، 
كام جاء يف االرشاد الرسويل. يف هذا السياق، تصح 
الله  نرص  مار  الراحل  البطريرك  مقولة  صحة  اميا 
بطرس صفري يوم قال ان "املوارنة خلقوا من اجل 
يدركوا فعال،  ان  الجميع  االن مطلوب من  لبنان". 
ومل  لبنان  اجل  من  خلقوا  انهم  واحدة،  ملرة  ولو 

يخلق لبنان من اجلهم وحدهم.
قبل هذا وبعده ستبقى هوية لبنان: هوية صعبة.
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