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قراءة تاريخية تحليلية في خصوصيتنا السياسية واالجتماعية
هيام جورج مالط: لبنان منارة الشرق وفجر الحرية

كتاب الشهر

بادوات  مالط  جورج  هيام  اللبناين  االجتامع  وعامل  املحامي  يستعني  االدىن"،  الرشق  يف  والدميوقراطية  الحرية  نشأة  "لبنان  يف 
السوسيولوجيا وعلم التاريخ، الستعراض مصادر نشأة املجتمع اللبناين وخصوصيته ومتيزه يف الرشق، مقدما منوذجا مل يسبق له مثيل

"قد يظهر تاريخ لبنان محدود الشأن قياسا اىل 
احداث طبعت القرون الخمسة االخرية. غري ان 
تاريخ الرجال والنساء فيه، عىل امتداد تلك القرون 
الخمسة، يشهد عىل مواقف واكتسابات سياسية 
فريدة،  واقتصادية  واجتامعية  وثقافية  وتربوية 
املفكر  تتيح بتكدسها وتآلفها فرتتئذ، ان يخرج 
باستخالص  اليوم  واملحلل  والباحث  السيايس 
صورة واقعية ملجتمع متعدد الطوائف تطور يف 
الجبل اللبناين وشع اثره يف املدى املجاور، فضيلته 
االوىل تجنب االمحاق، والشهادة عىل بزوغ فجر 

الحرية والدميوقراطية يف الرشق االدىن". 
بهذا املقتطف من مقدمة كتابه الجديد "لبنان 
االدىن"  الرشق  يف  والدميوقراطية  الحرية  نشأة 
التي  الرسالة االساسية  )"نوفل"(، ميكن اختصار 
يود املحامي وعامل االجتامع اللبناين هيام جورج 
مالط توجيهها اىل القارئ. العمل الجديد ينضم اىل 
سلسلة من املؤلفات يف القانون واالدب والتاريخ 
وعلم االجتامع، اضافها مالط اىل املكتبة اللبنانية 
والعربية. نربة متفائلة لكن واقعية وعقالنية يف 
النظر اىل هذا البلد الصغري الذي يشكل منوذجا 
حضاريا وانسانيا يف الرشق، رغم موقعه الجغرايف 
تاريخي  تجاذب  موضع  جعله  الذي  الحساس 
وسيايس، ورغم املشكالت والتحديات والغليانات 

التي اختربها. 
منذ البدء، يربر املؤلف عنوان الكتاب املتفائل، 
السيايس  "االختبار  من  استوحاه  انه  قائال 
واالجتامعي والثقايف واالقتصادي للبنان يف محيط 
داللة  ذات  خربة  وهي  املتوسط،  البحر  رشق 
رغم ازمات سياسية ونزاعات عرفها خالل فرتات 
ساطعة  شهادة  وانها  عام 1975.  منذ  متقطعة 
اليوم،  السيام  املضطرب،  االدىن  الرشق  هذا  يف 
بانهيار انظمة سياسية ال تنشأ يف اعقابها انظمة 
فاستنادا  والعصامية.  بالطأمنينة  توحي  جديدة 
اىل مقاربة سوسيولوجية سياسية ال ترتبط فقط، 
او مبارشة، بالحدث وتواريخه، سنحلل مختلف 
العنارص التي تكون املجتمع، بهدف التعرف اىل 

لبنان بصفته مجتمع تالقي املكونات والتأسيس 
بزوع  قارب  والرابع  الالحق،  اللبناين  للمجتمع 
االوىل  العاملية  الحرب  عشية  الحداثة  فجر 
الرشق  دول  بانشاء  الخامس  الفصل  واختتم 
االدىن الحايل بدءا من عام 1920. وانهى املؤلف 
الكتاب باستعراض التوجهات االساسية للمجتمع 
اللبناين املتمثلة بعدم التالؤم مع مفهوم االكرثية، 
ورفض االستبداد والالتسامح، والعيش االسالمي 

املسيحي.
املؤسساتية.  بنيته  يف  فتي  لبنان  ان  مالط  يرى 
اعالن  بعد  االوىل  تعترب  البنية  هذه  ان  صحيح 
من  االول  )يف  الكبري  لبنان  دولة  غورو  الجرنال 
 1915 بني  كانت  املنطقة  ان  اال   ،)1920 ايلول 
سيطرة  تحت  واليات  اىل  مقسمة  و1918 
االمرباطورية العثامنية. وانطالقا من ذلك، يتوقف 
مليا عند مكونات جبل لبنان النها "الزمت بروز 
اىل  الالحقة"  واالجتامعية  السياسية  املؤسسة 
جانب محطات اخرى ساهمت يف نشأة املجتمع 
ما  "الذي  اللبناين  واالقتصادي  والثقايف  السيايس 
زال يقوم عىل مرتكزات ذلك املجتمع بالذات". 
شكل  االسرتاتيجي،  الجغرايف  املوقع  جانب  اىل 
املسيحية  الطوائف  ملختلف  حضنا  لبنان  جبل 
االشتغال  عىل  اكبت  التي  والدرزية  واالسالمية 

باالرض.
الخصوصية  هذه  ان  اىل  هنا  املؤلف  ويشري 
السوسيولوجية لهذه الظاهرة املتعددة الطوائف 
يف جبل لبنان منذ القرن التاسع عرش، تكرست يف 
نصوص دستورية ومؤسساتية، فاتاح هذا التطور 
التي  للطوائف  لبنان  جبل  يف  االمارة  تأسيس 
يضمها، مام سمح لطوائف اخرى بان تجد فيه 
ملجأ وامانا ومالذا من االضطهاد. ويرى املؤلف ان 
الطائفية تبدو يف جوهرها جزءا ضالعا يف تكوين 
لبنان، مؤكدا ان السياسيني مل يخرتعوا الطائفية 
احد  انها  مارسوها وفق مصالحهم، يف حني  بل 
املقومات التي بني عليها لبنان. لكن مامرستها 
الخاطئة حولتها علة العلل. فعرب التاريخ، بدت 

رسيعا، سيمهد هذا التطور االجتامعي والرتبوي 
"جمعية  اولها  جمعيات  لتأسيس  بريوت  يف 
"تثقيف  اىل  هدفت  التي   ،1836 عام  الرتبية" 
السورية  "الجمعية  ثم  منه"،  واالستفادة  الفكر 
للعلوم واالداب" )1852 ــ 1847( التي جمعت 
اعالما محليني واجانب اطلقوا نقاشا يف مجاالت 
عدة من بينها "رائد تعليم املرأة" االديب واملريب 

واملعلم بطرس البستاين )1819 ـ 1883(. 
كل هذه العوامل افضت اىل احتالل لبنان موقعا 
استثنائيا عىل الخارطة رغم صغر حجمه، وموقعه 
الجغرايف الذي جعله يتاثر مبحيطه ومبا يجري فيه 
من نزاعات وحروب ومتزقات اولها اليوم "تفكيك 
وكردية،  وشيعية  سنية،  كيانات  نشوء  العراق، 
االرهاب،  وانتشار  سوريا،  يف  وعنف  وحرب 
الشيعي،  واالسالم  السني  االسالم  بني  والرصاع 
وتداعياته بني ايران ودول الخليج، واعادة بروز 
مرص،  يف  السياسية  الساحة  عىل  الجيش  دور 
وظهور الدور املتجدد لرتكيا وايران عىل شواطئ 

املتوسط" بحسب املؤلف. 
يرى مالط انه رغم الحروب واالزمات السياسية 
اىل  ادت  التي  املكونات  فإن  لبنان،  التي عاشها 
نشأة مجتمع تاريخي مل ينب وفق اي نسق سابق 
يف الرشق، زودته "يف تطوره االجتامعي والسيايس 
بالقدرة عىل ان يظل ملتزما باجابات ثالث عن 
املجتمع  يف  الحساسية  شديدة  ظواهر  ثالث 
متعدد  مجتمع  يف  السياسة  مامرسة  املجاور: 
االقليات، ما يؤدي اىل عدم مالمئة ملفهوم االغلبية 
العيش  وحوار  والالتسامح،  االستبداد  ورفض 
االسالمي املسيحي". اذ ال وجود للبنان من دون 
هذه الركائز الثالث رغم االختبارات القاسية التي 

عاشها البلد عىل رأسها الحرب عام 1975. 
"ضحية  هو  لبنان  ان  اىل  هنا  مالط  ويخلص 
منذ  بكرثة  موعودة  اراض  يف  معذبة  منطقة 
تاريخ سحيق، ويف اجيال للرشق االدىن، ذبحتها 
العام،  للصالح  االخالص  افتقدت  سياسات 
ملفوفة باالستبداد وفساد اخالقي ومادي. لذا، 
فان دوره ان يكون مثاال ملجتمع سيايس تسوده 
ليربايل  اقتصادي  ومجتمع  صعبة  دميوقراطية 
مدعوم بالتزام فردي شجاع للعيش. فمواجهة 
الشخصية  عىل  تدل  السياسية  التحديات 
االساسية ملجتمع عرف كيف ميسك باالمكانات 
التاريخ عىل  القدر يف  املطروحة ليستمر رفيع 

اعىل دروبه الخطرة". 

غالف الكتاب. 

تزامنها، وهو الذي ادى عرب العصور، اىل انبالج 
فجر مجتمع اصيل ال شبيه له يف هذه البقعة من 
االرض )...( هذا الكتاب يتطلع اىل احياء تشبب 
انتمى،  طائفة  اي  اىل  وصالبته،  بكيانه  اللبناين 
النه عرف كيف يتكيف يف وجه البحر املتوسط 
مع بيئة جغرافية صخرية وقاحلة يستخرج منها 
قوة وامنا، ويخلق روح املقاومة لجبه التهديدات 
التهديدات  والخارجية، ويتحمل هذه  الداخلية 
وتعسف  وفساد  كراهية  من  تحمله  ما  مع 
وجشع، وهي امور قامئة يف الرشق، يف االمس كام 
اليوم، يف مجتمع يتطلع فيه الرجال والنساء اىل 
امكان االستمرار يف الوجود قبل البقاء عىل قيد 

الحياة". 
مقاربة  لفهم  رضورية  الطويلة  املقدمة  هذه 
الكتاب، ومحتواه ورسالته واملنهجية التي عمل بها 
املؤلف. فالكتاب يتجاوز التاريخ الحديث التقليدي 
التاريخ  وعلم  السوسيولوجيا  بادوات  ليحلل 
مصادر نشأة املجتمع اللبناين وخصوصيته، معتربا 
اياه منوذجا مرجعيا لتطور سيايس ال يستهدي بأي 
من النامذج القامئة يف البحر املتوسط. هو ليس 
مقاربة تاريخية، بل تحليل سوسيولوجي سيايس 
يستند اىل عرض تأليفي منطقي لتالقي مكونات 
شخصية  يف  راسخة  الصالبة،  شديدة  مجتمعية 
"اضطرابات  ان  يبدو  التي  االساسية  املواطن 
تبقى،  وقد  كانت،  السياسات  ومساوئ  التاريخ 

عاجزة عن تحجيمها او القضاء عليها".
انطالقا من هذه املقدمة الوافية، قسم املؤلف 
فتناول  عدة،  بابواب  فصول  خمسة  اىل  عمله 
اللبناين يف اطار  الفصل االول تطور املجتمع  يف 
البحر املتوسط الذي "طاملا مثل الحرية واالمل 
لسكان هذه البالد التي تعرضت ملختلف اشكال 
احداثا  الثاين  الفصل  قارب  فيام  الفتوحات"، 
العثامين  الفتح  من  بدءا  لبنان  تاريخ  حددت 
عام  لبنان  جبل  امارة  وتأسيس  االدىن  للرشق 
من  العثامين  االنسحاب  اىل  وصوال   ،1516
الرشق االدىن. وتوقف الفصل الثالث عند جبل 

لجهد مجتمعات يف  تكريسا  لبنان  الطائفية يف 
حفظ تاريخها وتراثها وروحية التعاون يف ما بينها 
هذا  بروحية  اخرى  مجتمعات  مع  والتعايش 

الهدف. 
اىل جانب هذه البنية السياسية التي تكرست يف 
الرتبية  شكلت  والدستورية،  القانونية  النصوص 
املستويني  عن  املعربة  املظاهر  احد  والتعليم 
يف  انطلقت  اذ  لبنان.  يف  واالجتامعي  السيايس 
مؤسسات  وطرابلس  بريوت  يف  كام  لبنان  جبل 
بسامت  ومتيزت  الطابع،  دينية  ابتدايئ  تعليم 
املؤلف.  بحسب  والشمولية  والتنوع  الحداثة 
ويشكل الكتاب املدريس الذي اصدرته املطبعة 
الكاثوليكية عام 1882 تحت عنوان "مجاين االدب 
يف حدائق العرب" لالب لويس شيخو اليسوعي 
الفكري.  والجهد  التعليم  صالبة  عىل  منوذجا 
العريب،  االدب  خزانة  يف  ما  افضل  الكتاب  ضم 
شعرا ونرثا، عىل اختالف فنونه وموضوعاته، من 
والحكم  املواعظ  اىل  والوصفيات،  الوجدانيات 
والزهد، اىل الجغرافيا والتاريخ والسري، اىل العلم 
مختلف  يف  جائال  والحيوان،  والنبات  بالجامد 
لقد  االنحطاط.  اىل طور  الجاهلية  من  العصور 
اضحى هذا الكتاب مرادفا لكتاب التعليم العريب. 
البابا  افتتح   ،1584 عام  يف  انه  املؤلف  يضيف 
يف  املارونية  املدرسة  عرش  الثالث  غريغوريوس 
روما، مام شكل منعطفا حاسام للتطور االسايس 
يف مجتمع جبل لبنان. وارسل البطريرك املاروين 
سنة 1515 ثالثة كهنة اىل روما لدراسة الالتينية 
وعلوم العرص، ما "مثل دليل انفتاح للموارنة عىل 
من  والتمكن  االنتشار  بعامل  واالتصال  العرصنة 
مفاهيم مل تكن متوفرة عرصئذ يف الرشق االدىن". 
وبدأت العائالت املسيحية ترسل اوالدها الصغار 
للدراسة يف روما وتحصيل العلوم املختلفة. وبدءا 
من القرن التاسع عرش، دخلت املجتمع اللبناين 
مناهج جديدة، وانطلقت كلية الطب يف الجامعة 
 1867 سنة  واعتمدت  بريوت،  يف  االمريكية 
ثم  هارفرد،  جامعة  يف  الجامعي  الطبي  املنهج 
تبنت جامعة القديس يوسف لالباء اليسوعيني 
تسنى  ما  العايل،  التعليم  يف  الفرنسية  املناهج 
التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  "منذ  للبنانيني 
عرش اكتساب االدوات وطرائق املعرفة الحديثة 
من دون ان يسافروا"، اىل جانب احتالل مسائل 
والجهوزية  والتنوع  واالنفتاح  والتعليم  الرتبية 
اللبنانية.  الشخصية  يف  اساسيا  موقعا  الفكرية 

النرش والطباعة والتاليف  اضف اىل ذلك حركة 
التي نشطت منذ عام 1734 مع ظهور صحف 
وكتب ومطبوعات مبختلف اللغات ويف مختلف 

املجاالت. 
والفكرية  التعليمية  الحركة  هذه  خضم  يف 
مرسحي  عرض  اول  ان  تاريخيا  ثبت  واالدبية، 
بريوت سنة 1847 مع  االدىن شهدته  الرشق  يف 
اىل  اقتبسها  التي  "البخيل"  موليري  مرسحية 
العربية مارون النقاش )1817 - 1855( وقدمها 
يف بيته يف شارع الجميزة. هذه املرسحية كانت 
نابعة من "ارادة التطوير الثقايف، اذ بنى مارون 
النقاش اول صالة للتمثيل، ولعب فيها مرسحيات 
اخرى منذ 1851، فزود بريوت بامتياز جعلها اول 
االوبرا يف  الرشق متتلك مرسحا، فدار  مدينة يف 
القاهرة مل تنب اال بعد 18 سنة من ذاك التاريخ". 

دور لبنان ان يكون مثاال 
ملجتمع سياسي تسوده 

ديموقراطية صعبة 
ومجتمع اقتصادي ليبرالي


