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 مقدمة

 

مستقبل األقليات الدينية على المحك، كان لبنان في خضم إقليم مضطرب، حيث يبدو 

مليون نسمة فقط 5.4دولة يبلغ عدد سكانها  الديني وهو عبارة عنتنوعه ب اروفدائماً مع
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 ،

.طائفة دينية مختلفة بين سكانها 81تستضيف أكثر من مليون الجئ، وتعترف رسمياً بـ 
2
  

 

فتاريخ البالد يشير إلى احتمالية تصاعد  .التنوع في لبنان أيضاً تحديات كبيرة يمثل

اق أوسع حيث يدمر العنف الطائفي كالً من العراق وسوريا، التوترات الدينية، خاصة في سي

الحرب في سوريا على وجه التحديد تؤثر على . لق صدوع في جميع أنحاء المنطقةويهدد بخ

 .استقرار البالد وتثير التساؤالت حول مستقبل أقلياته

 

وهي . نإلى دراسة الوضع الحالي لألقليات الدينية بلبنا ، تهدف هذه الورقة البحثية

ضافة إلى بحوث ميدانية والتقارير اإلعالمية القائمة، باإلتعتمد على استعراض مكتبي للمواد 

النشطاء المنتمون إلى ومقابالت مباشرة مع أعضاء الطوائف الدينية المختلفة، بما في ذلك 

، نظمت 5185تشرين األول عام /أكتوبر 54في . معترف بهم حالياً الغير الجماعات 

بيروت، جمعت مختلف نشطاء األقليات في  مستديرة  طاولةحقوق األقليات الدولية مجموعة 

وتم مشاركة النتائج األولية . الدينية والخبراء والمحللين من لبنان والمنطقة على نطاق أوسع

تستند هذه الورقة البحثية على بعض من هذه . لهذا البحث ومناقشتها مع المشاركين

إبراز بعض أوجه عدم المساواة وثغرات الحماية التي  وتهدف إلى. المناقشات والتوصيات

تواجه األقليات في البالد اليوم، استناداً إلى الديناميات اإلقليمية والتهديدات القائمة التي 

 .تواجه األقليات

 

 مجموعة 

 حقوق 

 األقليات 

 ةــالدولي



وقد تم . تهم خالل البحثاتشكر مجموعة حقوق األقليات الدولية جميع الذين قدموا شهاد

كما تشكر المجموعة أيضاً جميع من . ألسباب أمنية التفاصيل الخاصة بهمحجب أسمائهم و

 .ماتهممساهالمستديرة على أفكارهم و طاولةشارك في ال

 

 معلومات خلفية عن الدولة
 

شكل وهو  – إلى فترة أبعد من الزمنلبنان في  بينما يمكن تتبع تاريخ النظام الطائفي 

لطة السياسية والمؤسسية بين الطوائف الدينية المختلفة من أشكال التوافق حيث يتم توزيع الس

إال أن نظامها الحالي يعتمد على اتفاق غير مكتوب مثير للجدل إلى حد ما، يعرف باسم –

من قبل الطوائف الدينية المهيمنة في لبنان  8451وقد تم وضعه عام .  الميثاق الوطني

، وهدفه المعلن هو توحيد (المسلمينالمسيحيين والسنة من  من بالدرجة األولى أهلها)

 .لبنان تحت هوية وطنية واحدةفي  المعتقدات الدينية 

 

الكثيرون  مع اعتقادوقد مهد هذا الميثاق الطريق لتقسيم السلطة على أسس دينية، حتى 

، 8415اعتمد الميثاق الوطني على التعداد السكاني لعام : بطريقة غير متوازنةأن ذلك قد تم 

لبنان، في تخصيص المقاعد البرلمانية بين في أجري  للسكان رسمي إحصاءوهو آخر 

 .على الترتيب 4إلى  6المسيحيين والمسلمين اللبنانيين على أساس نسبة 

 

عاماً، أصبحت الطبيعة  84، التي استمرت 8494ومع اندالع الحرب األهلية عام 

ظاهران  ،قبل مختلف الطوائف الدينيةلبنان، واالستياء المتزايد من في الهشة للوفاق الطائفي 

، تم التصديق على 8414تشرين الثاني عام /وفي نوفمبر .للعيان بشكل ال يمكن تجاهله

وفي حين نسب . المملكة العربية السعوديةفي الطائف  مدينة في" وثيقة الوفاق الوطني"

حرب األهلية الفضل من قبل البعض إلى اتفاق الطائف، كما هو متعارف عليه، بإنهاء ال

إال أنه في الواقع تم بفضل االستعداد العام بين األطراف المتحاربة لوقف األعمال الطويلة، 

 .العدائية، وااللتزام اإلقليمي والدولي األوسع لوضع حد للصراع

 

، إال أنه لم يحدد  هدف علمانيا كلبنان مستقباللعلى الرغم من أن اتفاق الطائف قد حدد 

زاد من إضفاء الطابع  ، فقدوعوضاً عن ذلكزمنياً لتحقيق علمانية الدولة،  شروطاً أو جدوالً 

التساوي بين المجتمعين تم تقسيم ميزان القوى بو .المؤسسي على الطائفية السياسية بلبنان

مسيحي، كما تم تقليص السلطات الممنوحة للرئيس الذي جرى العرف على أن المسلم وال

 .يكون مسيحياً مارونياً 

 

ظلت  المتعددةاللبنانية  الطوائفالرغم من السالم النسبي الذي حققه االتفاق، إال أن وب

بسبب التهديد بالحرب والصراعات منذ ذلك الحين، في حالة شبه مستمرة من التأهب 

وقد أخذت التوترات بين الطوائف . الذي كثيراً ما يستغل من قبل نخبتها السياسية ،الداخلية

بين  يما منذ بدء الصراع في سوريا، واألبعاد المتزايدة للتفاعالت ماال س، االزديادفي 

 . األديان على مدى السنوات القليلة الماضية



راء تدفق أعداد كبيرة من من ج لبنانواجهها يوتتفاقم التحديات الداخلية العديدة التي 

. ساسية واألمنقدرته على توفير الخدمات األ امتحانأدى إلى  مماداخل البالد،  الالجئين

مقيمين في البالد منذ عام فباإلضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة من السوريين والفلسطينيين ال

.الجئ وطالب لجوء من دول أخرى مسجلون بلبنان 1111هناك أيضاً ، 8451
3
وقد شهدت  

اندالع من الالجئين داخل لبنان، خاصة في أعقاب  اً كبير اً السنوات القليلة الماضية تدفق

 (UNHCR)ون الالجئين السامية لألمم المتحدة لشؤوتتوقع المفوضية . الحرب في سوريا

.مليون الجئ سوري 8.4، ستستضيف البالد ما يصل إلى 5185أنه بحلول نهاية عام 
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 حدود التمثيل الديني
 

بالرغم من صدمة تاريخه الحديث، فقد نجح لبنان حتى اآلن في تجنب العودة إلى 

ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات وتناقضات كبيرة . ف الواسع النطاق للحرب األهليةالعن

ونتيجة لذلك، . حتى يومنا هذا، بما في ذلك بقاء الكثير من هيكل لبنان السياسي الطائفي

 .يستمر الدين في لعب دور مركزي في الحكومة اللبنانية والمجتمع األوسع

 

طائفة  85دينية في البالد، تشمل  جماعة 81 وفي حين تعترف الحكومة رسمياً بـ

كل هذه المجموعات  تليس، فالمذهب الدرزي واليهودي إسالمية، باإلضافة إلى  5يحية ومس

عالوة على ذلك، فالتوترات بين الجماعات الدينية . ممثلة تمثيالً كافياً داخل النظام الطائفي

طريق رافية الدينية، كثيرا ما يؤدي إلى المهيمنة ونظام التمثيل الطائفي على أساس الديموغ

وبما أن . سية، أو إجراء إحصاء رسمي للسكان وغيرهابشأن قضايا مثل حقوق الجن مسدود

خدمون كممثلين مائهم الديني، فإنهم في الحقيقة يانتخاب النواب يتم على أساس انت

وهذا له تأثير مباشر  .لمجتمعاتهم الدينية، بدالً من السعي إلى المصلحة الوطنية المشتركة

 .من األولويات اعتبارهمأو  يتم تمثيلهمعلى األقليات، الذين من النادر ما 

 

بجانب الطوائف ف. وهؤالء غير الممثلين يسقطون في ثغرات نظام تمثيلي جامد

سها ممثلة المسيحية والسنية والشيعية األكبر، تجد العديد من الطوائف الدينية األصغر نف

اليهودية، على سبيل . عدة كلياً من نظام تقاسم السلطة الطائفي في البالدصاً أو مستبتمثيالً ناق

أو في بعض األحيان " اإلسرائيليين"والتي يشار إلى أتباعها رسمياً بإسم   –المثال 

البالد نتيجة للضغط االجتماعي،  ترك معظم اتباعها  –حرفياً " أتباع موسى"موسويين، ال

 ضدهم، والخوف من االضطهاد، ونتيجة للحروب مع إسرائيللمرتكب اوالعنف دون عقاب 

 .التي كان لها تأثيراً كبيراً على تواجدهم في العالم العربي وفي لبنان على وجه الخصوص

 

 اختفاء الجالية اليهودية في لبنان
 
 "أن تكون يهوديًا لبنانياً ليس آمنًا بعد "

  .5185لبناني يهودي، مارس 

 



خالف الدول العربية األخرى التي أعلنت أن اليهود أشخاصاً غير مرغوب فيهم  على

خالل فترة الستينيات، . اليهود ، لم يطرد لبنان سكانه8451ء دولة إسرائيل في عام بعد إنشا

وقد أقاموا في جميع أنحاء . كان هناك اآلالف من اليهود اللبنانيين الذين يعيشون في البالد

 أدت وبينما. منطقة وادي أبو جميل في وسط بيروت خاصة فين معروفو ، وكانواالبالد

زيادة أولية في عدد السكان الى  8451هجرة اليهود من الدول العربية المجاورة في أعقاب 

ورية واألردنية في حرب عام ن هزيمة الجيوش المصرية والساليهود في لبنان، غير أ

وقد أدى تنامي المشاعر . اتجاههم ةمتزايدال يةالعداء أجواء من إسرائيل خلقت مع  8469

المعادية إلسرائيل إلى حدوث هجمات ضد اليهود في لبنان، كما تسبب اندالع الحرب األهلية 

وقد هاجر الكثيرون تبعاً لذلك، . في تنامي المزيد من الشك بشأن مستقبلهم 8494عام 

 .ديموتركوا وراءهم الكثير من ممتلكاتهم وأسلوب حياتهم الق

 

ال توجد تقديرات رسمية لحجم الطائفة اليهودية المتبقية في لبنان اليوم، على الرغم من 

وقد اختار . البلد كله اآلن يهودي فقط في 511إلى  511ر إلى أن هناك أن التقديرات تشي

 .معظمهم أن يغيروا أسماءهم وأال يكشفوا عن هويتهم الدينية خوفاً من االضطهاد

 

. المعابد والمقابر اليهودية وتضررت بشدة من جراء الحرب أو التدنيس وقد تم إغالق

بقى أي سلطة ن عقب اندالع الحرب األهلية ولم تتوقد غادر آخر حاخام يهودي رسمي لبنا

واستمرت أعمال التخريب ضد المقابر المملوكة لليهود واستمر خطاب . رسمية دينية اليوم

ليهودية وإسرائيل والصهيونية منذ الحرب، مشجعاً مناخ الكراهية الذي يربط بين الطوائف ا

ولتهميشهم السياسي،  ونظراً لصغر حجمهم. العداء ضد القلة اليهود المتبقية في البالد

أصبحت الطائفة اليهودية اللبنانية غير مرئية، ومستقبلها في لبنان يصبح أكثر غموضاً يوماً 

 .بعد يوم
 

 

 ير المسجلة في لبنانالجماعات الدينية غ
 

. معترف بهاديانة ال 81يمتد التنوع الديني في لبنان في واقع األمر إلى ما وراء ال 

، معترف بهاالغير من الجماعات الدينية الصغيرة  لبنان أيضاً عدداً  ولسنوات عديدة، احتضن

يل المثال يشمل ذلك على سب. وبالتالي تظل مجهولة للعديد من األسباب، حتى لسكان البالد

وشهود يهوه، وأعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام  ،والبوذيين ،والهندوس ،البهائيين

.، ومختلف الطوائف اإلنجيلية البروتستانية(معروفة محلياً بإسم المورمون)األخيرة 
5
كما  

 الهى على مأو قليات الصغيرةأدت الحروب في العراق وسوريا أيضاً إلى عثور عدد من األ

.في لبنان، مثل الزرادشتيين، وحتى بعض النازحين اليزيديين
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 أن تحصل على اعتراف رسميلكي يتم تسجيل ديانة ما رسمياً في لبنان، يتعين أوالً 

ويمكن ألتباع طائفة دينية غير معترف بها . لعقيدة والمبادئ األخالقيةلمن خالل تقديم بيان 

لضمان المساواة في  كوسيلة ية المعترف بهاجماعة دين 81التسجيل ضمن واحدة من ال 



يسمح للمنتمون إلى أقليات غير معترف بها في لبنان باتباع و. حصولهم على حقوقهم

الحرية المطلقة "من الدستور اللبناني 4وتحمي المادة . معتقداتهم وشعائرهم الدينية بحرية

إقامة الشعائر الدينية على أن حرية "كما أنها تحمي . دون أي إشارة إلى االعتراف" لالعتقاد

لألهلين على اختالف مللهم، "، وتضمن أيضاً "ال يكون في ذلك إخالل في النظام العام

"احترام نظام األحوال الشخصية والمصالح الدينية
7

من الدستور اللبناني  9وتنص المادة  . 

المدنية والسياسية  كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق"على أن 

".ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم
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لكن على الرغم من كل التأكيدات الموجودة بالدستور، فإن القوانين اللبنانية مصممة 

وعند الممارسة . لصالح الديانات المعترف بها، وعلى وجه التحديد الديانات المهيمنة منها

لبنان يعني أن أعضائها غير في  إلى جماعة دينية غير معترف بها العملية، فإن االنتماء 

على سبيل المثال، ال يسمح ألعضاء الجماعات الدينية . مرئيين في بعض مجاالت الحياة

الغير معترف بها، طبقاً للنظام السياسي الطائفي للبالد، شغل أي مناصب حكومية أو الترشح 

يحتاج معظم الناخبين ، عالوة على ذلك. عامة العلياللمناصب، أو االنخراط في الوظائف ال

. إلى التسجيل تحت واحدة من الديانات المعترف بها من أجل الوصول إلى صناديق االقتراع

وعلى الرغم من أن اتفاق الطائف يعترف بالحاجة إلى التغلب على النظام الطائفي في 

"رةاالستحقاق والجدا"المستقبل، ليكون التمثيل على أساس 
9

الدستور، فإن  ، كما ينص

 .عاماً  54مع مرور المساواة في الحقوق المدنية والسياسية ال تزال بعيدة المنال 

 

وألن المحاكم الدينية تتحكم في األحوال الشخصية وقانون األسرة في لبنان، تمتد هذه 

ن أعضاء دون االعتراف الرسمي، ال يتمكمن ف. الشخصي النطاقالتفاوتات في المساواة إلى 

الديانات غير المسجلة من الزواج أو الطالق أو الحصول على الميراث وفقاً لقواعدهم 

الخاصة، وال من خالل محكمة مدنية، حيث أن األخيرة ال تتواجد من أجل القضايا المتعلقة 

وللقيام باإلجراءات الرسمية، يتعين عليهم اللجوء إلى محاكم الجماعات  .باألحوال الشخصية

وذكر المعلقون الزواج باعتباره  .في أي مكان آخر للقيام بهاترف بها، أومغادرة البالد المع

أحد المجاالت الرئيسية التي يظهر فيها الشعور باختالفهم كأعضاء جماعة دينية غير 

فقد ذكر البهائيون الذين تمت مقابلتهم أن من الممارسات الشائعة . معترف بها على نحو حاد

م لعدة عقود، مغادرة البالد والذهاب إلى قبرص، على سبيل المثال، من ألعضاء جماعته

 .أجل الزواج

 

ن من يوفي حال ما إذا كان أعضاء الطوائف الدينية المختلفة الغير معترف بها متحول

طوائف دينية أخرى معترف بها، فإنهم في معظم األحيان يظلون مسجلين ضمن طائفة 

لك، يستمر معظمهم في التصويت والوراثة واتباع قوانين لذ. لبنانفي عقيدتهم السابقة 

وقد أفاد البهائيون الذين تمت . األحوال الشخصية للطوائف الدينية الرئيسية المعترف بها

أخرى ، أن انتمائهم إلى طائفة دينية مقابلتهم في سياق بحث مجموعة حقوق األقليات الدولية

التي  تم إبقاء العديد منهم تحت الديانة األصليةعادة ما ينشأ عن السجالت الحكومية، حيث 

في بطاقات  تحولوا منها إلى البهائية، في حين سجل عدد قليل جداً فقط من البهائيين ديانتهم



وعليه، فإن معظمهم ال يزالون مسجلين كشيعة أو سنة أو مسيحيين، وعدد  .الهوية الوطنية

 .قليل منهم كدروز

 

، عندما عممت وزارة الداخلية 5114شباط /ية في فبرايروقد حدثت خطوة واحدة إيجاب

منشوراً رسمياً سمحت فيه لجميع اللبنانيين بحذف ديانتهم من بطاقاتهم الشخصية وأوراق 

، حيث لم يتوازى ذلك مع إصالح سطحيةغير أن ذلك كان بمثابة خطوة . السجل المدني

ات الدينية سيطرتها الكاملة على هذه فقد واصلت السلط. قوانين العائلة أو األحوال الشخصية

ولما كان هذا اإلجراء وحده ال يعالج الجذور األعمق للتمييز، استمرت . المجاالت من الحياة

على سبيل المثال، تم ايقاف أحد الناخبين الذين اختاروا إزالة . العوائق المؤسسية وعدم التنفيذ

في مركز االقتراع على عدم  لمسجلهويتهم الدينية من بطاقتهم الشخصية، عندما أصر ا

.تسجيل اسمه حتى يكشف عن خلفيته الدينية
10
ويظل القانون االنتخابي أيضاً في حاجة  

 .إلصالحل

 

 العيش كأقلية غير معترف بها في لبنان
 

 فهو اجتماعي :قضايا أخرىالالدين في لبنان هو. نحن ال نحلم بالفصل بين الدين والقضايا األخرى"
 "وسياسي

 5185أتباع شهود يهوه، سبتمبر  أحد

 

في سياق بحث مجموعة حقوق األقليات الدولية، كانت هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن 

ويبدو أن بعض الجماعات الدينية، مثل . األقليات الدينية غير المعترف بها قد تتعرض للتمييز أو العداء

غيرها؛ بسبب معتقداتهم وأساليبهم في ل نسبةيني شهود يهوه، تجذب المزيد من التحيز االجتماعي والد

على سبيل المثال، أفيد بأن أحد القساوسة ندد بهذه الجماعة في عدد من المناسبات في برنامجه  .تبشيرال

.التليفزيوني األسبوعي
11
كما أن هناك بعض التقارير التي تفيد بأن أعضاء الجماعة قد يكونوا أكثر  

.ات األمنقو قبل عرضة للمضايقات من
12
  

 

ومع ذلك، فبالرغم من إعراب بعض من أجريت معهم المقابالت عن عدم ثقتهم في وكالء إنفاذ 

 اً من اضطهاد محتمل في المستقبل، إال أن عدد مخاوفهم كأقليات غير معترف بهاالقانون، وإعرابهم عن 

ويبدو أن  .مع السلطات جيدةمن المعلقين لم يروا أنهم تعرضوا للتمييز، ويشعرون بأن عالقتهم  اً كبير

فاالعتراف المجتمعي بالطوائف الغير معترف بها التي . من طائفة إلى أخرىالشعور باإلندماج يختلف 

على وتعيش مع الطوائف الدينية األخرى على مدى عقود طويلة في مناطق خارج بيروت، أقوى بكثير 

ووصف عدد من األفراد حاالت للزواج . نمواً نحو واضح، حيث تميل الروابط االجتماعية ألن تكون أكثر 

حيث اختار كال الطرفين الحفاظ على معتقداته الشخصية أعضاء الجماعات الدينية المعترف بها،  من

  .وممارستها

 

وفي حين أن االعتراف هو األفضل بالنسبة للجميع، إال أنه يبدو أن العديد ينظرون إليه باعتباره 

غير عض أعضاء الجماعات بمن بين  ههذا قد يعني أن . لى حرية معتقدهمعقبة إدارية وليس قيداً ع

مناصرة ال، وأن المكاسب المحتملة من وراء أعمال  نسبياً وضع مقبوالً هناك من يرى أن البها، معترف ال

 :ال تستحق المخاطرة في الوقت الحاضر

 



ليس هذا الوقت المناسب . ن اآلننحلم بالطبع بأن يعترف بنا يومًا ما، ولكننا على ما يرام كما نح"
نعرف  أننا  ن في صمت طالماأتعرض للتمييز، وأشعر أننا محميو أنا شخصيًا لم.... لنا للضغط

 "حدودنا
 .5185معلق بهائي، يوليو 

 

 التمييز االجتماعي وأثره
 

، فإن التمييز إذا بدا أن التمييز القانوني واإلداري يشار إليه في كثير من األحيان كعقبة وليس تهديداً 

فعلى الرغم من عدم ذكر أي من المعلقين تعرضهم . له التأثير السلبي األعظم على حياة الناساالجتماعي 

ألي اعتداءات أو حوادث عنف جسدي محددة ضدهم، فقد كان هناك روايات عن إساءات لفظية وأفعال 

عبرت إحدى من تمت مقابلتهم من جماعة شهود . باإلقصاءشعوراً في بعض األحيان خلقت  تمييزية،

 :يهوه عن شعورها بالغربة قائلة

 

أنا . أننا ال نؤمن بيسوع أو مريم ]يظن الناس  [... ين للمسيح نحن شهود يهوه، ينظر إلينا كمعاد"
ينظرون ... مسيحية وشاهدة يهوه، ولكن الناس تراني خارجة عن المسيحية، زنديقة  يأرى نفس

ولكن أيضًا بسبب كل التحامل حول ... ، غالبًا بسبب قيامنا بالتبشير بنشاط دين سيئإلى ديني ك
 13.معتقداتنا وممارستنا الدينية

 

 .5185شاهدة يهوه، بيروت، أغسطس 

 

لها عندما يكتشف شخص ما هويتهم  نويصف اثنان من البهائيين ردود الفعل النمطية التي يتعرضا

 :الدينية قائلين

 

ورغم ذلك ومع مرور الوقت، يبدء بعضهم . ضول وطرح األسئلة عن معتقداتنايبدأوا بالف"
يكونوا سمعوا الكثير من  ]قد[ حينها، يكون قد أتيح لهم الوقت ليطرحوا األسئلة حولها و... بتجنبنا 

 "األحكام المتحاملة المحيطة بمعتقدنا
 5185معلقان بهائيان، يوليو 

 

ة تمييز عاشتها عند تقدمها للحصول على منصب في فندق وصفت إحدى النساء البهائيات حادث

الذي سرعان ما اتضح أنه ال يعلم شيئاً عن  –فقد فوجئت بمن أجرى معها المقابلة .  بيروتفي  كبير 

يبلغها بأنها بصفتها بهائية، فإنها ال يمكنها المنافسة على نيل هذه المنصب، بسبب نظام  –البهائية 

وعقبت قائلة . يتبعه الفندق، والذي يتم تقسيمه بين الديانات الرئيسية المعترف بهاالمحدد الذي  يصحصتال

"كيف يتصرفون معي ايعرفو لمكبهائية، "
14
 

 

معترف بها مضايقات أو تخويف بشكل منتظم في اللذلك، ففي حين ال يواجه أعضاء األقليات غير 

والقبول  .اإلقصاءلبناني يتسم بشعور من في المجتمع الالوقت الحالي، أفاد بعض المعلقين أن وضعهم 

المحدود من قبل بعض العائالت والمجتمع األوسع للزيجات المختلطة، غالباً ما يثار بوصفه التحدي 

  .األكثر عبئاً في الحياة اليومية

 

إن وضع الجماعات الدينية الغير معترف بها يسلط الضوء فقط على القيود األوسع نطاقاً على 

فعلي . وسيظل المجتمع اللبناني في انشقاق طالما استمر إرث الطائفية .جتماعي في لبنان اليومالترابط اال



في قرية بسكنتا المسيحية الواقعة في  5111سبيل المثال، فإن تدنيس وتشويه تمثال بوذا الذي أقيم عام 

.جبال المتن، هو مؤشر مقلق لحدود التسامح الديني في لبنان
15
 

 

 

 ال يزالون غير معترف بهم –بنان بهائيو ل
 

البهائية ديانة توحيدية أسسها بهاء هللا في بالد فارس في القرن التاسع عشر، اعتقادها األساسي 

وحدانية هللا، الذي هو مصدر كل الخلق، وحدانية اإلنسانية، حيث خلق كل البشر وكلهم : الوحدانية

ويعتقد أن . بعة من نفس المصدر وتتحدث عن إله واحدمتساوون، ووحدانية الدين، حيث جميع األديان نا

أن أعدادهم غير  على الرغم مناليوم، و. 8191لبنان حوالي عام  البهائيين استقروا للمرة األولى في

 .من أعضائها يعيشون في لبنانفقط بضع مئات  هناكمعروفة رسمياً، 

 

دد من البلدان مثل إيران ومصر، تاريخ من االضطهاد في عضد وعلى الرغم من نضال البهائيين 

فقد تجنبوا مصيراً مماثالً في لبنان، حيث يسمح لهم بممارسة شعائرهم واحتفاالتهم الدينية، والتجمع 

ومع ذلك، فعلى الرغم من تواجد الجماعة على مدى عقود في لبنان، إال أن الطائفة ال زالت غير . بحرية

تموا زيجاتهم المدنية خارج البالد، كما يتم غالباً تسجيلهم تحت فأعضاء الجماعة غالباً ما ي  . معترف بها

 .هوية دينية أخرى

 

 

 الديني في لبنان والشرق األوسط تطرفد الاعصت
 

في لبنان حية على الرغم من انتهاء الحرب األهلية اللبنانية، فقد ظلت التوترات بين الطوائف 

 زادوقد . 5114تيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في ، خاصة في السنوات التي تلت اغللغاية

 .التوترات في مناطق عديدة من لبنان تفاقم في جميع أنحاء المنطقة من المتصاعدالخالف الشيعي السني 

وقد تم الربط المباشر بين كثير من صراعات هذه الفتنة الطائفية وبين الحرب في سوريا، حيث تم تكرار 

كما تم تصدير القتال بين الفصائل العلوية والسنية . للصراع في مدن مثل طرابلس وصيدا البعد الطائفي

 .المتنافسة إلى المدن اللبنانية متمثلة في عدد من االشتباكات الدامية

 

لى أعمال عنف طائفي أوسع داخل إومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن هذه الحوادث لم تتصاعد 

فبعد االعتداء على أربعة . العديد من الزعماء الدينيين تتضمنة واسعة النطاق لبنان، كما أنها تلقى إدان

على سبيل المثال، تحدث قادة حزب هللا والشيعة منددين  5181آذار /شيوخ سنيين في بيروت في مارس

كما استقبلت حوادث أخرى بتصريحات مماثلة من التضامن . بالعنف، بينما دعا زعماء السنة إلى الهدوء

وعلى الرغم من محاوالت بعض الجماعات إلشعال الفتنة بين  .قبل قادة وأعضاء طوائف دينية مختلفة من

يبدو أن هناك حس من التضامن بين الجماعات الدينية المختلفة، على األقل فيما يتعلق بعدم فالطوائف، 

 .رغبتهم في العودة إلى الحرب األهلية مرة أخرى

 

وقد تركز االهتمام في . صولية في جميع أنحاء المنطقة تلوح في األفقغير أن تهديدات متزايدة لأل

 – ، الدولة اإلسالمية في العراق والشام الدولة اإلسالمية تنظيم داعش،: على مجموعة واحدة 5185عام 

لبنان من خالل عنفه وتصويره لعمليات قطع واحد أصبح من المفردات اليومية في  كلها أسماء لكيان

وقد تمكن أيضاً من زرع الخوف في قلوب األقليات في جميع أنحاء المنطقة، خاصة  .لفيديوالرؤؤس با

ى لبنان، حتى ولو وقد امتدت هذه المخاوف إل ".الخالفة"ضمن النطاق الذي نصب نفسه فيه تحت مسمى 



دولة التنظيم أكثر صعوبة على مجموعات مثل  اختراقها أمرسيج االجتماعي والسياسي للبالد جعل الن

 .اإلسالمية

 

، على خلية 5185حزيران /في حادثة من الحوادث، دفعت غارة شنتها قوات األمن في يونيو

متفجرات، مما أدى إلى حالة من ى إطالق قلب بيروت أحد االنتحاريين إلفي  ا في فندق في الحمر لداعش

.الرعب المعمم في العاصمة
16
بالتنسيق  داعشير من قبل تشرين األول، وقع هجوم كب/وفي أوائل أكتوبر 

مع جبهة النصرة على مواقع حزب هللا بالقرب من القريتين الحدوديتين بريتال ونحلة، مما أضاف إلى 

.داخل لبنان تنظيمالمخاوف دخول 
17
وفي البلدات القريبة من الحدود مع سوريا، يقوم المسيحيون  

، في تطوٍر يراه التنظيمداد في حال هجوم واالستعواألقليات المختلفة، بحسب ما ورد، بتسليح أنفسهم 

.بعض المعلقون بمثابة عامل محتمل لتأجيج مناخ عدم الثقة بين مختلف الجماعات الدينية في لبنان
18
 

 

الشيعة اللبنانيين، إال أن أفعالها امتدت لجميع داعش غالباً ما تستهدف بيانات أنه وفي حين 

آب على سبيل المثال،  قام ملثم من / ففي أواخر شهر أغسطس. نيينالطوائف الدينية، بما فيهم السنة اللبنا

ى اعتقاده ابالت مع شيخ سني لبناني بارز إلوتشير مق. بقطع رأس جندي سني من الجيش اللبنانيالتنظيم 

أسوأ من المرتدين من الطوائف " على أنهمالسنيين الذين ال يدعمونهم  ينظرون إلى داعشبأن مقاتلي 

".األخرى
19
 

 

على األراضي اللبنانية احتماالً محدوداً، كما أنه ليس  داعش ليبقى احتمال تواجد كبير ومستدام 

ولكن في حين . من المرجح أن يعتمد هذا التنظيم على أي دعم محلي كبير كما فعل في أماكن أخرى

إن تهديدات أخرى، المنتشرة إعالمياً على نطاق واسع، ف هذا التنظيم، واعتداءاتهينصب كل االهتمام على 

إن األصولية الدينية وما تسببه من . بما فيها الداخلي منها، تشكل تحدياً أكبر على مستقبل لبنان واستقراره

األقليات، مع وفي العراق وسوريا، كان لذلك تأثيراً كبيراً أوالً وأخيراً على . تجتاح المنطقة ،انقسامات

. ب وتهجير، وتحويل الديانة القسري، واالتجار بالبشرت من قتل جماعي واغتصاالفظائع التي ارتكب

تهديد التطرف، وتزايد الشقاقات والصراعات بين الطوائف هو أكثر ما يعرض التوازن الهش في  ولكن

 .لبنان للخطر

 

تجاه بفعله هو تسليط الضوء على القلق الرئيسي لجميع الطوائف الدينية داعش إن ما يقوم خطر 

يثير التساؤالت حول مستقبل األقليات في منطقة سريعة ودائمة التحول، حيث أنه ما ك. األمن والحماية

كان ذلك واضحاً حتى أثناء البحث الميداني لمجموعة  .يشعر الناس يومياً بالخطر نتيجة لهويتهم ومعتقدهم

. بالشكوكع دي البقااحقوق األقليات الدولية، عندما قوبلت محاوالت االتصال ببعض أفراد المجتمع في و

 .ة عند التعامل مع طوائف األقليات المختلفةلمخاوف بدرجات متفاوتة كانت واضحنفس ا

 

 مستقبل مجهول لألقليات الدينية في لبنان؟
 "نحن في زمان ال يستطيع الناس أن يتحدثوا عن دينهم علنًا، خاصة األقليات"

 5185مسؤول محلي، منطقة البقاع، مايو 

 

ث متصل عن األقليات فيما يتعلق بتصاعد العنف الطائفي، ال سيما فيما يتعلق بالرغم من وجود حدي

داخل لبنان، لم يكن هناك ذكر للبهائيين ، داعش  بحماية الطوائف المسيحية على خط المواجهة مع تعديات

كانت  وكنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة، والعديد من األقليات الدينية الصغيرة األخرى، التي

 .وال تزال موجودة منذ عقود أو قرون في البالد، والتي قد يكون مستقبلها أكثر عرضة للخطر

 



في أشكال مختلفة  إن اإلقصاء المستمر لعدد كبير من األقليات الدينية، على الرغم من ظهوره حالياً 

ففي حال فقد . ف الطائفيمن التمييز، قد يكون له تبعات أكثر خطورة إذا شهدت البالد اندالعاً آخر للعن

التطرف الديني الصاعد حالياً لزخمه، فإن هذه األقليات ال تزال عرضة للخطر حتى يتم تحقيق االعتراف 

وبالرغم من أن العديد من المعلقين لم يجدوا أنهم يواجهون تمييزاً خطيراً في الوقت الحاضر، . الكامل بهم

 .قد يسوء في المستقبل إال أنه كان هناك شعوراً مؤكداً بأن وضعهم

 

خالل أحد المقابالت، وصف عضو من جماعة دينية غير معترف بها التهديد بأنه تهديداً مشتركاً 

مجتمعاتنا الصغيرة هي بالطبع "لكنه أضاف أن . يواجه كل اللبنانيين، بصرف النظر عن هويتهم الدينية

ووصف أحد من أجري معهم ". ى األصغرألن الخطر دائماً ما يكون أعظم عل... األكثر عرضة للخطر 

كلما قل الكالم حولنا، كلما كان ذلك أفضل . أرغب حالياً في أن أكون غير مرئياً : "المقابالت مخاوفه قائالً 

د الواضح لألصولية الدينية، يشعر العديد من أعضاء األقليات بتقلص فضائهم اعصتلونتيجةً ل ".ألمننا

 .مستقبلهم في المنطقة االجتماعي، ويشعرون بالقلق على

 

قد زاد تدفق الالجئين العراقيين والسوريين إلى لبنان من الفسيفساء المكونة للوحة الطوائف لو

وفي حين أنهم ليسوا معرضين إلى خطر وشيك، إال أن االعتراف بهم وحمايتهم . الدينية المقيمة في البالد

وعلى  .قد يصبح أيضاً ضرورة لضمان بقائهممع أولئك الذين يعيشون بالفعل منذ سنوات في لبنان، 
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