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ـافة القناصل
ه��ذا الحكم السريع على أط�ب��اع «ال�ش�ع��ب» ،الذي
ومن أصحاب الوجاهة
نسمعه من ّبعض املثقفني ّ
املادية ،املتعلمني وغير املتعلمني ،فيه الكثير من
الجور والظلم.
وفي تقديري أن من يطلق هذا النوع من األحكام
ل ��ه ن�ف�س�ي��ة ط�ب�ق�ي��ة ق��وي��ة وه� ��و ق �ل �ي��ل االحتكاك
ب��ال�ش�ع��ب ،وم��ا يعنيه بالشعب ه��و اب��ن الشارع
الفقير أو ال��ذي لم ينل قسطًا واف �رًا من العلم وال
مال لديه .وفي هذا املجال أيضًا ضبابية كبيرة
ّ
ّ
تصرف «الشعوب» أي الفئات
وقلة وعي آلليات
ّ
غير امليسورة ماديًا وعلميًا.

ّ
ّ
مسؤولية عدم اإلصالح بني عقلية النخبة
ّ
وذهنية الشعب

وكثيرًا م��ا أس�م� ُ�ع ف��ي املحافل الدولية والندوات
حول العرب واملسلمني أن العقلية الشرقية ليست
م�ه� ّ�ي��أة ّ
لتقبل األف �ك��ار ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وممارسة
مبادئها ميدانيًا.
�ورة ال�ش��رق�ي�ين ل ��دى ال �غ ��رب ،ول� ��دى العديد
وص � � ّ
م��ن املثقفني ال�ع��رب واللبنانيني ،ص��ورة جامدة
ّ
وسطحية ّ
ملميزات ُيدعى أنها أبدية سرمدية غير

قابلة للتغيير .فالشرقي ـــــ حسب هذه النظرية ـــــ
ّ
متعلق بدينه وطائفته املذهبية وبعشيرته أو
زعيم الحي ،وه��و أيضًا عاطفي ،ينفعل بسرعة،
ال يتوسل الرشد والعقل عند اتخاذ املواقف ،بل
يتبع ما يقوله زعيمه ،لذا ال قدرة له على تطوير
رأي ذاتي في األمور السياسية ،وعند االنتخابات
ّ
يصوت آليًا لزعيم طائفته أو عشيرته أو منطقته،
أو يبيع صوته ملن يدفع أكثر إذا تنافس أكثر من
زع�ي��م ع�ل��ى مقعد واح ��د ف��ي ال��دائ��رة االنتخابية
ّ
يصوت فيها.
التي
السلبية السائدة
الجامدة
الصورة
أيضًا
هي
هذه
ّ
لدى الكثير من أعضاء النخبة املفكرة اللبنانية
أو أه��ل الوجاهة .وك��م سمعت في ختام أحاديث
البيروتية« :يا للشعب هذا» أو «مثل
الصالونات
ّ
هذا الشعب يستحق مثل هذه الزعامات» .وهذا
النوع من االزدراء لـ«ابن الشارع» ال ّ
ينم فقط عن
روح طبقية أو عن انفصال النخبة عن الشعب ،بل
هو أيضًا ظاهرة ّ
مدمرة ،سلبية ،ال يمكن أن نبني
ّ
عليها وطنًا .والفئات التي تتفوه بمثل هذه اآلراء
ّ
تتكون أفكاره
تجهل أن اب��ن ال�ش��ارع م��ن الشعب
وث �ق� ّ�اف �ت��ه وذه �ن �ي �ت��ه م� ّ�م��ا ت�س�ك�ب��ه ع�ل�ي��ه النخبة
املتعلمة من ّ
جو فكري حضاري ّ
عام .فالنقض في

ّ
العامة يجعله يأخذ بسهولة
العلم واملعلومات
ّ
ّ
الجو العام عبر اإلذاع��ة والصحف
ما يتناقل في
وال�ت�ل�ف��از م��ن أح ��وال ال��دن�ي��ا ،أو ع�ب��ر ش�خ� ّ�ص من
األش� �خ ��اص امل �ق� ّ�رب�ي�ن ع��ائ �ل �ي��ًا ،وال � ��ذي ت �م��ك��ن من
ّ
االنتقال إلى حالة اجتماعية ومادية أحسن.
وع � �ن� ��د األم � � ��م ال� �ن ��ا ّه� �ض ��ة ه � �ن� ��اك اه � �ت � �م ��ام بالغ
معلومات
بـ«الشعب» وبما يتلقى ابن الشارع من
ّ
وثقافة عامة عبر امل��درس��ة اإلج�ب��اري��ة على األقل
مل � ّ�دة ّ
معينة وع�ب��ر ال��وس��ائ��ل السمعية البصرية

واملتاحف واملعارض .وهناك أيضًا نوع من النظر
الشعب وقدراتهم وعبقريتهم،
اإليجابيّ الى أبناء ّ ً
اال أم ّ
مجرد فقراء ،بل تعطي
أكانوا فال ّحني أم عم
النخبة املثقفة نوعًا من الصورة املثالية للشعب،
ول��و ك��ان��ت مخالفة تمامًا ل�ل��واق��ع .ف�ه��ذه املثالية
ف��ي ال�ن�ظ��رة ال��ى ال�ش�ع��ب ض ��رورة منطقية لبناء
ّ
وطن متماسك قادر على الصمود أمام ّالتحديات
الخارجية والتغييرات الداخلية التي تولدها مثل
ّ
ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ،ذل��ك أن ف��ي ازدراء الشعب أكبر
سبب لوهن األمم في الزمن املعاصر الذي نعيش
فيه .وه��ذا ما فهمه العديد من فئات النخبة في
دول ال�ع��ال��مّ ،أم��ا ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف�لا ن��زال نعيش في
ظل أفكار مجزأة ،تبسيطية الطابع ،حول ذهنية
الشعب التي ت��رى النخبة أنها هي وح��ده��ا( ،أي
ال��ذه�ن�ي��ة) ،م�س��ؤول��ة ع��ن التمسك بتقاليد دينية
تحديث النظام
ومذهبية وعشائرية تحول دون ّ
ال �س �ي��اس��ي وإص�ل�اح ��ه ودون ال �ت �م��ك��ن م ��ن بناء
الوطن.
الذي يحول دون
والحقيقة أن مثل هذا املوقف هو ّ
شعور أه��ل السياسة والنخبة املتعلمة ،أو التي
ّ
نالت نصيبها من الوجاهة املادية بمسؤولياتها
ه � ��ي ع � ��ن ال � ��وض � ��ع ال� � � ��ذي ن� �ح ��ن ف � �ي� ��ه .وتحميل
«ال �ش �ع��ب» س�ل�ب�ي��ات امل�ج�ت�م��ع وع��اه��ات��ه حصرًا،
لعبة سهلة وبشعة ف��ي آن معًا م��ن جميع فئات
نخبة مجتمعنا ال�ل�ب�ن��ان��ي .وه ��ذه اللعبة ّ
مكون
من ّ
املكونات األساسية في الحلقات املفرغة التي
ّ
نتخبط فيها بحثًا عن اإلصالح املستحيل.
االزدراء امل �ت �ب��ادل ب�ي�ن ال �ش �ع��ب وال ��زع ��ام ��ات في
ّ
االنتخابية
ظاهرة شراء األصوات
ّ
ورب� �م ��ا ت �ك��ون ل �ح �ظ��ة ت� �ب ��ادل االزدراء الواضح
ب�ين ال��زع��ام��ات وال�ش�ع��ب ،ه��ي االن�ت�خ��اب��ات ،حيث
تدفع األم��وال لشراء األص��وات .والزعيم ،بعرضه
ً
�اال ع�ل��ى ال�ن��اخ�ب�ين م��ن ال�ف�ئ��ات الشعبيةّ ،
يعبر
م�

ّ
السفيرة األميركية السابقة في لبنان ميشيل سيسون (أرشيف ــ أ ف ب)

ع��ن استخفافه بضمير الناخبني وع��ن اعتقاده
ب��أن اب��ن الشعب يمكن ش��راء ص��وت��ه ألن��ه ،حسب
الزعيم ،ال مبادئ له وال ضمير .أما ابن الشعب،
فهو يأخذ األموال املعروضة وهو بذلك ّ
يعبر عن
ع��دم إيمانه بكفاءة امل��رش��ح وج��دارت��ه ،إذ بأخذه
ّ
يصوت بقوة ضميره،
امل��ال يقول صراحة إن��ه ال
ّ
كذلك ّ
يعبر عن شعوره بأن الديموقراطية املطبقة
ليست صحيحة ،ب��ل ه��ي لعبة وم�س��رح�ي��ة .وكم
يمكن أن نذكر من أمثلة في لبنان والخارج ،حيث
ينال املرشح الجديد الذي له أفكار عادلة وتاريخ
دون
معروف بالنزاهة وخدمة الفئات الشعبية ً
م �ق��اب��ل( ،وه� ��و م��ا ي�ف�ع�ل��ه ب �ع��ض األط �ب ��اء مثال)،
اآلالف م��ن األص� ��وات دون دف ��ع أي ق ��رش ويفوز
ب �ك��ل س �ه��ول��ة ع �ل��ى زع �ي��م ت�ق�ل�ي��دي أو وج �ي��ه من
الوجاهات الغنية التي تنفق األموال الطائلة في
حمالتها االنتخابية.
ل �ل �ش �ع��وب م �ن �ط �ق �ه��ا وه � ��و غ �ي��ر م �ن �ط��ق الفئات
الحاكمة ،خاصة في البلدان حيث انحرفت الدولة
الحديثة عن املهمات التي يتطلع الناس إل��ى أن
ت �ق��وم ب �ه��ا ،ف��ي ت �ع��ادل ال �ف��رص وح �م��اي��ة الفقراء
وإيصال حقوقهم وحمل قضاياهم .وعند اشتداد
ال�ض�ي��ق وف �ت��رات االض �ط��راب ال��داخ �ل��ي ،ق��د تنقل
الفئات الشعبية م��ا تسمعه ف��ي الجو الثقافي ـــــ
السياسي ال�ع��ام م��ن أف�ك��ار مسبقة أو تبسيطية،
وه ��ذا خ�ص��وص��ًا ف��ي ق�ض��اي��ا ال�ت�ن��اح��ر الطائفي
ونظرة كل طائفة إلى األخرى .وهذه مسألة مهمة
َح� ّ
�ري��ة ب ��أن ن�ت��وق��ف ع �ن��ده��ا ،خ��اص��ة أن �ن��ا نسمع
م ��رارًا ف��ي ص��ال��ون��ات ب �ي��روت أن ال�ش�ع��ب طائفي
وأن��ه متمسك بالتقاليد الطائفية الطابع ،وذلك
يجعل التطور نحو نظام سياسي علماني صعب
املنال .وأه��ل السياسة والحكم كثيرًا ما يقولون
ف��ي أحاديثهم الخاصة إنهم غير طائفيني إنما
بنية ال�ب�لاد وعقلية شعبها املتمسك بالطائفة
ه��ي ال �ت��ي ت ��ؤدي ب�ه��م إل ��ى م ��راع ��اة ّه ��ذا الشعور
وع��دم االصطدام به .وهنا أود أن ألخص فحوى
م �ش��اه��دات��ي وت �ج��ارب��ي ف ��ي االح �ت �ك��اك م ��ع «ابن
ال �ش��ارع» م��ن ج�ه��ة وم��ع امل�ث�ق�ف�ين وال��وج �ه��اء من
جهة أخرى.

ّ
التمسك بالطائفية بني «ابن الشارع» والنخبة

ما يهم ابن الشارع ،في طريقة ممارسة الحكم،
ل �ي��س االن �ت �م��اء ال��دي �ن��ي أو امل��ذه �ب��ي للحاكمني
ب��ل عدالتهم ورصانتهم وحرصهم على تأمني

عد إقامة عالقات وثيقة
ُت ّ
مع سفارة من السفارات
سبب وجاهة إضافيًا
األجنبية َ
ومدعاة اعتزاز بالنفس
م �ص��ال��ح ك ��ل ش ��رائ ��ح امل �ج �ت �م��ع .ف �م��ا ي �ن �ف��ع ابن
الشارع إذا ك��ان الحاكم من دينه أو مذهبه لكن
حكمه جائر ال ّ
يؤمن استقالل الوطن وازدهاره
والعناية بالفئات الشعبية؟
صحيح أننا نسمع ف��ي ف�ت��رات األزم ��ات الحادة
وال �ف�تن األف �ك��ار العنصرية وال�ب��دائ�ي��ة العدائية
الطابع من طائفة ضد طائفة أخرى ،غير أن هذه
األفكار نجدها بالكثافة نفسها عند أهل العلم
والثقافة والوجاهة التي نجدها في «الشارع»،
ب��ل إن م��ا سمعته ف��ي «ال �ص��ال��ون��ات» ك��ان أكثر
ً
ّ
وتزمتًا في كثير من األحيان مما
إيذاء وشماتة
سمعته ف��ي ال �ش��ارع .والحقيقة أن�ن��ي ك�ث�ي�رًا ما
سمعت في الشارع خالل األحداث الدامية كالمًا
عفويًا مؤثرًا بريئًا مفاده أن كل ما يحصل من
صنع الزعامات وال��دول ،وأن ال قضية تستحق
التفرقة ب�ين املسلم واملسيحي اللذين يعيشان
ً
معًا منذ ّمئات السنني دون اللجوء إلى مثل هذا
العنف الفتاك.
إن األفكار املسبقة والنظرة السلبية إلى اآلخر من
الطوائف األخ��رى نابعة من بعض أوج��ه تراثنا
الثقافي الحديث وتشابكه بالتيارات اإلسالمية
املتناقضة التي كانت ج��زءًا من احتكاك أوروبا
م ��ع ال� �ش ��رق وت �ب��ري��ر ال �ح �م�ل�ات االستعمارية.
وق��د ذك��رت م��رارًا في ما سبق ّ
تسيس الطوائف
وثقافتها التي أصبحت تتعدى حدود الشعور
ال ��روح ��ي ،ك�ت�ط��ور إح �س��اس امل�س�ي�ح�ي�ين بأنهم
«ض�ح�ي��ة ت��اري�خ�ي��ة» الن�ت�ش��ار اإلس�ل�ام ف��ي ديار
امل �ش��رق وح �ك��م األغ �ل �ب �ي��ة امل�س�ل�م��ة ع �ل��ى األقلية
املسيحية؛ وإح�س��اس املسلمني ب��أن املسيحيني

ق �ل �ب��وا ك ��ل امل � �ع� ��ادالت واس� �ت ��أث ��روا ب��ال �ح �ك��م في
ل �ب �ن��ان ب �م �س��اع��دة االس �ت �ع �م��ار األوروب � � ��ي الذي
أغ��دق عليهم امل��ال وأس��ال�ي��ب التربية الحديثة.
ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ا ن�ج��ده ف��ي ت��راث املذاهب
اإلسالمية املختلفة من خالفات تاريخية عميقة
الجذور بأمور الحكم وبتأويل الرسالة املحمدية
الشريفة وبطرق تطبيقها اجتماعيًا وفلسفيًا.
إن بقاء هذه األفكار الطائفية السلبية وانتشارها
بعنف عند اضطراب األحوال هما من مسؤولية
الفئات املثقفة ال من مسؤولية ابن الشعب الذي
ل��م يتمكن م��ن ال��ول��وج بعد إل��ى العلم واملعرفة.
وبقاء األفكار تلك ،بل تصاعدها ،جزء من الفشل
وتوجيهه في تطوره توجيهًا
في إدارة الكيان ً
ّ
بن ًاء صحيحًا ،بدال من تركه في الحبال والعقد
ال �ت��ي وص�ف�ن��اه��ا ب��إس �ه��اب .وإذا ّان �خ��رط بعض
اللبنانيني ف��ي امليليشيات امل�س��ل�ح��ة الطائفية
الطابع ،عند املسيحيني في البداية ،فقد انتشرت
ه� ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة ل� ��دى أب� �ن ��اء ال� �ط ��وائ ��ف األخرى
وتحولت إلى ظاهرة طائفية عامة أصابت أحزاب
الحركة الوطنية ذات البرنامج العلماني .وقد
نبع هذا االنخراط من رغبة الجميع في التخلص
من العقد والحبال والحلقات املفرغة وتأسيس
والعناء .غير أن
حياة جديدة متحررة من الكبت
ّ
ه��ذه التضحيات في األرواح ،التي ول��دت أبشع
العنف ،وقد وقعت وطأتها على الناس َ األبرياء
غير املسلحني ،وذهبت سدى إذ لم يتعاف الكيان
ّ
تتغير ذهنية أهل السياسة والحكم ،ولم يزل
ولم
التشابك بني العوامل الداخلية والخارجية يدور
في سلسلة من الحلقات املفرغة...

ّ
تزول الطائفية من النفوس قبل
هل يمكن أن ّ
أن تزول من املؤسسات؟

أران � ��ي م� �ص � ّ�رًا ع �ل��ى االخ� �ت�ل�اف ال �ش��دي��د م ��ع كل
هذا الكالم مهما كانت درج��ة محبتي وتقديري
ألص � �ح� ��اب امل� ��وق � ��ف اآلخ � � ��ر وش ��أن� �ه ��م العلمي
وال�ث�ق��اف��ي ،وذل ��ك لسبب منطقي واح ��د واضح،
ه��و أن الطائفية ال يمكن أن ت��زول م��ن النفوس
ما بقيت هي أساس كل املؤسسات االجتماعية
والسياسية والقانونية ،ما لم تفصل الطوائف
ع ��ن ال �ب �ن �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة وامل��ؤس �س��ات �ي��ة للبالد.
املواطن،
ف��امل��ؤس�س��ات ه��ي ال �ت��ي ت�ع�ج��ن ذه�ن�ي��ة
وه��ي ال�ت��ي ت�ف��رز ال��زع��ام��ات .وال أرى كيف ُأ ّ
غير
ال��ذه �ن �ي��ة ،أك ��ان ��ت ش �ع �ب �ي��ة( ،وأش � �ع ��ر أن �ه ��ا أقل
طائفية بكثير في هذه الحالة من تلك املوجودة
ل��دى ال��وج��اه��ات وال�ن�خ�ب��ة) ،أو ن�خ�ب��وي��ة ،إذا لم
ّ
تتغير بنية امل��ؤس�س��ات .فاملؤسسات الطائفية
والقوانني االنتخابية الطائفية والنظرة الطائفية
إلى التاريخ ال يمكن إال أن تنتج زعامات وفئات
مثقفة ذات نظام إدراك��ي مبني على اإلحساس
ال �ح��اد ب��وج��ود ال�ط��ائ�ف�ي��ة وأه�م�ي�ت�ه��ا ك��رك��ن من
أركان الدنيا املحسوسة.
وف � ��ي ت� ��اري� ��خ ل� �ب� �ن ��ان ال � �ح� ��دي� ��ث ،أع� �ت� �ق ��د أنني
أوض �ح��ت أن امل��ؤس �س��ات ال�س�ي��اس�ي��ة وبنيتها
ال �ط��ائ �ف �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة ال �ع �ه��د ن �س �ب �ي��ًا( ،أي منذ
القائمقاميتني) ،ه��ي ول�ي��دة التناقضات
ن�ظ��ام
ّ
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ه��ز السلطنة العثمانية م��ن جراء
ال�س�ي��اس��ات االس�ت�ع�م��اري��ة ،ث��م ت�ح��ول��ت عنصرًا
ّ
مهمًا م��ن ال��وض��ع اإلقليمي وال ت��زال إل��ى اليوم
ّ
ه��ذا .فهي ال تجسد ذهنية شعب ،لكنها قائمة
ع �ل��ى ن �ق ��اط ت �ش��اب��ك ب�ي�ن ال� �ع ��وام ��ل الخارجية
وال �ت �ط��ورات ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي ت ��دور ع�ل��ى نفسها
منذ مئة وخمسني سنة دون تحقيق أي تقدم
ل �ل ��وط ��ن .وه � ��ذا ال� ��وض� ��ع ،ل� �س ��وء ال� �ح ��ظ ،مريح
ج �دًا أله��ل ال�س�ي��اس��ة ،فاملنافسة تحصل ضمن
األط��ر الطائفية الضيقة بمكوناتها املناطقية
وال�ع��ائ�ل�ي��ة( ،وامل��ال�ي��ة ال �ي��وم) ،وق��واع��ده��ا سهلة
وب �س �ي �ط��ة ،خ��اص��ة ع �ن��دم��ا ي �ن �ش��أ ج ��و ع ��ام من
ال�ت�خ� ّ�وف م��ن العلمانية وم��ن امل�س��اس بالنظام
الطائفي ،وحني ال أثر ملبدأ املحاسبة واملسؤولية
ن �ظ �رًا ل�ل�ض�ب��اب�ي��ة ال �ع��ام��ة ف��ي ال �ث �ق��اف��ة والفكر،
والستحالة الرؤية خارج األطر التقليدية.
والظريف في املوضوع أن الكثير من الشخصيات
الوضع
ال �ت ��ي ت �ع��ي خ� �ط ��ورة ال �ب �ق��اء ع �ل��ى ه� ��ذا
ّ
وضرورة االنتقال إلى مجتمع الطائفي ،تتجنب
ّ
التفوه بكلمة «العلمانية» ،مع أن صقلها لغويًا
م��ن ع �م��ل ش �ي��خ ج�ل�ي��ل ل��ه مكانة
رفيعة في األدب والفكر في لبنان،
ه��و ال�ش�ي��خ ع�ب��د ال �ل��ه العاليلي.
ّ
وأن ��ا أت �س��اءل بقلق ك�ي��ف ندعي
ّ
اإلصالح ونحن نخاف من التفوه
بكلمة «علمانية»؟!
* وزير لبناني سابق

