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معضلة إعادة بناء الدولة في لبنان []2/1
نجيب عيسى *
ف��ي خ�ض��م األزم� ��ة ال �ت��ي ت� ًع�ص��ف ب�ل�ب�ن��ان ح��ال�ي��ًا،
�وات م �ط��ال �ب��ة ب ��إع ��ادة ب �ن��اء ال��دول��ة
ت�ع�ل��و األص� � � ّ
ع�ل��ى أس��س تجنبه األزم ��ات العنيفة وال �ح��روب
األه �ل �ي��ة امل ��دم ��رة /وف ��ي م��ا ي�ل��ي ن �ح��اول البحث
في م��دى توافر الشروط الالزمة لقيام مثل هذه
ال��دول��ة ان�ط�لاق��ًا م��ن طبيعة ال��دول��ة ،ال�ت��ي قامت
بعد االستقالل والعوامل الرئيسية التي حددت
خ �ص��ائ �ص �ه��ا وج �ع �ل �ت �ه��ا ع �ل ��ى ال � � � ��دوام ع��رض��ة
ل�ل�أزم ��ات ال ��وج ��ودي ��ة ،وب��االس �ت �ن��اد إل� ��ى ق� ��راءة
سريعة لتجربة لبنان التاريخية في بناء دولة
مغايرة.

ً
أوال :في طبيعة دولة االستقالل

إن إقامة دولة في لبنان تجنبه األزمات العنيفة
والحروب األهلية املدمرة تقتضي بداية أن يكون
امل �ت �ص��دون ل �ه��ذه امل �ه �م��ة ع �ل��ى م �ع��رف��ة بطبيعة
الدولة القائمة واملشاكل الفعلية التي تعانيها.
ّ
م��ن ج�ه�ت�ن��ا ،ن ��رى أن ه�ن��ال��ك خ�م��س خ�ص��ائ��ص،
بمثابة مشاكل رئيسية الزم��ت الدولة في لبنان
منذ االستقالل حتى اآلن ينبغي معالجتها.

دولة «تحاصصية»
ل�ق��د ج��رى اخ �ت��زال ال��دول��ة ف��ي ل�ب�ن��ان إل��ى مجرد
إط��ار مؤسسي لتقاسم السلطة السياسية بني
ممثلي ال �ط��وائ��ف وامل��ذاه��ب تبعًا مل �ي��زان ال�ق��وى
ب �ي �ن �ه��ا ،وداخ� � ��ل ك ��ل م �ن �ه��ا ،ال � ��ذي ي �ت �ح� ّ�دد ع�ل��ى
أس� ��اس ع��ام �ل�ين رئ�ي�س�ي�ين م �ت��راب �ط�ين ه �م��ا :من
ج�ه��ة ،ال��دي�ن��ام�ي��ة ال�خ��اص��ة ب�ك��ل منها (ت�ط��وره��ا
االقتصادي واالجتماعي والديموغرافي )...ومن
ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ع�لاق��ات�ه��ا ال�خ��ارج�ي��ة .وي �ت�ل�ازم مع
تقاسم السلطة ه��ذا تقاسم متناسب ملؤسسات
وم��واق��ع اإلدارة ال�ع��ام��ة وامل ��ال ال �ع��ام ب�ين ه��ؤالء
امل�م�ث�ل�ين أن�ف�س�ه��م ل�ي�ع�ي��دوا ت��وظ�ي��ف امل�غ��ان��م في
تجديد مواقعهم وتمتينها ،كل داخ��ل جماعته،
واستطرادًا داخل السلطة السياسية.

دولة غير عادلة

ه�ن��ال��ك ك� ّ�م كبير م��ن ال��دراس��ات وال�ت�ق��اري��ر التي
تناولت تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية
منذ االستقالل .ويضيق املجال هنا إليراد األدلة
وامل ��ؤش ��رات ال�ن��وع�ي��ة وال�ك�م�ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ف��ل بها

واإلدارات ال�ع��ام��ة ،لحملها على أخ��ذ ق ��رارات أو
التراجع عن قرارات سبق أن اتخذتها أو االمتناع
ع��ن س��ن ق��وان�ين وات �خ��اذ ق ��رارات ه��ي ،ف��ي سائر
ب� �ل ��دان ال �ع ��ال ��م ،م ��ن االخ �ت �ص��اص��ات ال�ح�ص��ري��ة
للدولة واإلدارة العامة .واألمثلة في هذا املجال
ال تحصى ،نكتفي في هذا الخصوص بالزوابع
التي تثار عند كل مطالبة بسن قانون اختياري
لألحوال الشخصية .هذا إضافة إلى أن الدولة في
لبنان ترى نفسها مجبرة على تمويل جزء كبير
من الخدمات الصحية والتربوية واالجتماعية
التي تقدمها الطوائف إلى أتباعها ،من املوازنة
ال�ع��ام��ة .كذلك ف��إن مناهج امل��ؤس�س��ات التربوية،
وبخاصة منهاج م��ادة ال�ت��اري��خ ،ال ت��زال بمنأى
ّ
عن املراقبة الحكومية ،لكن املضحك املبكي هو
أن الضغوط الطائفية أبقت لبنان البلد الوحيد
ف��ي العالم ال��ذي ل��م ي�ج� َ�ر أي ت�ع��داد لسكانه منذ
عام .1932
ّ
ج_ إزاء الخارج :يتمثل ضعف الدولة في لبنان
في اتجاه الخارج على نحو رئيسي من الناحية
العسكرية ،إلى ابقاء الجيش في وضع ال يستطيع

ل�ن��اح�ي��ة اس �ت �م��رار ،ب�ش�ك��ل أو ب��آخ��ر ،ال�ت�ف��اوت��ات
العميقة واملشاكل الحادة على هذين الصعيدين:
التفاوتات بني املناطق وب�ين الفئات والطبقات
االجتماعية ،ومشاكل الفقر والبطالة والهجرة.
أم��ا اس�ت�م��رار ع��دم امل �س��اواة ب�ين امل��واط�ن�ين على
الصعيد ال�ق��ان��ون��ي /ال�ح�ق��وق��ي ،فهو واض��ح كل
الوضوح من خالل التوزيع الطائفي للمناصب
القيادية السياسية واإلدارية في الدولة.

دولة ضعيفة /رخوة
ل�ض�ع��ف ال��دول��ة ورخ��اوت �ه��ا ف��ي ل�ب�ن��ان تجليات
ث�ل�اث��ة :أ_ إزاء ال �ق �ط��اع ال �خ��اص :ت��رك��ت ال��دول��ة
م�ع�ظ��م ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي ل�ل�ق�ط��اع ال �خ��اص،
لكنها جعلت جهودها التنظيمية والتشريعية
واالس �ت �ث �م��اري��ة ت�ص��ب ع�ل��ى ن�ح��و ش�ب��ه حصري
ف ��ي امل �ص��ال��ح ال �ف �ئ��وي��ة ل �ل �ك �ب��ار م ��ن رج � ��ال امل ��ال
واألع� � �م � ��ال ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ق � �ط ��اع ،ودون أن ت �ب��ذل
ّ
أي ج �ه��د ي��ذك��ر ل�ت�ق��وي��م أو ت �ع��دي��ل االت �ج��اه��ات
التلقائية للمبادرات الخاصة ،أو التنسيق في
م��ا بينها ،ك��ي تجعلها تصب ف��ي خدمة أه��داف
وطنية عامة .هذا إلى جانب أن الدولة لم تضع
سياسات وب��رام��ج فعالة تهدف إل��ى معالجة ما
ق��د ينجم ع��ن ه��ذه ال�ح��ري��ة م��ن أض ��رار .وبالفعل
فقد نجم عنها الكثير من االختالالت االقتصادية
واالجتماعية البنيوية التي ال يزال لبنان يرزح
تحت أعبائها .فالتفاوتات املناطقية والفئوية
والطبقية التي سبق ذكرها ترافقت مع ضمور
القطاعات االقتصادية السلعية امل��ول��دة لفرص
ع�م��ل وف �ي��رة وم �ج��زي��ة (ال��زراع �ي��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة)،
وتضخم النشاطات الخدمية والريعية ،وطغيان
ال �ط��اب��ع االح �ت �ك��اري ع �ل��ى ال� �س ��وق .أم ��ا خ�ض��وع
الدولة للضغوط التي يمارسها القطاع الخاص،
وب �خ��اص��ة ك �ب��ار ال �ت �ج��ار وأص� �ح ��اب امل� �ص ��ارف،
فال يحتاج إل��ى الكثير من األدل��ة .يكفي في هذا
الخصوص التذكير بتجارب ال��وزراء السابقني:
إلياس سابا واميل بيطار وج��ورج ق��رم وشربل
نحاس.
ب_ إزاء الطوائف :املقصود هنا هو ضعف الدولة
اتجاه املؤسسات الدينية الطائفية .فإذا وضعنا
جانبًا أن لكل م��ن ال�ط��وائ��ف /امل��ذاه��ب قوانينها
الخاصة املتعلقة باألحوال الشخصية ،وبالتالي
محاكمها الشرعية ،نالحظ أن املؤسسات الدينية
ال تكف ع��ن ممارسة الضغوط على الحكومات

عامال
أصبح «الخارج»
ً
داخليًا يؤدي دورًا مفصليًا
في تحديد وجهة حركة
االجتماع السياسي
معه التصدي لالعتداءات اإلسرائيلية املتكررة
(مقولة إن ق��وة لبنان في ضعفه) .وم��ن الناحية
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ب��ال�ع�لاق��ات امل �ب��اش��رة ال �ت��ي تقيمها
الدول األجنبية مع األحزاب والطوائف ومنظمات
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي وح �ت��ى ال�ش�خ�ص�ي��ات (زي � ��ارات
وج��والت ال�س�ف��راء وامل�ب�ع��وث�ين) .ه��ذا إض��اف��ة إلى
رض��وخ الحكومات املتعاقبة باستمرار ملختلف
َ
تمارس
الضغوط السياسية واالقتصادية التي
عليها من الخارج.

دولة مفرطة في تبعيتها للخارج
ن ��ادرة ه��ي ال�ب�ل��دان ال�ت��ي تصل درج��ة اعتمادها
اقتصاديًا على الخارج إلى درجة اعتماد لبنان.

ف��ال �ج��زء األك� �ب ��ر م ��ن دخ �ل��ه ال��وط �ن��ي ي �ت��أت��ى من
م �ص��ادر ل �ه��ا ع�لاق��ة م��ع ال� �خ ��ارج .وي��أت��ي ل�ب�ن��ان
ف��ي مقدمة ب�ل��دان العالم م��ن حيث ارت�ف��اع نسبة
تجارته الخارجية إلى ناتجه املحلي اإلجمالي.
وه��و ال ي��زال من أكثر بلدان العالم اعتمادًا على
الخارج لتأمني احتياجاته .وتتالزم هذه التبعية
االق �ت �ص ��ادي ��ة م ��ع اس� �ت� �ي ��راد األن � �م� ��اط ال�ث�ق��اف�ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة ال�س�ل��وك�ي��ة األج�ن�ب�ي��ة ع�ل��ى نطاق
واسع.

دولة مأزومة باستمرار

ّ
ل �ي��س م��ن امل �غ ��االة ال �ق��ول إن ت��اري��خ ل �ب �ن��ان منذ
ح �ص ��ول ��ه ع �ل ��ى االس� �ت� �ق�ل�ال ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ت ��وال ��ي
أزم � � ��ات س �ي��اس �ي��ة ح � ��ادة ارت � � ��دت ط ��اب ��ع ال�ع�ن��ف
امل ��دم ��ر واس �ت �م��ر ب�ع�ض�ه��ا س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة .أم��ا
فترات االستقرار القصيرة نسبيًا الفاصلة بني
ه ��ذه األزم� � ��ات ،ف�ك��ان��ت ب ��دوره ��ا ح��اف�ل��ة ب��أزم��ات
وصراعات سياسية واقتصادية اجتماعية ،وإن
كانت أقل حدة.

َ
ثانيا :العوامل املؤسسة لطبيعة الدولة
وحركية االجتماع السياسي في لبنان

يأتي ب��داي��ة العامل التاريخي .فقد تكونت ،في
ما أصبح لبنان الحقًا ،منذ القرن التاسع عشر
م� � ��رورًا ب �م��رح �ل��ة االن � �ت� ��داب ال �ف��رن �س��ي ،تشكيلة
اجتماعية تعاني انقسامات حادة تتمحور حول
ط��وائ��ف وم ��ذاه ��ب ت �ت �ف��اوت ل�ن��اح�ي��ة م�س�ت��وي��ات
ت �ط��وره��ا االق �ت �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي ،ول�ن��اح�ي��ة
م��واق�ع�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة واإلداري� � ��ة ف��ي امل��ؤس�س��ات
ال �س �ل �ط��وي��ة ،ول �ه��ا ت ��اري ��خ ح��اف��ل ب��االرت �ب��اط��ات
الخارجية السياسية والثقافية امل�ت�ن��اف��رة .لكن
املالحظ أن لبنان لم يكن البلد الوحيد على هذا
الصعيد ،فمعظم ،إن لم يكن جميع البلدان التي
ح�ص�ل��ت ع�ل��ى اس�ت�ق�لال�ه��ا ب�ع��د ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة
ال�ث��ان�ي��ة ،ورث ��ت ع��ن امل��رح�ل��ة االس�ت�ع�م��اري��ة عبئًا
ً
ث�ق�ي�لا م��ن ال �ت �ف��اوت��ات واالن �ق �س��ام��ات ،وب��ال�ت��ال��ي
والثقافية
التناقضات االقتصادية واالجتماعية َ
بني مختلف مكوناتها ...وم��ع ذل��ك لم تطغ على
الدول التي قامت في هذه البلدان معظم السمات
امل��ذك��ورة ال�ت��ي ط�غ��ت ع�ل��ى ال��دول��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ،أو
ع�ل��ى األق ��ل ل�ي��س ب��ال �ق��در ن�ف�س��ه م��ن ال �ح��دة .ذل��ك
أن لبنان بعد حصوله على االستقالل ،سار في
االتجاه املعاكس تمامًا لالتجاه الذي سارت فيه

الدولة المؤمنة والشياطين الكامنة
نديم محسن *
ت �ق��ول امل � � ّ�ادة ال�ت��اس�ع��ة م��ن ال��دس �ت��ور ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي:
«حرية االعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض
اإلجالل لله تعالى تحترم جميع األديان واملذاهب
وت �ك �ف��ل ح ��ري ��ة إق ��ام ��ة ال �ش �ع��ائ��ر ال��دي �ن �ي��ة ت�ح��ت
حمايتها على أن ال يكون في ذلك إخالل بالنظام
العام ،وهي تضمن لآلهلني على اختالف مللهم
اح� �ت ��رام ن �ظ��ام األح� � ��وال ال �ش �خ �ص� ّ�ي��ة وامل �ص��ال��ح
الدينية» .في هذه املادة خطر كامن ّ
وادعاء منطق
ّ
سرعان ما يتضح انكساره في أكثر من مفصل
ّ
عند التشريحّ .أما املنطق املكسور ،فيتضح ،ومن
خارج نقاش فصل الدين عن الدولة ،في:
ً
ّأوال ،ت �ض ��ع امل � � � � ّ�ادة ال �ت ��اس �ع ��ة ن� �ظ ��ام األح � � ��وال
الشخصية ال�ط��ائ�ف�ي��ة امل�ع�م��ول ب��ه ف��وق ال��دول��ة،
فيما تضمن الدولة حراسته .فهو بحسب املادة
م��وج��ود قبل ال��دول��ة .وإن ك��ان ه��ذا صحيحًا من
لاّ ّ
ّ
األسبقية ال��زم�ن� ّ�ي��ة ،إ أن ن�ش��وء ال��دول��ة،
ناحية
ّ
دول ��ة ل�ب�ن��ان ال�ك�ب�ي��ر ،ي�ف�ت��رض ح �ص��ول أس�ب�ق��ي��ة
ّ
م�ن�ط�ق� ّ�ي��ة ل�ه��ا ع�ل��ى ك ��ل م��ا ع��داه��ا ،ف�لا ي �ج��وز أن
ّ
شخصية هو من بعض
تتعامل مع نظام أحوال

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ّ
أنظمتها االجتماعية ّواالقتصادية ،كأنه سابق
ّ
ّ
بديهي ،a-priori
وسيد َ عليها ،أو كأنه وجود ّ
لها ّ
أو ك��أن�ه��ا م��دي�ن��ة ل��ه ب��وج��وده��ا أو أن��ه فوقها أو
ّ
ّ
متفوق عليها .إن الدولة هي البدء ،وهي مصدر
ّ
الشرعية والقانون ،فال أنظمة قبلها وال فوقها
وال خارجها.
ّ
ث��ان �ي��ًا ،م��ا أن ت�ع�ل��ن امل � � ّ�ادة ال �ت��اس �ع��ة أن «ح��ري��ة
ُ
االع �ت �ق��اد م�ط�ل�ق��ة» ،ح�ت��ى ت�ت� ِ�ب�ع�ه��ا م �ب��اش��رة بما
�روض
ي�ن�ف�ي�ه��ا م��ن خ�ل�ال «وال ��دول ��ة ب�ت��أدي�ت�ه��ا ف� َ
اإلج �ل�ال ل�ل��ه ت �ع��ال� َ�ى !»...أي ق�ب��ل أخ ��ذ ّأول نفس
حرية ،ينخطف النفس! فاعتقاد الدولة محسوم
مسبقًا :اعتقاد بالله ُ
ووج��وب تأدية الفروض له
َ
تعالى .النتيجة ،ال حرية وال من يحزنون.
حبلنيْ :
الدستورية على ْ
ّ
حبل
ثالثًا ،تلعب املادة
ً
األف � ��راد فتمنحهم ح��ري��ة االع �ت �ق��اد ،وإن ش�ك�لا،
وحبل الدولة التي تلزمها ّ
ْ
املادة باالعتقاد بالله.
ُ
َ
ِّ
دولة منحازة إلى اعتقاد إذًا ،وتعرف نفسها به.
ّ
ما يشير إل��ى أن املقصود بحرية االعتقاد ليس
أك�ث��ر م��ن ح� ّ
�ري��ة االخ�ت�ي��ار ب�ين األدي ��ان وامل��ذاه��ب.
وال � �ح � ��ال ،ف� ��امل� ��واط� ��ن/ة ال� � ��ذي ال ي �ع �ت �ق��د ب��اإلل��ه
اإلب��راه�ي�م� ّ�ي وال يفترض وج ��وده ه��و م��واط��ن/ة
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َ
معتبرًا من الدولة
من الدرجة الثانية ،هذا إن كان
وفي الدولة .تكشف ّ
ّ
الديني
املادة التاسعة اإللزام
لاّ
للدولة وديكتاتورية معتقدها «األ وي» فيما
ت �خ��دع امل ��واط� �ن�ي�ن/ات ب��إي �ح��اء ح��ري��ة االع �ت �ق��اد
ودي�م��وق��راط� ّ�ي�ت��ه ف�ت�ف� ّ�رغ امل � ّ�ادة « :13ح��ري��ة إب��داء
ً
ال� � ��رأي ق � ��وال وك �ت��اب��ة وح ��ري ��ة ال �ط �ب��اع��ة وح��ري��ة
ّ
االج�ت�م��اع وح��ري��ة تأليف الجمعيات ك��ل�ه��ا» من
ّ
املخفي منها
مخاتلة مخادعة،
وتجعلها
ِ
معناها ّ
م�خ�ي��ف ألن ��ه ي�ض��ع س�ق�ف��ًا م�ت��دن�ي��ًا ج � ّ�دًا للفكر ال
يعلو فوق االعتقاد بالله!
ّ
رابعًا ،تقول املادة إن تأدية الدولة فروض اإلجالل
للتعالى ه��ي ال��وس�ي�ل��ة ال�ت��ي ب�ه��ا ت�ح�ت��رم جميع
األديان واملذاهب وبها تكفل حرية إقامة الشعائر
ال��دي�ن�ي��ة ت�ح��ت حمايتها وب�ه��ا تضمن لآلهلني
اح� �ت ��رام ن �ظ��ام األح � � ��وال ال�ش�خ�ص�ي��ة وامل �ص��ال��ح
ّ
ّ
الوظيفي
املنطقي أو
الدينية .لكن ما هو الرابط
ّ
السببي بني تأدية فروض اإلجالل لله واحترام
أو
ّ
الشخصية واملصالح الدينية؟ أي
نظام األحوال
كيف ننتقل من تأدية الدولة للفروض إلى ضمان
النظام واملصالح؟
الحقيقة أنه ال رابط منطقيًا بينهما .فمن ناحية،
ال تعني تأدية الفروض بالضرورة احترام أحد
أو شيء أو جهة ،ومن ناحية أخرى ،يمكن الدولة
أن تحترم جميع األدي��ان واملذاهب وتكفل حرية
إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها ،وحتى أن
تضمن لآلهلني على اختالف مللهم احترام نظام
ّ
الشخصية واملصالح الدينية من دون أن
األحوال
يكون ذلك من خالل تأدية الفروض.
خ��ام �س��ًا ،ال ت �ك �ت �ف��ي ال ��دول ��ة ب �ض �م��ان ال �ش �ع��ائ��ر
ّ
ّ
والتخيالت أو األعياد
التصورات
والطقوس أو
وامل � �ن� ��اس � �ب� ��ات ،ب � ��ل ت� �ل� �ت ��زم ص � ��راح � ��ة ض �م��ان �ه��ا
َ
املفترض أن تكون
للـ«مصالح» الدينية .دولة ،من
ُ
ّ
م�ص��ال�ح�ه��ا ه ��ي ف ��وق ك ��ل م�ص�ل�ح��ة ،وأن ت��ذع��ن
ّ
ّ
للمصالح الدينية ّ
وتقر بأفضليتها عليها وتقدم
وع��د الطاعة لها وضمانها .ف�م��اذا ل��و تناقضت
املصالح الدينية مع مصالح ال��دول��ة؟ ث� ّ�م ما هي

ّ
وم��ن ّ
املصالح الدينيةَ ،
يحددها ويمثلها؟ وهل
ّ
املقصود باملصالح الدينية املصالح الطائفية؟
ّ
علمًا أن َمرابط الطوائف دينيًا وسياسيًا وماليًا
ّ
كلها تقريبًا خ��ارج لبنان ،ومن املمكن ج�دًا ،كما
ّي�نّ ْ
ب�ّي�نّ ت��اري��خ لبنان وي �ب�  ،أن ت�ت�ض��ارب مصالح
ط��ائ �ف��ة س�ي��اس�ي��ًا ف��ي اإلق �ل �ي��م أو ف��ي ال �ع��ال��م مع
مصلحة الدولة.
س��ادس��ًا ،ت�ن�ظ��ر ال��دول��ة إل��ى م��واط�ن�ي�ه��ا ك��آه�ل�ين!
ل��م يكن ينقص إال أن تعتبرهم الج�ئ�ين! آهلون
ً
ومن ملل .فهم بحسب ّ
املادة رعايا طوائفهم أوال
ِ
وأخ�ي�رًاّ ،
وأم��ا ال��دول��ة على م��ا يظهر ،فهي فندق
ّ
يقدم الخدمات ،وشركة ّ
تؤمن الضمانات ومعبد
للطاعة.
س��اب �ع��ًاُ ،ي �ف� َ�ه��م م��ن امل � ��ادة ت��رات �ب� ّ�ي��ة ف��ي األه�م�ي��ة
واألول ��وي ��ة م�خ�ي�ف��ة :ن �ظ��ام األح � ��وال ال�ش�خ�ص� ّ�ي��ة
ف��امل�ص��ال��ح ال��دي�ن�ي��ة ف��اآله�ل�ين ف��ال��دول��ة .وال �ح��ال،
�ى
ت �ن �ع��ى ال� ��دول� ��ة ن �ف �س �ه��ا ب �ن �ف �س �ه��ا وت � ً�دخ ��ل إل� ً
التشريع زح�ف��ًا على ال�ب�ط��ون متوسلة متسولة
ً
متسللة!
ّ
ث��ام�ن��ًا ،أح�ج�ي��ة ،للذين ي�ه��وون ح��ل األح��اج��ي ،ال
ُ ّ
ّ
«تؤدي فروض اإلجالل لله تعالى».
ت َحل :دولة...
ك �ي��ف؟ وم ��ا ه ��ي ف� ��روض ال ��دول ��ة وك �ي��ف ت �ك��ون؟
اليدين
أت �ص��وم ال��دول��ة؟ أت��رك��ع؟ أتبتهل ف��ات�ح��ة
ّ
ّ
بميزانية ل��رش
مؤسسة
أم شابكتهما؟ أتنشئ
ً
ال �ب �خ��ور؟ أت �ط��وف؟ أت�ت�ع� ّ�ب��د م�ط��أط�ئ��ة ال� ��رأس أم
ّ
رافعة الجبني؟ أم لعل الله طلب من الدولة فروضًا
هي غير فروضه وأوامره سبحانه على األفراد؟
َ
ت ��اس� �ع ��ًا ،ت �ن �س��ف امل � � � � ّ�ادة ال� �ت ��اس� �ع ��ة ف � �ق� ��رة «ج»
م ��ن م �ق� ّ�دم��ة ال��دس �ت��ور ال �ت��ي ي �ق��وم ف �ي �ه��ا ل�ب�ن��ان
كجمهورية دي�م�ق��راط�ي��ة ب��رمل��ان�ي��ة «ع�ل��ى اح�ت��رام
ال �ح��ري��ات ال �ع��ام��ة وف ��ي ط�ل�ي�ع�ت�ه��ا ح��ري��ة ال ��رأي
واملعتقد ،وعلى ال�ع��دال��ة االجتماعية وامل�س��اواة
ف��ي ال �ح �ق��وق وال��واج �ب��ات ب�ين ج�م�ي��ع امل��واط�ن�ين
دون تمييز أو تفضيل» .فبعد أن تنفرش «ج»
م�ق� ّ�دم��ة ال��دس�ت��ور س� ّ�ج��ادًا أح�م��ر ل�ل�م��واط�ن�ين/ات
ّ
ّ
وتتهيأ أجواء تنويمهم/هن مغناطيسيًا بالكالم

