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على الغالف

ّ
الوزيرة الليبرالية وحكاية ابريق الزيت
بيار أبي صعب
ال ـيــوم فــي ل ـب ـنــان ،كــل أه ــل السياسة
ب ـ ــات ـ ــوا م ـ ــن دعـ ـ ـ ــاة االصـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وم ــن
مكافحي الفساد .بل إن هناك تيارات
ّ
سياسية لم تنل ّ
حصة
وشخصيات
كافية في «طورطة» املحاصصات ،أو
ّ
االقتصادية
خــافــت على مصالحها
ف ــي امل ـ ـعـ ــادالت الـ ـج ــدي ــدة ،فـغــافـلـتـنــا
ّ
جميعًا وقـفــزت مــن ضفة «الزعماء»
ّ
ّ
إل ــى ضــفــة «ال ـش ـع ــب» ،وم ـشــت كلها
فــي جـنــازة ج ــورج زري ــق ال ــذي دفناه
ون ـس ـي ـن ــاه ف ــي أقـ ــل م ــن  48س ــاع ــة.
الطبقة السياسية باتت ناطقة باسم
«الشعب املسكني» .هــذا الشعب التي
يعتاش «ثوار» آخر زمن من دمه ،منذ
أج ـي ــال ،وقـبـلـهــم آب ــاؤه ــم وأج ــداده ــم،
أق ـط ــاب ج ـم ـهـ ّ
ـوريــة امل ـ ـ ــزارع ،ك ــل ذلــك
ّ
لألسف في حماية املؤسسة الدينية.
أما الوزيرة ّريــا الحسن ،فليست من

ّ
اقطاعية ،بل هي هنا تلعب دور
ساللة
ّ
امل ــرأة ،الـشــابــة ،الـعـصــريــة ،الليبرالية،
ال ـتــي وص ـلــت ال ــى الـسـلـطــة بنضالها
وعلمها… مــا ّ
يخولها أن تـكــون من
«دع ـ ـ ــاة االص ـ ـ ـ ــاح» ،أك ـث ــر م ــن ف ـلــول
االق ـطــاع الـسـيــاســي« .إصــاحـيــة» إذًا
الوزيرة الحسن ،بمعزل عن جذورها
ّ
سنيورية.
النيو -
املهم أن الــوزيــرة الشابة بوسعها أن
تغري الرأي العام الجديد الذي تعجز
ّ
ّ
والتقدمية املستقلة،
االحزاب الوطنية
ّ
حتى اآلن ،عن استقطابه .تلك الكتلة
ّ
الشابة واألقل شبابًا ،التي زج بها في
خانة غامضة ،ملتبسة ،هي «املجتمع
املـ ــدنـ ــي» ،ت ـت ـن ــازع عـلـيـهــا ك ــل ال ـقــوى
ال ـت ـق ـل ـيـ ّ
ـديــة الـ ـي ــوم ،وي ـع ـمــل أخـطـبــوط
املـ ـنـ ـظـ ـم ــات غـ ـي ــر الـ ـحـ ـك ــوم ـ ّـي ــة ع ـلــى
تدجينها واستغالل غضبها واحتواء
ان ــدف ــاع ـت ـه ــا الـ ـصـ ـح ـ ّـي ــة .ه ـ ــذه الـ ـق ـ ّـوة
املشتتة التي يـ ّ
ـوحــدهــا الـعــداء للنظام

اللبناني الفاسد والطائفي ،ليس لديها
من يخاطبها اليوم في دائرة السلطة
سوى نائبة واحدة تأتي إلى «عملها»
على مــن الـ ـ  vespaال ــزرق ــاء .م ــاذا لو
ّ
جـ ّـربــت وزيـ ــرة الــداخ ـلـ ّـيــة حــظـهــا ،في
غواية «املجتمع املدني» ،ماذا لو «رمت
حجرًا في املياه الراكدة»؟
ب ـع ــد أن رفـ ـع ــت الـ ـس ــوات ــر مـ ــن أمـ ــام
وزارتها ،معلنة والدة «دولة املواطن»،
ك ـمــا ت ـع ـلــن س ـن ــون ــوة والدة الــرب ـيــع،
ان ـت ـق ـلــت م ــن دون مـ ـق ـ ّـدم ــات إل ــى…
معركة «الزواج املدني» .يا لها من امرأة
شجاعة! يا معاليك ّ
عدي للعشرة…
ه ــل أن ــت ق ـ ّـده ــا؟ روال ط ـبــش واح ــدة
تكفي ،مصيرك سيكون «االستتابة»!
ال بد من أن ريــا الحسن صادقة في
ما أعلنته على «يورونيوز» في لحظة
ّ
تجلّ :
«أحبذ ،شخصيًا ،أن يكون هناك
ّ
إطار للزواج املدني» .وأضافت ،كأنها
أدركت هول هذا التصريح« :سأسعى

لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول
هذه املسألة مع كل املرجعيات الدينية
وغيرها ،وبدعم من رئيس الحكومة
سعد الـحــريــري ،حتى يصبح هناك
اعتراف بالزواج املدني».
إن مـعــركــة الـ ــزواج املــدنــي فــي لبنان،
ص ــارت مثل «حـكــايــة ابــريــق الــزيــت».
والكل يعرف منذ أيام الرئيس إلياس
الهراوي على األقل ،أن انتظار رضى
املــؤس ـســة الــدي ـن ـيــة ف ــي ه ــذا الـسـيــاق
ّ
ال ي ـجــدي ،علمًا أن ــه غـيــر دس ـتــوري.
ّ
ف ـم ـش ــروع الـ ـق ــان ــون الـ ـ ــذي تـ ـق ــدم بــه
الرئيس الراحل في أواخر أيام عهده،
ّ
باألكثرية
ووافق عليه مجلس الوزراء
ال ـســاح ـقــة ( 18آذار  ،)1998دفـنــه
الرئيس الــراحــل رفيق الحريري ،ولم
يـحـقــق س ــوى ان ـج ــاز واح ـ ــد :توحيد
كــل ال ـطــوائــف ،املـتـنــاحــرة آن ــذاك ،ضد
املشروع .هذه املؤسسات ال تدافع عن
الــديــن ،بل عن امتيازاتها ووجــودهــا.

ّ
وأي تغيير في املعادلة يتطلب بروز
قوى سياسية جديدة ،وازنة ،يمكنها
أن ت ــزع ــزع ث ــواب ــت ال ـن ـظ ــام ال ـق ــدي ــم.
والقوى البديلة التي ستحمل التغيير
لن تأتي غدًا صباحًا ،ولن نجدها في
أي من املجموعات السياسية الحالية،
خصوصًا في التيار السياسي الذي
تـنـتـمــي إل ـيــه ال ـح ـســن ،وف ــي الـجـهــات
وااليديولوجيات التي ترعاه.
فــي الـعــام  2013هـ ّـدد املفتي األسبق
ّ
محمد ّقباني «كل املسؤولني املسلمني
فــي السلطة التشريعية والتنفيذية»،
بــأن مــن يــوافــق بينهم «عـلــى تشريع
الــزواج املدني وتقنينه ،ولو اختياريًا،
مــرتــد وخ ــارج عــن ديــن اإلس ــام ،وال
يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال
يدفن في مقابر املسلمني» .هذه ّ
املرة
ً
ّ
لم يتأخر رد فعل «دار الفتوى» أصال:
«الرفض املطلق ملشروع الزواج املدني
أحكام الشريعة
في لبنان ،ألنه يخالف ً
ً
اإلسالمية السمحاء جملة وتفصيال،
ويـ ـخ ــال ــف أيـ ـض ــا أح ـ ـكـ ــام ال ــدس ـت ــور
الـلـبـنــانــي» .لـنــدع جــانـبــا وجـهــة النظر
القانونية لـ «دار الفتوى» بالدستور،
إذ يـضـيــق امل ـجــال بمناقشتها هنا.

ولـنـتـفــاد ال ـن ـقــاش الــدي ـنــي فـهــو ليس
مــن اخـتـصــاصـنــا ،ول ــو إنـنــا ّ
نتمسك
بــاج ـت ـهــادات ال ـعــامــة ال ــراح ــل الشيخ
عبد الـلــه العاليلي ال ــذي رأى أن على
«الشريعة أن تجيب عن حاجات الناس
في زمنهم» ،وقال بامكان الــزواج بني
ك ـتــابـ ّـي ومـسـلـمــة مـسـتـنـدًا إل ــى اآلي ــة
ّ
الـكــريـمــة «ال ـي ــوم أحـ ــل لـكــم الـطـيـبــات،
ّ
وطـعــام الــذيــن أوت ــوا الكتاب حــل لكم،
ّ
وطعامكم حــل لهم ،واملحصنات من
املؤمنات ،واملحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم» (املائدة.)5:
ّ
إن الزواج املدني ال يشكل خطرًا على
الدين وال اإليمان ،وال يهدد بـ «تفكيك
ّ
االسالمية» ،بل ّ
يخولنا أن
املجتمعات
نبني أخ ـي ـرًا دول ــة تـقــوم عـلــى أســاس
ال ـقــوانــن الــوض ـعـ ّـيــة ،وت ـح ـتــرم حـ ّ
ـريــة
املـعـتـقــد ،ووط ـنــا جــدي ـرًا بـهــذا االس ــم،
يتألف مــن شعب واحــد بغض النظر
عن انتماءات ابنائه الدينية وعقائدهم
الـسـيــاسـ ّـيــة .وطـنــا محصنًا ضــد كل
االنـقـســامــات وال ـح ــروب األه ـلـ ّـيــة .هــذا
الـ ـ ـ ــزواج امل ــدن ــي «االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري» ال ــذي
ي ـت ـعــايــش م ــع ال ـ ــزواج ال ــدي ـن ــي ،ينهي
حالة الفصام التي يعيشها لبنان ،إذ

هذا الزواج يخولنا
بناء دولة تحترم
حرية المعتقد

يعترف بــالــزواج املــدنــي ،إذا أقـيــم في
دول أخ ــرى .أمــا الـفـقــراء ،فممنوعون
م ــن الـ ـ ـت ـ ــزاوج ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــم خ ــارج
ّ
الطائفية…
غيتوهاتهم
نعرف تمامًا أن توقيت هــذا النقاش،
ل ـيــس م ـف ـي ـدًا اآلن ،ب ــل إن ــه ال يـحـمــل،
ّ
كما رأيـنــا ،إال التشنج ،ويفتح أبــواب
ال ـخ ــوف م ــن ج ـهــة واألص ــول ـي ــات من
الـجـهــة األخـ ــرى .ويـعـيــدنــا إل ــى ال ــوراء
فــي مـعــركــة الـ ــزواج امل ــدن ــي ،بترسيخ
الخطاب املحافظ الرافض لها ،من كل
ّ
االنعزالية
الـجـهــات ،ويــزكــي الـنــزعــات
وم ــواوي ــل ال ـفــدرال ـيــة وال ـكــون ـفــدرال ـيــة
عـلــى ق ــاع ــدة «ال ـج ـمــاعــة م ــا بينعاش
مـعـهــم»! الـغــريــب أن الــوزيــرة الشابة،
ال ـع ـص ـ ّ
ـريــة ،ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ،ف ــي حـكــومــة

«إل ــى الـعـمــل» ،ب ــدأت العمل مــن املكان
ال ـخ ــاط ــئ ،ولـ ــم ت ـن ـت ـبــه إلـ ــى ك ــل ذل ــك!
فــي الـسـيــاســة ،الــواقـعـ ّـيــة هــي فضيلة
ال ـف ـض ــائ ــل .ف ــي ان ـت ـظ ــار أن يـلـتـحــق
ل ـب ـنــان ب ــرك ــب الـ ـحـ ـض ــارة ،ي ـم ـكــن أن
ّ
نكتفي بأقل من الزواج املدني بكثير.
هـنــاك منذ خمس س ـنــوات ،وتحديدًا
مـنــذ ســابـقــة خـلــود سـكـ ّ
ـريــة ونـضــال
درويش ،واجتهادات محاميهما طالل
ّ
الحسيني ،ما ّ
املدنية،
يسمى العقود
بــن مــواط ـنــن مــن الـجـنـســن شطبوا
مذهبهم عن ّ
الهوية .ال نعرف إذا كان
ال ــوزي ــر ن ـهــاد امل ـش ـنــوق ه ــو م ــن أزال
ّ
ّ
الداخلية ،لكنه
الحواجز من أمام وزارة
ترك لخلفه في أدراج الــوزارة عشرات
ّ
ّ
الشرعية ،التي عرقل
املدنية،
العقود
تسليمها ألصحابها لسبب غامض.
بما أن الرئيس الحريري ّ
يؤيد وزيرته
في منحاها التقدمي التنويري ،وبما
أن القانون يجيز لها ذلك ،لتبدأ وزيرة
الداخلية رحلة األلف امليل نحو الزواج
املدني الذي ّ
«تحبذه» ،بخطوة صغيرة،
متواضعة ،هــي اطــاق ســراح العقود
ّ
املدنية املحتجزة ،ضد منطق القانون،
في األدراج التي باتت اآلن أدراجها…

امتناع ّ وزارة الداخلية والبلديات عن عرقلة تنفيذ عشرات عقود الزواج المدنية
ُ
التي نظمت في لبنان ،هو أبرز الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الوزيرة الجديدة
ّريا الحسن ،إلثبات وجود نية ّ
جدية بوضع إطار للزواج المدني .أما «الحوار مع
المرجعيات الدينية» فيعني ،ببساطة ،العودة إلى النقطة الصفر

هديل فرفور
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،ص ـ ّـرح ــت ال ــوز ّي ــرة حسن
إلــى محطة «يورونيوز» أنها ُت ّ
حبذ
شخصيًا أن يكون هناك إطار للزواج
ً
املــدنــيُ ،مـشـيــرة إلــى أنـهــا «ستسعى
إلى فتح الباب لحوار جدي وعميق
حول هذه املسألة مع كل املرجعيات
ال ــدي ـن ـي ــة وغ ـي ــره ــا ( )...وب ــدع ــم مــن
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــومــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري،
حتى ُيصبح هناك اعتراف بالزواج
امل ــدن ــي» .ت ـصــريــح ال ـح ـســن ينسجم
وما قاله الحريري قبل ست سنوات،
البرامج الحوارية السياسية
في أحد ّ
لجهة تمنيه «شخصيًا إق ــرار زواج
م ــدن ــي فـ ــي ل ـب ـن ــان ( )...ب ـع ــد حـ ــوار
حقيقي مع املرجعيات الدينية».
«بدعم»
بهذا املعنى ،تكون الحسن،
ٍ
مـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،قـ ــد ربـ ـط ــت م ـســألــة
إق ـ ـ ــرار ح ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــن بــاالخ ـت ـيــار
املــدنــي الـحــر فــي الـحـيــاة الشخصية
وال ـع ــائ ـل ـي ــة ،ب ـ ـ «ن ـت ــائ ــج الـ ـح ــوار مع
املــرج ـع ـيــات الــدي ـن ـيــة» :ال ـع ـ ّ
ـدو األول
للزواج املدني .ما يعني العودة ّإلى
النقطة الصفر .وكــل ما فعلته ،أنها
أق ــام ــت الــدن ـيــا وأق ـع ــدت ـه ــا ،ب ـ ـ «شـبــه
تصريحها» الذي أعاد معركة الزواج
املدني في لبنان إلــى الخلف .وخير
دلـيــل عـلــى ذل ــك بـيــان «دار الـفـتــوى»
أمــس ،تعليقًا على الــوزيــرة الحسن.
وكـ ـ ــان م ـف ـتــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ّـســابــق
م ـح ـمــد رش ـي ــد ق ـب ــان ــي ق ــد ك ــف ــر ع ــام
ّ
 2013ك ــل م ــن ي ـت ـ ّ
ـزوج مــدن ـيــا ،و«ك ــل
املـ ـس ــؤول ــن امل ـس ـل ـم ــن ف ــي الـسـلـطــة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة» ال ــذي ــن
ي ــواف ـق ــون ع ـلــى ق ــان ــون يـسـمــح بـهــذا
الزواج.

وق ــد ع ــاودت دار الـفـتــوى ال ـكـ ّـرة يــوم
أمـ ــس ،إذ أصـ ــدر مـكـتـبـهــا اإلع ــام ــي
ب ـ ـيـ ــانـ ــا أشـ ـ ـع ـ ــل مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي بالتعليقات والتعليقات
امل ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــادة ،وقـ ـ ـ ّـسـ ـ ــم سـ ـ ـك ـ ــان الـ ـع ــال ــم
االفتراضي بني مؤيد ومـعــارض .إذ
ّ
أك ــد أن مــوقــف دار الـفـتــوى مـ ُعــروف
م ـنــذ سـ ـن ــوات «فـ ــي ال ــرف ــض امل ـط ـلــق
ملـ ـش ــروع الـ ـ ـ ــزواج امل ــدن ــي ف ــي لـبـنــان
ومـ ـع ــارضـ ـت ــه ألنـ ـ ــه ي ـخ ــال ــف أح ـك ــام
الشريعة اإلسالمية السمحاء (…)».
ودع ـ ــا إلـ ــى «ع ـ ــدم الـ ـخ ــوض وال ـق ـيــل
وال ـق ــال فــي مــوضــوع الـ ــزواج املــدنــي
الذي هو من اختصاص دار الفتوى
في الجمهورية» .هذا املوقف ينسجم
مـبــدئـيــا م ــع امل ــوق ــف امل ـع ـلــن ،أو غير
املـعـلــن ،ملــرجـعـيــات ديـنـيــة أخ ــرى في
لبنان ،تــرفــض مـجــرد فـكــرة مناقشة
«الزواج املدني».
ّ
الحقوقية والناشطة
نايلة جعجع،
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــات وحـ ـ ـق ـ ــوق
ـارت ،ت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـلــى
املـ ــواط ـ ـنـ ــة ،أشـ ـ ـ ـ ـ ّ
البيان ،إلى أن الحق بالزواج املدني
االخ ـت ـي ــاري ه ــو ت ـكــريــس لـلــدسـتــور
ّ
الـلـبـنــانــي ،ول ـيــس انـتـهــاكــا ل ــه ،وأن
«احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام خـ ـص ــوصـ ـي ــة الـ ـط ــوائ ــف
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة
هــو اسـتـثـنــاء ن ـ ّـص عـلـيــه الــدسـتــور،
ول ـي ــس اح ـت ـك ــارًا أو ام ـت ـي ــازًا ل ـهــا»،
ً
ّ
ُمشيرة إلى أن مسألة تنظيم الزواج
ا ُمل ــدن ــي «م ــن صــاح ـيــات وواج ـب ــات
املـشـ ّـرع املنتخب مــن الشعب وليس
دار الفتوى أو أي مرجعية طائفية
أخرى» .ولفتت جعجع إلى أن هناك
ّ
عـشــرات مـشــاريــع الـقــوانــن املتعلقة
ب ــال ــزواج امل ــدن ــي ف ــي ل ـب ـنــان« ،فـمـنــذ
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات حـ ـت ــى عـ ـ ــام ،2014

بــاالم ـت ـنــاع ع ــن الـتـسـجـيــل وتـسـلـيــم
وثائق الزواج وسجالت إخراج القيد
العائلي .أطلق الوزير يومذاك تحفته
الـشـهـيــرة« :ق ـبــرص لـيـســت بـعـيــدة»،
داعيًا من يريد أن يتزوج مدنيًا إلى
أن يفعل ذلك خارج لبنان! مع كل ما
يحمله ه ــذا األم ــر مــن تـكــالـيــف على
فئة من اللبنانيني تطمح إلى قوانني
مدنية خارجة عن سلطة املرجعيات
الدينية.
األهــم اليوم هو التذكير بــأن هناك،
ف ــي ل ـب ـن ــان ،س ــواب ــق إداريـ ـ ــة ُمـثـبـتــة
قــانــونـيــا ت ـنـ ّـص عـلــى إمـكــانـيــة عقد
زواج مدني .وبالتالي إن الخطوات
ّ
ّ
«الجدية» املتعلقة بهذا امللف تبدأ،
ّ
رب ـمــا ،مــن وض ــع ح ــد ل ـقــرار تجميد

ربط إقرار الزواج
المدني بـ «الحوار
مع المرجعيات
الدينية» عودة إلى
النقطة الصفر
ّ
الحق بالزواج المدني االختياري تكريس للدستور اللبناني وليس انتهاكًا له (هيثم الموسوي)

عـ ـش ــرات الـ ـعـ ـق ــود امل ــدنـ ـي ــة ال ـقــاب ـعــة
فــي أدراج وزارة الــداخـلـ ّـيــة مــن أيــام
املشنوق .وبحسب مصادر قانونية
ّ
ُم ــط ـل ـع ــة ع ـل ــى املـ ـلـ ــف ،ف ـ ــإن ال ـح ـســن
شــارات
«ل ــن تـحـتــاج إل ــى إج ــراء اسـتـ ُ
جديدة التخاذ قرار من أجل املضي

تقرير

الجامعة:
رئيس
ّ
االنتخابات «غصبًا عنا»
في تشرين الثاني
فاتن الحاج

الحسن يمكن أن تبدأ من أدراج وزارتها!
صيغت الكثير من القوانني في هذا
ّ
الـ ـش ــأن ،إل أن ـه ــا ب ـق ـيــت مـهـمـلــة في
أدراج مجلس النواب».
تجدر اإلشارة إلى أن لبنان شهد في
السنوات املاضية سوابق إيجابية،
بشأن إمكانية مقاربة الزواج املدني
في القانون اللبناني .هــذه الطريقة
تـشـتــرط شـطــب املــذهــب عــن الـهـ ّ
ـويــة،
وبـصـفــة الــامـنـتـمــي إل ــى أي طائفة،
يصبح بإمكان املواطن أن يقيم عقدًا
ّ
مدنيًا مع مواطن من الجنس اآلخر.
ُ ِّ َ
ث ــاث ع ـش ــرة زي ـج ــة مــدن ـيــة ســجــلــت
ع ـق ــوده ــا ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي ع ـهــد وزي ــر
الداخلية والبلديات السابق مــروان
ّ
ذك ـ ِّـر َأم ــس هــذا
شــربــل ( ،)2013كـمــا ُ
األخ ـي ــر .تـلــك ال ـع ـقــود ن ــف ــذت بعدما
أقــدم أصحابها على حجب اإلشــارة
ع ــن ق ـي ــده ــم ال ـط ــائ ـف ــي م ــن س ـجــات
الـنـفــوس ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تعميم أص ــدره،
قبل شربل ،وزير الداخلية والبلديات
السابق زياد بارود ( ،)2009وبات كل
ذلك ممكنًا استنادًا إلى الهيئة العليا
لــاسـتـشــارات فـ ّـي وزارة الـعــدل التي
رأت أن «م ــن ح ــق الـلـبـنــانــي ال ــذي ال
ينتمي إلى طائفة ما إن يعقد زواجه
مــدن ـيــا ف ــي ل ـب ـن ــان» ،ع ـلــى أن يـكــون
ّ
املختص
الـكــاتــب ال ـعــدل هــو املــرجــع
ل ـع ـق ــد ال ـ ـ ـ ــزواج املـ ــدنـ ــي وال ـت ـص ــدي ــق
ع ـل ـي ــه ،وأن ت ـك ــون ل ـل ــزوج ــن حــريــة
تعيني القانون املدني الذي يختارانه
ليرعى عقد زواجهما.
بعد تلك الزيجات ،وصل إلى الوزارة
ّ
متزوجني
نحو  52عقدًا مدنيًا (مــن
كــانــوا قــد شطبوا قيدهم الطائفي)،
ّإل أن أيــا من هــذه العقود لم ُي ّ
سجل
بسبب إيعاز وزير الداخلية السابق
نهاد املشنوق إلى املوظفني املعنيني

أيوب في اللقاء مع الطالب أمس (هيثم الموسوي)

بـعـقــود ال ـ ــزواج امل ــدن ــي املـبـنــي على
شـ ـط ــب ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــة» .أم ـ ـ ــا ال ـ ــذي ـ ــن ال
يريدون شطب قيدهم الطائفي ،رغم
اخ ـت ـيــارهــم الـ ـ ــزواج مــدن ـيــا ،ف ـهــؤالء
يحتاجون إلــى قانون يقره مجلس
النواب…

وأع ـ ـ ّـدت مـجـمــوعــة م ــن «الـنــاشـطــن»
(ات) الحقوقيني (ات) كتابًا موجهًا
إلـ ــى الـ ــوزيـ ــرة ال ـح ـس ــن ،ت ـطــال ـب ـهــا بـ
«إص ــدار تعميمات وتوجيهات إلى
ّ
املوظفني املعنيني تذكرهم بواجبهم
ومسؤولياتهم لجهة قـبــول طلبات

شـطــب اإلشـ ــارة إل ــى الـقـيــد الطائفي
مــن جهة (فــي دوائ ــر النفوس وعلى
كافة األراضــي اللبنانية) ،وتسجيل
عقود الزيجات املدنية املعقودة على
األراضــي اللبنانية من جهة أخرى».
وأعـ ـلـ ـن ــت املـ ـجـ ـم ــوع ــة اسـ ـتـ ـع ــداده ــا

ملــواكـبــة هــذا املـلــف ،وتــزويــد ال ــوزارة
ّ
بكل املستندات واملعطيات التي تؤكد
قــانــونـيــة ه ــذا املـطـلــب ومـشــروعـيـتــه.
ف ـه ــل تـ ـتـ ـج ــاوب ال ـ ــوزي ـ ــرة ال ـج ــدي ــدة
ُ
وتـثـبــت نيتها الـجــديــة بــوضــع إطــار
للزواج املدني؟

كشف رئـيــس الجامعة اللبنانية ،فــؤاد
أيـ ـ ـ ــوب ،أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـط ــاب ـي ــة لــن
تجري قبل تشرين الثاني ،أي في العام
الجامعي املقبلّ .
وحدد نهاية آذار املقبل
ك ـحــد أق ـص ــى ،إلق ـ ــرار مـجـلــس الـجــامـعــة
للنظام الداخلي لالتحاد الوطني لطالب
الجامعة.
أيـ ـ ــوب ك ـ ــان ي ـت ـح ــدث أمـ ـ ــس ،فـ ــي ن ـقــاش
م ـف ـت ــوح م ــع الـ ـط ــاب دع ـ ــا الـ ـي ــه «ن ـ ــادي
سـمــا» ،للبحث فــي انـتـخــابــات املجالس
ال ـط ــاب ـي ــة وال ــرق ــاب ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ،ق ـب ــل أن
يـ ـح ـ ّـول ــه رئ ـ ـيـ ــس الـ ـج ــامـ ـع ــة إلـ ـ ــى حـ ــوار
مباشر و onlineشمل قضايا الجامعة
وهواجسها املتعددة .وهو افتتح اللقاء
بعرض ساليدات تتضمن معلومات عن
الجامعة التي تضم  80874طالبًا و5467
أستاذًا و 2834موظفًا .ولفت إلى الحاجة
إلــى توظيف 1000مــوظــف لتسيير أمور
 16كلية ومعهدًا منتشرة في  64مركزًا
على مساحة الوطن ،و 3معاهد دكتوراه.
ّ ّ
وأكــد أن الجامعة تنجز نصف األبحاث
الـعـلـمـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ،م ـش ـي ـرًا ال ــى غـيــاب
سياسة وطنية لدعم البحث العلمي ،إذ
ُ
«يرصد مليون دوالر سنويًا لكل أبحاث
ال ـجــام ـعــة ،ف ــي ح ــن ت ــرص ــد الـجــامـعــات
الخاصة  6ماليني دوالر لبحث واحد».
باالنتخابات الطالبية،
وفــي مــا يتعلق
ّ
قال رئيس الجامعة إنها ستنجز حتمًا
فــي الـعــام الجامعي املـقـبــل ،ألنـهــا شرط
مــن ش ــروط الـهـيـئــات الــدول ـيــة لحصول
ال ـج ــام ـع ــة ع ـل ــى االعـ ـتـ ـم ــاد األك ــاديـ ـم ــي
( )accreditationبـعــد اعـتـمــاد املؤسسة
الـ ــذي نــالـ ّتــه ه ــذا ال ـع ــام« .م ــش بــرضــانــا
غـصـبــا عــنــا بــدنــا نـعـمــل االن ـت ـخــابــات»،
ع ـب ــارة ك ــرره ــا أيـ ــوب أك ـثــر م ــن مـ ــرة ،في
إشــارة إلى أن الجامعة ال يمكن أن تنال
االع ـت ـم ــاد م ــن دون إشـ ـ ــراك ال ـط ــاب في
املجالس األكاديمية واإلداري ــة والحياة
الـجــامـعـيــة .ووص ــف املـجــالــس الطالبية
امل ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـدد لـ ـه ــا مـ ـن ــذ  10سـ ـ ـن ـ ــوات ب ــأن ـه ــا
ّ
«قانونية ولكن غير شرعية» ،إذ إن هناك
قرارًا صادرًا عن رئيس الجامعة السابق
عدنان السيد حسني يجيز لها االستمرار
فــي ممارسة مهامها حتى إشـعــار آخــر.
ونـفــى أن يـكــون الـتـحــاصــص السياسي
سـبـبــا إلج ـهــاض االن ـت ـخــابــات سـنــة تلو
أخ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ــل إن «ت ـع ـل ـي ــق االس ـت ـح ـق ــاق
مــرتـبــط بــالــوضــع ال ـشــاذ عـلــى املـسـتــوى
الوطني العام ،والشرخ العمودي داخل

املجتمع اللبناني ،والخشية من تنظيم
االنتخابات كانت مــن مجلس الجامعة
قبل أهل السياسة».
وعـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـب ـ ــب تـ ـ ـس ـ ــري ـ ــب خـ ـ ـب ـ ــر إجـ ـ ـ ـ ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـ ــدل إعـ ــانـ ــه فـ ــي مــؤت ـمــر
صـحــافــي ،أج ــاب أي ــوب« :الـبـعــض يأخذ
علينا خجلنا فــي التعاطي مــع وسائل
اإلع ــام .مــا حصل أنـنــا كنا نتحدث في
الـلـقــاء مــع البطريرك بـشــارة الــراعــي عن
إنجازات الجامعة ،وقلنا له إن الحصول
عـ ـل ــى االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ي ـس ـت ــوج ــب أن ي ـك ــون
الطالب شركاء لنا من خالل االنتخابات،
وتسرب الخبر قبل أن نصدر توصياتنا
في هذا الخصوص .لكن ،في كل األحوال،
سيعكف مجلس الجامعة على دراســة
كــل الـهــواجــس والـبـيــانــات الـتــي صــدرت
عـ ــن جـ ـه ــات س ـي ــاس ـي ــة وم ـس ـت ـق ـل ــة بـعــد
شـ ـي ــوع الـ ـخـ ـب ــر .وف ـ ـ ــور جـ ـه ــوز امل ــوق ــف
بشأن آلية إجــراء االنتخابات والقانون
ال ـ ــذي س ـت ـجــري ع ـلــى أس ــاس ــه ،سنعقد
م ــؤت ـم ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا ،ع ـل ـمــا بـ ــأن أع ـض ــاء
مجلس الجامعة يوافقون جميعًا على
إجـ ــراء االن ـت ـخ ــابــات»ّ .
ورجـ ــح أن يـجــري
االستحقاق وفق النظام النسبي ،بحيث
تتنافس الئحتان مقفلتان في كل وحدة
انتخابية ،وأن تنظم االنتخابات في يوم
ّ
واحــد في نحو  53مركزًا .وأكــد« :لن نقر
ق ــان ــون ان ـت ـخــابــات ع ـلــى ق ـيــاس أحـ ــد ،ال
أحزاب وال أندية .وليتفق الجميع في ما
بينهم».
ونـفــى أي ــوب ،مــن جهة أخ ــرى ،أن يكون
قد وعد أحدًا بتحقيق التوازن الطائفي
فـ ــي ت ـع ـي ـي ـنــات األس ـ ــات ـ ــذة وامل ــوظـ ـف ــن،
«فلست طائفيًا ،وال شخصيتي تسمح
بــأن يصدر عني كــام كـهــذا» .وعــزا عدم
خــوض املــزايــدات الفتتاح الكافيتريات
فـ ــي الـ ـكـ ـلـ ـي ــات إلـ ـ ــى خـ ـض ــوع ال ـج ــام ـع ــة
لقانون املحاسبة العمومية.

أعد أحدًا
لم ِ
بتحقيق التوازن
الطائفي في التعيينات

