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محمد شقير*
ّ
ّ
يصح الـقــول إن النظام القائم فــي لبنان
قــد
هـ ــو نـ ـظ ــام ط ــائ ـف ــي ولـ ـي ــس ن ـظ ــام ــا م ــدن ـي ــا،
ّ
وإن ال ــدول ــة املــدنـيــة هــي مطلب لـلـعــديــد من
ّ
الفئات والــتـيــارات ،بما فيها التيار الديني
ّ
فــي مجمله ،ال ــذي يرتضي نـمــوذجــا محليًا
ّ
وواقعيًا للدولة املدنية ،بعيدًا من أي إسقاط
ُ
ّ
ن ـم ــوذج ــي ق ــد ي ـ ـمـ ــارس ،ي ـت ـضــمــن أك ـث ــر مــن
استالب ،أو اغتراب عن الذات واالنتماء.
وقـ ــد ي ـص ـ ّـح أن ي ـق ــوم هـ ــذا امل ـف ـه ــوم ل ـلــدولــة
امل ــدن ـي ــة ع ـل ــى األس ـ ــس ال ـت ــال ـي ــة :ال ـع ـل ـمــويــة،
والعقالنية ،والعدالة ،والديموقراطية كآلية
إلنتاج السلطة ،واملصلحة الوطنية كمعيار
ملمارستها ،والكفاءة كميزان مللئها ،وتلبية
حاجاتها البشريةّ ،
مما يفضي إلى مواجهة
ال ـط ــائ ـف ـي ــة فـ ــي م ـج ـمــل م ـف ــردات ـه ــا وج ـم ـيــع
ّ
ومؤدياتها ،بما فيها املحاصصة
أشكالها
الــوظ ـي ـف ـيــة ،وال ـف ـس ــاد ،والـ ـه ــدر ،واس ـت ـغــال
السلطة...
وقـ ــد ت ـك ــون ه ـن ــاك ح ــاج ــة ألك ـث ــر م ــن نـقــاش
علمي في مفهوم تلك الدولة ،ومجمل أسسها
ووظائفها وأهدافها؛ لكن من أهــم القضايا
الـتــي يحسن الــوقــوف عـنــدهــا ،أن هـنــاك من
يسعى إلى توجيه مفهوم الدولة املدنية إلى
منحى تطهري من الدين ،وليس من الطائفية
– أو منحى ّ
تطهري من كليهما معًا  ،-وهو
مــا يـحـتــاج إل ــى ش ــيء مــن الـنـقــد والتحليل،
حتى ال يخرج ذلك املسعى إلى الدولة املدنية
عن مساره الواقعي والعقالني ،إلى مسار ال
ّ
الواقعية والصحيحة.
يوصل إلى غاياته
وهنا ال ّ
بد من تسجيل املالحظات التالية:
 .1يوجد خلط في تلك املقاربة بني الدين
وال ـطــائ ـف ـيــة ،وه ــو خ ـلــط غ ـيــر ص ـح ـيــح ،ألن
جــوهــر الــديــن ومــاهـيـتــه يختلف عــن جوهر
الطائفية وماهيتها.
 .2قد تؤدي تلك املقاربة إلى حرف األنظار
عن جوهر املشكلة التي تعاني منها الدولة
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ب ــل االج ـت ـم ــاع ال ـل ـب ـنــانــي ال ـعــام
ّ
برمته ،وهي الطائفية وامتداداتها.
ّ
 .3قــد ت ــؤدي إلــى إعــاقــة ذلــك املسعى إلى
الدولة املدنية ،ألن العمل على إقصاء الدين،
سوف يصطدم بشرائح واسعة من املجتمع
اللبناني تلتزم قيمها الدينية ،خصوصًا ما
ّ
يتصل منها باألحوال الشخصية ،وهي لن
تــرتـضــي أي مـفـهــوم لـلــدولــة ت ــرى فـيــه إلـغــاءً
لـخـصــوصـيـتـهــا ،وع ــدوان ــا عـلــى قـيـمـهــا ،بل
تهديدًا لحصانتها االجتماعية واألسرية.
ـوص ــل إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـع ــدي ــد مــن
 .4ال ت ـ ِ
امل ـصــالــح الــواق ـع ـيــة لـلـمـجـتـمــع – ول ــو ب ـنـ ً
ـاء
على قناعة تلك الشرائح – إذ إن العديد من
الـتـجــارب الدينية فــي مـجــال أو آخــر أثبتت
بحسب التجربة العملية قدرتها على إنجاز
ّ
العامة للمجتمع ،وتزويده بالعديد
املنفعة
من أسباب النجاح والخير والـصــاح .ومن
ّ
ـإن إقـصــاء الــديــن يعني الـحــرمــان ّ
مما
هنا ف ـ
ّ
ّ
يمكن أن يــوفــره الــديــن فــي قــراءاتــه الـبــنــاءة،
وتـجــاربــه الناجحة مــن إيجابيات ،تستفاد
من تلك األسباب ومفاعيلها.

(هيثم الموسوي)

 .5قد يكون في تجيير املسعى إلى إقامة
الدولة املدنية نحو إقصاء الدين ،وتحديدًا
إل ـغ ــاء ق ــان ــون األح ـ ــوال الـشـخـصـيــة الــديـنــي؛
تعطيل لذلك املسعى ،ألن هناك من يدرك أن
إلغاء ذلــك القانون لن يكون محل قبول من
الـتـيــار الــديـنــي ،والـعــديــد مــن فـئــات املجتمع
اللبناني.
َ
وع ـل ـي ــه ،ع ـنــدمــا ُي ـث ــقــل امل ـس ـعــى إل ــى ال ــدول ــة
املــدن ـيــة بــإل ـغــاء قــانــون ّ األح ـ ــوال الشخصية
الــدي ـنــي ،ف ـهــذا يـعـنــي أن ــه ُيـ ــراد اإلب ـق ــاء على
الطائفيةُ ،
ويراد تاليًا الحؤول دون الوصول
ّ
إلــى الــدولــة املدنية ،وإل لو كــان املــراد الدفع
َ
ن ـحــو ال ــدول ــة امل ــدن ـي ــة ،مل ــا ُع ـ ِـم ــل ع ـلــى إعــاقــة
الــوصــول إلـيـهــا مــن خ ــال إثـقــالــه بـشــرط قد
يستحيل تحقيقه.
وقــد يكون مفيدًا اإللـفــات هنا إلــى أن قانون
األح ـ ــوال الـشـخـصـيــة املـعـمـ ّـول بــه فــي لبنان
ل ـي ــس ق ــان ــون ــا ط ــائ ـف ـ ّـي ــا ،وإن ـ ـمـ ــا ه ــو ق ــان ــون
(ديـ ـن ــي) ،تـعـمــل فـيــه ك ــل طـ ّـائـفــة بـمــا يــراعــي
خصوصيتها الدينية .إذ إنه فرق بني قانون
ي ـكــون مـنـتـجــا طــائ ـف ـيــا ،وب ــن ق ــان ــون يـكــون
ً
منتجًا ديـنـيــا .فـمـثــا لــو أردت الـحــديــث عن
(قانون) األحوال الشخصية اإلسالمي ،فهذا
ّ
كمكون اجتماعي،
القانون لم تنتجه الطائفة

ّ
وإن ـم ــا هــو نـتــاج دي ـنــي ،وإن عملت بــه هــذه
ّ
ّ
يتكون
ذاك القانون لم
الطائفة أو تلك ،أي إن ّ
وإنـمــا هــو نتيجة فهم
نتيجة عقد طائفيّ ،
علمي مــن الـقــرآن والـســنــة ،كمصادر تشريع
في اإلسالم.
ّ
ذلك القانون الديني
توصيف
ـإن
ومن هنا فـ
ّ
ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة ب ــأن ــه ق ــان ــون طــائـفــي
ّ
ه ــو تــوص ـيــف م ـضــلــل ،إذ ق ــد ي ـكــون ال ـهــدف
منه توظيف مصطلح (طائفي) وقبحه في
الوعي اللبناني إللصاقه بالدين وتشريعه
ف ــي األح ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة وغـ ـي ــره ــا ،وذل ــك

القانون الديني
لألحوال الشخصية ليس
سببًا للطائفية ،وهي لن
تنتفي تاليًا بانتفائه

للوصول إلــى غــايــات م ـحـ ّـددة ،يسعى إليها
م ــن ي ـم ــارس ذل ــك ال ـتــوظ ـيــف؛ وه ــي مـقــاربــة
تفتقر إلى الصحة والصدقية.
ّ
ولذلك ،فإن تطهير الدولة من الطائفية ال يعني
إل ـغ ــاء ق ــان ــون األح ـ ــوال الـشـخـصـيــة الــديـنــي،
ألن ه ــذا ال ـقــانــون ينتمي إل ــى مـقــولــة أخــرى
ال تتنافى مــع الــدولــة املــديـنــة – الالطائفية
– ،إذ قــد يبقى ه ــذا الـقــانــون (الــدي ـنــي) على
حــالــه ،ومــع ذلــك يمكن الــوصــول إلــى الــدولــة
ّ
ّ
املدنية ،وقد ُيلغى هذا القانون ،ويحل محله
قانون وضعي لألحوال الشخصية ،من دون
ّ
تتقدم التجربة اللبنانية خطوة واحــدة
أن
إلى مدنية الدولة ،وذلك ألن القانون الديني
لــأحــوال الشخصية ليس سببًا للطائفية،
وهي لن تنتفي تاليًا بانتفائه.
ّ
بــل يمكن ال ـقــول فــي املـقــابــل ،إن أي مـشــروع
قـ ــانـ ــون وضـ ـع ــي لـ ــأحـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة لــن
يخرج عن كونه قانونًا طائفيًا في نتائجه
ومـفــاعـيـلــه ،وذل ــك لـسـبــب بـسـيــط جـ ـ ّـدًا ،وهــو
ّأن هــذا املـشــروع لو ّ
قانون فعلي
تحول إلــى
ّ
معمول به في الــواقــع اللبناني ،فإنه سوف
ّ
يؤدي إلى إنتاج الطائفة التاسعة عشرة ،أي
ّ
ّ
أنه سوف يؤدي إلى زيادة طائفة جديدة على
الـطــوائــف املــوجــودة فــي لبنان ،وهــي طائفة

الــوض ـع ـيــن ال ــذي ــن ال ي ـل ـتــزمــون بـمــرجـعـيــة
دينية ّ
محددة في األحوال الشخصية.
ّ
ّ
وعليه ،فــإن تلك املشاريع وإن تــم ّ تسويغها
بما يتنافى والبعد الطائفي ،فإنها سوف
تؤول إلى تكريس الواقع الطوائفي في لبنان
ف ــي جـمـلــة م ــن نـتــائـجـهــا ،م ــن ح ـيــث إضــافــة
طائفة جديدة على ذاك الواقع ،وبالتالي لن
تكون عالجًا لــذاك الــواقــع – كما ُيـ ّـدعــى – بل
ً
تعميقًا له ،وإيغاال في العديد من اختالالته
وعيوبه.
وم ــن هـنــا يـنـبـغــي ال ـق ــول إن ال ــدول ــة املــدنـيــة
فــي الــواقــع اللبناني تعني – بشكل أســاس
– الدولة الالطائفية ،وإن نقيض املدنية في
ّ
وإن ال ــذي يـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
لـبـنــان هــو الـطــائـفـيــة،
ارت ـكــاس الــدولــة فــي التجربة اللبنانية هو
الطائفية فــي ثقافتها ،وقيمها ،ونظامها،
وجـمـيــع مفاعيلها مــن مـحــاصـصــة ،وه ــدر،
وفساد ،وزبائنية...
الـطــائـفـيــة مـقــولــة غـيــر عـقــانـيــة ،ال يـبـ ّـررهــا
ال ـع ـلــم ،وال ت ـســاعــد عـلـيـهــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة،
وتتنافى مــع الـعــدالــة ،وال يشرعنها الــديــن،
ّ
ألن ـهــا ن ــوع مــن الـعـصـبـيــة (عـنـصــريــة) الـتــي
تتنافى وجوهر الدين وقيمه ،وإن عملت على
تسويغ نفسها بمرتكز ديـنــي ،حالها حال

أي عصبية تسعى إلــى االرتـكــاز على منشأ
مــا ،قــد يـكــون جغرافيًا ،أو عــرقـيــا ،أو قبليًا،
أو عائليًا ،أو ديـنـيــا ...لكنها حتى فــي هذه
الحال – عندما تسعى إلى تبرير ذاتها دينيًا
ّ
– فهي تــوظــف الــديــن بما يتنافى مــع قيمه،
وتستخدمه بما ينافي جوهره ،شأنها شأن
أكثر مــن سلطة زمنية فــي الـتــاريــخ الديني،
عندما سعت إلــى اسـتـغــال الــديــن لتحقيق
مصالح خاصة ،وإن كــان هــذا االستغالل ال
ترتضيه قيم الدين وال تساعد عليه.
كذلك األمــر عندما نأتي إلى الطائفية ،فهي
نوع عصبية (عنصرية) تسعى إلى استغالل
الدين لتبرير نفسهاّ ،
ومدها بأسباب ّ
القوة
واالستمرار ،لكن هــذا االستغالل ال يحيلها
إل ـ ــى م ـق ــول ــة دي ـن ـي ــة ،وال ي ـك ـس ـب ـهــا شــرعـيــة
الــديــن ،وإن نجحت فــي كسب تأييد أي من
ّ
ومؤسساته ،لكن هــؤالء عندما
رجــال الدين
ّ
يدعمون الطائفية في تجلياتها االجتماعية
أو الـسـيــاسـيــة ،فـهــم ال ي ـصــدرون فــي فعلهم
ه ــذا م ــن ال ــدي ــن ف ــي قـيـمــه وم ـعــان ـيــه ،ب ــل من
ُ
ّ
وتشوهاتها.
الطائفية في لبسها
ُ
َ
ال ـطــائ ـف ـيــة – ك ـم ــا تـ ــمـ ــارس – ه ــي نـ ــوع مــن
ً
ال ـع ـن ـص ــري ــة الـ ـت ــي ت ـن ـجــز ت ـض ـل ـي ــا ثـقــافـيــا
وسياسيًا غير مقبول ،والتي ّتعني تعظيم
األنا الطائفية ،وتقديمها على أنها أعلى من
أي «أنــا» أخــرى ،مــع مــا يمكن أن يـ ّ
ـؤدي إليه
ذلك من مضاعفات ونتائج خطيرة على أكثر
من مستوى ،ال تقف عند حــدود إلغاء فكرة
الدولة أو إضعافها ،والتأسيس لديناميات
مـ ـسـ ـت ــديـ ـم ــة م ـ ــن االحـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
والتوترات االجتماعية والسياسية ،سببها
شعور فئات كثيرة بالغنب والـظـلــم ،نتيجة
التمييز الطائفي في أكثر من مجال ،ولربما
ّ
وتصدعات ونزاعات
التأسيس إلنتاج أزمات
ذات مـضـمــون طــائ ـفــي ،ول ــو بـعــد ع ـقــود من
ً
الزمن ،فضال عن إيجاد بيئة مساعدة على
الــزبــائ ـن ـيــة ،وال ـف ـس ــاد ،والـ ـه ــدر ،واس ـت ـغــال
السلطة...
وهذا يعني أن من يريد بناء الدولة ،عليه أن
يسعى
يــرفــض الطائفية ويلفظها ،وأن مــن
ّ
إلى اإلصالح في تلك الدولة ،عليه أن يجفف
جميع مصادر الطائفية لديها في القانون
واألعـ ـ ـ ـ ــراف وامل ـ ـمـ ــارسـ ــة ،وسـ ـ ــوى ذلـ ـ ــك؛ ه ــذا
ً
فضال عن أن تكون تلك الدولة املنشودة هي
ّ
الــدولــة املــدنـيــة .أمــا الــدعــوة إلــى بناء الدولة
وإصالحها مع العمل على تعزيز الطائفية
وقيمها ،فهو نــوع مــن التهافت ،والتضليل
ّ
يصح أن يمارسه مــن يحترم عقول
الــذي ال
ّ
مستمعيه ويقدر أفهامهم.
ّ
إن الـطــائـفـيــة هــي نقيض مجمل تـلــك القيم
التي تقوم عليها الدولة املدنية ،ولذلك سوف
يكون املدخل إلى بناء تلك الدولة في كنس
الـطــائـفـيــة فــي جميع أشـكــالـهــا وتـعــابـيــرهــا،
ّأم ــا الــديــن فـقــد ي ـكــون فــي ال ـعــديــد مــن قيمه
وقــراءاتــه ِنـ ْـعـ َـم املعني على بلوغ تلك الدولة
ف ــي ع ـقــان ـي ـت ـهــا ،وع ــدال ـت ـه ــا ،وعـل ـمــوي ـت ـهــا،
وت ـق ــدي ـم ـه ــا ل ـل ـب ـعــد اإلنـ ـس ــان ــي ،والـ ـكـ ـف ــاءة،
واملصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر.
*كاتب لبناني

ّ
هل من عالج للفساد في ظل دولة طائفية؟
يوسف عبد الرضا*
ال ـ ـسـ ــؤال حـ ــول م ـعــال ـجــة ال ـف ـس ــاد ف ــي لـبـنــان
يــراود الكثيرين ممن يــرون أن تغيير النظام
الـلـبـنــانــي هــو ال ـحــل الــوحـيــد لــوقــف الـفـســاد،
وآخ ـ ــرون ي ــرون بـبـســاطــة أن سـلـطــة الـقــانــون
واسـتـقــالـيــة الـقـضــاء ق ــادرت ــان عـلــى محاربة
ال ـف ـســاد أو وض ــع ح ـ ّـد ل ــه .فـيـكـفــي أن نـحـ ّـيــد
ال ـق ـض ــاء ع ــن ال ـت ـق ــاس ــم ال ـط ــائ ـف ــي واملــذه ـبــي
والسياسي فتستقيم األمور.
ّأدت ت ـط ـب ـي ـقــات اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف إلـ ــى نـشــوء
ّ
دويـ ــات طــائـفـيــة تـشــكــل فــي مــا بينها شكل
ّ
دولــة مـ ّ
ـوحــدة ،وهــي أتــت كــرد فعل على حكم
ّ
ّ
ّ
ّ
املارونية السياسية التي تمسكت وتسلطت
عـلــى ك ــل م ــراف ــق ال ــدول ــة ومــؤس ـســات ـهــا ،على
رغ ــم تـنــاقــص ع ــدد امل ــوارن ــة م ـقــارنــة مــع زمــن
ّ
دولة لبنان ،فولدت الحرب األهلية التي
قيام ّ
لم تتوقف معاركها إال بإنتاج دستور مسخ
ولد في مدينة الطائف .فانتقل لبنان من زمن
ّ
ّ
السياسية التي حافظت على هيبة
املارونية

ّ
الــدولــة وشـكـلـهــا ،إل ــى دس ـتــور الـطــائــف ال ــذي
ّ
رف ــع عـنـهــا الـهـيـبــة ووزعـ ـه ــا عـلــى ال ـطــوائــف،
فانهارت دولة القانون.
ّ
املؤسس
هذا الشكل للدولة كان هو العنصر
للفساد ،فكل طائفة أخ ــذت ّ
حصتها وبــدأت
بالنظر إلى ّ
حصة الطوائف األخرى والتطاول
عـلـيـهــا ،فـكــانــت تـسـتـبــاح حـصــص الـطــوائــف
ً
بحسب قــوة الطائفة األخــرى ما أحــدث خلال
إض ــاف ـي ــا يـمـكــن اع ـت ـب ــاره ب ـمــا يـشـبــه ال ـحــرب
ّ
األهـ ـلـ ـي ــة ،ولـ ـك ــن مـ ــن دون س ـ ـ ــاح .ف ـت ــول ــدت
وتوالت اإلحباطات عند الطوائف الخاسرة،
ً
مــا حـ ّـول لبنان فـعــا مــن دولــة الــدويــات إلى
دول ــة املعسكرات املذهبية القابلة لالنفجار
ف ــي أي وق ــت ل ــوال الـ ـق ــرار ال ـخ ــارج ــي بضبط
وقوة من يملك ّ
األمن ّ
القوة في الداخل في عدم
إدخ ــال ال ـبــاد فــي ح ــروب .وكــانــت كــل طائفة
منتصرة «في االستيالء» تفتخر بحصولها
ع ـلــى م ـغــانــم م ــن طــائ ـفــة أخـ ـ ــرى ،م ــع حـمــايــة
مطلقة مــن املــرجـعـيــات الدينية الـتــي تضفي
عليها شرعيتها.

ه ــذه املـنـظــومــة جعلت مــن رؤس ــاء الــدويــات
ّ
ملوكًا في طوائفهم ،وكلما زادت سيطرتهم
داخلها أصبحوا أقوى على الطوائف األخرى
وداخــل السلطة ،ما جعل جماهير كل طائفة
ّ
تـفـخــر ب ـقــوة زعـيـمـهــا حـتــى لــو مـلــك ك ــل املــال

لم يصل لبنان بعد إلى
مرحلة يقبل فيها ابن
الطائفة أو المذهب
الخروج عن زعيمه

ّ
ويتحول هذا الفخر
واألنفس والثمرات فيها،
إلــى حصانة تـضــاف إلــى الحصانة الدينية
الراعية.
ّ
ّ
السياسية كان
املارونية
ال يعني ذلك أن زمن
ناصعًا ،فقد كان املوارنة يتعاطون على أنهم
هــم ال ــدول ــة وال ــدول ــة ه ــم ،ف ـقــامــوا بحمايتها
ولم يتناتشوها ،إذ ال شريك لهم فيها ،إال أن
املشكلة األســاسـيــة كــانــت ،ع ــدا عــن االحـتـكــار
ّ
ال ـس ـيــاســي ،أن ه ــذه ال ــدول ــة غــطــت الـسـيـطــرة
االقـتـصــاديــة املــارون ـيــة عـلــى الـبـلــد مــن خــال
ال ـت ـشــري ـعــات ،فـقــونـنــت االح ـت ـكــار واإلم ـس ــاك
ّ
ب ــاالق ـت ـص ــاد ،وب ـع ــد ال ـط ــائ ــف ل ــم ي ـق ـ َـو حــتــى
الــرئ ـيــس رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ،ع ـلــى رغ ــم قــدرتــه
الكبيرة ،على خرقها.
هذه هي حال لبنان بعد الطائف ،قبل دخول
َ
عاملني أساسيني عليه ّ
يؤمل منهما إحــداث
تغييرات جذرية يمكن أن تنقذ البلد ،وهما
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وح ــزب ال ـلــه ،ولـكــن مع
فارق كبير بني الطرفني.
فالتيار الوطني الحر ينطلق في حربه على

ال ـف ـس ــاد م ــن خ ـل ـفـ ّـيــة دولـ ــة م ــا ق ـبــل ال ـطــائــف،
ً
ّ
حقوق املسيحيني أوال،
مركزًا على استعادة
ّ
ليصبح هـنــاك ت ــوازن يـحــفــزه للحلم بـعــودة
ّ
ّ
السياسية ،مستفيدًا من فشل
املارونية
نظام
الطائف ببناء دولــة الـقــانــون ،ومضيئًا على
إيـجــابـيــات تـلــك الـحـقـبــة مــن دون أن يـتـنــاول
سـلـبـيــاتـهــا ال ـت ــي ّأدت إل ــى اش ـت ـعــال ال ـحــرب
األهـ ـلـ ـي ــة ع ـ ــام  ،1975وهـ ـن ــا ي ـك ـم ــن ال ـخ ــوف
ّ
والخطر من طروحاته التي ال تدل على النضج
السياسي وأخذ العبرة من التاريخ ،وهو ما
ّ
يتوجب عليه توضيحه للرأي العام وللطبقة
ّ
ّ
السياسية لتقبل مشروعه اإلصالحي.
أما حزب الله ،فصحيح أنه يحمي ويحتمي
ّ
بدويلة طائفته ،إل أنه يعي تمامًا أن املشكلة
ال تـحــل ب ـعــودة الـنـظــام الـقــديــم إنـمــا بأمرين
اثنني:
• تحييد القضاء عن سلطة الدويالت ليكون
رادع ـ ـ ــا ق ـ ّ
ـوي ــا ألي ع ـم ـل ـيــة ف ـس ــاد م ـم ـك ـنــة فــي
املستقبل.
• تقديم النموذج ّ
املميز في إدارات الدولة من

ّ
ّ
ّ
الصحة.
خالل توليه مؤخرًا وزارة
ويمكن حينها أن ّ
يؤدي ذلك إلى تشكيل رأي
ّ
عام كبير من كافة مكونات املجتمع اللبناني
ّ
ي ـمــكـنــه م ــن م ـحــاس ـبــة ك ــل امل ـف ـســديــن ويـعـيــد
االنتظام العام إلى البلد.
إن املانع األساسي لتغيير النظام في لبنان
هــو تكوينه املــذهـبــي والـتـفــاف الشعب حول
قـيــاداتــه املــذهـبـيــة الـتــي يعتبرها حــامـيــة لــه،
ولــم يصل لبنان بعد إلــى مرحلة يقبل فيها
ابــن الطائفة أو املــذهــب ال ـخــروج عــن زعيمه،
وهو يقبل فقط في خــروج أبناء الطوائف أو
املــذاهــب األ ّخ ــرى عــن زعـمــائـهــم ،وم ــا التفاف
الطائفة السنية حول الرئيس فؤاد السنيورة
ّ
ال دليل على ما ذكر.
لذلك ،يحتاج لبنان إلى خطوات أولية يمكنها
ّ
إذا ن ـج ـحــت م ــن أن ت ـش ــك ــل رأيـ ـ ــا ع ــام ــا ع ــاب ـرًا
لـكــل ال ـطــوائــف وامل ــذاه ــب يـقـلــب ال ـطــاولــة على
املفسدين ،ويعيد إنتاج نظام املواطنة والقانون
بدل نظام املذاهب وحماية الفساد واملفسدين.
*كاتب لبناني
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معًا «نساء ورجال»
لمجتمع أفضل
يانا السمراني
ّ
افتتاحية مجلة «النداء» اللبنانية في يوم املرأة العاملي
َ َ
لـشـهــر آذار ع ـطـ ٌـر مـمـيــز ،ن ــف ـ ُـس األرض هــي األنـثــى
األصل ،رحيق ّ
تجدد الزهر .لشهر آذار رائحة تفوح
ُ
ّ
ّ
مــع ك ــل وردة ت ـهــدى للنساء الـجـمـيــات ،الـقــويــات،
ّ
ال ـق ــادرات ،املـفــكــرات ،املـنــاضــات ،وامل ـقــاومــات .إنها
َ
ذكرى نضال شرس ،حيث خط ْت نساء العالم أولى
الخطوات نحو املساواة في العمل والحقوق .وهذا
النضال يقع في صلب الصراع الطبقي السياسي،
من مواقع الفكر املاركسي ،فالنضال من أجل ّ
تحرر
ال ـن ـس ــاء ال يـنـفـصــل ع ــن ال ـن ـض ــال إللـ ـغ ــاء املـجـتـمــع
الـطـبّـقــي .فـهــو ال يـنـحـصــر فـقــط بـتـحـقـيــق املـطــالــب
ّ
املـحــقــة بــل يـتـعـ ّـداهــا إل ــى كــونــه ج ــزءًا ال يـتـجــزأ من
الصراع السياسي ضد املجتمع الذكوري والنظام
البطريركي والتقاليد الدينية والنظام الرأسمالي.
ب ـ ــات ن ــوع ــا م ــن ال ـن ـم ـط ـيــة امل ـق ـل ـق ــة ،ت ـع ـم ـيــم ي ـ ــوم 8
ّ
آذار ،فــي ك ــل سـنــة ،كعيد تكريمي لـنـســاء مميزات
وإب ــرازه ــن ك ـظــاهــرات ف ــري ــدات ف ــي املـجـتـمــع ضمن
احتفالية يشوبها اللون الزهري داللة على الجنس
ّ
ّ
اللطيف .فإننا ال نحتفل الـيــوم لكي نــؤكــد املــؤكــد،
ّ
ّ
فالنساء كــل الـنـســاء مــن كــل الطبقات االجتماعية
ّ
ُوف ــي ك ــل املـ ـج ــاالت ،إذا م ــا تـحـقـقــت ل ـهــن ال ـش ــروط
ّ
َامل َنصفة والـقــوانــن الـعــادلــة ،هــن ق ــادرات على فهم
ن ــف ــس ومـ ـح ـ ّـرك ه ــذه ال ـح ـيــاة واس ـت ـي ـعــاب ل ـ ّـب هــذا
صــارات الـحــركــة
الـ ـص ــراع .إن ــه ي ــوم احـتـفــالــي بــان ـت ـ ّ
النسوية وبمتابعة ال ـصــراع فــي شقيه السياسي
ّ
واالج ـت ـمــاعــي .مــن هـنــا تــأتــي الـتـحـيــة ل ـكــل الـنـســاء
ّ
املناضالت في كل الحراكات والثورات ،من كندكات
السودان اليوم حيث يرفعن الصوت عاليًا في وجه
الظلم بعد أن عانني صنوفًا من االعتقال والتعذيب؛
إلى جفرا فلسطني وآخرها خالدة جرار التي خرجت
إلــى الحرية مــن سجون االحـتــال اإلسرائيلي؛ إلى
ّ
مناضالت تونس ومصر ،واليمن ،وسوريا؛ إلى كل
من حملت سالحًا وأطلقت الصوت عاليًا من أجل
العدالة واملساواة والحرية.
م ــن ه ـنــا ال ب ــد م ــن ال ـتــوقــف وال ـت ــأم ــل مـلـيــا بــوضــع
ال ـن ـس ــاء الـ ـي ــوم ،ب ـ ــدءًا م ــن قـ ـ ــراءة الـ ـه ـ ّـوة ب ــن أج ــور
النساء وأج ــور الــرجــال على الصعيد العاملي التي
بلغت بنحو  %22فــي ع ــام  .2018مــا ي ــدل عـلــى ما
تعانيه النساء في البلدان العربية وباقي العالم من
منظومة تمييزية واسعة ّ
ضد الحقوق االقتصادية
للنساء .ال يقتصر هــذا التمييز على العمل خــارج
املنزل بل يتعداه أيضًا إلى التقسيم غير العادل في
الواجبات املنزلية حيث تسيطر العقلية الذكورية.
أما على الصعيد السياسي ،فال بد من االعتراف
ب ــأن تــوزيــر أرب ــع ن ـســاء فــي الـحـكــومــة اللبنانية
تـعـتـبــر ب ـشــرى خ ـيــر ،لـكـنـهــا ال تـ ــزال ع ــاج ــزة عن
تـحـقـيــق املـ ـس ــاواة الـسـيــاسـيــة امل ـط ـلــوبــة ،خــاصــة
ف ــي مـســألــة م ـشــاركــة ال ـن ـســاء ال ـفـ ّـعــالــة ف ــي ال ـقــرار
الـسـيــاســي .فنحن بـحــاجــة إل ــى قــانــون انتخابي
خ ـ ـ ــارج ال ـق ـي ــد ال ـط ــائ ـف ــي ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى الـتـمـثـيــل
ال ـن ـس ـبــي ،ع ـلــى أسـ ــاس ل ـب ـنــان دائـ ـ ــرة انـتـخــابـيــة
واح ــدة واعـتـمــاد نـظــام الـكــوتــا النسائية بنسبة
 %30عـلــى األق ــل ،كخطة مرحلية ومــؤقـتــة .فمن
غير املقبول في لبنان ،حيث تشكل النساء حوالى
 %50مــن إجـمــالــي الـقـضــاة ،أن تـحــرم الـنـســاء من
حق املشاركة في التشريع والحكم.
املـ ـع ــرك ــة ال ت ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى الـ ـشـ ـق ــن االقـ ـتـ ـص ــادي
والـسـيــاســي ،بــل تـتـجــاوزهـمــا إل ــى مــا هــو أبـعــد من
ذل ــك ،إذ تـطــالـعـنــا الـصـحــف يــومـيــا بــأبـشــع أنـمــاط
العبودية الحديثة التي تجلت في أسواق النخاسة
فــي املــوصــل واعتقال وسبي اإليــزيــديــات ومختلف
أشـ ـك ــال ال ـت ـح ــرش ال ـج ـن ـس ــي ،ال ي ـم ـكــن أن نـطــالــب

ب ــال ـع ــدال ــة امل ـن ـق ــوص ــة ،وال نـ ــرى ح ـجــم وت ــداع ـي ــات
املـ ـش ــاك ــل االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي ن ـت ـجــت ع ــن الـ ـن ــزوح
والهجرة بسبب الحروب والقتل والتطرف الديني.
لــن أط ـيــل ال ـكــام عــن كـمـيــة اإلج ـح ــاف عـلــى صعيد
الـقــوانــن غير املنصفة للنساء فــي لـبـنــان ،لكن من
الضروري التوقف في بداية شهر آذار ،عند حادثة
مقتل فـتــاة فــي الـســادســة عشر مــن عمرها على يد
زوجها وأخيها ،بحجة الدفاع «عن شرف العائلة».
إنــه ليس بجديد ،تزويج األطـفــال كجزء من صفقة
صفوف الالجئني،
تجارية ،أرقام مقلقة
انتشرت ّفي ُ
ُ
وامل ّ
شرع .أصبحت
إنه شكل من أشكال البغاء املقنع
الفتيات الصغيرات هدفًا تجاريًا وجنسيًا رخيصًا،
باإلضافة إلــى كونه وسيلة لضمان جهل وتبعية
ال ـن ـس ــاء وح ــرم ــان ـه ــن م ــن ح ــق ت ـقــريــر مستقبلهن
وال ــوق ــوف أمـ ــام أي ش ـكــل م ــن أش ـك ــال ت ـح ـ ّـرر امل ــرأة
اجتماعيًا واقـتـصــايــا وتـكــريــس التبعية الــذكــوريــة
تحت غطاء ديني .من هنا ،ظهرت الضرورة امللحة
للضغط بهدف استكمال تعديل قانون العقوبات
اللبناني وتنزيهه مــن امل ــواد املجحفة بحق املــرأة،
ّ
فـكــل عملية قـتــل مــدانــة .يـضــاف إل ــى ذل ــك ،ض ــرورة
إقرار التعديالت على قانون حماية املرأة من العنف
ّ
األس ــري وإق ــرار قــانــون يـحـ ّـدد ِس ــن ال ــزواج ويحمي
القاصرات.
ّ
ف ــي خ ـضــم ك ــل ه ــذه امل ـشــاكــل االج ـت ـمــاع ـيــة ال ت ــزال
أب ـس ــط ح ـق ــوق ال ـن ـســاء مــرت ـب ـطــة ب ـقــوانــن طــائـفـيــة
تخضع لسلطة محاكم دينية مستقلة ،حيث يوجد
 15قانونًا مختلفًا لــأحــوال الشخصية باختالف
الطائفة ،في ظل غياب قانون مدني ّ
موحد لتنظيم
قضايا الـطــاق وامللكية ورعــايــة األطـفــال والــواليــة
على القاصر وغيرها .والالمساواة هنا ال تختلف
فقط بني حقوق الرجل واملرأة بل بني حقوق النساء
أنـفـسـهــن وف ـقــا لـقــوانــن املـحــاكــم الــديـنـيــة الـخــاصــة
ّ
بـكــل طــائـفــة .وه ــذا ال يـعــود إلــى نـصــوص التشريع
وحـســب ،إنما ملمارسات يــدأب عليها بعض رجــال
الــديــن بـمــا يـتـجــاوز ح ــدود الـنـصــوص إل ــى تمييز
فعلي ي ـطــاول ال ـن ـســاء .مــن هـنــا ال ـض ــرورة املـلـحــة -
وه ــي أم امل ـعــارك  -ال ـيــوم السـتـحــداث قــانــون مدني
ّ
وموحد لألحوال الشخصية ُي ّ
طبق على جميع
ملزم
الـلـبـنــانـيــن .وم ـنــح ال ـحــق ل ـل ـمــرأة الـلـبـنــانـيــة بمنح
الجنسية ألطفالها إذا كانت متزوجة من أجنبي.
جبهات النضال النسوي عديدة ،منها الفلسفي
وال ـف ـكــري واالج ـت ـمــاعــي وال ـس ـيــاســي ،وه ــي ج ـ ٌ
ـزء
ال يتجزأ مــن املطالب االقتصادية واالجتماعية
ّ
يتوجب التعاطي
والسياسية للحزب .لذلك كله،
ّ
مع القضايا النسوية بشكل كلي .فالنواة األولى
الن ـت ـصــار ه ــذه امل ـعــركــة تـنـطـلــق م ــن ال ــداخ ــل ،من
القواعد الحزبية ،عبر إفساح املجال أمام املساواة
ف ــي امل ـه ــام وامل ـس ــؤول ـي ــات .إن الـعـمــل عـلــى زي ــادة
أع ـ ــداد ال ـن ـســاء ف ــي م ــواق ــع الـ ـق ــرار داخـ ــل ال ـحــزب،
لهو من املهمات الرئيسية ملكتب ّشــؤون النساء،
م ــن خ ــال تــوف ـيــر الـ ـظ ــروف امل ـح ــف ــزة وامل ـشـ ّـج ـعــة
ّ
لتولي الرفيقات املناضالت املسؤوليات الحزبية
والـ ـسـ ـع ــي القـ ـ ـت ـ ــراح أن ـظ ـم ــة وق ـ ــواع ـ ــد تـنـظـيـمـيــة
تشجيعية من خــال اعتماد املناصفة .ومــن أهم
شروط تحقيق ذلك :زيادة الوعي الحزبي النسوي
ّ
وتبني الرفاق املفاهيم النسوية كقضايا أساسية
ّ
للنضال الحزبي .من هنا نعلن عن إطالق املدونة
النسوية قمرية في  8آذار كفسحة للنقاش الفكري
النسوي.
«إن ال ـث ــورة أم ــر ض ـ ــروري ،لـيــس فـقــط ألن الطبقة
الحاكمة ال يمكن اإلطــاحــة بها بــأي طريقة أخــرى،
ولكن ألن الطبقة التي ستطيح بها يمكنها فقط ،في
ّ
قلب الـثــورة ،أن تنجح في تخليص نفسها من كل
الحماقات القديمة لتصبح جاهزة إلقامة املجتمع
الجديد» .كارل ماركس...
(موني شارما  -أ ف ب)

