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عبد الله بوحبيب *
تتنوع وتختلف مطالب الحراك الشعبي،
ال ــذي ب ــدأ ف ــي  ١٧تـشــريــن األول املــاضــي،
وت ـش ـمــل ال ـف ـس ــاد وامل ـح ـســوب ـيــة وال ـب ـي ـئــة
واستعادة األمــوال املنهوبة وخلق فرص
عـ ـم ــل جـ ــديـ ــدة وغـ ـي ــره ــا ،فـ ــي بـ ـل ــد وص ــل
الفساد فيه إلى أعلى املستويات ،بحسب
املـقــايـيــس الـ ّـدول ـيــة ،بينما تــزيــد البطالة
والبطالة املقنعة عن أربعني في املئة .كالم
الشباب املتظاهر ّ
عبر بطرق مختلفة عن
ح ــاج ـت ــه إلـ ــى فـ ــرص ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة ،وه ــو
املـ ـطـ ـل ــب امل ـ ــرك ـ ــزي عـ ـن ــده ــم ،وسـ ـب ــب ذل ــك
ّ
وهو أن الشباب (وخصوصًا
أمران :األولّ ،
ال ـش ــاب ــات) يـفــضــل ال ـب ـقــاء ف ــي ل ـب ـنــان ،وال
ّ
يــريــد تعب الـهـجــرة .والـثــانــي ،أن الهجرة
وال ـع ـمــل ف ــي الـ ـخ ــارج أص ـب ـحــا ف ــي مطلع
َ
صعبي املنال
العقد الثالث من هذا القرن
َ
ف ــي م ـع ـظــم بـ ـل ــدان ال ـع ــال ــم ،ومـسـتـحـيــلــن
ف ــي أخ ــرى كــانــت إل ــى وق ــت قــريــب تـ ّ
ـرحــب
بالقادمني إليها.
باختصار ،يريد الحراك أن يصبح لبنان
دولــة حديثة ،منتجة غير ريعية .الحراك
ّ
ي ــري ــد ل ـب ـن ــان وط ـن ــا ب ـك ــل م ــا ل ـل ـك ـل ـمــة مــن
مـعـنــى .ال ـحــراك يـ ّـريــد لـبـنــان دول ــة مدنية.
السؤال :من سيحقق هذه املطالب؟
غالبية أهــل السلطة الـتــي حكمت لبنان،
م ـن ــذ أوائ ـ ـ ــل ت ـس ـع ـي ـن ــات ال ـ ـقـ ــرن امل ــاض ــي،
إل ــى الــذيــن الـتـحـقــوا بـهــا بـعــد االنـسـحــاب
ال ـســوري مــن لـبـنــان ع ــام  ،2005تجمعهم
أهــداف واحــدة أبرزها احتواء االنتفاضة
ال ـش ـع ـب ـي ــة أو قـ ـ ّمـ ـعـ ـه ــا .ل ـ ـهـ ــذه األس ـ ـبـ ــاب
وغـيــرهــا ،لــن يحقق أهــل السلطة مطالب
ال ـح ــراك ،حـتــى لــو أظ ـهــروا أنـهــم يعملون
على تحقيقها .السبت املاضي ،أو السبت
األس ــود ،كــان بــدايــة ولـيــس نـهــايــة القمع.
ّ
ّ
التنبه إلـيــه ،هــو أن الحراك
لكن مــا يجب
ّ
يستمر في مساره من
نفسه ،ال يمكن أن
دون ن ـت ــائ ــج م ـل ـم ــوس ــة .ب ــال ـف ـع ــل ،أص ـبــح

ّ
الناس يعتبرون أن الحراك «متلن كلن».
لذلك ،فهو بحاجة إلى ابتداع آلية تسمح
ّ
ّبتحقيق أهــدافــه وأحــامــه كلها ،ال سيما
أن ـ ـ ــه ح ـت ــى اآلن ل ـي ــس لـ ـلـ ـح ــراك مـ ـش ـ ٌ
ـروع
ّ
معروف ومتفق عليه بينهم.
يمكن أن تكون اآللية املطلوبة هي االتفاق
على:
• ق ــان ــون ان ـت ـخــاب جــديــد حــديــث يعطي
ل ـل ـب ـنــان بــرملــانــا ف ـيــه أك ـثــريــة وأق ـل ـي ــة ،من
دون م ـ ـ ّـس امل ـي ـث ــاق ـي ــة إل ـ ــى حـ ــن االتـ ـف ــاق
ع ـلــى إص ــاح ــات دس ـت ــوري ــة ،مـنـهــا إل ـغــاء
الطائفية والالمركزية اإلدارية.
• قــانــون انـتـخــاب يمنع احـتـكــار السلطة
من ّقلة بمفاهيم ّ
ضيقة.
•قـ ـ ــانـ ـ ــون يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي إحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـنـ ـظ ــام
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ف ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
اللبنانية.
ك ــل ق ــوان ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي ُع ـم ــل بـهــا
م ـن ــذ «ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ـطـ ــائـ ــف» ،اعـ ـتـ ـم ــدت عـلــى
«ال ــائ ـح ــة» ال ـت ــي ت ـف ــرز ـ ـ ـ ـ ف ــي ظ ــل ال ــواق ــع
ّ
ال ــراه ــن ـ ـ ـ ت ـكــتــات كـبـيــرة تـحـتـكــر تمثيل
الـطــوائــف واملــذاهــب .تـفــرض نتائج كهذه
ُ ّ
تـشـكـيــل ح ـكــومــات وحـ ــدة وط ـن ـيــة تـعــطــل
ال ـح ـي ــاة الــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،كـمــا
ُ ّ
تـعــطــل أهــم وظيفة ملجلس ال ـنــواب ،وهي
مراقبة ومحاسبة الحكومة .طبعًا ،هناك
ّ
م ــن ي ـ ّـدع ــي أن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة سـتـنـتـقــل
إل ــى مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،ب ـعــد االتـ ـف ــاق على
تـشـكـيــل ح ـكــومــة ائ ـتــاف ـيــة .ل ـكــن عـمـلـيــا،
ّ
فـ ـ ــإن ح ـك ــوم ــات الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة (ق ـبــل
وبعد االنسحاب السوري) أبعدت مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ك ـم ــؤس ـس ــة ُع ــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
واألنظمة البرملانية املعتمدة حول العالم.
ّ
مـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــراك أن يـ ـف ــت ــش عــن
ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ي ـس ـمــح ل ـلــدي ـمــوقــراط ـيــة
ّ
باالنتعاش .وعلينا أن نعرف أن اعتماد
النظام النسبي على أســاس لبنان دائــرة
واحــدة ،الـيــوم ،وفــي غياب أحــزاب وطنية
وعصرية وديموقراطيةُ ،
سيعطي نتائج

مشابهة للنظام الحالي ألنه يعتمد على
ّ
نظام الالئحة التي يشكلها الزعيم.
ّ
لكن نظام الدائرة الفردية على أساس 128
دائــرة ُهو األفضل ،لكن يستحيل تطبيقه
ّ
إل إذا أل ـغ ــي ال ـتــوزيــع الـطــائـفــي لـلـنــواب،
وهذا قد يحصل في حال تم االتفاق على
م ـج ـل ــس ل ـل ـش ـي ــوخ عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس طــائ ـفــي
ومجلس نواب على أسس وطنية.
ّ
بتمعن نظام
من املمكن للحراك أن يدرس
«ال ـصــوت الــواحــد للناخب الــواحــد» (one
 )person one voteف ــي دوائ ـ ـ ــر م ـت ـع ـ ّـددة
املـ ـق ــاع ــد .إن ـ ــه س ـه ــل ال ـت ـط ـب ـيــق ون ـتــائ ـجــه
ت ـس ـمــح ب ـم ـم ــارس ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـتــي
ّ
يصبو إليها كل اللبنانيني .يمكن تطبيق
هذا االقتراح على الشكل التالي:
ّ
 1ـ ـ ـ يــدلــي ال ـنــاخــب ب ـصــوت واح ــد ملــرشــح
واح ـ ـ ـ ــد ،ف ـ ــي دائ ـ ـ ـ ــرة ف ـ ــردي ـ ــة أو مـ ـتـ ـع ـ ّـددة
امل ـق ـعــد .يـمـكــن اع ـت ـمــاد ال ــدوائ ــر املـعـتـمــدة
منذ ستينات القرن املاضي ـ ـ أي القضاء
ً
عـمــومــا .تـبـقــى م ـثــا ،لــدائــرة زحـلــة سبعة
م ـقــاعــد 2 :ل ـل ــروم ال ـكــاثــول ـيــك ،واحـ ــد لكل
من املــوارنــة والشيعة والــروم األرثــوذكــس

ليس لنظام «الصوت
الواحد للناخب الواحد»
احتكار لمسيرة زرع
الديموقراطية في بلد
ّ
متعدد كلبنان

َ
راع وال من رعية
لم يبق من ٍ
محمد عبد الله فضل الله *
ّ
ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن حـ ـ ـ ــل وسـ ـ ـ ــط فـ ـ ــي امل ـج ـت ـم ـع ــات
ّ
الشرقيةّ ،
فإما انقالب دمــوي على الحكام
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الـ ـضـ ـيـ ـق ــة ،أو مـ ــن قـبــل
ال ـج ـم ـهــورّ ،
وإمـ ــا إفـ ــراط بـحــق ال ـن ــاس إلــى
درجة إعدامهم كل سبل العيش الكريم ،فال
منطقة وسط يلتقي فيها الراعي والرعية
ويـتـبــادالن حقيقة األدوار مــن أجــل كتابة
تاريخ نظيف خال من التعقيدات وحفالت
النفاق والتزوير.
ل ـ ــم يـ ـك ــد يـ ـم ــر عـ ـل ــى اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانّ ،مـ ـن ــذ زم ــن
ٍّ
الخليقة ،لحظات تخل كافية أثــرت جديًا
في مسار حماية نفسه من املنزلقات التي
ق ـ ّـوض ــت م ـس ـي ــرت ـه ــا ،وغ ـ ّـي ـب ــت ح ـضــورهــا
امل ـت ـع ـ ّـدد ال ـج ــوان ــب ،وح ـصــرت ـهــا ف ــي لعبة
ردود الـفـعــل واالن ـطــوائ ـيــة واالغ ـت ــراب عن
ف ـع ـل ـهــا ال ـث ـق ــاف ــي والـ ـحـ ـض ــاري امل ـط ـل ــوب.
مــا هــو مـغـ َّـيــب عــن واقـعـنــا ،أو تـ ّـم تجاهله
عــن قصد أو غير قـصــد ،هــو بـنــاء عناصر
القوة الالزمة كمدخلية ضرورية للتغيير
واإلصالح من أجل ضمان االستمرارية في
أي مـجـتـمــع ك ــان ،وبــوجــه خ ــاص املـعـنــون
ّ
بــالـعـنــوان الــديـنــي ال ــذي ال ب ـ ّـد أن يتصف
ّ
بهذه القوة على الصعد كافة ،كي يتمكن
م ــن ال ـت ـم ـي ـيــز ب ــن ال ــزي ــف وال ـب ـّـاط ــل وب ــن
ّ
الحقيقة والجهاالت .ولن يتحقق كل ذلك
مــن دون زي ــادة مـنـســوب الــوعــي ال ــذي هو
ّ
مركز القوة والديناميكية في كل شيء.
َ َ ُّ ْ َ ُ ْ َّ ْ َ َ ْ ُ
يقول تعالى{ :وأ ِعـ ــدوا َلــهــم مــا استطعتم
ُ
ْ
َ
ِّم ــن ُقـ ـ َّ َ
َ
ـاط َال ــخ ـ ْـي ـ ِـل ت ـ ْـر ِه ـ ُـب ــون بــهِ
ـو ٍة و ِم ــن ِّر ُب ـ ـ ِ
َّ
َ
ِْ َ
ونـ ِـهــم ال
َع ـ ْـد َّو الــلـ َو َعـ ُـد َّوكـ ْـم َوآخــريــن مــن ُد
َ ْ َ ُ َـهِ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ِ ْ َ َ ِ ُ ُ ِ ْ
َتــعــلــمــونــهــم الــلــه يــعــلــمــهـ َّـم وم ــا تـنـ ِـفـ َـقــوا ِمن
َّ
ُ َ
َ ُ
َ
يل اللهِ ُيـ َـوف ِإل ْيك ْم َوأنــتـ ْـم ال
ُشـ ْ َ ْـي ٍء ِفـ َـي س ِب ِ
تظل ُمون*} األنفال.60 :
م ــن ه ـنــا ل ـطــاملــا سـمـعـنــا ون ـس ـمــع ،بــالـحــق
ووجـ ــوب اح ـتــرامــه ،وك ــأن الـحـقــوق ملهاة
ن ـت ـلـ ّـهــى ب ـهــا ع ـلــى األل ـس ـن ــة ،ف ـي ـمــا ال ــواق ــع
ُ
ي ـنــاق ـض ـهــا تـ ـم ــام ــا ،ال بـ ــل ت ـس ـت ـب ــاح ه ــذه
يوميًا بأبشع الـصــور واألش ـكــال ،فنشهد

على زمــن االنـهـيــار واالت ـبــاع لآلخرين في
األمــن واالقـتـصــاد واملـعــرفــة .مــا ُيحكى عن
مـ ّـد جـســور الـتــواصــل بــن مختلف الفئات
واملناطق وتعزيز روح املواطنة السليمة
والـ ـعـ ـي ــش الـ ـك ــري ــم وامل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،ونـ ـب ــذ كــل
إثـ ــارات الـتـعـ ّـصــب املـنــاطـقــي واملــذه ـبــي ،لم
ّ
املتفوهني بها،
تثبت فعاليته ألنه لم يدفع
ومن هم في مواقع صنع القرار ،إلى تغيير
ّ
ّ
وروحيتهم ،بل يمارسون عكس
ذهنيتهم
ذل ــك عـنــد أب ـســط تـفـصـيــل ومــوقــف يتعلق
بـمـكــاسـبـهــم وح ـســابــات ـهــم ال ـضـ ّـي ـقــة ،الـتــي
ُ
ت ــرض ــي حـ ّـسـهــم الـطــائـفــي وامل ــذه ـب ــي ،فلن
ُ
نستطيع النهوض بأمتنا والشعور بها،
ّ
بحسنا الوطني
مــا لــم نصل إلــى الشعور
واإلنـ ـس ــان ــي ،إلـ ــى اآلفـ ـ ــاق ال ــواسـ ـع ــة ال ـتــي
ّ
ّ
نـحــلــق بـهــا ف ــوق ك ــل الـحـســابــات الـضـ ّـيـقــة،
ّ
على الرغم من أن دولة اإلنسان واملواطنة
لــم يسمحوا بـتـعــزيــزهــا ،إذ ألـقــوا املــواطــن
ف ــي ن ــار هـمــومــه الـيــومـيــة ال ـتــي تستحوذ
على عقله وفكره ومشاعره.
إن اليوم اختبار لكل الشعارات والعناوين
م ـ ــن أي جـ ـه ــة ك ـ ــان ـ ــت ،فـ ـ ـ ــإذا س ـق ـط ـن ــا فــي
االم ـت ـح ــان االج ـت ـمــاعــي ال ـت ـضــام ـنــي ،وفــي
ام ـت ـحــان تـصـفـيــة ال ـنـ ّـيــات وت ـعــديــل الـقــوى
ال ـن ـف ـســان ـيــة ل ـصــالــح ت ـكــريــس امل ـصــداق ـيــة
واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــاص لـ ـلـ ـح ــق ومـ ـ ـح ـ ــارب ـ ــة الـ ـفـ ـس ــاد
بجدية ووفــق خطوات واضحة وحاسمة،
ّ
ّ
فنحن نؤكد تخلينا عن املسؤولية وحفظ
األمانة ،وتاليًا نفتقد صدقيتنا .فاملقاومة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة أش ـ ـ ـ ّـد ح ــاج ــة
وأق ــوى دافـعــا مــن أي مـقــاومــة ،ذلــك أنــك لن
تـكــون مجاهدًا ومـقــاومــا ،وأهـلــك وأبـنــاؤك
مـعــدمــون وحـقــوقـهــم مسلوبة وكــرامــاتـهــم
ُمداسة.
يقول النبي األكرم محمد «ص»« :كاد الفقر
عليه السالم:
أن يكون كفرًا ،»...ويقول علي ّ
«ال ـف ـق ــر امل ـ ــوت األك ـ ـبـ ــر» ،ف ـ ــإذا ك ــن ــا م ـ ّـم ــن ال
استطاع الفقر والحرمان ،فنحن
يواجه ما
ّ
بقول الــرســول كفار ولسنا مسلمني ،وإذا
ّ
كنا ال نـحــارب الفقر فــي بيئاتنا ونجتثه

واملفسدين
ما قدرنا ،عبر مواجهة الفساد
ّ
ووض ـ ــع ب ــرام ــج واضـ ـح ــة وفـ ـع ــال ــة ،فــإن ـنــا
نسلب العافية والحياة ّمن روح مجتمعنا،
ث ــم نـطـلــب م ـنــه أن ي ـصــفــق وي ـص ــرخ لـهــذا
ّ
وذاك ،وندفعه إلــى التسكع على بــاب هذا
ٍّ
امل ـس ــؤول وذاك .مــا زل ـنــا نـبـحــث عــن حــس
آدم ـ ــي عـ ــرف ن ـف ـســه ف ـع ــرف رب ـ ــه ،وان ـط ـلــق
ل ـح ـمــايــة ن ـع ـمــة الـ ـحـ ـي ــاة ،وخ ــدم ــة ال ـن ــاس
ّ
والتكبر
ورعــايـتـهــم .فــاملــأســاة فــي الـعـنــاد
والتقوقع املناطقي واملذهبي والتغاضي
ّ
عن األخطاء والتعامي عن التسلح بالقوة،
في مواجهة أعــداء الــداخــل والـخــارج ،إذ ال
ّ
يكفي رفــع عـنــاويــن وش ـعــارات بـ ّـراقــة تــدل
على زمــن االن ـت ـصــارات ،مــا لــم تــواكــب ذلك
قــوة مــن نــوع آخــر ،قــوة ثقافية اجتماعية
تـعـ ّـود الناشئة وتـ ّ
ـربــي األجـيــال على ّ
حب
الـتـفـكـيــر ال ـحــر واالسـتـقــالـيــة ال ـتــي تخلق
ً
جيال مبدعًا ال يحمل إرث الهمج الرعاع.
ّ
كل هــذا يحتم بناء الوعي الــازم ملواجهة
أبــاط ـيــل ال ـس ـيــاســة وأس ـي ــاده ــا وأضــال ـيــل
ال ـس ـط ـح ـيــن م ــن أدع ـ ـيـ ــاء املـ ـع ــرف ــة ،خــدمــة
ّ
ـذات جماعية
لـلـحــق وال ـن ـهــوض ب ــاألم ــة كـ ـ ٍ

ّ
والتكبر
المأساة في العناد
والتقوقع المناطقي
والمذهبي والتغاضي عن
األخطاء والتعامي عن
ّ
التسلح بالقوة

ّ
والسنة واألرمن األرثوذكس .يحق لناخب
من دائرة زحلةّ ،أيًا تكن طائفته ،أن يختار
أحـ ــد امل ــرش ـح ــن إلـ ــى ّ
أي ط ــائ ـف ــة ان ـت ـمــى،
ّ
ويصوت فقط له وليس ألحد آخر سواه.
 2ـ ـ يـفــوز املــرشــح ال ــذي يحصل على أكبر
عــدد مــن أصــوات املقترعني بــن املرشحني
مقاعد طائفته .بالعودة إلى
على مقعد أو ّ
زحلة ،يفوز املرشحان الكاثوليكيان اللذان
ي ـح ـصــان ع ـلــى أك ـب ــر عـ ــدد م ــن األص ـ ــوات
مقارنة باملرشحني من الطائفة ذاتها ،كما
يفوز من حصل على أكبر عدد من أصوات
ّ
الناخبني لكل من املقاعد الباقية.
ٓ
للمشروع املقترح ماثر كثيرة منها:
•يساهم نظام «الـصــوت الــواحــد للناخب
الواحد» ،إلى ّ
حد كبير في تفعيل النظام
الـ ـب ــرمل ــان ــي وت ـن ـش ـي ـط ــه وإنـ ـ ـع ـ ــاش ال ـ ــروح
الديموقراطية بني النواب.
•ي ـل ـغــي ال ــري ــع ال ـس ـيــاســي .ي ـفــوز ال ـنــائــب،
ً
حــزبـيــا أو مـسـتـقــا ،بـقــوتــه أو ق ــوة حزبه
ولـيــس نتيجة لـقــوة الــائـحــة الـتــي ينضم
إليها.
ّ
•ي ــزي ــل األحـ ــاديـ ــة م ــن كـ ــل الـ ـط ــوائ ــف فــي
مجلس النواب.
•ي ـم ـن ــع إق ـ ـصـ ــاء الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـص ـ ّغ ـي ــرة،
مذهبية أو سياسية ،على أن تتمثل في
مجلس النواب.
•يمنع املحاصصة بني التكتالت الكبرى
في مجلس النواب عند تشكيل الحكومة.
•ي ـن ـع ــش ال ـح ـي ــاة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة إذ إن
إزال ــة األحــاديــة تــزيــل حكم األوليغارشية
وتـ ـسـ ـم ــح بـ ـمـ ـش ــارك ــة أوس ـ ـ ــع فـ ــي ال ـح ـي ــاة
البرملانية.
•ي ـس ـمــح ب ــوج ــود أك ـث ــري ــة ت ـح ـكــم وأق ـل ـيــة
تـ ـع ــارض ،م ــا ي ـع ـيــد إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـن ــواب
دور املراقبة واملحاسبة على مــا تقوم به
الحكومة.
•يـ ّ
ـؤمــن ،إلــى حـ ٍّـد بعيد ،سلطة تشريعية
ُ
تـجــاري العصر ،ويشعر كــل لبناني بأنه
ممثل فيها.

ُم ـس ـل ـم ــة بـ ـق ــدرة الـ ـل ــه الـ ــام ـ ـحـ ــدودة ،ول ــن
ّ
يتيسر ذلــك إال إذا اعتمدنا طريقة تفكير
ّ
حــرة ومستقلة ،فــا ُيعقل أن نــؤمــن بالله
امل ـط ـلــق والـ ــام ـ ـحـ ــدود ،وفـ ــي م ـمــارســات ـنــا
وسلوكياتنا ومشاعرنا نعيش االنحطاط
والـ ـتـ ـق ّــوق ــع والـ ـتـ ـح ـ ّـج ــر وامل ـ ـحـ ــدوديـ ــة فــي
الـ ـتـ ـع ــق ــل ،واس ـ ـت ـ ـجـ ــداء الـ ـغـ ـي ــب واج ـ ـتـ ــرار
ّ
ّ
طــابــات املـعــلـبــة وال ـج ــاه ــزة ،ف ـكــل ذلــك
ال ـخ ـ
ض ـع ـ ٌـف ّ
ألم ـ ــة ت ــراج ـع ــت ع ــن إي ـمــان ـهــا قـبــل
ّ
ّ
وأخالقياتها.
إنسانيتها
هـ ـن ــاك جـ ـه ــات وأح ـ ـ ـ ــزاب ،وحـ ـت ــى ع ــائ ــات
إق ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــة وبـ ـ ــرجـ ـ ــوازيـ ـ ــة ّمـ ـ ــن م ـس ـي ـح ـيــة
وإسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ال ت ـ ـ ــزال م ـل ـت ــف ــة وم ـت ـمـ ّـس ـكــة
ب ـمــا ت ـعــده ح ـك ـرًا ل ـهــا ،ذل ــك أن ــه ب ـن ـ ً
ـاء على
اعتبارها ،ينبغي أن تبقى القوة في يدها
وت ـحــت سـلـطـتـهــا .ل ــذا تـسـعــى إل ــى إمـســاك
ـراد بـخـطــابـهــا الـتـعـبــوي
ـذات وأف ـ ـ ـ ٍ
األمـ ــة ك ـ ـ ٍ
واملــذه ـبــي وال ـج ـهــوي امل ـن ـغ ـلــق ،خــوفــا من
تـفـكـيــر ّ
األمـ ــة ال ـحــر واملـسـتـقــل ال ــذي يبني
و ُعـ ـي ــا ج ـم ـع ـي ــا ي ـت ـن ــاغ ــم مـ ــع ال ــامـ ـح ــدود
وامل ـط ـلــق ،ويــدفــع عـنــه نـفـحــات الـشـيـطــان،
وال ـت ـه ــدي ــد ال ـل ـح ـظــوي ألصـ ـح ــاب ال ـع ـقــول
ّ
امل ـت ـح ـ ّـج ــرة وامل ـت ـخ ــل ـف ــة وال ـع ـق ــد املــرض ـيــة
فكريًا وسياسيًا ،عبر نشر األفكار ّ
املزيفة
واألبــاط ـيــل الـتــي ت ـخـ ّـدر الـعـقــول واملـشــاعــر
ّ
وتـتـحــكــم فــي االن ـف ـعــاالت وت ـحـ ّـدد املــواقــف
ّ
والتوجهات.
ُيحكى عن ّ ديوجني ،أحد فالسفة اليونان
القدامى ،أنــه كــان يجول في شــوارع أثينا
ً
في وضح النهار حامال مصباحًا ،فيسأله
الناسَّ :
«عم تبحث يا ديوجني؟» ،فيجيب:
ّ
«إن ـ ـ ــي أب ـح ــث ع ــن إن ـ ـسـ ــان» .ن ـس ــأل بـعــض
املتعنونني بالعناوين اإلسالمية والدينية:
هــل بـتـنــا ال ـيــوم أكـثــر تطبيقًا ودفــاعــا عن
ّ
مقولة نيتشه بأن ديننا مجموعة طقوس
وم ـم ــارس ــات؟ وه ــل أضـحـيـنــا ال ـي ــوم أكـثــر
مادية من فكر ماركس ،وأكثر تنفيذًا لروح
ّ
مـقــولـتــه مــن أن األق ــوي ــاء هــم مــن اخـتــرعــوا
األدي ــان لسلب وعــي الضعفاء؟ ملــاذا نلعن
م ـ ــارك ـ ــس ونـ ـه ــاجـ ـم ــه ،ون ـ ـحـ ــن ب ــأس ــال ـي ــب

•يحدث صدمة سياسية قد تساهم ،عمليًا
وف ـع ـل ـيــا ،ف ــي ن ـقــل ل ـب ـنــان م ــن ع ـهــد ال ـصــراع
ال ــدام ــي ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة إل ــى ع ـهــد الـتـنــافــس
السياسي ،الهادف إلى الوصول إلى السلطة
لخدمة املواطن وليس اقتسام املغانم.
•ي ــوق ــف ال ـن ـظ ــام ع ـم ـل ـيــات ن ـقــل ال ـن ـفــوس
ملصالح انتخابية ،كما يوقف التجنيس
ّ
امل ـب ــط ــن الـ ـه ــادف إلـ ــى اإلخـ ـ ــال ب ــال ـت ــوازن
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي والـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوغـ ـ ــرافـ ـ ــي ألغـ ـ ـ ــراض
انتخابية.
•ي ـس ـمــح ال ـن ـظ ــام ب ـت ـج ــاوز ال ـطــائ ـف ـيــة مع
ّ
ألن معه لن تشعر ّ
أي طائفة مهما
الوقت،
كان حجمها بالغنب.
•ي ـ ـح ـ ـتـ ــرم ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء كـ ـ ــدائـ ـ ــرة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة
ً
ّ
مؤسسًا في الهوية اإلداريــة
لكونه عامال
وال ـن ـي ــاب ـي ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان م ـن ــذ االسـ ـتـ ـق ــال.
ّ
م ــع ال ـع ـل ــم ،أن م ـع ـظــم األن ـظ ـم ــة الـنـسـبـيــة
املـقـتــرحــة ،ومـنـهــا الـنـظــام الـحــالــي ،والـتــي
تقترح لبنان أو املحافظة دائرة انتخابية،
تشترط أن يمثل الـنــائــب الـقـضــاء ،وليس
الــدائــرة االنتخابية الـتــي تجمع أكـثــر من
قضاءّ .
•ي ـ ـخـ ــفـ ــف م ـ ــن ت ــأثـ ـي ــر املـ ـ ـ ــال ف ـ ــي اإلع ـ ـ ــان
ّ ّ
واإلع ــام ،بــالــرغــم مــن أن قــلــة مــن األغنياء
تستطيع شراء مقاعدها .والجدير بالذكر،
ّ
أن نظام الالئحة لم يمنع األغنياء من شراء
مقاعدهم واملجلس النيابي الحالي يضم
الكثير من األغنياء .الفرق ينحصر في من
يحصل على املال ،الناخب أم الزعيم.
ل ـيــس ل ـن ـظــام «الـ ـص ــوت ال ــواح ــد لـلـنــاخــب
الواحد» احتكار ملسيرة زرع الديموقراطية
ّ
ّ
التقدم
متعدد كلبنان .في اإلمكان
في بلد
ّ
بـسـيـنــاريــوات ع ــدة لتحقيق ال ـهــدف .لكن
ّ
أج ــزم أن ال ـظ ـهــور عـلــى ش ــاش ــات الـتـلـفــزة
ّ
املطالب لن يــؤدي إلى
للمطالبة بتحقيق ّ
تحقيق األه ــداف املحقة الـتــي يـنــادي بها
أهل الحراك.
* سفير لبناني سابق

بعضنا وخـطــابــاتـهــم الـ ُبــالـيــة والــرجـعـيــة،
بدين جديد
نسلب وعــي الضعفاء ونلقي
ٍ
ال دخ ــل ل ـلــه ب ــه ،ونـ ـم ــارس الـتـعـمـيــة على
ّ
ّ
السيئ عبر القول
ونبرر واقعهم
مآسيهم
ّ
ب ــال ـق ــدر اإللـ ـه ــي ،وأن عـلـيـهــم أن يـحـلـمــوا
بــالـجـنــان امل ــوع ــودة ف ــي اآلخـ ــرة ف ـقــط ،وال
دخل لهم في الدنيا؟
ً
ّ
إن بعضنا املـتـ ّ
ـديــن شـكــا ،أشــد مــاديــة من
َّ
كفرد ٌّ
حر وله نظرته ،أما من
ماركس ،فهو
ٍ
ّ
يدعي التسليم لله أو املسيحية ،ويمارس
ٌ
النفاق واالسـتـغــال ،فهذا إفــك عظيم بكل
امل ــوازي ــن .الـلــه يــريــد ع ـبــادة واع ـيــة ،وديـنــا
ّ
يحرك َ
يكون فيه املؤمن قويًا ّ
وعيه في كل
دوره بحرية واستقاللية،
شيءً ،ويمارس ّ
ّ
وصـ ــوال إل ــى ال ـتــرفــع عــن ك ــل امل ـحــدوديــات
واالن ـطــاق فــي اآلف ــاق الــرحـبــة للكون كله.
ّ
يعط
إن الحياة ملك الله تعالى وحده ،ولم
ِ
السلطة ألحــد مــن عـبــاده مهما عــا شأنه
ّ
ل ـل ـت ـصـ ّـرف فـيـهــا وال ـت ـحــكــم ف ــي وج ــوده ــا،
بــل احـتــاطــت الـشــريـعــة فــي أم ــور الـنـفــوس
واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال واألع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،وجـ ـعـ ـل ــت ح ـفــظ
ال ـن ـفــوس م ـقـ ّـدمــا ع ـلــى ّ
أي أم ــر آخـ ــر ،ومــن
مـقــاصــد الــديــن ولــزوم ـيــات الـعـقــل ،وحفظ
الــوعــي الجمعي وب ـنــاء الـتــاريــخ الجمعي
بجدارة من مصاديق حفظ النفوس .فإذا
ّ
يتعدى على الفرد والجماعة بنشر
كان َمن
ّ
األف ـكــار املــريـضــة واملـتـخــلـفــة ،وإذا كــان من
ً
يجعل من الجيل جيال ناعقًا بما ال يفهم
ّ
ويـ ـع ــي ،ومـ ــن أم ــات ـت ــه ع ـص ـبــيـتــه الـحــزبـ ّيــة
وامل ــذه ـب ـي ــة وال ـج ـه ــوي ــة وال ـع ــائ ـل ـي ــة ،فــإنــه
ٌ
مفسد ومـجــرم وأول مستكبر ومستعمر،
واملستعمرين .
قبل غيره من املستكبرين
َ َ َ ْ ُُ ْ َ ُ ُ
{وال تــقــتــلــوا أنــفـ َـســكـ ْـم}
فــي قــولــه تـعــالــى:
ال ـن ـس ــاء .29 :ال ـل ــه ت ـعــالــى ف ــي ه ــذه اآلي ــة،
يـ ـنـ ـه ــان ــا ع ـ ــن إهـ ـ ـ ــاك أنـ ـفـ ـسـ ـن ــا وف ـ ـعـ ــل مــا
ي ـسـ ّـبــب املـ ــوت ل ـه ــا ،ول ـي ــس م ــوت الـجـســد
ه ـ ـنـ ــا ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل أيـ ـ ـض ـ ــا م ـ ـ ــوت ال ـ ـ ــدور
وغـيــاب املـســؤولـيــة وال ـتــزام األمــانــة ،على
صـعـيــد تـجـمـيــع عـنــاصــر ال ـق ــوة واإلعـ ــداد
مل ــواج ـه ــة ال ـت ـح ـ ّـدي ــات داخ ـل ـي ــا وخ ــارج ـي ــا.

(مروان بو حيدر)

الـ ــذي يـحـيــي الـ ـن ــاس ،وي ـ ِّ
ـؤم ــن ل ـهــم حـيــاة
ك ـ ــريـ ـ ـم ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ،وي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــرم م ـ ـشـ ــاعـ ــرهـ ــم
وأفـ ـك ــاره ــم وت ــوج ـه ــات ـه ــم ،ه ــو م ــن ي ـقــوم
ب ــال ـع ـم ــل املـ ـ ـس ـ ــؤول والـ ـ ـج ـ ــاد واملـ ـخـ ـل ــص،
فــي سبيل نمائهم وتـقـ ّـدمـهــم عـبــر عـمــارة
امل ـ ــدارس وال ـجــام ـعــات امل ـجــان ـيــة ،وتــأمــن
لقمة الـعـيــش وال ــدواء واملـشــافــي الكافية.
ّ
من
فـلـيـســت عـبــادتـنــا مــتـسـمــة بــاألنــان ـيــةً ،
خالل كفاية العبادة لله طقسًا وممارسة
فـ ــارغـ ــة ،وم ـ ـجـ ـ ّـرد ع ـ ـ ــادات ب ــال ـي ــة لـ ــم تـعــد
مفيدة ،بل العبادة سلوك عملي ينعكس
م ـس ــاه ـم ــات م ــادي ــة وفـ ـك ــري ــة ،ف ــي خــدمــة
الـنـفــس ال ــواح ــدة ال ـتــي أراده ـ ــا تـعــالــى أن
ّ
تتوحد إنسانيًا وإيمانيًا ،وعلى صعيد
التفكير بــاألهــداف املشتركة الـتــي تحفظ
كرامة اإلنسان وحياته كنوع.
أن نعطي الحياة اليوم ،ليس صعبًا ،ولكن
ّ
األصعب غياب الوعي والجدية والتحلي
بروح املسؤولية واإلخــاص في األعمال،
فــي سبيل حماية الحياة التي هــي نعمة
موهوبة دخلنا بها الزمن ،لنكتب تاريخًا
ّ ً
ً
محمال بــاآلثــام
فــاعــا وحيويًا ال تاريخًا
والـخـطــايــا عـنــوانــه ال ـعــدوان على النفس.
ي ـقــول ول ـيــم شـكـسـبـيــر« :أع ـظ ــم الـنـعــم في
الحياة راحــة الـبــال ،إن شـعــرت بها فأنت
تملك كل شيء» .وهذا يعني أننا عمليًا ال
نملك شيئًا ،اليوم ،ال راحة بال اقتصادية
وال اج ـت ـم ــاع ـي ــة وال م ـع ــرف ـي ــة ،وال حـتــى
ص ـح ـيــة ،وأص ـب ـح ـنــا رعـ ــاة أه ــوائ ـن ــا ومــن
املصفقني في مسرحية صاخبة ،أبطالها
ف ــاس ــدون ون ــاه ـب ــون لـلـفـكــر وامل ـ ــال ال ـعــام
ولـلـطـمــأنـيـنــة وراح ــة ال ـبــال ،وبــاتــت األمــة
م ـفــردة غــائـمــة ال وج ــود لـهــا فــي حياتنا،
ال بــل أض ـحــت م ـفــردة ثـقـيـلــة ن ـت ـهـ َّـرب مـ ّـمــا
تفرضه علينا من مسؤوليات.
لـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاش عـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم حـ ـ ــول
ت ـخــريــج ب ـعــض امل ــراك ــز الــدي ـن ـيــة لـلـجـهـلــة
وال ـغــوغــائ ـيـ ّـن وامل ـت ـعـ ّـص ـبــن ،حـتــى بــاتــت
أجيالنا تتلقى فيروسات فكرية وروحية
مـتـشـيـطـنــة تــرفــع اس ــم ال ـش ـي ـطــان ،ولـيــس

الـ ـل ــه ،ف ــامل ـس ــاج ــد م ـن ــاب ــر ل ـل ــوع ــي وح ـفــظ
ال ــروح مــن ال ـت ـلـ ّـوث الـعـقـيــدي والـسـيــاســي
وال ـت ـع ـ ّـص ــب امل ــذهـ ـب ــي واملـ ـن ــاطـ ـق ــي .وه ــي
مـنــابــر تبني وعــي اإلن ـســان وعـقـلــه ،وهــي
منابر تمتلك خبرات وذات برامج حياتية
عـلــى مـسـتــوى بـنــاء األم ــة ،وه ــي مـنــابــر ال
م ـق ـي ــاس ع ـن ــده ــا س ـ ــوى ال ـ ـحـ ــق ،ف ـع ــن أي
م ـنــابــر ص ــرن ــا ن ـت ـح ــدث ،الـ ـي ــوم ،لــأســف،
على طول العالم اإلسالمي وعرضه؟!
ّ
إن هذه املراكز التي ُيعبد الله فيهاُ ،
ويرفع
ّ
فيها اسـمــه ،ف ــإن الـلــه تـعــالــى يــدعــونــا إلــى
حفظ أنفسنا ،وأن نعبده بشكل آخر ،وأن
نــرفــع اسـمــه ونــذكــره جـيـدًا بحفظ إنسانه
وح ـيــاتــه ،فــإنـنــا تــالـيــا ن ـم ــارس ع ـبــادة من
ن ـ ــوع آخـ ـ ــر ،عـ ـب ــادة الـ ـق ــوة الـ ـت ــي تـمـنـحـنــا
الطمأنينة وراحــة البال في االنفتاح على
التواصل معه،
اآلخر ،وقبوله ومد جسور
َ
ون ـب ــذ ال ـت ـعـ ّـصــب وال ـج ـه ــل الـ ـل ــذ ْي ــن ي ـفــرزا
جـهـلــة بـكــل مـنـطــق ن ــرى أفـعــالـهــم ونسمع
بكلماتهم الجوفاء على مواقع التواصل،
اليوم ،والتي تنضح بسخافات وعصبيات
ال ّ
حد لها.
ّ
إن م ـم ــارس ــة امل ـس ــؤول ـي ــة ت ـك ــون ف ــي خـلــق
جيل غير تبعي ،ال يعبد الزعيم والحزب
ِّ
ّ
مخيلته
ويقدس الطائفة وتبقى
واملذهب،
عند حــدود طائفيته وضمن حــدود حزبه
وش ـع ــارات ــه وج ـ ــدران م ـس ـجــده وكـنـيـسـتــه،
كـ ـمـ ـت ــاري ــس خ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة تـ ــزيـ ــد م ـ ــن أن ــان ـي ـت ــه
ّ
وانـغــاقــه عــن متطلبات تـحــديــات الحياة
والوجود.
إن مـحـمـدًا ،كما املـسـيــح ،عليهما الـســام،
ساحا فــي األرض وكــان الـتــراب فراشهما
ِّ
والسماء لحافهما ،وكانا يبلغان الدعوة
إل ــى ال ـلــه ف ــي األزقـ ــة واألسـ ـ ــواق وال ـب ــراري
والـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاري ،ب ـ ـكـ ــل ب ـ ـسـ ــاطـ ــة وعـ ـف ــوي ــة
أي ّ
وطهارة ،معلنني أنه إلى ّ
حد يستطيع
فيه اإلنـســان أن يصل فــي عمله الخالص
لله وخدمة عياله ،فليكن ،وليفعل بعيدًا
عـ ــن حـ ـب ــس ن ـف ـس ــه فـ ــي ن ـق ـط ــة أو ت ـق ـي ـيــد
ح ــركـ ـت ــه فـ ــي بـ ـن ــاء أو أسـ ـ ـل ـ ــوب .ال ـت ــره ــب

اإليجابي والتسليم لله ،هما فعل جواب
طاعة واعية لله في أي شكل وحركة أوفت
بــال ـغــرض ع ـلــى م ـســاحــة امل ـع ـم ــورة ،ولـكــل
األع ــراق واألج ـن ــاس ،بــا ح ــدود وحــواجــز
وقيود.
ّ
قال أبو العالء املعري« :وما َح َبس النفس
ُّ
ُ
ولكن مشى فــي األرض
املسيح تــرهـبــا
ُ
مشية سائح» .حبس نفوسنا في سجون
قـلــق املـعــرفــة ومـغــالـبــة الـفـكــر ،بغية املشي
الجدي في إعــادة بناء قوة األمــة ،من أبرز
مـصــاديــق الـعـبــادة وطــاعــة الـلــه والــدخــول
في زمنه السرمدي ،ومــن أهــم مستلزمات
املــواجـهــة مــع االسـتـكـبــار ،ال ــذي يعمل ليل
ن ـه ــار ح ـتــى ن ـب ـقــى مـسـتـلـبــن ف ــي إرادت ـن ــا
وتـفـكـيــرنــا ومـتـغـ ّـربــن عــن وع ــي أصــالـتـنــا
كي يسهل عليه ابتالعنا بال فرق بني هذه
الجهة أو الطائفة أو تلك.
ّ
إن أرق ــى درج ــات اإلح ـســاس بــاملـســؤولـيــة،
هــي فــي زرع ب ــذور التوعية وإع ــداد القوة
الحقيقية التي تعيد إلى األمة فعلها الحر
واملستقل واملــريــد ،الــذي ِّ
يفجر إمكاناتها
إلـ ـ ــى الـ ــام ـ ـحـ ــدود عـ ـب ــر خ ـ ـطـ ــاب الـ ــوحـ ــدة
والـ ـجـ ـم ــع .أمـ ــا م ــوق ــف ال ــامـ ـب ــاالة الـ ـي ــوم،
والـتـفـ ّـرج والـسـلـبـيــة ،لجهة عــدم االهـتـمــام
ّ
وامللحة على الطريقة
بالقضايا الطارئة
ِّ
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـ ّق ــول «ح ــي ــد ع ــن ظ ـهــري
بسيطة» ،فهي تمثل غاية األنانية املفرطة
َّ
التي يمقتها الله تعالى ،ألن الدين بلغته
ال ـح ـي ــة ي ـحـ ّـم ـل ـنــا ج ـم ـي ـعــا س ـ ــوء م ــا نـصــل
إل ـي ــه م ــن أوض ـ ــاع م ـت ــردي ــة ،ع ـلــى مـسـتــوى
الفرد واألمــة .يقول تعالى{ :وقفوهم إنهم
مـســؤولــون} الـصــافــات ،24 :ويـقــول النبي:
ّ
ّ
راع وكــل ـكــم م ـس ــؤول ع ــن رع ـي ـتــه».
«كــل ـكــم ٍ
ّ
فرحمة أيها الحكام ،لم يعد من محكومني
ل ـت ـح ـك ـم ــوه ــم ،ب ـ ــل مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد ب ـ ـطـ ــون غ ــرث ــى
وجـ ـي ــاع ،ف ـع ـلــى األق ـ ــل أبـ ـق ــوا ف ــي رعـ ّـيـتـكــم
ِّ
راع يفكر في
بعضًا من روح .فهل بقي من ٌ ٍ
الرعية؟ أو بقي من رعية لها أذن واعية؟
*أكاديمي وحوزوي

