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إن مضمــون هــذه الورقــة ال يعكــس بالضــرورة الــرأي الرســمي ملؤسســة كونــراد آدينــاور .وعليــه ،فــإن
مســؤولية املعلومــات واآلراء الــواردة فيهــا تقــع علــى عاتــق فريــق االعــداد وحــده.
The content of this publication does not necessarily reflect the official opinion of the
Konrad Adenauer Stiftung. Responsibility for the information and views expressed in
this publication lies entirely with the authors.

اعــداد هــذه الورقــة التــزم يف كل مراحلــه قاعــدة “تشــاتام هــاوس”  - Chatham Houseاملســؤولية عن
النــص مبجملــه هــي لفريــق االعــداد واجلهــة املنظمــة وهــو ال يلــزم أيًا مــن املشــاركني او املناقشــن.
شــارك يف حلقــات مناقشــة وإثــراء هــذه الورقــة (بحســب الرتتيــب االبجــدي ومــع حفــظ االلقــاب) كل
مــن :أحمــد الغــزّ  ،أحمــد مطــر ،أديــب أبــو حبيــب ،أديــب نعمــة ،ألفــرد رياشــي ،اليــاس احللبــي ،أميــن مهنــا،
إبراهيــم منيمنــة ،أنطــوان حــداد ،أنطــوان ســعد ،أنطــوان ســيف ،أنطــوان طــوق ،أنطــوان قربــان ،باتريــك
ماردينــي ،باســم الراعــي ،جــاد شــحرور ،جــان قصــر ،جهــاد الزيــن ،حــارث ســليمان ،حــازم صاغ ّيــة ،خالــد
قطــان ،روجيــه
ـما ،ربــاب عبيــد ،ربيــع قيــس ،رفيــق بـ ّـدورة ،رفيــق ّ
زيــادة ،خالــد ق ّبــاين ،ديــاال حيــدر ،رامــي شـ ّ
ديــب ،روي بــدارو ،ريــاض الــدده ،ريــاض جرجــور ،ريــاض عيســى ،ســامي نــادر ،ســمري حلــود ،ســيبيل رزق،
ســرج يازجــي ،شــبلي م ـلّاط ،صــاح احلركــة ،طــال زيــدان ،طــوين وهبــة ،عــادل حميــة ،عبــاس احللبــي،
عبــداهلل حــداد ،عبــداهلل رزق ،عبلــه حلــود ،علــي األمــن ،عمــر املــراد ،غالــب حممصــاين ،فــادي األحمــر ،فــادي
بســرس ،فــادي ضــو ،فــاروق جــر ،فهم ّيــة شــرف الديــن ،فيصــل فرحــات ،قاســم قصــر ،كــرمي املفتــي،
منســى ،كميــل الفــرد شــمعون ،لقمــان ســليم ،مليــا عســران ،لينــا علــم الديــن،
كمــال الذوقــي ،كميــل
ّ
ـماك ،حممــد
لينــه قماطــي ،مــارك ضــو ،مــاري ترييــز قربــاين ،مــاري كلــود ســعادة ،مالــك مـ ّ
ـروة ،حممــد السـ ّ
حســني احلــاج ،حممــد حســن شــمس الديــن ،مــروان ر .حمــادة ،ملحــم خلــف ،ملحــم شــاوول ،منــى
ف ّيــاض ،م ّيــاد حيــدر ،ميشــال طــراد ،ميشــال عقــل ،نايــا طبــارة ،نــدى شــاوول ،وفيــق زنتــوت ،وليــد صــايف،
وليــد مبــارك.

توطئة

يقــع هــذا املشــروع يف إطــار برنامــج السياســات العامــة يف حركــة التجــدد الدميوقراطــي الــذي يعنــى
بإثــارة النقــاش املوضوعــي حــول القضايــا وامللفــات املتصلــة بــإدارة الشــأن العــام؛ وبلــورة سياســات
عامــة علميــة ،مرتكــزة اىل حلــول قابلــة للتنفيــذ ،تنســجم مــع ســلّم القيــم واخليــارات االساســية التــي
تتبناهــا احلركــة ،وحتظــى بدعــم أو قبــول طيــف واســع مــن اجتاهــات الــرأي لــدى اللبنانيــن؛ ثــم صياغــة هــذه
السياســات يف اوراق عمــل ممنهجــة مقرونــة قــدر االمــكان مبخطــط تنفيــذي واضــح املعــامل.
ويف رأي حركــة التجــدد ان هــذا التوجــه يســاهم يف نقــل االهتمــام داخــل احليــاة السياســية مــن مركزيــة
االصطفــاف حــول القضايــا املتصلــة بالقلــق او الصــراع علــى الهويــة ،ســواء الهويــة الدينيــة والطائفيــة
واملذهبيــة او الهويــة العرقيــة ،والتــي تفاقمــت يف الســنوات االخــرة ارتباطــً بتطــورات املنطقــة ،اىل
االصطفــاف الدميوقراطــي حــول السياســات والربامــج واخليــارات ،وهــو مــا مي ّيــز اجملتمعــات والــدول
املســتقرة واملتطــورة.
وموضــوع هــذا الورقــة ،أي إدارة التعــدد الديني/الطائفي/املذهبــي ضمــن نظــام دميوقراطــي ووضــع
خارطــة طريــق لالنتقــال اىل دولــة مدنيــة تكفــل يف الوقــت نفســه حمايــة التعدديــة وتأمــن املســاواة
علــى اســاس املواطنــة ،هــو يف نظرنــا االشــكالية االساســية التــي تواكــب الدولــة اللبنانيــة منــذ نشــوئها ال
بــل منــذ تبلــور الكيــان والشــخصية الوطنيــة اللبنانيــة.
وألننــا لســنا بصــدد نــص حزبــي او ايديولوجــي او للتســويق السياســي او االنتخابــي ،ســعينا يف آليــة انتــاج
وتطويــر هــذه الورقــة اىل اشــراك طيــف واســع مــن األكادمييــن والناشــطني والعاملــن يف احلقــل العــام
واملنظــم اىل الدميوقرطيــة الكاملــة
مــن االجتاهــات الفكريــة والسياســية املهتمــة باالنتقــال الهــادئ
ّ
وتوفــر قاعــدة صلبــة ومديــدة لالســتقرار يف لبنــان .عليــه ،تقــرح الورقــة مســارًا تدرجيــً وواقعيــً
وتضمينيــً ،ينطلــق مــن الدســتور واتفــاق الطائــف اللذيــن يتضمنــان أسســً وآليــات عامــة مســلمًا بهــا على
نطــاق واســع يف هــذا االجتــاه .وهــي بالتــايل تتفــادى استنســاخ النمــاذج واحللــول البســيطة و»اجلاهــزة»
وتأخــذ يف االعتبــار ،أوال تطلعــات النخــب املدنيــة واحلداثيــة ،لكنهــا تنطلــق مــن وقائــع االجتمــاع السياســي
اللبنــاين وتاريــخ تشــكل الهويــة الوطنيــة اللبنانيــة ونقــاط قوتهــا ونقــاط ضعفهــا ،والهويــات الثانويــة (مــا
دون الوطنيــة) ومكانتهــا ،فض ـ ًا عــن اجلغرافيــا السياســية احمليطــة بلبنــان.
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مقدمة:
اخللفية واألهداف العامة للمشروع

تؤمــن االنتقــال ،يف
يهــدف هــذا املشــروع بشــكل عــام إىل املســاهمة يف بلــورة املعايــر واآلليــات التــي ّ
الهويــة” ،القائمــة علــى االصطفــاف
التجربــة اللبنانيــة ،مــن وضعيــة انتظــام احليــاة السياســية حــول “قاعــدة َ
ضمــن الــوالءات واالنتمــاءات األوليــة (الديــن ،الطائفة/املذهــب ،املنطقــة ،االثنيــة ،الــخ ).إىل وضعيــة تقــوم
علــى التنافــس الدميوقراطــي حــول الــرؤى والقيــم واملبــادئ واخليــارات والربامــج املنتظمــة ضمن مــا يعرف
بـ”السياســات العامــة” .كمــا يهــدف اىل صياغــة هــذه املعايــر واآلليــات يف ورقــة سياســات policy paper
تتــم بلورتهــا وصياغتهــا عــر مســار تشــاركي يتضمــن مســاهمات مــن طيــف واســع ومتنــوع مــن الباحثــن
والعاملــن يف احلقــل العــام.
ال ميكــن مقاربــة مســألة التعــدد الطائفــي واملذهبــي يف لبنــان بأفــكار بســيطة ووصفــات جاهــزة.
فاملعاينــة املباشــرة للواقــع اللبنــاين تظهــر دون شــديد عنــاء غلبــة االنتمــاء الطائفي/املذهبــي علــى مــا
عــداه مــن انتمــاءات تربــط اللبنانيــن فيمــا بينهــم واملواطــن بالدولــة ،إمــا بســبب غيــاب مــا ينمــي احلــس
وإمــا بســبب منظومــة احلكــم الطائفيــة التــي تغلــق ســبل املشــاركة يف
باالنتمــاء إىل الدولــة اجلامعــةّ ،
احليــاة العامــة إال مــن خــال البــاب الطائفي/املذهبــي ،والعالقــة اجلدليــة بــن الســببني .مــن شــأن هــذا
الواقــع ابقــاء اجملــال واســعًا أمــام تألــق اخلطــب األكــر تطرفــً واضعــاف القــوى الهادفــة إىل الربــط بــن
اللبنانيــن ،وبالتــايل تعزيــز الديناميــات الســلبية مثــل النبــذ واالنعــزال واضعــاف الثقة مبســتقبل لبنــان كوطن
قابــل للحيــاة واالزدهــار .كذلــك مــن شــأن هــذه احلالــة االنتمائيــة العصبيــة إضعــاف الدولــة ومؤسســاتها
بشــكل يشــرع األبــواب أمــام “تــأددة” (اســتخدام  )instrumentalisation -املكونــات اللبنانيــة مــن قبــل
“حمــاة” أجانــب مــا يعمــق تعــرض لبنــان ليصبــح ســاحة للصراعــات اإلقليميــة احمليطــة أو طرفــا فيهــا.
لذلــك يربــط الســواد األعظــم مــن الباحثــن والعاملــن يف الشــأن العــام مســألة إصــاح وتطويــر النظــام
السياســي مبوضــوع تأويــل مســألة الســيادة الوطنيــة ومفهومهــا (الشــديد التفــاوت والتقلــب بــن بيئــة
طائفية/مذهبية/سياســية وأخــرى) التــي هــي مــن الشــروط األوليــة حلصــر مفهــوم اإلصــاح وإدراك
حمداتــه وموجباتــه.
ّ
ولــدى احلديــث عــن أي “اصــاح” يف التشــكيل االجتماعــي السياســي اللبنــاين تتبادر فــورا اىل االذهــان خيارات
وعناويــن ومفاهيــم متنوعــة ،بعضهــا حمــدد املعــامل نســبيا والبعــض اآلخــر اقــل حتديــدا ،أبرزهــا :العلمنــة،
املــس بجوهــر املشــاركة الطوائفيــة ،النظــام
إلغــاء الطائفيــة السياســ ّية ،تطويــر النظــام احلــايل دون
ّ
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االحتــادي (كونفدراليــة وفدراليــة)؛ فضــا عــن :الدولــة املدنيــة ،املواطنــة ،العيــش املشــرك ،امليثاقيــة،
الضمانــات.
ـص مــن فكــرة إدارة التعــدد الطائفي/املذهبــي يف إطــار سياســي حمــدد هــو النظــام
ينطلــق هــذا النـ ّ
الدميوقراطــي ،علمــً أن مفهــوم التعدديــة يف النظــام الدميوقراطــي ال يقتصــر علــى الطوائــف واإلثنيــات
واألعــراق ،بــل يطــال ً
أيضــا الهويــات التــي تفرزهــا الديناميــات الدميوقراطيــة نفســها ،اي تلــك التعدديــات
التــي تنبثــق وترتعــرع يف كنــف احلريــات وتطــور حيــز الفضــاء العــام وتوســعه ،مثــل اجلنــدر ،والهويــة
اجلنســية ،والفضــاءات االفرتاضيــة ،واملناطــق ،ومــدارس الفكــر السياســي ،الــخ .فضــا بالطبــع عــن
التعدديــة االســاس يف اي نظــام دميوقراطــي اي التعدديــة السياســية .لكــن كان ال بــد لهــذه الورقــة
مــن الرتكيــز علــى جانــب مــن هــذه التعدديــة ،األكــر إشــكالية ضمــن االجتمــاع اللبنــاين ،وهــي التعدديــة
الطائفية/املذهبيــة.
كذلــك اختــارت هــذه الورقــة االنطــاق مــن الهيكليــة املؤسســاتية املســتندة اىل اتفــاق الطائــف الــذي
وضــع اطــارا لعمليــة اعــادة بنــاء الدولــة ،امنــا مــن دون احلســم يف طبيعــة العالقــة النهائيــة بــن النظــام
السياســي و”العائــات الروحيــة” او الطوائــف ،وذلــك لصعوبــة (ان مل نقــل عبثيــة) االنطــاق مــن خيــارات
معلبــة ال تتناســب مــع خصوصيــة النســيج اللبنــاين وتاريخــه ومتطلباتــه السوسيو-سياســية.
برأينــا مثــا ان خيــار العلمنــة الشــاملة واحلثيثــة التــي تقصــي أي تعبــر دينــي أو هوياتــي عــن الفضــاء العــام
بشــكل كامــل ،ليــس خيــارًا عمليــً للصيغــة اللبنانيــة يكتــب لــه النجــاح املؤكــد .فاالنتقــال احلثيــث اىل هــذا
النــوع مــن العلمنــة الشــاملة جــرى يف بعــض البلــدان بشــروط بعيــدة عــن الســياق التاريخــي والواقــع
االجتماعــي للبنــان ،أبرزهــا وجــود دولــة قوميــة مركزيــة ضامنــة حلقــوق املواطــن يف كنــف جمتمــع
متجانــس إىل حـ ّـد كبــر .ويف حــال ُطبقــت العلمنــة وفــق تلــك املعايــر ،هنــاك احتمــال كبــر أن يــؤدي كبــت
الفــوارق الثقافيــة والدينيــة الطائفيــة إىل وضــع لبنــان أمــام نوعــن مــن اخملاطــر الوجوديــة :األول جنــوح
النظــام السياســي نحــو شــكل مــن أشــكال الديكتاتوريــة والتســلط مــن قبــل أكرثيــة معينــة ،راســخة او
ظرفيــة؛ والثــاين خطــر بــروز أشــكال راديكاليــة ومتطرفــة مــن التعبــر املذهبــي والطائفــي والهوياتــي
عمومــا ،خصوصــا ان العــامل يجتــاز يف هــذه االيــام ســياقات تشــهد صعــودًا للراديكاليــات الهوياتيــة غــر
مســبوق منــذ مرحلــة مــا بــن احلربــن العامليتــن.
يف املقابــل ،ال ميكــن التســليم أن تتحــول مفاهيــم “املشــاركة” و”الضمانــات” و”التوافــق” إىل عوائق تطغى
علــى عمــل الدولــة وأجهزتهــا وتك ّبــل آليــة اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا .عليــه فــان التحــدي هــو يف التوصــل
اىل صيغــة تنفيذيــة جتســد التــوازن بــن ضرورتــن :ضــرورة توفــر احلقــوق املتســاوية بــن املواطنــن
بغــض النظــر عــن نوعيــة انتماءاتهــم الدينيــة او االوليــة ،كمــا تقتضــي بديهيــات الدميوقراطيــة؛ وضــرورة
توفــر “ضمانــات” ملموســة وكافيــة للمجموعــات الطائفيــة املكونــة لالجتمــاع السياســي اللبنــاين،
وبخاصــةٍ مــا يتصــل باحملافظــة علــى اإلرث الثقــايف واألشــكال اجلماعيــة للممارســة الدينيــة وللتعبــر
عــن املعتقــد ،ومــا ترتبــه مــن اجــراءات وتنظيمــات .ان النجــاح يف رفــع هــذا التحــدي هــو املفتــاح لضمــان
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االســتقرار السياســي واالجتماعــي املديــد وغــر املفــروض ،وتقويــة الدولــة ومؤسســاتها واجهزتهــا
يف دورهــا احلاضــن لتعدديــة الثقافــات كمصــدر لإلغنــاء واالبــداع مــن جهــة ،وتأمــن التنميــة املســتدامة
وتوفــر اخلدمــات العامــة للمواطنــن ومكافحــة الفســاد والزبائنيــة واحملاصصــة مــن جهــة أخــرى .لــذا،
مــن الضــرورة مبــكان التمييــز بــن احلريــات والضمانــات واحلقــوق التــي تعطــى للمواطــن ،إىل أيــة عائلــة
روحيــة انتمــى ،وبــن احلريــات والضمانــات واحلقــوق التــي تعطــى للجماعــات.
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اإلطار
النظري للبحث

.١

خصائص االجتماع السياسي اللبناين وتطورها

الواقــع الــذي نقاربــه هــو متامــً نتيجــة “زواج” حصــل بــن جتربــة جمتمعيــة  -سياســية لبنانيــة مشــبعة
مبوروثهــا العثمــاين وجتربــة فرنســية انتدابيــة مشــبعة بتجربــة مواطنــة انبثقــت مــن موروثهــا الثــوري .لكــن
قبــل الدخــول يف توصيــف مالمــح املولــود مــن هــذا “الــزواج” ،ال بــد مــن التذكــر بخصائــص البنيــة القاعديــة
لالجتمــاع اللبنــاين املبنــي علــى ســيبة مثلثــة األضلــع هــي :الطوائــف ،واملناطــق ،والعائــات.
وحســب كل أزمــة وكل ظــرف ،يختلــف ترتيــب أولويــة وفاعليــة كل ضلــع مــن األضلــع الثالثــة .ومــن الواضــح
أنــه ،منــذ حــروب لبنــان انطالقــً مــن عــام  ،1975يتعاظــم الــدور احملــدد للديناميــة املتشــابكة للعاملــن
الطائفــي واملناطقــي.
املهــم واألساســي هــو أن الطائفــة يف لبنــان لهــا دور دينــي ودور
هــل مــن الضــروري التذكــر أن
ّ
دنيوي-اجتماعــي تلعبهمــا يف نفــس الوقــت؟ وأبــرز أشــكال الــدور الدنيــوي هــو وجــود أجهــزة قضائيــة
لــدى الطوائــف تقــرر مصــر املواطنــن يف جمــال األحــوال الشــخصية ،كمــا تديــر الطوائــف اخملتلفــة
مؤسســات مدنيــة مــن مــدارس وجامعــات ومستشــفيات وهيئــات خرييــة تؤمــن اخلدمــات االجتماعيــة
والرعايــة ألفــراد الطائفــة.
علــى الصعيــد السياســي ،تؤطــر الطوائــف نُخبــا ،منهــا التقليديــة ومنهــا التــي تنتمــي إىل أحــزاب ذات
“واجهــة حديثــة” .هــذه النخــب السياســية تتمتــع بدرجــة مــن النفــوذ الواســع داخــل الطائفــة التــي تنتمــي
إليهــا وتصبــح هــي املســؤولة عــن التخطيــط لــدور الطائفــة برمتهــا حيــال الدولــة والنظــام السياســي،
وتضــع اســراتيجية املشــاركة ومنســوبها حســب احلصــص احملــددة دســتوريًا .وال ميكــن أن ننســى
أن الطوائــف يف لبنــان متتلــك ثــروات اقتصاديــة وماليــة وعقاريــة تســمح لهــا بتنفيــذ مشــاريعها
وخمططاتهــا .تشــكل الطائفــة بنيــة عاموديــة جتعلهــا مكــون أساســي مــن مكونــات “االجتمــاع العميــق”
ّ
يف التشــكيلة اللبنانيــة.
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كمــا ان التعمــق يف توصيــف الطائفيــة يف لبنــان يقــود إىل تعيــن “طائفيتــن” إذا جــاز التعبــر :طائفيــة مــا
وخصوصــا مــا بعــد اتفــاق الطائــف .األوىل كانــت نوعــا مــن “كونفدراليــة”
قبــل  1975وطائفيــة مــا بعــد 1975
ً
زعامــات تقليديــة ووجهــاء مدينيــن جنحــت بحــدود مــا يف إدارة التعــدد الطائفــي والتنــوع اجملتمعــي
ضمــن الصيغــة امليثاقيــة األوىل لعــام  ،1943حيــث أوجــدت توازنــا بــن مســاحة التدخــل الزعامــي الطائفــي
مــن جهــة ومســاحة تدخــل الدولــة مــن جهــة ثانيــة بصيــغ “مدنيــة” متفاوتــة .أمــا الطائفيــة الثانيــة ،اي مــا
بعــد  ،1975وخصوصــا مــا بعــد  ،1990فتميــزت باحتــال “األهــل” – أي قــوى اجملتمــع التقليــدي ،املنبثقــة
متتــد علــى كافــة
مــن االنتمــاءات والعالقــات االوليــة – جملمــل مســاحة الدولــة وقيــام أحزاب/طوائــف
ّ
مســاحة الوطــن.
املمتــدة
وميكــن أن نالحــظ أن كل طائفــة تشــمل يف مكوناتهــا الداخليــة جماعــات ،منهــا العائــات
ّ
والعشــائر ومنهــا الطبقــات االجتماعيــة .ونالحــظ أنــه بوجــه اإلجمــال تتداخــل تلــك اجلماعــات بعضهــا
ببعــض لتشــكل أشــكا ًال هجينــة تــراوح بــن التقليــد واحلداثــة ،باالنتمــاء إىل الصعــد القرابيــة مــن جهــة وإىل
الصعــد الرأســمالية واملهنيــة املتقدمــة مــن جهــة أخــرى .ويرتكــز النظــام العائلــي يف لبنــان ،وإن بنســب
متفاوتــة بــن املناطــق والبيئــات االجتماعيــة ،علــى الســلطة البطريركيــة أي علــى “التضامــن العصبــي” أو
“العصبيــة” ،وعلــى ممارســة ثنائيــة “الــوالء” و”احلمايــة” (األوىل شــرط للثانيــة) .النظــام العائلــي ،بطبيعتــه،
يصــل إىل الفضــاء السياســي وإىل انتــاج ســلطة قائمــة علــى تراتــب العائــات وتوازناتهــا .وشــكلت جممــل
هــذه املمارســات االجتماعيــة السياســية مــا نســميه “السياســة التقليديــة” وهــي مــا تــزال موجــودة
يف اجملتمــع اللبنــاين حتــى بعــد انفتاحــه ومنــذ أكــر مــن قــرن ونصــف علــى احلداثــة والتطــور االجتماعــي،
ومؤخــرا علــى العوملــة بــكل أوجههــا.
لكــن احلداثــة ،منــذ أوســاط القــرن التاســع عشــر ،مل تبــق الطوائــف مركبــة فقــط حــول البنــى واألجهــزة
الدينيــة والعائليــة .أفضــى االقتصــاد الرأســمايل احلديــث إىل بــروز شــرائح اجتماعيــة جديــدة غــر قائمــة
علــى الرابــط العائلــي والدينــي فحســب ،بــل لديهــا مصالــح وروابــط اقتصاديــة واجتماعيــة هامــة .لذلــك
نالحــظ داخــل كل طائفــة وجــود طبقــات اجتماعيــة متفاوتــة مــن األعلــى (بورجوازيــة ،طبقــات وســطى) إىل
األســفل (فئــات دنيــا ،عمــال ،مزارعــون وعمــال زراعيــن).
نالحــظ أيضــً أن للمــكان اجلغــرايف اللبنــاين هويتــه ومتايــزه .إن األمكنــة يف لبنــان واملناطــق اللبنانيــة مثقلة
يف ارتباطهــا بهويــة طائفيــة أو بعــدد حمــدد مــن الهويــات تشــكل ،ضمــن منطقــة واحــدة ،جمــاالت انتمــاء
ثانويــة ضمــن الــكل .وأي تعديــل يف تركيبــة الفضــاء اجلغــرايف القائــم علــى تطابــق الهويتــن الطائفيــة
واملكانيــة امنــا هــو تأجيــج للصــراع االجتماعــي ووضعــه يف مســار صــراع حــاد علــى الســيطرة علــى
األمكنــة والفضــاءات ،وبالتــايل صــراع علــى الســلطة ،ويف النهايــة صــراع علــى شــكل النظــام السياســي.
وال شــك أن يف أثــر احلــروب التــي عصفــت يف لبنــان ،زاد عــدد اللبنانيــن الذيــن يعيشــون يف فضــاءات
جغرافيــة منفصلــة ،مــا فاقــم اإلشــكال التعايشــي.
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وثمــة ســمات غــر مســيطرة ولكــن حاضــرة .فمــن أبــرز املظاهــر االجتماعيــة املوجــودة يف اجملتمــع
اللبنــاين ،دون أن تتم ّتــع بطابــع الســيطرة ،ظواهــر اجملتمــع املــدين املعروفــة (وهــي فــرز طبيعــي لــروز
الدولــة احلديثــة والنظــام اجلمهــوري الدســتوري) ،والتــي تشــمل التجمعــات والعالقــات اخلارجــة عــن النمط
الطائفــي والعائلــي املذكــورة أعــاه .ويعنــى بذلــك الهيئــات واجلمعيــات التــي تدافــع عــن قضايــا مدنيــة،
حقوقيــة تعنــي املواطنــن األفــراد وتتوجــه نحــو فضــاء الشــأن العــام“ .اجملتمــع املــدين” يف لبنــان لــه
تاريخــه وحمطــات هامــة لنضاالتــه :إضــراب احملامــن عــام  ١٩٥٢اعرتاضــً علــى توســيع صالحيــات احملاكم
الدينيــة وال ســيما املســيحية منهــا ،الضغــط والنجــاح بإصــدار قانــون املــراث عــام  ١٩٥٩الــذي يســاوي بــن
الذكــور واإلنــاث ،فبــات يطبــق علــى املســيحيني واملوســويني .تعديــات قوانــن امللكيــة التجاريــة وحريــة
ممارســة التجــارة وفتــح حســابات مصرفيــة وحيــازة جــواز ســفر مــن قبــل النســاء مــن دون كفيــل أو وكيــل
يف التســعينات (تعديــات لــور مغيــزل) ،الــخ.

.٢

النظام املنبثق من االجتماع السياسي اللبناين

لنعــد إىل “الــزواج” الــذي أســلفنا يف احلديــث فيــه .منــذ حــوايل قرن ،ومع اعــان “دولــة لبنان الكبــر” وانفصال
لبنــان نهائيــا عــن الســلطنة العثمانيــة ،متفصــل اجملتمــع السياســي اللبنــاين مع مشــروع الدولــة احلديثة:
دســتور ،نظــام جمهــوري برملــاين دميوقراطــي يف كنــف االنتــداب الفرنســي .مــن هــذا املنطلــق يضــع
الدســتور اللبنــاين موضــع التنفيــذ أســس جمهوريــة برملانيــة تفصــل بــن الســلطات وتنشــئ جملســً نيابيًا
ملــدة حمــددة لــه حــق املراقبــة علــى احلكومــة التــي ال حتكــم إال بثقتــه .ويضــع الدســتور ،بعــد تعديــات 1990
(وفقــا التفــاق الطائــف) ،الســلطة اإلجرائيــة بيــد حكومــة متــارس ســلطتها مباشــرة علــى جميــع األجهــزة
اإلداريــة ،املدنيــة منهــا والعســكرية واألمنيــة .أمــا رئيــس اجلمهوريــة فهــو منتخــب مــن قبــل اجمللــس
النيابــي ومل يعــد ،بعــد التعديــات ،ميلــك ســلطة مباشــرة علــى اإلدارة العامــة وال علــى القــوات املســلحة
وال علــى القضــاء .يقـ ّـر الدســتور أيضــً ويكفــل املســاواة أمــام القانــون واحلريــات العامــة األساســية وحقوق
األشــخاص وحرياتهــم .ويزكــي الدســتور اللبنــاين املبــادرة الفرديــة والنظــام احلـ ّـر يف اجملــال االقتصــادي.
إن الدســتور اللبنــاين هــو إذًا بوجهــه العــام ،دســتور جمهــوري دميقراطــي ليــرايل ،مييــل يف نصوصــه إىل
التجــرد والعموميــة والدميومــة وفــق مبــدأ.»La loi est abstraite, générale et permanente« :

.٣

ميثاق العيش املشرتك ومفهوم املشاركة

النخب
لكــن ،وباالرتبــاط مــع هــذا الدســتور الــذي يؤســس حليــاة سياســية “حديثة” تتجــه جنــو املدنية ،إرتــأت َ
النص كام ًال بســبب الذهنيــات والقيم الســائدة – أي
السياســية اللبنانيــة ،بعــد إدراكهــا صعوبــة تطبيــق هــذا
ّ
املــوروث العثمــاين ،االســتعانة مبيثــاق يأخــذ بعــن االعتبــار تخوفــات وهواجــس جماعــات مــن اللبنانيــن مــن
توجهــات تتعلــق باألســاس بالسياســة اخلارجيــة ،ولكــن لهــا مفاعيــل داخليــة .مــن هنــا االشــارة يف مطلــع
هــذه الورقــة اىل اهميــة التأويــل املتفــاوت واملتقلــب بــن اجملموعــات ملســألتي الســيادة واالســتقالل.
ـمي “امليثــاق الوطنــي”.
فــكان أن بنيــت احليــاة السياســية اللبنانيــة علــى دســتور مكتــوب وعلــى مــا سـ ّ
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امليثــاق الوطنــي األول ،أي ميثــاق  ،1943هــو اتفــاق غــر مكتــوب جــرى بــن أول رئيــس جلمهوريــة لبنــان
املســتقّ ل وأول رئيــس وزراء ينفــذ املشــروع االســتقاليل هــذا .املهــم يف هــذا امليثــاق غــر املكتــوب
ليــس مضمونــه الــذي يشــر بالنهايــة إىل توجهــات لبنــان اخلارجيــة ،لكــن ،مــا هــو أبعد مــن مضمــون امليثاق
يعنــي األطــراف التــي صنعــت امليثــاق .بــن مــن ومــن جــرى االتفــاق؟ االتفــاق يؤســس لدولــة مســتقلة بــن
أطــراف لبنانيــن ،اال ان األطــراف املعنيــة هنــا ليســت األفــراد املواطنــن اللبنانيــن ،بــل ممثلــن سياســيني
عــن الطوائــف اللبنانيــة (أي املســيحيني واملســلمني) مــن جهــة والدولــة اللبنانيــة مــن جهــة أخــرى مبــا
هــي بنظــر هــؤالء دولــة توليفيــة بــن هــذه الطوائــف يف مشــروع اســتقاليل واحــد.
لذلــك مل يكــن ممكنــً أن يغفــل الدســتور اجلانــب امليثاقــي مــن مشــروع قيــام الدولــة واجلمهوريــة
اللبنانيــة ،فلحــظ يف بعــض مــواده ( 9و“ )10حقوقــً” لهــذه الطوائــف علــى صعيــد األحــوال الشــخصية
وإنشــاء املــدارس ،كمــا حلــظ يف املــادة ( )95تقاســم املقاعــد احلكوميــة واملراكــز اإلداريــة طائفيــً
وبشــكل مؤقــت “التماســً للعــدل والوفــاق” .ومل يــأت دســتور  1943علــى ذكــر طائفيــة النيابــة تــاركًا شــأنها
لقوانــن االنتخابــات ،التــي اتبعــت مــا قبــل الطائــف قاعــدة  5/6بــن املســيحيني واملســلمني .إذًا ،دســتور
اجلمهوريــة اللبنانيــة “األوىل” بعــد االســتقالل مت ّيــز إىل حــد كبــر بســمة الهجانــة ألنــه كان “عامــً إىل حـ ّـد مــا،
جمــردًا إىل حـ ّـد مــا ودائمــً إىل حـ ّـد مــا”.
يف الصيغــة امليثاقيــة الثانيــة (أي اتفــاق امليثــاق الوطنــي لعــام ُ ،)1990حصــر التقاســم الطائفــي للوظائــف
وعد ّلــت صالحيــات رئيــس اجلمهوريــة لصالــح جملــس الــوزراء ،وثبتــت دســتوريًا
يف موظفــي الفئــة األوىلُ .
املناصفــة يف مقاعــد اجمللــس النيابــي بــن املســيحيني واملســلمني ملرحلــة انتقاليــة (غــر حمــددة
املــدة) إىل أن ُيصــار إىل إلغــاء الطائفيــة مــن احلكــم واإلدارة وفقــً لتوصيــات جلنــة وطنيــة مهمتهــا وضــع
آليــات اجتيــاز هــذه املرحلــة .كمــا ثبتــت االنتمــاءات الطائفية للرئاســات الثــاث خــال املرحلة االنتقاليــة هذه.
إذًا ،طبيعــة النظــام السياســي اللبنــاين علــى الصعيــد التطبيقــي هــي توليفــة  synthèseبــن دســتور
يطمــح بحــدود أن يكــون دميوقراطيــً ،مدنيــً ،جمهوريــً ،ليرباليــً علــى الصعيــد االقتصــادي ،وبــن ميثــاق
تقاســم الســلطات وتوزّعهــا بــن جمموعتــن طائفيتــن اجتماعيتــن :املســيحيون واملســلمون ،وضمــن
هاتــن اجملموعتــن .مــن هــذا الــزواج بــن جمتمــع الطوائــف والعائــات واملناطــق (“األهــل”) مــن جهــة،
والدولــة احلقوقيــة احلديثــة مبفهــوم الثقافــة السياســية الفرنســية مــن جهــة اخــرى ،ولــدت الصيغــة
التــي أرادهــا اللبنانيــون لهــذه التوليفــة وهــي الدميوقراطيــة التوافقيــة اللبنانيــة.

تأسيس الدميوقراطية التوافقية اللبنانية

.4

الدميوقراطية تلك ،هي آلية تعتمد مبدأ “التوافق” بني مكونات االجتماع السياسي (أي الطوائف يف
لبنان اليوم) يف رسم السياسات والتوجهات العامة وحتديد املناصب وكيفية ملئها .وتعتمد يف التنفيذ
على آليات حمددة من أنظمة وقوانني ال تستبعد مبدأ احلسم من خالل األكرثية يف هيئات معينة،
وهي اما اكرثية نسبية او اكرثية مطلقة او اكرثية الثلثني تبعا لدرجة أهمية املوضوع ،واحرتام الرتاتبية

16

|

خارطة طريق إىل الدولة املدنية :إدارة التعدد الطائفي داخل نظام دميوقراطي

اإلدارية والبريوقراطية يف اإلدارة والقضاء والقوى العسكرية واألمنية .أما يف التمثيل السياسي فهي
تقوم على مشاركة كافة األطراف واجلماعات الطائفية يف عملية اختيار اعضاء اجمللس النيابي الذين
يأخذون من خالل هذه اآللية صفة ممثلي األمة.
ان احليــاة السياســية ضمــن نظــام توافقــي ينبغــي كــي حتافــظ علــى ســمة املواطنــة (اي املســاواة
يف احلقــوق بــن املواطنــن) ان تقــوم علــى مبدأيــن :وحــدة الهيئــات الناخبــة؛ واالنقســام السياســي
للشــرائح الطائفيــة .ويوفــر ذلــك للممثلــن السياســيني هامشــً معقــو ًال مــن احلريــة واالستنســاب يف
مواقفهــم .هــذه املبــادئ العامــة تعنــي ،عــر ترجمتهــا إىل مصطلحــات سياس ـ ّية لبنانيــة ،انــه أوال ال يجــوز
جتزئــة الهيئــات الناخبــة بحســب االنتمــاء الطائفي/املذهبــي وثانيــا علــى الطوائــف اللبنانيــة ان تنقســم
سياســيًا كــي تظــل احليــاة السياســية الدميوقراطيــة ممكنــة يف نظــام املشــاركة الطائفيــة .باختصــار،
التعدديــة السياســية داخــل الطوائــف واجملموعــات هــي الشــرط االســاس كــي يبقــى النظــام التوافقــي
دميوقراطيــا.
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يف لبنــان اليــوم ،تتطلــب احملافظــة علــى الســلم األهلــي ومــن ثم االنطالق نحو اســتقرار مســتدام وإرســاء
ســلطة القانــون ،تراجــع حـ ّـدة النزاعــات ذات الطابــع الهوياتــي ،املتفاقمــة حاليــً ،وإعــادة متوضــع احليــاة
السياســية حــول األفــكار والربامــج ،احلقــوق والواجبــات .ال شــك أن التطبيــق االنتقائــي ،ال بــل املشــوه،
التفــاق الطائــف نســف فلســفة الدميوقراطيــة التوافقيــة مــن أساســها وأضحــت ممارســة منحرفــة
بســبب احملــددات التاليــة التــي أدخلــت عليهــا:
●

●

●احاديــة (او احتــكار) التمثيــل الطائفي/املذهبــي هــو املعــوق االساســي للدميوقراطيــة
التوافقيــة .ان االنقســام السياســي داخــل الطوائــف وهو شــرط أساســي من شــروط ممارســة
التعدديــة والتوافقيــة .عندمــا تتضامــن غالبيــة املمثلــن واألحــزاب السياســية لطائفــة معينــة
وتســيطر علــى جممــل مكونــات هــذه الطائفــة وتشــكل كتلــة متحالفــة حتـ ّـرك جممــوع الطائفة،
فــإن منوذجــً غــر مألــوف يفــرض نفســه ويحاصــر الطوائــف األخــرى ويدفعهــا إىل التصــرف
باألســلوب نفســه .هــذا مــا يربــك ويكبــح جممــل آليــة عمــل النظــام.
●ليــس فقــط التمثيــل األحــادي ملكــون طائفــي يربــك ويشــل النظــام فحســب ،بــل هنــاك عامــل
آخــر هــو وجــود تنظيمــات مســلحة خــارج ســلطة الدولــة ،اي خــارج نظــام االمــرة العســكرية
وخــارج اي مســاءلة ممكنــة وفقــا لآلليــات املعمــول بهــا يف أي دولــة فاعلــة .كذلــك فــان متاهــي
تلــك التنظيمــات املســلحة مــع طائفــة بعينهــا يضاعــف مــن طبيعــة املشــكلة .الدميوقراطيــة
بوجــه عــام ،والدميوقراطيــة التوافقيــة بوجــه خــاص ،غــر ممكنــة بوجــود كيانــات اجتماعيــة
مســلحة .وهــذا مــا حــرص اتفــاق الطائــف علــى تأكيــده ،عندمــا نــص علــى وجــوب حــل كل
التنظيمــات املســلحة وتســليم ســاحها اىل الدولــة.
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●اقامــة عالقــات عضويــة مــع دول او منظمــات خارجيــة هــي ايضــا مــن املعوقــات االساســية
للدميوقراطيــة التوافقيــة ،اذ ان ذلــك ميكــن ان يعلــي لــدى شــركاء التوافــق اولويــات تلــك الــدول
واملنظمــات علــى اولويــات التوافــق الوطنــي نفســه ،وتضعــف بالتــايل اســتقاللية وفاعليــة
القــرارات والسياســات التــي تتخذهــا مؤسســات احلكــم يف النظــام التوافقــي ،وقدرتهــا علــى
تكويــن إرادة سياســية مشــركة .واملقصــود بالعالقــات العضويــة تلــك القائمــة علــى الهرميــة
التنظيميــة واالمــرة التنفيذيــة ،أكانــت تلــك العالقــات معلنــة ورســمية او غــر رســمية.
●مــن املعوقــات االساســية اليــوم للدميوقراطيــة التوافقيــة اســتباحة القــوى السياســية
احملتكــرة للتمثيــل الطائفي/املذهبــي واالفــراد والهيئــات التابعــن لهــا او احملتمــن بهــا احليــز
العــام للدولــة علــى حســاب حقــوق املواطنــن ،بحيــث بــات اجملــال الوطنــي (أي اجملــال العــام
لعمــوم اللبنانيــن) مقســما بــن تلــك القــوى الطائفيــة اىل حصــص حصريــة .بدايــة لعبت ظــروف
احلــرب اللبنانيــة دورا مســاعدا يف اســتيالء قــوى االمــر الواقع وامليليشــيات علــى مقــدرات
الدولــة وأمالكهــا العامــة واخلاصــة وصــوال اىل اقتســام اإلدارات واملرافق والشــواطئ .ثم ســاهم
نظــام الوصايــة الســورية يف اســتكمال احملاصصــات لتشــمل االعــام ومؤسســات التعليــم
الرســمي وقيــادات املؤسســات االمنيــة والقضــاء واملؤسســات العامــة كالكهربــاء ومصالــح
امليــاه والهاتــف اخلليــوي وســائر الشــركات اململوكــة مــن الدولــة ،وتواصلــت تلــك االســتباحة
وتكرســت بعــد خــروج اجليــش الســوري مــن لبنــان .واليــوم ،باتــت القــوى السياســية احملتكــرة
للتمثيــل الطائفي/املذهبــي الوســيط شــبه احلصــري يف العالقــة بــن الدولــة ومواطنيهــا يف
معظــم نواحــي احليــاة العامــة ،االمــر الــذي دفــع بالزبائنيــة السياســية (أي التبعيــة والــوالء مقابــل
اخلدمــات واالمتيــازات) واحملاصصــة الطائفيــة (أي تقاســم املرافــق واملواقــع وعقــود االعمــال
بذريعــة حتصيــل حقــوق «الطائفــة») ،وبالتــايل الفســاد ،وبشــكل خــاص الفســاد السياســي ،اىل
مســتويات غــر مســبوقة.
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مشروع الدولة املدنية:
خريطة طريق ،تدابري وسياسات

تنطلــق هــذه الورقــة مــن التفســر التــايل للدولــة املدنيــة :هــي الدولــة التــي مــن شــأنها التوفيــق بــن
حقــوق األفــراد وضمانــات اجلماعــات يف جمتمــع تعــددي .هكــذا تُفهــم برأينــا الدولــة املدنيــة التــي يجــب
ـول حتــى اآلن اجلهــد النظــري الــكايف للتحديــد والتفســر .فباتــت مفهومــً حمــددًا مبــا
االقــرار أنهــا مل تـ َ
ليــس هــو :هــي ليســت دولــة دينيــة ،هــي ليســت طائفيــة ،هــي ليســت عســكرية ،الــخ.
عليه ،فإننا نقرتح املعايري العامة التالية لـ”الدولة املدنية” والتي ال تدعي االحاطة الكاملة بالتعريف:
●

●

●

●ان تكــون الدولــة حمايــدة يف االمور الدينية (دســتوريا ،وقانونيا ،ويف املمارســة) ،وعلى مســافة
واحــدة مــن كل االديــان ،ومــا بــن االديــان والال-ديــن؛ ال تتبنــى دينا معينــا وال تعــادي اي دين؛
●ان تعامــل مواطنيهــا بالتســاوي ومبعــزل عــن انتمائهــم الدينــي ،واال تقــف موقفــا تفضيليــا
ملواطــن علــى آخــر ،او جلماعــة علــى أخــرى ،تبعــا لديــن اي منهمــا؛
●يف التطبيــق :فضــا عــن حمايــة التعدديــة السياســية والدينيــة واالثنيــة والثقافيــة بشــكل عــام،
وعمـ ًا بقيــم التعاضــد واالحــرام املتبــادل ،تتــوىل الدولــة املدنيــة ضمــان حريــة الضمــر واحلريــات
الدينيــة ســواء يف االعتقــاد او يف التعبــر او يف املمارســة ،تكفــل اســتقاللية النظــام القضائــي
(يف قوانينــه واحكامــه) عــن ســلطة ديــن معــن او ســلطة املرجعيــات الدينيــة ،تكفــل حريــة
نظــام التعليــم ،تكفــل احلقــوق الشــخصية واملدنيــة والسياســية ،ومــن ضمنهــا حــق املشــاركة
يف الشــأن العــام وتبــوؤ الســلطة او املســؤوليات العامــة ألي مواطــن مبعــزل عــن دينــه.
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نقطة االنطالق:
نحــن بصــدد البحــث عــن كيفيــة إدارة التعــدد الطائفي/املذهبــي يف جمتمــع يدعــي أنــه قــد تب ّنــى خيــار
املعرفــة اعــاه .هــذه العمليــة
الدميوقراطيــة وقيــام نظــام دميوقراطــي ،وصــوال اىل الدولــة املدنيــة
ّ
تتطلــب رصــد مــا لدينــا مــن قوانــن ومواثيــق تشــكل نقــاط انطــاق للبحــث يف الشــق التطبيقــي مــن
املشــروع.
مــن هنــا ال بــد مــن االنطــاق مــن وثيقــة امليثــاق الوطنــي ودســتور الطائــف بهــدف الســعي اىل تطبيقــه
فع ـ ًا مــن جهــة واســتنفاد كل مضمونــه نقاشــا ونقــدا وممارســة مــن جهــة ثانيــة .خصوصــً أنــه يلحــظ
أســلوب التــدرج ووجــود مرحلــة انتقاليــة.
ملاذا االنطالق من “الطائف”؟
1.1ألن دســتور الطائــف ووثيقــة الوفــاق الوطنــي ليســا خيــارًا مــن بــن خيــارات ،بــل يشــكالن اليــوم
العقــد الوحيــد املــرم بــن اللبنانيــن والــذي يحظــى ،اقلــه علنــا ،بشــبه االجمــاع.
2.2ألن هــذه الوثيقــة بطبيعتهــا وطبيعــة الفلســفة التــي وضعتهــا حتــدد خريطــة طريــق اوليــة
إلدارة التنــوع الطائفي/املذهبــي واملــدين اجملتمعــي ضمــن إطــار دميوقراطــي.
مقــرة ومعتمــدة وتشــمل صفقــة مرتابطــة للتمثيــل السياســي وإدارة الشــأن
3.3ألنهــا وثيقــة
ّ
العــام.
4.4ألنهــا قــادرة علــى التوفيــق بــن ثالثــة خيارات/تيــارات موجــودة بقــوة داخــل االجتمــاع السياســي
اللبنــاين وداخــل كل اجملموعــات الطائفيــة واملذهبيــة ،وميكــن لهــا ان تشــكل جمتمعــة كتلــة
حاضنــة وضامنــة لعمليــة االنتقــال هــذه:
●

●

●
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●املكــون الــذي يطالــب بـ”ضمانــات” ثابتــة ومؤسســية للمجموعــات (جملــس شــيوخ،
المركزيــة موســعة إداريــة وإمنائيــة)؛
●املكون الذي يطالب بدولة مدنية “خالصة” (وهو غالبا يقصد علمانية وال يعلن)؛
●املكــون الــذي يطالــب باحملافظــة علــى الســتاتيكو الراهــن وال ميانــع يف التوجــه بتــؤدة
نحــو تطبيــق الطائــف بــدءًا مــن تعيــن الهيئــة الوطنية لدراســة الغــاء الطائفيــة (املادة
 95مــن الدســتور) وربــط كل شــيء بتقــدم أعمــال هــذه اللجنــة.
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العناصر األوىل  -اجلوهرية:
بالعــودة إىل النصــوص واخملططــات التنفيذيــة ،لدينــا ثالثــة نصــوص مرجعيــة يف الدســتور تشــكل نقــاط
انطــاق ال ميكــن التغاضــي عنهــا:
●

●

●

●

●أو ًال :الفقــرة (ح) مــن مقدمــة الدســتور التــي تنــص علــى ان “إلغــاء الطائفيــة السياســية هــدف
وطنــي أساســي يقتضــي العمــل علــى حتقيقــه وفــق خطــة مرحليــة”.
●ثانيــً :الفقــرة (ي) مــن مقدمــة الدســتور التــي تنــص علــى ان “ال شــرعية ألي ســلطة تناقــض
ميثــاق العيــش املشــرك”.
●ثالثــً :املــادة  ٢٢مــن الدســتور التــي حــددت ان “مــع انتخــاب أول جملــس نــواب علــى أســاس
وطنــي ال طائفــي ُيســتحدث جملــس للشــيوخ تتمثــل فيــه جميــع العائــات الروحيــة وتنحصــر
صالحياتــه يف القضايــا املصرييــة”.
●رابعــً :املــادة  ٩٥مــن الدســتور التــي حــددت ان “علــى جملــس النــواب املنتخــب علــى أســاس
املناصفــة بــن املســلمني واملســيحيني اتخــاذ اإلجــراءات املالئمــة لتحقيــق إلغــاء الطائفيــة
السياســية وفــق خطــة مرحليــة وتشــكيل هيئــة وطنيــة برئاســة رئيــس اجلمهوريــة ،تضــم
باإلضافــة إىل رئيــس جملــس النــواب ورئيــس جملــس الــوزراء شــخصيات سياســية وفكريــة
واجتماعيــة .مهمــة الهيئــة دراســة واقــراح الطــرق الكفيلــة بإلغــاء الطائفيــة وتقدميهــا إىل
جملســي النــواب والــوزراء ومتابعــة تنفيــذ اخلطــة املرحليــة.
ويف املرحلة االنتقالية:
أمتثل الطوائف بصورة عادلة يف تشكيل الوزارة.بتلغــى قاعــدة التمثيــل الطائفــي ويعتمــد االختصــاص والكفــاءة يف الوظائــف العامــةوالقضــاء واملؤسســات األمنيــة والعســكرية واملؤسســات العامــة اخملتلطــة ً
وفقــا
ملقتضيــات الوفــاق الوطنــي باســتثناء وظائــف الفئــة األوىل فيهــا ويف مــا يعــادل الفئــة
األوىل فيهــا وتكــون هــذه الوظائــف مناصفــة بــن املســيحيني واملســلمني دون
تخصيــص أيــة وظيفــة أليــة طائفــة مــع التقيــد مببــدأي االختصــاص والكفــاءة”.

نســتنتج مــن هــذه النصــوص إن اعتمــاد آليــة اتفــاق الطائــف كنقطــة انطــاق للتوجــه نحــو الدولــة املدنية ال
بــد أن يبــدأ مــن تشــكيل الهيئــة الوطنيــة مــن قبــل اجمللــس النيابــي املنتخــب مناصفــة بــن املســلمني
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بجديــة كيفيــة تشــكيل الهيئــة وشــكلها
واملســيحيني .لذلــك يبــدو يف منتهــى األهميــة أن تطــرح ّ
ونوعيــة املشــاركني فيهــا والظــروف املالئمــة إلنشــائها .الفكــرة املقرتحــة تقــوم علــى “حتجيــم” وجــود
السياســيني واألحــزاب والتعامــل مــع القــوى املعنيــة فعـ ًلا باإلصــاح بعــد أن ُيصــار إىل تعيينهــا وتقــومي مــدى
التزامهــا بهــذا التوجــه .كمــا يبــدو بديه ًيــا تعزيــز احلضــور النســائي والشــبابي واجملتمــع املــدين :ناشــطون
يف جمــال حقــوق اإلنســان ،بيئيــون ،أوســاط ثقافيــة وأكادمييــة ،الــخ .هــذا االمــر علــى صعوبــة حتقيقــه،
ضــروري جــدا إلجنــاح عمــل الهيئــة ،وذلــك كــي ال تقتصــر عضويتهــا علــى اصحــاب املصالــح السياســية
املباشــرة او غــاة الطائفيــن داخــل كل طائفــة.
كما ميكن ان نستخلص من املادة  ٩٥مسودة أجندة أوىل ألعمال الهيئة:
علــى صعيــد الدولــة ومؤسســاتها ،فكــرة جملــس نيابــي غــر طائفــي هــي فكــرة مطلوبــة علــى املــدى
املتوســط وهــدف احلالــة املثلــى .ونعتــر أن النظــام النســبي أو األشــكال املبتكــرة األخــرى مــن األنظمــة
االنتخابيــة التــي تســمح بــروز التنـ ّـوع السياســي املوجــود داخــل كل مكـ ّـون طائفــي ،هــو االمثــل النتخــاب
هــذا اجمللــس .ومــن الطبيعــي أن تنبثــق عــن هــذا اجمللــس حكومــة ،ميكــن أن تراعــي لفــرة انتقاليــة
املشــاركة الطائفيــة ،طابعهــا األساســي ان تعكــس التوازنــات السياســية يف اجمللــس العتيــد .ويــوازي
اجمللــس النيابــي جملــس للشــيوخ يحصــر النــص الدســتوري مهامــه بـ”القضايــا املصرييــة” .علــى الهيئــة
الوطنيــة إطــاق نقــاش وطنــي عــام (كمــا فعلــت جلنــة فــؤاد بطــرس بخصــوص قانــون االنتخابــات) حــول
تشــكيل وصالحيــات ووظائــف جملــس الشــيوخ وعالقتــه بــكل مــن اجمللــس النيابــي والســلطة االجرائيــة.
ال بــد أيضــً يف هــذه املرحلــة ان توضــع موضــع التنفيــذ جمموعــة اجــراءات مكملــة ومســاعدة ،البعــض
منهــا ورد ذكــره يف وثيقــة الطائــف ،وهــي تســاهم يف بنــاء الثقــة وخلق مناخات مســاعدة ،وتشــكل بالتايل
نوعــا مــن الضمانــات ،كقانــون االنتخــاب والالمركزيــة اإلداريــة وغريهــا مــن اإلجــراءات والتدابــر والسياســات
التــي ســنعرضها يف اجلــزء األخــر مــن الورقــة.
الكتلة االجتماعية رافعة التغيري؟
يبقــى املوضــوع املهــم املتعلــق بهويــة الكتلــة االجتماعيــة التــي تســتطيع إطــاق بدايــات التغيــر باالجتــاه
املتعــدد األبعــاد الــذي ذكرنــاه .كيــف نع ّيــن “املــوارد البشــرية” والرافعــات االجتماعيــة لإلصــاح يف لبنــان؟
ـؤد بعــد إىل تظهــر ثقافــة
لقــد شــهد لبنــان حتــوالت اقتصاديــة واجتماعيــة وتغــرا يف بنــاه التحتيــة مل تـ ِّ
سياســية جديــدة واســعة االنتشــار وبنــى ذهنيــة تســتوعب احلداثــة بــكل أبعادهــا .ولقــد ســاهم عــدم
تخــص املشــروع الوطنــي
االســتقرار السياســي والنزاعــات املســلحة والعنيفــة خصوصــً تلــك التــي
ّ
ومشــاكل الهويــة وصــراع الهويــات املتمحــور حــول الصــراع العربــي  -اإلســرائيلي يف تأخــر بــروز نخــب
متناســقة ومنظمــة مبــا يكفــي لقيــادة “ثــورة ثقافيــة” يف نظــام القيــم واملعتقــدات الســائد.
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هــذا ال ينفــي بالطبــع وجــود حتــركات مدنيــة متقطعــة جتمــع مواطنــن مــن خلفيــات طائفيــة متنوعــة
وجمموعــات شــبابية شــبه منظمــة حــول قضايــا تتصــل بالشــأن العــام كاحلوكمــة والشــفافية والفســاد
والضرائــب والسياســة املاليــة والبيئــة والطاقــة وادارة النفايــات وغريهــا .وهــي حتــركات تنــم عــن حيويــة
اجتماعيــة متزايــدة خصوصــا لــدى فئــات الطبقــة الوســطى ،ال ســيما تلــك املنفتحــة بحكــم املعايشــة او
الســفر او الهجــرة او التعليــم ،علــى نظــام القيــم املتمحــور حــول شــرعة حقــوق االنســان .وتتغــذى تلــك
احليويــة مــن تفاقــم الفســاد واحملاصصــة والزبائنيــة بالتزامــن مــع االســتقطاب الطائفــي.
ومــا يجــدر مراقبتــه ،ورمبــا الرهــان عليــه ،هــو التقــاء هــذه احليويــة املدنيــة مــع مكونــات وتيــارات اجملتمــع
السياســي احلريصــة علــى تطبيــق اتفــاق الطائــف (أي التيــارات الثالثــة املشــار اليهــا اعــاه) مبــا يعــزز
مســار قيــام الدولــة املدنيــة.
عناصر االنتقال املوازية:
تتشــكل هــذه العناصــر مــن إصالحــات وسياســات عامــة غابــت عــن وثيقــة الوفــاق الوطنــي ،او مــرت عليهــا
وثيقــة الوفــاق الوطنــي دون اســتفاضة ،وهــي خطــوات هامــة إلجــراء حتوالت بالعمــق يف اجملتمــع اللبناين.
تســاهم هــذه العناصــر يف إطــاق ديناميــات تطويــر القيــم اجملتمعيــة املتعلقــة باألســرة والعائلــة وموقع
الديــن يف العالقــات االجتماعيــة وتنــاول فكــرة اخليــار يف األحــوال الشــخصية والعالقــة باملــكان وحريــة
الســكن والتملــك والبيئــة بصفتهــا إدارة التعــدد الدينــي جغرافيــً ،الــخ.
يفــرض بهــذه الديناميــات ان تســاهم يف تفكيــك هيمنــة “األهــل” (أي عالقــات النســب واالنتمــاء األويل)
علــى التوجهــات املدنيــة ،وتركيــز التوجــه نحــو تغليــب التوجهــات املدنيــة علــى توجهــات “األهــل” .كمــا ال بــد
مــن مواجهــة جريئــة لعالقــة الدولــة بالديــن ،اي التصــدي الشــكالية الفصــل بــن مســاحة الديــن ومســاحة
الدولــة وعــدم تعــرض الديــن لالســتغالل ملــآرب سياســية.
باتــت البنيــة اجملتمعيــة اللبنانيــة مشــحونة بالتوتــر والعنــف والعدوانيــة بســبب غيــاب االســتقرارين
السياســي واالجتماعــي ،مــا يقتضــي العمــل يف املرحلــة املذكــورة علــى اعــادة فــرز ســلم القيــم مــن
بــاب تعزيــز التضامــن والتعــاون بــن الطبقــات والطوائــف واملناطــق .علــى الصعيــد االقتصــادي االجتماعــي،
يــزداد عــدد األســر التــي تتفاقــم معاناتهــا بفعــل املشــاكل اليوميــة وغيــاب املســاواة يف احلصــول علــى
أدنــى املــوارد واخلدمــات األساســية ،مثــل الســكن والطاقــة ووســائل النقــل ،اىل جانــب التعليــم ذي اجلــودة
والرعايــة الصحيــة الفاعلــة وضمــان الشــيخوخة.
ومــن حتديــات تلــك املرحلــة تأطــر حقــوق النــاس ضمــن اي عمــل سياســي ،متاشــيًا مــع عمليــة اصــاح
النظــام اللبنــاين ،كمــا يجــب االخــذ يف االعتبــار احلاجــة اىل تفكيــك الذهنيــة اجملتمعيــة القائمــة علــى
العدوانيــة واملنافســة غــر املشــروعة والربــح الفاحــش ،التــي تعرقــل توثيــق العالقــة مــع الدولــة املدنيــة
املبنيــة علــى املواطنــة وعلــى روح التضامــن والتعــاون واملســؤولية.
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اقرتاحات تنفيذية وسياسات

.3

مــن هنــا ،تأتــي الورقــة بجملــة مــن اخملرجــات العمليــة لرســم خارطــة طريــق لفــرة انتقاليــة نحــو الدولــة
املدنيــة:
قانون االنتخاب

1.3

إن اصــاح قانــون االنتخــاب يف املرحلــة االنتقاليــة هــو معــر إلزامــي لتطويــر النظــام السياســي .لعــل صحة
التمثيــل املتأتــي مــن قانــون انتخابــي ســليم يســمح يف جتــاوز اخملــاوف وتهدئــة الهواجــس واملضــي
قدمــً يف تطبيــق اتفــاق الطائــف .ان اتفــاق الطائــف مل يتحــدث باســتفاضة عــن قانــون االنتخــاب واكتفــى
باإلشــارة اىل ان «الدائــرة االنتخابيــة هــي احملافظــة» ،فيمــا نــص الدســتور بعــد تعديــات  1990علــى ان
«تــوزع املقاعــد النيابيــة وفقــا للقواعــد التاليــة:
١.١بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني؛
٢.٢نسبيا بني طوائف كل من الفئتني؛
٣.٣نسبيا بني املناطق».
بغيــة الســر بثبــات نحــو الدولــة املدنيــة ،نــرى ان يأخذ قانــون االنتخــاب يف االعتبار الهويــة املركبــة للبنانيني،
فيلعــب دور املــرآة العاكســة حلقيقــة الواقــع ،ال يغلــب البعــد الطائفــي علــى ســائر األبعــاد ،وال يلغــي البعــد
الفكــري السياســي .إن النظــام االنتخابــي النســبي أو أشــكال أخــرى مــن النظــم االنتخابيــة ،تســمح بــروز
التنـ ّـوع ضمــن كل جمموعــة طائفيــة أو مناطقيــة ،تفتــح البــاب لــروز نخــب سياســية جديــدة وأفــكار عابــرة
للطوائــف واملناطــق.
كذلــك فــإن اإلصــاح االنتخابــي ذي الطابــع املــدين والدميوقراطــي ال يقتصــر علــى حتديــد الدوائــر ونظــام
االقــراع بــل يحتــاج إىل خطــوات إداريــة تكفــل تكافؤ الفــرص بني القــوى السياســية وحرية االختيــار للمواطن،
وأبرزهــا :إنشــاء هيئــة مســتقلة (فعــا) وذات صالحيــات واســعة إلدارة االنتخابــات ،حمايــة مبــدأ تكافــؤ
الفــرص والتنافــس الدميوقراطــي بــن املرشــحني ،تطويــر تنظيــم اإلنفــاق واإلعــام واإلعــان االنتخابيــن،
وضــع آليــات تضمــن متثيــل املــرأة يف احليــاة السياســية ،تأمــن ســرية االقــراع وفقــً للمعايــر الدوليــة.
الالمركزية اإلدارية املوسعة

2.3

تلحظ وثيقة الوفاق الوطني رزمة من الرتتيبات تدخل يف خانة “اإلمناء” و”التنمية”:
●
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●الفقــرة (ز) مــن “املبــادئ العامــة” يف القســم األول ،تطــرح مســألة “اإلمنــاء املتــوازن للمناطــق
ثقافيــً واجتماعيــً واقتصاديــا” كونهــا ركنــا أساســيا مــن أركان وحــدة الدولــة واســتقرار النظــام.

خارطة طريق إىل الدولة املدنية :إدارة التعدد الطائفي داخل نظام دميوقراطي

●

●

●الفقــرة (أ) مــن «اإلصالحــات األخــرى» يف القســم األول تطــرح موضــوع «الالمركزيــة اإلداريــة»،
وتقــر بانتخــاب «جملــس لــكل
مــع التأكيــد أن الدولــة اللبنانيــة «ذات ســلطة مركزيــة قويــة».
ّ
قضــاء يرأســه قائمقــام تأمينــً للمشــاركة احملليــة» .وتؤكــد علــى أن «اخلطــة اإلمنائيــة موحــدة
وشــاملة للبــاد قــادرة علــى تطويــر املناطــق اللبنانيــة وتنميتهــا اقتصاديــً واجتماعيــً» وتتطــرق
لضــرورة تعزيــز مــوارد وإمكانــات البلديــات املاليــة دون الــكالم عــن دور إمنائــي لهــا.
●الفقــرة (د) مــن «اإلصالحــات األخــرى» يف القســم األول تنشــئ اجمللــس االقتصــادي االجتماعي
التــي تقتصــر صالحياتــه علــى «املشــورة واالقرتاحات».

ان اإلقــاع عــن الذهنيــة املركزيــة املفرطــة يف النظــر إىل أي فكــرة إمنائيــة حمليــة او اي تطلــع نحــو
التمثيــل احمللــي او املــا دون-وطنــي بوصفهــا «مشــروعا تقســيميا» أو «انعزاليــا» يســاعد كثــرا يف
تعبيــد الطريــق نحــو الدولــة املدنيــة .علــى العكــس ،فــان إعطــاء صالحيــات للهيئــات والفعاليــات احملليــة
والقطاعيــة لتكــون هــي مصــدر حتديــد حاجاتهــا وأولوياتهــا يشــكل نوعــا آخــر مــن الضمانــات يف هــذا
الســبيل .باملقابــل ،تكــون مهمــة املركــز الدعــم وإعطــاء الطابــع الواقعــي للمشــاريع وتنســيقها لتتوافــق
مــع تصــور وطنــي عــام ومــع التــوازن اإلمنائــي.
كذلــك ميهــد تعزيــز احلوكمــة احملليــة – ال ســيما يف الشــؤون االقتصاديــة – اىل حتســن واقــع الشــأن
العــام يف البلــدات واملــدن والقــرى ،كمــا يســاهم بشــكل كبــر علــى تعزيــز حــس املواطنيــة واملســؤولية
واملســاءلة .كمــا أنهــا تعــزز احــرام اجملــال العــام وإدارتــه كخطــوة توجيهيــة نحــو الدولــة املدنيــة فيمــر
نبــذ ثقافــة الفســاد مــن بــاب اشــراك أكــر للمواطنــن يف شــؤونهم احملليــة واعــادة هيكلــة املؤسســات
احملليــة عــن طريــق متتــن هــذه الروابــط وفتــح اجملــال لرقابــة مواطنيــة علــى اســتخدام املــال العــام
علــى املســتوى احمل ّلــي املســتحصل مــن اجلبايــة احملليــة .لذلــك مــن املهــم تعديــل قانــون البلديــات
بالتزامــن مــع اعتمــاد المركزيــة اداريــة انطالقــا مــن النمــوذج املقــرح يف مشــروع ميشــال ســليمان/
زيــاد بــارود ( )٢٠١٣مــن حيــث توســيع صالحيــات املناطــق والبلديــات وحتصينهــا مــن وصايــة املؤسســات
املركزيــة كمــا امدادهــا باملــوارد املاديــة واملاليــة الكافيــة ألداء هــذا الــدور .فيمكــن علــى املؤسســات
احملليــة ان تلعــب دورا حموريــا يف نهــوض التنميــة االقتصاديــة وتوفــر اخلدمــات األساســية لألهــايل ،مــن
خــال وضــع اخلطــة الشــاملة لرتتيــب األراضــي (املقــرة مــن خــال مرســوم أقــر يف حزيــران  )2009موضــع
التنفيــذ ،والتــي تلحــظ إنشــاء أقطــاب مدينيــة ّ
تنشــط احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف األطــراف،
وحتديــث هــذه اخلطــة نظــرًا للتطــورات االجتماعيــة واالقتصاديــة يف الفــرة األخــرة .كمــا يفــرض تفعيــل
االنفــاق علــى الصعيــد احمللــي مــع توزيــع عــادل لألعبــاء بــن املركــز واملناطــق وفقــً ملبــدأي الفعاليــة
والشــفافية.
مــن هــذا املنطلــق ،تدعــو الورقــة اىل اقــرار التصويــت يف االنتخابــات احملليــة (البلديــة ،ومــن ثــم يف دوائــر
الالمركزيــة) يف مــكان الســكن وليــس يف مــكان القيــد العائلــي .وهــذا ال بــد ان يســاهم يف جعــل التمثيــل
أقــرب اىل الهويــة املناطقيــة ،حيــث تكمــن املصالــح احلقيقيــة للمواطنــن ،ممــا هو مــن الهويــة الطائفية.
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اإلدارة العامة ومؤسسات الدولة

3.3

ميتــد التواصــل واالختــاط إىل مؤسســات الدولــة واالدارات العامــة التــي مــن شــأنها ان تراعــي طبيعيــا
ّ
الروابــط املدنيــة علــى األراضــي اللبنانيــة .فيشــار أو ًال اىل حاجــة فصــل عمــل املؤسســة العســكرية عــن
األجنــدات السياســية ،باإلضافــة اىل اصــاح القطــاع األمنــي واجنــاز الشــرطة اجملتمعيــة .بــل ينبغــي العمل
علــى حتييــد كامــل للح ّيــز العــام مبــا فيــه كافــة املؤسســات الرســمية عــن التدخــات السياســية.
كمــا تــرى هــذه الورقــة ضــرورة ادخــال آليــات جديــدة الشــراك مؤسســات اجملتمــع املــدين يف عمليــة
صنــع القــرار فيمــا يخــص األحــوال املعيشــية واحلياتيــة للبنانيــن .كمــا ينبغــي الرتكيــز علــى تطويــر االدارات
العامــة واالنتقــال التدريجــي نحــو عناصــر احلكومــة االلكرتونيــة ،لتســر علــى خطــى الدولــة املدنيــة،
وتصبــح مســندا للســلطات الثــاث ومعــرا إلعــادة الربــط مــع فــن التنظيــم والتنســيق والرقابــة واحلــوار يف
مــا يتعلــق بشــؤون النــاس ،بعيــدا عــن الفســاد وهــدر املــال العــام مــن خــال:
●

●

●

●

●
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●الســماح جمللــس النــواب فتــح جلــان حتقيق رســمية ملســاءلة الســلطة التنفيذية ،ذلــك لتعزيز
قــدرة الســلطة التشــريعية علــى مراقبــة وحماســبة أعمــال احلكومــة واالدارات العامــة .علــى
هكــذا مبــادرات ان تنــدرج يف ســياق اوســع حــول خمطــط ملكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله ،مــن
ضمنــه حتصــن اجملالــس واألجهــزة الرقابيــة (اجمللــس الدســتوري ،جملــس شــورى الدولــة،
ديــوان احملاســبة ،التفتيــش املركــزي)
●ازالــة طابــع الســرية لعمــل اللجــان النيابيــة واعتمــاد دور اكــر للخــراء واملهنيــن وناشــطي
اجملتمــع املــدين ،اىل جانــب ممثلــي عــن الفئــات املعنية باملســائل موضــع النقاش يف جلســات
اللجــان.
●تكــرار منــاذج معاهــد األبحــاث وتطويــر األداء اإلداري (علــى غــرار معهــد باســل فليحــان املــايل
واالقتصــادي) علــى جمــاالت إداريــة أخــرى ،ال ســيما تعزيــز ذهنيــة االنفتــاح جتــاه القــوى احليويــة
يف القطــاع اخلــاص ولــدى اجملتمــع املــدين.
●اعتمــاد سياســات اقتصاديــة تســاهم يف الدرجــة األوىل يف حتفيــز االبتــكار والنمــو االقتصــادي
والرفــاه االجتماعــي ،مبــوازاة حتقيــق عدالــة ضريبيــة تــوزع العــبء الضريبــي بشــكل ســليم
علــى املواطنــن والشــركات ،باإلضافــة اىل مســاندة االدارات العامــة األخــرى بآليــات وضــع بنــود
املوازنــة اخلاصــة بهــا.
●تعزيــز دور املعهــد الوطنــي لــإدارة ،يف تدريــب كبــار املوظفــن االداريــن علــى فكــرة التواصــل
املســتدام مــع قــوى القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين واحــرام املواطنــن ،فالدولــة بحاجــة
احملصنــة جتــاه
إىل هيكليــة إدرايــة تكنوقراطيــة عاليــة الكفــاءة النتظــام عمــل املرافــق العامــة
ّ
تدخــل القــوى السياســية والطائفيــة.

خارطة طريق إىل الدولة املدنية :إدارة التعدد الطائفي داخل نظام دميوقراطي

●

●

4.3

●ينبغــي الرتكيــز علــى حتقيــق اســتقالل القضــاء كســلطة وليــس كمؤسســة اداريــة فحســب.
مــن هنــا تــرز ضــرورة تعزيــز ومتكــن معهــد الدراســات القضائــة وإيــاء االهتمــام الكبــر مبســار
تكويــن وتعليــم املرشــحني لنــويل املناصــب القضائــة .وتكــون رمبــا فكــرة انتخــاب جملــس القضاء
األعلــى كليــا مــن قبــل زمالئهــم القضــاة خطــوة أوليــة نحــو تأمــن اســتقاللية القضــاء ونزاهتــه.
●تطويــر الســلك الديبلوماســي كجهــاز اداري حاضــن للســيادة الوطنيــة واملصلحــة القوميــة
اللبنانيــة يف نطــاق العالقــات الثنائيــة واجلماعيــة للدولــة ضمــن اجملتمــع الــدويل.
التنظيم ُ
املدين

مــن جهــة أخــرى ،مــن املهــم العمــل علــى احملافظــة علــى مفاصــل التواصــل واالختــاط بــن أفــراد
العائــات الروحيــة واملناطقيــة اللبنانيــة ،عمــا بالطابــع املــدين للعالقــة .يتبلــور هنــا الــدور احلاســم للفضــاء
املدينــي كمجــال للتنــوع واالختــاط والتعاطــي بالشــأن العــام .لذلــك يكــون االهتمــام األولــوي بالفضــاءات
املدينيــة وبالتنظيــم املــدين عنصــرًا حيويــً لتوســيع اجملــال املــدين.
مــن هنــا أيضــا احلاجــة اىل التفكــر يف االختــاط اجلغــرايف مــن بــاب منطقــة الســكن األساســية لألســر
اللبنانيــة التــي باتــت تبحــث عــن جتانس/تناغــم طائفــي وثقــايف علــى حســاب االختــاط والعيش املشــرك.
ان مؤشــر نســبة االختــاط الســكني والدميغــرايف بــات علــى تراجــع كبــر ،مــا يدعــو اىل حتفيــز سياســات
عامــة ملعاكســة هــذا الوقــع.
لــذا ،مــن املفيــد الرتكيــز ،مــن بــاب االقرتاحــات ،علــى حتســن ســبل ادارة املســاحات العامــة واألقســام
املشــركة يف األحيــاء واجملمعــات واالبنيــة الســكنية ،والتــي تشــكل احللقــة األوىل مــن احلوكمــة وادارة
الشــأن العــام .ينبغــي لذلــك تعديــل املرســوم  ١٩٨٣/٨٨الــذي ينــص علــى تنظيــم األقســام املشــركة
يف األمــاك املبنيــة ،باإلضافــة اىل حتديــث اإلطــار القانــوين لتنظيــم الشــؤون احملليــة مباشــرة مــن قبــل
األهــايل ،بالتعــاون مــع البلديــات والســلطات اخملتصــة .فنجــد انــه مــن الضــروري حــث املواطنــن علــى
ادارة شــؤونهم املشــركة يف الســاحات عامــة واألقســام العقاريــة ،عمــا بــروح التضامــن والتعــاون مــع
اعتمــاد الشــفافية املاليــة يف التنســيق اجلماعــي بــن األهــايل.
كمــا يشــكل النقــل العــام احــد العناويــن احملوريــة يف شــأن عرقلــة او حتفيــز االختــاط علــى مســتويات
عــدة ،أكانــت علــى صعيــد الــزواج والســكن والعمــل ،كمــا نظــرة العمــوم اىل املســاحات العامــة وكيفيــة
االندمــاج فيهــا كمواطنــن متعدديــن ثقافيــا ودينيــا وطائفيــا .مــن هنــا احلاجــة اىل بلــورة سياســة نقــل
مشــرك حديثــة ومتكاملــة تســهم يف تكريــس مفهــوم املواطنــة والعيــش املشــرك.
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5.3

نشــر ايضــا اىل األســرة كإطــار مــن شــأنه ،ويف حــال توافــر الشــروط املدرجــة ســابقًا ،تعزيــز االختــاط
والتفاعــل بــن مواطنــن مــن طوائــف ومذاهــب متعــددة ،ومــا يأتــي معــه مــن انفتــاح وازدهــار فكــري
وثقــايف لألطفــال واألوالد الذيــن ترعرعــوا يف هكــذا بيئــات .مــن هنــا ضــرورة التفكــر مليــا بأهميــة إطــاق
تنفيــذي ملشــروع اســتحداث قانــون مــدين لألحــوال الشــخصية ،بــدءًا مــن مشــروع الــزواج املــدين االختياري،
وســائر قوانــن املتعلقــة باألســرة واألحــوال الشــخصية ،وعــدم تأجيــل هــذا النقــاش ملراحــل الحقــة.
ويف صلــب هــذه اإلصالحــات إلغــاء كل القوانــن والتشــريعات التــي حتمــل متييــزًا ضــد املــرأة ،ومواجهــة
تبدلــت القوانــن.
التصرفــات التمييزيــة التــي قــد تســتمر حتــى لــو ّ
على صعيد التعليم

6.3

ان اجنــاح تطويــر احلــس املواطنــي يف لبنــان قائــم أيضــً علــى العبــن مــن مياديــن أخــرى ،نذكــر هنــا
اجملتمــع املــدين كمــا املؤسســات الرتبويــة .وتبــدأ تنشــئة مــن هــذا القبيــل يف الرتبيــة الوطنيــة املدنيــة،
حيــث تشــكل اجلمعيــات الوســط األنســب لألفــراد لاللتفــاف حــول القضايــا الوطنيــة ومســائل الشــأن العام.
لــذا ،مــن الضــروري حتريــر التعليــم الرســمي مــن تدخــات القــوى احلزبيــة الطائفيــة التــي تقــوم يف مناطــق
نفوذهــا بكييــف حمتويــات مناهــج التعليــم ملصلحــة معتقداتهــا وإيديولوجياتهــا الضيقــة.
ان قــوى اجملتمــع املــدين أخــذت علــى عاتقهــا مهمــة تقويــة قيــم املواطنــة منــذ فــرة طويلــة ،ولكــن
غالبــً مــا اصطدمــت بعــدم تفعيــل مبادراتهــا وحتويلهــا اىل سياســات عامــة جديــة ومتكاملــة األوجــه
لتصيــب األهــداف بفعاليــة .لــذا ،يجــب إعــادة موضــوع الرتبيــة علــى املواطنــة إىل صلــب املشــروع الرتبــوي،
مــن خــال مناهــج تربويــة مبنيــة علــى تعزيــز الفكــر النقــدي والفكــر العلمــي والتعــرف علــى الثقافــات
املتعــددة ،والتفاعــل اإليجابــي بــن مواطنــن مــن بيئــات خمتلفــة .وتقــع هنــا املســؤولية أيضــً علــى
مؤسســات اجملموعــات الدينيــة والطائفيــة التــي يستحســن أن تعــزز دورهــا يف نشــر مبــادئ التعــارف
واالختــاط والتفاعــل االيجابــي ،باإلضافــة إىل إدخــال مــادة تعليــم األديــان يف املناهــج التعليميــة ســعيًا
لتكويــن مواطنــن منفتحــن وقادريــن علــى التعامــل مــع التنـ ّـوع الــذي يحيــط بهــم.
وتأتــي مســألة كتــاب التاريــخ كجــزء دائــم مــن احلديــث عــن الرتبيــة علــى املواطنــة غــر الطائفيــة .ونقــرح
يف هــذا الشــأن انتقــال الرتكيــز مــن فكــرة كتــاب التاريــخ املوحــد إىل فكــرة تربيــة األطفــال علــى ســرديات
تاريخيــة معتــددة ضمــن منهــج تربــوي واحــد ،وهــذا ال يعنــي كتــاب تاريــخ واحــد يســرد فقــط روايــة
“املنتصــر” او “الغالــب”.
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7.3

دور القطاع اخلاص

اىل جانــب القطــاع العــام ،يلحــظ دور كبــر ملســاحات اضافيــة مــن شــأنها ان حتتضــن وتعــزز مفهــوم
االختــاط ضمــن العائلــة اللبنانيــة ،نذكــر املســاهمة املطلوبــة مــن القطــاع اخلــاص حيــث يعمــل ويرتــزق
اللبنانيــون يف أوســاط تشــجع االختــاط والســعي نحــو اآلخــر ألغــراض جتاريــة اســتهالكية واقتصاديــة.
ونســلط الضــوء هنــا علــى املؤسســات اإلعالميــة بصفتهــا جــزءا حموريــا مــن القطــاع اخلــاص اللبنــاين
ومناقشــة دورهــا إعالميــا يف دعــم و”تســويق” مشــروع التوجــه نحــو املواطنــة والدولــة املدنيــة.
8.3

دور القطاعات املدنية

ينبغــي حلــظ دور أكــر للنقابــات وممثلــي خمتلــف املهــن ،ال ســيما العماليــة منهــا ،التــي تهمــش دورهــا
يف احلقبــة األخــرة واختصــرت انتخاباتهــا اىل تعظيــم األحجــام السياســية للفرقــاء السياســيني يف
الســلطة أو خارجهــا.
ان اآلليــات املذكــورة أعــاه ،ومــا يشــبهها مــن “سياســات ناعمــة”  ،soft policiesتســمح بنشــوء تــوازن
أفضــل لصالــح مفهــوم الدولــة املدنيــة احلاضنــة للتنــوع والتعدديــة والســاهرة يف الوقــت عينــه علــى
حقــوق املواطنــن ومســاواتهم ،والســر باجتــاه جتســيدها.
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