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سقطت جميع ذرائع القوى السياس ّية يف لبنان املتعلقة بأسباب تأخري إقرار قانون انتخابات
جديد ميثل كافة رشائح املجتمع ويُع ّزز مفهوم املواطنة ،مع تقاذف هذه القوى فيام بينها
االتهامات بهذا الشأن.
ويف ظل هذا التجاذب والبلبلة القامئة يف البالد ،سعى بعض امل ُستفيدين إىل مترير مشاريع
قدمية جديدة ت ُخالف الدستور اللبناين والقوانني وتتع ّدى عىل حق املواطن يف الوصول الحر
إىل أمالكه العامة يف مناطق مختلفة من لبنان ،من شاطئ الرملة البيضاء إىل حرش بريوت،
إىل دالية الروشة ،إىل ميناء طرابلس ،إىل شاطئ عدلون وغريها...
ناهيك عن مشاريع زيادة الرضائب عىل املواطنني من ذوي الدخل املتوسط واملحدود والفقراء.
وتزداد مسؤولية القوى املدنية الفاعلة يف التصدي للفساد ،ويف رفض الرضائب ،ويف الضغط
من أجل إقرار قانون انتخابات متثييل ،ويف مواجهة التعديات عىل األمالك العامة واملساحات
العامة .لكن هذه املسؤولية تتشتت مع تشتُت هذه القوى ،وعدم متكنها حتى اليوم من
تشكيل جبهة ُموحدة أو تنسيقية للعمل املدين املشرتك.
وقد يكون هذا التأخر يف تنظيم العمل امل ُشرتك لهذه املجموعات ،أحد العقبات األساس ّية
التي تفسح يف املجال الستمرار قوى األمر الواقع يف مترير املخالفات املستم ّرة للدستور
والقوانني أو التغايض عنها.
إن حجم الفساد واملحسوب ّية يستوجب ملّ شمل القوى املدن ّية وتوحيد جهو ِدها من أجل
مبادر ٍ
ات أكرث فعالية تح ّولها بالفعل إىل حائط دفاع أول قوي عن حقوق الناس يف لبنان.
سنعرض يف عدد مجلة "تواصل مدين" الحارض أبرز التحركات املدنية املشرتكة التي شهدها
لبنان يف األشهر املاضية إضافة إىل مواضيع أخرى متنوعة ،عىل أمل أن تتحول هذه
التحركات الخجولة املتفرقة إىل منطلقٍ لعملٍ جامعي أكرث تنظيامً يُشكل ،بإرادة جميع
أطراف هذا العمل ،بادرة عمل سيايس مدين له وزنه عىل الساحة املحليّة يف لبنان ،يف
مواجهة القوى السياسية الطائفية التقليديّة.
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َمــشــــــــــاهـــد

من المسيرة ضد فرض الضرائب ومسيرة
اليوم العالمي للمرأة

نــشـــــــاطــات وتــحـــركــــــــات مـدنـيــــــــــــة

تحركات في الشارع من أجل األمالك
والمساحات العامة وحقوق المواطنين
إعداد باسل عبدالله
دالية الروشة ،الرملة البيضاء،
حرش بيروت
يف إطار تحركات قوى املجتمع املدين للدفاع عن
األمالك العام البحرية واملساحات العامة ،نظمت
هذه القوى نهاية العام  2016وأوائل العام 2017
مجموعة من التحركات الرافضة للتعديات عىل
األمالك العامة ،استُهِلت يف  2016/10/1مع حملة
«الشط للسباحة مش لالستباحة» التي أطلقت
نشاطاً أوالً ملنارصة قضية دالية الروشة ولتعزيز
الجهود لحامية الحق العام يف الولوج الحر إىل
الشاطئ ،وقد تضمن هذا النشاط يوماً للسباحة
واملوسيقى عىل موقع دالية الروشة ،وذلك ُمواكب ًة
للدعوى القضائية املقدمة لدى مجلس شورى
الدولة للطعن باملرسوم رقم  1989\169الذي
استباح األمالك العامة .كام جاء هذا النشاط يف ظل
اشتداد التعدّيات عىل الشاطئ اللبناين ،وتجاهل
الحق يف مساحات عامة ُمتاحة ومفتوحة لكافة
الفئات االجتامعية ،ال سيام األشخاص املع ّوقني
وذوي االحتياجات الخاصة وحقهم يف مدينة دامجة
ترعى جميع سكانها عىل اختالفهم وتن ّوعهم.
وقد شدد الناشطون عىل أهمية الحفاظ عىل
كامل املنطقة العارشة من بريوت (التي تشمل
الدالية والرملة البيضاء) كموقع طبيعي محمي،
ترعاه قوانني من شأنها أن تعزز تن ّوعه االجتامعي
والجغرايف والثقايف .من ضمن هذه الجهود ،كانت
قد تقدمت «الحملة األهلية للحفاظ عىل دالية
الروشة» بدعوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة
للطعن باملرسوم رقم  169الصادر يف العام 1989
والذي يؤول إىل التخيل عن أمالك عامة بلدية.
يتعني عىل ماليك العقارات
وخلفية القضية أنه كان ّ
يف املنطقة العارشة أن يتخلوا عن ربع مساحة
عقاراتهم لتكون ملكاً عاماً للبلدية ،يف حال أرادوا
إقامة إنشاءات فيها .ويف خضم الحرب األهلية،
صدر املرسوم رقم  169لي ّمكن املستثمرين من
الحصول عىل حق حرصي باستعامل امللك العام

3

من تحرك الرملة البيضاء

عىل الشاطئ ،وإلغاء القاعدة التي تلزمهم بالتخيل
تبني أن
عن ربع مساحة عقاراتهم .ولحسن الحظّ ،
رس
هذا املرسوم بقي رسيّاً ومل يُنرش رسمياً ،فلم ت ِ
بعد مهلة الطعن فيه .وعليه ،تم تقديم مراجعة
أمام مجلس شورى الدولة إلبطال املرسوم .جاء
تحرك القوى املدنية الستعادة املساحة املستباحة،
كخطوة أوىل السرتجاع الشاطئ بأكمله.
َتىل هذا التحرك نشاط ثانٍ لحملة «الشط
للسباحة مش لالستباحة» يوم  2016/10/28دفاعاً
عن الرملة البيضاء واألمالك العامة البحرية ،نُظم
عند مدخل مرشوع االيدن روك ،وقد جاء يف بيان
االعتصام «ال يخفى عىل أحد أن كامل هذا الشاطئ
كُ ّرس ملكاً عاماً ،ال يباع ،وال تكتسب أي حقوق
ملكية عليه مع مرور الزمن ،وذلك منذ عام .1925
الناس تعرف هذه الحقيقة ،والسلطة تعرفها أيضاً
وهذه املعرفة بالذات هي التي دفعت بعض
املسؤولني إىل التالعب بالقوانني واملراسيم ،وإصدار
سلسلة من االستثناءات والقرارات والرخص املخالفة
للقانون واللجوء إىل إخفاء الوثائق وصوالً إىل يومنا
هذا حيث يُحاولون تصوير املعركة عىل أنها معركة

متس
لحامية امللكية الخاصة .إ ّن هذه املعركة ال ّ
بقدسية امللكية الخاصة ،فال وجود ألي ملكية
خاصة عىل الشاطئ العام .كام هي ليست معركة
ّ
تقنية مرتبطة بقواعد البناء أو املهل القانونية ،فمن
يحرتم القواعد والقانون كان األجدى به أن يتحمل
مسؤولياته إلزالة التعديات الالحقة بشاطئ بريوت.
املعركة اليوم هي معركة مبادئ وحقوق .هي
معركة اسرتجاع حقنا باملساواة املك ّرس بالدستور،
وهي معركة استعادة حق األفراد من جميع الفئات
االجتامعية بالولوج الحر إىل البحر .وهي معركة
ض ّد التزوير واالحتيال والفساد امل ُسترشي».
وعادت الحملة ونظّمت مؤمترا ً صحافياً يف
 2016/11/21عند موقع املرشوع يف الرملة
البيضاء دعا إىل مسرية «الشط لكل الناس» يوم
 2016/11/26يف املنطقة نفسها ،حيثُ نُظّمت
هذه املسرية بالتزامن مع اعتصام امليناء  -طرابلس
لحامية األمالك العامة البحرية من النهب.
يف  ،2017/2/9نظّمت قوى من املجتمع املدين يف
إطار حملة «معاً لحامية حرش بريوت» ،تظاهر ًة
احتجاج ّي ًة عىل مشاريع قضم حرش بريوت ومن
نيسان  /أپريل 2017
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أجل الحفاظ عىل آخر متنفس أخرض يف بريوت
حق الناس باملساحات العا ّمة ،ورفضً ا
وحامية ّ
لسياسة القضم التي متارسها بلديّة بريوت وآخر
تجل ّياتها ثالثة قرارات تؤدّي عمل ًيا إىل إزالة نصف
حرش بريوت ،وقد كان مقررا ً انطالق املسرية من
أمام مدخل هذا الحرش من جهة قصقص ،غري أ ّن
تع ُّرض بعض ناشطي الحملة للتعدي والرضب من
قبل بعض مؤيدي سلطات األمر الواقع يف تلك
املنطقة ،أدى إىل نقل مكان انطالق املسرية إىل
مدخل حرش بريوت ،جهة بدارو -الطيونة.
بتاريخ  2017/3/12تابعت حملة «الشط للسباحة
مش لالستباحة» تحركها من أجل حامية الشاطئ
واحرتام واستقالل القضاء ،والحفاظ عىل ما تبقّى
من رشعية يف الدولة اللبنان ّية ،باعتصام صباحي عىل
مدخل ورشة اإليدن روك يف الرملة البيضاء .فبعد
أن ق ّرر مجلس شورى الدولة وقف أعامل البناء،
ورغم تجاوب امل ُحافظ مع القرار القضايئ املذكور،
استمرت أعامل البناء غري القانونية ليالً نهارا ً عىل
شاطئ الرملة البيضاء ،يف ٍ
تحد واض ٍح لهيبة الدولة .ما
استدعى قوى املجتمع املدين لتنظيم هذا االعتصام.
وتستمر يف األيام واألشهر املقبلة التحركات للحفاظ
عىل املساحات العامة والدفاع عن األمالك البحرية
يف لبنان ،عىل أمل أن تصل أصوات الناشطني
وتشكل ضغطاً كافياً عىل املراجع املعنية السرتداد
حقوق الناس يف أمالكها العامة.

الورشتني منسق الجنوب يف التيار أديب محفوض،

وتناولت الورشتان مفهوم املواطنة وسبل العمل عىل ثقافة المواطنة في منهج
بناء املواطن الفاعل يف لبنان ،كام تضمنتا مجموعة التربية الوطنية -مؤتمر لتيار
من التامرين العملية التي تساهم يف التعريف عن المجتمع المدني

مفهوم املواطنة وت ُّبني مضامينه و ُمرتكزات ِه.

من ورشة عمل المواطنة في شتورة

تحرك من أجل االصالحات
االنتخابية
نظمت مجموعة من الجمعيات والقوى املدنية،
يف إطار حملة «برملان لكل البلد» يوم 2017/1/22
تظاهرة انطلقت من أمام وزارة الداخلية باتجاه
مجلس النواب طالبت بإقرار قانون انتخابات
نسبي عىل صعيد دوائر كبرية وبإقرار االصالحات
االنتخابية ،وبتشكيل هيئة مستقلة إلدارة وتنظيم
االنتخابات واعتامد لوائح رسمية موحدة لضامن
حرية ورسية االقرتاع واعتامد كوتا نسائية وتنظيم
االعالم واالعالن واملال االنتخايب وتأهيل وتجهيز
مراكز االقرتاع مبا يتناسب وحاجات األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة واملسنات واملسنني.

تحرك ضد مشاريع فرض
الضرائب على الناس

من مسيرة الدفاع عن الرملة البيضاء

المواطنة في ورشتي عمل لتيار
المجتمع المدني
نظم تيار املجتمع املدين ورشتي عمل حول املواطنة،
أوىل يف شتورة ع ّرفًت خاللها منسقة التيار يف البقاع
رميا عبدالله بنشاطات تيار املجتمع املدين ،وثانية
خُصصت للطالب ونُظمت يف النبطية .وقد قدم

بتاريخ  2017/3/19شارك تيار املجتمع املدين مع
قوى ومجموعات مدنية يف تنظيم اعتصام شعبي
يف ساحة رياض الصلح رفضاً لسياسة فرض الرضائب
غري العادلة عىل الشعب التي حاول مجلس النواب
إقرارها وفشل ،والتي تطال بجز ٍء كبريٍ منها أصحاب
الدخل املتوسط واملحدود والفقراء ،كام طالب
امل ُعتصمون بإقرار سلسلة الرتب والرواتب ووقف
مزاريب الهدر .وقد شارك يف االعتصام ما يقارب
األلفي متظاهر.

من المظاهرة ضد فرض الضرائب

نظم تيار املجتمع املدين بالتعاون مع مؤسسة
فريدريش ايربت يوم األحد  ،2016/11/27مؤمترا ً
تناول موضوع «ثقافة املواطنة يف منهج الرتبية
الوطنية» برعاية وزير الرتبية والتعليم العايل
السابق ،شارك فيها حوايل  110أستاذة واستاذا ً يف
مادة الرتبية الوطنية والتنشئة املدنيّة ومواد أخرى،
إضاف ًة إىل ُمختصني وناشطني نقابيني ومدنيني.
استً ِهلّت الجلسة بكلمة للسيدة بديعة بيضون
ممثلة مؤسسة فريدريش ايربت ،أكدت خاللها أ ّن
كتاب
كتاب الرتبية املدنية يجب أن يكون أهم ٍ
َمدريس ألن الرتبية تؤسس للمواطن الصالح ،خاصة
يف ظل النقص الفادح يف مفهوم املواطنة يف لبنان.
ثم تكلم منسق ت ّيار املجتمع املدين د .شبيب دياب
الذي أشار إىل أ ّن الطائفية أدت إىل توترات عشناها
يف ظل االنقسامات الفئوية يف لبنان ،والكتاب
الرتبوي يساهم يف خلق جيل ينتمي إىل الوطن ال إىل
التكتالت الطائفية ،لذلك يتابع التيار جهوده يف هذا
اإلطار .ثم ألقى منسق لجنة الرتبية يف التيار األستاذ
أديب محفوض كلمة جاء فيها «أن نكون مواطنني،
نشعر كباقي البرش بأننا نعيش يف وطن كغريه من
األوطان ،لنا نفس الحقوق ،وعلينا ذات الواجبات،
وبأن انتامءنا إليه ال يحجبه أو يتقدم عليه أي انتامء
آخر ،سواء كان طائفياً أو مذهبياً أو مناطقياً ،تلك
املواطنة الحقة التي ال زلنا يف تيار املجتمع املدين
ننشط يف سبيل جعلها مفهوماً قابالً للحياة».

افتتح املؤمتر بكلمة األستاذ خليل السيقيل ممثل
وزير الرتبية الذي نقل تحية الوزير بو صعب
وشكره املنظمني عىل املبادرة الوطنية الرتبوية
الهادفة ،وأشار يف كلمته إىل أن ثقافة املواطنة أو
أي ثقافة قيمية إنسانية أخرى ،ال يكفي أن ت ُد ّرس
يف الكتب ،بل تحتاج وجود ُمعلمني ُمربِّني يتمثل
بهم التالمذة يف السلوك والترصفات.
قام املؤمتر برصد مكامن الق ّوة والضعف يف منهج
الرتبية الوطنية والتنشئة املدنيّة لجهة موقع وحجم
ثقافة املواطنة ومرتكزاتها فيه ،وتحديد آليات
وطُرق نظرية وعمل ّية ومضامني يجب أن يحتويها
املنهج ،تُسهم يف ترسيخ ثقافة املواطنة فيه ،كام
نتائج تجارب عمليّة متّت يف هذا اإلطار،
عرض َ
وذلك من خالل جلستني.
عرضت الجلسة األوىل بإدارة األستاذ وسام فحص
«واقع ثقافة املواطنة يف منهج الرتبية الوطنية».
تكلم فيها د .فوزي أيّوب ود .سوزان عبد الرىض
أبو رجييل املستشارة الرتبوية يف املركز الرتبوي

والتنشئة املدنية» الذي أصدره تيار املجتمع
املدين .ثم عرض األستاذ ُعدي عيل أحمد ملوقع
«تربية وتعليم – نحو املواطن ّية» الذي أسسه التيار
بالتعاون مع مجموعة من أساتذة الرتبية .وكنتيجة
لفعاليات املؤمتر ،اتفق الحارضون عىل أن يصدر
كتيب عن تيار املجتمع املدين يتناول فيام يتناوله
التوصيات التي تم اقرتاحها يف سياق املؤمتر.
من مؤتمر التربية

للبحوث واإلمناء ود .وديعة خوري .وعرضت
الجلسة الثانية بقسمها االول ،بإدارة األستاذ أديب
محفوض« ،آلية تعزيز وترسيخ ثقافة املواطنة -
خربات عملية واقرتاحات» .حيثُ اعترب د .أنطوان
رسة ،عضو املجلس الدستوري يف كلمته ،أن
م ّ
الرتبية املواطنية تتطلب يف لبنان املتابعة واإلحياء
انطالقاً من الورشة الضخمة التي حصلت يف سنوات
 2002 1996استنادا ً إىل وثيقة الوفاق الوطنيوبإدارة الربوفيسور منري أبو عسيل ،والتي هي
تأسيسية ومنوذجية لكل املنطقة العربية .وكام أشار
إىل أ ّن هنالك حاجة إىل تأصيل الرتبية املواطنية
لبنانياً انطالقاً من ثالث مقاربات ،أوىل فكرية هي
املضمون الثقايف والرتبوي يف الدستور وثانية مقاربة
يف علم النفس مع الرتكيز عىل معضالت املجتمع
اللبناين بالذات وسلوك اللبناين يف قضايا القانون
والشأن العام واإلدراك املشرتك للحقوق االجتامعية
واالقتصادية والحذر يف العالقات الخارجية ومفهوم
الدولة الدميقراطية ،أما املقاربة الثالثة فهي تربوية
مع االعتبار أن املعرفة بذاتها ال تؤدي إىل سلوك
منسجم .كام أكد أنه تم إصدار مجموعة كتب يف
خطة النهوض الرتبوي ،ليست كتباً للحفظ ،هي
دليل لتدريب األساتذة الخارجون من سلوكيات
سائدة بحاجة إىل مراجعة .وأكد الحاجة إىل التحول
إىل عمل الخطوات العملية بإحياء خطة النهوض
الرتبوي وإىل إنتاج منوذجي وليس إىل دراسات
تجريدية وبريوقراطية .وعدّد أخريا ً مؤسسات كان
لها انتاج منها املؤسسة اللبنانية للسلم األهيل
الدائم وجمعية أديان ومؤسسة مخزومي وتيار
حسان قبييس فقال
املجتمع املدين .ثم تكلم دّ .
أن هنالك مشكلة وطنية مطروحة ،هي نقص
يف الشعور باالنتامء االجتامعي رغم وجود مادة
منهجية ت ُ َد ّرس يف املدارس أما الحلول املمكنة
للمشكلة فتكمن يف عدة اقرتاحات منها إعداد
معلمني وتدريبهم عىل قيادة وضعيات تعليمية
قامئة عىل وضعيات عملية معاشة وناشطة ،وتهيئة
الوقت الالزم يف الربنامج املدريس للقيام بتلك
النشاطات وتنفيذها ،وفتح املدرسة عىل املجتمع
املحيل فتهتم باحتياجاته ومشكالته وتربط التعليم
بواقع الحياة املعاشة ،وإقامة نشاطات مشرتكة بني
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املدارس عىل مستوى الوطن من اوساط اجتامعية
مختلفة بهموم اجتامعية ووطنية واحدة .أضاف:
الثقافة الوطنية واملدنية هي سلوك معاش،
«واملسألة تكمن يف توجيه الطاقة االنسانية يف
مجتمع معني ،لجعل أفراده يترصفون كام يجب
أن يترصفوا ،وهم يجدون يف ذلك نوعاً من الرىض.
هذه هي الثقافة االجتامعية التي نصبو إليها».
بعدها تكلم د .أدونيس عكره ،مدير املركز الدويل
لعلوم االنسان فقال «يف لبنان العقبة األساسية
لتوافر رشوط املامرسة املواطنية هي السلطة
السياسية ،السيام أن املواطنية بجوهرها مفهوم
سيايس ومامرستها هي فعل سيايس بامتياز يقوم
عىل مصدر السلطة لسلطته» .واختتمت الكلامت
بكلمة لألستاذة بالنش أيب عساف ،رئيسة قسم
مادة الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية يف املركز
الرتبوي للبحوث واإلمناء .أ ّما القسم الثاين من
الجلسة ،أدارته الناشطة يف ت ّيار املجتمع املدين
األستاذة فدى السمراين ،وتناول التجارب وال ُخربات
العملية واالقرتاحات يف مجال ترسيخ ثقافة
املواطنة ،فعرض األب الربوفيسور فادي ضو ،رئيس
مؤسسة أديان تجربة أديان العملية يف مجال
ترسيخ مفهوم املواطنة .بعدها عرضت األستاذة
برشى صعب لكتاب «سلوكيات املواطن الفاعل
– متارين وأنشطة مكملة ملنهج الرتبية الوطنية

في ذكرى غريغوار حداد
نظم تيار املجتمع املدين أمسي ًة ولقا ًء يف ذكرى
مرور عام عىل وفاة املطران غريغوار حداد يف
مركزه يف بدارو تضمن عرضاً لكافة النشاطات التي
نظمها التيار يف العام  2016وللنشاطات التي يعمل
عىل تنظيمها يف العام  ،2017كام تضمنت األمسية
وثائقيان عن غريغوار حداد وعن تيار املجتمع
املدين وعرضاً ألغنية «تحية إىل غريغوار» التي
قدمتها فرقة التيار املدين يف ذكرى رحيل املطران.

مسيرة في يوم االحتفال
العالمي للمرأة
يف أجواء مناخ ّية عاصفة ،نظمت مجموعات نسوية
ومدنية يوم السبت  207/3/11مسرية تحت عنوان
«قضايانا متعددة ،نضالنا واحد» ملناسبة يوم
االحتفال العاملي للمرأة الذي ينظم عادة يف الثامن
من آذار من كل عام.
انطلقت املسرية من االرشفية وسارت باتجاه
قصقص حيث تضمنت املطالب املرفوعة مختلف
الحقوق التي تسعى إىل تحقيقها املنظامت
النسائية يف لبنان بدءا ً مبوضوع الكوتا النسائية
وصوالً إىل حق املرأة يف حضانة أوالدها.

من مسيرة اليوم العالمي للمرأة

نيسان  /أپريل 2017
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مـقـــابــلـــــــــــة

الوزير السابق شربل نحاس:
السلطة مأزومة وشرعيتها تتآكل
أجرى املقابلة أديب محفوض
لمرتين في حكومتي الرئيسين سعد الحريري
الدكتور شربل ّ
نحاس ُ ...
المهندس الذي شغل منصب وزير ّ
معه ُم ّ
ؤشرا لدى اللبنانيين عن ذاك الذي ،ومن موقعه
المشاكس
ُ
ونجيب ميقاتي ،الوزير الذي أصبحت صفة ُ
أمر خارج ُسلطة
كوزيرُ ،ي ّ
حضر ّ
ألي كان في مواقع السلطة ُ
ويجادل ُ
ملفاته ُ
العليا على أي ٍ
ويناقش وال يبصم ٍ
ُ
ً
ِ
أحد من
تجرأ على ما لم
جرد شاهد
منصبه كوزير
قناعاته ،وعندما أريد له أن يكون ،ومن
ُ
ٍ
يفعله ٌ
عيانّ ،
أيضاُ ،م ّ
ِ
قبله ،استقال...
ٍ
السياسية...
يرفض تسميتها بالطبقة
فهو صاحب
رؤية عن العمل العام تختلف عن السائد لدى السلطة التي ُ
ّ
ّ
المقابلة.
نحاس كان
مع الدكتور والوزير السابق شربل ّ
لمجلة "تواصل مدني" هذه ُ
• الوزير السابق رشبل نحاس ،شغلت منصب وزير يف حكومتي الرئيسني سعد
الحريري ونجيب ميقايت علامً أنك من حيث الفكر واملامرسة تعترب من خارج
الطبقة السياسية ،بل أنت خصم لها ،ما الذي أحرزه الوزير رشبل نحاس من
هذه التجربة؟
ما الذي أحرزه يشء وما الذي يعترب أنّه متكن من تحقيقه يشء آخر ،ما الذي
أحرزهُ :عدت إىل التدخني بعد توقف خمس أو ست سنوات ،الن هذه التجربة
هي تجربة غنية ومضنية وتعلّم الكثري حول األداء الفعيل الداخيل للعمل يف
الدولة ،ألن الوزير ينشط يف ثالث دوائر :الدائرة األوىل :مجلس الوزراء وهو
مكان مركزي التخاذ القرارات وعمله ليس علنياً وبالتايل يع ّري من يشارك فيه.
واألداء النظري ليس فقط كيفية اتخاذ القرارات وإمنا أيضاً يسمح بالتعرف عن
كثب إىل هذه املجموعة من األشخاص عىل تنوع مساراتهم اللذين يشاركون
يف مجلس الوزراء وهو مجال غني جدا ً يظهر بوضوح مواقع السلطة الفعلية.
وصورة السلطة الفعلية تختلف اختالفاً شديدا ً عن املتخيل الذي مازال
اللبنانيون يف غالبيتهم يعتربونه واقعاً وبالتايل ينطلقون منه لبناء معجم تعابري
منها «طبقة سياسية» وما إىل ذلك.
يف واقع الحال الوزراء يف غالبيتهم ،والنواب أكرث وأكرث ،بعيدون عن املشاركة
الفعلية ،والقرارات الفعلية تؤخذ يف أطر ضيقة جدا ً من بضعة أشخاص هم
ويحرضون امللفات ويوزعون األدوار ويوزعون
الذين فعلياً يقومون بالعمل
ّ
الكالم ويصيغون النتائج بينام العدد األكرب من الوجوه املسامة سياسية والذين
يطلّون عىل اإلعالم ...الخ .ومشاركتهم أقرب إىل الشكليات .هذه الحلقة األوىل.
الحلقة الثانية هي اإلدارة .فالوزير ،ما عدا ما يسمى وزير دولة وهو اخرتاع
وبدعة من البدع ،الوزير يتعامل مع اإلدارة وال يستقيم العمل العام دون
هاتني الركيزتني :العمل السيايس والعمل اإلداري ،واإلدارة يف لبنان مش ّوهة إىل
حد بعيد ألن مؤسسات عديدة قامئة بفعل األمر الواقع وال سند قانونياً ليس
فقط ألدائها إمنا أيضاً لوجودها .وضمن اإلدارة يكرث الذين يقومون بأدوار خارج

اإلطار الشكيل األسايس لإلدارة من متعاقدين ومياومني ومستشارين وغري هذه
الحاالت الشاذة .والالفت عندما يكون التعامل لصيقاً مع اإلدارة ،أوالً هزال
اإلدارة العددي ،يعني اإلداريون الفعليون النظاميون قليلون جدا ً يف الدولة
اليوم وبالكاد يتعدون السبعة آالف.
يف وزارة االتصاالت ،املوظفون اإلداريون فقط بالعرشات وهم قيد االنقراض،
وصلنا إىل مكان بالكاد نجد موظفاً له حق التوقيع يف حني يكرث عدد املنتمني
إىل حاالت «عجيبة غريبة» .واإلدارة  -ال اريد أن أغايل  -وإمنا املحافظة عىل
اإلدارة أمر حيوي ،واإلدارة رغم تراجع مواقعها املعنوية واملادية وإغراقها
يف الحاالت الشاذة (والتوظيف وشبه التوظيف) واإلدارة هي عضد الدولة،
بأىس وترهل الدولة وهي سند ال يجوز
وتتضمن -وتعيش يف غالبية الحاالت ً
التغايض عنه أبدا ً ألي مرشوع عام .اإلدارة مازالت تحفظ ،جدياً ،الشعور
باملسؤولية ويف وزارة العمل أيضاً األمر كذلك والقول بأن اإلدارة فاسدة ومرتهنة
فيه الكثري من التجني.
والحلقة الثالثة :هي الساحة العامة ،فالوزير بحكم عمله يتعامل من خالل
اإلعالم مع الناس ،يتعامل مع أصحاب املصالح الذين يأتون لغايات مختلفة،
يتعامل مع الخارج ،حكامً إن كان مبنظامت دولية أو مؤسسات أجنبية أو
سفارات وهذا املجال الثالث دقيق جدا ً ويشعر الشخص أنه أسري أدوار
محرضة سلفاً فيتحدد عليه واجب التعامل معها إما بالقبول بها واالنخراط
ّ
فيها أو بالتصادم معها والتاميز عنها؛ يعني مثالً أمر عادي جدا ً عندما
يحصل خالف سيايس بني وزير معني وسائر أفراد الحكومة أن يستقيل ،يف
باقي دول العامل هذا أمر عادي ،أصالً هذه هي الوسيلة السياسية التي من
يعرب فيها الوزير عن اختالفه .يف لبنان أن يستقيل وزير أمر استثنايئ
خاللها ّ

وغري مألوف ويعترب «عجيبة» .هذه املفارقة بالغة الداللة بذاتها ألنها تنم
عن كيفية نظر املواطنني إىل الدولة ،وهي نظرة مش ّوش ًة ومعتلّة ألن اعتبار
االستقالة حدث استثنايئ يعني قبوالً بأن تويل مسؤولية عامة هو مكسب ال

من اللقاء مع الوزير السابق شربل نحاس

يجوز التخيل عنه؛ هو إقرار بهذا اليشء وهذا إقرار مؤمل ألن داخل النظام
وخارج النظام بالنسبة يل ال يعني شيئاً ،ألن النظام إن مل يكن قامئاً يعني
املجتمع مل يعد ُمتامسكاً ،حتى املفردات وحتى اللغة تتضمن نظاماً .توقفنا
عند كلمة «طبقة سياسية» ،هذه العبارة ،تكرس مقاربة ومفهوماً معيّنني
للمجتمع وبالتايل عندما تكون رائجة االستعامل هذا يعني أن الغالبية
العظمى من الناس ترى وضعها وفق هذا املفهوم ،وبالتايل عندما تدخل يف
تعامل سلطوي -طبعاً مجلس الوزراء يف تعامل سلطوي طبيعي مثل أي يشء
مثل رشكة -أنت تتعامل عىل اساس مقاربات مختلفة ،يعني كل واحد ال يرى
نفسه يف املوقع ذاته الذي يرى نفسه فيه زميله اآلخر ،يعني بالنسبة ألناس
كثريين املوقع العام يف اإلدارة أو يف الوزارة هو وظيفة يؤديها لدى زعيم،
وبالنسبة آلخرين هذه مرتبة من الوجاهة تثلج قلبه بالنسبة إىل أقاربه يف
الضيعة .وهذه االعتبارات ،ما الذي يح ّرك هؤالء ،تطرح عىل نفسك السؤال
دامئاً ،ما الذي يحركهم ما دافع حركتهم؟ وبالتايل عندما تدخل عىل أي حلبة
سلطة ،وأعود وأذكر يف الجامعة هناك سلطة ،عالقة األستاذ بالطالب هناك
سلطة ،كلها عالقات سلطة ،أنت تأيت مزودا ً مبا راكمت من تجاربك وما
تعلمته من العقد التي راكمتها ...الخ .ومتتحنها يف الساحة ،متتحن الجميع،
متتحن من يقولون إنهم معك ومن هم ضدك وتكتشف أن الذي ضدك ليس
بالرضورة ضدك ومن معك ليس بالرضورة معك ألن منظومته الفكرية هي
التي يقاربون فيها األمور ،ليست بالرضورة متطابقة مع املنظومة الفكرية
التي أنت تقارب فيها االمور.

• إن مل تس ّمها طبقة سياسية فامذا تسمي األشخاص الذين يستلمون زمام
األمور يف البلد؟
ال أحد يستلم زمام األمور إن مل يكن هناك ارتضاء .ال اقول إجامعاً بل شبه
إجامع بأن يتوىل هذه املهمة.
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• كيف ميكن توصيف الوضع السيايس واالقتصادي؟ بأي محل نحن عىل
املستوى السيايس واالقتصادي؟
عىل املستوى االقتصادي نحن منذ الحرب وما تبعها دخلنا يف منظومة
اقتصادية -اجتامعية قامئة عىل استجالب األموال من الخارج وتعزيز االستهالك
ومتويل العجز الخارجي وضخ هذه االموال يف قنوات مقابل تكوين والءات
للزعامات املوجودة .هذا النظام بات متعرثا ً اليوم ،أوالً بسبب تراكم مفاعيله
مبا يسمى الدين ،ثانياً بسبب انخفاض أسعار النفط ودخول املنطقة يف حروب
وشح املوارد ،وبالتايل وإضاف ًة إىل ذلك عبء النزوح السوري وبالتايل أصبح هذا
النمط ُمتعرثا ً ملا ألقي عليه من تراكامت .بقي األمر مغلفاً بفرتة ألن األطراف
عندنا كانت تراهن عىل انتصار فريق إقليمي عىل آخر .اآلن هم يأسوا ،أظن
أن األمور ذاهبة إىل تسويات ال إمكانية ألي طرف ليس فقط لبناين بل إقليمي
ميكن أن يؤثر فيها وبالتايل أصبحوا يف ٍ
تخبط شديد.
• عىل املستوى الداخيل هل يرى الدكتور رشبل ن ّحاس أننا ذاهبون إىل
تسويات أم إىل أزمات أكرب؟
هم يسعون بكل جهد واجتهاد إال أن هذه التسويات صعبة ،وأقول ذلك
لسببني :ألن املوارد شحت والحاجات زادت .الرغبة يف عقد تسوية قامئة دون
شك ،هم يجتهدون قدر املستطاع .ال يجوز أن ننكر جهدهم.
• هل تتوقّع ان تصل السلطة اىل حل يف مسألة قانون االنتخاب؟
أكيد سوف يصلون إىل حل ،أصالً املوضوع مل يبحثوا فيه من قبل ،هم بارشوا
البحث فيه يف الفرتة األخرية.
• هل كان لدى الحكومات اللبنانية املتعاقبة يف يوم من األيام سياسة
اقتصادية ومالية واضحة؟
طبعاً ،قبل الحريري وبعد ودامئاً ،املامرسات التي تجري ليست مجموعة من
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الوزير السابق شربل نحاس

العجائب والصدف ،الناس يشكون من أمور كثرية ويف الغالب ال يبذلون الجهد
الالزم لريبطوا هذه النتائج بأسبابها وكأنها حصلت بالصدفة ،قليل من األمور
يحصل بالصدفة ،غالبية األمور ال تحصل بالصدفة .تحصل ألنها تنسجم مع
توجه عام .هناك توجهات عامة طاغية منذ فرت ٍة طويلة .لذلك لدينا مشكلة مع
املواقف االعرتاضية كأنهم اكتشفوا البارود .أساساً من يف مواقع اإلدارة يعلمون
أن هناك مشكلة نفايات ،فال داعي ألن تخربهم .هم ُمقيّدون بقراراتهم ،ليس
رشيرين ،هم ال يستطيعوا غري هكذا ألنهم
عن ً
أذى ،هم ليسوا رشانيني أو ّ
مق ّيدون مبئة «شغلة» ،هم مق ّيدون بالتوجه العام وبالتوازنات.
• موازنة العام  2017هل ُميكن أن تصدر بدون تسوية مشكلة قطع الحساب
للسنوات املُنرصِمة؟
كل يشء ممكن ،ولكن هذا األمر غري دستوري .إصدارها يعني إصابة إضافية
لرشعية السلطة ،الدستور ُرض َِب من زمان .اليوم هم بحاجة الكتساب رشعية.
عندما يكونوا ملبكني يعني هم يفقدون رشعيتهم .املواجهة السياسية ماذا
تفعل ،تفقد الخصم رشعيته .فقدان الرشعية ليست قصة بسيطة .هم بحاجة
إىل الرشعية .أنت تتعامل مع أناس أذكياء هم ليسوا غافلني ،هم مدركون
بشكل واضح أزمتهم لناحية تآكل رشعيتهم .ورشعيتهم تتآكل لألسباب التي
سبق وذكرناها ،إن املوارد املتاحة لهم عىل تضاؤل بينام الحاجات عىل تزايد.
الرشعية ليست منفصلة عن الوظيفة التي تبنى الرشعية عىل أدائها .عندما أداء
الرشعية يرتاجع ترتاجع الرشعية.
ليس هناك مجلس نواب يف لبنان ،هناك ائتالف من سبع أو مثانية زعامء
حريصون عىل عدم الذهاب إىل العنف وهم مقيدون بأداء الدور التوزيعي

لجامعتهم ألنهم إن أخلّوا بهذا الدور يفقدون وظيفتهم وبالتايل موقعهم،
وهؤالء مأزومون لألسباب التي قلناها .هؤالء يقومون مبا ُميكن أن يحفظ
رشعيّتهم السيام تجاه الخارج ،يحاولون االحتفاظ ببعض االعتبارات الشكلية
من نوع مجلس النواب فيجمعون حولهم خليطا من األزالم واملمولني ومشاريع
الوجهاء فيأتون بهم .إمنا عندما يصبح األمر ميس بقاء موقعهم يضحون بهؤالء
دون أية مشكلة.
• ألهذه االسباب أصبح اإلبراء املستحيل ممكناً؟
طبعاً طبعاً هذا اختالف بالتوجه .قضية اإلبراء املستحيل أثارت هذه املواجهة
عىل هذا الخط ،املواجهة لها خطوط مختلفة ،اختيار ساحات املواجهة هو يف
صلب العمل السيايس .طرح هذه املسألة يف وقت معني يف  2010أعتقد كان
له غاية سياسية محددة عىل اعتبار أن تلك الحكومة كانت أوىل الحكومات
التي تُدخل فيها العبون جدد عىل اإلطار الشكيل للدولة يعني مجلس الوزراء.
وال يجب أن ننىس أن سعد الحريري كان يدخل ألول مرة للمامرسة الفعلية
شخصياً ومعه عدد من الوزراء الجدد الس ّيام وزيرة املال .من ناحية تيار
اإلصالح والتغيري كانت ايضاً املشاركة الثانية ،ولكن املشاركة التي سبقتها كانت
فقط للتحضري لالنتخابات بعد الدوحة وكانت أيضا مشاركة جديدة .مشاركة
القوات اللبنانية كانت ألول مرة .يعني تلك الحكومة كانت تضم عددا ً كبريا ً
من الداخلني أو الطارئني عىل السلطة الواقعية .وبالتايل كان املسعى من قبيل
أن ندفع بهؤالء الطارئني ليس إىل االنخراط يف اآلليات نفسها وبالتايل إىل بحث
يف تعديل الحصص ليك يأخذوا جزءا ً من الكعكة التي كانوا محرومني منها ،إمنا
أن يقطعوا مع املرحلة السابقة ،هذا كان الهدف .هذا األمر انتظم بعد أن رسنا
به إىل ٍ
حد اصطدم مبفصل معني ،مبعارضة أوىل من قبل سعد الحريري .فالناس

تنىس أن مجلس الوزراء أقر نظام االنتخابات النسبية والكوتا النسائية كام يف
االنتخابات البلدية يف البلدات الكربى .خرج مرشوع القانون من مجلس الوزراء
فتعطل يف مجلس النواب من قبل األطراف السياسيني أنفسهمٍ ،
وتحد من هذه
املجموعات من األصليني وليس الطارئني ،انت َبهوا إىل املخاطر وأوقفوا املسار
ثم حصل اختالف جوهري أيضاً مع تكتل التغيري واإلصالح عند مفصلٍ الحق
بعد بضع ِة أشه ٍر عىل مسألة أساسية وهي مسألة تعديل موقع الت ّجار وتعديل
النظام الرضيبي فحصل االفرتاق .هذه كانت العناوين األساسية للمسار.
بأسامئهم .هناك السلطة الشكلية ،مواقع السلطة الفعلية أو مواقع الفصل.

• الضيق املايل من وجهة نظر السلطة؟ أي هل هذه حجة يتخذونها من هم يف
السلطة أم أنّه فعالً يوجد ضيق مايل ،باعتبار أن مصادر التمويل تأ ّمنت؟
ال يوجد يشء اسمه مصادر متويل .كيف ريض اللبنانييون من موظفني وأجراء
ومن عامة الناس وكيف يرضون بكل ما يعيشونه؟ كيف يرضون باالتحاد
العاميل العام الذي يرونه أمامهم؟ كيف يرضون بعدم وجود أبسط الخدمات؟
عندما يكون الناس راضني ،ال عجب أن يتامدى من يف موقع اإلدارة يف ترصفه،
فكيف إذا كان مأزوماً يف الواقع؟ الناس راضون ،أين هم الناس؟ يحتجون
ويعودون إىل املنزل.

• كيف تقرأ الهندسة املالية التي أجراها حاكم مرصف لبنان؟
ما ُس ِّم َي هندسات مالية خدم غايتني .الغاية األوىل :تغطية خسائر كبرية
تكبدتها بعض املصارف ،والغاية الثانية :رشوة املصارف الستجالب أموال إضافية
من الخارج يف وقت شح هذا الدفق لألسباب التي سبق اإلشارة إليها .هذه
االعامل ال تنسجم مع األداء الطبيعي ملرصف مركزي ،أقله بالحجم وبالرشوط
التي نفذت من خاللها ،ألن تغطية خسائر املصارف ال يجوز أن تحصل ،وإن
حصلت ،يجب أن تتواكب مع تحميل اصحاب ومديري هذه املصارف تبعات
خساراتها ،أي يتم مثالً خفض رأساملهم وتدخل هذه املساعدات كإضافة يف
رأس املال لصالح البنك املركزي ليك يستطيع الحقاً أن يربح من بيعها أو يتدخل
مقابل تنازلهم عن ممتلكات لهم ،فال تكون هبات ،والخسائر ال ت ُغطّى بهبات.

• حركة مواطنون ومواطنات يف دولة ،هل ستخوض االنتخابات النيابية كام
خاضت االنتخابات البلدية بغض النظر عن شكل او مضمون القانون؟
حركة مواطنون ومواطنات تخوض اليوم يف األساس معركة إثبات السند املدين
لرشعية الدولة يف لبنان ،وهو أهم من االنتخابات.

يف ما خص استجالب األموال هنا ايضاً الكم الهائل من الضخ الذي حصل أدّى
إىل تحويل خمسة أو ستة مليارات دوالر من األرباح الصافية ،وهذا غري تغطية
الخسائر .وكان الجواب الذي نعرفه أنه ماذا تريدون أن نفعل؟! وما ال يقال
هو أننا يف ظل غياب دولة ال تتح ّمل مسؤولية إدارة ماليتها .وأصبحنا يف هذا
الوضع بني عج ٍز وفشلٍ كاملٍ للسلطات العامة تجاه الجهاز املرصيف الذي هو يف
الرتكيبة االقتصادية -االجتامعية يف لبنان عصب استمراره.
والسؤال البسيط :أين كانت الحكومة يف هذا الوقت؟ نتكلم عن أرقام هائلة
يف املطلق فكيف قياساً عىل االقتصاد اللبناين .هذا األمر تابعناه ومعظم الناس
عرفوه ُمنذ عدة أشهر من خالل اإلعالم .وأين كانت الحكومة وأين كان رئيس
الحكومة ووزير املالية.
• حكومة لـ  11مليار دوالر؟
ال ال ،هذه يف ما بعد ...أثناء حصول هذا األمرَ ،من تشاو َر مع حاكم مرصف
لبنان ملعالجة هذه املسألة يف حينها؟ اليوم نحن نتعامل مع هذه املسألة
وكأنه من الطبيعي أن تكون الحكومة يف مواجهة حدث بهذا الحجم معفية
من أية مسؤولية .أين كان متام سالم؟ ما الذي كان يفعله؟ مل يكن هناك رئيس
جمهورية ولكن ما الذي كنتم تفعلونه أنتم ؟!
• هل هذا يعني ان السياسة املالية والنقدية أصبحت باملُطلق بيد حاكم
مرصف لبنان؟
الفشل وفقدان الرشعية ،الفشل وصل إىل مكان أن الناس ال يحاسبون اليوم
من كانوا يف موقع املسؤولية الشكلية ،هذا يعني رئيس الحكومة ووزارة املالية
ومجمل الوزارات ليس لهم عالقة! يعني تركوا وزراء اليوم يخرجون إىل اإلعالم
ويتحدّثون عن الهندسة املالية وكأنها أمر حصل يف ٍ
بلد يف أقايص الدنيا .ما الذي
كنتم تفعلونه ،ليس اليوم ،بوقتها؟
• ما الذي مينع إقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
الضيق املايل.
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• كيف تقرأ ما حدث يف نقابة املهندسني يف االنتخابات االخرية؟ فوز النقيب
ثابت ،البعض يعتربه ربح وفوز حقيقي وصفعة للسلطة ،وآخرون يرون أنّ
هذا الفوز جاء نتيج ًة لخالفات الفريق اآلخر.
أم ٌر مرشو ٌع أن يستفيد املعارض من إرباك خصمه ،وهذا يحصل عىل كل
املستويات ،من أصغر األمور إىل أكربها .ليس هو هذا الحدث ،الحدث هو
أمران :أوال ،أن هذه املواجهة كانت دون خجل ومواجهة سياسية يف األساس
يك تكون للنتيجة معنى وإال كنا ذهبنا إىل ساحات ال طائلة من أي مكسب
فيها .ثانياً ،هذه املواجهة تخطت العقبات التي اعرتت املواجهات السابقة .إذا ً،
هناك نتاجان أساسيان هام الطابع السيايس الواضح للمواجهة والنجاح يف تاليف
الرشذمة التي شهدناها لألسف يف املواجهات السابقة .وعىل هذا األساس هذا
حدثُ مه ُم جدا ً.
• إىل اي حد تشعر أن الحراك املدين مبحطاته جميعاً ميكن البناء عليه لتحقيق
تغري حقيقي؟
ال أعلم ماذا تعني عبارة «مدين».
• نحن نأخذ باملصطلحات املتداولة.
أنا ارفضها .ما معنى مدين؟ ما هي السياسة؟ إن مل تكن السياسة إدارة كتل
املصالح وموازين القوى وفق مشاريع مجتمعية مختلفة فال معنى لها.
كلمة مجتمع مدين ال تغري شيئاً بذاتها .فإن كان مقصودا ً بها مدين مقابل
عسكري فهمنا ،وإذا كان مقصودا ً بها مدين مقابل ديني أو طائفي لها معنى.
ولكن مدين باملطلق ماذا تعني؟
املواجهة سياسية وعنوانها يف هذه املرحلة :إعادة إرساء رشعية الدولة .وهناك
مشاريع متقابلة عىل هذا الصعيد .بني محاوالت لتنظيم ائتالف بني كتل
طائفية ،وهذا مرشو ٌع طائفي ،وهناك مرشوع مقابل هو إقامة دولة مدنية ال
تستند يف رشعيتها إىل ائتالف الكتل الطائفية .هذا هو محور البحث اليوم وهذا
البحث هو بحث سيايس والقول إنه غري سيايس هو إما سذاجة مفرطة وإما
خبث وتالعب بالشعارات.
نحن يف هذا السياق بكل وضوح هدفنا التأثري يف مسار هذا الخيار السيايس.
ال ضري يف أن يتحرك الناس ليحتجوا يف مقابل ترصف معني أو مطالبة بيشء
معني .إمنا هذا األمر إن بقي محصورا ً يف إطاره ال يُؤدي إىل أي نتيجة ،وقد
شهدنا ذلك بكل وضوح يف تحركات بصدد عملية رسقة األموال العامة نتيجة
النفايات وكانت تجربة مأساوية.
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تـحـــقـــــــــــــيــق

الصحف الورقيّة:
إلى التغيير أو الزوال؟
تحقيق عالء عيتاين وغيدا ف ّياض
الحالية ليست محصورة في العالم الثالث .وكالعادة ،سبقنا الغرب ،لكن هذه
أزمة الصحافة الورقية
ّ
«أول صحيفة وطنية ّ
تتبنى
المرة في إغالق صحيفة ورقية .فكان لصحيفة «االندبندنت» البريطانية لقب ّ
ّ
مستقبل عالمي رقمي».
يقول «افجني ليبديف» ،صاحب جريدة «ذي إندبندنت» مبناسبة إغالقها« :إ ّن
تغري ،وذلك التغيري ُمساق من قبل الق ّراء .إنّهم
مجال الصحافة الورقية يف حالة ّ
يدلّوننا عىل املستقبل ،املستقبل الرقمي .القرار هذا (إغالق الصحيفة) يحمي
اإلندبندنت ويتيح لنا بأن نستمر باالستثامر يف املضمون التحريري الراقي الذي
يستقطب أكرث وأكرث من الق ّراء ملواقعنا اإللكرتونية».
يف مطلع العام  ،2016أعلنت جريدة «ذي إندبندنت» توقيف نسخها الورقية
واالستمرار الكرتون ّياً .يف أواخر العام نفسه ،أغلقت جريدة الّسفري اللبنان ّية
بعد  43عاماً من الصدور .مل يُغلق موقع السفري االلكرتوين ،ولك ّنه مرتوك من
دون تحديث .فيستقبل املوقع اآلن ز ّواره مبقال «السفري»  :13552تغيب...
وال تنطفئ! تاريخ  ،2017/01/04أي تاريخ العدد التذكاري األخري .أ ّما صفحة
السفري الفيسبوك ّية فأصبحت لنرش مقاالت مؤسس الجريدة األستاذ طالل
ّ
سلامن من موقعه الشخيص وحسب.
حسان الزين (صحايف سابق يف جريدة السفري ويعمل حال ّياً
يُعلّق هنا الصحايف ّ
يف صحيفة املدن اإللكرتونية) فريى أن أزمة الصحافة يف لبنان تختلف عن أزمة
الصحافة يف بريطانيا .قد يكون هناك الكثري من القواسم املشرتكة وخصوصاً
بالشق االقتصادي ،ولكن إذا تع ّمقنا بتفاصيل القواسم املشرتكة،
فيام يتعلّق
ّ
نجد اختالفات عميقة ج ّدا ً.
نظام لبنان االقتصادي ليس بنظام رأساميل متط ّور كالنظام الربيطاين .فال يوجد
يف لبنان سوق إعالنية محكومة بقواعد وقوانني مع ّينة لتحدد عالقتها بوسائل
اإلعالم من ناحية التوزيع.
أي حال ،تختلف طبيعة الصحافة اإللكرتونية عن تلك الورقية ،والرشخ بني
يف ّ
تلك الطبيعتان يزداد أو ينقص بحسب ثقافة املجتمع .يحصل قارئ الصحافة
الورقية عىل جريدة أو جريدتان يوم ّياً أو أكرث يف حاالت استثنائية ،وبالكثري من
األحيان قد يفضّ ل جريدة مع ّينة فيقرأها كاملةً .بينام قد يتصفّح قارئ الصحافة
اإللكرتونية مقاالت من صحف محلية وإقليمية وعاملية بشكل رسيع.
الرتكيز عىل الصحيفة الورقية خالل قراءتها،
من ناحية الوضعية الذهنية ،ينصب ّ
فقد ال يشتت انتباه القارئ إال مقال آخر يف الصفحة نفسها .ويف غالبيّة األحيان
تكون القراءة تلك رفيقة القهوة الصباحية حني يكون الذّهن يف حالة نشاط
وصفاء نسبي مقارنة بانشغاالت النهار .بينام تت ّم زيارة مواقع الصحف اإللكرتونية

باستخدام الهاتف املحمول أو الحاسوب حيث قد يشغل القارئ الكثري من
فضال عن أ ّن غالب ّية
الرسائل والربيد اإللكرتوين ووسائل التواصل االجتامعي ...الخً .
هذه التصفّحات تحدث عشوائيّاً من خالل روابط يف وسائل التواصل االجتامعي.
كام أن تصفّح جريدة كاملة الكرتون ّيا ،إذا كانت الخدمة متوفّرة عىل املوقع،
يتطلّب تحميلها وإبقاءها يف الجهاز املستخدم يف الكثري من األحيان ،فالطريقة
هذه غري مرغوب بها وقد يتفاداها كثريون .فبذلك يكتفي غالبية ق ّراء الصحافة
اإللكرتونية بقراءة ما قد يصادفهم من مقاالت عىل مواقع التواصل االجتامعي
ويعجبهم لدرجة التوقّف عندها والدخول عرب الرابط إىل موقع الصحيفة.
إ ّن طريقة استخدام الصحيفة إلكرتونيّاً ،وم ّجانيّتها وكرثة املنافسة فيها ،يحتّم
عىل أصحابها التعاطي مع املادّة اإلعالم ّية بشكل مختلف أيضاً ،وليس مع
الشكل فقط .فاعتامد الهواتف الذّكية والحواسيب أجهزة تواصل وعمل وتسلية
واطّالع يف الوقت نفسه يشكل حالة تركيز قصرية األمد؛ فلكرثة املؤثرات يف
الوقت عينه ،ال يكمل القارئ قراءة املقال يف الكثري من األحيان ،فينشغل
برسالة أو ات ّصال أو «نوتيفيكيشن» ورسعان ما يخرج من املوقع .هذا إذا اهت ّم
املتصفّح بعنوان املقال ودخل املوقع لقراءته.
لذلك يضطر الق ّيمون عىل الصحف اإللكرتونية إىل كتابة عناوين مثرية ج ّدا ً
لالنتباهِ ،
فيصل الحال بهم إىل إطالق عناوين غري احرتافية .وأدّى هذا األمر إىل
خاصة مختلفة عن مقاالت النسخة الورقية إلطالقها عىل مواقعهم
خلق مقاالت ّ
ومواقع التواصل االجتامعي ،وتكون هذه املقاالت قصرية بالدرجة األوىل أو
مج ّرد أخبار رسيعة مرفقة بصور ملفتة ،وتحمل عناوين مثرية ج ّدا ً ،ويغلب
عىل طابعها اإليحاءات الجنسية أو العنف أو األخبار املضخّمة .فيخال للكثري
ممن يطلقون عىل أنفسهم «ق ّراء صحافة الكرتونيّة» أنّهم فعالً ق ّراء ويتخلّون
بالتايل عن قراءة الصحف واملقاالت الحقيقية.
املنافسة هنا تلعب دورها األسايس يف محاربة الصحافة الحقيقية .فقد نشأت
واملجالت واملواقع اإلخبارية اإللكرتونية مع نشأة اإلنرتنت
ّ
العديد من الصحف
أقل من كلفة
ومواقع التواصل االجتامعي بالتحديد .فكلفة املواقع اإللكرتونية ّ
الصحف الورقية .ومع غياب قانون يُنظّم الصحافة اإللكرتون ّية والنرش عرب اإلنرتنت
يف لبنان ،كرثت املواقع اإلخبارية اإللكرتونية غري املحرتفة ،وأصبحت الحدود
الصحافية لديها غري واضحة ،فباتت تتخطّى أصول وأخالق ّيات املهنة الصحاف ّية
ّ
لجلب أكرث عدد من الز ّوار لصفحاتها .فتضطر الصحف اإللكرتونية التابعة

لصحف ورقية التي تعمل مبوجب أخالقيّات املهنة وتحت مظلّة نقابة املح ّررين
بأن تتخطى املعايري كنظرياتها غري املحرتفة لكسب أكرث عدد من الق ّراء وبالتّايل
الستقطاب اعالنات ملواقعها ،املردود املادّي األسايس لها بحكم طبيعتها امل ّجانية.
يف هذا الصدد ،يقول الصحايف يف جريدة السفري أدهم جابر «إ ّن مجموعة
من العوامل أدّت إىل خلق مشكلة يف الصحافة املكتوبة ،عوامل متعلّقة
بالتوزيع ،وأخرى متعلّقة بظهور ما يُس ّمى بالصحافة اإللكرتونية التي
أصبحت منافساً للصحافة املكتوبة .فعامة الناس أصبحوا يُفضّ لون قراءة
األخبار عىل املواقع اإللكرتونية بامل ّجان عىل رشاء الجريدة الورقية ،األمر
الذي خلق مشكلة .ومن جهة أخرى ،إن إنشاء موقع الكرتوين وتفعيله أصبح
يف غاية السهولة ،خصوصاً أن كلفته هي أقل بكثري من كلفة إنشاء الصحيفة
الورقية» .ويضيف جابر «إ ّن الصحف الورقية اليوم تعترب نخبوية ،فهي ال
تخاطب القارئ الجديد .لكن رغم املآيس التي تعاين منها الصحافة الورقية،
فاإلعالم الرقمي ال ميكن أن يكون بديالً لها .وعىل الدولة أخذ خطوات لدعم
رمبا من خالل اإلعالنات الرسمية ،أي دعم كل الصحف بشكل
هذا القطاعّ ،
متساوي ،لكن ليس مبنطق املحاصصة ومبنطق التقسيم الطائفي والسيايس،
كام ميكنها منع احتكار اإلعالم من قبل بعض الرشكات».
أما الصحافية يف جريدة األخبار راجانا حميّة فتعترب أنه ليس هنالك إغالق
ِ
تختف اإلذاعة
باملطلق للصحف الورقية ،بدليل أنه وقت ظهور التلفزيون مل
خف وهجها ولك ّنها مستمرة حتى اآلن .أما من ناحية التأثري عىل الواقع
كل ّياًّ ،
الثقايف ،فطريقة الكتابة وطريقة تناول املواضيع واملضمون يف الصحافة
الورقية إجامالً هو أغنى ويحتوي عىل معلومات أكرث ،وفيه اهتامم باملعنى
أكرث من الصحف اإللكرتونية؛ ففي هذه األخرية املواضيع تفتقر إىل الغنى
والعمق .باملقابل ،الصحافة اإللكرتونية تف ّوقت باإلمكانات املادية عىل
الصحافة املكتوبة ،فرشكات اإلعالنات تذهب أكرث نحو الصحافة اإللكرتونية
التي تصل إىل أكرب عدد من الناس ،وهذا األمر يضعف الصحافة الورقية
التي تصل فقط إىل ق ّراء محدّدين« ،األوفياء للصحافة الورقية» .األزمة التي
واجهت غالبية الصحف الورقية التي أغلقت هي أزمة ماديّة ،وبإمكان
الدولة تقديم الدعم املادي وإنقاذ هذه الصحف».

حسان ال ّزين فيعترب أ ّن املواقع اإللكرتونية التابعة لصحف ورقية هي
أما الصحايف ّ
مواقع منفصلة عن الصحف التقليدية التابعة لها .رغم انتامء املواقع للمؤسسات
ذاتها ،إال أنها ذات عقل ّية مختلفة متاماً؛ فهي منتج ،والجريدة الورقية منتج
تغري ج ّدا ً ،فأصبحت املواقع
آخر .ويوافق ال ّزين أ ّن سوق القراءة ومزجاتها قد ّ
مضطرة أن تقدّم مواد الفتة وجذّابة ومغرية وقصرية ورسيعة وخاطفة يك
تتمكّن من جذب الق ّراء ،فهذه تحدّيات إضافية زادت عليها .ويُعتمد االستخفاف
واالستسهال واالسرتخاص يف بعض األحيان لجذب القارئ ،لكنه يرى أن سوق
معني من ال ّزيارات يك تضع إعالناتها يف
اإلعالنات ترتهن هذا املجال وتشرتط عدد ّ
املواقع ،مام يجربها عىل اللهاث عىل أكرب عدد من الزيارات .كام يعترب أن معظم
املواقع التابعة للصحف الورقية تلتزم بيشء من املعايري املهنيّة.
والجدير ذكره هنا ،أ ّن غياب قانون واضح مختص باإلنرتنت ليس لصالح املواقع
اإلخبارية اإللكرتونية ومستخدمي مواقع التواصل االجتامعي متاماً .ف ُيط ّبق
عىل تلك املواقع قانون املطبوعات وعىل املستخدمني واملد ّونني العاديّني قانون
كل من عىل الشبكة العنكبوتية يف مكتب جرائم
العقوبات ولكن تت ّم محاسبة ّ
املعلوماتية .هذا باملطلق ،عدا عن بعض االستثناءات .فهذه الهرطقة القانونية
ُبت الدعاوى
هي مجحفة بحق املواقع اإلخبارية اإللكرتونية ،فمن حقها أن ت ّ
امل ُتعلّقة بها أمام محكمة املطبوعات ،حيث يدخل العمل الصحفي ضمن
اختصاص هذه املحكمة ،فال تُحاكم يف مكتب تابع لقوى األمن الدّاخيل.
حسان ال ّزين أن من البديهي أن يرسي قانون
ويف هذا الصدد أضاف الصحايف ّ
املطبوعات عىل الصحف اإللكرتونية ،فاملواقع اإللكرتونية تعترب من وسائل
اإلعالم ،وعىل قانون املطبوعات أن يحكم وسائل اإلعالم .فمن الطبيعي أن يغطي
واملجالت ،أي وسائل
ّ
املواقع اإللكرتونية ،ويتم التعامل معها متاماً كالصحف
اإلعالم املطبوعة ،ألنها ببساطة مطبوعة .املطبوعات ليست ورق وحسب ،بل
بالصحافة .كام شدّد عىل أنه مع تطوير قانون املطبوعات وعرصنته
ّ
كل ما يتعلّق ّ
وفسح هامش الحريّة أكرث فيه وإبعاده أكرث فأكرث عن املزاجية السياسية ،أي عن
الضغوط السياسية التي تحصل عىل القضاء ومن خالله عىل اإلعالم .وباألساس
يجب فصل القضاء عن السلطات األخرى وحاميته من التدخّالت السياسية.

العدد األخير من جريدة السفير
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يختلف ق ّراء الصحف من مجتمع ملجتمع .ففي لبنان عىل ،سبيل املثال ،قراءة
الصحف محصورة تقريباً بجزء ضئيل من ذوي العمر املتقدّم .وهم بغالبيتهم
من مثقّفي الطبقات االجتامعيّة الوسطى والغنية الذين اعتادوا قراءة الصحف،
صح التعبري ،بالنسبة
وحملها ورق ّياً بالتحديد .فباتت أداة ترفيهية أو مزاجية ،إذا ّ
إليهم ،أكرث مام هي وسيلة حصول عىل املعلومة اإلخبارية .فيتلذّذون بتقليب
الصفحات ميكانيكيّاً ويهت ّمون بقراءة التحليالت السياسية واملقاالت الثقافيّة
والفلسفية ذات اللغة املرموقة واملعقّدة .فأصبحت الجريدة الورقيّة «أكسسوارا ً»
معني لشخص قد يحتيس القهوة يف أحد املقاهي
تعكس مستوى ثقايف واجتامعي ّ
رصيفي يف شارع
الفاخرة مع سيجار فاخر ،أو ليساري لتعكس يساريّته يف مقهى
ّ
الحمرا ،أو ملدير أو مسؤول كعنرص يومي عىل مكتبه بني عدّة األقالم وجهاز
الكومبيوتر .إ ّن كلفة االشرتاك بصحيفة ورقيّة ترتاوح ما بني  250,000و500,000
لرية لبنان ّية تقريباً يف السنة .فهي عبء باهظ عىل غالبية املواطنني هم بالغنى
عنه ،ويكتفون بالحصول عىل املعلومات اإلخبارية عرب التلفاز أو عرب وسائل
م ّجانية أخرى .هذا فضالً عن تراجع ثقافة القراءة يف لبنان عن السابق.
تعترب الصحيفة ،يف املجتمعات الغربية املتقدمة ،مصدرا ً ها ّماً للمقاالت العلميّة
والبحثية .فلذلك مثالً ،توقّفت جريدة «ذي إندبندنت» عن الصدور ورقيّاً
مهني ممتاز .السبب ال ّرئييس هو أ ّن
وق ّررت االستمرار إلكرتون ّياً لكن بشكل ّ
الطالب والباحثون يعتمدون يف بحوثهم عىل اإلنرتنت لسهولة الوصول إىل
ّ
مقاالت محدّدة .فتختلف ثقافة استخدام شبكة اإلنرتنت يف البلدان املتقدّمة
كإنكلرتا عن ثقافة استخدامها يف لبنان .فهنالك يشء من الوعي يف هذا املجال
لتصنيف املصادر عىل الشبكة وكيفية استعاملها والتحقق من ص ّحة املعلومات.
بينام قد تنحرص غالبية استخدامات الشبكة يف لبنان عىل أمور التواصل
والوصول للمعلومة برصف النظر عن املهنيّة واملصداقية يف غالبية األحيان.
يعلّق ال ّزين هنا بأن الصحف الورقية اللبنانية مل تتمكن من أن تتطور تط ّور
طبيعي من الورق اىل اإلنرتنت .فجريدة النهار ،مثالً ،اتخذت قرار بأن تتجه
إىل اإلنرتنت بوصفه مستقبالً طبيعياً وبديهياً لعدم قدرتها عىل أن التطور
واملحافظة عىل ق ّراءها ،فأنشأت «شخصية» جديدة عىل اإلنرتنت وانفصلت عن
الجريدة الورقية العتبارها أنها تتابع الجمهور .بينام وضع جريدة السفري هو

مختلف ،فاتخذت قرارا ً بأن تتوقف نهائ ّيا ألسبابها العا ّمة املتعلّقة باإلعالنات
والتمويل واالقتصاد ،وأيضاً ألسباب خاصة متعلّقة باملؤسسة وظروفها وملكيّتها.
كام ويعترب أن التحدّي األسايس بوجه اإلعالم بشكل عام هو ضعف السوق
اإلعالنية .وذكر أ ّن يف فرتة التسعينات وحتّى العام  ،2005اعتمدت الصحف
عىل التمويل السيايس ،وكانت اإلعالنات احتكارية ،فكان لها بُعد سيايس.
أزمة الصحافة الورقية هي أزمة عاملية ،وهي حالة بديهية تزامناً مع التط ّور
والتغري الجذري يف طرق الوصول للمعلومة .الواقع ّ
يدل عىل مستقبل
الطبيعي
ّ
رصف بحكمة
رقمي بامتياز ،وعىل أصحاب الصحف التكيّف مع هذا الواقع والت ّ
وبعد نظر .فيبدو أ ّن الصحافة اإللكرتونية مل تعد مج ّرد خدمة إضافية من
أقل من الورق ّية ،لك ّنها
الصحيفة التقليدية .فرغم أن كلفة الصحافة اإللكرتونية ّ
تتطلّب أعبا ًء وتكاليف أخرى لتقديم مواد احرتافية وجذّابة للجيل الجديد،
متامشي ًة مع طبيعة اإلنرتنت .قد يكون االنخراط كلّياً بالصحافة اإللكرتونية
خطوة جريئة ،لك ّنها عىل األرجح واعدة إن تم تطوير مفهوما وطريقة تقدميها.
إ ّن سهولة إنشاء مواقع إخبارية وقلّة تكلفتها تزيد من نسبة املواقع «الحديثة
الوالدة» واملواقع الغري احرتافية ،فبذلك تتيح للصحف العريقة بأن تكسح هذا
تنصب فيه خربات صحافية مع ميزانيّات كبرية
يل
ُّ
املجال من خالل استثامر فع ّ
الستخدام خرباء يف مجال اإلعالم والتسويق.

خــلــــف الــخــــــط األحـــمــــــــــر

فكرة وتصميم شادي ذبيان

كاريكاتري باسل عبدالله
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حــــــرة
آراء
ّ

تدقيق أديب محفوض

حريّة
ال ُ

إعتزال

خواطر ديما منصور

خواطر نغم الحسين

وانسلخ الجلد عن العمر
وانسلخ الجلد عن الجلد
سكبت الرصاص فوق التعويذة الحمراء
سكبته يف فم التاريخ األبيض
لبست املسافة ونصف الحكاية
ورحت أقيس القصيدة طوال وحبا وعرضا ونورا
فاض امللح من البحر
وامللح من الجرح
والبحر من الجرح
واعترص الوطن ما بني املدى وظل الشمس
انسكب يف كأس األوركيد
فأزهر الجرح سحابة بيضاء
سنبلة حمراء ...فجرا أزرق
ابتسم بكل ما أوتيت من وجع
عل الحرية تبدو أقرب من رغيف خبز
اقرب من قرص الشمس
احلم بالعدم الذي هو كل الوجود
توقظني حاممة حمراء
أحدق من فوهة الزمن
من ثقب صغري يف الحكاية يف الجدار
يف زنزانتي الوردية
راقبت بذرة سنبلة ماتت
ففرخت حياة
ومألت األرض سنابل
يف زنزانتي الوردية
أطلقت رساح الحرية !

ال ترسِق النظرات
وت َّد ِع الرباءة
كنت معي
لطاملا َ
طفالً يهوى القذارة
أنا من فَ ِه َم َتك
ُمن ُذ نُعومة قلبِك
أنت
َع َرف َْت من ْ
فعلّ َمتْ َك الهداية
ِب لها
مل تستَج ْ
وتابعت امل َسري
َ
مل تكرتِثْ لدمعٍ
يحرق بقايا قبلة
نقشتها شفاه ثغرك
فوق ربيع وجنتيها
رحلت إىل أحضانِ أخرى
َ
لتلعب دور املسكني
ار َحل ...
وال ترجع لِ ُح ٍب
سيمحيه النسيان
ويطويه مع ط َّيات الفصول
أنا من علّمني الهوى
أن ال أثق بالرجولة
أن أخ َّط الشِّ عر
وأرويه فقط للنجوم
أن أقدِّس األنوثة
رشف
أنوثة ال َ
ال تلك التي يرويها اللّيل
عىل لسانِ الغريزة
لست بامرأ ٍة استثنائية
ُ
لكني امرأة
ب َحث َْت عن الحب طويالً
فام َو َجدت ّإال رساباً
وخيب ًة ت ُضل ُّل وجوه العاشقني
أُصيبَ ْت بالذهول
فاعتَ َزلَت ال ُحب
ومل تعتزِل الكتابة

جناية السؤال
خواطر فراس الحريري

.1
كالورق األصف ِر يف ٍ
الليل تسافر أفكاري
غابات يحرسها ُ
ِ
الصمت العاري.
يف صحب ِة هذا
ٍ
ككامنٍ
مرتوك تحت غبار األيامِ تعانقني
ِ
رش املاض ْني..،
أصداء
نداءات الب ِ
هل أبحث عن لحنٍ أرشبه،
يك تزه َر يف ترب ِة قلبي أشجا ٌر،
أو تشدو َ
فوق حبا ِل الوعي حساس ْني!
ِ
للصوت ستأيت
هل مث َّة عاشق ٍة
يك َ
تغزل كنزتها من نغم ِة أوتاري!
.2
ِ
أشعر بالصحراء متد يديها
الروح
يك َ
تخنق صخ ََب األفكار َّ
لدي ونه َر ْ
مجروح
ج
زجا
مثل
وأنا ُ
ٍ
ْ
ثقوب اإلعيا ْء
ال أعرف كيف أخيط َ
تتكرس بني خالياي األضوا ْء..
يك ال َّ
.3
عميق يشبه حفر َة أرساري
ُ
الصمت ٌ
ِ
الليل
والرحل ُة قاسي ٌة يف وع ِر الفك ِر وغابات ْ
دليل
أميش يف العتم ِة وحدي دو َن ْ
الرب ُد يرافقني نحو محط ٍ
ّات تالي ٍة..،
سائل ذايت :هل فاتَ قطاري؟
وأُ ُ
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.4
أركض مذعورا ً يف غاب ِة أفكاري..
العتم ُة يف كل مكانٍ حويل
وحش..
وسؤايل يركض خلفي برشاه ِة ْ
ما فحوى العامل؟
معنى للجري املسعو ِر وراء العم ِر يسابق َ
رش الفان ْني!
أطياف الب ِ
هل مث َة من ً
العرش؟
هل ث َ َّم وضوح تحت ْ
.5
عقاب للشارب من نبع الشعرا ِء الغاوي ْن،
الوعي الشقيان ٌ
للضالعِ يف ُجرمِ الشّ ك كام لل َجرأة يف طرح سؤال الكينونهْ.
أسئلة الخار ِج عن قُدس التفسري الرسمي لبُ ِ
النص جناياتٌ
عد َّ
ووساوس إثمٍ تزرعها يف حقلِ الوعي شياط ْني
ٍ
نهايات مجنونهْ.
وتسوق الظآم َن اىل املعنى نحو
.6
أش ُّد يد ََّي عىل ِم ِ
رصح بدايايت
قبض أسئلتي وأهاجم َ
النبش.
مثل الحفّا ِر فضيلته ْ
َ
ِ
ِ
هل مث َّة كنز يف تربة هذي الكرة الراقصة املفتونهْ؟
نعش؟
أم نحن املوىت ،والعامل ْ
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قوانين االنتخاب:
مضمون واحد في خدمة الطبقة الحاكمة
بقلم رميا منصور
تشغل َ
ُ
بال المواطنين ،من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها.
كثيرة هي الهموم التي
ً
بمجلس
موعدا يتجدد فيه األمل في التغيير وانبعاث الثقة كل أربع سنوات
النيابية
وإذا كانت االنتخابات
ٍ
ّ
ً
بعضا من همومهم اليومية ،إال أنه ،ولألسف ،في لبنان أصبحت االنتخابات
خفف عنهم
نيابي جديدٍ قد ُي ّ
ٍ
ً
ً
ستمر لألصول الدستورية والديمقراطية.
م
تجاوز
ظل
في
المواطنين
عند
حماسة
أي
تثير
ال
روتينيا
موعدا
ٍ ُ
ٍّ
بحجة تج ّنب الفراغ يصبح التمديد أمرا ً واقعاً ،وقد حصل ذلك بالفعل مرات عدة
يف تاريخ الجمهورية اللبنانية .وكان آخرها يف  31أيار  ،2013حيثُ ص ّوت 97
نائباً مع التمديد األول ملجلس النواب الحايل ملدة سنة وخمسة أشهر تنتهي يف
 20ترشين الثاين  .2014ويف الخامس من ترشين الثاين  ،2014ص ّوت  95نائباً مع
التمديد الثاين للمجلس ملدة سنتني وسبعة أشهر وتنتهي يف  20حزيران .2017
حصلت االنتخابات النيابية األخرية وفق القانون رقم  25الصادر بتاريخ
نص عىل أن تجرى االنتخابات عىل أساس النظام األكرثي.
 ،2008/12/27الذي ّ
واآلن ،يدور النقاش بني مختلف القوي السياسيّة واملدنيّة اللبنانيّة حول
نظام االنتخاب األكرث قُدر ًة عىل تحقيق عدالة التمثيل .فتم عرض العديد
من مشاريع القوانني ،منها ما يعتمد نظام االنتخاب األكرثي ،ومنها ما يتب ّنى
بنسب ُمتفاوت ٍة بني
النظام النسبي ،إضاف ًة إىل تلك التي تعتمد النظام املختلط
ٍ
األكرثي والنسبي .فام هي القوانني االنتخابية التي شهدتها الجمهورية اللبنانية،
وأُجريت االنتخابات عىل أساسها منذ االستقالل وحتى اليوم؟
شهد لبنان عددا ً من القوانني االنتخابية التي تم تعديلها مرارا ً مبا يتالءم
مع ظروف ومصالح الطبقة السياسيّة .فالقانون الصادر بتاريخ  10آب من
سنة  1950نصت بنوده عىل أن يتألف مجلس النواب من سبعة وسبعني
عضوا ً .وتم اعتبار املحافظة دائرة انتخابية ،عىل أن املحافظة التي يبلغ عدد
املقاعد النيابية فيها خمسة عرش مقعدا ً تقسم إىل دوائر انتخابية وجميع
الناخبني يف الدوائر االنتخابية يقرتعون للمرشحني عن تلك الدائرة عىل
اختالف طوائفهم ،باالقرتاع العام الرسي وعىل درجة واحدة .ثم صدر كل من
املرسومان االشرتاعيان رقم  6تاريخ  1952/11/4ورقم  7تاريخ 1952/11/12
نصت املواد املعدلة
لتعديل قانون االنتخاب الصادر يف  10آب  ،1950حيث ّ
من القانون املذكور عىل أن :يتألف مجلس النواب من أربعة وأربعني عضوا ً.
وتقسم الجمهورية اللبنان ّية إىل ثالث وثالثني دائرة انتخابية .وينص أيضاً عىل
إجبارية االقرتاع مع غرامة لكل من يتخلف عنه.
وبتاريخ  24نيسان  1957صدر قانون ُعدّل فيه عدد النواب ليصبح ستة وستني
عضوا ً بحيث تقسم الجمهورية إىل سبعة وعرشين دائرة انتخابية وجميع الناخبني
يف الدائرة االنتخابية عىل اختالف طوائفهم يقرتعون للمرشحني عن تلك الدائرة.

أما قانون العام  1960فقد شهد العديد من التعديالت وتم اعتامده مرات عدة كام
يُعترب القانون النافذ حالياً يف ظل فشل السلطة يف وضع قانون عرصي يضمن تحقيق
التمثيل الصحيح للمواطنني .فهو ينص عىل تعديل عدد أعضاء مجلس الن ّواب ليصبح
تسعة وتسعني عضوا ً واعتمد القضاء دائر ًة انتخابي ًة رشط أن ال يقل عدد النواب فيه
عن اثنني وإال ضم إىل القضاء املجاور .ويستثنى منها مراكز املحافظات ،ويجوز فصلها
عن القضاء أو تقسيمها إىل أكرث من دائرة .جميع الناخبني يف الدائرة االنتخابية
عىل اختالف طوائفهم يقرتعون للمرشحني عن تلك الدائرة.
التعديل األول لهذا القانون صدر بتاريخ  1992/7/22بالقانون رقم  154ونص
عيض عنها باملواد اآلتية:
عىل إلغاء املواد األوىل والثانية والثالثة واستُ َ

• املادة االوىل الجديدة :يتألف املجلس من ماية ومثانية وعرشين عضوا ً...
• املادة الثانية الجديدة :تتألف الدائرة االنتخابية من املحافظة.
• املادة الثالثة الجديدة :بصورة استثنائية ،لدورة انتخابية واحدة ،تتألف
الدوائر االنتخابية عىل الوجه اآليت:
 دائرة انتخابية واحدة يف محافظة مدينة بريوت دائرة انتخابية واحدة يف محافظة الجنوب والنبطية دائرة انتخابية واحدة يف محافظة لبنان الشاميل دائرة انتخابية واحدة يف كل قضاء من محافظتي جبل لبنانوالبقاع باستثناء قضايئ بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة
انتخابية واحدة ،وقضايئ البقاع الغريب وراشيا اللذين يؤلفان أيضاً
دائرة انتخابية واحدة.

فيفوز يف الدوائر االنتخابية املحددة عىل أساس املحافظة من ينال أكرثية
أصوات املقرتعني يف الدائرة من بني املرشحني من ذات الطائفة وعن ذات
املنطقة يف حدود املقاعد املخصصة لكل طائفة يف هذه املنطقة .كام يفوز يف
الدوائر االنتخابية املحددة استثنائياً عىل أساس القضاء من ينال العدد األكرب
من أصوات املقرتعني يف الدائرة االنتخابية.

ويف العام  1996صدر قانون التعديل الثاين لبعض احكام قانون االنتخاب
الصادر بتاريخ  1960/4/26فت ّمت االستعاضة عن بعض مواده بالنص االيت:
املادة الثالثة الجديدة :بصورة استثنائية ،وملرة واحدة ،وألسباب ظرفية متصلة
باملصلحة العامة العليا ،تتألف الدوائر االنتخابية وفقاً ملا ييل:
• دائرة محافظة مدينة بريوت
• دائرة محافظة البقاع
• دائرة محافظتي لبنان الجنويب والنبطية
• دائرة محافظة لبنان الشاميل
• دائرة انتخابية واحدة يف كل قضاء من محافظة جبل لبنان

واآلن ،وقد بتنا عىل أبواب االنتخابات ،ويف ظل الطروحات العديدة من قبل
كافة األطراف التي ال تبدو راغب ًة يف االتفاق عىل نظام انتخايب عرصي يسمح
بوصول ممثلني عن كافة رشائح املجتمع إىل السلطة ويؤدي بالتايل إىل قيام
دولة عرصية تكون األمل الوحيد إلعادة الثقة للمواطنني وال يتم ذلك إال من
خالل النظام النسبي مع لبنان دائرة انتخابية واحدة ،وخارج القيد الطائفي.

واستعرض القانون األسباب املوجبة ومنها وقوع عدد كبري من القرى والبلدات
يف محافظتي الجنوب والنبطية تحت االحتالل اإلرسائييل الذي يحول دون
ضامن حرية الناخبني يف تلك املناطق .وتجدر اإلشارة إىل أن مجلس النواب
قبل الطائف كان االطول إذ استمر من  3أيار  1972وحتى  ،1991ذلك أن
االنتخابات كانت قد ُعطلت طيلة فرتة الحرب األهلية.
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السعادة الزوجية للكاتب الطاهر بن جلون
إعداد بيار الخوري

الزواج بتشعباته اليومية والرتاكمية يضعنا أمام مسؤوليات الرشيكني يف إنجاح
املؤسسة الزوجية أو إفشالها.
يف كتاب «السعادة الزوجية « للكاتب الطاهر بن جلون يروي لنا الكاتب قصة
زوجني يعيشان معا بالرغم من خالفهام الكبري والجذري ،حيث يعمد الكاتب
إىل التكلم بلسان الزوجني.
القسم األول واألكرب من الكتاب يتحدث بلسان الزوج الرسام فيعرض لنا
مدى تعلقه بعمله كفنان وإهامله لعائلته وقدرته الكبرية عىل خيانة زوجته
بشكل دائم ،كام يظهر لنا حفاظه الدائم عىل هدوئه واستيعابه للمشاكل ،أما
يف القسم الثاين فيتحدث الكاتب بلسان الزوجة التي غالباً ما تكون يف وضع
عصبي ويف رصاخ دائم ،وحيث الغرية تستويل عىل مفاصل حياتها ،وهي التي
أتت من بيئة معدومة فقرية.
يطرح علينا الكاتب من خالل مقاربته لواقع الزوجني أسئلة عديدة منها :هل
عىل الزوجني أن يكونا دامئاً ُمتشابهني أو ميكن أن يكونا ُمتناقضني يف األفكار
ِ
صعوبات عدم تقبلنا
والطباع؟ وهل البيئة التي نعيش فيها تُكبِلنا فتضعنا أمام
لبيئة َمن نحب؟ وهل الحب له هامش زمني معني للبقاء ينتفي بعده؟ وهل
الحب واقعي أم هو موجود يف عامل افرتايض من نسج خيالنا؟ وهل الغرية هي
دليل حب أم دليل أنانية؟
أسئلة ال ميكن للكاتب أن يجيب عليها بل نحن كبرش ومن خالل تجاربنا نُركِّب
فلسفتنا وأفكارنا ونظرتنا للحب وملربراته والستمراريته .إنها فلسفة بحد ذاتها
ت ُختَرص بالسؤال التايل« :كيف ميكن لنا فعال أن نبقى زوجني؟».

الطاهر بن جلون
كاتب فرنسي من أصول مغربية ،من مواليد فاس في كانون األول من العام َ ،1944دَّر َس

ثم غادر المغرب .حصل في فرنسا على شهادة عليا في علم النفس.
الفلسفة في الرباط ّ

بدأت مسيرته في الكتابة بعد فترة قصيرة من وصوله إلى باريس حيث عمل كاتبا
ً
ً
وقصصا.
أشعارا
مستقال لصحيفة «لو موند» وبدأ ينشر

من أهم إصداراته كتاب «ليلة القدر» الصادر عن دار لوسوي سنة  ،1987وهي الرواية

التي حصل من خاللها على جائزة الكونكور الفرنسية في نفس السنةِ .من أعماله

األخيرة رواية «ليلة الخطأ» الصادرة في العام  ،1997ورواية « مأوى الفقراء» الصادرة

في العام  ،1999ورواية «تلك العتمة الباهرة» الصادرة في العام .2001

تـــحــــــــــــيـــة إلــــى

إبن خلدون
إعداد عيل الحمود

يستحق ابن خلدون ،ذلك املفكر العظيم ،أن نر ّد له الجميل ولو ببضع كلامت
متواضعة ،تحية له عام قدمه للعلم واإلنسانية.
وال شك بأن أهميته التي مل تزل تشع يف سامء العلم حتى بعد مرور ستة قرون،
تعود لكونه مؤسس علم االجتامع أو ما يسمى أيضا علم العمران البرشي ،فضال
عن النظريات التي وضعها بهذا الشأن.

كام يرى املجتمع كنوع من التعاقد االجتامعي وبأنه ينشأ عىل هذه الصورة
متأثرا ً بالعوامل والظواهر الطبيعية .وهذه الظواهر عند ابن خلدون ال تتأثر
فقط بالعوامل الطبيعية فحسب بل بعوامل اجتامعية من طبيعتها وليس عوامل
اقتصادية أو نفسية أو جغرافية أو بيولوجية .ويف هذه النقطة يسبق ابن خلدون
املدرسة الفرنسية واملدارس الحديثة لعلم االجتامع.

ولد ابن خلدون يف تونس عام  ١٣٣٢م ،وتعود أصوله إىل أشبيلية .تر ّحل يف البالد،
فسافر إىل فاس ،غرناطة ،تلمسان واألندلس ثم عاد إىل تونس وتوجه إىل مرص
حيث تويف هناك عام  ١٤٠٦م.

ألبن خلدون العديد من املؤلفات ،أهمها« :مقدمة ابن خلدون» و»ديوان املبتدأ
والخرب» و»شفاء السائل يف تهذيب املسائل» وهو كتاب يف التصوف وكتاب
«رشح الربدة» و»رسالة يف املنطق».

درس يف كل من جامعة القرويني يف املغرب وجامعة الزيتونة يف تونس ويف
جامعة األزهر ومدرسة الظاهرية يف مرص.

من أهم أقواله:
«إتباع التقاليد ال يعني أن األموات أحياء ،بل أن األحياء أموات».
«الفنت التي تتخفى وراء قناع الدين ،تجارة رائجة جدا ً يف عصور الرتاجع
الفكري للمجتمعات».
«فساد القضاء ،يفيض إىل نهاية الدولة».
«إذا أردت أن تتحكم يف الجاهلني ،فغلف كل باطل بغالف ديني».

أرشدته دراسته لتاريخ العامل والعامل اإلسالمي خاصة إىل أن ما يحدث من ظواهر
اجتامعية ال يسري حسب األهواء واملصادفات وال وفق إرادة األفراد ،وإمنا وفق
قوانني مطردة وثابتة ال تقل يف ثباتها عن قوانني الظواهر األخرى.
ويقول ابن خلدون ،إن اإلنسان مدين بطبعه وبأنه ال يجد كفايته واستقراره إال
بالتعاون واالشرتاك يف حياة الجامعة.
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