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إسقاط النظام الطائفي :مسؤوليات وتحديات
*

أحمد بعلبكي

ي�غ�ل��ب ع �ل��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر ال �س �ي��اس��ي ال �ي��وم��ي ،الذي
يهيمن فيه الخطاب اإلعالمي في لبنان ،امليل إلى
اختزال بنية الدولة بالنظام السياسي ،واختزال
ّ
ويجر
النظام السياسي داخلها بتركيبة السلطة.
هذا االختزال املركب إلى إغفال األنظمة األساسية
االقتصاد
األخ� � ��رى ف ��ي ب �ن �ي��ة ال� ��دول� ��ة ،ك��أن �ظ �م��ة ّ
ومتفرعات كل منها.
والقضاء واإلدارة والثقافة،
ّ
ولذلك ،غالبًا ما يسود الظن ب��أن إسقاط النظام
السياسي الطائفي يؤدي بالضرورة إلى خروج
ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة م ��ن أزم � ��ات ت�ش�ك�ل�ه��ا املهددة
للكيان أحيانًا.
ّ
ويغلب على الثقافة السياسية املهيمنة اعتبار أن
النظام السياسي الليبرالي ُص ِّمم قبل االستقالل،
الطوائفية الفريدة
وتشرعن بعدهُ ،ليالئم
التركيبة ّ ّ
ُ
للكيان ويتماهى معها .كما يعد أن ه��ذا النظام
( )Systèmeيعمل ك�م��ا ي�ظ��ن دع��ات��ه الطائفيون،
ب �م �ن �ط��ق ي �ض �م��ن ت� �ج ��دده وأداء وظ��ائ �ف��ه بفعل
الترابط التلقائي ملكوناته ومؤسساته .ويضمن
بالتالي تجدد بنية الدولة على نحو يحفظ فرادة
الكيان ويعزله ،كما يظن دعاته ،عما يضيره من
التغيرات السياسية واالقتصادية اإلقليمية التي
وتحكم ّتشكيله.
حكمت ِّ
وه�ن��ا ن��ذك��ر ب ��أن ه��ذا ال�ف�ه��م ال�س��ائ��د ف��ي الثقافة
السياسية املهيمنة ،في أوسّ��اط نخب الطوائف،
إن �م��ا ي��رت �ك��ز ع �ل��ى اع �ت �ب��ار أن ه��وي��ة ك��ل لبناني
تتحدد أساسًا بإيمان طائفته وشرعها ،وأن هوية
الطائفة تتحدد بذاتها وبما توفره لها املراجع
واملؤسسات الدينية ،في داخل البالد وخارجها،
من إيمان وش��رع .هكذا تصبح هوية متجوهرة
وم�ت�ج��اه�ل��ة ال �ظ��روف اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة التي
تضافرت خالل القرن التاسع عشر ،لفرض قيام
ّ
ّ
الكيان املالئم لتميز الدور الذي قدر له أن يؤديه في
املشرق وبالحدود التي وضعتها رئاسة األركان
الفرنسية عشية صياغة ب��روت��وك��ول املتصرفية
صياغة باركها قداسة البابا خطيًا عام
عام .1861
ّ
 .)1( 1920في ظل تلك الظروف اإلقليمية والدولية
ال �ت��ي ش�ك�ل��ت ،م��ا ُس �م��ي آن� ��ذاك امل�س��أل��ة الشرقية،
جرى تحديد مواقع الطوائف وأدوار مؤسساتها
وزعاماتها السياسية في بناء الكيان ،وتحديد
ت��وزع السلطات بينها ،واستثمار تلك السلطات
في دعم تحالفاتها الخارجية ،دفاعًا عن مواقعها
في إدارة الحكم.
ل �ق��د وف� ��رت ه ��ذه ال �ث �ق��اف��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة السلطوية،
الشروط اإليديولوجية املالئمة لتحصني املنهج
الليبرالي في إدارة النظام االقتصادي والثقافي،
وف��ي اعتماد التشريعات املالئمة لنهج مركزية
اإلدارة ُالعامة في البالد.
وه�ن��ا نشير إل��ى م��ا ارت�ك��ز عليه نهج الليبرالية
اللبنانية الطوائفية ،في إدارة النظام االقتصادي
داخل الدولة .فعملت على حصر استثمار املوارد
ال �ب �ش��ري��ة وم ��زاي ��ا امل ��وق ��ع ال �ج �غ��راف��ي ف ��ي إنتاج
خدمات الوساطة في أس��واق املشرق ،كما عملت
ّ
بالتحوالت
ع�ل��ى رب��ط ظ ��روف ن�م��و ه��ذه امل� ��وارد
ال�ت��ي شهدتها املنطقة منذ االس�ت�ق�لال إل��ى اآلن.
واجهت
واالخ �ت�لاالت الداخلية واإلقليمية التي ً
التخلع الطائفي للنظام السياسي ،وص��وال إلى
ال� �ح ��روب األه �ل �ي��ة ،ان �ع �ك �س��ت ف ��ي ت �ع��وي��ق األداء
الليبرالي للنظام االق�ت�ص��ادي وف��ي م��ا نتج عن
ه��ذه ال�ح��روب م��ن ت��ده��ور م��زاي��ا وح�ظ��وظ املوارد
االقتصادية اللبنانية في أسواق املشرق والخليج
مستوى
خ��اص��ة ،وف��ي م��ا نتج م��ن سلبيات على لاّ ّ
ال�ب�ط��ال��ة وت��راك��م ال �ع �ج��وزات وامل��دي��ون �ي��ة .إ أن
ّ
وتعمق
ال �ت��وزي��ع ال�ط��ائ�ف��ي للسلطة وال �ه��وي��ات،
االرتهانات الخارجية الدينية والسياسية ،الذي
ّ
ظ ��ل ي �ه��دد ب �ن��اء س�ل�ط��ة م��رك��زي��ة ت �ص��ون األدوار
ال �ب �ن �ي��وي��ة ال� �ض ��روري ��ة ل �ل �ن �ظ��ام وال� �ك� �ي ��ان ،كانا
ي �ت �ج��اوزان أزم ��ات ��ه وي �ص �مّ��دان أك �ث��ر م��ن أنظمة
ع��رب �ي��ة ك �ث �ي��رة ،ب�ف�ع��ل ت �ح��ف��ز ال �ق ��وى الخارجية
امل�س�ت�ف�ي��دة م��ن ف ��رادة ن�ظ��ام��ه ع�ل��ى ال��وص��ول إلى
مساومة ما ،تتجسد بوصاية قادرة على تجديد
السياسي.
النظام
ِّ
ّ
ونذكر هنا بأن إسقاط النظام السياسي املختزل
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ف ��ي ش � �ع ��ارات ال �ن �خ��ب ال �ش �ب��اب �ي��ة إل� ��ى منظومة
ال ��زع ��ام ��ات امل� �ت ��وارث ��ة ف ��ي ال �س �ل �ط��ة واملترسخة
بفعل التشريعات امل �ج��دده الم�ت�ي��ازات�ه��ا ،ومنها
قوانني االنتخابات النيابية والبلدية خاصة ،هو
إسقاط متعذر حكمًا ،إذا ما بقيت أسس النظام
ال�س�ي��اس��ي محصنة .ف�ه��ي محصنة بالحمايات
ال �خ��ارج �ي��ة ل �ل ��دول امل �س �ت �ف �ي��دة م ��ن ال �ن �ظ��ام على
الصعيد اإلقليمي من جهة ،وبالحماية الداخلية
ألص �ح��اب ال�ن�ظ��ام االق �ت �ص��ادي ال��ري�ع��ي وطغمته
التجارية واملصرفية من جهة أخرى .هذا النظام
ال� ّ�ذي ال تتكامل فيه م��وارد البالد ،وتتعرض في
ظله ألشكال االستيراد اإلغراقي ،وال��ى ما يعطل
الترابط العضوي للقطاعات وملصالح الجماعات
في املناطق ،ويوسع من هيمنة اآلل�ي��ات املعوملة
املتحكمة ف��ي أن�ظ�م��ة ال�ن�ق��د وت�ح��وي�ل��ه م��ن خالل
وتحريك
آليات تحرير األسواق التجارية واملالية
ّ ّ
االس �ت �ث �م ��ارات ال �خ��ارج �ي��ة .ون �ح��ن ن �ع �ل��م أن أي
تغيير في إدارة النظام االقتصادي غير متوافرة
ف��ي ال �ظ��روف ال��راه�ن��ة ،ل�ف��رض ال�خ�ي��ارات البديلة
عنه ف��ي لبنان ،بسبب انشغال األح��زاب والقوى
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة امل �ع��ارض��ة ع��ن اآلليات
النيوليبرالية املنفلتة ع�ل��ى اس�ت�غ�لال األسواق
الداخلية ،وتعطيل ال�ق��درات الشبابية بالبطالة
والهجرة.
ّ
وال ب��د م��ن التذكير أي�ض��ًا ب��أن إم�ك��ان��ات التغيير
ال ��دي �م ��وق ��راط ��ي ل �ل �ن �ظ��ام ال �ث �ق��اف��ي والتعليمي،
وه��و ال�ن�ظ��ام األك �ث��ر تحصينًا وت�ج��دي�دًا للنظام
السياسي ال�ط��ائ�ف��ي ،ال ت�ب��دو ه��ي األخ ��رى ،حتى
اآلن ،متوافرة لدى الحركات االجتماعية التي ترفع
شعارات تغيير النظام .فهي حركات منفعلة ،في
الغالب األع� ّ�م ،على نظام التعليم الحكومي ،وال
ّ
تتوافق على بلورة أي نظام تعليمي بديل عنه،
أكثر مدنية وأقل طائفية .على العكس ،هي تذهب
بعيدًا في ترسيخ النظام القائم الذي تتوسع فيه
مؤسسات التعليم الطوائفية ،العاملة دائمًا على
إنتاج الوعي الضروري للدفاع عن قيام وتجدد
ال�ن�ظ��ام ال�س�ي��اس��ي ال�ط��ائ�ف��ي ،وت �ق��وم كلما ألحت
الحاجة بدور التعبئة ،عندما تحتدم املواجهات
ب�ي�ن أط � ��راف ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي امل�ت�م��وض�ع��ة في
محاور الصراعات اإلقليمية والدولية.
وإذا ما أخذنا بعني االعتبار واملسؤولية ،غلبة
املعارضة
ط��اب��ع العفوية ل��دى النخب الشبابية َ َ َّ
امل � ّط��ال �ب��ة ب��إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي ،وتذك ْرنا
ب��أن تلك النخب وال�ف�ئ��ات املتشبهة على امتداد
عقود من الزمن باالمتدادات الخارجية لألحزاب
غ�ي��ر ال�ط��ائ�ف�ي��ة وت�ك� ّ�ي�ف�ه��ا م��ع ال �ق��وى والتيارات
السياسية الطائفية الحاكمة ،نخلص إلى القول
إن ش�ع��ارات التغيير الديموقراطي لتلك النخب
ال �ش �ب��اب �ي��ة ،ذات امل� �ي ��ول امل �ت �ف��اوت��ة ف ��ي التحيز
يمكن أن تستقطب جماهير الطوائف
للعلمانية،
ً
إجماال من األنظمة ّ
املكونة لبنية الدولة
املتضررة
الطائفية .وه��ي جماهير تجد نفسها محرومة
ف��ي ظ��ل ه ��ذه ال�ب�ن�ي��ة م��ن ف ��رص ال�ع�م��ل والعيش
وال�ت�ع�ل�ي��م امل�ن��اف��س ف��ي أس ��واق ال�ع�م��ل املتطورة.
وي�م�ك��ن ه��ذه ال�ن�خ��ب امل�ع��ارض��ة أن تستثمر ذلك
االستقطاب في شعارات ّ
تعبر عن برامج متبلورة
وم�س��ؤول��ة ،وأك�ث��ر ق��رب��ًا م��ن األس��س امل��د ّن�ي��ة التي
ارت �ك��ز إل�ي�ه��ا ال��دس�ت��ور ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ك�م��ا أن ��ه يمكن
ت�ل��ك ال�ن�خ��ب وال �ف �ئ��ات امل �ع��ارض��ة أن ت �ك��ون أكثر
فطنة في تجاوز ما ألحق بالدستور من إضافات
وتأويالتّ ،
ترسخ الهويات الطائفية على حساب
هوية املواطنية ،كما يمكنها أيضًا أن تستثمر
استقطاب جماهيرها بأساليب أقل استثارة ،إن
ل��م نقل أق��ل اس�ت�ف��زازًا ف��ي الضغط السياسي ،من
أجل تجاوز مركزية الهدر والزبائنية في نظامي
التمثيل النيابي واإلدارة ،وال��دف��ع باتجاه إدارة
مناطقية تنموية.
ّ
املناطقية التنموية ف��ي ظل
اإلدارة
وتعمل تلك
ّ
ن�ظ��ام الم��رك��زي��ة إداري ��ة يمكن النخب الليبرالية
والديموقراطية م��ن ت�ج��اوز االنفعال العصبوي
للطوائف ومن تحقيق الكثير من أهدفها ،حتى لو
استمر العمل في نظام التمثيل البرملاني الطائفي
ب��امل�ن��اص�ف��ة .ل�ك��ن ه�ن��اك ش ��رط ،ه��و أن تعمل تلك
النخب لتوفير الضغوط السياسية الكافية إلقرار
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خالل إحدى
تظاهرات
اسقاط النظام
الطائفي
(أرشيف ــ
مروان طحطح)

األحزاب والقوى
المعارضة مشغولة عن اآلليات
النيوليبرالية المنفلتة على
استغالل األسواق الداخلية
انتخاب
ت�ش��ري�ع��ات م�لائ�م��ة ع�ل��ى األق ��ل ،ك�ق��ان��ون
ً
يعتمد النسبية على مستوى املحافظات ،إضافة
إلى قوانني إصالحية أخرى لألحزاب والجمعيات
والبلديات واألحوال الشخصية.
وتقديرًا منا لنبل األه��داف التي تتوخاها نخب
ال �ش �ب��اب ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين امل�ن�ت�ف�ض�ين ض��د الطائفية
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وم��ن أج��ل ب�ن� ّ�اء ال��دول��ة امل��دن�ي��ة على
العلمانية ،ن��رى أن الجماهير املتضررة
ط��ري��ق ُ
ي�م�ك��ن أن ت�س�ت�م��ال ت��دري�ج�ي��ًا إل ��ى ت �ج��اوز نظام
ال �ط ��ائ �ف �ي ��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،وإل � � ��ى ت � �ج� ��اوز أسسه
التشريعية واح �دًا واح �دًا .فشعار إسقاط النظام
ال �ط��ائ �ف��ي ،ب��ال�ج�م�ل��ة ،غ��ال �ب��ًا م��ا ي�س�ت�ف��ز قناعات
الجماهير الطائفية ،املتشكلة على امتداد عقود
طويلة .لذلك حاولنا ال�ي��وم أن نجيب ع��ن سؤال
كبير ،ي��دور حول كيفية إسقاط النظام الطائفي
إسقاط التشريعات
من خ�لال ُمنطق ال�ت��درج في ّ
البنيوية املحصنة له ،باعتبار أن إسقاط النظام
ال يجوز أن ُيفهم إال كعملية .ول��ذل��ك ،اخترنا أن
ّ
نفصل في إسقاط أح��د أرك��ان��ه ،أال وه��و املركزية
الطوائفية ،وتثمير استقطاب الفئات املتضررة
م��ن ه��ذه امل��رك��زي��ة ف��ي ال�ض�غ��ط م��ن أج��ل إسقاطه
بالجملة.
ّ
وغ �ن� ّ�ي ع��ن ال �ب �ي��ان أن ال �ط��اب��ع ال �ت �ن �م��وي لنظام
ال�ل�ام ��رك ��زي ��ة اإلداري� � � � ��ة امل ��وح ��د ل �ل �ج �م��اع��ات في
امل �ن��اط��قُ ،يمكن أن ي�ق��وم ع�ل��ى ان�ت�خ��اب مجالس
أق�ض�ي��ة ال ت�ن�ت�خ��ب ع�ل��ى أس ��اس ال�ق�ي��د الطائفي.
م� �ج ��ال ��س ي� �ت ��آل ��ف ف � ��ي ظ �ل �ه ��ا ال� � �ن � ��اس تحقيقًا
ملصالحهم في ترقية استثمار مواردهم .وقد خبر
الناس في املناطق اللبنانية ،على امتداد قرون،
ال�ب�ع��د اإلن�س��ان��ي ل�ل�ت��آل��فلاّ امل�ع�ي�ش��ي ف��ي األرياف،
ّ
كما في املدن ،وما بدلوا إ تحت تأثير الترهيب
والتعبئة في ظروف التأزم واختالل التحاصص
بني أطراف الطبقة الحاكمة.

من التحدي السياسي إلى التحدي التنموي

ّ
ّ
إن عملية التغيير ال��دي�م��وق��راط��ي ،امل �ع��ززة لروح
التشريع املدني في الدستور اللبناني ،هي عملية
نضالية وتكاد تكون من أرقى وأصعب العمليات
املطلوبة لبناء املواطنية في تعددية ديموقراطية.
ّ
يتحول معها لبنان من اتحاد املحميات
تعددية
الطائفية املوجهة من الخارج ،إلى دولة قادرة على

تثمير موارد الكيان ،وتطوير أسواقه في مواجهة
آث��ار العوملة اإلغراقية .دول��ة ق��ادرة على تحصني
وحدته ،في زمن تفرض فيه العوملة النيوليبرالية
ّ
ت�خ��ل��ي ال ��دول ال�ف�ق�ي��رة ع��ن ش��روط ال�س�ي��ادة التي
تنص عليها القوانني واملواثيق الدولية.
ي �ق��وم ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي ال �ط��ائ �ف��ي ع �ل��ى إزاحة
وع��ي ال�ن��اس م��ن مستوى تكامل مصالحهم في
تطوير مواردهم ورفاههم ،إلى مستوى ُيدفعون
ف �ي��ه إل� ��ى ال �ت �ن ��ازع ف ��ي ت �ج��دي��د ش��رع �ي��ة الطبقة
ال �ح��اك �م��ة امل �س �ت �ث �م��رة ل � لاّع �ص �ب �ي��ات �ه��م .وال يمكن
أن ي��واج��ه ه ��ذا ال �ن �ظ��ام إ م��ن خ�ل�ال تشريعات
تهدف
تنموية ديموقراطية ج��دي��دة .تشريعات لاّ
إل��ى المركزية بمعايير تنموية ،وال يمكن إ أن
تتعارض مع تفرد الزعامات السياسية املباشر
ف ��ي ت �ش �ك �ي��ل وان� �ت� �خ ��اب أط � ��ر ال �ت �م �ث �ي��ل املحلي.
وتتمثل املعايير التنموية للالمركزية بسياسات
تعتمدها الحكومات لتجاوز تفاوتات النمو التي
تعانيها املناطق املحرومة .سياسات تعتمدها في
تمويل برامج التنمية في هذه املناطق ،تتناسب
عكسيًا م��ع م�س�ت��وي��ات ال�ن�م��و ف�ي�ه��ا ،وتعتمدها
في تحديد نسبة المركزية اإلنفاق التي تتوالها
اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة .وه��ي نسبة ت ��راوح ف��ي البلدان
االسكندينافية ب�ين  35و ،% 51كما ت�ت��راوح في
الهند والصني ونيجيريا بني  45و.)2( % 66

نحو هيكلية مالئمة لالمركزية تنموية

ّ
إن ال �ت��وج��ه اإلص�ل�اح ��ي ع �ل��ى م �س �ت��وى التمثيل
ّ
األهلي ،من خالل التحول الى البلديات املوسعة،
تتبرر جدواه االجتماعية واالقتصادية واإلدارية
باعتبار البلديات ق��اع��دة لنظام م��ن الالمركزية
ّ
يتكون من مؤسسات متراتبة
اإلداري��ة التنموية،
في ً إطار وزارة للتنمية املناطقية واملحلية.
أوال  :على النطاق املركزي:
 .1إن� �ش ��اء م �ج �ل��س م ��رك ��زي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة املناطقية
واملحلية يرأسه الوزير ويتكون من  3مجموعات
معنية بالتنمية هي:
ً
* مجموعة رؤساء مجالس األقضية ،إضافة الى
رؤساء بلديات العاصمة ومراكز املحافظات،
* مجموعة م��ن ممثلني ع��ن ال��وح��دات الجامعية
املعنية بحاجات تخطيط وتنفيذ برامج التنمية
في نطاقات األقضية واملدن،
* وم �ج �م��وع��ة م ��ن م �م �ث �ل�ين ع ��ن م �ن �ظ �م��ات غير
حكومية متخصصة بخبراتها التي يشترط أن ال
تقل عن  10سنوات بالعمل في مشروعات نفذتها
في أكثر من قضاء ومدينة.
ُ .2ي �ش��رف امل�ج�ل��س امل��رك��زي للتنمية املناطقية
املحلية على عمل مديريتني عامتني مركزيتني
هما:
• م ��دي ��ري ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش ��ري ��ة :ت� �ق ��وم بأعمال
التخطيط وال�ت�ق��وي��م م��ن خ�ل�ال ج�ه��از لإلحصاء

