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نفيان ال يبنيان حقيقة
*

سعد اهلل مزرعاني

والتخطيط يسهم في بلورة الحاجات املرفوعة
إل �ي ��ه م ��ن ال �ب �ل��دي��ات امل ��وس� �ع ��ة ،أو م ��ن ُ مجالس
األقضية ،أو من مجالس بلديات املدن .وتنقل إلى
هذه املديرية صالحيات مديرية ُالتنمية في وزارة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي ل��م ت�ص� ّ�م��م وظيفتها
لتقوم بتنمية املناطق ،بل اقتصرت على القيام
بتنفيذ م�ش��روع��ات محلية ف��ي ال �ق��رى ال تندرج
ضمن خطط على املديني القصير واملتوسط.
• مديرية ل�لإدارة والتنفيذ :تقوم على املستوى
امل��رك��زي ف��ي ال� ��وزارة بالتنظيم الوظيفي لفروع
ال � � � ��وزارة ف ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ،وب �ت �ن �ظ �ي��م وتدريب
م �ج �م��وع��ات ال �ش ��رط ��ة ف ��ي ال �ب �ل ��دي ��ات املوسعة،
وبتقويم األداء املالي واإلداري لهيئات مجالس
األقضية ،ورفع التقارير الدورية عنها للمجلس
املركزي وإيداع نسخ عن هذه التقارير في ديوان
املحاسبة والتفتيش اإلداري املعنيني بصالحية
امل�ح��اس�ب��ة ال�لاح �ق��ة .أم ��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى التنفيذ،
ف�ت�ق��وم ب��أع�م��ال امل�ت��اب�ع��ة الفنية لتنفيذ البرامج
واملشروعات ،من خالل جهاز من االختصاصيني
في قطاعات اإلنتاج والخدمات ،وبأعمال التنسيق
مع فروع الوزارات األخرى املعنية واملنظمات غير
الحكومية.
ثانيًا :على نطاق القضاء:
• يشكل مجلس القضاء من ممثلني عن البلديات
امل ��وس � �ع ��ة .وه � ��و م �ج �ل��س ي �ت �م �ت��ع بالشخصية
امل �ع �ن��وي��ة وب��االس �ت �ق�ل�ال اإلداري وامل ��ال ��ي تحت
سقوف ال��واردات وصالحيات الصرف والتدقيق
املحاسبي الذي يمكن أن تتواله شركات متعاقدة.
ُ ّي�نّ
• ت�ع� ال ��وزارة ملجلس ال�ق�ض��اء م��دي�رًا تنفيذيًا
( )Manager executiveيتابع ق ��رارات هيئته مع
م�ج��ال��س ال �ب �ل��دي��ات امل��وس �ع��ة ال�ت��اب�ع��ة ل �ه��ا ،ومع
فروع الوزارات على مستوى القضاء أو املحافظة،
ويرفع عنها تقارير دوري��ة إلى كل من القائمقام
واملحافظ ألخذ العلم واملساعدة في التنسيق مع
ّتلك الفروع.
إن التعديل املقترح لتشكيل البلديات املوسعة
يوفر إم�ك��ان تشكيل مجلس القضاء ،ال��ذي نص
عليه ّاتفاق الطائف ،وذلك بمعدل  2الى  3أعضاء
ع��ن ك��ل بلدية ف��ي ال�ق�ض��اءُ ،
وي�ت��رك للمجلس أمر
ّ
ب��ت ال�ع��دد .وي�ك��ون الرئيس املنتخب ف��ي مجلس
البلدية املوسعة وأحد األعضاء من ذوي الكفاءات
التخصصية العالية ممن انتخبوا ليمثلوا نطاق
البلدية ككل (من ضمن نسبة ال �ـ )%20من بينهم
حكمًا.
ثالثًا :على نطاق البلدية املوسعة:
م ��ع م��واف �ق �ت �ن��ا ع �ل��ى ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ت �ع��دي�ل�ات في
م �ش��روع ال �ق��ان��ون امل ��رف ��وع م��ن وزارة الداخلية
(ح�ي�ن ك��ان م�ي�ش��ال امل��ر وزي � �رًا) ،وال سيما منها
امل��واد املتعلقة بصالحيات وأداء كل من رئيس
البلدية ومجلسها نرى ضرورة أن:

• ُي�ن�ت�خ��ب امل ��رش ��ح ل �ل��رئ��اس��ة ب ��االق �ت ��راع العام
املباشر من بني املرشحني املسجلني في البلدتني
األكبر في نطاق البلدية املوسعة ،شرط تعهده
أن ال تقل أيام إقامته في نطاق هذه البلدية عن 3
أيام في األسبوع،
• ت�ع��دي��ل امل ��ادة  27م��ن ق��ان��ون ال�ب�ل��دي��ات لجهة
ش ��رط امل�س�ت��وى التعليمي ل�ل�م��رش��حُ .
فيشترط
ف��ي امل��رش��ح ل�ع�ض��وي��ة امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي املوسع
أن ي�ك��ون ح��ائ �زًا ال�ش�ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة ع�ل��ى األقل،
ُ
وي �ش �ت��رط ف��ي امل��رش��ح ل��رئ��اس��ة ه��ذا امل�ج�ل��س أن
يكون حائزًا شهادة جامعية.

خاتمة

ّ
مل� � ��ا ك� � ��ان ال� �ت� �ش ��ري ��ع ي� �ع � ِّ�ب ��ر ب � �ص � ��ورة مباشرة
وغ�ي��ر م�ب��اش��رة ع��ن خ�ي��ار ال�س�ل�ط��ة التشريعية،
وب��االس�ت�ن��اد إل��ى ات�ف��اق ال�ط��ائ��ف ال��ذي ن��ص في
على ضرورة ّ العمل إللغاء الطائفية
أحد بنوده ّ
ِّ
السياسية ،فإننا نقدر أن روح التشريع البلدي
ج��دي��د ي�ج� ً�ب أن ت��ذه��ب ف��ي ه ��ذا االت �ج��اه لكي
ال � ّ
ت�م��ث��ل ان �ت �ق��اال م��ن امل�ن�ط��ق ال�س�ي��اس��ي التفتيتي
الزبائني للتمثيل في العمل البلدي ،إلى منطق
جديد في التمثيل األهلي األوس��ع أفقًا واألكثر
ك� �ف ��اءة وم �س��ؤول �ي��ة ع �ل��ى ط ��ري ��ق ب� �ن ��اء الدولة
الحديثة .فمفهوم البلدية املوسعة ،الذي يشمل
ق ��رى وب �ل ��دات م�ت�ن��وع��ة ط��ائ�ف�ي��ًا وث �ق��اف �ي��ًا داخل
البلدية املوسعة ،سيربط بني املصالح الحيوية
املشتركة للقرى وال�ب�ل��دات امل�ك� ّ�ون��ة لهاُ ،
فيسهم
تدريجًا في تحول الناخبني في انتخاب املجلس
البلدي املشترك عن معايير العصبيات القروية
ال�ض�ي�ق��ة داخ� ��ل ال �ق��رى أو م�ع��اي�ي��ر العصبيات
الطائفية ب�ين ال �ق��رى إل��ى معايير اق�ت�ص��ادي��ة ـــــ
اجتماعية وأخالقية يتدرج إليها وعي الناخبني
في االنتخابات البلدية ،فيؤثر الحقًا في وعيهم
ملعايير املشاركة في االنتخابات النيابية.
هوامش
ُ
َ
( )1وض�ع��ت ه��ذه ال�خ��ري�ط��ة ال�ح�م�ل��ة ال�ف��رن�س�ي��ة عامي
 1860ـــــ  ،1861وورد ذكر مباركتها البابوية على لسان
رئيس جمهورية فرنسا  Millerandإثر عرضها على
قداسته ،كما ورد في رسالة هذا األخير إلى املونسنيور
عبد الله خ��وري ،النائب البطريركي ،رئيس وف��د لبنان
ال�ث��ال��ث إل��ى مؤتمر الصلح ف��ي ب��اري��س .ورد ذك��ر هذه
الرسالة املؤرخة في  24آب  1920في مطبوعة صادرة
ع��ن ال �ح��رك��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أن �ط �ل �ي��اس ،مل�ن��اس�ب��ة اليوبيل
املاسي إلعالن دولة لبنان الكبير  1920ـــــ  .1995ومن
ّ
املعروف أن ميللران ك��ان خ�لال  1920ـــــ 1924رئيسًا
للجمهورية.
( )2تقرير التنمية البشرية لعام  ،1993الفصل الرابع،
بعنوان :الناس واإلدارة ،ص .79
* باحث لبناني

اس�ت�ع��دن��ا ه �ن��ا ،م��ع ب�ع��ض ال�ت�ع��دي��ل ،املعادلة
ال �ش �ه �ي��رة ل�ل�ص�ح��اف��ي ال ��راح ��ل ج� � ّ�ورج نقاش
(«نفيان ال يبنيان وطنًا») ،لكي نسلط الضوء،
َ
عنصري التناقض ،وبالتالي
م��ا أم�ك��ن ،على
التأثير والتفاعل ،في األح��داث الجارية ،هذه
املرة ،في منطقتنا العربية.
وعنصرا التناقض هنا ،ببساطة ،هما العنصر
الداخلي والعنصر الخارجي .فما يحدث في
بلد م��ن ال�ب�ل��دان ،إن�م��ا ه��و بالتأكيد ،ث�م��رة ما
ي ��دور ف��ي ذل ��ك ال�ب�ل��د م��ن ن��زاع��ات وصراعات
وت� �ن ��اق� �ض ��ات ،ب �ي�ن ق� � ��واه وم� �ج� �م ��وع ��ات ��ه ،في
الحقول السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والفكرية.
ّ
غ�ي��ر أن ��ه ،وف��ي ه��ذا ال��زم� ّ�ان خ�ص��وص��ًا ،وبعد
ّ
ت � �م� ��دد ال� �ع ��ومل ��ة إل � ��ى ك � ��ل امل� �ي ��ادي ��ن واملرافق
والبلدان ،بنسب تكبر أو تقل ،لم يعد العامل
ّ
ال� ��داخ � �ل� ��ي ه � ��و وح � � ��ده م � ��ا ي � �ح � ��دد مجريات
والتوازنات
ال�ص��راع��ات وب��ال�ت��ال��ي ال�ت�ط� ّ�ورات
ّ
الداخلية في هذا البلد أو ذاك .ويتضخم فعل
البنى
ال �ع��ام��ل ال �خ��ارج��ي ،ب �م �ق��دار م��ا ت �ك��ون ّ
السياسية واالجتماعية واالقتصادية هشة،
ويكون البلد منقسمًا ،أو تابعًا ،أو هو موضع
تجاذب ونزاعات إقليمية أو دولية ،أو االثنني
معًا.
بسهولة،
االستنتاج
يمكن
السياق،
هذا
وفي
ّ
ّ
أن��ه ب�م�ق��دار م��ا ي�ك��ون بلد م��ا ق��وي��ًا ،ي�ك��ون أقل
عرضة لتأثير العامل ال�خ� ّ�ارج��ي .أم��ا البلدان
ال �ت��اب �ع��ة ،ال �ض �ع �ي �ف��ة وامل �ف��ك �ك��ة ،ف �ت �ك �ب��ر فيها
ال�ت�ن��اق�ض��ات ال��داخ�ل�ي��ة م��ن ج �ه��ة ،وي� ��زداد في
مجريات أحداثها وصراعاتها تأثير العامل
الخارجي ،من جهة ثانية.
ّ
وتقدم نظرية الصراع الطبقي مساهمة ثمينة
ومجريات
ف��ي ت�ح��دي��د األس��اس��ي م��ن أس �ب��اب ّ
ما يدور في عاملنا من أحداث ،وما ينظم هذه
وحتى ما ّيمكن أن تفضي
األحداث من قوانني ،ينّ ّ
إل�ي��ه ،وبعد مسار تب أن��ه معقد وم��دي��د ،من
نتائج ونهايات ،هي بدورها غير نهائية في
عملية تناقض جديدة ال تنتهي.
وتزخر لوحة الصراعات في تفاعالتها املحلية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال��وط �ن �ي��ة ،واإلق�ل�ي�م�ي��ة وال �ك��ون �ي��ة ،بأشكال
ش��دي��دة ال�ت�ن� ّ�وع م��ن تفاعل العاملني الداخلي
ّ
والخارجي .وال يندر ،في مناسبات عدة ،كما
أشرنا ،أن يطغى العامل الدولي على العامل
املحلي ،وأن تكون له الكلمة الفصل في تقرير
ّ
األحداث ،ولو إلى وقت محدد.
مسار
ّ
ّ
ّ
إال أن ��ه رغ��م ك��ل م��ا ي�م�ك��ن أن ي�ن�ش��أ م��ن تنوع
ّ
وت �ع��دد ،وح �ت��ى م��ن ٍّم�ف��اج��آت أو نْم �ف��ارق��ات أو
مصادفات ،يبقى لكل من العاملي ،الداخلي
والخارجي ،دوره وفعله وتأثيره في معادالت،
يتفاعل فيها أيضًا مستوى نضوج العوامل
الذاتية اإلرادية ،مع مستوى تناقض العوامل
امل��وض��وع �ي��ة .وث �م��رة ل��ذل��ك ،ي��ول��د ال �ج��دي��د ،أو
ت�ت��أخ��ر ال ��والدة بفعل ال�ت�ك��اس��ل وع��دم التقاط
اللحظة واملبادرة ،أو بفعل القوة واإلكراه وما
شابه من أشكال اإلجهاض واإلعاقة.

يجب الخروج من ثنائية
وضع الحركة الوطنية
الديموقراطية بين سندان
الدكتاتورية ومطرقة الطامع
الغازي المغتصب االستعماري
ه��ذه ال�خ��ري�ط��ة البسيطة أو امل�ب� ّ ّ�س�ط��ة ،لحركة
ال �ص��راع��ات وال �ت �ف��اع�لات ف��ي ش��ق�ي�ه��ا املحلي
ّ
متنوعة
وال�خ��ارج��ي ،ت�ت�ع� ّ�رض دائ�م��ًا ألش�ك��ال
م � ��ن ال� �ت� �ش ��وي ��ه امل� �ت� �ع � ّ�م ��د م � ��ن ج� ��ان� ��ب القوى
امل �ن �خ��رط��ة ف ��ي ال � �ص� ��راع ،وت �ب �ع��ًا ملصالحها
وأه��وائ�ه��ا وأه��داف�ه��ا .وم��ن الشائع ف��ي مجرى
ذل � ��ك ،أن ي �ج��ري إه� �م ��ال أو ت �ج��اه��ل أو حتى
إس� �ق ��اط أح� ��د ال �ع��ام �ل�ي�ن ،مل �ص �ل � ّح��ة ت �ك �ب �ي��ر أو
تضخيم أث��ر العامل اآلخ��ر .وتوفر لنا أحداث
السنوات القليلة املاضية ،نماذج ساطعة في
تجسيد عملية التشويه املذكورة .ففي أحداث
البحرين األخيرة ،جرى إبراز العامل الخارجي
(اإلي��ران��ي) بوصفه ال�ع��ام��ل األك�ث��ر ت��أث�ي�رًا في
إط �ل�اق ان�ت�ف��اض��ة أك �ث��ري��ة ال�ش�ع��ب البحريني
ّ
ضد النظام امللكي القائم .وقد كان ذلك ذريعة
ملنع التغيير في البحرين ،والستقدام قوة من
الخارج ،من أجل تنفيذ هذا املنع .واليوم ،يدور
ن�ق��اش م��ري��ر ح��ول ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا .ففيما

ت �ج �ه��د ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة ل �ت �ص��وي��ر حركة
االحتجاج ،في عدد متزايد من املدن السورية،
باعتبارها حركة موحى بها من الخارج وغير
ذات أس � ��اس ح �ق �ي �ق��ي ش �ع �ب��ي وس �ي��اس��ي في
ال��داخ��ل ّ ،يجتهد خ�ص��وم ال�ن�ظ��ام ال�س��وري في
إخفاء كل أثر للتدخل الخارجي ،وفي تصوير
حركة االعتراض حركة سورية صافية ،بشكل
ّ
كامل .وي�ق��دم الوضع اليمني ،وكذلك الوضع
الليبي ،صورة مختلفة في تباين فعل العوامل
�ات الداخلية والخارجية .وق��د كانت
وال�ت��وازن� ّ
أي� �ض ��ًا ل� �ك ��ل م ��ن ان �ت �ف��اض �ت��ي م �ص��ر وتونس
ّ
ومميزاتهما.
خصائصهما

وي�ت�ي��ح م��ا ذك��رن��اه وم��ا ل��م ن��ذك��ره ه�ن��ا ،إعادة
ال �ت��أك �ي��د وال �ت �ش ��دي ��د ع �ل��ى وج� � ��ود وحضور
وفعل العوامل املحلية والعوامل الدولية في
م�ج��ري��ات األح ��داث الكبيرة والتاريخية التي
ي�ع�ي�ش�ه��ا ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ح��ال �ي��ًا .وإذا كانت
ال �ع��وام��ل ال��داخ �ل �ي��ة ه ��ي األس� � ��اس ،م ��ن حيث
امل� ّب��دأ ،ف��ي إط�لاق ال�ح��دث أو ف��ي استمراريته،
ف��إن ال�ع��ام��ل ال�خ��ارج��ي م��اث��ل أي�ض��ًا :ف��ي صيغ
م��راق�ب��ة ،أو ت�ع��اط��ف ،أو دع��م أو ت�ح��ري��ض ،أو
تدخل سياسي وعسكري مباشر أو بواسطة
أجهزة األم��م املتحدة ومجلس األم��ن أو حلف
ّالناتو.
ّ
املحركة لألحداث،
إن معرفة طبيعة التناقضات
في شقيها الداخلي والخارجي ،أمر جوهري
ف ��ي ت �ح��دي��د ال �ب��رام��ج وامل� ��واق� ��ف ،وخصوصًا
ّ
الديموقراطية.
بالنسبة إلى القوى التقدمية
ّ
وال� �خ� �ل ��ل ف ��ي ه � ��ذا ال �ت �ح ��دي ��د ،ي ��رت ��ب مواقف
خ��اط �ئ��ة أو ال �ت �ح��اق �ي��ة وم� �ض � ّ�رة دائ� �م ��ًا ،على
ن �ح��و م ��ا ي �ح �ص��ل ف ��ي ال �ك �ث �ي��ر م ��ن الحاالت،
ّ
�وى الوطنية
راه�ن��ًا ّ.ي��ردد ع��دد م��ن ممثلي ا ّل�ق� ّ
حصل
ما ي��روج له فريق عربي ،من أن ك��ل ما
ً
ف��ي ال�ب�ل��دان ّالعربية ،ب��دءًا م��ن ت��ون��س وصوال
إل��ى ع �م��ان ،إن �م��ا ه��و ب�ف�ع��ل م��ؤام��رة خارجية
فصولها في واشنطن وتل أبيب .هكذا
حيكت ُ
ببساطة ،تلغى مبادرات الجماهير ومعاناتها
هي
وحقوقها ومطالبها ،وتصبح واشنطن ّ
ّ
امل�ت�ح��ك�م��ة ع �ل��ى ن �ح��و ق� ��دري ،ف��ي م �ص��ائ��ر كل
البلدان والساحات والشعوب.
ّ
وي� � ��ردد آخ� � ��رون ،م ��ن ال ّ �ت �ي��ار ال ��وط �ن ��ي ،كالمًا
ُ
ن�ق�ي�ض��ًا ،ي�ل�غ��ى م�ع��ه ك��ل دور ل�ل�ص��راع ،الدائر
في املنطقة وفي العالم ،الذي تنشط فيه قوى
الهيمنة ونهب الثروات والتنافس االقتصادي
والسياسي ،من أج��ل تعزيز مواقعها وزيادة
يختبر ال �ع��راق هذا
ن�ف��وذه��ا وح�ص�ص�ه��ا .أل��م
ِ
النوع األخير من مشاريع السيطرة بواسطة
الغزو واالحتالل والدمار والقتل ،دون أن يلغي
ذلك ،أبدًاّ ،
املبررات الداخلية الهائلة لالعتراض
ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام االس� �ت� �ب ��دادي ال� ��ذي ّك ��ان يديره
ّ
ص��دام حسني؟ وف��ي ليبيا ،ورغ��م ك��ل األسباب
ال�ك�ب�ي��رة ال��داف �ع��ة إل��ىّ االع �ت��راض ع�ل��ى سلطة
تتولى واشنطن وحليفاتها
الفرد املطلقة ،أال ّ
اآلن ،م�ح��اول��ة ال�ت�ح��ك��م ف��ي م�ج��ري��ات الصراع،
ب�م��ا ي�ت�ف��ق م��ع م�ص��ال�ح�ه��ا ،ف�ي�س�ت�م� ّ�ر القذافي
وس�ل�ط�ت��ه أو ي� ��زوالن ،ت�ب�ع��ًا مل��ا ق��د تستطيعه
ّاإلدارة األميركية وحلفاؤها األطلسيون؟
إن وض ��ع ال �ح��رك��ة ال��وط �ن �ي��ة الديموقراطية،
ب�ي�ن س� �ن ��دان ال��دك �ت��ات��وري��ة وم �ط��رق��ة الطامع
االستعماري ،هو أمر يجب
الغازي
ّ نْ
املغتصب نْ
َ
إيجابيي :ال للمحتل ،وال
بنفيي
الخروج منه
ّللدكتاتور!
إن ش�ع��وب�ن��ا ت�ن�ت�ف��ض اآلن م��ن أج ��ل الحرية.
يحصل ذلك ،بسبب القمع والقهر واالستئثار
وال �ن �ه��ب وال �ف �س��اد وال �ت �ب �ع �ي��ة ّ ،وأم� ��ور شائنة
أخ ��رى ت�م��ارس�ه��ا األن�ظ�م��ة ،ل�ك��ن ه��ذه األنظمة
ت�ت�ف��اوت ف��ي والء ات �ه��ا وف��ي عالقاتها م��ع قوة
الهيمنة العاملية املمثلة بواشنطن وحلفائها،
وخ� �ص ��وص ��ًا ب ��ال� �ق ��وة ال� �ع ��دوان� �ي ��ة إسرائيل
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ف��ي منطقتنا .وت �ق��ود واشنطن
ب�ع��د مفاجآتها وش��ر ّك��اء ه��ا ب�س�ق��وط حليفني
أساسيني لهما ف��ي ك��ل م��ن مصر (خصوصًا)
وت��ون��س ،ح��رب��ًا حقيقية ،لتقليص الخسائر
وإللحاق هزائم بقوى لم تمتثل إلمالءاتها في
حروبها األخيرة في املنطقة ،وخصوصًا غزو
العراق في  ،2003وغزو لبنان في  ،2006وغزة
ّأواخر ّ .2008
إن رؤي� ��ة ك ��ل ت �ل��ك ال �ع��وام��ل ف ��ي تناقضاتها
وت�ف��اع�ل�ه��ا ،ووف ��ق األح �ج��ام امل��وض��وع�ي��ة ،هي
م��ا ت�ج�ع��ل ال�ت�ح�ل�ي��ل « ّم�ل�م��وس��ًا» واالستنتاج
ص �ح �ي �ح��ًا وث� ��وري� ��ًا ،ألن� �ه ��ا ت �س ��اع ��د ،أساسًا،
ع �ل��ى ص �ي��اغ��ة امل��وق��ف وال �ب��رن��ام��ج الوطنيني
ال�ث��وري�ين ،م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر األك�ث��ري��ة الشعبية
واملصالح الوطنية في آن واح��د .أم��ا االكتفاء
بجانب واحد من املشهد ،ونفي الجانب اآلخر،
ّفلن ي�ق��ودا أب �دًا إل��ى تبيان الحقيقة التي قيل
إنها دائمًا ثورية.
* كاتب وسياسي لبناني

