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 طر�قة عمل النظام الطائفّي في لبنان وعالقتها �الفساد

 )*(األب صالح أبوجوده ال�سوعيّ 

 

 مقّدمة
، مطال�ًة بوضع ٢٠١٩تشر�ن األّول  ١٧تعالت أصواُت المنتفضین في ساحات لبنان وطرقاته یوَم 

در المال العاّم، في وقت بلغت أوضاع البالد المالّ�ة والنقدّ�ة حدٍّ للفساد ومحاس�ة المسؤولین عن ه
واالقتصادّ�ة حاّفة الهاو�ة؛ غیر أّن مشكلة الفساد مرت�طة ارت�اًطا وث�ًقا �طر�قة ممارسة الحكم في ظّل 

 �فهم تلك الممارسة. حتًماالنظام الطائفّي. لذا، فإّن محار�ة الفساد تبدأ 

ف على خلفّ�ة النظام الطائفّي الس�اسّي. �عكس الترتیب الطائفّي الطر�قة بدا�ًة، من الضرورّي التوقّ 
المألوفة التي اعتمدتها السلطاُت العثمانّ�ة لحّل األزمات في جبل لبنان وغیره من مناطق اإلمبراطورّ�ة، 

ًنا رئ�س��ا للمجتمعات، وتّمت قوننة األد�ان غیر المسلمة في ما ُسمِّ  ین مكوِّ ي بنظام "الِمّلة". وقد ُفهم الدِّ
فأص�حت المرجعّ�ة الدینّ�ة تمثِّل رعا�اها رسم��ا لدى السلطات الس�اسّ�ة. و�هذا المعنى، لم �ختر النظام 

                                                   
 .المشرق مدیر معهد اآلداب الشرق�َّة في جامعة القّد�س یوسف، ومدیر مجّلة  )*(
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ین مكّون المجتمع  الطائفّي أحٌد، بل فرض نفسه �صفته مالزًما طر�قة التفكیر التي تجعل من الدِّ
اللبنانّي الذي ص�غ في ضوء الدستور الفرنسّي األساسّي. لذا، ل�س غر�ً�ا أن نجد في الدستور 

الد�موقراطّي اللیبرالّي، موادَّ توصي بترتی�ات طائفّ�ة و�ن �صفة مؤّقتة، بل وحّتى نجد أّن میثاق العام 
 الوطنّي، غیر المدّون، أص�ح جزًءا ال یتجزَّأ من الممارسة الس�اسّ�ة اللبنانّ�ة، بل عمادها. ١٩٤٣

ع في الحكم سلً�ا على هذه الص�غة الطائفّ�ة، وفي الوقت عینه، �جب أن ولكن �جب أّال نتسرّ 
نتحاشى اعت�ارها أمًرا واقًعا ال یتغّیر. فثّمة مجتمعات �ثیرة عرفت اختالفات دینّ�ة أو ثقافّ�ة أو عرقّ�ة 

لت إلى ص�غ حلٍّ مماثلة في إطار ما ُ�سمَّى �الد�موقراطّ�ة التوافقّ�ة. وُتبیِّن خبرات �عض البلدان أّن  توصَّ
هذه الد�موقراطّ�ة تنجح في صهر مكّونات المجتمع تدر�ج��ا، واالنتقال إلى الد�موقراطّ�ة العددّ�ة، إذا َحُسَن 

معروفة، وُتمارس عندنا، ولكن �شكل ناقص وغالً�ا منحرف. �مكن  وم�ادئ هذا التطبیق تطب�قها.
 اختصار هذه الم�ادئ �أر�عة: 

، ثانً�امختلف مكّونات المجتمع �ي �حكموا من خالل ائتالف أو تكّتل �بیر؛ و ، تعاون قادةأوًَّال 
یتو)، من دون أن �عني ذلك شّل آل�َّة ڤإمكان لجوء أعضاء التكّتل، حّتى األقلّ�ات ف�ه، إلى حّق النقض (ال

، االستقالل ارا�عً ، التمثیل النسبّي الذي �ضمن مشار�ة الجم�ع في الهیئات التنفیذّ�ة؛ وثالًثاالحكم؛ و
الذاتّي الذي �مكن أن یّتخذ شكل الّالمر�زّ�ة اإلدارّ�ة. في النمسا وهولندا، أدَّى العمل �الد�موقراطّ�ة 
التوافقّ�ة التدر�جّي والواعي، أي ط�ًقا لخطط عمٍل وطنّ�ة وضعها س�اسّیون ومفّكرون یتحّلون بروح وطنّ�ة 

لمجموعة، و�لى تخف�ف التوّتر الذي ساد مكّونات جامعة، إلى تحر�ر المواطن الفرد من ه�منة ا
إلى تغلیب المصلحة العاّمة في فكر المواطنین وانتمائهم إلى وطنهم على �ّل أمر  المجتمَعین، وصوًال 

آخر. فالنهج الس�اسّي المتَّ�ع في البلَدین المذ�ورَ�ن لم �سَع إلى التوافق على األمور الخالفّ�ة فحسب، بل 
على خطوات عملّ�ة تنقل المواطنین من حالة الع�ش مًعا �أمٍر واقع، إلى الع�ش مًعا �حالٍة التوافق أ�ًضا 

 حیوّ�ة یتكامل فیها الجم�ع و�جدون فیها خیرهم المشترك.

 مشكلة العمل الس�اسّي في لبنان - أوًَّال 
ون اللبنانّیون سبیل أّما السؤال الذي ُ�طرح في إطارنا اللبنانّي، فهو التالي: لماذا لم �سلك الس�اسیّ 

تجاوز الد�موقراطّ�ة التوافقّ�ة؟ إّن األس�اب، بال شّك، �ثیرة؛ منها ما هو داخلّي، ومنها ما هو خارجّي 
یّتصل �أزمات المنطقة، بدًءا بتأس�س دولة إسرائیل وما ت�عها من تهجیر الفلسطینّیین الذین استقبلهم لبنان 

اآلتي إلینا من الجمهورّ�ة العر�ّ�ة المّتحدة، ومن ثّم العمل العسكرّي  �مئات اآلالف، مروًرا �المّد الناصريّ 
الفلسطینّي انطالًقا من جنوب لبنان، حّتى احتالل لبنان من ِقَبل إسرائیل وسور�ا لسنوات طوال، وانتهاًء 

 ش�عّي. –�المواجهة بین المملكة العر�ّ�ة السعودّ�ة و�یران التي تّتخذ شكل صراٍع سنّي 

خّص الس�اسات الداخلّ�ة، من الثابت أّن تطّور النظام في االّتجاه السل�م غائب منذ ما قبل  في ما
اّتفاق الطائف، �استثناء الخبرة الشهابّ�ة التي �انت استثناًءا. فالتوافق اّتخذ شكل محاصصة ومحافظة 

ن شأنها أن تخلق عند على توازنات دق�قة بین زعامات الطوائف، ولم �جِر التر�یز على العناصر التي م
 اللبنانّیین وعً�ا وطن��ا واحًدا عابًرا المذهبّ�ة والطائفّ�ة والوالء التقلیدّي للزعامات.
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د على عّلة وجود  وفي أعقاب اّتفاق الطائف، ازداد المشهد تعقیًدا: ففي حین أّن هذا االّتفاق شدَّ
مه، فقد فاقم من وهن الدولة في ممارسة حكم لبنان، والمقصود بها إرادة الع�ش مًعا، وعلى استحالة تقس�

سات، وأّزمت طر�قة اّتخاذ القرارات،  مر�زّي قوّي �سبب آلّ�ة الحكم (الترو�كا) التي أضعفت دور المؤسَّ
وضاعفت من الز�ائنّ�ة والمحاصصة، ومن حّدة المزاحمة على التمثیل الطائفّي. وقد انعكست هذه 

��ا خطیًرا على مستوى الساحة الس�اسّ�ة اللبنانّ�ة عاّمة، وصراًعا مر�ًرا داخل المزاحمة تقس�ًما طائف��ا ومذهب
 الطوائف نفسها �غ�ة مصادرة تمثیلها.

والمشكلة األخرى هي موقف العدید من المرجعّ�ات الس�اسّ�ة من اّتفاق الطائف نفسه. فتلك 
ّتفاق، وقبلت �ه مرغمًة، إذ �ان السبیل الوحید إل�قاف الحرب. لذا، فهو لم المرجعّ�ات لم تقتنع بهذا اال

 یوفِّر أسس السالم واالستقرار واالزدهار. لقد �ان الطر�قة الوحیدة المتاحة لتحاشي األسوأ.

أن ینتهجوا طر�ق  - وهل ما زال بوسعهم –ولكن �الرغم من �ّل هذا، هل �ان �مكن المسؤولین 
جّي من الد�موقراطّ�ة التوافقّ�ة؟ الجواب هو نعم �كّل تأكید؛ ولكن، و�ا لألسف، ل�س هذا ما الخروج التدر�

التسو�ات المكسبّ�ة المألوفة في الس�اسة اللبنانّ�ة، حصل و�حصل. فمع بروز ظاهرة الترو�كا، تفاقمت 
اء الثالثة، وأص�ح وُأخضع عمل مجلس الوزراء ومجلس النّواب وسائر المؤّسسات الرسمّ�ة لتفاهم الرؤس

عمُل الوزارات والمؤّسسات العاّمة مرت�ًطا م�اشرة �مرجعّ�ات الموّظفین، ول�س �القانون. وال عجب أن 
ساُتها في �ّل مرَّة �ختلف فیها الرؤساء. و�التالي، ست�قى األوضاع  تع�ش البالد أزمًة شدیدًة وُتشّل مؤسَّ

محاصصات تشمل �ّل القطاعات من دون استثناء،  في لبنان تراوح بین تسو�ات مكسبّ�ة ضّ�قة أو
 وتوّترات أو أزمات تعّرض البالد للفوضى وتدخلها في المجهول.

 الفساد المتفاقم في لبنان - ثانً�ا
هذه هي نتائج امتهان الس�اسّیین في لبنان برغماتّ�ًة طائفّ�ًة مكسبّ�ة �عیدة �لَّ الُ�عد عن برغماتّ�ة 

 روج من حلقة الطائفّ�ة المفرغة. وفاعلو الخیر هم الذین یتقنون تدو�ر الزوا�ا وصوالً وطنّ�ة تفتح آفاًقا للخ
إلى ص�اغة مخارج لألزمات تتضّمن نقائَص، بل وتجاوزات قانونّ�ة ودستورّ�ة. فالحّل الوحید الممكن ی�قى 

السائدة تعني عمل��ا عدم . وهذه البرغماتّ�ة تفاهم��ا، و�التالي تهم�ش الدستور والقانون تهم�ًشا متواصًال 
تخرقها من حین إلى تغییر أّي شيء في الخلفّ�ات. فحاالت الحذر ت�قى قائمة بین المرجعّ�ات الس�اسّ�ة، 

حین مصالحات ظرفّ�ة أو تفاهمات على محاصصات �فرضها تقاطع المصالح الضّ�قة في استحقاقات 
اتّ�ة اللبنانّ�ة وسیلًة تهدف إلى تطو�ر النظام، بل معّینة، وتملیها تقاطع الظروف الخارجّ�ة. ل�ست البرغم

 �اتت غا�ة �حّد ذاتها.

إّن نظام لبنان الطائفّي ُ�ضعف الشعور �االنتماء الوطنّي الجامع، وُ�سّهل استمرار اإلقطاعّ�ة 
ى بیئتها)؛ الس�اسّ�ة (�معنى الكلمة التقلیدّي و�معنى القوى التي تفرض نفسها إیدیولوج��ا أو أمًرا واقًعا عل

هذه اإلقطاعّ�ة التي ی�قى هدفها النهائّي ورّ�ما األوحد خدمة المصلحة الشخصّ�ة أو اإلیدیولوجّ�ة التي 
تمثِّل في ذهن اإلقطاعّیین، بوعي أو بال وعي، المصلحة العاّمة بل والخیر العاّم، وتنط�ع �النزعة الفطرّ�ة 

الخصم. لذا، فال عجب أّال �كون بید اللبنانّیین حیلٌة -خرالشائعة في المجتمعات التقلیدّ�ة إلى إلغاء اآل
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سوى انتظار نتائج سعي مرجعّ�اتهم الس�اسّ�ة؛ فإذا توّصلت هذه المرجعّ�ات إلى اّتفاق یتنّفسون الصعداء، 
 ١٧و�ذا سلكت طر�ق المواجهة، ینجّرون �الرغم من أنفهم إلى التقاتل. وفي هذا الصدد، تمّثل انتفاضة 

، إذ إّنها حقَّقت خرَق هذا المنطق السائد، و�ن لم تقِض عل�ه �الكامل، لما ّول تغییًرا هائًال تشر�ن األ
أظهرته من رفٍض �امٍل للطائفّ�ة والس�اسات التقلیدّ�ة. إذ إّن أحًدا من تلك الق�ادات لم �جد مكاًنا له في 

 أوساط المنتفضین.

متفاوتة و�أشكال متعّددة، في جم�ع  في ما خّص الفساد، �مكن مالحظة ممارساته، بدرجات
المجتمعات وفي مختلف األزمنة. ولكّنه �كتسب في اإلطار اللبنانّي طا�ًعا متفاقًما مزمًنا �سبب ارت�اطه 
�الذهنّ�ة الطائفّ�ة التي تسود الوسط الس�اسّي، والتي تخلُق حكًما جو�ا مؤاتً�ا النتشار الفساد. إذ إّن عمل 

ة، �ما سلف القول، یتوّقف على تسو�ات أو مساومات بین الالعبین األقوى على المؤّسسات الدستور�ّ 
أساس التراضي أو المحاصصة، ول�س على أساس احترام الدستور والقوانین. وعندما �ص�ح التراضي 

 والمحاصصة وسیلًة إلى حلِّ النزاعات وسّن القوانین الجدیدة، تص�ح البالُد في حلقِة فساٍد مفرغة.

 جاستنتا
یتطّلب التخّلص من الفساد انتهاج س�اسة تسیر في البالد على طر�ق تطو�ر النظام تطو�ًرا مستمر�ا 

ر من �ّل والء طائفّي أو مذهبّي  وصوًال  إلى ق�ام د�موقراطّ�ة لیبرالّ�ة، �كون عماُدها المواطن الفرد المتحرِّ
مؤّسسات. و�لوغ هذا الهدف �فترض إنتاج أو عائلّي، والمدرك واج�اته وحقوقه في ظّل دولة القانون وال

ط�قة س�اسّ�ة جدیدة مؤمنة �ه. لذا، تقع المسؤولّ�ة اُألولى على حسن اخت�ار المواطنین مسؤولیهم في 
االنتخا�ات التشر�عّ�ة أ��ا �ان شكل قانون االنتخاب. ومّما ال شّك ف�ه أّن شر�حًة �بیرة من اللبنانّیین التي 

 الفّعالة تشر�ن األّول، قادرة على المساهمة ١٧لطائفّ�ة والمذهبّ�ة �طر�قة مذهلة في تجاوزت االنقسامات ا
 في هذا الس�اق.

ومن ثّم، �مكن المجتمع المدنّي الذي أظهر حیوّ�ًة في االنتفاضة أن یدعم عمل القضاء، من خالل 
منّظمات المجتمع المذ�ور  التشّدد في مطالبته �محاس�ة المسؤولین عن الفساد وهدر المال العاّم. و�مكن

سات العامَّة  نفسه المتحّررة من �ّل والٍء طائفّي أو زع�مّي أن تلجأ إلى رقا�ة األداء الحكومّي وسائر المؤسَّ
رقا�ة فعَّالة وحثیثة، و�مكنها اإلفادة من مساعدة منّظمات المجتمع الدولّي وخبراته في هذا الخصوص. 

ن �ضغط �قّوة �اّتجاه إقرار قانون أحوال شخصّ�ة واحدة لجم�ع اللبنانّیین، وأخیًرا، �مكن المجتمع المدنّي أ
 و�قرار قانون الزواج المدنّي االخت�ارّي.


