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رأي

من مرحلة املواجهة مع األجهزة في الجيش
ّ
واألم ــن إلــى مساندتها .عـ ّـجــل ذلــك فــي تفكك
التحالفات التي قادت املواجهات السابقة مع
نظام مـبــارك واملجلس العسكري واإلخ ــوان،
لـتـبــدأ مــرحـلــة االنـقـســامــات الـتــي ّأدت عمليًا
ّ
لتسيد الجيش الكامل للمشهد تحت عنوان
ق ـيــادة املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة الـجــديــدة وإنـجــاز
االس ـت ـح ـقــاقــات الــدس ـتــوريــة ال ـثــاثــة (كـتــابــة
الدستور واالستفتاء عليه ،انتخاب الرئيس
ّ
وبعده البرملان) .والحال أن هذا التطور أتى
ليؤكد عــدم فهم الـثــوريــن ل ــدور الجيش في
ّ
مستمر معه
الـثــورة ،وليوصلهم إلــى صــدام
وم ــع الـقـطــاعــات الشعبية الــداعـمــة ل ــه ،وهــي
ّ
بالفعل كبيرة ،وال تــزال على األرج ــح تشكل
غالبية ضمن املجتمع املصري على الرغم من
تـضـ ّـررهــا مــن سياسات النظام االقتصادية
ـرة .امل ـعــارضــة لــم تـلـمــس ه ــذا الـتـحـ ّـول
األخ ـي ـ ّ
جيدًا وفضلت االستمرار في سياسة االعتماد
ع ـلــى الـج ـيــش كـظـهـيــر مل ـعــارك ـ ّهــا الـسـيــاسـيــة
بـيـنـمــا كـ ــان ّهـ ــذا األخ ـي ــر ي ـحــضــر «ال ـب ــدي ــل»
ال ـجــاهــز لـتـلــقــف فـشــل امل ـعــارضــة فــي تكوين
جسم سياسي ّ
موحد قادر على الحلول بدل
ً
اإلخ ــوان واملجلس العسكري السابق .أصــا
ُ
ّ
الـثــورة كانت تضمر في محطاتها املختلفة
ً
ً
اح ـت ـمــاال م ـمــاثــا ،وإذا نـظــرنــا إل ــى مـســارهــا
ّ
بــأثــر رجـعــي فسنجد أن تـحــرك الـجـيــش في
 30يــونـيــو والح ـقــا فــي  3يـّـولـيــو ك ــان حتميًا
ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى دوره الـ ـت ــدخـ ـل ــي الـ ـف ــاع ــل فــي
ّ
املؤسسة
يناير ،وال ــذي تـ ّـم بموجبه تحييد
ّ
املستمرة مع األمن
العسكرية عن املواجهات
ووزارة الداخلية ووضـعــه عمليًا فــي مرتبة
الـنــاظــم إلي ـقــاع ال ـث ــورة .حـصــل ذل ــك بتواطؤ
كامل مع الثوريني من التيارات املختلفة ،ولم
ّ
تشذ عن هذا السياق إال املواجهة التي قادت
ّ
إلى مذبحة ماسبيرو ،والتي لم يترتب عليها
ف ــي الـحـقـيـقــة ّ
أي أث ــر جـ ـ ّـدي لـجـهــة مـســاء لــة
الجيش أو التشكيك بدوره السياسي .كل ذلك
ّ
يؤكد استحالة إخراجه -أقله حاليًا -من دوره
الفاعل في صياغة املعادلة السياسية التي
أعقبت ّ
تنحي مـبــارك ،فــالـثــورة التي قادتها
طليعة من الطبقة الوسطى املصرية قبل أن
ّ
تنضم إليها قطاعات شعبية أخــرى لم تكن
ّ
تستهدفه .وحصول استهدافات معينة له في
مراحل مفصلية من ّ
تطور الفعل االحتجاجي
لم تأت في سياق القطيعة معه سياسيًا ،بل
الستيعاب فائض ّ
القوة العسكري الذي نتج
عــن انـخــراطــه املـبــاشــر فــي العمل السياسي.
ّ
واألرجح أن من كان يقوم بهذا الفعل أو يدعو
إل ـيــه ي ـعــرف ت ـمــامــا حـ ــدود ف ـع ـلــه ،وبــالـتــالــي
ي ــدرك استحالة إخ ــراج الجيش مــن املعادلة
السياسية بعدما أدخـلـتــه إليها ال ـثــورة من
ّ
ال ـبــاب الـعــريــض .ولــذلــك ظ ــل املـسـعــى لفرض
رقــابــة على أدائ ــه (املطالبة بمنع املحاكمات
ال ـع ـس ـكــريــة لـلـمــدنـيــن وإخـ ـض ــاع مـيــزانـيـتــه
املالية لرقابة برملانية وشعبية) مصحوبًا
ب ـ ــإدراك مل ـح ــدودي ــة األدوات املـسـتـعـمـلــة في
ّ
مــواج ـه ـتــه ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل احـتـضــانــه
شعبيًا وع ــدم الـتـفــريــق كـمــا يـجــب بــن دوره
ّ
كمؤسسة لحماية الـبــاد والشعب والــدولــة
وقيادته السياسية املباشرة ملرحلة ما بعد
ّ
يسهل هــذا اإلدراك حصول
اإلخ ــوان .وربـمــا
مراجعات في صفوف «رموز يناير» لطبيعة
العالقة بني الجيش وأجهزة الدولة من جهة
وبينه وبــن حركات االحتجاج املختلفة من
جـهــة أخـ ــرى ،بـحـيــث ُيـفـهــم دوره ف ــي سـيــاق
ً
تـطـ ّـوره التاريخي ،أي بوصفه أداة أساسية

لقيادة الــدولــة املصرية .واملقصود بالقيادة
َ
املباشرة للسلطة فحسب،
املمارسة
هنا ليس
ِ
بــل أيـضــا استيعاب هــذا الجسم فــي مراحل
ت ـط ـ ُّـو ِره املـخـتـلـفــة ملـجـمــل ال ـح ــراك السياسي
واالجتماعي الــذي ّ
تمر به البالد ،ليس فقط
منذ قـيــام ث ــورة يوليو واسـتـيــاء «الضباط
األحرار» على السلطة ،بل منذ إعادة تأسيسه
عـلــى يــد مـحـمــد عـلــي بــاشــا فــي أوائـ ــل الـقــرن
التاسع عشر.

استحالة التغيير في مواجهته

ّ
إذا حصل ذلك ُ
فسيقرأ تدخله في الثورة من
ُ
منظور أكـثــر موضوعية ،وســيـعــاد االعتبار
إل ـي ــه ل ـيــس ك ــدول ــة داخ ـ ــل ال ــدول ــة ك ـمــا يـقــول
البعض وإنما كناظم رئيسي إليقاع الحياة
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة في
الـبــاد .فــي ضــوء هــذا املنظور يصبح ممكنًا
فـهــم إدارتـ ــه املـسـتـمـ ّـرة لـلـتـغـيـيــرات فــي مصر
ع ـل ــى قـ ــاعـ ــدة املـ ـش ــارك ــة ال ـف ــاع ـل ــة فـ ــي إع ـ ــادة
صـيــاغــة ال ـن ـظــام ،سـ ـ ً
ـواء بــاالت ـفــاق مــع الـقــوى
ال ـت ــي ت ـق ــود امل ــرح ـل ــة جــزئ ـيــا أو بــاالخ ـتــاف
معها ومجابهتها .هكذا ،يصبح هو «محور
ً
ا َل ـح ــراك ال ـس ـيــاســي» ب ــدال م ــن األح ـ ــزاب الـتــي
ّ
وتهمشت منذ زمن ،بحيث ال يحصل
ض ُعفت
ّ
أي تـغـيـيــر أو ثـ ــورة أو ان ـق ــاب إال بــاالتـفــاق
معه ،وحني يجرى «تـجــاوزه» كما حصل في
َ
ّ
بعض محطات يناير ُ«يعزل» «املتجاوزون»
ّ
مــن ال ـنــاس قـبــل مــؤسـســات الـنـظــام والــدولــة،
ّ
ويجرى إفهامهم أن وزنهم السياسي مرتبط
بالفاعلية التي تتيحها املرحلة ،وهي حتمًا
ل ـي ـس ــت ولـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـج ـيــش
ومـ ّ
ـؤس ـســاتــه .سـيـصـ ّـعــب ذل ــك بــالـطـبــع قـيــادة
ّ
ّ
اعتراض جدي على أداء السلطة التي يتولها
السيسي ،ولكنه في املقابل سيضع املعارضة
ّ
أمــام خـيــارات أكثر واقعية ،في ظــل افتقادها
مل ـع ـظــم أدوات ال ـع ـمــل ضـ ـ ّـد ال ـس ـل ـطــة ،وع ـلــى
مماثلة لقاعدة
رأسها امتالك قاعدة شعبية
ِ
ال ـن ـظ ــام .الـفــاعـلـيــة ه ـنــا مــرتـبـطــة بــاسـتـعــادة
املـبــادرة من الجيش عبر تحييده من جديد،
وإق ـ ـنـ ــاع ال ـف ـئ ــات الـ ـت ــي تـ ـ ّ
ـؤيـ ــده ب ـم ـشــروع ـيــة
ّ
االحتجاج الجزئي واملـتـ ّ
ـدرج ضــد انحيازات
السلطة االقتصادية واالجتماعية .لن يحصل
حملة من هنا أو من هناك وال حتى
ذلك عبر
م ــن خ ــال ت ـبـ ّـنــي الـ ـق ــرار ال ـق ـضــائــي ال ـخ ـ ّ
ـاص
بتيران وصنافير (عـلــى أهميته البالغة في
إطالق مسار يكون فيه للقواعد الشعبية دور
أســاســي) .هــذه االنـتـصــارات ستبقى جزئية
ُ
وغير مترابطة مــا لــم تــوضــع فــي سياق عام
يـقــود «االح ـت ـجــاج» ،وال يـكــون هــذه امل ـ ّـرة في
مــواجـهــة قــواعــد الـجـيــش الشعبية بــل «إلــى
جــانـبـهــا» .ثـ ّـمــة صعوبة بالغة فــي فهم هذه
املـ ـع ــادل ــة ،ك ــون ـه ــا ت ـض ــع ال ـج ـي ــش وق ــاع ــدت ـ ًـه
فــي صـلــب ّ
أي عملية تغيير آت ـيــة ،مشترطة
ل ـح ـصــول ـهــا عـ ــدم املـ ـس ــاس ب ــه وبـمــرجـعـيـتـ ًـه
ال ـتــي تـعـتـبــر ف ــي ال ـحــالــة امل ـصــريــة مــرجـعـيــة
للدولة والشعب معًا .ولكن تجارب السنوات
ّ
املاضية تؤكد أن عــدم فهم هــذه املعادلة هو
ّ
الذي أضعف الحركة االحتجاجية ،وعزز من
م ــواق ــع خـصــومـهــا داخ ــل مـ ّ
ـؤس ـســات الــدولــة
املـخـتـلـفــة ،وه ــو ع ـلــى األرج ـ ــح م ــا سيحصل
م ـجــددًا مــع ال ـح ــراك ال ــذي ي ـقــوده خــالــد علي
مــا لــم يـسـتــدرك أخـطــاء املــرحـلــة الـســابـقــة في
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ـيــش ومـ ــن ورائـ ـ ــه ال ـقــاعــدة
ّ
الشعبية العريضة الـتــي تشكلت حــولــه إثر
استعادته السلطة من اإلخوان.
* كاتب سوري

قانون انتخاب جديد؟
قبل مجلس النواب (قبل انتهاء مدة واليته)
بإصدار املراسيم االشتراعية.
في لبنان ثالث سوابق عمدت فيها املجالس
ال ـن ـيــاب ـيــة إل ـ ــى ت ـف ــوي ــض ال ـح ـك ــوم ــة إص ـ ــدار
املــراسـيــم االشـتــراعـيــة ط ــوال فـتــرة ال ـفــراغ في
السلطة االشتراعية بعد حل املجلس النيابي
وهي:
أ -ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس كـمـيــل كـمـيــل شـمـعــون
أقــدمــت حـكــومــة الــرئـيــس صــائــب س ــام على
حــل مجلس ال ـنــواب املنتخب فــي ع ــام 1951
ب ـتــاريــخ  3أي ــار ( 1953ق ـبــل ان ـت ـهــاء والي ـتــه)
واستمر الفراغ في السلطة االشتراعية حتى
بــدء دورة املجلس املنتخب الجديد بتاريخ
 12آب .1953

ب -ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس ف ـ ــؤاد ش ـه ــاب أقــدمــت
ّ
ح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس رشـ ـي ــد ك ــرام ــي ع ـل ــى ح ــل
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي امل ـن ـت ـخــب ف ــي عـ ــام 1957
ب ـت ــاري ــخ  4أيـ ــار(1960ق ـ ـبـ ــل ان ـت ـه ــاء والي ـت ــه)
واسـتـمــر ال ـفــراغ فــي السلطة املشترعة حتى
ب ــدء دورة املـجـلــس املنتخب الـجــديــد فــي 18
تموز .1960
ج -وف ــي عـهــد الــرئ ـيــس ف ــؤاد ش ـهــاب أقــدمــت
ح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس رشـ ـي ـ َـد ك ــرام ــي ع ـل ــى حــل
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي امل ـن ـتــخــب ف ــي عـ ــام 1960
بتاريخ  20شباط  1964واستمر الـفــراغ في
السلطة االشتراعية حتى بدء دورة املجلس
َ
املنتخب في  8أيار .1964
*كاتب لبناني
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في التعاطي
مع المثلية
اياد المقداد *
ف ــي ســاب ـقــة م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل أصـ ــدر الـقــاضــي
امل ـن ـفــرد ال ـج ــزائ ـ ّـي ف ــي امل ـ ّـن رب ـي ــع ّمـعـلــوف،
حكمًا قضى بإبطال التعقبات بحق مثليني
وم ـت ـح ــول ــن ج ـن ـس ـيــا ُادع ـ ـ ــي ع ـل ـي ـهــم س ـن ـدًا
للمادة  534من قانون العقوبات ،وهي املادة
ً
ُ
التي تستخدم عادة ملالحقة املثليني جزائيًا.
م ــؤك ـدًا ع ـلــى «ح ــق مـثـلـيــي ال ـج ـنــس بــإقــامــة
عالقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه
من الناس ،دون أي تمييز لجهة ميولهم ،إذ
ذلك من أبسط الحقوق الطبيعية اللصيقة
بهم كبشر».
مشيرًا إلى أن «منظمة الصحة العاملية» قد
ّ
ّ
الجنسية ليست اضطرابًا
املثلية
اعتبرت أن
أو مــرضــا ،وبــالـتــالــي ال تتطلب عــاجــا« ،ال
س ـي ـمــا م ــا ي ـس ـمــى بـ ـع ــاج ــات اإلص ـ ـ ــاح أو
ال ـت ـح ــوي ــل ال ـج ـن ـس ــي» ،م ــؤكـ ـدًا ف ــي امل ـقــابــل
أن «م ــن ش ــأن ح ــرم ــان مـثـلـيــي ال ـج ـنــس من
حقهم الطبيعي في إقامة عالقات حميمية
فيما بينهم دون تمييز أو تدخل مــن أحــد،
أن يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى إل ــزامـ ـه ــم ب ـم ــا ه ــو م ـخــالــف
لطبيعتهم ليتناسب مــع طبيعة األكـثــريــة،
وب ــال ـت ــال ــي م ـن ـع ـهــم م ــن ال ـت ـم ـتــع بـحـقــوقـهــم
اللصيقة بشخصهم واستباحتها ،ما يشكل
خــرقــا ألب ـســط ح ـقــوق اإلن ـس ــان املـكــرســة في
الدستور اللبناني وشرائع حقوق اإلنسان
العاملية» .وقد أدى هذا الحكم وما استتبعه
من تفسيرات قانونية إلى سلسلة من ردود
الفعل التي يبدو أنها ستفتح الباب واسعًا
ّ
الحدة.
لجدل قد ال يخلو من
أول امل ـت ـصــديــن ل ـه ــذا ال ـح ـكــم ك ــان ــت «هـيـئــة
علماء املسلمني» في لبنان ،إذ أصدرت بيانًا
مشتركًا مع «اتحاد الحقوقيني اإلسالميني»
والـتـجـمــع الـلـبـنــانــي لـلـحـفــاظ عـلــى األس ــرة،
قالت فيه إن القرار «ضــرب بعرض الحائط
م ـ ــا قـ ـ ـ ّـررتـ ـ ــه ج ـم ـي ــع ال ـ ـشـ ــرائـ ــع الـ ـسـ ـم ــاوي ــة،
وال ـع ـقــول ال ـسـ ّ
ـويــة ،واألع ـ ــراف املــرعـ ّـيــة ،ومــا
ّ
نص عليه القانون اللبناني من تجريم هذه
الفعلة النكراء ،وهــذا السلوك املشني ،الذي
حــدد عقوبتها ّ
بنص امل ــادة  534مــن قانون
ال ـع ـقــوبــات الـلـبـنــانــي ب ـقــولــه« :ك ــل مجامعة
على خالف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس
سنة واحدة».
إن بـحـثــا ع ــن امل ـث ـل ـيــة وال ـت ــي ه ــي بـتـعــريــف

النزعات المثلية يزداد تفاقمها
في مجتمعات يسودها االضطراب
والتغييرات السريعة
ب ـس ـيــط ان ـ ـجـ ــذاب ال ـش ـخ ــص إلـ ــى أش ـخ ــاص
مـ ــن ن ـف ــس ال ـج ـن ــس روم ــانـ ـسـ ـي ــا وعــاط ـف ـيــا
وم ــا يـسـتـتـبـعــه ذل ــك م ــن م ـمــارســة جنسية
لـ ـي ــس أمـ ـ ـ ـرًا م ـس ـت ـح ــدث ــا بـ ــل هـ ــو غ ـ ـ ــارق فــي
الـقــدم وتحفل بــه كتب ال ـتــراث الـعــاملــي على
تنوعها بما ذلك التراث العربي اإلسالمي،
الرغم من أن منظمة الصحة العاملية
وعلى ّ
ل ــم ت ـصــنــف ال ـحــالــة امل ـث ـل ـيــة ك ـم ــرض ،إال أن
التفسير الـطـبــي الـشــائــع هــو مـجـمــوعــة من
األس ـب ــاب الـبـيــولــوجـيــة والـبـيـئـيــة هــي الـتــي
تؤدي إلى ظهور حاالت مماثلة وبعيدًا عن
التفسير البيولوجي الــذي يــرى فــي املثلية
ً
خـلــا هرمونيًا وفــي التركيبة الجسمانية
ذاتـ ـه ــا ،ف ـقــد أج ـم ــع ع ـل ـمــاء ال ـن ـفــس ع ـلــى أن
امليول الجنسية نحو الجنس املماثل تعود
إلى عوامل معقدة ومتداخلة ،ويرجع علماء
النفس ال ـشــذوذ الجنسي لـعــدة أسـبــاب في
العقل الــاواعــي لإلنسان إن أمـكــن عالجها
تخلص املـثـلــي مــن حــالــة ال ـشــذوذ الجنسي
وأهم هذه األسباب:
ق ـســوة األب :وال ـت ــي ت ـكــون سـبـبــا ف ــي ن ــزوع
ال ـش ـخ ــص امل ـث ـل ــي إل ـ ــى ت ـع ــوي ــض ال ـعــاط ـفــة
املـفـتـقــدة عــن طــريــق وســائــل إش ـبــاع ش ــاذة،
وهي االنحراف لنفس جنسه.
االعتداء على املثلي وهو طفل :وهنا يحدث
للطفل أمران ،إما حالة انطواء عن املجتمع.
أو حـ ــالـ ــة تـ ــوحـ ــد م ـ ــع الـ ـشـ ـخ ــص امل ـع ـت ــدي
ويتحول إلى مثلي.

البحث عن لــذة بديلة :وهــي حالة قد يصل
إلـيـهــا مــن ال يستطيع إش ـبــاع رغـبــاتــه بعد
ملله من الجنس الطبيعي
وال شك أن النزعات املثلية يزداد تفاقمها في
مجتمعات يسودها االضطراب والتغييرات
السريعة ،إضافة إلى حيرة االنتماء في زمن
التقلبات االجتماعية والسياسية العنيفة،
وقد تكون في بعضها ناجمة عن حاالت من
الـغـضــب واإلح ـبــاط مــن واق ــع مـعــن ،وبـهــذه
الحالة تكون املثلية كتعبير ردة فعل عنيفة
وصادمة في مواجهة قيم املجتمع.
يستنكر األخــاقـيــون والتقليديون وأغلب
املـ ـت ــديـ ـن ــن فـ ــي الـ ـع ــال ــم امل ـ ـمـ ــارسـ ــة امل ـث ـل ـيــة
ً
بــاع ـت ـبــارهــا ف ـع ــا ش ـ ــاذًا ي ـنــاقــض ال ـقــانــون
الـطـبـيـعــي ويـسـتـفــز الـ ــذوق ال ـع ــام ،ب ــل إنـهــا
م ـم ــارس ــة ت ـت ـح ــدى ال ـس ـم ــاء وفـ ــق امل ـفــاه ـيــم
اإلســامـيــة .وعـلــى الــرغــم مــن أن املجتمعات
الغربية قد تجاوزت األمــر باعتباره خيارًا
ف ــردي ــا ي ــدخ ــل ض ـمــن ال ـح ــري ــات الـشـخـصـيــة
ّ
الـتــي يحميها الـقــانــون ،إال أن التشريعات
اإلســامـيــة تــرى ض ــرورة قتل املـثـلــي( .اتفق
ال ـف ـق ـهــاء ع ـلــى أن ح ــد الـ ـل ــواط ع ـلــى الـفــاعــل
وامل ـ ـف ـ ـعـ ــول الـ ـقـ ـت ــل ،وكـ ـ ـ ــان كـ ــل مـ ــن ال ـف ــاع ــل
ً
واملفعول عاقال بالغًا مختارًا ،وال فرق بني
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
أن يكون كل منهما محصنًا أو غير محصن،
أو مسلمًا أو غير مسلم) .وينبغي اإلشــارة
أن ج ـم ـيــع الـ ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة ال ـت ــي تـعـتـمــد
الـتـشــريــع اإلس ــام ــي كــدسـتــور تـتـشــارك في
الـنـظــرة ذاتـهــا وال ف ــرق .أمــا بــابــا الفاتيكان
فله نظرة مختلفة فهو ال يشجع وال يدين
املـ ـم ــارس ــة امل ـث ـل ـي ــة ،ل ـك ـن ــه ي ــدع ــو إل ـ ــى ع ــدم
تهميش املثليني وإلى االعتناء بهم.
فـ ــي ل ـب ـن ــان ت ـل ـح ــظ امل ـ ـ ــادة  534مـ ــن ق ــان ــون
ال ـع ـقــوبــات ال ـل ـب ـنــانــي ح ـظــر إق ــام ــة عــاقــات
جنسية مــع مــا «يـخــالــف قــوانــن الطبيعة»
ويـ ـع ــاق ــب م ـخ ــال ـف ـه ــا ب ــال ـس ـج ــن مل ـ ــدة س ـنــة.
مــن الـنــاحـيــة الـعـمـلـيــة .وم ــن نــافــل ال ـقــول إن
امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي ع ـل ــى اخـ ـت ــاف تـنــوعــه
املــذهـبــي هــو فــي أغـلـبـيـتــه مـجـتـمــع محافظ
ويعتبر املثلية أمرًا يتجاوز الشذوذ ليصل
إلى تهديد األمن االجتماعي والبنية ذاتها
ّ
ال ـت ــي ت ـق ــوم عـلـيـهــا ال ـعــائ ـلــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة .إل
أنــه فــي  11يــولـيــو  2013أص ــدرت الجمعية
الـلـبـنــانـيــة لـلـطــب الـنـفـســي بـيــانــا قــالــت فيه
إن امل ـث ـل ـي ــة ال ت ـش ـكــل ف ــي أي م ــن أوج ـه ـهــا
اضطرابًا أو مرضًا ،وهي بالتالي ال تتطلب
ّ
أي ع ــاج ،إذ أن «املـثـلـيــة الـجـنـسـيــة ليست
الدينامية العائلية أو
نتيجة اضطراب في
ً
نمو نفسي غير متزن» مضيفة بأن «املثلية
الـجـنـسـيــة ف ــي ذات ـه ــا ال تـتـسـبــب ب ــأي خلل
فــي الـقــدرة على الحكم أو االسـتـقــرار أو في
املــوثــوق ـيــة أو ف ــي الـ ـق ــدرات االجـتـمــاعـيــة أو
املهنية».
معتبرة أن «تغيير التوجه الجنسي ليس
هدفًا مالئمًا يصبو إليه العالج النفسي»،
ودعت الجمعية «الخبراء في مجال الصحة
فــي لـبـنــان إلــى االعـتـمــاد حـصـرًا عـلــى العلم
ع ـن ــدم ــا يـ ـعـ ـب ــرون عـ ــن آرائ ـ ـهـ ــم أو ي ـص ـفــون
العالج لهذه الحالة» .وهذا جعل من لبنان
أول دولــة عربية تتوقف عن اعتبار املثلية
الجنسية «مرضًا».
غير أن بيانًا كهذا ال يمكن أن يقنع الجمهور
في لبنان بمنطق تساهلي تجاه األمــر ،بل
إن التشدد في النظرة إلى املثليني تجعلهم
فــي درج ــة «دون ـي ــة» وتــؤثــر حـتــى فــي كامل
محيطهم العائلي ،وهو ما يستدعي إقرارًا
بصعوبة التظاهر باملثلية كخيار وهو ما
ينبغي على املثليني مراعاته.
مـ ــع ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ــدره ال ـق ــاض ــي
م ـع ـلــوف دخ ـلــت األم ـ ــور ف ــي ط ــور املــواج ـهــة
املـ ـب ــاش ــرة ب ــن ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـي ــة وع ـلــى
ّ
يسوق لحرية
رأسها جمعية «حلم» كطرف
ال ـخ ـي ــارات الـجـنـسـيــة وامل ـج ـت ـمــع الـتـقـلـيــدي
وع ـل ــى رأس الـ ـه ــرم ال ـج ـم ــاع ــات اإلســام ـيــة
املـمـثـلــة آن ـيــا بـهـيـئــة عـلـمــاء املـسـلـمــن .وهــو
ص ــدام ســوف ينسحب عـلــى سلسلة كبيرة
م ــن ن ـق ــاط خــاف ـيــة ف ــي زم ــن ال ـع ــومل ــة .وهــي
ٍّ
نقاط تنبغي معالجتها بتأن وببحث علمي
رصـ ــن وب ـ ـ ــدون أي ردود وردود م ـض ــادة
انفعالية .إنها العوملة وال مفر من املواجهة.
* كاتب لبناني

