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األربعاء  22تشرين الثاني  2017العدد 3331

مناسبة

االستقالل 2017

جميع اللبنانيين يعرفون ما جرى ليل  22تشرين الثاني سنة  .1943على األقل جزء وافر منهم يعتقد أنه يعرف «القصة الكاملة».
سرعان ما يتعرف اللبنانيون إلى «القطب المخفية» ،والجوانب المهملة .سيقرأون كثيرًا بعد المدرسة ،وكتاب «تاريخها» ،عن الدور
جديين .وسيكتشفون أنه ال وجود للمرأة في األحداث ،وأن منزل بشامون الشهير ،الذي
التاريخي للجنرال سبيرز .سيقرأون مؤرخين ّ
وقت الحق،
شهد أحداث الليلة الحاسمة ،لم ُي ّرمم إال بعد سبعين عامًا .وأن لوحة االستقالل ،صنعها الفرنسيون أنفسهم .وفي ٍ

 74عامًا على االستقالل:
االستقالل بعد «البروفيه»:
«تجليطة» بشامون وأشياء أخرى!
إيلده الغصين
ل ـن ـعــد إلـ ــى درس «االسـ ـتـ ـق ــال» ال ــذي
ُيعطى ملن هم في عمر الرابعة عشرة،
ّ
السن «التقريبية» للدراسة في الصف
الـتــاســع أســاســي .أول ـئــك الــذيــن يــروي
ل ـهــم ك ـت ــاب ال ـت ــاري ــخ امل ــدرس ــي «قـصــة
االستقالل» .لن يحتاج انهيار مقومات
«ال ــرواي ــة» إل ــى س ـنــوات كـثـيــرة الحـقــة
من عمر التلميذ .تدريجيًا ،ستتداعى
هــذه املـقـ ّـومــات واح ــدة تلو أخ ــرى .أول
ت ـلــك املـ ـق ـ ّـوم ــات ه ــو ال ـن ـش ـيــد الــوط ـنــي

يسقط اسم سعيد فخر الدين
من كتاب التاريخ المدرسي كأول
شهيد في االستقالل
ُ
بعدما طــرحــت حــولــه إشكالية مــا إذا
كــان مــأخــوذًا عــن نشيد «بطل الريف»
ً
فعال ،كما ُ«ي ّ
درس»،
املغربي ،أو أنه كان
م ــن ك ــام رش ـيــد نـخـلــة وأل ـح ــان ودي ــع
صبرا .لم نعرف النتيجة التي وصلت
إل ـي ـه ــا ل ـج ـنــة ال ـت ـق ـص ــي ح ـ ــول ح ـقــوق
ّ
امللكية الفكرية التي ألفها وزير الثقافة

السابق سليم وردة.
مـ ـ ــن امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـومـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـسـ ــاق ـ ـطـ ــة ،ق ـل ـعــة
االسـتـقــال ،أو قلعة راشـيــا فــي البقاع
ّ
الـ ـغ ــرب ــي ،ال ـت ــي ت ـن ــظ ــم إل ـي ـه ــا رح ــات
«حـ ـ ــج» م ــدرس ـ ّـي ــة ع ـل ــى نـ ـح ـ ٍـو ك ـث ـيــف.
التلميذ يمكنه أن يقرأ على اللوحات
ّ
التفسيرية املــوزعــة فــي أرجــائـهــا أنها
فــي األس ــاس بــرج صليبي ،زيــدت إليه
الحقًا أبنية منها السور الشرقي الذي
بناه الفرنسيون .أما جناح االستقالل
ّ
ومدرج الرئيس رياض الصلح ،فتولت
ترميمهما مــؤسـســة الــولـيــد بــن طــال
(السعودي كما بات معلومًا للجميع).
«بـ ـي ــت االس ـ ـت ـ ـقـ ــال» فـ ــي بـ ـش ــام ــون ـ ـ ـ ـ
ح ـي ــث اج ـت ـم ـعــت ح ـك ــوم ــة االس ـت ـق ــال
للمرة األولــى ـ ـ هو أيضًا من األماكن
ذات «الــرمــزيــة الــوطـنـيــة» الـتــي طالها
اإله ـم ــال الــرس ـمــي .الـبـيــت ال ــذي تعود
مـلـكـيـتــه إلـ ــى ال ـش ـيــخ ح ـســن الـحـلـبــي
ّ
وعائلته لم يكن يومًا «محط اهتمام»
رس ـمــي ،إل ــى أن قــامــت إح ــدى عــائــات
املنطقة بترميمه في  ،2014أي بعد 71
عامًا من االستقالل.
ثم تظهر االنتقائية في اإلضــاءة على
أسـ ـم ــاء الـ ـشـ ـه ــداء ال ــذي ــن س ـق ـط ــوا فــي
م ـعــركــة االس ـت ـق ــال ،م ـثــل سـعـيــد فخر
الــديــن ال ــذي سـقــط دفــاعــا عــن حكومة
ب ـ ـشـ ــامـ ــون ،وال يـ ـعـ ـت ــرف ب ـ ــه «كـ ـت ــاب

التاريخ» .االستنسابية تنسحب أيضًا
على ذكر أبطال االستقالل من الرجال
ّ
وتناسي ضغط الـشــارع الــذي شكلته
ال ـن ـســاء .ال يــوجــد فــي ك ـتــاب الـتــاريــخ،
وال فــي كتب املــؤرخــن ،أي اش ــارة إلى
«نساء االستقالل».
ث ــم إذا ت ـح ـ ّـول ال ـطــالــب الـلـبـنــانــي إلــى
ق ـ ــارئ حـقـيـقــي ل ـل ـمــؤرخــن ال ـج ـ ّـدي ــن،
ف ــإن ــه قـ ــد يـ ـق ــع عـ ـل ــى كـ ـت ــب مـ ــن مـثـيــل
«لبنان :اإلستقالل ،الصيغة وامليثاق»
ملسعود ضاهر ،الذي يقول في مقدمة
ط ـب ـع ـت ــه الـ ـث ــالـ ـث ــة« :تـ ــزام ـ ـنـ ــت م ـعــركــة
استقالل لبنان مع نشر تهم دوغمائية
وق ــوم ــوي ــة ك ـث ـي ــرةّ ،ف ــوص ــف ال ـب ـعــض
ّ
يتعمد
استقالل لبنان بالهش ألنه لم
بــدمــاء املـنــاضـلــن الـلـبـنــانـيــن ،ونعته
الـبـعــض اآلخ ــر بــأنــه صنيعة الـجـنــرال
س ـب ـيــرز ل ـت ـعــزيــز ال ـن ـف ــوذ الـبــريـطــانــي
على حساب النفوذ الفرنسي في شرق
البحر املـتــوســط» .وفــي دراس ــة أخــرى،
لــوج ـيــه كــوثــران ــي ب ـع ـنــوان «إشـكــالـيــة
الــدولــة والطائفة واملنهج فــي كتابات
تــاري ـخ ـيــة ل ـب ـنــان ـيــة» ،سـيـتـبـ ّـن أن كل
طائفة كتبت التاريخ «على مزاجها»،
ُ
ً
«ت ّ
غيب» الطائفة الشيعية مثال،
فيما
عن حقبة االستقالل .بعد املدرسة ،قد
«يدندن» التلميذ مع مارسيل خليفة...
«اجا التاريخ طعمانا كف»!

وراء كل «رجاالت االستقالل»...
امرأة لم تستقلّ بعد!
فرح الحاج دياب
مــا زال ــت امل ــرأة الـلـبـنــانـ ّـيــة عــالـقــة بني
ّ
صفحات كـتــاب الــتــاريــخ الــوطـنــي .ال
دور ُيذكر في االستقالل
يظهر لها أي ٍ
عـ ــام  .1943ك ـت ــاب الـ ـت ــاري ــخ يـمـتـلــئ
بـ ــالـ ــرجـ ــال ،وت ـ ـضـ ـ ّـج «االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت»

(هيثم
الموسوي)

بتكريم «ال ــرج ــاالت» ،الــذيــن خــرجــوا
ّ
راشيا ،دون غيرهم .بحثنا
من قلعة
كـثـيـرًا ،لـكــن ال ـتــاريــخ «أس ـق ــط» امل ــرأة
من الـحــدث« ...حينها لم يكن للمرأة
حق االنتخاب أو املشاركة في العمل

الـسـيــاســي ،ولــذلــك لــم يـلـمــع اس ــم أي
ّ
ام ـ ـ ــرأة ف ــي ذل ـ ــك ال ـ ّـحـ ــن» ،ي ــؤك ــد لـنــا
املـ ّ
ـؤرخ مسعود الضاهر ،الذي حاول
الـتــأكــد مــن املــوضــوع ،و«فـلـفــش» في
مكتبته الغنية ،بحثًا عن اســم يبدد
الفكرة.
ّ
اللبنانية لم
فــي ال ــواق ــع ،ح ــال امل ـ ّـرأة
ّ
يتغير كـثـيـرًا ،رغــم أنـهــا نــالــت الحق
بــاالنـتـخــاب مـنــذ ع ــام  .1953ولبنان
أول الـ ــدول الـعــربـيــة ال ـتــي أقـ ـ ّـرت هــذا
ال ـح ــق .لـكــن ال ـحــق يـبـقــى نــاق ـصــا ،أو
م ـن ـت ـق ـصــا ،إذ ال ي ـ ــزال وج ــوده ــا في
ً
ّ
السياسية ُم ّ
همشًا وخجوال،
الحياة
ســواء من حيث التمثيل أو املشاركة
في األحــزاب .إذ اقتصرت مشاركتها
منذ «قيامة» لبنان «املستقل» ،على
 10نــائـبــات و 8وزي ــرات فـقــط .انتظر
لبنان  61سنة بعد نيله استقالله،
ل ـي ـش ـهــد ت ــول ــي ّأول امـ ـ ـ ــرأة مـنـصـبــا
وزاريـ ـ ـ ـ ـ ــا ،بـ ـع ــد تـ ـع ــاق ــب  66ح ـكــومــة
مـنــذ االس ـت ـق ــال ،ت ـف ـ ّـرد ال ــرج ــال بكل
م ـن ــاص ـب ـه ــا الـ ـ ـ ــوزاريـ ـ ـ ــة ف ـ ــي عـ ـه ــد 8
رؤسـ ـ ــاء ج ـم ـهــوريــة .ح ـصــل ذلـ ــك في
ال ـح ـك ــوم ــة رقـ ــم  67ب ـع ــد االس ـت ـق ــال
بــرئــاســة ال ـ ّـراح ــل عـمــر ك ــرام ــي ،الـتــي
ضمت للمرة األولــى عنصرًا نسائيًا
في طاقمها الــوزاريُ .
فع ّينت السيدة
الــوزيــرة ليلى الصلح حـمــادة وزيــرة
لـلـصـنــاعــة ،لـكــن امل ـفــارقــة أن ـهــا «ابنة»
ري ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح ،رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة

ال ـل ـب ـنــان ـيــة األولـ ـ ــى ب ـعــد االس ـت ـق ــال.
ّ
وال ـ ّـصـ ـل ــح ل ـي ـس ــت إل نـ ـم ــوذج ــا عــن
َ َ ْ َ
ال ـس ـيــاس ـ ّـيــات ال ـل ــوات ــي وصـ ــلـ ــن إلــى
ّ
موقعهن عن طريق الوراثة.
ّ
تـعـبـئــة اإلنـ ـ ــاث ع ـبــر امل ـن ــظ ـم ــات غير
ّ
الحكومية ،وانخراطهن في املجتمع
املــدنــي ،هــو مـحــاولــة «عـلــى الطريقة
الغربية» ،لستر تهميشهن في الحياة
ال ـس ـي ــاس ـ ّ ّـي ــة ،ب ـع ــد ال ـف ـش ــل ب ــان ـت ــزاع
«الكوتا الن ّ
سائية» ،ورفــض البرملان
ُ
ل ـن ـظ ــام امل ـح ــاص ـص ــة (ن ـس ـب ــة ّ ال تـقــل
عــن  %30كـحــد أدن ــى مــن املــرشـحــات
ّ
البرملانيات ،أي  38مقعدًا) .ذلك رغم
ً
أن «ال ـك ــوت ــا» لـيـســت حـ ــا ،إن ـمــا هي
ّ
«افتعال حل».
فيما لبنان ،بعد سنوات االستقالل
ال ـطــوي ـلــة ،ت ــراج ــع ال ـي ــوم ال ــى املــرتـبــة
 181ب ــن  193دول ـ ــة ف ــي الـتـصـنـيــف
العاملي للدول ،على «متغير التمثيل
الـنـســائــي» فــي ال ـبــرملــان ل ـعــام .2016
فـفــي ال ـبــرملــان الـلـبـنــانــي ال ـي ــوم أرب ــع
ن ــائـ ـب ــات ( %3مـ ــن امل ـ ـقـ ــاعـ ــد) .بـهـيــة
الـ ـح ــري ــري ،ج ـي ـل ـبــرت زوي ـ ـ ــن ،نــاي ـلــة
تويني ،وستريدا جعجع .الحريري
هي «شقيقة» الراحل رفيق الحريري.
تــويـنــي ابنة ال ــراح ــل ج ـب ــران تويني
وحـ ـفـ ـي ــدة ال ـ ــراح ـ ــل غ ـ ـسـ ــان ت ــوي ـن ــي.
وجعجع زوجة قائد القوات اللبنانية
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع وابــنــة أخ ال ـن ــائ ــب
الـ ـس ــاب ــق ج ـ ـبـ ــران طـ ـ ــوق .وج ـي ـل ـبــرت

زوي ــن ابنة الـنــائــب والــوزيــر موريس
زوين.
أم ــا تــاريـخـيــا ،فـقــد سـجــل فــي تــاريــخ
لـ ـبـ ـن ــان  10نـ ــائ ـ ـبـ ــات ف ـ ـقـ ــط .م ـي ــرن ــا
البستاني كــانــت ّأول نائبة لبنانية
انتخبت بالتزكية فــي نـيـســان سنة
 ،1963خ ـل ـفــا لوالدها ال ـن ــائ ــب امـيــل
الـ ـبـ ـسـ ـت ــان ــي الـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ب ـح ــادث ــة
تحطم طائرته الخاصة .تلتها نائلة
ّ
معوض التي عينت نائبة في املجلس
النيابي سنة  1991عن منطقة زغرتا
بـعــد اغ ـت ـيــال زوجها ريـنـيــه مـعــوض.
وان ـت ـخ ـبــت نــائ ـبــة ف ــي دورات 1992
و 1996و 2000و .2005في دورة ،1992
فــازت مهى الـخــوري أسعد بالتزكية
عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ج ـب ـي ــل (خ ـ ـ ــال م ـقــاط ـعــة
املسيحيني لالنتخابات) بعدما بدأت
عملها السياسي إثر اغتيال شقيقها
غيث الخوري في  .1985كما انتخبت
بهية الحريري ،شقيقة الراحل رفيق
الحريري ،نائبة عن مدينة صيدا عام
 .1992وفــي دورة  ،1996ف ــازت نهاد
سعيد عن دائــرة جبيل بعدما بدأت

حياتها السياسية إث ــر وف ــاة زوجها
ال ـن ــائ ــب ان ـ ـطـ ــوان س ـع ـي ــد ،وخ ــاض ــت
االنـتـخــابــات الفرعية سنة  1965في
وج ــه ال ـع ـم ـيــد ري ـم ــون اده وخ ـســرت
ب ـف ــارق مـئـتــي صـ ــوت ،ونــاف ـس ـتــه في
انـتـخــابــات  1968و .1972وفــي دورة
 2005ف ــازت صــوالنــج الـ ّـج ـمـ ّـيــل ،هي
زوجــة بـشـيــر الـجـمـ ّـيــل ،بــالـتــزكـيــة عن
الدائرة األولى في بيروت.
على املستوى الوزاري يبدو التوريث
أقل تأثيرًا .فبعد الوزيرة األولى ليلى
ّ
الصلح ،انضمت وفاء الضيقة حمزة
الـ ــى ال ـص ـل ــح ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة نـفـسـهــا
وزيـ ـ ـ ـ ــرة لـ ـ ـش ـ ــؤون م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب.
ً
ُ
وعينت ريــا الحسن وزي ــرة للمالية،
ومنى عفيش وزيرة دولة ،والقاضية
أليس شبطيني وزيرة للمهجرين ،ثم
عناية عز الدين في الحكومة الحالية.
ّ
في أغلب األحوالّ ،
ياسيات ـ على
الس
ّ
ّ
قلتهن ـ وصلن ألنهن إخوة أو بنات
ـال املــرأة
أو أق ـ
ـارب لــرجــال ...فمتى تـنـ ّ
الذ ّ
ّ
كورية
اللبنانية «استقاللها» عن
السي ّ
ّ
اسية؟

