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مدخل:

اإمكانية ا�ست�سراف امل�ستقبل

يف املرحلة االنتقالية

د. عبد احلليم ف�سل اهلل*

اليومي  ال�ضيا�ضي  النقا�ش  ا�ضتكمال  اإىل  الندوة  هذه  يف  نهدف  ال 

التقليدي الذي يكرر املواقف املعروفة للأطراف املختلفة وال اإىل التعامل 

اإننا  بل  وتوازناتها،  و�ضكلها  احلكومة  كت�ضكيل  الراهنة  التحديات  مع 

نقول  وال  املنظور،  امل�ضتقبل  ا�ضت�رشاف  اإمكانية  معًا  جنرب  اأن  اإىل  نطمح 

البعيد، والذي �ضتلوح معامله وتظهر حتدياته بعد اأن ن�ضتكمل ا�ضتدارتنا يف 

هذه املرحلة االنتقالية. 

طي  يف  واملنطقة  لبنان  يف  جداً  االنتقالية  املرحلة  هذه  يف  جنحنا  لقد 

وكما  رئا�ضي جديد.  بعهد  والبدء  املوؤ�ض�ضاتي،  ال�ضغور  �ضفحات  اإحدى 

نعرف جميعًا مل يكن هذا االإجناز نتيجة ت�ضويات �ضاملة تبت يف موا�ضع 

موؤقتة  م�ضالح  لبت  مو�ضعية  �ضفقات  ب�ضبب  وال  اجلوهري  اخللف 

ملحمها  بداأت  عميقة  حتوالت  ح�ضيلة  راأيي  ح�ضب  كانت  بل  وعابرة، 

�ضت منطًا جديداً من  واإرها�ضاتها تلوح يف االأفقني االإقليمي والدويل، وكرَّ

❋ رئي�ش املركز اال�ضت�ضاري للدرا�ضات والتوثيق.
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الواقعية ال�ضيا�ضية التي ال بد من الت�ضلح بها بعد اأن اكت�ضف البع�ش حدود 

الغربي  ببعده  وخ�ضو�ضًا  الدويل  النظام  قاطرة  جنحت  اأن  وبعد  القوة، 

نحو ال�ضعبوية والقومية املغلقة على نف�ضها. وبو�ضوح اأكرب مل يكن التطور 

اأمكن  التي  الدقيقة  املعادلة  لوال  ليتحقق  اليوم  ن�ضهده  الذي  االإيجابي 

تر�ضيخها بني اأمرين، االأمر االأول هو حت�ضني لبنان جتاه التداعيات اخلطرية 

املحيطة به، واالأمر االآخر تكري�ش ح�ضور لبنان يف املجال االإقليمي ليكون 

اأو  امللتب�ضة  اللغة  ا�ضتعمال  �ضئنا  واذا  فيه.  الرئي�ضيني  اللعبني  م�ضاف  يف 

املزيج  اليوم، هو ح�ضاد ذلك  اأو حتى  اليوم،  فاإن ما حتقق  للجدل  املثرية 

املركب من عن�رشين يبدوان للوهلة االأوىل متناق�ضني، االأول هو االنخراط 

يف كل ما له علقة بر�ضم م�ضتقبل املنطقة ونظامها، الثاين هو احلياد يف كل 

ما له علقة بحفظ اال�ضتقرار الداخلي والتوازن املحلي. ومع ذلك فاإن ما 

اأجنزناه حتى االآن يقف يف احلد االأدنى املطلوب. و�ضنبقى نراوح عند احلد 

االأدنى ما مل منتلك روؤية جديدة متكننا من اال�ضتفادة من مظلة االأمان التي 

كان للمقاومة اليد الطوىل يف رفعها فوق لبنان. 

ملء  االأول هو  امل�ضتوى  م�ضتويات:  ثلثة  بني  ترتاوح  الروؤية  اإن هذه 

مبنطق  الدولة  عجلة  ت�ضيري  على  االقت�ضار  من  ذلك  يعنيه  ما  مع  الفراغ 

ت�رشيف االأعمال ال �ضيما على امل�ضتوى اخلدماتي، واحلفاظ على التوازن 

الداخلي من خلل منع اخللفات ال�ضيا�ضية من �ضل عمل احلكومة و�ضيانة 

هذه  الثاين يف  امل�ضتوى  الكربى.  املتغريات  بانتظار  ذلك  كل  اال�ضتقرار، 

ت�ضميته  ميكن  ما  اأو  بالدولة  الثقة  ا�ضتعادة  هو  العهد  هذا  مل�ضتقبل  الروؤية 

ال�ضيا�ضية  امل�رشوعية  بهذه  حلقت  فقد  ال�ضيا�ضية.  امل�رشوعية  بناء  اإعادة 

وبالثقة بالدولة اأ�رشار كبرية ب�ضبب االإخفاقات املتكررة وهو ما عربرّ عنه 

ب�ضورة وا�ضحة، بغ�شرّ النظر عن راأينا فيه، احلراك املدين الذي كان حماولة 
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املوؤ�ض�ضات.  وخارج  التقليدي  الن�ضق  خارج  لكن  املاأزق  من  للخروج 

الطبقة  اأداء  من  ياأ�ش  اإرها�ضات  هناك  اأن  الراأي  ا�ضتطلعات  تبنيرّ  كما 

الثقة  امل�رشوعية وا�ضتعادة  ترميم  اإن  بال�ضلطة منذ زمن.  املم�ضكة  احلاكمة 

ال�ضيا�ضية  اجلماعات  اإح�ضا�ش  تعميق  خلل  من  يتم  اأن  ميكن  بالدولة 

النظام وحلرّ ما ميكن حلرّه  والطائفية والطبقية االجتماعية بتمثيلها داخل 

عليه  يكون  اأن  نطمح  الذي  الثالث  امل�ضتوى  اأما  معي�ضية.  م�ضكلت  من 

الراهن  الزخم  من  اال�ضتفادة  فهو  اجلديدة  املرحلة  هذه  اأو  العهد  هذا 

اأجل  من  البلد  يف  ال�ضيا�ضية  الثقافة  داخل  االإ�ضلحية  االجتاهات  وتقدم 

و�ضع م�ضالة اإعادة بناء الدولة على ال�ضكة ال�ضحيحة. واذا كان االإ�ضلح 

من  باأ�ش  فل  متعذراً  ال�ضيا�ضية،  الطائفية  م�ضاألة  معاجلة  مبعنى  ال�ضامل 

االإ�ضلح من هوام�ش النظام، والبدء باالإ�ضلح من خلل اإقرار ما ميكن 

اإقراره من م�ضاريع وبرامج اإ�ضلحية بدءاً باإ�ضلح النظام االنتخابي على 

اأ�ضا�ش الن�ضبية، مروراً باللمركزية االإدارية وانتهاًء بكل امل�ضاريع االأخرى 

على  بناًء  ذلك  كل  العامة.  االإدارة  واإ�ضلح  الق�ضاء  اإ�ضلح  وخ�ضو�ضًا 

اعتماد �ضيا�ضة خارجية وا�ضحة، ومبادرة تبنى على ما قامت به املقاومة 

من اجلمع ما بني االنخراط يف اخلارج واال�ضتقرار يف الداخل.
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النائب يا�سني جابر

بالدولة  لبنان ومو�ضوع �ضوء االإدارة  الف�ضاد يف  اأن مو�ضوع  ال �ضك 

ب�ضكل عام اأخذ اأكرث ن�ضبة من اعرتافات املواطنني. وقد اأ�ضبح الف�ضاد يف 

لبنان ثقافة ويا للأ�ضف! لكن كيف ن�ضتطيع اأن نعيد بناء الدولة؟.

االت�ضاالت  الكهرباء وقطاع  �ضاأتكلم عن ثلثة قطاعات هي: قطاع 

وقطاع املطار والطريان. وال�ضوؤال هل نحن بحاجة اإىل ت�رشيعات جديدة 

مطلوب  جاهزة  ت�رشيعات  هناك  كل.  اجلواب  القطاعات؟  هذه  لتنظيم 

املرا�ضيم  اإ�ضدار  بعدم  املوجودة  الت�رشيعات  تطبيق  تعطل  وقد  تطبيقها. 

اأنه  يعتقد  من  هناك  كان  اإذا  القطاعات.  هذه  هيكلة  الإعادة  ال�رشورية 

ميكن اإعادة بناء موؤ�ض�ضة كهرباء لبنان بتغيري مديرها كمال حايك واالإتيان 

ب�ضخ�ش جديد، فاإنه واهم، فعلى مررّ العهود اأخذ مو�ضوع االإ�ضلح طابع 

تغيري االأ�ضخا�ش وهذا مل ينفع، فالبنية تبقى هي ذاتها والفو�ضى تبقى هي 

ذاتها. واملطلوب هو اإعادة الهيكلة واعتماد مقاربات خمتلفة. 

و�ضكلنا  التنفيذ  نحو  باالأمور  ندفع  اأن  النيابي  املجل�ش  يف  حاولنا 

جلنة للدفع باجتاه تطبيق القوانني وت�رشفت برئا�ضتها. وحاولنا مع الوقت 

لي�ش  ال�ضديد  للأ�ضف  ولكن  معهم،  والتحدث  املعنيني  الوزراء  ا�ضتدعاء 

ل امل�ضكلة بزيادة  ر اأنه يف قطاع الكهرباء حتحُ هناك قرار �ضيا�ضي. اأحيانًا يحُ�ضوَّ

االإنتاج، لكن بزيادة االإنتاج �ضتخ�رش الدولة اأكرث، الأن كل النظام املوجود 

حاليًا يولد خ�ضائر رهيبة. 

االإنرتنت، وف�ضائح  الف�ضائح يف  ن�ضمع عن  االت�ضاالت  يف مو�ضوع 

يف تكلفة �رشكات اخلليوي. حاولنا بكل الو�ضائل كلجنة مال يف املجل�ش 

الأخذ  جمال  ال  لكن  اخلليوي،  قطاع  يف  موجود  هو  ما  نعلم  اأن  النيابي 
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يحُهاب  رقابية  هيئة  يكون  اأن  فيه  النيابي مفرت�ش  معلومات. واملجل�ش  اأية 

جانبها. وهناك جتربة االأنرتنت وكنا ن�ضطدم باجلدار الذي ال يزال قائمًا 

ومل ي�ضتطع املجل�ش النيابي اأن يفعل معه اأي �ضيء. 

يف مو�ضوع املطار، هناك قانون الإن�ضاء نوع من موؤ�ض�ضة م�ضتقلة تدير 

مطار بريوت وتتوىل امل�ضوؤولية فيه ومل يتم تعيني ذلك. 

ما اأق�ضد اأن اأقوله هو اأننا نعي�ش يف حالة اإنكار. الكهرباء اليوم خم�ضخ�ضة 

يف الواقع لكن باأ�ضواأ طرق اخل�ضخ�ضة، هي خم�ضخ�ضة الأ�ضحاب مولدات 

يلوثون البيئة وي�ضتغلون النا�ش ونحن نخ�رش ومع ذلك ال يوجد تغيري. 

كيف  للعهد،  عمل  برنامج  و�ضعنا  اإذا  مدمر.  م�ضار  هو  امل�ضار  هذا 

�ضيبداأ هذا العهد باملقاربة؟ �ضينظر اإىل القطاعات االأ�ضا�ضية التي هي م�ضدر 

�ضكوى لكل مواطن ويرى كيف ميكن البدء بتنفيذ القوانني املوجودة واإذا 

هيكلية  بناء  اإعادة  تتم  اأن  يجب  تعديلها.  اإىل  ي�ضار  تعديل  اإىل  احتاجت 

بنيوية ال تغيري مدراء فقط. يجب اأن ننظر اإىل املوؤ�ض�ضات الرقابية اأي�ضًا.

الراهن  الوقت  يف  عملها  يقت�رش  جداً  مهمة  موؤ�ض�ضة  املحا�ضبة  ديوان 

الحقة  رقابة  لديه  الديوان  �ضلحيات  �ضمن  لكن  امل�ضبقة  الرقابة  على 

املوظفني.  من  الكايف  العدد  لديه  يوجد  ال  اإنه  يقول  ميار�ضها.  اأن  يجب 

واحد  موظف  يحُعني  مل  اليوم  وحتى  العديد  بزيادة  قانون  اقرتاح  قدمت 

مبوجب هذا القانون.

الوزير �ضخ�ضًا  ل  اإذا حوَّ املركزي هزيل وبدون �ضلحيات.  التفتي�ش 

على التفتي�ش املركزي ي�ضبح احلق على الوزير الأن ثمة ت�ضامنًا بني املوظفني. 

االأ�ضا�ضية بحاجة الإعادة  الرقابية بحاجة الإحياء، والقطاعات  املوؤ�ض�ضات 

اأن نقاربها ب�ضكل �ضطحي.  امل�ضاكل ال  هيكلة. يجب الدخول يف عمق 
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بناء  لكن  وكبرية.  كثرية  وامل�ضاكل  �ضاعتني  عنه  الكلم  ميكن  قطاع  كل 

الدولة يجب اأن يكون عرب اإ�ضلح حقيقي يدخل يف عمق االأمور. 

ال يجب اأن نن�ضى قطاع الرتبية. تربية املواطن ال�ضالح م�ضاألة مهمة جداً 

فيها  الرتبوي  النظام  اأن  الف�ضاد جند  فيها  يقل  التي  املجتمعات  راقبنا  واإذا 

يعمل على خلق ثقافة املواطنة. لذلك من ال�رشوري و�ضع برامج تربوية.

اإذا مل نن�ضىء موؤ�ض�ضات رقابية حقيقية متتلك �ضلحيات واذا مل ي�ضتطع 

املجل�ش النيابي ممار�ضة �ضلطاته الرقابية ب�ضكل جدي فل يجب اأن ن�ضتغرب 

بقاء الت�ضيب يف اإدارات الدولة.
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النائب نواف املو�سوي

املرحلة  واأ�ضميها  باملرحلة  علقة  لها  التي  االأفكار  بع�ش  اأورد  �ضوف 

وال�ضحفيون  ال�ضيا�ضيون  درج  العهد،  اجلديد.  العهد  اأ�ضميها  وال  املقبلة 

على ا�ضتخدام هذه الكلمة يف و�ضف و�ضول رئي�ش للجمهورية وت�ضلمه 

نقطة  وهذه  الطائف  اتفاق  بعد  تغري  االأمر  هذا  احلقيقة  يف  احلكم.  ة  اأزمرّ

التي تعلرّق على املرحلة املقبلة.  جوهرية كي نعرف ما هي حدود االآمال 

رئي�ش اجلمهورية اليوم هو لي�ش رئي�ش د�ضتور عام 1943. هو رئي�ش وفقًا 

التفاق الطائف الذي اأناط ال�ضلطة االإجرائية مبجل�ش الوزراء ولي�ش برئي�ش 

اجلمهورية، كما كان يعاونه من بينهم وزراء وكان ي�ضمي من بينهم رئي�ضًا. 

ميتلك  الذي  الرئي�ش  هو  ولي�ش  حمدودة  فهي  الد�ضتور  يف  �ضلحياته  اأما 

اليوم  القرار.  ميتلك  وحده  يكن  مل  الطائف  قبل  ما  حتى  القرار.  وحده 

القرار االإجرائي لي�ش عند رئي�ش اجلمهورية بل هو عند جمل�ش الوزراء. من 

ناحية اأخرى، هناك حمدودية للتطلعات الأننا اأمام ن�ضو�ش د�ضتورية تنظم 

العمل ال�ضيا�ضي  يف املوؤ�ض�ضات. 

امل�ضاألة الثانية اأن هذا الرئي�ش مل ياأت نتيجة معركة مبا�رشة. هي معركة 

طويلة االأمد خي�ضت على مدى �ضنتني ون�ضف ال�ضنة لكن مل تنته بعملية 

انك�ضار فيها غالب ومغلوب، كان الو�ضول اإىل �ضدة الرئا�ضة يجري من 

اإىل  وبالنظر  وبالتايل.  االأطراف  كل  فيها  ت�ضارك  �ضيا�ضية  ت�ضوية  خلل 

اجلمهورية  رئا�ضة  اإىل  للو�ضول  الرئي�ش  التي عقدها  ال�ضيا�ضية  التحالفات 

على  قيود  اأو  عقبات  اأقول  ال  حتى  احلركة  �ضوابط  من  واحدة  ت�ضكل 

احلركة. 

يجري يف  لبنان عما  اأنه ال ميكن عزل  االعتبار  بعني  ناأخذ  اأن  يجب 
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حميطه وال اأبالغ يف القول اإنه ما كان ميكن اأن ن�ضل اإىل الو�ضع الذي و�ضلنا 

اإليه اليوم لوال التطورات امليدانية التي اأخذها ال�رشاع داخل �ضوريا، ولو 

�ضلك هذا ال�رشاع مناحي اأخرى ملا و�ضلنا اإىل ما نحن عليه اليوم. 

التحالفات ال�ضيا�ضية التي اأ�ضبحت وا�ضعة ت�ضم مكونًا يجب اأن يكون 

معنيًا بهذا التحدي والتعامل معه ب�ضورة مبا�رشة اأال وهو التحدي والتهديد 

وهناك  حتريرها  على  العمل  يجب  حمتلة  اأرا�ٍش  هناك  طبعًا  ال�ضهيوين. 

يتعامل  اأن  �ضيا�ضي عليه  ون  التحالفات مكرّ حتالفات حاليًا وجزء من هذه 

مع االحتلل واآليات مقاومة االحتلل االإ�رشائيلي وفق روؤية جديدة تلزمه 

بها التطورات التي حدثت والتحالفات التي قامت. التهديد ال�ضهيوين هو 

عبارة عن احتلل ما زال قائمًا ويا للأ�ضف. هناك اأمر يغيب عن اللبنانيني، 

اأن هناك  الت�رشف، وهو  �ضوء  ب�ضبب  اللبنانية، وذلك  النخب  وحتى عن 

االآن  حتى  عليها،  معتدى  اخلال�ضة  االقت�ضادية  منطقتنا  من  كلم2   860

امل�ضاحة.  مغت�ضب من هذه  ما هو  اللبنانية ال�ضتعادة  الدولة  ما هي خطة 

لي�ش هناك اإجابة وطنية حتى االآن على هذا املو�ضوع. نحن كاأفرقاء لدينا 

وجهات نظر لكن املرحلة املقبلة ب�ضيا�ضتها وموؤ�ض�ضاتها الد�ضتورية معنية 

باالإجابة عن هذا ال�ضوؤال. 

التحدي الثاين الذي نحن معنيون به هو التحدي التكفريي. نحن نقول 

باجلميع  تفرت�ش  عليه  نحن  ما  اإىل  اأو�ضلتنا  التي  التحالفات  اإن  بو�ضوح 

التكفريي،  االإرهاب  ملكافحة  وطنية  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  بديهية  وبكل 

التكفريي  االإرهاب  مواجهة  الرئي�ش  فخامة  طرحها  التي  القاعدة  وعلى 

ا�ضتباقًا ووقايًة وردعًا وهذا ال ي�ضتلزم من االأجهزة االأمنية اأن تقوم بعملها 

فقط. فهناك عمل ثقايف، تعبوي، تربوي هو جزء من ال�ضعد التي تفرت�ش 

مواجهة التكفري. 
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قبل  من  يحُدار  فهو  التكفريي  للإرهاب  دويل  �ضيا�ضي  بعد  هناك  طبعًا 

املناخ الدويل  التحوالت يف  لعلنا االآن نرى  اإقليمية.  اأنظمة  دول من قبل 

يف مقدمها. جميء الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب واالإدارات احلاكمة مع 

نخبتها الثقافية واالإعلمية اعتادت على االنقطاع عن الواقع يف جمتمعاتها 

ال�ضارع  يف  املوجود  النب�ش  عن  غابت  فقط،  روؤيتها  عرب  ترى  و�ضارت 

من  تاأذت  اأنا�ش  هناك  النب�ش.  هو  هذا  �ضعبوي،  هذا  اأن  بعنوان  ونبذته 

اخليارات االقت�ضادية االأمريكية، وهناك واليات اأفل�ضت واأقفلت م�ضانعها 

لكنها ترد يف ال�ضندوق االنتخابي. ترامب وا�ضح، اإن اأولوياته و�ضمات 

العمل اخلارجي هي التفاهم مع الرو�ش يف مواجهة االإرهاب االإ�ضلمي، 

هذا �ضيطرح تغريات. يف فرن�ضا جاء فيون ليقول كما عملنا احتاداً اأوروبيًا 

غربيًا يف مواجهة هتلر وتعاونا مع رو�ضيا ال�ضوفياتية، اليوم علينا اأن نتفاهم 

الدولة.  بحُعد  االإقليمية  االأنظمة  يحُفقد  هذا  االإ�ضلمي.  االإرهاب  القتلع 

وبالتايل التكفري يفقد مع الوقت مظلته الدولية. 

نحن معنيون برت�ضيخ الوحدة الوطنية يف لبنان. يف �ضوء ما جرى من 

تطورات يجب اأن نعتاد اأننا اأمام تطبيق جديد و�ضحيح التفاق الطائف. 

غياب الدور امل�ضيحي الفاعل من عام 1990 اىل عام 2005 جعل تطبيق 

ال�ضيا�ضية.  االإ�ضلمية  البيئة  توترات يف  اإىل  واأدى  م�ضوهًا  تطبيقًا  الطائف 

ب�ضخ�ضه  قوي  احلكم،  �ضدة  اإىل  قوي  رئي�ش  و�ضول  مع  نحن  اليوم 

مهم  �ضيء  وهذا  فاعل  م�ضيحي  دور  اأمام  نحن  ال�ضعبية،  بقاعدته  وقوي 

بالقرار  �رشيكة  االأ�ضا�ضية  نات  املكورّ تكون  اأن  يجب  للبنان.  ومفيد  جداً 

ال�ضيا�ضي. االأزمات �ضلرّت املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية بدل اأن تكون هي طريق 

حل االأزمات ال�ضيا�ضية. ال�ضبب يف ذلك اأن املوؤ�ض�ضة االأم التي هي املجل�ش 

عادلة.  ب�ضورة  ال�ضيا�ضية  املكونات  كل  متثيل  على  قادرة  تكن  مل  النيابي 
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وجود  هو  الوطنية  الوحدة  على  احلفاظ  موجبات  اأهم  من  واحد  لذلك 

التمثيل. والن�ضبية هي  التمثيل وفعالية  انتخابي عادل يحقق �ضحة  قانون 

التي حتقق ذلك مع مراعاة موجباتها الطائفية واملناطقية.

املقبلة  املرحلة  يف  طويل.  خو�ش  نقا�ش  اإىل  يحتاج  الف�ضاد  مو�ضوع 

لو ا�ضتطعنا اأن نح�ضن �رشوط مكافحة الف�ضاد لكنا قد حققنا هدفًا كبرياً. 

االأ�ضل االآن هو الف�ضاد واال�ضتثناء هو ال�ضلح. على االأقل علينا اأن ن�ضل 

اإىل قاعدة اأن االأ�ضل هو ال�ضلح مع وجود بع�ش الف�ضاد. هذا طريقه اأننا 

بحاجة لقرار �ضيا�ضي من كل االأفرقاء وال اأحد يلقي امل�ضوؤولية على االآخر. 

ل�ضغل  ال�ضاحلني  باختيار  اللبنانيني  يرحم  �ضيا�ضي  قرار  اإىل  بحاجة  نحن 

املنا�ضب وبتفعيل الهيئات الرقابية، نحن يف جلنة االإدارة والعدل نزيد من 

�ضلحيات الهيئات الرقابية. بعد 25 �ضنة من تطبيق الطائف بدا اأن هناك 

املو�ضوع  وهذا  د�ضتورية  تعديلت  ت�ضتوجب  التي  الثغرات  من  الكثري 

يجب اأن ال يحُتعامل معه بتح�ض�ش. مثًل رئي�ش اجلمهورية لديه مدة حمددة 

الإبقاء املر�ضوم عنده ملاذا هذه املهل مفتوحة عند الوزراء وعند رئي�ش جمل�ش 

الوزراء؟ هناك جملة من االأمور التي ت�ضتدعي منا اإعادة النظر فيها. النظام 

هذا  االأ�ضف  مع  لكن  الطائف  اتفاق  عليه  ن�ش  الوزراء  ملجل�ش  الداخلي 

املطلوب  قيمته.  من  اأحُفرغ  نحو  على  تعديله  مبر�ضوم وجرى  مل  عحُ النظام 

نظام داخلي ملجل�ش الوزراء يتم اإقراره يف املجل�ش النيابي وينظم ال�ضلطة 

االإجرائية بحيث تكون حكمًا جماعيًا ال اأن يكون املر�ضوم الد�ضتوري من 

نقل ال�ضلطة من موقع د�ضتوري اإىل موقع د�ضتوري اآخر.
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النائب د. فريد اخلازن

احلروب  من  �ضنة  ع�رشة  خم�ش  من  يتعافى  اأن  لبنان  يحاول  بداية، 

بالن�ضبة  ناجحة.  دائمًا  تكن  مل  احلكم  من  �ضنوات  وع�رش  الو�ضاية  ومن 

خارطة  اأنه  على  معه  التعامل  يتم  اأن  يجب  الق�ضم  خطاب  عون  للرئي�ش 

طريق للعهد. والكلم املوجود يف هذا اخلطاب هو كلم جديد، هو يعني 

ما يقول ولي�ش كلمًا لل�ضتهلك. ما فهمناه منه اأنه هو الذي كتبه بيده. 

وبعد  الرئا�ضة  قبل  وطنية  مقاربة  املوا�ضيع هي  لكل  الرئي�ش عون  مقاربة 

الرئا�ضة واأثناءها. امل�ضار الذي اأدى اإىل انتخابه هو خارج عن املاألوف يف 

ال�ضيا�ضة اللبنانية منذ عقود. وهذا امل�ضار يفر�ش انفتاحًا ومرونة. بالطبع 

ورئي�ش  احلكومة  ورئي�ش  اجلمهورية  رئي�ش  �ضلحيات  الد�ضتور  يحدد 

جمل�ش النواب. رئا�ضة اجلمهورية يف املرحلة ال�ضابقة كان دورها يف اأح�ضن 

الرئي�ش عون  اأن  يعني  اأو غري ذي فعالية. هذا ال  اأو مغيبًا  احلاالت مقيداً 

موجود يف ال�ضلطة ال�ضتهداف اأي فريق اأو ال�ضتعادة ما مت تغييبه اأو و�ضعه 

وقناعاته.  وبطبعه  ب�ضخ�ضيته  علقة  لها  الوطنية  املقاربة  الهام�ش.  على 

كامل  ب�ضكل  وبالتحالفات  بالكلم  االلتزام  هي  اأخرى  ثوابت  وللعماد 

اجلديدة  التحالفات  اأو  االأقدم  هو  الذي  اهلل  حزب  مع  التحالف  �ضواء 

التي تبلورت موؤخراً. وهو من موقعه كرئي�ش ورمز وحدة الوطن �ضوف 

اأن ثمة  ار�ش دوره بانفتاح ومرونة خدمة مل�ضالح الوطن. وكلنا نعرف  ميحُ

ت�ضاربًا عند القوى ال�ضيا�ضية بالن�ضبة للوطن وم�ضالح الوطن. دور الرئي�ش 

من  الو�ضع.  ح�ضب  واملتقاربة  املتعار�ضة  الوطن  م�ضالح  خدمة  امل�ضتجد 

هذا املنطلق نحن دون �ضك اأمام مرحلة جديدة يف طور التكوين والتجربة 

فيها  �ضيكون  تت�ضكل  التي �ضوف  للمتخا�ضمني. واحلكومة  وهي جامعة 

اأطراف متنوعة. وال نن�ضى اأن حماية لبنان هي حماية ذاتية. كل املراهنات 
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ال�ضابقة على اأطراف اأخرى الأ�ضباب متنوعة غري موجودة اليوم. احلماية 

اللبنانيني واإال فل �ضبب الأن يكون  اأن ما يحمينا هو توافق  الذاتية، تعني 

لبنان �ضاحة حرب مفتوحة كما هي احلرب يف دول اجلوار. وهذا يفرت�ش 

ار�ش يف مراحل  دوراً جديداً لرئي�ش اجلمهورية مل يكن متاحًا اأو مل يكن ميحُ

�ضابقة وهذا يحمي الو�ضع اللبناين بتوازناته الداخلية.

التي  الورقة  يف  الوارد  واالإ�ضلح  ال�رشاكة  اإ�ضكالية  مو�ضوع  حول 

ومو�ضوع  اللبناين  الو�ضع  تعقيدات  نعرف  كلنا  املركز،  من  ا�ضتلمناها 

الطائفية وغريه.

لبنان بلد منق�ضم الأ�ضباب عديدة تاريخية وحا�رشة وم�ضتقبلية.

ومو�ضوع  الف�ضاد  مثل  عديدة  مل�ضائل  للت�ضدي  اإمكانية  هناك  لكن 

تفعيل االأجهزة الرقابية والق�ضاء امل�ضتقل.

القيام  اأحد  ي�ضتطيع  بثورة ال  القيام  املطلوب  لي�ش  النظام  يف ظل هذا 

هرم  هناك  واحداً،  �ضخ�ضًا  اأق�ضد  وال  الهرم  راأ�ش  يف  الكبرية  العلة  بها. 

الهرم م�رشوبًا فهذا  راأ�ش  اإذا كان  الدولة  اأي موؤ�ض�ضة يف  الق�ضاء ويف  يف 

اإ�ضلحي ح�ضل يف ظل  يتعطل. ولدينا منوذج  �ضيء �ضوف  اأن كل  يعني 

الرئي�ش  �ضهاب،  فوؤاد  م�ضاكله وهو يف زمن  مع كل  الطائفي  النظام  هذا 

النظام. هناك م�ضائل  بتح�ضني هذا  اأخذ قراراً  النظام لكن  �ضهاب مل يغريِّ 

ت�ضحيح  اأو  ترميم  اأو  بناء  اإعادة  اإن  واحدة:  بكلمة  �ضاأختم  لكن  عديدة 

الدولة وموؤ�ض�ضاتها مل يعد مو�ضوع ترف ومل يعد مو�ضوعًا قابًل للتغا�ضي 

بناء  اإعادة  حماولة  اإن  يتفاقم.  الأن  ومر�ضحًا  كبرياً  اأ�ضبح  ال�رشر  الأن  عنه 

اللبنانية،  ال�ضيا�ضية  القوى  كل  اجلميع،  م�ضالح  تخدم  الدولة  موؤ�ض�ضات 

مواالة ومعار�ضة، الرا�ضي على هذا التوجه اأو غري الرا�ضي. هناك م�ضاألة 
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اإ�ضلحي  اللبنانية وموؤ�ض�ضاتها. واأي توجه  الدولة  ا�ضمها  اللبنانيني  جتمع 

ا�ضتثناء واأي تراجع  اللبنانيني دون  يف هذا املو�ضوع �ضيخدم م�ضالح كل 

الرئي�ش  التوجه موجود عند  اللبنانيني جميعهم. هذا  �ضوف ي�رش مب�ضالح 

عون لكن لن يتم هذا االأمر بالفر�ش. كي تعمل اإ�ضلحًا وي�ضتمر حتتاج اإىل 

تفاهم وتوافق وطني باحلد االأدنى. وهذا هو التحدي يف املدى القريب.
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د. ع�سام نعمان

لبنان جمتمع تعددي واأزمته احلقيقية نابعة بالدرجة االأوىل من �ضوء اإدارة 

التنوع. هذه االإ�ضاءة اإىل اإدارة التعددية يف لبنان تعود اإىل عهد العثمانيني، 

واأي�ضًا اإىل تدخل قنا�ش الدول االأوروبية، وبالتعاون مع العثمانيني اأقاموا 

ال�ضلطة  ملقاعد  الطائفي  التوزيع  قاعدة  اأر�ضى  الذي   1860 بروتوكول 

وكانت اآنذاك ملجل�ش اإدارة جبل لبنان. بعد انهيار ال�ضلطنة جاء الفرن�ضيون 

اأي  الطائفية  قاعدة  نف�ضها،  القاعدة  واعتمدوا  الكبري  لبنان  دولة  واأقاموا 

للمجل�ش  انتخاب  قانون  اأول  يف  ذلك  وجتلى  للمقاعد  الطائفي  التوزيع 

التمثيلي كما كانوا ي�ضمونه والذي حتول بعد عام 1926 اإىل جمل�ش نيابي. 

بعد الفرن�ضيني جاء العهد اال�ضتقليل وكان ا�ضتقلاًل ناق�ضًا واأهم عوراته 

وكيَّفتها  الفرن�ضيون  و�ضعها  التي  االنتخاب  قانون  منظومة  تبنوا  اأنهم 

ال�ضبكة احلاكمة، التي مل ترق اإىل م�ضتوى طبقة. ال�ضبكة احلاكمة كيَّفت 

يف  بقاءها  ويوؤيد  م�ضاحلها  يخدم  ب�ضكل  مقا�ضها  على  االأكرثي  القانون 

ال�ضلطة. ومنذ ذلك احلني مل يجر اأي تعديل حقيقي على منظومة قانون 

دل بحيث يزاد عدد الدوائر االنتخابية اأو عدد  االنتخاب. ما زال اأكرثيًا يعرّ

النواب اأو ينق�ش.

اأجنز قانونًا للنتخاب واأن�ضاأ جمل�ضًا  عندما جاء الرئي�ش كميل �ضمعون 

 .99 اإىل  العدد  ورفع  �ضهاب  فوؤاد  رجع  ثم  فقط.  مقعداً   44 بـ  للنواب 

ب�ضارة  اأزمة.  وتعقبها  معنيرّ  هدف  لها  يكون  انتخابات  كل  اأن  امللحظ 

فنظم  اأن يجدد واليته  يريد  اال�ضتقلل كان  اأول رئي�ش يف عهد  اخلوري 

رة حتى ح�ضل  انتخابات 1947 امل�ضهورة با�ضم انتخابات 25 اأيار املزورّ

مطلع  يف  اأجازوا  بحيث  الد�ضتور  لتعديل  النواب  من  كاف  عدد  على 
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�ضنة 1952  انفجرت  اأزمة  اخلم�ضينيات جتديد واليته وجنمت عن ذلك 

وكان انفجاراً �ضلميًا. ا�ضتقال رئي�ش اجلمهورية، وجيء بفوؤاد �ضهاب قائد 

اجلي�ش رئي�ضًا حلكومة انتقالية واأجريت انتخابات جمل�ش النواب وانتخب 

انتخابات  بدوره  ر  زوَّ �ضمعون  اإن  ثم  للجمهورية،  رئي�ضًا  �ضمعون  كميل 

عام 1957 بق�ضد التجديد لواليته ولكن مل يطابق ح�ضاب احلقل ح�ضاب 

البيدر. قامت انتفا�ضة �ضعبية و�ضاعدتها االأجواء ال�ضائدة يف املنطقة اآنذاك، 

�ضمعون.  م�ضاعي  اإحباط  فاأمكن  و�ضوريا،  النا�رش ووحدة م�رش  عبد  جو 

وبالتايل جاء فوؤاد �ضهاب رئي�ضًا للجمهورية وحاول كما هو معلوم اإجراء 

التدخلت  دور  نن�ضى  اأن  ميكن  وال  اإدارية.  مبعظمها  كانت  اإ�ضلحات 

اخلارجية يف هذا املو�ضوع. والدول اخلارجية كانت تتدخل الأنها مهتمة 

اأن يبقى لبنان منطلقًا ل�ضيا�ضات معيرّنة يف املنطقة. 

وهذا ما ح�ضل يف ما بعد، عندما اندلعت احلرب اللبنانية عام 1976. 

واإذا  التحرير  منظمة  من  تتخل�ش  احلرب حتى  "اإ�رشائيل" هذه  وا�ضتغلت 

االن�ضحاب  اإىل  ا�ضطرت  ولكنها  لبنان  وغزت  اأي�ضًا  �ضوريا  من  اأمكن 

ال�ضعب. ويف تقوميهم للحرب  وخا�ضة بعدما قوبلت مبقاومة منبثقة من 

"لوبراين" اإن ال�ضوريني جنحوا يف  عام 1982 قال االإ�رشائيليون وخا�ضة 

اأن يبقوا يف لبنان الأنهم طبقوا نظرية البيانو، وهذه النظرية تعني اأن تلعب 

بلبنان كما هو بو�ضعه وطوائفه، تلعب بطائفة �ضد اأخرى. وبالتايل فاإن 

القائلني باأن الطائفية �ضبب اأ�ضا�ش ملا هو عليه لبنان حمقون. كنا حتى االآن 

يف اأزمة، انتهت بانتخاب العماد مي�ضال عون رئي�ضًا للجمهورية يف ظل 

برنامج  لديه  للتدخلت االأجنبية دور يف جميئه. كان  و�ضع جديد ولي�ش 

يتم�ضك به ويجب اأن يحُدعى اإىل الوفاء مبا كان يدعو اإليه. 
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كنا باالأم�ش عند رئي�ش اجلمهورية با�ضم هيئة التن�ضيق الوطنية من اأجل 

الن�ضبية يف االنتخابات النيابية و�ضارحناه بهذا املو�ضوع وقلنا اإننا نتوافق 

معه الأنه و�ضع يده على الداء. وقال اإن لبنان جمتمع تعددي وهذه فرادته 

اإجراء  بدوره  ي�ضتوجب  ذلك  الد�ضتور  بروح  العي�ش  يقت�ضي  ذلك  واإن 

نفهم ذلك على  اإننا  قانون دميقراطي عادل. وقلنا  اأ�ضا�ش  انتخابات على 

الن�ضبي  التمثيل  اأ�ضا�ش  على  واحدة  دائرة  لبنان  الن�ضبي.  التمثيل  اأ�ضا�ش 

وخارج القيد الطائفي عمًل باحرتام الد�ضتور وتطبيق اتفاق الطائف من 

دون ا�ضتن�ضابية اأو انتقائية. والد�ضتور مبادته 22 ين�ش على انتخاب جمل�ش 

انتخابه جمل�ش �ضيوخ  اأ�ضا�ش وطني ال طائفي ويحُ�ضتحدث مع  نواب على 

الرئي�ش  يا فخامة  اإذا تعذر ذلك نطالبك  العائلت الروحية. لكن  لتمثيل 

اأن تلجاأ اإىل تدبري ا�ضتثنائي وهو اأن تلجاأ اإىل ال�ضعب لي�ضرتك مع احلراكات 

موجود يف  قانون  اإقرار  الأجل  احلاكمة  ال�ضبكة  على  ال�ضغط  ال�ضعبية يف 

اأدراج املجل�ش الأنه من دون اإجراء كهذا �ضوف نبقى ندور يف هذه احللقة 

املفرغة.
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ال�سفري عبد اهلل بو حبيب

تكلمنا عن الطائفية والنظام العلماين. لقد تذكرت �ضخ�ضًا لبنانيًا من 

اأ�ضل م�رشي ا�ضمه �ضارلز عي�ضاوي، در�ش يف بريوت عام 1964 وكان 

يف �ضيكاغو، ومما قاله حول النظام االقت�ضادي احلر والليربالية ال�ضيا�ضية عام 

1964: كيف ميكن لبلد اأن يحيا بهذين النظامني االقت�ضاد احلر وال�ضيا�ضة 

االأنظمة؟ هو كان  اأو هذه  القيم  لهذه  اأدارت ظهرها  منطقة  الليربالية يف 

"اإ�رشائيل" ويعني الدول العربية. نحن ما زلنا يف نف�ش املوقع الذي  يعني 

كنا فيه عام 1964. العلة اليوم هي عندما نتكلم عن الف�ضاد واالإ�ضلح 

بكل  التغيري  االإ�ضلح.  ولي�ش  التغيري  على  العمل  يجب  لكن  والتغيري. 

معنى الكلمة. النظام القائم منذ عام 1990 اإىل اليوم ما زال الف�ضاد قائمًا 

�ضواء  االأعلى  ن�ضيب  من  فتكون  اليوم  مناق�ضة  اإجراء  يتم  اليوم.  لغاية  فيه 

واحد،  الوزراء  وجمل�ش  النواب  جمل�ش  غريه.  اأو  امليكانيك  اأو  بالنفايات 

هو  ال�ضبب  ولهذا  حما�ضبة  توجد  ال  لذلك  النواب  جمل�ش  تعك�ش  الوزارة 

معطل. الأن الوزارة يف معظم االأوقات هي التي متثل جمل�ش النواب. اأين 

املعار�ضة واأين املراقبة واملحا�ضبة؟ كل �ضيء اأ�ضبح يف يد جمل�ش الوزراء، يف 

جمل�ش النواب هناك اأحادية وثنائية متحدة. امل�ضيحيون اليوم لديهم ثنائية 

متحدة رغم اأن النا�ش فيها ال يطيقون بع�ضهم بع�ضًا لكنهم �ضعيدون بهذه 

الذي  الوحيد  ال�ضيء  ال�ضلطة.  نخر  والطائف  املتحدة.  الثلثية  اأو  الثنائية 

الوزراء ال  اإىل جمل�ش  رئي�ش اجلمهورية  الطائف هو �ضلحيات  انتقل يف 

غري. جمل�ش الوزراء يتاألف من تكتلت جمل�ش النواب. جمل�ش النواب هو 

االأ�ضا�ش يف امل�ضكلة والف�ضاد والتغطية. 

وزير  احلايل.  القانون  على  بناًء  جتري  �ضوف  االنتخابات  اأن  يبدو 
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قانون  وفق  االنتخابات  الإجراء  حا�رش  اإنه  قال  امل�ضنوق  نهاد  الداخلية 

ال�ضتني، اأي قانون اآخر يحتاج اإىل وقت اأطول. هذا ما ح�ضل عام 2005. 

ال�ضتني  قانون  اأن  طاملا  ال�ضتني.  بقانون  لل�ضري  علينا  الغرب  �ضغط  حينها 

موجود فاحلال لن يتغري. الأن ذلك �ضيفرد اأحاديات وثنائيات متحدة وهذا 

لن يغري �ضيئًا ولن يوقف الف�ضاد الن الف�ضاد حممي من كل هذه الطبقات. 

لقد �ضدر قانون التدخني، االآن يوجد اأراكيل يف املطاعم، ويوجد �ضيكار 

ورف�ش  ال�ضياحة  وزير  جاء  ثم  االأمر  بداية  يف  القانون  هذا  تنفيذ  مت  لقد 

االنتخابات  حت�ضل  اأن  اإما  م�ضكلة  اأمام  اليوم  نحن  املطاعم.  اأرزاق  قطع 

على اأ�ضا�ش قانون جديد يفرز تعددية يف كل مذهب من هذه املذاهب اأو 

اأن القانون احلايل �ضوف يبقى ما يعني اأن احلالة باقية. وبالقانون املختلط 

�ضتبقى احلالة. هناك الن�ضبية، يف تركيا يوجد 49 دائرة للن�ضبية، يف املانيا 

الن�ضبية وفق املحافظات. الن�ضبية كيفما كانت �ضتفرز و�ضعًا خمتلفًا. وزير 

الداخلية يقول اإن الن�ضبية �ضعبة ويريد تاأجيلها. هناك م�ضاألة اأخرى تعطي 

تعديلها وفق  الن�ضبية وهي لكل ناخب �ضوت واحد. ميكن  نتيجة  نف�ش 

الدوائر. هذا القانون ميكن تطبيقه ب�ضهولة وال يحتاج اإىل تثقيف. يف املنت 

مارونيًا  فاإن كنت  نائبني،  ن�ضع  �ضتة  من  بدل  نواب،  �ضتة  يوجد  اجلنوبي 

ميكن اأن تختار �ضيعيًا اأو درزيًا اأو مارونيًا. اإذا مل يتغري قانون االنتخابات 

فالف�ضاد باٍق وحممي من قبل جمل�ش النواب. اإن ما يوقف الف�ضاد اليوم هو 

قانون انتخابي يكفل التعددية.
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اأ. حممد خواجة

ال اأعتقد اأن اأحداً من اللبنانيني اليوم را�ٍش على الو�ضع القائم. اأزماتنا 

ال تعد وال حت�ضى. لذلك �ضاأنتقل اإىل العنوان ب�ضكل اأ�ضا�ضي. على اأهمية ما 

حتقق يف االآونة االأخرية نرى اأن االأزمة امل�ضتحكمة بالبلد حتتاج مقاربتها 

بنيوية  اأزمة  اإ�ضلحية علمية �ضاملة واىل علجات جريئة كونها  اإىل روؤية 

يتطلب  فاإن جتاوزها  وبالتايل  الطائفي  الكيان  بدايات  اإىل  تعود جذورها 

املمار�ضة  واآليات  احلكام  وذهنية  احلكم  بنية  يف  نوعية  تغيريات  اإحداث 

ال�ضيا�ضية املتعبة. هذا الواقع يفر�ش على رئا�ضة اجلمهورية حتديات كبرية 

بحجم االآمال املعلقة عليها، ال �ضيما اأن احلملة الدعائية التي رافقت تر�ضيح 

العماد مي�ضال عون ركزت على الرئي�ش القوي الإعادة بناء الدولة وا�ضتعادة 

هيبتها واإ�ضلح هيكلها واإداراتها ومكافحة الف�ضاد وغريها من العناوين 

اجلاذبة �ضعبيًا. 

االأ�ضئلة املطروحة االآن هي: هل مبقدور العهد اجلديد االإيفاء بتعهداته 

امل�رشوع  واأين هو  االإقليمية؟  والفو�ضى  اللبناين  امل�ضهد  تعقيدات  يف ظل 

لتحقيقه  التطبيقية  واالآليات  مندرجاته  هي  وما  املو�ضوعي؟  االإ�ضلحي 

اللبنانيني.  على  اجلديد  الرئي�ش  �ضيطل  اإ�ضلحية  ووجوه  رموز  وباأية 

العملية  عبء  يكون  ال  كي  احلر�ش  باب  من  نطرحها  الت�ضاوؤالت  هذه 

االإ�ضلحية حم�ضوراً بالرئي�ش. ثم اإن الو�ضع يتطلب حالة اجتماعية �ضعبية 

من  املت�رشرين  كل  ا�ضطفاف  من  بد  وال  واملذهبية.  الطائفية  للوثة  عابرة 

ظاهرة  حتولت  التي  الف�ضاد  ثقافة  ت�ضيرّب  ومن  موؤ�ض�ضاتها  الدولة  �ضعف 

خطرة تنَخر نظام ال�ضلطة واملجتمع يف اآن واحد. 

ويف م�ضاهمة متوا�ضعة منا جند اأن مفاتيح االإ�ضلح الرئي�ضية للخروج 
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من االأزمة تكمن يف جماالت رئي�ضة ثلث: 

اأواًل: اإ�ضلح الق�ضاء، مل يتطرق اأحد لهذا االأمر وبالنهاية اأي م�ضكلة 

�ضوف تذهب اإىل الق�ضاء ولي�ش اإىل اأي مكان اآخر.

مدخل ذلك تاأمني ا�ضتقللية للق�ضاء على ال�ضلطة ال�ضيا�ضية التي   -1

عام  ومدع  اأعلى  ق�ضاء  جمل�ش  رئي�ش  تاأمني  على  دورها  يقت�رش  اأن  يجب 

اأن  الختيارهم  �رشط  واأول  غري،  ال  فقط  الق�ضائي  املايل  التفتي�ش  ورئي�ش 

يكونوا من امل�ضهود لهم بالنزاهة والكفاءة وال�ضرية احل�ضنة. وما تبقى من 

اأعمال ومناقلت فهي من اخت�ضا�ش جمل�ش الق�ضاء االأعلى.

2-  تفعيل دور املجل�ش الد�ضتوري املولج مبحا�ضبة الروؤ�ضاء والوزراء 

والنواب.

منع التدخلت على اختلفها يف اأعمال املوؤ�ض�ضة الق�ضائية والتي   -5

ال ينتج عنها يف اأغلب االأحيان اإال االنحياز لطرف من املتنازعني ما يحول 

دون حتقيق العدالة.

اإبعاد الفا�ضدين من الق�ضاة والعاملني يف ال�ضلك الق�ضائي.  -8

اأي ق�ضية تبقى عند  اآلياتها.  اإ�ضدار القوانني وتفعيل  هـ- االإ�رشاع يف 

الق�ضاء نحو 20 �ضنة كيف تحُبت هذه االأمور؟ اأين م�ضالح النا�ش؟ اإذا �ضلح 

يعيد  مبا  وموؤ�ض�ضاتها  الدولة  اأمور  لت�ضيري  معنى  هناك  اأ�ضبح  الق�ضاء  عمل 

هيبتها وثقة املواطنني بها.

ثانياً: ما هو دور اأجهزة الرقابة؟ من الطبيعي اأن من يتوىل مراكز مثل 

اخلدمة  وجمل�ش  املناق�ضات  واإدارة  املركزي  والتفتي�ش  املحا�ضبة  ديوان 

ن�ضب  وا�ضعًا  الكف  ونظافة  واحلزم  بالكفاءة  يتمتع  اأن  يحُفرت�ش  املدنية، 

اإنتاجية االإدارة ومنع الهدر واحلفاظ على املال العام ومعاقبة  عينيه تفعيل 
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املق�رشين واملرت�ضني. ولتحقيق الهدف الرامي اإىل حت�ضني املتابعة وامللحقة 

يجب تاأمني املوظفني اأ�ضحاب الكفاءة مللء ال�ضواغر يف هذه املراكز.

قانون االنتخاب، وهنا بيت الق�ضيد، فمن دون قانون ع�رشي ال   -1

ميكن تطوير النظام ال�ضيا�ضي وحتديث البنية املجتمعية ويف هذا اخل�ضو�ش 

نحن ننحاز اإىل قانون يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على 

قاعدة الن�ضبية، وفل�ضفته االرتقاء بامل�ضتوى اخلطابي ال�ضيا�ضي من ال�رشقات 

االأرحب.  الوطني  املدى  نحو  واجلهوية  واملذهبية  والطائفية  العن�رشية 

وهذا يعزز ثقافة املواطنة ويخلق هوية وطنية جامعة تكون ركيزة الدولة 

ممثًل  نقرتح  الذي  للقانون  وفقًا  املنتخب  النائب  ي�ضبح  عندها  احلقيقية. 

حقيقيًا للأمة بح�ضب ما ورد يف الفقرة 27 من الد�ضتور.

والتيارات  االأحزاب  على  الكربى  الوطنية  الدائرة  تفر�ش    -2

واحلركات ذات احليثية اجلماهريية، حتديث بحُعدها ال�ضيا�ضي وحتديث بناها 

الوطن. وهذا  اأجنحتها على كامل خريطة  لفرد  موؤهلة  لتكون  التنظيمية 

يفتح الباب ال�ضتبدال قانون اجلمعيات العثماين اىل قانون يحاكي حداثة 

الع�رش.

الوطنية الكربى  الدائرة  اأ�ضا�ش  نيابي منتخب على  ج- تكوين جمل�ش 

اللبنانيني من دون  اأمام كل  ي�ضبح م�ضوؤواًل  امل�رشِّع  اإمناًء متوازنًا الأن  ينتج 

اأحقية االأقليات االإثنية  انتخابية فوظيفتها حفظ  الن�ضبية كاآلية  اأما  ا�ضتثناء. 

اأم  جماعات  اأكانت  االأكرثيات  ومنع  ال�ضحيح  التمثيل  يف  وال�ضيا�ضية 

كتل  تقدمت  ال�ضابقة  الفرتات  يف  واال�ضتحواذ.  اال�ضتفراد  من  اأحزاب 

نيابية عديدة مب�ضاريع خمتلطة جتمع بني االأكرثي والن�ضبي يغلب عليها طابع 

الإدراج  تقديرنا  ومع  النيابي.  املجل�ش  اأغلبية  من  قبولها  لت�ضهيل  الت�ضوية 
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اجل  ومن  ال�ضاملة.  االإ�ضلحية  الروؤية  اإىل  تفتقر  اأنها  اإال  القوانني  تلك 

بتقدمي  واالأحزاب  الطوائف  اإلزام  يجب  الطائفي  النظام  اأ�رشار  تخفيف 

اأ�ضحاب  العام من  ال�ضاأن  اأف�ضل ما عندها من نخب و�ضخ�ضيات الإدارة 

اأ�ضحاب  من  العام  ال�ضاأن  الإدارة  و�ضخ�ضيات  نخب  من  الكفاءات 

الكفاءات واالأيادي النظيفة واعتماد االإنتاجية يف ال�ضلرّم الوظيفي.
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د. اأنطوان �سعد

اإن تعقيدات الو�ضع اللبناين وما  لدي ب�ضعة ت�ضاوؤالت وا�ضتنتاجات. 

ال�ضنوات  بال�ضيا�ضة والتاريخ واالإقليم وما جرى يف  اأمور مرتبطة  فيه من 

يف  يقال  وما  اليوم  القاعة  هذه  يف  قيل  ما  حول  نت�ضاءل  جتعلنا  االأخرية 

ا�ضطررنا  اإىل مرحلة  قد و�ضلنا  اأن نكون  اليوم  ثمة خطر كبري  ال�ضيا�ضة. 

فيها اأن نعمل انتخابات رئا�ضية نتيجة ظروف ومعطيات معيرّنة. كل هذه 

تحُ�ضكل  اأن ال  ت�ضكل مفاجاأة كبرية، كيف ميكن  امل�ضائل تقف عند حلظة 

احلكومة؟ 

االأمر الثاين، اأود اأن اأتوقف عند االأ�ضئلة العميقة للدكتور عبد احلليم. 

اآخر.  مكان  يف  امل�ضكلة  اأن  يجد  املداخلت  وي�ضمع  االأ�ضئلة  يقراأ  من 

كبرية  ثقة  اأزمة  تعاين  التي  اللبنانية  الطوائف  بني  العلقة  يف  هي  امل�ضكلة 

ي�ضتنفر  الذي  وهو  يقال  ال  الذي  هذا  حتالفات.  تعلن  التي  فيها  مبا  جداً 

الع�ضبيات. اإن ما ال يقال هو �ضبب امل�ضكلة احلقيقية. هذا ما ي�ضتحق اأن 

ندر�ضه. ما ال يقال هو اأن كل امل�ضاريع املطروحة �ضوف تاأتي بنف�ش الطبقة 

اإذا طبرّق قانون �ضخ�ش واحد و�ضوت  اإال  النخب ذاتها،  احلالية و�ضتعود 

واحد. احلل الوحيد هو نظام برملاين يجمع اأكرثيات و�ضيكون يف الربملان 

اآخرون ميار�ضون الرقابة على هذه االأكرثيات. يوجد يف لبنان ال�ضاحلون 

يف  هو  امل�ضكلة  جوهر  اجلميع.  عاتق  على  تقع  وامل�ضوؤولية  والفا�ضدون، 

�ضمن  القوى  ومراكز  ال�ضلطة  توزيع  لعبة  ويف  الطوائف  بني  العلقات 

الطبقة ال�ضيا�ضية اجلديدة. ال اأعرف اأين هو التغيري. اأنا اأتبنى ما قاله االأ�ضتاذ 

املخرج  بال�ضاحلني".  االإتيان  يجب  باللبنانيني  "رحمة  املو�ضوي  نواف 

يح�ضل  ما  كل  رغم  املردة.  حقيبة  عند  يقف  اليوم  تحُطبخ  التي  للحكومة 
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ما تكون عليه  اإىل  يوؤ�رش  املردة. وهذا  اليوم على حقيبة  لبنان نختلف  يف 

فرتة العهد. هناك عهد، ما دام هناك رئي�ش قادر على اأن تكون لديه روؤية. 

اإذا كان لدينا رئي�ش ميتلك روؤية  لي�ضت �ضلطة بقدر ما هي روؤية.  القيادة 

القليلة  يتعامل معه، وب�ضلحياته  فريق  لكل  الروؤية  ين�رش هذه  اأن  ي�ضتطيع 

الباقية يف اتفاق الطائف. احلريري وعون الثقة م�ضمونة لديهما. مل  جداً 

تكن روؤو�ش اخليوط جمتمعة يف يد طرف لبناين واحد كما هي احلال عليه 

اليوم، بقدر ما هي جمتمعة بيد حزب اهلل. حزب اهلل بيده اأن يجعل مي�ضال 

عون يحكم مع �ضعد احلريري. وميكنه اأن يحيي اأو مييت اتفاق الطائف.
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االأ�ستاذ خلدون ال�سريف

جميل  �ضيا�ضي  كلم  هو  اللحظة  هذه  حتى  اليوم  قيل  الذي  الكلم 

جداً وفيه اأفكار جدية لكننا ن�ضمعه كل يوم. الفكرة املطروحة يف الورقة 

ت�ضتحق النقا�ش بعمق. كل ما دار من كلم قابل للنقا�ش. الكلم الذي قاله 

ال�ضيد نواف حول ال�ضعبوية، �ضمن هذا املنطق فلنذهب كلنا نحو التطرف 

الأنه ي�ضتجلب اأنا�ضًا كثريون خلفه. اإذا ذهبنا اإىل اأمريكا نرى تطرف ترامب 

لكن  ريفي.  اأ�رشف  تطرف  اإىل  فلنذهب  فيون،  تطرف  نرى  فرن�ضا  ويف 

اأنا �ضد منطق القبول بال�ضعبوية و�ضد منطق  اأهله.  الفطن هو من يحمي 

الرئي�ش القوي. اأنا مع الرئي�ش العادل احلاكم القوي بالتفاف النا�ش حوله. 

فكرة االإ�ضلح ال ميكن اأن تحُبنى بناًء على الكلم. الأن معظم االأطراف يف 

لبنان متورطة ب�ضكل مبا�رش اأو غري مبا�رش بالف�ضاد، اإما بتغطية املرتكبني واإما 

بتغطية الفا�ضدين واإما ب�رشب الق�ضاء ك�ضلطة واإما ب�رشب اجلي�ش ك�ضلطة 

واإما ب�رشب املوؤ�ض�ضات االأمنية ك�ضلطة. 

هل يوجد يف العامل قوة اأمنية لديها �ضندوق متويل من خارج ال�ضيادة؟ 

اإىل اأين يوؤدي هذا؟ ماذا يعني �ضندوق اأ�ضود بيد جهاز اأمني؟ ملن تحُ�ضتثمر 

النتيجة  اإىل  يوؤدي  ال  االآن  يدور  الذي  الكلم  كل  تحُ�رشف؟  من  وعلى 

عينا على اأ�ضا�ضه. اإ�ضلح الق�ضاء كيف؟  املتوخاة. بناء على العنوان الذي دحُ

الق�ضاء واجلمعيات والنقابات وكل ما هو موجود بني اأيدينا على امل�ضتوى 

العام واخلا�ش هو ملك الأحزاب و�ضخ�ضيات اأو طوائف ومذاهب. كيف 

�ضتخو�ش االأحزاب االنتخابات؟ الدولة اللبنانية ال متول االأحزاب اللبنانية 

وبالتايل هي حكمًا بحاجة اإىل متويل، وهذا التمويل اإما يكون خارجيًا واأما 

مترّوله �ضبكة الف�ضاد. ال يوجد م�ضدر ثالث. املعاجلة بال�ضعارات ال جتدي 
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نفعًا. يف ال�ضيا�ضة هناك �ضبكة ال طبقة، �ضبكة تتوزع املغامن ال�ضلطوية والتي 

بال�رشورة. تتوزع االأدوار ويف حلظة ما حت�ضل حتالفات  لي�ضت مااًل  هي 

�ضلطوية جديدة. الذي اأتى بهذا االتفاق هو حاجة البع�ش الأن يكون يف 

احلكم من جهة وحاجة االآخرين لوقف النزيف من جهة ثانية. مل يوؤد ذلك 

اإىل حتالف �ضيا�ضي والدليل اأن اخلطاب ال�ضيا�ضي الأطراف الت�ضوية يف لبنان 

ما زال حيث هو مل يتقدم ومل يتاأخر. 

اإن املدخل الأي اإ�ضلح يكون عرب قانون االنتخاب. الطبقة التي اأمامنا 

كلها ف�ضاد من فوق اإىل حتت؟ اإذا وقفنا ونظرنا اإىل كل امللفات لن نتمكن 

من عمل �ضيء. يكفي اأن تنتقي ملفًا واحداً لتبداأ بحله وعندها تنتقل من 

ملف اإىل ملف. اأما اإذا فتحنا كل امللفات ف�ضن�ضطدم باجلدار. امللف االأول 

الذي ي�ضتحق االإ�ضلح هو قطعًا قانون االنتخابات. كلما �ضغرت الدائرة  

واحد"  �ضوت  واحد،  "�ضخ�ش  مو�ضوع  �ضد  اأنا  اأكرث.  الو�ضع  �ضلح 

باملطلق، الغني �ضريبح اأكرث واملتطرف �ضريبح. هو غري مفيد اأبداً. التوازن 

االإقليمي لي�ش له اأدنى تاأثري على الف�ضاد يف لبنان. ال رابط بينهما. االآخرون 

فا�ضداً.  اأن تكون  االإقليمية والدولية وال يطلبون منك  يريدون م�ضاحلهم 

مقنعة.  بتو�ضيات  للخروج  ومغلق  ومعمق  جدي  نقا�ش  يدور  اأن  يجب 

ياأتي رئي�ش جمهورية  الطائف  املرة االأوىل بعد  اأن هذه هي  الكل يعرف 

له قاعدة �ضعبية ووزارية. ولكن دور رئي�ش اجلمهورية يحتاج جلهد كبري. 

الرئي�ش  ولي�ش  املخاوف.  زيادة  اإىل  يوؤدي  بالذات  االآن  الطائف  اإ�ضلح 

مي�ضال عون الذي تكلم باإ�ضلح الطائف بل الرئي�ش مي�ضال �ضليمان.
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املداخالت

 

االأ�ستاذ. ن�سري ال�سايغ

كله  الكلم  اأن  وال�ضبب  يل  علقة  ال  اأن  اأقول  �ضمعته  ما  خلل  من 

طائفي واأنا ل�ضت طائفيًا. واأخذت �ضهادتي باأنني ل�ضت طائفيًا وال لبنانيًا 

من �ضماحة ال�ضيخ حممد مهدي �ضم�ش الدين. لقد ذهبت اإليه وقلت له اأنا 

ت�ضتطيع. كي تكون  فقال ال  الدولة  اإىل  اأدخل  اأن  ال طائفة يل فكيف يل 

اأنني ل�ضت لبنانيًا واأنا من�ضجم  لبنانيًا عليك اأن تكون طائفيًا لذلك كتب 

مع نف�ضي. الكلم عن متثيل امل�ضيحيني ال يخ�ضني. اأنا ال اأ�ضعر ب�ضيء من 

هذا القبيل وال اأقيم له وزنًا. خا�ضة اأن هذه التجربة قدمية. هرني فرعون 

اإىل  مرة  تلو  مرة  مدعو  لبنان  يقول:  كان  اال�ضتقلل  رجال  من  واحد 

اإعادة بناء الدولة، واإىل اإعادة بناء الوطن. امل�ضاألة الثالثة التي اأ�ضت�ضِهد بها 

حلَّها �ضخ�ش غري �ضيا�ضي ا�ضمه زياد الرحباين. طائفي مع طائفي ينتجون 

اأنا  لذلك  طائفيًا.  عناداً  ينتج  الطائفي  العناد  وطنًا،  ينتجون  وال  طائفيني 

مقيم يف لبنان كغريب وعليه هذه ورقتي.

اأمتنى اأن اأكون خمطئًا فقط كي يبقى هناك اأمل، اإذ ال يجوز رثاء العهد 

وهو يف اأيامه االأوىل. ال�ضوؤال الذي تنباأت به ورقة الدعوة ما هي �ضيغة اأو 

معايري التوازن بني فكرتي االإ�ضلح وال�رشاكة. االإ�ضلح كاأنه لي�ش وحيداً 

بال�رشكاء.  بال�رشاكة ومن ثم  ارتباطه  اأو كاأن م�ضكلة االإ�ضلح تكمن يف 

املطلوب  املوؤ�ض�ضات،  اإ�ضلح  املطلوب  لي�ش  االأمور.  �ش  اأ�ضخِّ اأن  اأود 

لذلك  الب�رش.   اإ�ضلح  املطلوب  الوزارات،  القوانني،  االأجهزة،  اإ�ضلح 

من دون برهنة اأو تدليل ي�ضعب بل ي�ضتحيل اأن يكون هناك اإ�ضلح واإن 
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هوؤالء  ال�رشكاء؟  هم  من  ال�رشكاء.  هوؤالء  مع  العهد  لدى  االإرادة  توفرت 

النعل  حذو  بهم  الل�ضيقة  �ضعوبهم  انتخابيًا  متثيل  خري  ميثلون  الذين  هم 

يحتاج  للإ�ضلح.  بالن�ضبة  باملوقف.  واملوقف  بالفكرة  والفكرة  بالنعل 

فا�ضدين  اإىل  ال  اإ�ضلحي.  برنامج  اإىل  ثم  اإ�ضلحيني  اإىل  اأواًل  االإ�ضلح 

ثم  اإ�ضلحية  اآليات  ثم  اإ�ضلح  برنامج  ثم  اإ�ضلحيون  اإ�ضلحًا.  يعملون 

�ضيا�ضي  �ضلوك  ثم  اإ�ضلحية  ثقافة  ثم  �ضالح  ق�ضاء  ثم  �ضاحلة  موؤ�ض�ضات 

ف�ضل  اأولها  االإ�ضلح  لعامل  دخول  بطاقة  هناك  م�ضلحة.  اأي  من  بريء 

العام عن اخلا�ش. واحد لديه موؤ�ض�ضات خا�ضة واأموال ومليارات يعمل 

رئي�ش حكومة ويعمل وزيراً، هذا ال ي�ضتطيع اأن يعمل اإ�ضلحًا. هذا يعمل 

وهو  يحدث  اأن  يجب  اأ�ضا�ضي  �ضيء  هناك  ثم  وا�ضحة.  واالأدلة  العك�ش 

مراقبة  ومراقبتها  امل�ضوؤولني  هوؤالء  ح�ضابات  عن  امل�رشفية  ال�رشية  ك�ضف 

دقيقة حتى نعرف حجم االأموال التي دخلت اإىل ح�ضاباته. 

اال�ضلح  كل.  ال�رشوط؟  هذه  بدون  اإ�ضلح  يحدث  اأن  ميكن  هل 

بحاجة اإىل نظام عقوبات ال اإىل مكافاآت، بل نظام عقوبات. القول بوجبة 

اإ�ضلح اأو ن�ضف اإ�ضلح اأو ربع اإ�ضلح، هذا حت�ضني لوجه الف�ضاد. كتب 

غ�ضان �ضلمة منذ �ضت �ضنوات يقول: اأ�ضبح الف�ضاد يف العامل العربي ي�ضري 

يحُرجى  اإ�ضلح  ال  هوؤالء؟  من  االإ�ضلح  نطلب  هل  ال�ضارع.  يف  متباهيًا 

من هوؤالء. 86% من اللبنانيني يرون اأن امل�ضكلة االأوىل هي الف�ضاد وهم 

يف  تنالهم  العقوبة  الأن  حق  ومعهم  باأ�ضمائهم  الفا�ضدين  ت�ضمية  يتجنبون 

ال�ضارع. يف عهد فوؤاد �ضهاب ويف ظروف ا�ضتثنائية وبقيادات متجردة، 

وقد كان هو اأكرث جترداً، خ�رش العهد معركته مع اأكلة اجلبنة بقوله هو، قال 

يومها كان الف�ضاد وتبًا. ف�ضادنا اليوم عام ومنت�رش ومر�ضمل بدعم �ضعوب 

لدينا �رشائح  يذهبون وينتخبونهم.  بل  الفا�ضدين  لي�ضوا �ضد  النا�ش  لبنان. 
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اآليات  يف  تطويره  مت  الذي  اجلديد  باالأ�ضلوب  ال�رشاكة  فا�ضدة.  اجتماعية 

انتخاب الرئي�ش مي�ضال عون ت�ضد الطريق على االإ�ضلح. بدعة االأقوى 

متثيًل يحكم �ضتكون كارثة.

اأو  اإن كانوا يف رئا�ضة اجلمهورية  االأقوياء  قبل هوؤالء  الدولة حمتلة من 

الوزارة اأو جمل�ش النواب اأو املوؤ�ض�ضات العامة. كانتوناتهم وا�ضحة املعامل 

وبيرّنة احلدود. ال يعقل اأن تكون دولة بهذه الركاكة. كل قوي يف طائفته 

املتوازنة �ضد يف  امل�ضاركة  قبل هوؤالء.  الدولة والدولة حمتلة من  اأقوى من 

وال  طائفية  مع  وطنية  ال  طائفية.  مع  اإ�ضلح  يوجد  ال  االإ�ضلح.  وجه 

دميقراطية مع طائفية. ال عدالة اأو م�ضاءلة اأو حما�ضبة مع الطائفية. ملاذا هذه 

واالأحزاب  التيارات  كل  من  اأقوى  الف�ضاد  لبنان.  يف  بالف�ضاد  اال�ضتهانة 

واجلمعيات والنقابات. له ر�ضيد طائفي واأر�ضدة مالية وح�ض�ش عقارية 

له ميلي�ضيا  الف�ضاد  الدولة.  برية وبحرية وجوية ومواقع وزارية د�ضمة يف 

خا�ضة اأقوى من الدولة. ا�ضتخراج النفط والغاز يف لبنان تهديٌد بارتفاع 

عندما  بالنفط،  ينعم  �ضوف  لبنان  اأن  يعتقد  اأحد  ال  الف�ضاد.  من�ضوب 

ي�ضتخرج. �ضوف ي�ضبح اأكرث بوؤ�ضًا واأكرث ف�ضاداً. كنت اأمتنى اأن اأكون خمطئًا 

لكن للأ�ضف ل�ضت خمطئًا.
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النائب يا�سني جابر

نحن نتكلم عن قانون االنتخاب منذ ت�ضع �ضنوات، يف الظاهر هناك 

نوع من التوافق نحو قانون ال�ضتني ووا�ضح اأن املجتمع الدويل ال ميانع، 

املهم لديه هو اإجراء االنتخابات. اأال ميكن اأن نعمل �ضيئًا غري انتظار قانون 

الفراغ  ب�ضبب  كان  النيابي  املجل�ش  وتعطيل  يزداد  الف�ضاد  االنتخابات. 

الرئا�ضي.

الرئي�ش هو  التي تواجه رئي�ش اجلمهورية اجلديد؟  التحديات   ما هي 

عرب  وذلك  فعااًل،  يكون  اأن  ي�ضتطيع  الكثري.  يفعل  اأن  وي�ضتطيع  احلكم 

التدخل لدى الرقابة الق�ضائية وامللفات. اأنا �ضد اأن ياأتي رئي�ش اجلمهورية 

بح�ضة وزارية وان يكون لديه وزراء ميثلونه يف جمل�ش الوزراء الأنه حينها 

�ضيكون حمرجًا و�ضيفقد دور احلكم احليادي. رئي�ش اجلمهورية يجب اأن 

بند يريده على  اأي  الذي ميلك حق طرح  الوحيد  يلعب دور احلكم الأنه 

طاولة جمل�ش الوزراء من خارج جدول االأعمال. الرئي�ش ي�ضدد دائمًا على 

النا�ش  اليوم  اإ�ضلحي.  هدفها  اليوم  كثرية  قوانني  وهناك  القوانني  تطبيق 

ت�ضتكي ب�ضكل كبري من الوزارات ومن خدمات اأ�ضا�ضية كالكهرباء واملياه 

والهاتف وغري ذلك.

يحكى عن رفع ال�رشية امل�رشفية، يجب اأن نعرف اأنه بالقوانني اخلا�ضة، 

عليه  يثبت  من  اأن  يجب  م�رشفية.  �رشية  هناك  يعد  مل  االأموال،  وبتبي�ش 

الف�ضاد يحُطلب فوراً للهيئة الرقابية امل�رشفية العليا.

ن�ضعى  الوقت  ومع  نبداأ  اأن  االأقل  على  ميكن  املوظفني.  بكبار  فلنبداأ 

بعملية  للبدء  الوقت  نهاية  حتى  ننتظر  اأن  ال  االنتخاب  قانون  لتعديل 

االإ�ضلح.
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د. ريا�ض �سوما

يف احلقيقة اأنا مت�ضائم، لي�ش على طريقة اأ�ضتاذ ن�رشي ال�ضايغ اأو طريقة 

االأ�ضتاذ خلدون ال�رشيف. لكن اإذا فكرنا منهجيًا يف طبيعة التحديات فثمة 

حتديات وجودية، وا�ضرتاتيجية، و�ضيا�ضية، واإ�ضلحية وحياتية. من املهم 

اأن نرى ال�ضورة ب�ضكل اإيجابي. البلد وامل�رشق كان اأمام حتديات وجودية 

املقاومة،  �ضمود  منها  عديدة  عوامل  بف�ضل  املرحلة  تلك  جتاوزنا  وقد 

اأ�ضا�ش  هذا  وبالتايل  الغربي.  املناخ  تغري  واالآن  ال�ضوري.  النظام  و�ضمود 

الأي �ضيء الحق.

واللعبة  ياأتي  ترامب  خمتلف.  الو�ضع  اال�ضرتاتيجي  امل�ضتوى  على 

الطرف  �ضطب  ي�ضتمر مع  قد  ال�ضيا�ضي  ال�رشاع  ت�ضتمر.  �ضوف  االإقليمية 

االأكرث خطورة على ا�ضتمرار الكيانات وحياتها الطبيعية اأو باحلد االأدنى 

االإيراين-  التناف�ش  اإن  م�ضكلة.  تكون  �ضوف  هنا  الطبيعي.  الو�ضع  من 

الرتكي- ال�ضعودي �ضي�ضتمر. هل ي�ضتطيع ال�ضعب اللبناين وقواه ال�ضيا�ضية 

و�ضبكته احلاكمة اأن يحافظا على قدر من التما�ضك؟!

اخليارات  يف  ات  اخل�ضرّ لهذه  معر�ضًا  يبقى  �ضوف  لبنان  اأن  بتقديري 

عون  مي�ضال  الرئي�ش  جميء  يعدرّ  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى  على  واال�ضطفافات. 

لكن  للطائف.  اأف�ضل  لتطبيق  �ضكليًا  ولو  اأ�ض�ش  اأنه  مبعنى  اإيجابية  خطوة 

بالكثري.  له  ت�ضمح  لن  الوترات  وحجم  ال�ضلحيات  �ضعف  بامل�ضمون، 

امل�ضتوى االأدنى هو االإ�ضلح ال�ضيا�ضي واالنتخابي اأي�ضًا ال يبدو اأن الطبقة 

اأو ال�ضبكة احلاكمة تريد اأن ت�ضحي ب�ضيء مما لديها وبالتايل ال ميزان قوى 

ما زلنا مكاننا،  لبنان. نحن  النظام يف  يتقدم  باأن  اإقليمي مهتم  اأو  داخلي 

متديد ومتديد تقني، �ضتني اأو غري �ضتني، ال فر�ضة يف املنظور القريب الأي 
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تغيري حقيقي. ميكن اال�ضتفادة من بع�ش تناق�ضات القوى الطائفية احلاكمة 

الف�ضاد  لتخفيف  اال�ضتفادة  ميكن  حاكمة.  و�ضتبقى  طائفية  �ضتبقى  والتي 

وانتزاع بع�ضه وحلول احلد االأدنى للنفايات والكهرباء واملاء.

االأ�ستاذ. نعمت بدر الدين

هناك م�ضكلة اأن ن�ضمع خطابات لنف�ش الكتل ال�ضيا�ضية املوجودة على 

الطاولة ويف نف�ش الوقت ال نرى ممار�ضات واحلجج خمتلفة �ضواء بال�رشاكة 

اأو بالو�ضع اخلارجي الذي ال ي�ضمح بعمل اإ�ضلحات داخلية وقرى �ضغرية 

تاأكلها النفايات كما يح�ضل االآن يف النبطية وقراها التي فيها اأزمة نفايات 

مهامه.  من  م�ضتقيل  البلديات  واحتاد  النفايات  لفرز  معمل  وجود  رغم 

ون�ضمع بقدوم حمرقة من بلديات �ضور كهبة للنبطية. وعندما تتحرك يف 

بعلبك. للأ�ضف هذا منوذج يختزل  لبلديات  اأعطوها  اأنهم  يتبني  ال�ضارع 

كل ما يح�ضل يف البلد. النموذج الثاين هو م�ضهد الرملة البي�ضاء حيث تتم 

ا�ضتباحة اأجمل �ضاطىء يف بريوت بعد ا�ضتباحة الدالية وت�ضييجها. وغداً 

ن�ضمع  وال  �ضيء  كل  من  ا�ضتقالة  هناك  وكاأن  وغريها.  جعيتا  ببيع  ن�ضمع 

اأحداً يتكلم. عا�ضور ميثل بكل ب�ضاطة منوذج تاجر العقارات الذي ميلك 

نفوذاً �ضيا�ضيًا وورث حتالفًا من عائلت �ضيا�ضية مدعومة.

يعطيه  ترخي�ش  عن  تتكلم  مكانها.  يف  جتدها  ال  خرائط،  عن  تتكلم 

املحافظ فل جتد جوابًا. كل هذه التفا�ضيل التي نتكلم عنها ب�ضكل يومي 

هي منوذج. مياه ال�رشف ال�ضحي التي كانت موجودة ب�ضكل فا�ضح على 

يقف  البي�ضاء.  الرملة  ن�ضف  يف  موجود  جمارير  نهر  عن  عبارة  ال�ضاطئ 

اأن منر عرب  اإما  رجال مكافحة ال�ضغب وقوى االأمن حتمي عا�ضور ونحن 

املجرور اأو نعود اإىل بيوتنا. اأنا اأتيت اليوم من املخفر الأن عا�ضور ي�ضتطيع 
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لكن  اأملكه،  على  اأيدينا  مند  مل  لو  املخفر حتى  اإىل  ي�ضتدعينا جميعنا  اأن 

عا�ضور ال يح�رش اإىل املخفر حتى لو كان هناك ادعاءات بحقه. وهذا ميثل 

الف�ضاد الذي نتكلم عنه. نتكلم عن اال�ضتباحة والرتاخي�ش ب�ضغط �ضيا�ضي 

حتى ال يتحرك اأحد. نتكلم عن ع�رشات وع�رشات الف�ضائح بحجم كتاب 

ا�ضتقالت من برناجمها وغريت ا�ضمه لكن  اأحد يتكلم. غادة عيد  لكن ال 

ال اأحد حوكم يف اأي مكان. نحن على مدى �ضنة ون�ضف ال�ضنة يف اآخر 

حراك اأقيم يف ال�ضارع اكت�ضفنا اأنه ميكن البدء من مكان ما.

مل جتتمع هيئة التفتي�ش املركزي منذ �ضنة ون�ضف ال�ضنة وهي يجب اأن 

جتتمع يف االأ�ضبوع مرتني، وهي م�ضوؤولة عن مئة األف موظف يف القطاع 

العام ملاذا مل جتتمع؟ الأنه ال يوجد كيمياء بني رئي�ش الهيئة وهو قا�ٍش وبني 

وتطال  املوظفني  كبار  تطال  التي  امللفات  ع�رشات  وهناك  املايل  املفت�ش 

رجال ال�ضيا�ضة. ومن النفايات اإىل النفط اإىل الكهرباء اإىل ال�ضجون... كلها 

يف اجلارور. ال اأحد يتابع. يف ديوان املحا�ضبة حيث يوجد رقابة مت اإعطاء 

تقرير كرقابة م�ضبقة ومل يرد عليه اأحد. اأتكلم عن مو�ضوع ليبان بو�ضت 

اأخطبوط،  امل�ضالح هناك  املا�ضي. يف مو�ضوع  العهد  بالتحديد، هذا يف 

ر لك  ر يل فاأمرِّ اأ�ضخا�ش ال يتفقون مع بع�ضهم لكن امل�رشوع مي�ضي الأنه مررّ

بالعربي الف�ضيح. بالن�ضبة للهيئة العليا للتاأديب، يقول القا�ضي امل�ضوؤول عن 

الهيئة العليا للتاأديب التي مل نكن نعلم بوجودها، يقول: اأنا ال اأعمل �ضيئًا، 

ال ت�ضلني اأية ق�ضايا. يف غ�ضون اأربع �ضنوات و�ضلتني ق�ضية اأو ق�ضيتني. يف 

مو�ضوع الق�ضاء يف املحا�ضبة، اإذا اأنت مل حتا�ضب هذا يعني اأن اأي �ضخ�ش 

ي�ضتطيع اأن يفعل ما يريد وال ت�ضتطع اأن تطال اأحداً. 

هذه مرحلة جديدة منقحة قليًل وهذا العهد طبعًا مرهون بال�رشاكات 
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يقوم  �ضوف  ملف  اأي  لكن  النا�ش.  تفاوؤالت  عن  النظر  بغ�شرّ  احلديثة 

يف  وموجود  وزارية  بح�ض�ش  م�ضارك  نف�ضه  هو  كان  اإذا  بفتحه  الرئي�ش 

جمل�ش النواب وهو �رشيك مع كل الفرقاء يف ال�ضاحة ال�ضيا�ضية. هناك جبنة 

ال  مقعداً  ثمة  الأن  معطلة  االأمور  اإن  يقولون  �رشاحة  وبكل  يتقا�ضمونها 

ثمة  الأن  واإ�ضلح  �رشاكة  القول  ي�ضح  ال  ب�ضاطة  بكل  نعطيه.  ملن  نعرف 

اأو  الوزارة  يف  جديدة  وجوه  تظهري  ميكن  هل  بينهما.  بالتوفيق  اإ�ضكالية 

البلد  هذا  احلالية؟.  القوى  من  الوجوه  هذه  تكون  اأن  عن  بعيداً  النيابة 

دوائر  الطائفي مع  القيد  ن�ضبي خارج  انتخابي  بقانون  اإال  اأمره  ي�ضلح  ال 

مو�ضعة. اإذا مل يرد حزب اهلل وحركة اأمل والتيار الوطني احلر خو�ش هذه 

املعركة فهم اإذن ال يختلفون عن غريهم وال يريدون اإدخال �رشائح جديدة 

د لنا، فقط البنوك تربح بطريقة خميفة،  على املجل�ش النيابي. هذا البلد مل َيعحُ

نزيف ال�ضباب نحو اخلارج كبري جداً. ال ثقة وال اإميان ب�ضيء، هناك اإحباط 

ونحن نتجه نحو انفجار اجتماعي. 
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