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تقرير حلقة نقاش
العهد الجديد ف ي مواجهة تحديات االصالح:
م ا بين تسيير الدولة واعادة بن ائها

عقد المركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق بتاريخ  30تشرين الثاني  ،2016حلقة نقاش تحت عنوان:
" العهد الجديد ف ي مواجهة تحديات االصالح :م ا بين تسيير الدولة واع ادة بن ائه ا" بحضور
نخبة من الوجوه السياسية ،األكاديمية واإلعالمية.
بداية إفتتح الدكتور عبد الحليم فضل

اللل  ،ملدير المركلز اإلستشلاري للدراسلات والتوثيلق ،اللقلا

مرحبا بالضيوف منوها بأهميلة الموولوم محل النقلاش فلي

ل ملا تشلهده المنحقلة ملن تحلوالت

كرست نمحا جديدا من الواقعية السياسية التلي ال
عميقة تلوح على الصعيدين االقليمي والدولي ّ
بللد مللن التسلللح بهللا بعللد ان اكتشل

الللبع

حللدود القللوة وبعللد جنللوح قللانرة الندللا الللدولي ببعللده

الغربي نحو الشعبوية والقوميلة فلي ،ن ،موجهلا الملتقلى اللى ييلر ملا هلو متلداوي يوميلا ملن قبل
االنراف السياسية المختلفة ب ومن محاولة إلمكانية استشراف المستقب المندور بالحد االدنى
وبالتالي تأنير تحديات  .مشيرا الى أن ما نحن بصدد معالجت اليو بما يشلك ملن تحلور ايجلابي للم
يكن ليتحقق لوال المعادلة الدقيقة التي امكن ترسيخها من خالي امرين :تحصين لبنان تجاه التداعيات
الخحيللرة التللي تحللي

بلل وتكللريح حضللور لبنللان فللي المجللاي اإلقليمللي ليكللون بمصللاف الالعبللين

الرئيسيين في .
وقد ركز فض الل  ،على ان ما تم تحقيق ما هو ّإال مزيج من عنصلرين :االوي ،عمليلة اإلنخلراب بكل
ما ل عالقة برسم مسلتقب المنحقلة .الثلاني ،الحيلاد املا كل ملا لل عالقلة بحفلا التلواان المحللي
واإلستقرار الداخلي .منوها بأن هذا األخير يق

بحده األدنى ما لم نمتلك رؤية بمستويات ثالث:

 اإلكتفا بملئ الفراغ والحفاظ على التواان الداخلي. إستعادة الثقة او ما يمكن تسميت إعادة بنا المشروعية السياسية.1
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 تقد االتجاهات اإلصالحية.وأكد ا لن ائب ي اسين ج ابر ف ي مداخلت  ،ان ال بد ملن بدايلة فلي عمليلة اإلصلالح يشلك أساسلها
الفسللاد الللذي بللات ثقافللة فللي لبنللان ،معتبللرا ان بنللا الدولللة ينحلللق مللن  3قحاعللات تتمث ل بقحللام
الكهربا  ،االتصاالت والحيران .مشددا ان ال حاجة إليجاد تشريعات جديدة للتنديم وإنما االمر ملرتب
بإصدار المراسيم الضرورية إلعلادة الهيكللة التلي يلري فيهلا الفعل األسلا

واالهلم .وقلد لملح اللى

عد وجود قرار سياسي للدفع بإتجلاه تحبيلق القلوانين وتسليير أملور اإلدارة التلي تعلاني ملن وهلن،
بحسب تعبيره ،بمؤسساتها الرقابية التي تحتاج لعملية إحيا  .داعيا الى اللدخوي فلي عملق المشلاك
وعد مقاربتها بشك سححي ،باإلوافة للعم على مفهو المواننة في المجاي التربوي.
بدوره تحرق الواير عص ا

نعم ان ،الى السلياق التلاريخي لدحلداث التلي

لكلت ركيلزة لهكلذا ندلا

سياسي معموي ب واصفا السللحة الحاكملة بالشلبكة ندلرا لحبيعلة الندلا اإلنتخلابي االكثلري اللذي
يحفا لها وجودها ،مذكرا بما قال لوبراني في نقده لحرب عا " ،1982السوريون نجحوا بالبقا في
لبنان ألنهم نبقلوا ندريلة البيلانو" بمعنلى ان تلعلب عللى لبنلان كملا هلو ببعلده الحلائفي .وقلد دعلا
ديمقرانلي علادي يتمثل بإنتخابلات

نعمان الرئيح ميشاي عون الى إجرا انتخابات نيابية على اسا

وفللق القللانون النسللبي وخللارج القيللد الحللائفي واسللتحداث مجلللح

لليول لتمثيل القيللادات الروحيللة،

وفي حاي تعذر هذا الحرح يمكن للرئيح عون العودة لقاعدت الشعبية للضغ

على الشبكة الحاكمة.

وأ ار الن ائب نلواف الموسلو ي ،فلي مداخلتل اللى محدوديلة التحلعلات التلي يمكلن ان نتشلاركها
بالندر الى محدودية الصالحيات الرئاسية ما بعد اتفاق الحائ

ونوه الموسوي بالتسلوية الرئاسلية
ّ .

التللي جللرت نافي لا مللا إصللحلح بتسللميت بالمعركللة ،مشلليرا الللى عللد وجللود حالللة إنكسللار ألي نللرف
سياسي .وفي حديث عن اتفاق الحائ

رأي اننلا املا تحبيلق جديلد وصلحيح ،االملر اللذي أدي لغيلاب

الدور المسيحي الفاع  ،مؤكدا ان مع وصوي الرئيح القوي أصبحنا اما دور مسيحي فاع .
وأكد على ارتباب االنجاا الرئاسي بلالتحورات الميدانيلة فلي سلوريا .مشليرا اللى التحلدي االسلرائيلي
الذي ال بد ان يتم التعام مع بصورة مبا رة ك مكونلات التحالفلات السياسلية والتعامل ملع هلذا
الووع وفق رؤية جديدة تحتر التحورات والتحالفات التي قامت.
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وثانيللا التحللدي التكفيللري ،و للدد علللى ان التحالفللات تفتللرم بللالجميع ووللع اسللتراتيجية علللى قاعللدة
مواجهة االرهاب التكفيري استباقا ووقاية وردعلا .مؤكلدا ان االملر ال يقتصلر عللى مسلؤولية االجهلزة
االمنية داعيا الى تضافر الجهود على الصعد التربوية والثقافية للمواجهة.
وأخيرا ّ
علق على انتخاب ترامب رئيسا للواليات المتحدة االميركية وارجحية فرنسوا فيلون فلي فرنسلا
مشيرا الى إحتمالية أن نشهد تحوال في المنال الدولي مستشهدا بموقل
مواجهة االرهاب االسالمي او االسال االرهابي بحسب وص

كل منهملا حلوي اولويلة

فيون.

رأي األ ست اذ محمد خواجة ،أن ما ذكر بمكان من االهمية يرتكز على مدي قدرة العهد الجديد بتحوي
الشللعارات الللى وقللائع والتعللاني مللن بللاب الوننيللة مضلليفا عنصللر االصللالح القضللائي ،بللالندر الللى
وجوب استقالليت عن السلحة السياسية وإيال مهام ألصحاب اليد النديفة مع معاقبلة كل فاسلد
واالسللرام فللي اصللدار القللرارات وتفعيلل ،لياتلل باإلوللافة لتفعيلل دور المجلللح الدسللتوري المللولج
محاسللبة الرؤسللا  ،ال لوارا والنللواب ،خاتملا بضللرورة إلللزا الحوائ ل

واالحللزاب بتقللديم أفض ل النخللب

والشخصيات لتمثلها.
وتحرق الن ائب فريد الخ اان ،الى خحاب القسم الذي يشك خارنلة نريلق للعهلد بمقاربتل الوننيلة
واصفا المسار الذي ادي الى انتخاب الرئيح بالخلارج علن الملألوف فلي السياسلة اللبنانيلة داعيلا اللى
االنفتاح والمرونة مؤكدا ان وجود الجنراي لليح إلسلتهداف اي فريلق وان الحمايلة الذاتيلة ملا يحميهلا
هو توافق اللبنلانيين هلذا ملا يعنلي دورا جديلدا لرئاسلة الجمهوريلة ،معتبلرا ان ال مجلاي للقيلا بثلورة
وذلك بسبب العائق المتمث برأ

هر لك سلحة او مؤسسة.

أما السفير عبد الل ابو حبيب ،فقد رف

التحدث عن اصالح في لبنان بإعتبار ان يير مجد بحسب

رأي داعيا الى التغيير فالواارة تعكح مجلح النواب وهذا ما يضع

اجهلزة الرقابلة والمحاسلبة آلنل

ينفي وجود معاروة برلمانية جدية .وتوج الى الحراك المدني داعيا الى تحوير وتنديم ،ليات عملل
وخصوصا لجهة التركيز على قضايا محددة وواقعية بحسب االولويات واالمكانات المتاحة ل .
ّد د االعالم ي انحوان سعد على ان المشكلة تكملن فلي ااملة الثقلة بالعالقلة بلين الحوائل

و

مستغربا تعحي
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تشكي الحكومة بسبب مقعد وااري بالريم من ك ما يحكلى علن أن وصلوي العملاد
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عون كان وفقا لتوافق اقليمي ،وقد ختم مداخلتل باال لارة اللى ان رؤو

خيلوب اللعبلة كلهلا اليلو

بيد حزب الل .
الدكتور خلدون الشري

 ،أفاد بإرتباب الحبقة السياسية كلها بشك مبا ر او يير مبا لر بالفسلاد
االيملان بتلرك االملور عللى ملا هلي

ان كان بالممارسة او بالتغحية على الفاسلدين او حتلى بأولع

تملوي املا بملوارد خارجيلة او رؤو
علي  ،مشيرا ان االحزاب في لبنلان
ّ

الفسلاد .و لدد عللى ولرورة

توسيع الدائرة االنتخابية لتحجيم وعزي االصوات المذهبية والحائفية لما لهذا الخحاب ملن أثلر

لديد

السلبية على الخحابات المعتدلة .وختم باال ارة الى ولرورة السلعي للفصل بلين امكانيلة التوصل
لتوافقات محلية بمعزي عن اختالف الرؤي لما يجري في االقليم.
بالنسبة لدست اذ نصر ي الص ايغ ،فقد

دد على ان هناك حاجة بداية لقيادات اصلالحية قبل البلد

بالحديث عن االصالح ،مشيرا الى ان بحاقة الدخوي الى عالم االصالح اولها فص العا علن الخلاص
معتبللرا ان ال إصللالح يرجللى مللن أنللراف الحبقللة السياسللية ممللن هللم اصللحاب رؤو
البلد.مؤكللدا ان الشللراكة التللي تمللت فللي سللبي
االصالح .وأواف ان من االفض

امللواي فللي

تسللمية الجنللراي عللون تشللك العللائق أمللا مهمللة

تأجي استخراج الغاا والنف

لما قلد تزيلده ملن نسلب الفسلاد كملا

أثبتت تجارب دوي مشابهة .خاتما باالعراب عن يأس من امكانية اصالح الندا الحائفي.
ثم كانت جملة من التعقيبات من المشاركين أبراها من اللدكتور ريلام صلوما ،واألسلتاذة نعملت بلدر
الدين التي تناولت تجربة الحراك المدني في مكافحة الفساد ومدي عجز االجهزة الرقابية والمالحقات
القانونية التي يتعرم الحلراك لهلا ،األسلتاذ علادي يملين ،األسلتاذ عللي نصلار ،األسلتاذ أيملن عقيل ،
الصحافي ربيع بركلات ،واالعالميلة سلكارليت حلداد ،اللدكتور نجيلب عيسلى ،د .محملد نلي ،واألسلتاذ
محمد

لري  ،وكانلت الملداخالت نقديلة للحبقلة السياسلية وأ لارت اللى حجلم المخلانر الكبيلرة عللى

مستقب البلد ما لم يتم تدارك االمور.
وقد أجاب المحاورون على مجم التعقيبلات ،ومنهلا أن أ لار النائلب نلواف الموسلوي اللى أنل ملن
يير الصحيح ان الحزب يمسك بك خيوب اللعبة فالواقع اللبناني اكثر تعقيلدا بكثيلر ملن ذللك ،وعلرم
لبع

العقبات العملية التي تعيق الحزب أثنا االنخراب في قضايا اصالحية .من ناحيت أ ار الدكتور

خلدون الشري

الى ورورة تجنب لغة الغلبة بين الحوائل

النهلا حلقلة مفريلة ال تجلر اال اللى أاملات

متالحقة.
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