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  سبيل التقديمعىل 

  

  (*)الحلم بغٍد أفضل ضامنة البقاء واالستمرار
  

مئة وست حلقات أي مئة وستة أسابیع وظهیرة كل یوم خمـیس مـن كـل أسـبوع 
الخــارج ال فــرق وبعــد نشــرة أخبــار الثانیــة والربــع  أم فــيوبــدون انقطــاع أكنــت فــي لبنــان 

. اسـيبعد الظهر أتاحت لي صوت لبنان صوت الحریة والكرامة بـأن أذیـع التعلیـق السی
هي تجربة ثمینة تضمنت أحادیث وآراء وخواطر في السیاسة والثقافة والفكر واالقتصاد 

وفــي محطــات كثیــرة كنــت أراقــب مواقــف الجهــة السیاســیة . واالجتمــاع ومعیشــة النــاس
المالكــة والمشــرفة علــى اإلذاعــة وكثیــرًا مــا یــأتي تعلیقــي السیاســي مخالفــًا أو مناهضــًا أو 

لــة منســجمًا مــع مواقــف هــذه الجهــة ولــم أتلــقَّ مــن أي مســؤول فیهــا معارضــًا وأحیانــًا قلی
. أو حتـــى تأییـــداً  حـــدیثي أو اعتراضـــاً مـــن شـــارة إلـــى امتعـــاض مـــن یمثـــل إمالحظـــة أو 

وتجمعني المناسبات أحیانًا بوزراء ومسؤولین ومواطنین یثنـون علـى موضـوعیة التعلیـق 
 أولهـذه الجهــة  ن یتضــمن نقـداً وطریقـة مقاربـة المواضــیع بأسـلوبها الهـادئ حتــى ولـو كـا

ذاعـة التعلیـق لـم یكـن بـأي إ عـداد و إ ألن غرضي من قبول رغبـة مـدیر اإلذاعـة فـي  ،تلك
 ،حال لعقد سـجال مـع هـذه الفئـة أو تلـك أو لتوجیـه نقـد شخصـي لهـذا المسـؤول أو ذاك

ـــدا صـــعباً  ـــه وٕان ب ـــًا مســـتحیالً  بـــل كـــان هـــدفي هـــو توصـــیف الواقـــع علـــى حقیقت  ،وأحیان
نفسـهم یعطلـون انتخـاب أالجاریة الیوم بدعوى تحصیل حقـوق المسـیحیین وهـم كالحركة 

الرئیس وتحلیل المعطیات واستعراض المواقف إلعطاء رأي دائمـًا مـا یكـون منحـازًا إلـى 
وٕالـــى المـــواطن فـــي لقمـــة عیشـــه والطالـــب فـــي ســـعیه للتحصـــیل  ،لبنـــان الـــوطن والدولـــة

فعیـل عمـل المؤسسـات وانصـیاع الدولـة ولتصویب مسار الحیـاة الدسـتوریة والسیاسـیة وت
لقــانون والنظــام حتــى تســتقیم الحیــاة ویبقــى لبنــان وطنــًا للعــیش ولــیس إلعــداد لوالمــواطن 

  . أجیال المهاجرین
                                        

  .9/7/2015صوت لبنان،   (*)
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لقد شـهدت الفتـرة السـابقة محطـات مهمـة مصـیریة إن علـى الصـعید األمنـي أو 
االجتماعیـــة والمالیـــة العســـكري كمـــا ال تـــزال األزمـــات الحكومیـــة والنیابیـــة واالقتصـــادیة و 

ولكننــي مــن المــؤمنین ببقــاء . تتفاعــل ولــم تتغیــر المعطیــات كثیــرًا بمــا ینبــئ بغــد أفضــل
لبنان ودوامه وأعرف بعضًا من تاریخه وأردد مع نفسي بأن مراحل الوئـام والسـالم أكبـر 

وأن هذا البلد الصغیر قـادر علـى التغلـب علـى  ،وأهم بكثیر من مراحل التوتر والخصام
لذلك كان همي في كل خاتمـة تعلیـق أن أعطـي فسـحة مـن  ،ات الجغرافیا والمصالحلعن

  . أمل قد یبدو أحیانًا ضائعًا ولكنني بطبعي متفائل بالغد

مــا عســاه قریبــًا  متفائــل بالشــباب، بالجیــل الجدیــد الــذي ال بــد وأن ینــتفض یومــاً 
ألوالدهـم مـن ى لهـم و لتغییر المعطیات والتحـرر مـن االنقیـاد األعمـى للزعامـات لكـي یبقـ

یفخرون به ویزدهون، بالحد األدنـى مـن السـالم واالسـتقرار وبأقـل قـدر مـن  بعدهم وطن
  . التوتر والصراع

الحلم بغد أفضل هو الزاد الذي یجعل أناسًا كثیرین یبقـون فـي البلـد ویسـتمرون 
 ویســـعون إلـــى تحقیـــق االمتیـــاز كـــل فـــي حقلـــه حتـــى ال یفـــرغ لبنـــان مـــن طاقاتـــه وقدراتـــه

  . إنهم ضمانة البقاء واالستمرار. وكفاءاته

إنها الحلقة األخیـرة قبـل إجـازة ربمـا أعـود ولكننـي إن عـدت أو لـم أعـد یبقـى أن 
ــــودودین  ــــي مــــدیرها والعــــاملین فیهــــا ال ــــة فیهــــا وأحی ــــان وفســــحة الحری أحیــــي صــــوت لبن

ا فریـدة التجربة التـي أعتبرهـ –والخدومین والجهة السیاسیة التي أتاحت لي هذه الفرصة 
 هملـم یـرقأو خیرًا للمستمعین الكرام على سعة صـدرهم راقهـم تعلیقـي أوغنیة وشكرًا أوًال و 

  . فهم أوًال وأخیرًا وجهة اإلذاعة ورعاتها



 

  

  

  

  

  

  

  

  

2013  
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   (*)اللجوء السوري وتداعياته
  

فصل السیاسة والخالفات عن القضـایا االجتماعیـة والمعیشـیة في الحاجة الیوم 
والخطــر الــداهم هــو فــي وجــود أكثــر مــن ملیــون الجــئ ســوري . اللبنــانیونهــا انیالتــي یع

یضـــافون إلـــى مئـــات األلـــوف مـــن الفلســـطینیین والعـــرب واألجانـــب الـــذین یعیشـــون فـــي 
ماهي خطط لبنان لمعالجـة المشـاكل المتأتیـة مـن هـذا الوجـود . ظروف معیشیة مأسویة

فـي اجتـراح الخطـط لمواجهـة هـذا الغریب على أرض لبنان؟ ومن هي الجهة التي تفكر 
  الخطر؟ وماذا ُتخّطط؟

 كّرس في موضوع الالجئین السوریین تحدیدًا، وهم قنبلة اجتماعیة موقوتة، فقد
 صـریحاً  نصـاً  یتضـمن الـذي اإلنسـان لحقـوق العـالمي اإلعالن دستوره مقدمة في لبنان
 كما. دستوریة ةقیم الحق هذا ماحضاً  االضطهاد من هرباً  اللجوء التماس بحق یقضي

 جواز عدم على الثالثة مادتها في تنص التي التعذیب مناهضة بمعاهدة أیضاً  التزم أنه
 ُیعرف ما وهو للتعذیب یتعرض قد أنه اعتقاد هناك حیث بلد شخص إلى أي أي إعادة
 دولـي تحـول إلـى ُعـرف قـد المبـدأ األساسـي وهـذا .الـرد عـدم بمبـدأ الـدولي القـانون فـي

 االتفاقیـات ذاتعـدم توقیعهـا توقیعهـا أو  عـن النظـر بغـض الـدول عجمیـ علـى یطبـق
 ."الدولي القانون في األمرة القاعدة طابع مّطردة بصفة یكتسب  مبدأ وهو الصلة،

 لدیـه ولـیس الالجئین بوضع الخاصة 1951 اتفاقیة في طرفا لیس لكن لبنان
 .اللجوء وطالبي الالجئین شامل یرعى قانوني إطار أي

 المتعلقـة من األحكام محدود عدد سوى اللبناني الوضعي القانون في دیوج وال
  . اللجوء بقضایا

                                        
  .2013أیلول  19صوت لبنان،   (*)
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 :النواب من هنا یجب على مجلس
 المتعلقـة الدولیـة لبنـان التزامـات مـع اللجـوء مسـألة ترعـى التي القوانین مواءمة

 .بالالجئین
 كولهـابروتو  وٕالى الالجئین بوضع المتعلقة 1951 عام االنضمام إلى اتفاقیة 
 علیهـا یدخل أن وللبنان .الوطني الصعید على الصكوك هذه وضمان تنفیذ اإلضافي،
 .دائم لجوء لیس بلد أنه االعتبار في تأخذ تحفظات

 مـع ویتماشـى لبنـان خصوصیة االعتبار بعین یأخذ للجوء جدید قانون وضع 
 اللجـوء طلبـات قـيلتل وطنیـة آلیـة یتضمن الدولیة، المعاییر الدولیة ومع لبنان التزامات
  .بها والبت ودراستها

 الخـدمات تقـدیم إطـار فـي الدولیـة المسـاعدة العتیـدة، التمـاس وعلـى الحكومـة
 الدولیـة التقنیـة والمشـورة على المسـاعدة الحصول مساعي ومواصلة لالجئین األساسیة

 تعزیـز واستضـافتهم، مـع الالجئـین باسـتقبال المتصـلة للضـغوط التصـدي أجـل مـن
الصـلة وتشـكیل مجلـس وزاري  ذات الدولیـة المنظمـات مـع الصـدد هـذا فـي التعـاون

  .مصغَّر من الوزارات المعنیة للتعامل مع الدفق الهائل من الالجئین السوریین
أیلـــول القـــادم فـــي  25ولنـــا أمـــل فـــي المـــؤتمر الـــداعم للبنـــان الـــذي ســـیعقد فـــي 

  . نیویورك
لــدیموغرافي واالجتمــاعي هــل أن لبنــان متــروك وحــده لیواجــه التحــدي األخطــر ا

هال وعي السیاسیون أن هـذا الخطـر یصـیبهم أیضـًا ویصـیب جماعـاتهم . وحتى األمني
  . إذ لیس أي فریق بمنأى عنه

إننا نحتاج إلى حكومة طوارئ إذ ال یستطیع البلـد االسـتمرار فـي حـاالت الفـراغ 
ص وخصــام لــم تعــد المســألة مســألة حصــ. التــي أفرزهــا الصــراع السیاســي غیــر المســؤول

  !!!أفال تعون. بل تعّدتها إلى مسألة الوجود والكیان والصیغة. سیاسي
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   (*)ال رضبةأو  رضبة
  

قبـــل متاهـــات التســـویات حـــدوثها  اً التـــي كـــان مرجحـــتلـــك ال ضـــربة أو  ضـــربة
هـــي المســـألة الجدیـــدة التـــي طـــرأت علـــى المشـــهد السیاســـي اللبنـــاني وعنوانـــه  ،الدولیـــة

تم الســـیدة مـــي ألبنـــانیین بـــالرغم مـــن أن المشـــهد الجـــامع فـــي مـــالجدیـــد بـــین ال نقســـاماال
أرســــالن جنــــبالط فــــي المختــــارة وضــــع الخالفــــات السیاســــیة علــــى الهــــامش واســــتوجبته 

فمن اللبنـانیین مـن . یة ودور سید المختارة الراجح في اللعبة السیاسیةجتماعالمناسبة اال
د الظـروف الحربیـة المتـوافرة بأسـرع وقـت ممكـن وبأشـ وقوعهـاالضـربة متمنیـًا إلى  ینظر

النظـام فـي  سـقاطعّلها تحدث ما لم تستطع إحداثه سنتان ونصف السنة من المعارك إل
سوریا ولحسم نتائج الحـرب الـدائرة هنـاك فیسـتفید هـو مـن تـداعیاتها وینقلـب میـزان القـوة 

   .لمصلحته فیوظفه في مراهناته الداخلیة لفرض إرادته السیاسیة وتصوراته الفئویة

ال تقع الضربة خوفًا من تعـدیل جـذري لمیـزان القـوى القـائم حالیـًا أومنهم یتمّنى 
الواقــع محلیــًا ودخولــه اللعبــة اإلقلیمیــة مــن  األمــروالــذي یســتفید منــه فــي ممارســة ســلطة 

وتوظیفهـا فـي المواجهـات السیاسـیة  ،المعارك العسـكریة مـن جهـة فيبابها الواسع تأثیرًا 
اللعبــة السیاســیة وفــق فــي علــى الدولــة ومرافقهــا العامــة والــتحكم  إلبقــاء حالــة وضــع الیــد

ذلــك أن الضــربة ال بــد وأن تحــدث أضــرارًا قــد ال یبقــى  ،شــروطه بأقــل األضــرار الممكنــة
  . هذا الفریق بمنأى عنها

والقســم األكبــر مــن اللبنــانیین متخــّوف مــن الضــربة وأضــرارها وتــداعیاتها علــیهم 
الحــرب ســنوات طویلــة أخــرى فبتنــا  اســتمرارذلــك نــذیر وحتــى مــن عــدم القیــام بهــا ألن 

                                        
  .11/10/2013صوت لبنان،   (*)
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  نسمع من جدید إمكان الخروج من لبنان توخیـًا للسـالمة والعـودة بعـد اسـتقرار األوضـاع 
  .االستقرارإلى  إذا االوضاع اتجهت من جدید

هـــذا الوصـــف ینـــذر بمزیـــد مـــن التعقیـــد فـــي المشـــهد السیاســـي اللبنـــاني ذلـــك أن 
 اسـتمراروانتظـار النتـائج لتوظیفهـا فـي الـداخل السیاسـي و  المراهنة على ما سوف یجـري

ال  األفرقـاءالشلل فـي وظـائف الدولـة ومؤسسـاتها وتعطیـل تشـكیل الحكومـة وعـدم رغبـة 
بل عدم إرادتهم التحاور من جدید حول سبل الخروج من األفق المسـدود یزیـد مـن یـأس 

وما موقـف . یةنتاجي تعزیز اإلاللبنانیین وانصرافهم عن المشاركة في الحیاة الوطنیة وف
إلـى  اإلضـراب منـذ فتـرة قصـیرة سـوى المؤشـر واإلنـذارإلى  یة بالدعوةقتصادالهیئات اال

وهـو یكـاد یكـون القطـاع الوحیـد الـذي  ،قتصـادأن ما كان ُیجمع علیه اللبنـانیون وهـو اال
 رسـتمرایجمعهم، حتى هذا مهدد بالخطر بإفالس بعض القطاعـات التـي ال تسـتطیع اال

حلــول إلــى  فــي حــال لــم تواجــه المشــكالت الحقیقیــة فــي الــبالد التــي تحتــاج دون إبطــاء
  . جذریة

الضـــربة المحتملـــة فـــي ســـوریا علـــى أنهـــا نقطـــة تســـجل فـــي مرمـــى إلـــى  النظـــر
إن . الخالفات السیاسیة وتوظیفها على هذا النحو هو تالعب بمصلحة الوطن ومصیره

الــبالد هــي مفصــل جدیــد مــن مفاصــل الــبالد النظــرة هــذه مــن زاویــة فریقــي الصــراع فــي 
وعیــــب بــــل فجــــور موصــــوف ال یرتــــدع عنــــه بعــــض السیاســــیین فــــي ســــبیل مصــــالحهم 
الخاصة وتحت غطاء المحـاور اإلقلیمیـة لكـأن بعضـها یخـدم القضـیة اللبنانیـة وبعضـها 

  . لكأن المصلحة اللبنانیة تتأتى من الخارج أیًا كان هذا الخارج. اآلخر خروج عنها

 ،مناسبة جدیدة إما إلقحـام الـبالد فـي أتـون جدیـد مـن الصـراعات المتجـددةإنها 
فرقـاء إلنقـاذ مـا تبقـى مـن مـاء الوجـه عبـر تشـكیل لحظة تفكـر وتعقـل یفیـد منهـا األوٕاما 

وفصـل  قتصـادعبـر تشـجیع اال نهیارالحكومة وفق الحد األدنى من التسویات ووقف اال
إلـى  عتبـارق الصـحیح للشـأن العـام وٕاعـادة االتها علیـه وٕاعـادة الطریـاالسیاسة عن تـداعی

  . لقاعدة الحقوقیةالى الدستور و ا
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ننــا نریــد حكومــة الحــد األدنــى إلدارة شــؤون النــاس إهــل نطالــب كثیــرًا إذا قلنــا 
ــرًا إذا نادینــا باســتئناف جلســات التفــاوض . وتلبیــة مطــالبهم مائــدة حــول هــل نطالــب كثی

  . ٕان كانت صعبة إال أنها ممكنة في لبنانو فخامة الرئیس البتداع التسویات التي 

  . ذلك فأقله التنحي رأفة بهذه البالد وعبادهاإلى  أما في حال فشل الوصول
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   (*)الرثوة املهدورة... النفط
  

وهــل ینعقــد مجلــس  ،آخــر األخبــار التــي یلتهــي بهــا اللبنــانیون هــي مســألة الــنفط
  . الوزراء لبحث ملفه أم ال ینعقد

هــذه الحجــة تعــویم حكومــة اللــون الواحــد وأّنــى لهــذه مــن یرمــون  دعــاة االنعقــاد
أو  األثیــرعبــر درجــة الشــتائم إلــى  فرقاؤهــا السیاســیون متخاصــمونأالحكومــة االنعقــاد و 

بتوجیــه الرســائل المباشــرة وغیــر المباشــرة بأننــا مــع المقاومــة ضــد إســرائیل أمــا فیمــا عــدا 
  . ذلك فنحن متحررون من التحالفات

النعقــاد یقولــون كیــف لحكومــة مســتقیلة أن تجتمــع وٕاذا كــان للــنفط ودعــاة عــدم ا
فجــدیر بــالقوى المعرقلــة أن تتســاهل قلــیًال فــي شــروطها التعجیزیــة للســماح  همیــةهــذه األ

الحیاتیــــة  األمــــوربتشــــكیل حكومــــة جدیــــدة تســــتطیع أن تبحــــث ملــــف الــــنفط وســــواه مــــن 
  . المعیشیة التي ال تنتظر

لقـوى السیاسـیة التضـحیة والعمـل علـى التعجیـل أال یستحق موضوع النفط مـن ا
من الدستور عـوض التفكیـر  64و 53في تألیف الحكومة الجدیدة كما تفرض المادتان 

رغــم المفهــوم الضــیق  عمــالفــي اســتنباط الحلــول الهجینــة النعقــاد حكومــة تصــریف األ
وتمســـك  1990مـــن دســـتور  64مـــن المـــادة  2الـــذي أتـــى بـــه الطـــائف بموجـــب الفقـــرة 

  !سها عن حق بهذا المفهومرئی
فرقــاء أوفضــًال عــن هــذا الخــالف تنشــغل وســائل اإلعــالم بالســجال الحــاد بــین 

دعـاة . فالخالف وقع قبل البدء حتى في مقاربة هـذا الملـف. الصف الواحد حول التلزیم
تلــزیم البلوكــات العشــرة یعتبــرون أنــه مــن األفضــل إجــراء هــذا التلــزیم ألن بعضــها متــاخم 

                                        
  .17/10/2013صوت لبنان،   (*)
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المحـــاذي للحـــدود البریـــة حیـــث هنـــاك منشـــآت  10رائیلیة خصوصـــًا الـــرقم للحـــدود اإلســـ
وآخـرون یریـدون ضـرورة . یةقتصـادلوزارة النفط وهذا یثبت حق لبنان بكامل المنطقـة اال

بلوكـات فقـط وحجـتهم أن تلـزیم البلوكـات العشـرة قـد یثیـر نزاعـًا مسـلحًا  ةفتح تلزیم خمسـ
مــن الناحیــة المالیــة وال یثیــر التــوتر بحیــث  أكثــروأن التلــزیم بالتــدرج مجــٍز  إســرائیل،مــع 

  . تمتنع الشركات عن التنقیب في منطقة نزاعیة
یة الخالصــة قتصــادأمــا مجلــس الــوزراء فصــالحیته هــي إقــرار تقســیم المنطقــة اال

وهنــا . والتلــزیم والــوزیر یــدخل فــي صــالحیته فقــط فــتح التلــزیم ستكشــافونمــوذج عقــد اال
   .الحكومةإلى  تبرز الحاجة

فــي هــذه المعمعــة والتجــاذب السیاســي أصــبحت قبــرص الجــارة وٕاســرائیل العــدوة 
دولتـــین نفطیتـــین علـــى خریطـــة الـــدول المنتجـــة للـــنفط والغـــاز ولبنـــان یضـــیع فـــي صـــیغ 

الـنفط والغـاز ثروتـان اسـتراتیجیتان یمكـن . عدم انعقادهـاأو  سیاسیة حول انعقاد حكومة
فــرص عمــل  ة ومــن دیونــه المتراكمــة وتــوفرایقتصــادخرجــا لبنــان مــن أزمتــه االتلهمــا أن 

فضًال عـن أنهـم فهم لشبابه وشاباته فربما تنحسر الهجرة ویبقى شباب لبنان في بالدهم 
ثروتـــه األصـــلیة فـــإنهم بهجـــرتهم یتركـــون لبنـــان للبـــوم السیاســـي الـــذي ینعـــق لیـــل نهـــار 

  .بالتشاؤم ویهدد مستقبل البلد باألفول
 ذه الطبقـة السیاسـیة الفاسـدة أتمنـى أال یصـارإنني من  القـائلین أنـه فـي ظـل هـ

اســتخراج الــنفط والغــاز ألن الثــروة هــذه مــن حــق اللبنــانیین ولــیس مــن حــق أمــراء إلــى 
اء هـو علـى الحصــص بینمـا هــذه الثـورة یجــب أن األمــر الصـراع بیــنهم أي بـین . طـوائفهم

ء الـدیون، یة، إیفـاقتصـادحـل المسـألة اال: تكون من حصة الناس لألهداف التـي ذكرتهـا
 السـیاحة والخـدمات وفضـًال عنـه اقتصـاده مـن اقتصـادتوفیر فـرص العمـل ونقـل لبنـان و 

یة متینـة تسـاهم فـي اقتصـادنهـا مـن صـناعات وقاعـدة مالصناعة وما ینـتج  اقتصادإلى 
  . رفع مستوى المعیشة وتعزیز الدخل الوطني

یــــد إرادة النــــاس الخــــالف قائمــــًا أمــــًال بفرصــــة التغییــــر وال تغییــــر إال بتأك لیبــــقَ 
جحـــیم إلــى  وتمســكها بثــروة بالدهـــا مــن جهـــة ووضــع حـــد لهــؤالء الـــذین یحولــون دنیانـــا

  . كوارثإلى  وحیاتنا
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 (*) ...والقامئة طويلة: مخطوفو أعزاز يعودون
 

ـــات  ـــانیون مـــن كـــل الطوائـــف والفئ عـــاد مخطوفـــو أعـــزاز بالســـالمة وأجمـــع اللبن
وقـد ُظلمــوا ودفعـوا أثمانــًا . أهــالیهمإلـى  سـالمین السیاسـیة علـى التهنئــة والتبریـك بعــودتهم

بغیابهم القسري وكما دفـع أهلـوهم هـذه األثمـان فـي لعبـة إقلیمیـة بـدت مـع اإلفـراج عـنهم 
. بحیـــث تـــداخلت الوســـاطات المحلیـــة مـــع تلـــك الفلســـطینیة والقطریـــة والتركیـــة والســـوریة

اعي الحمیـدة لضـمان ولبنان لم یقصـر بواسـطة مسـؤولیه مـن أعلـى الهـرم فـي بـذل المسـ
  . اإلفراج عنهم وعودتهم سالمین

من خالل عملیة تظهیـر اإلفـراج أننـا صـغار نـدفع ثمـن لعبـة الكبـار  فلقد تكشّ 
وهذه حكمة النأي بالنفس التي انتهجتها السلطة اللبنانیة الرسمیة فـي هـذا الصـراع الـذي 

 ملعـب، مـن مـؤثرلـى إ ل سـوریا بأهمیتهـا التاریخیـة والسیاسـیة والجغرافیـة مـن العـبحوّ 
  ولكن هل انتهت المأساة؟ . ساحةإلى 

المطرانین المخطـــوفین اللـــذین لوهلـــة فكرنـــا أن مصـــیرهما بـــالقائمـــة طویلـــة بـــدءًا 
شـیعي فعنــد  –ولكـن الصــراع فـي المنطقــة هـو صـراع ســني . سـیدخل فـي صــفقة اإلفـراج

حســاب ولكــن مــن یحســب . حلــول الوفــاق بــین المحــورین أفــرج عــن المخطــوفین الشــیعة
فــي الصــفقات؟ ومــن یطالــب  االمســیحیین فــي هــذا الشــرق وهــل هــم مــؤثرون حتــى یــدخلو 

اإلفـراج عنهمـا؟ إلـى  شیعي جدید یـؤدي –وفاق سني إلى  بهم إذا لم یصر فعًال ال قوالً 
المسیحیون ال یخطفـون لیبـادلوا كمـا فعـل الـبعض فـي خطـف التـركیین اللـذین بخطفهمـا 

لـم یفـرج عـن المطـرانین وال عـن سـواهما مـن المخطــوفین مـن هنـا . سـّرعا عملیـة اإلفـراج
  .  ورجال اإلعالم في سوریا جانباأل

                                        
  .24/10/2013صوت لبنان،   (*)
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هــذا عــدا الحــاالت الســابقة التــي تتصــل بقائمــة المفقــودین الــذین یطالــب أهلــوهم 
وماذا عن مخطوفي اإلعالم وسـائر المخطـوفین . بمعرفة مصیرهم في السجون السوریة

إنهـا . سـمهم لكـي یبـادلوهم مـع مخطـوفیهماطـف بال یعرف أحد مصـیرهم؟ مـن یخ نالذی
  .  شریعة الغاب

الـــدور المســـیحي الـــذي یغیـــب یومـــًا بعـــد یـــوم . إننـــا فـــي أزمـــة ال بـــل فـــي محنـــة
طبعــًا الحــرب دائــرة فــي . ومقدســاتهم ألبشــع أنــواع االضــطهاد وجــودهموتتعــرض منــاطق 

والسـكوت ه بولـكل المناطق ولكـن مـا یجـري فـي سـوریا تجـاه المسـیحیین أمـر ال یمكـن ق
وكمـا یحـدث اآلن فـي منـاطق ضـواحي حمـص حیـث یوجـد  ،عنه كما حـدث فـي معلـوال

مــن قــوى التكفیــر والتعصــب والنبــذ وكــل ذلــك  حــتاللتجمــع مســیحي كبیــر یتعــرض لال
نـواع ضـین ألویهـدد أهـم معقـل مـن معاقـل المسـیحیین المـدنیین العـزل المعرّ . باسم الـدین

  . اإلرهابمن شتى 

. مسـألة المخطـوفین هـم مسـؤولون فـي الدولـة حـلّ ساهموا في ن المسؤولون الذی
األشخاص الذین لم یقصـروا فـي متابعـة الموضـوع والتفـاوض، وهـذا إلى  أُعطي الرصید

ولكن هل تحرم الدولة اللبنانیة من رصـید هـذا اإلنجـاز؟ . الجمیعقبل موضع تقدیر من 
یل أن یســـــتفید بعـــــض أمـــــا آن األوان لنكـــــف عـــــن تحطـــــیم الدولـــــة ومعنویاتهـــــا فـــــي ســـــب

ـــة فـــي الشخصـــنة وفـــي تغییـــب المؤسســـات ! األشـــخاص مـــن هـــذا الرصـــید ـــة األمنالعّل ی
  . والسیاسیة واختصارها بأشخاص

  . إننا فعًال في محنة
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  : يف املؤمتر األول ملسيحيي الرشق

(*)معاناة وطن ال طائفة... الوجود املسيحي
   

  

ریركیــــــة المــــــؤتمر األول المســــــیحیون مهجوســــــون وٕاال لمــــــا نظمــــــوا برعایــــــة بط
لمســیحیي المشــرق الــذي عقــد یــومي الســبت واألحــد الفــائتین فــي المركــز العــالمي لحــوار 

في الربوة بحضور فخامة رئیس الجمهوریة الذي ألقى كلمة مهمة فـي " لقاء"الحضارات 
. المناسبة حذر فیها من التقوقع وحلف األقلیات واعتبرهما خطرًا على الوجـود المسـیحي

أتوقــف عنــد كلمــة ســیادة المطــران ســمیر مظلــوم الــذي افتــتح بهــا اللقــاء بحضــور إنمــا 
الخطــر : والتــي تضــمنت تحلــیًال معمقــًا لهــواجس المســیحیین فاختصــرها بــاثنین ،الــرئیس

  . الوجودي والخطر على الوجود المسیحي ممیزًا بین الخطرین
ألردن ثــم جـــاءت المحــاور التـــي اشـــترك فــي معالجتهـــا مســیحیون مـــن ســـوریا وا

مسـیحي تـاریخي  وجـودوالعراق وفلسطین ومصر فضـًال عـن اللبنـانیین وفـي هـذه الـدول 
وأن المســیحیین هــم أهــل هــذه  ،القــول نحــن غیــر المســیحیین أنــه أصــیل ال وافــد ال نمــلّ 

  . جاءت في مراحل تاریخیة الحقة يولیسوا جوال الءالبالد األص
اجس الحقیقیــــــة وهــــــي الهــــــو إلــــــى  أشــــــارت المحــــــاور التــــــي تناولهــــــا المتكلمــــــون

الــــدیموغرافیا والهجــــرة والحریــــات الدینیــــة وممارســــة الشــــعائر ومشــــاركة المســــیحیین فــــي 
مؤسسات الدولـة ودورهـم فـي الحیـاة العامـة ووضـع المسـیحیین ودورهـم علـى الصـعیدین 

  . يجتماعي واالقتصاداال
  كل هذه المحاور تؤشر إلى األخطار التي یشعر بها المسیحیون على وجودهم

                                        
  .31/10/2013صوت لبنان،   (*)
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ن عـ أهمیـةي المشرق وضمور هذا الوجود وفیهـا بحـث أیضـًا عـن الـدور الـذي ال یقـل ف
  . الوجود

الجـــو المســـیحي مـــأزوم وعالمـــات أزمتـــه بینـــة ولكنهـــا مـــن وجهـــة نظـــر مـــواطن 
إحـدى األقلیـات بامتیـاز فـإن كثـرًا مـن المسـیحیین أغفلـوا أمـرین إلـى  لبناني ینتمـي أیضـاً 

ــًا مــع شــریكهم الــدرزي همــا االالفــاختمهمــین یختلــف المســیحیون فیهمــا   ســتهانةًا جوهری
 . بالتخلي عن األرض ستهانةبحزم الحقائب والهجرة واال

هـــذان العنصـــران األساســـیان همـــا اللـــذان یحفظـــان الوجـــود، فعنـــد أول صـــعوبة 
بــالد بعیــدة فیضــعف عنهــا إلــى  یستســهل الفــرد المســیحي حــزم الحقائــب وتــرك موطنــه

ــ أرضــه ومنزلــه بیــع ردد أیضــًا وهــذه هــي الطامــة الكبــرى فــي الوجــود الــدیموغرافي وال یت
إخوانـه المسـلمین إلـى  وٕانمـافقـط أبنـاء طائفتـه إلـى  بأبخس األثمان ویسافر فیسيء لیس

ســــائر األقلیــــات المتشــــّبثة بأرضــــها مهمــــا غلــــت إلــــى  أكثرفــــ أكثــــربمقــــدار مــــا یســــيء 
  . التضحیات

ویـه ُیضـیع ؤ بـال سـقف ی سـاننكاإلبـال أرض  نساناإلف ،لبنان وطنه ولیس فندقاً 
األرض هـي . هویتـهعلـى الخصـوص بـل أیضـًا فقط في فقدانها  لیس كرامته وضمانته 
   ؟الهویة فما معنى هذا االستسهال

  .  ضعف الوجودإلى  تلك هي المشكلة المركزیة التي تؤدي

بمـا یتعـّرض لـه المسـیحیون  سـتهانةاالأو  المزایـدةإلـى  ال نرمي وراء هذا القـول
لكــن هــذه المعانــاة هــي . والمعیشــة الیومیــة األمــنو  قتصــادعانــاة فــي السیاســة واالمــن م

بـــین مســـیحي أو  عامـــة یشـــترك فیهـــا اللبنـــانیون جمـــیعهم ال تفـــّرق بـــین مســـیحي ومســـلم
  . بین مسلم وآخرأو  ومسیحي

فمكمن الخلل إذًا لـیس فـي معانـاة طائفـة بـل فـي معانـاة وطـن وخنـوع سیاسـیین 
  .استنهاض ولیس هجرةإلى  حاجةوخمول شعب بكامله ب

السیاســي قــائم وعنیــف ولكــن المفارقــة أنــه  نقســامأمــا فقــدان الــدور ففــي لبنــان اال
التصـــعید وتعمیـــق فـــي الخطـــر ال یتوانـــون  األمـــورحتـــى ولـــو استشـــعر القـــائمون علـــى 
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واهیـة نكایـة بالخصـم بینمـا أول مبـدأ  نقسـام فـي سـبیل تحقیـق مصـالح آنیـة وحصـصاال
  .  ة عند استشعار الخطر ولمواجهته هو الوحدة والوحدة والوحدةفي حفظ األقلی

فهــل ُیعقــل أن یتالشــى أتبــاع الدیانــة الرئیســیة فــي هــذه المنطقــة التــي یعیشــون 
  من ألفي سنة؟ أكثرفیها منذ 

% 5ســـكان المنطقـــة إلـــى  وهـــل ُیعقـــل أن تصـــل نســـبة المســـیحیین المشـــرقیین
  القرن العشرین؟ مطلع في % 20قارنًة بـم

معنـى مـن الضعف المسیحي خطر على لبنان ال بـل خطـر علـى المشـرق فمـا 
 ن؟ولمن یتركا. لشرقلللبنان إن غاب الشریك المسیحي وما معنى 
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  : ذكرى عاشوراء

  (*)معنى هذه الثورةإىل  لنعد
  

للظلـــم  ســـتكانةثـــورة المظلـــوم علـــى الظـــالم وعـــدم االإلـــى  ترمـــز ذكـــرى عاشـــوراء
علیـه السـالم رفـض أن یسـایر الحكـم بعـد أن رآه منحرفـًا عـن  ومردها أن اإلمام الحسین

ألن هذه الثورة لم تكن لتدوم ذكراهـا وتسـتمر  ،نسانال بل عن رسالة اإل ،رسالة اإلسالم
بــالرغم مــن مســتمرة لــوال تعبیرهــا عــن مناهضــة القهــر والظلــم والطغیــان ممــا أبقاهــا حّیــة 

  .خالد ال یموت نسانصل بوجدان اإلال بل مئات السنین ألن ما یت ،الظروف والسنین
وفــوق الطقــوس التــي تحیــى بهــا هــذه الــذكرى ومــا علــق بهــا مــن أســالیب تتصــل 

بالـــذین یحیونهـــا مـــن ثقافـــات وتقالیـــد مختلفـــة یمارســـونها كـــل علـــى طریقتـــه ووفـــق  أكثـــر
تبـاع بعضـها وهـذا االنظر عن آراء بعض المرجعیات الشیعیة التي تحـرم  عاداته بغّض 
  :أمرین مهمینعلى ننا نتوقف أقنا، یبقى خارج عن سیا

األول لماذا یتم تحویـل ذكـرى الحسـین علیـه السـالم مجـاًال للتعبیـر عـن اسـتثارة 
العصبیات المذهبیـة عوضـًا أن تكـون فسـحة تـالق بـین جمیـع المسـلمین ومناسـبة لحـث 

  .جمیع أبناء الطوائف على مناهضة الظلم ونشر العدالة
یاسـي الـذي تعّبـر عنـه شـریحة واسـعة ممـن یحیــون والثـاني یتصـل بـالموقف الس

  واستخدام فائض القوة  ستقواءواال ستعالءمن االإبداء المزید هذه الذكرى في بالدنا وهو 
  

  .لتهدید الشریك اللبناني اآلخر عوض تحصین وتقویة الوطن الذي یحتضننا جمیعاً 
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الشــهید ال بــل  ین نــرى انحرافــًا عــن معنــى ثــورة اإلمــاماألمــر هــذین إلــى  بالنســبة
عـدم نـرى فإذا كانـت الثـورة مـن المظلـوم ضـد الظـالم فإننـا بالمقـدار عینـه  ،سید الشهداء

یـة األمنألن اللبنـانیین جمـیعهم مظلومـون مـن األوضـاع السیاسـیة و  ،مراعاة لهذا المعنى
مــن یعبــرون الیــوم عــن الســخط علــى الظلــم فیهــا یــة التــي ساهــــم جتماعیة واالقتصــادواال

  .اإلمام الحسین علیه السالم وأتباعهعلى الذي وقع التاریخي 
مــن اللبنــانیین مــن جمیــع لــه إیقاعــه بمــن ال ناقــة وال جمــل بال یكــون رفــع الظلــم 

سیاســیون مــن  ابهــ مین مــن الســنوات العجــاف التــي أوقعهــاألمــر الطوائــف الــذین عــانوا 
لــبالد مقــدرات افــي الــتحكم إلــى  جمیــع الطوائــف ممــن یرمــون مــن خــالل توســل الحكــم
الظلـــم والفتنـــة التـــي هـــي أشـــّد مـــن "وتحقیـــق المصـــالح الضـــیقة وٕایقـــاع القهـــر بالنـــاس و

  ".القتل
طائفـة معینـة أو  معنـى هـذه الثـورة التـي هـي لیسـت ملكـًا لجهـة معینـةإلـى  لنعد
أینمــــا كــــان ال حــــدود للجغرافیــــا وال لالنتمــــاء، ألنهــــا حركــــة تربویــــة  نســــانهــــي ثــــورة اإل

األمــة الوســط ولیســت إلــى  ملهــا وهــي أیضــًا وخصوصــًا دعــوةتســتهدف تربیــة األمــة بكا
نفــوذ وٕانمــا أو  جــاهأو  لــم یــأت اإلمــام الحســین علیــه الســالم طلبــًا لســلطة. دعــوة متطرفــة

ولیســت ذكــراه وســیلة للســجال مــع اآلخــرین، مــع . إلصــالح مكــارم األخــالق خصوصــاً 
أو  أهــل البیــتجماعــات مســلمة مؤمنــة موحــدة ال تختلــف مــع الجماعــة الحســینیة علــى 

  .رتب علیه العداوةتًا مفهومًا ال یصح أن تاختالفالحسین بل على أمور أخرى 
ل و نقــ. إنهــا مناســبة للجمــع والتالقــي ولــیس لتنفیــر الشــركاء اآلخــرین فــي الــوطن

لألســف رمــزًا طائفیــًا كــي ال نقــول مظهــرًا یــا ذلــك حتــى ال تمســي هــذه الــذكرى الشــریفة و 
ن مناســبة لمقاومــة القهــر، أولــیس أفضــل وســیلة إلحیــاء للتبــاهي بــالقهر عــوض أن تكــو 

  .األصل وٕابعادها عن االستغالل السیاسيإلى  الذكرى هي بالعودة
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  (*)اليونيسكو وتقليص موازنة الربامج
  

وال یســتثنى  فــرادیة العالمیــة علــى الــدول والمؤسســات واألقتصــادتخــیم األزمــة اال
ونیســـكو للعلـــوم والتربیـــة یة كمنظمـــة المـــن آثـــار هـــذه األزمـــة حتـــى المؤسســـات األممیـــ

فقـــد اقترحـــت المـــدیرة العامـــة تقلـــیص موازنـــة الیونیســـكو بمقـــدار مـــا یزیـــد عـــن . والثقافـــة
ـــًا أن % 25 مـــع مـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن إلغـــاء لعـــدد مـــن البـــرامج التـــي كـــان معروف
فـــي العـــالم واألهـــم هـــو فـــي تقلـــیص عـــدد  اً ونیســـكو تضـــعها للتنفیـــذ فـــي خمســـین بلـــداأل
  . النفقاتخفض املین معها نتیجة قرار الع

الــذي تقــرر فیــه تقلــیص موازنــة البــرامج  جتمــاعلقــد هالنــا إبــان حضــورنا هــذا اال
الیونیسكو وسواها من المنظمـات  أنه في الوقت الذي تحتاج  ،في الیونیسكو في باریس

العلـوم تعزیـز الـوعي وتشـجیع إلـى  المزیـد مـن البـرامج الهادفـةإلى  ذات الصدقیة العالیة
تصـــاعد لغـــة مـــن وتعمـــیم الثقافـــة وتعمیـــق التربیـــة لمواجهـــة األخطـــار الســـائدة والناتجـــة 

علـى الصــعد الدینیـة والطائفیــة واإلثنیـة وحتــى اللغویـة نــرى وخصوصــًا التطـرف والعنـف 
  . لهذه البرامج نتیجة األزمة المالیة التي تواجهها هذه المنظمة وسواها انحساراً 

فــي منــاطق التــوتر مثــل منطقتنــا  اً صــصو األخطــار وخ فــال ســبیل لمواجهــة هــذه
إال بتعزیــــز قــــیم الحــــوار والتســــامح والمصــــالحة والتعــــارف واالعتــــراف بــــاآلخر واإلقــــرار 
بالخصوصیات الثقافیة والدینیة عبر برامج تضعها الیونیسكو وتتشـارك فیهـا كمـا دعونـا 

  . هامع منظمات المجتمع المدني وحتى مع القطاع الخاص لضمان تمویل
ال تتم هذه المواجهة بتقلـیص االعتمـادات بـل بالبحـث عـن مـوارد جدیـدة ونحـن 

أن صـفقتین مـن صـفقات شـراء إلـى  یكفـي أن نشـیر. في منطقة تكثـر فیهـا هـذه المـوارد
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 150مــن  أكثــرالطــائرات التــي تمــت فــي معــرض دبــي للطیــران منــذ أیــام قلیلــة بلغــت 
  .ملیار دوالر

مـوارد وهـل اإلنفـاق علـى طـائرات جدیـدة أجـدى ال توفیرهل تعجز منطقتنا عن 
وأنفع من اإلنفاق على برامج تحت عناوین تعزیـز الحـوار وحفـظ التنـوع الثقـافي واإلتنـي 
والــدیني والطـــائفي فـــي مشـــرقنا العربـــي؟ هـــذا المشـــرق الـــذي تمزقـــه المنازعـــات المســـلحة 

وقـد امتـدت . یـةتحار نوالسیارات المفخخة وقتل المـدنیین األبریـاء والخطـف والعملیـات اال
طــرابلس وأخیــرًا ولــیس آخــرًا قــرب الســفارة إلــى  لبنــان مــن الــرویسإلــى  آثــار هــذا الحریــق

اإلیرانیــة ووقــع نتیجتهــا ضــحایا أبریــاء مــثلهم مثــل ســائر الضــحایا الــذین ســقطوا ال ناقــة 
  . لهم وال جمل في هذه الصراعات

عالجــة تــتم بالمزیــد فــإذا كانــت المشــكلة هــي فــي ســیادة الجهــل علــى العقــول فالم
فالثقافــة لیســت ترفــًا فكریــًا نظریــًا بقــدر مــا هــي فعــل . مــن الثقافــة والمعرفــة ونشــر الــوعي

مشرقنا العربي عمومًا ولبنان على وجه أخص وتحرر الدین إلیها  میدانیة یحتاج أعمال
  . من استخدامه في الصراعات والسیاسات

اكم منـذ مئــات السـنین وحقــق ي والحضــاري الـذي تــر نسـانالجهـل یهـدم التــراث اإل
أال یوجــد فــي لبنــان بعــض . مكتســبات تاریخیــة نراهــا تنهــار بفعــل أیــدي بعــض الســفهاء

لكــي نحفــظ البلــد ألوالدنــا مــن  ســتقاللوالحفــاظ علــى اال!!! نهیــارالعقــالء لوقــف هــذا اال
  !! بعدنا
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  " خرالرتحيب باآل "

   (*)اإلسالمية –والرصاعات اإلسالمية 
  

عنوان مؤتمر األدیان من أجل السالم الذي انعقد على مدى " خرالترحیب باآل"
أیام في العاصمة النمسویة فیینا بدعوة مـن هـذه المنظمـة العالمیـة التـي تتخـذ مركـزًا لهـا 
ـــان  فـــي نیویـــورك باالشـــتراك مـــع مؤسســـة الملـــك عبـــد هللا بـــن عبـــد العزیـــز لحـــوار األدی

  . اوالثقافات التي تتخذ أیضًا مركزًا لها في فیین
من ستمایة شخصـیة عالمیـة مـن العـاملین فـي میـدان  أكثروقد حضر المؤتمر 

الحــوار علــى أنواعــه وممثلــین عــن مختلــف الــدیانات الســماویة وغیــر الســماویة والتقالیــد 
الممثلــة لثقافــات مختلفــة وحتــى ممثلــین عــن الســكان األصــیلین فــي بعــض بلــدان العــالم 

  . اموسترالیا وسواهأكأمیركا الالتینیة و 
إلـــى  وقـــد وضـــعت إمكانیـــات كبیـــرة الستضـــافة وٕانجـــاح المـــؤتمر الـــذي انتهـــى

لقــد . فیینــا وفیــه مقترحــات كثیــرة لتفعیــل الترحیــب بــاآلخر علــى مســتویات متعــددة إعــالن
للوفــود اإلســالمیة مــن القــارات الخمــس ومــن بلــدان  اجتمــاععقــد علــى هــامش المــؤتمر 

ي البلــدان التــي یقیمــون فیهــا وقــد كــان متعــددة لبحــث المشــاكل التــي تواجــه المســلمین فــ
جماع من الحاضرین على أن صورة اإلسالم والمسلمین في العالم لیسـت كمـا یتوخاهـا إ

وأن ما علق بصورة اإلسالم نتیجة التشویه والتفسیرات المتطرفة التي یقـوم  ،المخلصون
مــا  ،جمیــع المســلمین فــي العــالمإلــى  بهــا بعــض مــدعي الــدفاع عــن الــدین قــد أســاءت

وقـد وضـع المسـلمون فـي وضـع . یستوجب عمًال مشتركًا في سبیل تحسین هذه الصورة
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العنـــف وأنــه دیـــن الســـالم والرحمـــة إلـــى  دفــاعي دائـــم للتعبیـــر عـــن أن اإلســالم ال یـــدعو
ولكن ردات الفعل على ضـوء مـا یجـري فـي العـالم ال تأخـذ هـذه التأكیـدات علـى محمـل 

  . الجدّ 
جـه المسـلمین فـي الصـین مـع البـوذیین وفـي الهنـد وبالفعل فالصراعات التـي توا

مع الهندوس ومع الـروس األرثـوذكس فـي الشیشـان والمسـیحیین الكاثولیـك فـي الفیلیبـین 
الحجــة لنشــوء ظــاهرة اإلســالموفوبیا فــي تعطــي كــي واألوروبــي األمیر ومــع الغــرب بشــقیه 

ســنة وشــیعة هــذا فضــًال عــن أن الصــراع الــداخلي بــین المســلمین أنفســهم . هــذا الغــرب
وعلــویین وحتــى ضــد المســلمین المعتــدلین مــن قبــل المتطــرفین والالئحــة تطــول كــل ذلــك 
یجعل من الداهم العمل على تصحیح هذه الصورة واستعادة اإلسالم من خاطفیـه لتقـدیم 
صــورة حقیقیــة عــن الــدین الحنیــف ال صــورة المتطــرفین الــذین تحــت شــعار الــدفاع عــن 

  . عله مشكلة العالم المعاصرالدین یقدمون على تشویهه وج
 –عمـــل جـــاد لوقـــف المواجهـــة الســـنیة إلـــى  كمـــا نحتـــاج نحـــن أیضـــًا فـــي لبنـــان

الشیعیة وااللتفـاف حـول الدولـة التـي تشـكل وحـدها الضـمان لحضـور ودور الجمیـع فـي 
البالد نحو دوامة جدیدة من العنف ال یستفید منها  انزالقظل القانون والدستور وتالفي 

  .إال األعداء
إذا لم  تؤديأمام السفارة اإلیرانیة إیذانًا ببدء مرحلة جدیدة قد  نفجارلقد كان اال

  . الوضع اللبناني" عرقنة"إلى  یتم تالفیها
یـة فـي كشـف الفـاعلین بسـرعة قیاسـیة نموذجـًا لمـا األمنوقد كان نجاح األجهـزة 

غم مـن بعـض الحـالي بـالر  نقسـامیمكن للدولة أن تقدمه من ضمانات لألمـن فـي ظـل اال
الدولـة ولكـنهم یتصـرفون تصـرف المیلیشـیات إلـى  ینتمـون أفرادیقوم بها التشوهات التي 

وهـذا أمـر مسـتنكر . كما حـدث لـبعض اإلعـالم مـن قبـل عناصـر مـن الجمـارك اللبنانیـة
  . الترهل الذي یصیب بعض إدارات الدولة ومؤسساتهاإلى  وغریب یؤشر

  .یها السیاسیون بإقامتهاالدولة هي الحاضن ولكن اسمحوا لنا أ
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  (*)الرسالة -من أجل إنقاذ لبنان 
  

مجلـــس النـــواب اجتمـــع مـــرة واحـــدة فـــي ســـنة فقـــط للتمدیـــد . البلـــد متـــروك لقـــدره
رئـیس مكلـف . عمالحكومة مستقیلة یتمسك رئیسها وعن حق بمبدأ تصریف األ. لنفسه

رئــــیس . نجحمضــــى علــــى تكلیفــــه ثمانیــــة أشــــهر ولــــم یــــوقــــد تــــألیف الحكومــــة الجدیــــدة 
  . رئیس جدید انتخابإمكانیة إلى  نتهاء وال شيء یشیرإلمن االجمهوریة تقترب والیته 

الدستور ُمعطل وهو بأي حال وجهـة نظـر والقـوانین تُنتهـك والفوضـى سـائدة ال 
ضابط لهـا ال مـن حیـث ممارسـة المجلـس الدسـتوري لمهامـه وال مؤسسـات الدولـة تعمـل 

  . ء یعمل جزئیاً والغیاب سمة المرحلة والقضا

یــة والجــیش فقــط لمعالجــة البــؤر المتفجــرة كمــا فــي طــرابلس األمنتبقــى األجهــزة 
یـــة هنـــا وهنـــاك والتـــوترات المذهبیـــة علـــى أشـــّدها حتـــى لكـــاد األمنوصـــیدا واالشـــتباكات 

تنهــي دوره المطلــوب فــي حمایــة  تالجــیش یقــع فــي مواجهــة مــع فئــة مــن المــواطنین كــاد
الجهـاد وضـرب الصـیغة الوطنیـة التـي وحـدها تـؤمن للجـیش السلم األهلـي أمـام دعـوات 

یزیـــد والمـــواطن عـــالق فـــي هـــذه  نقســـاموالسیاســـیون یغـــذون الفتنـــة واال. علیتـــهاوحدتـــه وف
المعمعــة تضــیق أمامــه فـــرص العــیش بحــده األدنــى مـــن الحریــة والكرامــة وتــأمین لقمـــة 

  . العیش

لمســؤولیة ضــائعة مــا جــرى عنــدما أمطــرت الــدنیا خیــراً غیــر مقبــول ومــألوف وا
ـــوزراء واألضـــرار  ـــرةبالغـــة یتقاذفهـــا ال . عجقـــة الســـیر خانقـــة ال حـــل لهـــا. والخســـائر كبی

. یة تـــزداد عبئـــًا علـــى كاهـــل المـــواطنقتصـــادیـــة والمعیشـــیة واالجتماعوالضـــغوطات اال
  . كشفهاأو  االغتیاالت والتفجیرات وال مجال لوقفهاإلى  وعودة

                                        
  .12/12/2013صوت لبنان،   (*)
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ت حثیثـــة لتعزیـــز الحیـــاة المشـــتركة فـــي المشـــهد القـــاتم تجـــري محـــاوالهـــذا أمـــام 
تجربــة العــیش المشــترك إلــى  عتبــارفــي إعــادة اال الجبــل لتعمیــق التفــاهم بــین أبنائــه أمــالً 

  . ذلك إیجابًا على لبنان نعكاسالفیه 

منـه اكتسـب اللبنـانیون خبـرة تاریخیـة فـي  هللجبل؟ ألن همیةلماذا نعطي هذه األ
فیـه حریتهـا الدینیـة الكاملـة فـازدهرت دورة الحیـاة  الشراكة الوطنیة وقد مارست الطوائـف

  ".نیال من له مرقد عنزة في جبل لبنان"یة حتى  قیل جتماعیة واالقتصاداال

ـــة ألقـــد كـــان  ـــل تعاقـــب علـــى الســـلطة فـــي حكـــمإذ جـــدادنا رواد حری دروز  الجب
. ةات داخلیة وخارجیانقسامخطاء تغذت بأوموارنة ولكن السلطة لم تتم ممارستها بدون 

  . باألمسما أشبه الیوم و 

تجري مراجعة ألحداث العقود األربعة األخیرة للتذكیر بأن العیش المشـترك فـي 
حلت بالعـائالت وقد تدمیر قاعدته ونواته الصلبة، إلى  الجبل قد مرَّ بتجربة قاسیة أدت

لســــنا طبعــــًا فــــي مجــــال تحدیــــد . فرقــــاءودفــــع الــــثمن البــــاهظ فیهــــا األبریــــاء مــــن كــــل األ
لقــد توصــلنا بنجــاح وبــوعي القیــادات السیاســیة . ؤولیات ولكــن الســتخالص العبــرةالمســ

عبر زیارة البطریرك الكاردینـال مـار نصـر هللا  2001إجراء مصالحة سنة إلى  والدینیة
بطــرس صــفیر الجبــل ومالقــاة زعــیم الجبــل ولیــد جنــبالط لــه بحضــور حشــد كبیــر مــن 

ــدًا للعــیش المشــترك فــي الجبــل النــاس شــهدوا لهــذه المصــالحة التــي شــكلت تأسی ســًا جدی
  . الصفحة يّ لط أكثرولكن المطلوب العمل 

لســنا هنــا فــي  عمــالالقــرار السیاســي اتخــذ وُعِبــَر عنــه بــالكثیر مــن المواقــف واأل
الجبـل إلـى  العیش المشتركقد عاد ولكن هل فعًال، نسأل الیوم، . صدد بحثها وتعدادها

مســؤولیة إعــادة  أنطــرح الموضــوع ألننــا نعتقــد  إعــادة أهمیــة، مــن هنــا تهمســؤولیوعــودة 
السیاســــیین بــــل   أعمــــالمــــن إلــــى  تفعیــــل العــــیش المشــــترك وتعمیقــــه وترســــیخه لیســــت

  . تجاهالمطلوب من المجتمع المدني العمل في هذا اال

ض للصـــیغة اللبنانیـــة وأن یضـــعها فـــي دائـــرة لـــیس مـــن حـــق أي فریـــق أن یتعـــرّ 
نیون فیمـا بیـنهم، والمسـیحیون والـدروز تحدیـدًا فـي أن یقـوم اللبنـا أهمیةمن هنا . الخطر

  .الجبل على تجدید العالقة التاریخیة وهذا أمر داهم یقتضي بذل الجهد للوصول إلیه
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ــام الدولــة، ونحــن نعــرف أن هنــاك شــروطًا كثیــرة یجــب تو هــو طموحنــا  فرهــا اقی
ــاً فرة اغیــر متــو قــد تكــون لقیامهــا،  ــا نحتــاجراهن ة أمــان لبنــاء الثقــة فیمــا شــبكإلــى  ، ولكنن

بیننا، هذه الشبكة هي التي تحمـي أبنـاء الطوائـف مـن مخـاطر بعـض السیاسـات بمـا ال 
  .  الحرب عند كل منعطفإلى  یسمح بالعودة

المطلــوب إذًا تعمیــق هــذه التجربــة وشــمولها جمیــع المنــاطق اللبنانیــة والطوائــف 
  . الرسالة -المختلفة إلنقاذ لبنان 

  !!هل نحن مقتنعون
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  عىل ضوء الحراك العريب 

   (*)ال تنسوا وثيقة الوفاق الوطني
  

تلمس طریقها لصوغ دساتیر جدیـدة تمكنهـا إلى  بینما تتجه دول الحراك العربي
مــن قلــب صــفحة مأســویة مــن حیاتهــا كرســت أحادیــة الســلطة وأقامــت نظمهــا السیاســیة 

خص مكــان الدســتور والعائلــة المســتبدة فاعتمــدت النظــام مكــان الدولــة وٕارادة الحــاكم الشــ
مكـــان المؤسســـات والمخـــابرات مكـــان حقـــوق المـــواطنین والوراثـــة مكـــان تـــداول الســـلطة 
فغیــرت كــل المعــاییر إلقامــة الدولــة الحدیثــة فعــاش المواطنــون بــال حریــة وال كرامــة، هــذا 

إلـــى  فضـــًال عـــن الفقـــر والحرمـــان وفقـــدان فـــرص العمـــل للشـــباب مـــا دفـــع هـــؤالء للنـــزول
فــي بعضــها اآلخــر  -وصــوًال إلیهــاأو  –ســلمیًا فــي بعــض الــدول وثــورة مســلحة الشــوارع 

  . أمًال بتغییر الواقع
مـع عناصـرها  لم یشذ لبنان عن هذه القاعدة فتداخلت عناصـر األزمـة الداخلیـة

فولــدت وثیقــة . مــا أنــتج حالــة احتــراب اســتمرت خمــس عشــرة ســنةومؤشــراتها الخارجیــة 
دینة الطائف السعودیة التـي أنهـت هـذه الحـرب نتیجـة في م 1989الوفاق الوطني سنة 

  .دولي –عربي ودولي  –لبناني وعربي  –وفاق لبناني 
لم تكـن وثیقـة الوفـاق الـوطني بنـت سـاعتها وال هـي ولـدت مـن عـدم بـل جـاءت 

فتــرة الحــرب طــوال فرقــاء الصــراع أتتویجــًا لعــدد كبیــر مــن الوثــائق التــي تــم تــداولها بــین 
  .ى سنیناللبنانیة وعلى مد

  هـــذا الصـــراع فـــي لبنـــان وهـــو صـــراع حـــاد ال شـــك علـــى مـــا نـــراه مـــننشـــب لقـــد 
  

                                        
  .19/12/2013صوت لبنان،   (*)
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إلـــى  هـــذا التـــوتر انتقـــالبومـــا لبـــث أن تطـــور المواقـــف اإلعالمیـــة والسیاســـیة والخطـــب، 
غتیـــاالت االفضـــًال عـــن أحـــداث أمنیـــة كمـــا یجـــري فـــي طـــرابلس وســـواها مـــن المنـــاطق 

هبیًا قــاتًال تــأثرًا بمــا یجــري مــن حــرب والتفجیــرات بحیــث أمســى هــذا الصــراع صــراعًا مــذ
ــــت المؤسســــات الدســــتوریة باســــتقالة الحكومــــة وعــــدم إجــــراء  ــــي ســــوریا فتعطل ــــة ف طاحن

ات النیابیة وخطر تفریغ موقع رئاسة الجمهوریـة عـدا عـن شـلل اإلدارة والقضـاء نتخاباال
  .  وترك الجیش وحیدًا في مواجهة األحداث

الــنص الدســتوري  أعمــالهــذه الوثیقــة و لــى إ عتبــارإعــادة االإلــى  لعلنــا مــدعوون
وٕاقامــة المؤسســات علــى النحــو الــذي كــان مــؤّمًال وتفعیــل مــا تــم إنجــازه كــي تعــود الحیــاة 

ســـلمیتها وثانیـــاً إلـــى إقامـــة الدولـــة التـــي نصـــت علیهـــا وثیقـــة الوفـــاق إلـــى  السیاســـیة أوالً 
  . الوطني

الـــذي وٕان  1990دعونـــا ال ننســـى أن وثیقـــة الوفـــاق هـــي التـــي أنتجـــت دســـتور 
ضـوابط ناظمـة، إال أنـه أو  مهل مـن هنـا وهنـاكأو  كانت تنقصه دقة في بعض تعابیره

ـــاج حـــروب وأزمـــات وتســـویات لـــو ُطّبقـــت لكـــان جـــدیر  ـــد نت إذذاك الحـــدیث عـــن  اً بالتأكی
أمـا وأنهـا لـم تطبـق فالحـدیث عـن تعـدیلها ضـرٌب مـن المقـامرة . تعدیلها بمعنـى تطویرهـا

  .السیاسیة

وٕان ُطّبقــت قلمــا یــأتي . وٕان قرئــت قّلمــا تطّبــق. دســاتیرنا قّلمــا تُقــرأمواثیقنــا بــل 
  .واألهم أنها غالبًا ما تفّسر وفق األهواء السیاسیة. التطبیق على الوجه الصحیح

ــا مــدعوون للتفكیــر بجــّد  أن أي محاولــة لضــرب وثیقــة الوفــاق  عــالنفــي اإلإنن
. حــرب جدیــدة بــین اللبنــانیین مشــروعهــي ها ٕاســقاطفــي تعطیلهــا و  ســتمراراالأو  الــوطني
من القوة مهما بلغـت علـى حسـاب التـوازن الـذي  ستفادةأحد أن باستطاعته اال نوال یظنّ 

إلـى  ؤدي حتمـاً تها سـٕاسـقاطأرسته، وٕانني بصدق أعتقـد أن أي محاولـة لتجـاوز الوثیقـة و 
راده اآلبـاء فدرلة لبنان وأزید أن هذه الوثیقة هي آخر المشاریع إلبقاء لبنان موحدًا كما أ

الوثیقــة فــال یمكـــن  إســقاطأمــا مخــاطر . العــیش فیــهفــي المؤسســون وكمــا نحــن نرغــب 
  تیـار أو  التنبؤ بتداعیاتها ولن تستكین قوى كثیرة وطوائف بمحاولة تكریس هیمنة طائفـة

  

  . سیاسي على البلد خارج إطار الوفاق الوطني
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ذي هــو أصــغر مــن أن للبلــد الــ فلنســتعجل العــودة إلیهــا حتــى ال نشــهد تقســیماً 
  . یقسم وأكبر من أن یبتلع

الســتیعاب التحــوالت  تتهّیــأدعونــا نعطــي نموذجــًا ناجحــًا للــبالد مــن حولنــا التــي 
التي شهدتها ولیس أن نقدم نموذجًا سیئًا إذا ما اتبعته دول فـي الجـوار أكبـر بكثیـر مـن 

تقســـیمها إلـــى  مـــا ســـیؤديستشـــهد مزیـــدًا مـــن عـــدم االســـتقرار  فـــإن هـــذه المنطقـــة ،لبنـــان
إن لبنــــان رســــالة ولكــــن لیســــت هــــذه الرســــالة ملكــــًا . وٕاعــــادة النظــــر بحــــدودها وتركیبتهــــا

  .  ن، إنهم مؤتمنون علیها فعلینا المحافظة علیها بالمهج واألرواحیللبنانی
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   (*)اإلعالم والدور املطلوب
  

وسـائل وتطالعنـا یومیـًا . العام الحالي على الكثیـر مـن التشـاؤم والمآسـي ینطوي
ألخبـــار الحظـــوا نشـــرات ا. اإلعـــالم بالعدیـــد مـــن األحـــداث التـــي تكتســـب طابعـــًا مأســـویاً 

ــــل ـــــًا حاف ــــة والتهدیــــدات  ثبأحــــدا فموجزهــــا دائمـ ــــرات والمواجهــــات الطائفی ــــل والتفجی القت
القصــف والتــدمیر  أعمــالوفــي ســیاقها أحــداث ســوریا وفیهــا ســجل حافــل مــن . الكالمیــة

  .لى الهویةوالقتل وبصورة خاصة القتل ع

ولكننـا فــي غمــرة هــذا المشــهد الســوداوي البشـع نغفــل صــفحات مضــیئة لــو ركــز 
إغفـــال إلـــى  نحـــن ال نـــدعو. ســـتمرارعلیهـــا اإلعـــالم ألعطـــى األمـــل للنـــاس بـــالعیش واال

نه یغفل عـن أللواقع ولكن العتب على اإلعالم هو  انعكاساألحداث وطمسها فاإلعالم 
التركیز علیهـا لبعـث األمـل فـي النفـوس بـدل القلـق عمد الصفحات المضیئة التي لو تم 

یة عـــوض الركـــود، فــاإلعالم هـــو إعـــالم السیاســـیین بینمـــا فـــي قتصـــادولنشــط الحركـــة اال
فالسیاســـیون متصـــارعون متقـــاتلون علـــى الحصـــص . العـــالم اإلعـــالم هـــو إعـــالم النـــاس

ات تـــأمین عیشـــهم، فأیهمـــا أصـــلح نقـــل صـــور الخناقـــإلـــى  والمصـــالح والنـــاس متســـابقون
  ؟وتبادل اإلتهامات والفساد أم الحدیث عن حیاة الناس الراغبین في العیش بكرامة

من أمور إیجابیـة  هوما یتم تداول تصاللقد استوقفني ما تم تناقله في وسائل اال
  .تحققت بالرغم من ظروف المعاناة والقحط

ففــي لبنــان تــم أول زواج مــدني فــي هــذا الجــو الطــائفي البغــیض والضــاغط وتــم 
  ن كانــت بدایــة إال أنهــا وإ ن هــذا الــزواج لــدى دوائــر النفــوس وهــي مــتســجیل والدة ناتجــة 

                                        
  .26/12/2013صوت لبنان،   (*)
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  .المواطنةإلى  تتخطى الحواجز الطائفیة في محاولة للعبور

وفــي لبنــان تركــز الــوعي فــي ســبیل حمایــة المــرأة مــن العنــف األســري والمنـــزلي 
نون یحمـي المـرأة مـن قـا ستصـدارویعمل المجتمع المدني كقوة ضاغطة على المشّرع ال

طویلــة ویــتم  اً وفــي لبنــان عــاد مخطوفــو أعــزاز بعــد معانــاة فــي األســر أشــهر . هــذا الظلــم
السعي لإلفراج عن المطرانیین والراهبـات وسـائر األسـرى المظلـومین والـواقعین فـي ظلـم 

  .األسر القسري

وفـــي لبنـــان تـــم تنظـــیم تظـــاهرتین ثقـــافیتین شـــكلتا حـــدثین مهمـــین همـــا معـــرض 
ب الفرنســي ومعــرض الكتــاب العربــي ومــا تخلــل المعرضــین مــن نشــاطات ونــدوات الكتــا

  .وٕاصدار كتب جدیدة واستضافة مفكرین وكتاب من الوطن العربي وبلدان العالم

مـع مـا  4Gت ببـدء العمـل بنظـام تصـاالوفي لبنان تطور تقنیة المعلومـات واال
  .عرفةوتداول األفكار والم عمالإیجابي على األ انعكاسلهذا من 

مدینـة  25وأخیرًا ولیس آخرًا فـي لبنـان فقـد تـم اختیـار بیـروت العاصـمة ضـمن 
في العالم حیـث یحلـو العـیش نتیجـة فـرادة نمـط الحیـاة وانتشـار الحركـة الفكریـة والثقافیـة 

  .الرائدة

یلــق الضــوء لعــن النــاس المآســي و  فلیخّفــففــإذا كــان اإلعــالم هــو إعــالم النــاس 
آن األوان إلسكات السیاسیین وٕابراز مآثر الشعب اللبنـاني . ةعلى اإلیجابیات وهي كثیر 

  .الذي یأبى الموت ألنه عاشق للحیاة فلیتركوه وشأنه

  .میالد مجید وكل عام وأنتم بخیر
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   (*)عودة االغتياالت ومصري البلد
  

  
عــــــادت مرحلــــــة االغتیــــــاالت السیاســــــیة وأبــــــت الســــــنة الراحلــــــة إال وأن تنتهــــــي 

ستشــهاد المفجــع للــوزیر الســابق المرحــوم الــدكتور محمــد شــطح رحمــه هللا ورحــم مــن باال
استشـــهد معـــه نتیجـــة التفجیـــر اإلجرامـــي الـــذي أودى بحیاتـــه وحیـــاة عـــدد مـــن الشـــهداء 

لقد قرع رفاق الشهید الفتى محمد الشعار نـاقوس الخطـر . وعشرات الجرحى والمصابین
لحزینــة التــي أطلقوهــا فــي حــركتهم االعتراضــیة إذ لــم یحســن السیاســیون التقــاط اإلشــارة ا

  . هل لبنان أصبح بال مستقبل؟. على مسار األمور في البلد
فإذا كان بشبابه الیافع یسقط بـالتفجیرات أي أمـل یبقـى لهـذا الجیـل الـذي یعـول 

  .أیضاً  علیه لبنان لیس إلنمائه وتطوره فقط بل لبقائه واستمراره
یاالت السیاسیة انقضت إلـى غیـر رجعـة وكـذلك لقد ظننا لوهلة أن وصلة االغت

لهــذا المسلســل الــذي لــن  التفجیــرات المتنقلــة هنــا وهنــاك بعــد أن أظهــر أولــو األمــر تهیبــاً 
المجرمـون یمعنـون ما زال لألسف ویا لكن . ینجو منه أحد إذا لم تتضافر الجهود لوقفه

  . قة وأخرىفي متابعة مسیرتهم اإلجرامیة التي ال تفرق بین شخص وآخر ومنط
لعلنـــا فـــي مطلـــع الســـنة الجدیـــدة نتطلـــع إلـــى مرحلـــة جدیـــدة حافلـــة بالتحـــدیات 

ولـن یـنجح أي مسـعى إذا افتقـدت السـاحة . الدستوریة والسیاسیة واالقتصادیة والمعیشـیة
السیاســــیة الــــوعي لخطــــورة المرحلــــة وكــــذلك لــــدى النــــاس ألن مصــــیر البلــــد بــــات علــــى 

 . المحك
فقـط  إزاء الصـراعات فـي المنطقـةهو على دور لبنـان إننا ال نعتقد أن الخالف 

هــل لبنــان . بــل أیضــًا تخفــي الخالفــات القائمــة نظــرتین متباعــدتین إلــى أي لبنــان نریــد
                                        

  .2/1/2014صوت لبنان،   (*)
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المتــوازن طائفیــًا بحیــث تشــكل الدولــة فیــه ضــابط اإلیقــاع بمؤسســاتها الدســتوریة الفاعلــة 
المتنــــاحرة حیــــث ال دولــــة وال وقوانینهــــا الناظمــــة للحقــــوق والواجبــــات أم لبنــــان القبائــــل 

وفیمــا بینهــا مؤسســات بــل تیــارات وأحــزاب تقــوم مقــام الدولــة وتتصــارع داخــل الطوائــف 
   أیضًا؟

إننـــا منحـــازون كمـــا أغلبیـــة اللبنـــانیین إلـــى مشـــروع الدولـــة التـــي أرســـى قواعـــدها 
فـي تطبیقـه النیـات لقیـام الدولـة إذا حسـنت  اتفاق الطائف الـذي یشـكل مشـروعًا عصـریاً 

وفـــق قـــانون انتخـــاب متطـــور یتـــیح لجمیـــع فئـــات الشـــعب والمنـــاطق أن تتمثـــل بعدالـــة و 
بحیــــث یكــــون المجلــــس النیــــابي ممــــثًال فعــــًال وحقیقــــة نــــبض النــــاس فینحصــــر الصــــراع 

  . مةیطاره ما یسمح بحیاة سیاسیة صحیحة وسلفي إالسیاسي المشروع 
الـوطني لوقـف لبنان یحتاج إلى رؤیة وٕالى حیـاة سیاسـیة ضـمن ثوابـت المیثـاق 
  . االنحدار نحو الهاویة والذهاب طوعًا وبإرادة بعض اللبنانیین إلى االنتحار

دبــي وفــق رؤیــة واســعة التفكیــر فغــدت قبلــة أنظــار العــالم ال ینــاهز  نهضــتلقــد 
إن بلدنا الـذي یضـرب تاریخـه عمقـًا منـذ آالف السـنوات ال . عمر نشوئها العقود الثالثة

  . التاریخیة فیذهب عن وعي أو غیر وعي إلى االنحطاط یحسن الحفاظ على مكتسباته
دول تتطور وفق برامج وتخطیط ووعي ونحن نذهب نحو الهاویة وفق مسلسل 

دبي قامت على رؤیة وتخطیط بینما نحن نعیش في حالـة انعـدام الرؤیـة وٕان . ال ینتهي
سـیة ال أحسنت الظـن أقـول بـال تخطـیط إلـى الخـراب ولكـن هـل فعـًال بعـض القـوى السیا

الفــرد . مصــادفة محضـة فقـطتخطـط لهـذا الخــراب؟ یصـعب التصـدیق أن مــا یجـري هـو 
یجـــدر درس هـــذه . فاشـــل فـــي إقامـــة دولتـــه كجماعـــةو اللبنـــاني نـــاجح فـــي دبـــي والعـــالم 

لعلنـا مـدعوون . االنتحار كأننا هواة التدمیر وٕاعـادة البنـاءفي الظاهرة الغریبة في الرغبة 
  . إلى التفاؤل دوماً 
  .  لبنان شر الفتنة والسقوط وكل عام وأنتم بخیروقى هللا

  . حدثتكم من دبي
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   (*)الخالف املذهبي أساسه الجهل
  

یخــّیم التــوتر علــى هــذه المنطقــة جــراء الصــراع القــائم بــین أهــل الســنة والجماعــة 
والشیعة وتعلو أصوات االلغاء بین المتطرفین من الفریقین حتـى اسـتحال الصـراع القـائم 

توحة تمتد من العـراق إلـى سـوریا إلـى لبنـان وال تنتهـي فـي البحـرین كمـا أن أثـر حربا مف
هذا التوتر یشمل جمیـع المنـاطق حیـث الوجـود الشـیعي إن فـي السـعودیة أو فـي مصـر 

  . أو سواهما من البلدان المحیطة
مــا یهمنــا فــي هــذا الســیاق هــو لفــت النظــر إلــى أن هــذا الصــراع ســببه سیاســي 

ات في هذه الـدول ولكـن األثـر األكبـر یـأتي مـن الفـتن التـي تفتعلهـا تغذیه بعض السیاس
دول كبـــرى ذات أطمـــاع كبیـــرة فـــي منطقتنـــا بحیـــث توشـــك هـــذه المنطقـــة علـــى التفتـــت 

  . والتقسیم جراء تصاعد األزمات
ن الفروقـــات إن وجـــدت إال فروقـــات دینیـــة تقســـم المســـلمین الســـنة والشـــیعة بـــل 

فــإن الشـیعة یعرفـون عـن عقائــد "د لـدى كـال الفـریقین یجـري تعظیمهـا بفعـل الجهـل الســائ
أهــل الســنة والجماعــة مــا ال یعرفــه أكثــر أهــل الســنة عــن عقائــد الشــیعة ومــذهبهم وآراء 

ال یكاد أكثر المثقفین غیر المتخصصـین مـن أهـل السـنة یعرفـون ... علمائهم وعماتهم 
وتـرى أنـه كـان أولـى  عن الشیعة إال أنهم طائفة أسرفت في التشیع لعلي بن أبي طالـب

بالخالفـــة وأنهـــم فـــوق ذلـــك أصـــحاب بـــدع یخـــالفون بهـــا مـــذهب أهـــل الســـنة ویخـــرج بهـــا 
حمــد أبــو المجــد فــي أكمــا یقــول الــدكتور " المتطرفــون مــنهم مــن دائــرة اإلســالم الصــحیح

  . دار الشروق" حوار ال مواجهة"كتابه 
ة وســب الصــحابة مامــة والغیبــة والعصــمالوالیــة واإلهــو إذا كــان مــا یفــرق بیــنهم 

إال أن الفقهــین فــي النهایــة یتقاربــان "والتقیــة وال مجــال هنــا للخــوض فیهــا ضــمن ســیاقنا 
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إلى حد كبیر ألن المصدر األصلي واحد وهو الوحي اإللهي المتمثل في القرآن والسـنة 
ــدین واحــدة عنــد الفــریقین وهــي إقامــة عــدل هللا  واألهــداف األساســیة والمقاصــد الكلیــة لل

األحادیـث القدیمـة فـي الكتـب "كما یقول الشیخ یوسف قرضاوي في كتابـه عـن " ورحمته
  ". الستة

ل العالمــة الــدكتور محمــد ســلیم العــوا هــذه الفروقــات وبــیَّن بالنصــوص وقــد فّصــ
والــدالئل المســتقاة مــن كتــب أئمــة الشــیعة أنفســهم أن هــذه الفروقــات هــي وجهــات نظــر 

الشـیعة أنفسـهم وبالتـالي فـإن التمسـك بهـا  فقهیة مختلفة ال إجماع علیها حتـى بـین أئمـة
  . أي بالفروقات مرده في أحیان كثیرة إلى التعصب المذموم المغذى بالمواقف السیاسیة

لكن الثابت أن الشیعة اإلمامیة یعتقدون أن أهل السنة یشكلون مع الشیعة أمـة 
هم وأعراضــهم واحــدة تجمعهــم أخــوة اإلیمــان وأنهــم جمیعــًا مــن أهــل القبلــة دمــاؤهم وأمــوال

حــرام بحرمــة اإلســالم وتثبــت لهــم ولــدیارهم جمیــع أحكــام المســلمین وهــم یــرون أن المــرء 
یصفونها بأنها أصول الدین وهذه األركان التوحید والنبوة والمعاد بإذا اعتقد  یكون مؤمناً 

  . "ة عند الشیعة اإلمامیةأهل السنّ "الثالثة كما یقول محمد واعظ زاده في كتابه 
سیاســـة إیـــران ومواقـــف حـــزب هللا والملـــف النـــووي اإلیرانـــي وتـــدخل  فـــإذا كانـــت

إیــران فــي ســوریا وبعــض منــاطق الشــرق األوســط ومنهــا لبنــان ال تحظــى بموافقــة أهــل 
الســـــنة فإنـــــه مـــــن األولـــــى واألجـــــدر أن ننـــــزه معارضـــــتنا لهـــــذه السیاســـــات عـــــن إذكـــــاء 

  . الحساسیات المذهبیة التي تنذر بتفجیر المنطقة ولبنان تحدیداً 
احتـــرام كـــل ذي رأي علـــى أن ونحـــن مـــن موقعنـــا نتمســـك بالتعددیـــة اإلســـالمیة 

محاولــة فــرض الــرأي والفكــر علــى اآلخــر بــالقوة  ، أمــاوكــل ذي فكــر هــو أســاس حیاتنــا
  . هي سبیلنا إلى الضعف والموتفوالقهر 

واجبنا لیس أن نرفع شعار الوحدة اإلسـالمیة التـي هـي المقدمـة لتحقیـق الوحـدة 
واجبنــــا أن نحقــــق هــــاتین بــــل اللبنانیــــة شــــأنها شــــأن تحقیــــق الوحــــدة المســــیحیة الوطنیــــة 
بعضــًا وتكــذیب بعضــنا بعضــًا فكیــف نواجــه ونحــن مشــغولون بتكفیــر بعضــنا . الوحــدتین

  !؟بعضفي وتشكیك بعضنا 
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  (*) !الصالة تنفع لعّل 
  

كتلــة إلــى  مــن رومــا حیــث األزمــة الحكومیــة انفجــرت بانســحاب وزراء ینتمــون
حكومـــة رئـــیس الحكومـــة الحالیـــة  إســـقاطمـــا هـــدد بیس الســـابق للحكومـــة برلســـكوني الـــرئ

هنریكــو لیتــا قبــل التحــول الــذي طــرأ علــى مــوقفهم بمــنح الحكومــة الثقــة مجــددًا مــا أنقــذ 
ات نیابیــة مبكــرة، تبــدو األزمــة الحكومیــة فــي لبنــان فــي انتخابــإلــى  الــبالد مــن الــذهاب

الســـوریة بعــد انبعـــاث اآلمــال مجـــددًا فــي انعقـــاد  غرفــة انتظـــار الحلــول المرتقبـــة لألزمــة
بــــین الفصــــائل الســــوریة المتنازعــــة بضــــغط مــــن القــــوى الدولیــــة التــــي  2مــــؤتمر جنیــــف 

  . حسمت أمر الحرب الدائرة في سوریا لمصلحة المفاوضات
أمــا فــي رومــا فاآللیــات الدیمقراطیــة تعمــل وهــي عملــت علــى تالفــي الوقــوع فــي 

الوضع اللبناني المعّطل وهـي كفیلـة بإیجـاد مخـارج لألزمـة أزمة حكومیة جدیدة بخالف 
ات ســلبیة لــیس علــى المنــاخ السیاســي انعكاســتخلــف منهــا إیطالیــا و كلهــا  هــاالتــي تعانی

كم هو یشـبه وضـع . یة المستفحلةقتصادبل أیضًا وخصوصًا على األزمة االفقط القائم 
تـــي یعطیهـــا القضـــاء اإلیطـــالي إیطالیــا وسیاســـییها لبنـــان وسیاســـییه لـــوال فســـحة األمـــل ال

  .  ي، وهذا لیس حدیثناقتصادالمستقّل، وكذلك الوضع اال
فـــي هـــذا الجـــو خّیمـــت أجـــواء التفـــاؤل علـــى لقـــاء الســـانت ایجیـــدیو الـــذي انعقـــد 

ه فـي األول مـن الجـاري أعمالـوالـذي اختـتم  ،أیلـول 29ابتداًء من یوم األحد الفائت فـي 
مـــن أربعمایـــة شخصـــیة مـــن القـــارات  أكثـــرافـــد فـــي العاصـــمة اإلیطالیـــة رومـــا حیـــث تو 

الخمــس یمّثلــون دیانــات وثقافــات مختلفــة إلجــراء حــوارات حــول مســائل العــالم المعاصــر 
والســـانت ". الـــدیانات والثقافـــات تتحـــاور" "الشـــجاعة فـــي الرجـــاء"وتحّدیاتـــه تحـــت عنـــوان 

البروفسـور  ایجیدیو هي منظمة كاثولیكیة عالمیة أسسها منذ خمس وأربعـین سـنة تقریبـاً 
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ــرًا فــي الحكومــة اإلیطالیــة الســابقة وقــد أخــذت المنظمــة  انــدریا ریكــاردي الــذي عــین وزی
أول لقــاء إلــى  علــى عاتقهــا حمــل رســالة البابــا الراحــل یوحنــا بــولس الثــاني منــذ أن دعــا

بحضــور ممثلــین عــن الــدیانات  1986العــام  Assiseعــالمي للصــالة المشــتركة فــي 
وهــي تعقــد لقــاء ســنویًا فــي إحــدى العواصــم األوروبیــة لتعزیــز  الســماویة وغیــر الســماویة

  . ونشر رسالة السالم العالمي Assiseفكرة 
الجدیـــد فـــي هـــذا اللقـــاء العـــالمي لـــیس بحـــث قضـــایا الحـــوار وٕاشـــكالیات العـــیش 

ن مــــالمشــــترك بــــین الــــدیانات والثقافــــات بــــل أیضــــًا وخصوصــــًا قضــــایا العنــــف الناتجــــة 
ویخـیم علـى  .قضـایا اإلرهـاب ونبـذ اآلخـر وانتشـار الكراهیـةمشكالت الحیاة المعاصـرة و 

ها علــى المجتمعــات انعكاســیة العالمیــة و قتصــاداللقــاء األجــواء الضــاغطة فــي األزمــة اال
ه ونشــاطه أعمالـس اللقـاء جــزءًا مهمـًا مـن وقـد كـرّ . وضـیق فـرص العمـل وهجـرة الشــباب

ن عــذابات مــالناتجــة بشــكل غیــر مســبوق لبحــث ســبل مكافحــة الفقــر وتقلــیص المعانــاة 
  . والشعوب بما یبعدها عن أجواء التطّرف واإلقصاء واإلرهاب فراداأل

كمــا ألقــت األزمــة فــي ســوریا بثقلهــا علــى أجــواء اللقــاء بمــا أتــاح لــرئیس وزراء 
إیطالیـــا الـــذي تحـــدث فـــي الجلســـة االفتتاحیـــة معبـــرًا عـــن التفـــاؤل بإیجـــاد حلـــول ســـلمیة 

قنـــوات الحـــوار بـــین إیـــران  انفتـــاحلشـــرق األوســـط بعـــد لألزمـــة الســـوریة وأزمـــات منطقـــة ا
كمـا أشـار قداسـة . كیة والغرب مـن جهـة ثانیـةاألمیر وروسیا من جهة والوالیات المتحدة 

 البابا فرنسیس إبان زیارتنا له والذي یّتصف فعـًال بصـفتي الوداعـة وقربـه مـن مجالسـیه،
رًا بصــورة خاصــة وأن العنــف تــوتّ  كثــرالســالم وتعمــیم ثقافتــه فــي المنــاطق األ أهمیــةإلــى 

ه بالكرادلــة اجتماعــوجــاءت المقابلــة یــوم االثنــین الفائــت بعــد . لــیس مــن األدیــان بشــيء
شهر نیسـان المقبـل تـاریخ االحتفـال بتطویـب اثنـین مـن البـابوات تركـا أثـرًا كبیـرًا  ٕاعالنو 

ن ویوحنـا یوحنـا الثالـث والعشـرو وهمـا في القرن العشرین وبدایـة القـرن الواحـد والعشـرین 
  .بولس الثاني

وقــد  تصــالتفعیــل قنــوات الحــوار واالإلــى  تكبــر الحاجــة فــي هــذا الوقــت بالــذات
شــكل لقاؤنــا فــي رومــا فرصــة ثمینــة لتعزیــز التفــاهم والتأكیــد علــى ضــرورة الشــجاعة فــي 
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أن یحیــا لــوال  نســانوهــل یســتطیع اإل. الرجــاء حیــث األرجــاء كلهــا تنــذر بالتشــاؤم والتــأزم
  ء؟ األمل والرجا

الصالة مـن أجـل إیطالیـا إلى  لقا دعانا رئیس الوزراء اإلیطالي في نهایة كلمته
الصـالة إلـى  كـم نحـن بحاجـة. وقد فعلت هذه الدعوة فعلها وتـم تالفـي األزمـة الحكومیـة
یبــدو أن ال حــل . والجــو مشــحونأیضــًا وخصوصــًا مــن أجــل لبنــان حیــث األفــق مســدود 

  . آخر
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   (*)سوياتالحوار هو السبيل إىل الت
  

  العنف، األسباب المظهر وسبل الحّل، 

  مختلف أشكال اإلقصاء والتمییز، 

  االنعزالیة والتطرف، 

  التحوالت االجتماعیة في ضفتي المتوسط والمخاطر، 

وسواها من الموضوعات التي تقلق الناس هذه األیام محور النقـاش فـي مـؤتمر 
یـوم وغـدًا فـي قصـر األونسـكو بـدعوة أندیة األونسـكو فـي ضـفتي المتوسـط الـذي یعقـد ال

من اللجنة الوطنیة للیونسكو وبدعم من نادي الروتاري بحضـور منـدوبین وبـاحثین عـن 
  . هذه األندیة من فرنسا والیونان وقبرص وٕایطالیا وتونس ومصر وفلسطین ولبنان

كباَرنا ولیس الصغار فحسب، وعطال التحـّول " التطرف واالنعزالیة "لقد ضرب 
راطي في أقطار عربیة ثائرة من خالل استثمار المقدس الـدیني فـي بنـاء الخطـاب الدیمق

 .السیاسي، والتماهي ما بین الدین والمشروع السیاسي للوصول إلى السلطة

وال یبـــدو لنـــا حتـــى اآلن، أن جماعـــات االنعزالیـــة والتطـــرف قـــد فهمـــت الـــدرس، 
وى مــن نزوعهــا المبــدئي ومــن واســتوعبت العبــرة ومــازال نزوعهــا االنتهــازي والســلطوي أقــ

عائها الثوري والدیمقراطي، بعد أن كشـفت عـن تخّلفهـا اإلداري والفقهـي والمعرفـي فـي  ادِّ
تدبیر الحكم والسیاسة، وجهلها بشروط قیـام الدولـة الوطنیـة الحدیثـة، التـي ُیقیِّـد سـلطتها 

ــد ســلطة الحــاكم ویخضــعها للقــانون، كمــا   ُیخضــع  عقــد اجتمــاعي، ویحكمهــا دســتور ُیقّی

                                        
  .2014شباط  6صوت لبنان،   (*)
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 .السلطة التنفیذیة للمراقبة التشریعیة والمساءلة القانونیة ویكرِّس استقاللیة القضاء
وهــذه الجماعــات تواصــل مســیرة التعمیــة واالصــطفاء وســمو األخــالق، للتغطیــة 
علــــى مأزقهــــا الفقهــــي والثقــــافي والسیاســــي والفكــــري ومواصــــلة تولیــــد جماعــــات العنــــف 

ذهنیـة الشـارع، وتبنِّـي فتـاوى  لصـوغالخطابـات التعبویـة  واالنعزالیة من أحشائها، وٕانتـاج
التكفیر والجهاد في غیر أماكنه وأزمنته وتشریع مقاتلة اآلخر حتى المسـلمین اآلخـرین، 

بینمــا العــدو، الــذي قاتلنــا فــي دیننــا، وأخــرج إخوتنــا مــن  والقتــل علــى الهویــة المذهبیــة،
 دیارهم، على مرمى حجر أمامهم؟؟

  . جرامي في التفجیرات إال تعبیرًا عن هذا الخطاب المذمومولیس المسلسل اإل
إن الضــحیة األولــى هــي جمهــور هــذه الجماعــات مــن المحــازبین ولكــن أیضــًا 

 .مّمن هم أقل تحّزبًا والتزاماً 
تـــدیُّن ”ونخشـــى أن یكـــون هـــذا الجمهـــور أو معظمـــه واقعـــًا اآلن تحـــت ضـــغوط 

ت هوجـاء خارجیـة وثقافـة عنـف أفـرزت ، فضًال عن تراكم مكبوتات وسیاسا“هائج منتقم
طغاة كبارًا وصغارًا، ولم یشهد حركة إصالح دینـي حقیقـي، تجتـث وحـش الغلـو، وتفـتح 

 .العقل للتفكیر العقالني والتجدد الثقافي والفكري 
الفكــري والسیاســي المنغلــق “ صــندوقها”هــل تخــرج قیــادات هــذه الجماعــات مــن 

  لثقافیة قبل فوات األوان؟على نفسه، وتعالج معضلتها الفكریة وا
هل تغّیـر طبیعـة التنشـئة السیاسـیة فـي مجتمعاتهـا الحزبیـة، نحـو قـیم التسـامح  

واالختیــار الحــر وقــیم احتــرام اآلخــر المختلــف واالنــدماج والمشــاركة والفعــل الرشــید فــي 
 المجال العام المفتوح للنقاش والشفافیة والمصالحة؟

لهــــذه الجهــــة وٕان تعالــــت أحیانــــًا أصــــوات  لقــــد قــــدم لبنــــان دومــــًا نموذجــــاً طیبــــاً 
التطــرف مــن هــذه الجهــة أو تلــك، ذلــك أن المكتســبات المشــتركة التــي حققهــا اللبنــانیون 
لعیشهم الواحد راسخة في الوجدان الوطني وٕان بدت أحیانًا مشاعر الفرقة والفتنـة غالبـة 

لتباعـــد قافـــة اثویعمـــل اإلعــالم عـــن وعـــي أو غیـــر وعــي علـــى تـــرویج . علــى مـــا عـــداها
ـــة دون أن یلقـــي  ـــة والتطـــرف بمـــا ینقـــل مـــن أحـــداث سیاســـیة یومی   وتغلیـــب منطـــق الفرق
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  . المقابل على اإلیجابیات التي تنتجها حیاتنا الوطنیة الواحدةفي الضوء 
ونحن في هذه الندوة نتطلع إلى إعالء الصوت ضد هذه المظـاهر الغریبـة عـن 

أوطاننـــا ولبنـــان  إلیـــه ل الـــذي تحتـــاجتنـــا علنـــا نضـــیف مـــدماكًا فـــي بنـــاء االعتـــداامجتمع
  . خصوصاً 

ألــیس الحــوار هــو الســبیل إلــى بلــوغ التســویات فتــتالقح المصــالح وتتالقــى لتنــتج 
مصـــلحة عامـــة ال تنطبـــق بالضـــرورة علـــى المعـــاییر العالمیـــة بـــل تكـــون  الحصـــیلةفـــي 

  نسخة معّدلة ومنّقحة لوجه من أوجه هذه المعاییر؟
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  (*)ن من فّضةو يومـاً والثالث ونالثالث
  

إلـــى  تلّبـــدت االجـــواء فـــي أروقـــة لجنـــة صـــیاغة البیـــان الـــوزاري، لـــدى وصـــولها
علـى فخامـة رئـیس " حـزب هللا"، وزاد الطین بّلة الهجوم الذي شنه "المقاومة"مناقشة بند 

الجـیش "بعبـدا وثالثیـة  إعـالنالجمهوریة العماد میشال سلیمان، على خلفیـة مواقفـه مـن 
  .، ما أوحى بأن انجاز البیان أمر بعید المنال ومعه نیل الثقة"والشعب والمقاومة

  . وتبخرت أجواء التفاؤل التي أشاعها تألیف الحكومة والتوافق الذي أنتجها
بیــان وزاري صــوغ إلــى  والســؤال فمــاذا یحصــل، دســتوریًا، إذا لــم تتوصــل اللجنــة

أن المســؤولین غیــر بعــدما انقضــى نصــف المهلــة القانونیــة؟ ومــاذا یعنــي، فــي السیاســة، 
  ملتزمین بالمهل الدستوریة؟

م الحكومـة مـن المجلـس النیـابي كـي تتقـدّ  الدستور ینص على مهلة ثالثین یوماً 
الحكومـة حكومـة  اعتبـاریترتـب علـى انقضـائها " إسـقاط"لكـن هـل هـي مهلـة . لنیل الثقة
  ؟أعمالتصریف 

  . في العلم الدستوري، ثمة اجتهاد یعاكس اآلخر
، أن النص الدستوري یستعمل عبارة النهـي إسقاطئلین أنها مهلة فمن حجج القا

ال تجوز مخالفتهـا تحـت  regle imperativeما یجعل من النص الدستوري قاعدة آمرة 
  .عمالالحكومة من باب تصریف األ اعتبارطائلة 

تعجیـــل، فعــــدم أو  حــــّض أو  والـــبعض اآلخــــر یعتبـــر هــــذه المهلـــة مهلــــة حـــث،
، مـــا لـــم یمتنـــع مجلـــس النـــواب عـــن الحكومـــة مســـتقیلة حكمـــاً ي أن یعنـــااللتـــزام بهـــا، ال 

  یجابي، فیحجـب الثقـة عـن إیكون في عمل  أنعلى مجلس النواب  إن أي. منحها الثقة

                                        
  .9/2/2014صوت لبنان،   (*)
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  .ن لم یفعل، ال تعتبر الحكومة مستقیلة حكماً إ و . الحكومة
اتهــا وأن تمثــل اجتماعتكمــل اللجنــة  أنوفــي حــال انقضــت المهلــة، هــل یمكــن 

  تجاوز الثالثین یومًا؟ بعد أمام المجلس الحكومة 
كانـت  إذامجلس النـواب حجـب الثقـة عنهـا، ینبغي لفي هذه الحالة، وهذا رأینا، 

هــا عتبار لیــة حكمیــة الآلیســت هنــاك  إنمــاالدســتوریة،  صــولالهیئــة العامــة متمســكة باأل
التئـام مجلـس ، بل یجب عدم االلتزام بمهلة الثالثین یوماً من مستقیلة، ألنها غیر ناتجة 

مـا تبقـى مـن األخالقیـة أو  صولالنواب بهیئته العامة لحجب الثقة، وهذا ما تقتضیه األ
  .وهنا بیت القصید. السیاسیة

؟ أعمــالفــاذا انقضــت المهلــة ولــم یجتمــع المجلــس هــل تصــبح تصــریف حكومــة 
 ذاتـــه، منتجـــاً فـــي مـــا لـــم یجتمـــع المجلـــس، ال یعتبـــر مجـــرد عـــدم االنتهـــاء مـــن البیـــان، 

تتقدم الحكومـة بالبیـان الـوزاري  أنتحدیدًا، برأینا، یجب  أكثرو . فاعیل توازي االستقالةلم
تقدمت به خـارج المهلـة، یمكـن للهیئـة العامـة للمجلـس  وٕاذاالمهلة الدستوریة، في خالل 

لكــن ال نتیجــة حكمیــة . أعمــالحجــب الثقــة عنهــا، وتعتبــر حینئــذ فقــط، حكومــة تصــریف 
ــ. عــن تخطــي هــذه المهلــة حــرى، فــي مناقشــات الــنص الدســتوري األأو  ،"الطــائف"ي فف

 إســقاطهــا لیســت مهلــة اعتبار فــي صــدد ، كانــت المناقشــات مهلــة الثالثــین یومــاً الخــاص ب
  .نهاء البیان بسرعةإحض على أو  بل مهلة حث

عندئـٍذ ، ویجـب أعمالوفي حال لم تنل الحكومة الثقة، تصبح حكومة تصریف 
  .نیابیة جدیدة، لتكلیف رئیس حكومة جدید استشاراتإلى  تتم الدعوة أن

تتســــلم صــــالحیات رئــــیس  أنیمكــــن  أعمــــالكانــــت حكومــــة تصــــریف  إذا وعــــمَّ 
 62، ولم یشترط نـص المـادة الحالیةالحكومة إلى  الجمهوریة وكالة؟ تنتقل الصالحیات

وفـــي هـــذه الحـــال تمـــارس صـــالحیات الـــرئیس . تكـــون الحكومـــة كاملـــة الصـــالحیات أن
ـــدن ـــة بتصـــریف األبالحـــدود ال ـــرئیس  أنوال یمكنهـــا . عمـــالیا المتعلق ـــة عـــن ال تتخـــذ وكال

ـــرارات اساســـیة ـــلأو  ق ـــدنیا المحفوظـــة . تحتمـــل التأجی   علیهـــا ان تمـــارس الصـــالحیات ال
  

 .للرئیس وأال تتوسع في هذه الممارسة
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بیـــت القصـــید، أي األخالقیـــة السیاســیة، مـــا هـــي ضـــوابط الـــنص إلـــى  وبــالعودة
االثنـین إلـى  فیه الدستوریون وَكُثر السیاسیون فیمـا الحاجـة ماسـة الدستوري في زمن قلّ 

  معًا؟
السیاســیین الــذین یفقهــون الدســتور وال یفقهــون فیــه إلــى  لَنُقــل أن الحاجــة ماســة 
إلـــى  مـــن یقـــرأ الدســـتور قبـــل أن یـــّدعي تفســـیره فیـــؤديإلـــى  جانبـــه، واألهـــمالـــى وحولـــه و 
  .تشویهه

أهلـه مـن إلـى  إعـادة تفسـیر الدسـتور أهمیـةلى التأكید عإلى  ولذلك ال حاجة لنا
ذوي االختصـــاص الـــذین یـــدركون قواعـــد تفســـیره إذا هـــو اقتضـــى التفســـیر، فُیفّســـر وفـــق 

وتختلـف عّمـا عـداه مـن القواعـد  normes d’interprétationقواعد خاصة تحكمه 
أفضـل ولعـّل . الحقوقیة وتتطّلـب معرفـة عمیقـة بالنظـام السیاسـي والمواثیـق الحاضـنة لـه

جـــاء تكریســـًا لوثیقـــة الوفـــاق الـــوطني ولـــیس بمنـــأى  1990مثـــال علـــى ذلـــك أن دســـتور 
  .عنها

تشـخیص لألزمـة السیاسـیة التـي تتخـّبط فیهـا إلـى  السـعيإلى  یقودنا هذا الكالم
  :هو أفضل وسیلة للعالج -بالمعنى الطبي للتشخیص -البالد، حیث أن التشخیص

منهــا أزمــة دســتور  أكثــر governanceلــدینا فــي لبنــان الیــوم أزمــة حوكمــة 
وهمــا وجهــان إلشــكالیة . بــل محنــٌة فــي التطبیــق، وأخــرى فــي التفســیر. ونصــوص، أزمــةٌ 

  :إشكالیة أخالقیة أوًال وأخیراً : واحدة
وٕاذا فعلـوا . تعـدیل الدسـتور وكثـٌر مـن المعنیـین لـم یقـرأوهإلـى  فهل یعقل الـدعوة

  .ي أهواؤهموٕاذا طّبقوه فعلى قدر ما تشته. هنال یطّبقو 
  وهل یترك للسیاسیین أمر تفسیر الدستور؟  

 أكثـر. ال تقبل النصوص القانونیة عمومًا استنساًبا سائًبا فـي التفسـیر والتطبیـق
مـا ینطبـق هـذا المبـدأ علـى النصـوص الجزائیـة وعلـى النصـوص الدسـتوریة التـي ینبغــي 

ــــلأن ُتصــــاغ بــــأكبر قــــدٍر مــــن الوضــــوح واإللــــزام  ى ال تتــــرك مجــــاًال متــــوّلي الســــلطة حّت



 56

 Loi fondamentale" القــانون األساســي"لــذلك ســّمي الدســتور . لالجتهــاد والتقــدیر
القضــاء لتفســیر إلــى  ذلــك أن اللجــوء. الــذي یــنظم العالقــات بــین الســلطات فــي الدولــة

أو  النصــوص الدســتوریة فــي كــّل مــّرة یثــار خــالف حــول تطبیــق الصــالحیات الدســتوریة
  .وغیر عملي عسیراً  حول تشابكها یبقى أمراً 

فضـــًال عـــن أن تـــرك بـــاب االستنســـاب فـــي الموضـــوعات الدســـتوریة مـــن شـــأنه 
صـالحیات رئـیس : تشریع باب آخر لالجتهاد السیاسي السهل في موضـوعات دسـتوریة

... عمـالیة الحكومـة وشـرعیتها وتصـریفها لألاسـتمرار الجمهوریة، التئام مجلـس النـواب، 
  . اجتهاد في غیر محّلهأو  وهي أمور كانت محّل خالف

فــي تطبیــق  Compétence liéeیجــدر اقتبــاس مبــادئ الصــالحیة المقّیــدة 
الســلطة  أعمــالالنصــوص الدســتوریة ومراجعــة المعــاییر والقواعــد الدســتوریة الدولیــة فــي 

حیث ال یرتبط تفسیر الصـالحیات الدسـتوریة بالمسـؤول السیاسـي فـي مـا خـّص المركـز 
المجلـــس إلـــى  كــذلك یجـــدر إیـــالء صـــالحیة تفســیر الدســـتور... الدســتوري الـــذي یشـــغله

فـــي تفســـیر الدســـتور، وهـــي الصـــالحیة التـــي " العصـــفوریة"الدســـتوري، حتـــى نخـــرج مـــن 
كانت حرصت علیها وثیقة الوفاق الوطني لكـن لـم یؤخـذ بهـا عنـد إقـرار قـانون المجلـس 

  .1993سنة  250الدستوري رقم 
ظیفة المسـؤول كـي ینظـر، هـو، فـي لم توضع النصوص الدستوریة المّتصلة بو 

ـــه أن . عـــدم مالءمتهـــاأو  Convenanceفـــي مالءمتهـــا أو  أمـــر تطبیقهـــا َوُجـــَب علی
یطّبقهــا فحســب كــي تــدور عجلــة الحكــم علــى مــا هــو علیــه حكــم الثالثــین یومــًا حتــى ال 
یقول المسؤولون أنه یجب تغییر النظام ألنه غیر قابل للتطبیق وحتى ال یبیعـوا بالدهـم 

  .لم یدركواأو  ثین من فّضة أدركوابثال
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   (*)صوت بكريك ميّثل صوت اللبنانيني
  

فـــي المــذكرة الوطنیـــة التــي أعلنتهـــا بكركــي منـــذ أیـــام دعــت اللبنـــانیین إلــى الـــتمعن 
طبیعة هذا الوطن وأكدت الثوابـت التاریخیـة التـي كانـت بكركـي دومـًا أمینـة علیهـا یشـاركها 

لذین بالرغم من األحداث واالنقسامات مـا زالـوا متمّسـكین بهـا فیها قسم كبیر من اللبنانیین ا
كــالعیش المشــترك والمیثــاق الــوطني والصــیغة، فهــي إذًا وثیقــة میثاقیــة تعیــد االعتبــار إلــى 
مقدمة وثیقة الوفاق الوطني التي أرست دعائم هذا المیثاق وأعطتـه مضـمونًا حتـى ال یبقـى 

  . أمة ا قال جورج نقاش بأنهما ال یبنیانكمفقط هذا المیثاق قائمًا على سلبیتین 
لقــــد اّتســــمت هــــذه المــــذكرة بالوضــــوح والفهــــم العمیــــق لطبیعــــة التركیبــــة الوطنیــــة 
ولألخطــــار المحدقــــة بالصــــیغة المیثاقیــــة والعــــیش المشــــترك ولــــم تــــوارب فــــي السیاســــة بــــل 
شخصـــت الـــداء ووصـــفت الـــدواء مـــن مثـــل مقاربـــة األمـــن الـــذاتي والســـالح غیـــر الشـــرعي 

یة السالح بید الدولة وتحویل األزمات السیاسیة إلى أزمـات وجودیـة والحـرص علـى وحصر 
لدسـتور والمیثـاق والصـیغة والعـیش المشـترك والتمسـك باتفـاق الطـائف اإعادة االعتبـار إلـى 

وهذا برأینا فصل المقال ذلك أن سید بكركي طالب ماضیًا بعقـد مـؤتمر تأسیسـي جدیـد كنـا 
هــذه المطالبــة مــن یریــدون فعــًال تغییــر الصــیغة، فجــاءت هــذه  نحــن نعارضــه وٕان القــاه فــي

المذكرة لتعلن تجـاوز الحـدیث عـن مـؤتمر تأسیسـي هـذا فضـًال عـن تفعیـل دور المسـیحیین 
في إدارات الدولة والقضاء والجیش والقوات المسلحة األخرى وٕاعالن الخوف مـن أن یكـون 

لمطالبــة بحیــاد لبنــان وتبنــي إعــالن هــذا فضــًال عــن ا. المشــروع الــوطني غیــر قابــل للتطبیــق
  .   بعبدا وٕاقرار قانون انتخاب جدید والالمركزیة اإلداریة وسواها

لقــد أشــرت المــذكرة إلــى أمــر خطیــر نعیشــه هــذه األیــام وهــو مــا یجــري مــن عرقلــة 
لتكوین السلطة عن طریق تعطیل االنتخابات النیابیـة بحیـث مـدد للمجلـس الـذي لـم یجتمـع 
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تشـكیل حكومـة فـي وقـت من دون التوّصل إلـى أحد عشر شهرًا وانقضى سه إال للتمدید لنف
تحتاج البالد إلى حكومة إنقاذ في الحد األدنى وما ُیحكـى عـن تفشـیل االسـتحقاق الرئاسـي 

هـذا فضـًال . سعیًا إلى تفریغ المركز األول الممثـل لمشـاركة المسـیحیین فـي تركیبـة السـلطة
التعیینــات بحیــث فرغــت اإلدارة وشــل القضــاء وتــرك  عــن فشــل الحكومــة الســابقة فــي إقــرار

الجــیش وحیــدًا فــي مواجهــة األحــداث األمنیــة الخطیــرة كمــا تــرك مصــرف لبنــان وحیــدًا فــي 
  .مواجهة تداعیات األزمة السیاسیة وانعكاسها على االقتصاد والمالیة العامة والنقد

ان مـــا یعنـــي التصـــنیف الســـیادي للبنـــ فـــيإن تمـــادي هـــذا الفشـــل ال بـــد وأن یـــؤثر 
تصــنیف المصــارف تبعــًا لــذلك وهــي أي المصــارف تبقــى العمــود الفقــري لالقتصــاد خفــض 

وال . الــوطني فــي هــذه المرحلــة بعــدما ضــربت األزمــة ســائر القطاعــات اإلنتاجیــة والتجاریــة
ــةإأسـتطرد إن قلـت  ــیة العالمیـ بـدلت توصـیتها  JP Morgan Chase ن المؤسســة المال

 Under Weight.ــة للبنان إلى عن الدیــون الخارجی
إنها صرخة، صرخة حارسـي الكیـان وٕان تعالـت بعـض األصـوات مـن هنـا وهنـاك 

ن یسـعون عبرهـا إلـى الفـوز برضـى المرجعیـة المارونیـة الوطنیـة یبأن وراء المـذكرة مسترئسـ
للفــوز بالترشــیح إلــى الرئاســة ولكننــا مــن موقعنــا نــرى أن هــذه المــذكرة تشــكل محطــة مهمــة 

رًا لوقف السیاق الخطر الذي دخلت فیه البالد إلعالء الصوت بأن لبنان لیس متروكًا اذوٕان
ن هناك مـن هـو حـریص علـى حمایتـه إحاجة إلى هؤالء السیاسیین الفاشلین بل لیس في و 

  . من عبث هؤالء المتماديوصونه 
صــوت بكركــي عبــر هــذه المــذكرة یمثــل صــوت اللبنــانیین لــذلك فإننــا نــدعو بكركــي 

المخلصین إلى تحدید الخطوة التالیة إلعالن هـذه المـذكرة التـي تحتـاج لتفعیلهـا إلـى  وسائر
إجراءات عملیة حتـى ال تضـیع أسـوة بـأوراق ووثـائق كثیـرة سـبقتها كشـرعة العمـل السیاسـي 
علـى ضــوء تعـالیم الكنیســة ووثـائق المجمــع البطریركـي المــاروني واإلرشـاد الرســولي واألهــم 

نهـــا ألن اللبنـــانیین معروفـــون بتضـــییع الفـــرص موالدســـتور المنبثـــق وثیقـــة الوفـــاق الـــوطني 
  . ونقض المواثیق
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  (*)نسالخعوض اال  ندماجاال 
  

إلـى  أكثرفي زمن داعش والنصرة وتصاعد لغة التطرف والتكفیر تبرز الحاجة 
عدم التمادي في إبراز الخصوصـیات التـي تحفـظ هویـة الجماعـات الدینیـة التـي یتشـكل 

  .الطوائفي في المشرق العربي منها المشهد

یهدد التطرف هذه الجماعات في وجودها المـادي واألهـم فـي حضـورها الثقـافي 
لقــد عــانى مســیحیو العــراق وســوریا التهجیــر والتنكیــل وكــذلك . يجتمــاعوالحضــاري واال

واألكـراد حملـوا السـالح للـدفاع عـن . سائر األقلیـات الدینیـة كاالیزیـدیین والشـبك وسـواهم
ولــرد الخطــر الــذي یهــدد بــاقتالعهم وهــم یحظــون برعایــة دولیــة كمــا هــو ظــاهر  وجــودهم

وفـــي ظـــل الصـــراع الجـــاري فـــي ســـوریا واألحـــداث التـــي أصـــابت . مـــن مســـار األحـــداث
الموحـــدین الـــدروز فـــي أرضـــهم فـــي جبـــل العـــرب وكـــذلك فـــي قـــرى الجـــوالن والمخـــاطر 

المســــلمین ســــنة وشــــیعة الداهمــــة علــــیهم فــــي وادي التــــیم أســــوة بمــــواطنیهم المســــیحیین و 
  . نهم نسالخفي المجتمع عوض اال ندماجتتصاعد المطالبات والدعوات للمزید من اال

ـــة إســـالمیة تنتمـــي طـــائفتهم ـــدروز هـــم فئ ضـــاء اإلســـالمي فالإلـــى  الموحـــدون ال
فهــم مســلمون باالنتمــاء والنشــأة ولكــن لــدیهم خصوصــیات مذهبیــة ودینیــة یجــب . الرحــب

هــم أقلیــة ولكــن لــیس لــدیهم عقــدة . الــدروز قــد تربــوا علیهــا نو الموحــدمــا دام أال تضــیع 
األقلیة بل لدیهم بشكل واضح ردة فعل األقلیات في حفـظ الوجـود ورد االعتـداء والـدفاع 

  . عن األرض والعرض

وشـــیوخ الـــدین فـــي بنـــي معـــروف یقیمـــون الشـــعائر اإلســـالمیة ویواظبـــون علیهـــا 
. هم هـذه الشـعائر وال هـم یتجاهلونهـاوكذلك شـریحة واسـعة مـن الموحـدین فـال تغیـب عـن
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الطائفــة الدرزیــة جــزءًا مــن الطوائــف اإلســالمیة  اعتبــاروالمجتمــع الــدرزي حــریص علــى 
  ســـوة بســـائر الفـــرق أفـــي لبنـــان وبالقـــدر نفســـه هـــم حریصـــون علـــى إبـــراز خصوصـــیتهم، 

  

  . اإلسالمیة، وهي التي شكلت عبر التاریخ جزءًا من هویتهم الثقافیة

األلــف عــام بعــد إطــالق الــدعوة الحاكمیــة فــي مصــر  ىدروز حــواللقــد اســتمر الــ
دورهــــم التــــاریخي فــــي حمایــــة اإلســــالم والعروبــــة دون أن نتیجــــة  ســــتمرارواســــتطاعوا اال

یـــات كثر یشـــعروا مـــرة أنهـــم أقلیـــة فـــي هـــذا العـــالم الرحـــب بـــل كـــانوا دومـــًا جـــزءًا مـــن األ
لتشــویه ولفــي السیاســة  لالضــطهاد والتنكیــل وقــد شــد عصــبهم تعرضــهم دومــاً . الحاكمــة

وهـم لهـذا السـبب مجتمعـون الیـوم صـفًا واحـدًا ال تفـرقهم سیاسـة وال . والتزویر فـي الـدین
العبـث أو  أنهـم فـي  الشـدة وحـدة واحـدة ال یقـوى أحـد علـى اختراقهـا اعتبـارحزبیة علـى 

 بهــا وهــم إزاء المخــاطر الحاضــرة یقفــون موقفــًا واحــدًا یراقبــون المشــهد المأســوي الــراهن
ــدیني الــذي ال یقتصــر علــى المســلمین وحــدهم بــل النــاجم عــن  أیضــًا یشــمل التطــرف ال

التطــرف الــدیني الیهــودي فــي إســرائیل والتطــرف المســیحي فــي بعــض الغــرب، وتعــرض 
ـــر ـــًا التنكیـــل والتهجی ـــاقص العـــدد وأحیان ـــدور وتن ـــى . األقلیـــات المســـیحیة لضـــمور ال وعل

ئ بتغییــر معنــى لبنــان الــذي عملــوا فــائض قــوة لــدى الــبعض ینبــثمــة الصــعید المحلــي 
  . لمصلحته منذ بدایة دورهم التاریخي اللبناني أي منذ القرن السادس عشر

مــن تنــوع طــائفي  فــي هــذه المنطقــة، مؤلفــاً  لبنــان كونــه فریــداً إلــى  یتطّلــع الــدروز
تتـداول فیـه السـلطة وال . ویمنح الطوائف الضـمانات فرادومذهبي نظامه یقر الحقوق لأل

یـــــؤمن بالمناصـــــفة بـــــین المســـــلمین . أحـــــد احتكـــــار القـــــرار مهمـــــا عـــــال شـــــأنه یســـــتطیع
والمســیحیین ویعطــي كــل طائفــة حصــتها فــي تشــكیل الســلطة واإلدارة والقضــاء والجــیش 

 ینتمـي وطـنهم. نـه علـى خـالف إیمـانهم بـهوهم لذلك یعـانون الوضـع القـائم فـي لبنـان أل
والتها اإلیدیولوجیـــة ویشـــكل فیهـــا العروبـــة بمعناهـــا الحضـــاري والثقـــافي ولـــیس بمـــدلإلـــى 

بـدور للمسـیحیین فیـه بغــض  ونكمـا یؤمنـ. اإلسـالم عنصـرًا مكونـًا ولـیس مكونـًا حصــریاً 
النظر عن العدد والفاعلیة ذلك أنه إن كان للبنان من معنى فهو بهذا الوجود المسـیحي 

مشــتركة الــذي یتشــارك معهــم فیــه الموحــدون الــدروز الهمــوم والهــواجس والســیما الحیــاة ال
  .في الجبل

  ن إثارة البعض لموضوع رغبـة بعـض الـدروز فـي إقامـة دولـة لهـم هـوإمن هنا 
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أطروحة تاریخیة بالیـة ومروجوهـا فـي هـذا الوقـت بالـذات هـم موهومـون بـأحالم 
فـي خـاطر الـدور اإلسـرائیلي الـذي  في الوجـدان الـدرزي بـل دومـاً بتاتًا انقضت ولم تكن 

لم یقرأوا التاریخ عندما رفـض قائـد الثـورة العربیـة الكبـرى  إنهم. یمعن في تفتیت المنطقة
المغفور لـه سـلطان باشـا األطـرش إقامـة دولـة درزیـة مطالبـًا بدولـة عربیـة سـوریة واحـدة 

هـذا المسـار الـوعر الـذي دونـه فـي وهكذا دأبـت القیـادات الدرزیـة . تضم جمیع الطوائف
هم وال مرة في تاریخهم عن الدفاع عن إن الموحدین الدروز لم ینأوا بأنفس. عقبات كثیرة

ورفـض  نـدماجإنهـا دعـوة لال. العروبة واإلسالم وال عن لبنـان الموحـد وهـم حملـة رسـالته
  !!!أصلح هللا النافخین في بوق الفتنة لعلهم یتقون هللا في شرهم. نسالخلال
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  (*)دعوا القضايا الكبرية وحلحلوا القضايا الصغرى
  

ة ونحــن نهنــئ رئیســها واألعضــاء فــاجتمع شــمل القــوى وأخیــرًا تشــّكلت الحكومــ
السیاســیة التــي قســمت الــبالد قســمین وباعــدت بــین فئــات الشــعب اللبنــاني وزرعــت فیهــا 

  . بذور المذهبیة البغیضة

هــــذه القــــوى االتفــــاق علــــى تشــــكیل لوالســــؤال المطــــروح ألــــم یكــــن مــــن األجــــدى 
لــذي أحدثتــه فــي الــبالد علــى هــذا الفــراغ اوتجنــب الحكومــة منــذ تكلیــف الــرئیس المكلــف 

  صعید المؤسسات الدستوریة والعمل اإلجرائي المنوط بها؟ 

أمـا وأنـه . الشعب اللبناني ال یحاسب ولو كان یحاسب لتغّیـر سـلوك السیاسـیین
ال یحاســـب وال یســـائل المقصـــرین كمـــا لـــن یحاســـب الـــوزراء الـــذین ارتكبـــوا المخالفـــات 

لیقال أن بعضهم قد عبث بالمالیـة العامـة عـن  القانونیة في فترة تصریف األعمال حتى
صـــرف موازنـــات الســـنة الجاریـــة خالفـــًا للقـــانون مشـــتبه فیهـــا أو طریـــق إجـــراء تلزیمـــات 

فعلینــا أن نتطلــع إلــى المســتقبل وال نــنغص فرحــة اللبنــانیین بتشــكیل الحكومــة أو حــذرهم 
لیـل والقلیـل هنــا ألن النـاس مـن شـدة یأسـهم مـن هـذه الطبقــة السیاسـیة بـاتوا یرضـون بالق

تشــــكیل حكومــــة أمــــًال بــــأن تمــــارس هــــذه الحكومــــة ســــلطتها أوًال بضــــبط األمــــن ووقــــف 
التفجیـــرات ومالحقـــة المـــرتكبین وســـوقهم إلـــى العدالـــة وثانیـــًا بإعـــادة العمـــل بالمؤسســـات 

لـــه أیضـــًا بـــات أمـــرًا نـــادرًا ولكنـــه  دالدســـتوریة ألن مشـــهد انعقـــاد المجلـــس النیـــابي الممـــدّ 
تلبیـــة االحتیاجـــات التـــي تهـــم الشـــعب اللبنـــاني فـــي التخفیـــف مـــن وطـــأة  مطلـــوب وأخیـــراً 

النــــازحین وضــــبط وجــــودهم وعملهــــم دون الحــــدیث عــــن القضــــایا المعیشــــیة التــــي تهــــم 
  . اللبنانیین جمیعهم
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 تفــاقإننــا ال ننتظــر كثیــرًا مــن هــذه الحكومــة ألن فیهــا علــى مــا قیــل األمــل باال
ك أن الصـقور مـن كـال الفـریقین موجـودون فیهـا ذلـ ،أسـباب التفجیـربمقدار ما فیهـا مـن 

وٕان فازت بثقة المجلس النیابي فهذا أمـر  ،فإن اتفقت على البیان الوزاري فهذا أمر جید
ولكــن أن تتعطــل كمــا  ،وٕان قامــت بمــا علیهــا فإننــا نصــفق لهــا مــع المصــفقین ،محمــود

زیــون إلــى وأن ینتقــل الخــالف مــن الخــارج وعبــر شاشــات التلف ،عطلــت حكومــات ســابقة
ذلـك أن مجلـس الـوزراء ًا، فتلك مصیبة كبرى تحـل بـالبالد مجـدد ،طاولة مجلس الوزراء

هو سلطة إجرائیـة وهـذه السـلطة منـوط بهـا العمـل وتلبیـة حاجـات النـاس وتسـییر أعمـال 
  . اإلدارة فإن هي تعطلت فهذا أمر مذموم تتحمل تبعته هذه القوى

اء وفـي سـجله الكثیـر مـن المبـادرات عهد فخامة الـرئیس علـى االنتهـأشرف لقد 
والمواقــف اإلیجابیــة ولكــن هــذه القــوى بخالفاتهــا أفشــلته وبالتــالي أفشــلت العهــد الــذي لــم 

  .یستطع حتى تعیین مدیر عام لتسییر شؤون وزارة

لذلك نتوجه بالدعوة إلى هذه الحكومة للقول ال تسعوا أن تحلوا القضایا الكبـرى 
م ولكن اعملوا على حلحلة القضایا الصـغرى مثـل الكهربـاء یفوق إمكانیاتكربما فحجمها 

والمیــــاه الشــــحیحة هــــذه الســــنة والتربیــــة وحفــــظ البیئــــة ومطمــــر الناعمــــة وتنظــــیم وجــــود 
. ال تجعلــوا الصــراع السیاســي یفــاقم هــذه القضــایاو  ،النــازحین وهــذه قضــایا بمتنــاول یــدكم

  .  فوا هذه األعمال وسیكتب لكم النجاحبربكم صرّ 
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نان بني االنقسام الداخيل وموضوع اللجوء لب
  (*)السوري

  

منقســـمون فـــي الـــداخل حـــول . النـــاس مـــأخوذون بالسیاســـة الداخلیـــة والخارجیـــة
المجلـس النیـابي معطـل بـالرغم و . الحكومة لذا فالبالد بال حكومـة منـذ سـتة أشـهر تقریبـاً 

نة القضــائیة بعــض وعشــیة افتتــاح الســ. مــن مبــادرة رئیســه التــي قســمت اللبنــانیین مجــدداً 
من أربعین قاضـیًا  أكثر وثمةالقضاء یعمل وبعضه األكبر ینتظر التشكیالت القضائیة 

هــذا غــیض مــن . متــدّرجًا ینتظــرون مرســوم تعییــنهم قضــاة أصــیلین فــي المراكــز الشــاغرة
  . في الداخل نقسامفیض نتیجة اال

نطقــة یقســم دور لبنــان فــي الم. أمــا فــي السیاســة الخارجیــة فالحــال لــیس بأفضــل
ــانیین حــول الموضــوع الســوري، حــول الــدور اإلیرانــي، وحــول الصــراع مــع إســرائیل  اللبن
وتالیًا دور المقاومة الذي أعطاها بعدًا إقلیمیًا وسیاسیًا نتیجـة امتالكهـا السـالح الـذي لـم 

بل أیضًا وخصوصـًا الـدور الـراجح فـي اللعبـة السیاسـیة فقط یقتصر دوره على المقاومة 
  . خصومهافإذا المقاومة الیوم هي عنوان من عناوین الشلل كما یتهمها  الداخلیة

أن ال أحــد یتحــدث بجدیــة عــن  يالنقطــة اإلیجابیــة الوحیــدة فــي هــذا المشــهد هــ
التغییــر فــي النظــام السیاســي أي فــي تركیبــة الســلطة والتوزیــع الــذي أوجــده الطــائف فــي 

  . حصص الطوائف

األساسیین والمـؤثرین هـو بانتظـار  قاءاألفر هل السكوت عن هذا الموضوع من 
علــى أســاس الفــرز  ممطــالبهلطــرح جــالء الموقــف اإلقلیمــي والحــرب الــدائرة فــي ســوریا 
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ـــل مـــن شـــأن انعكاســـالجدیـــد فـــي مـــوازین القـــوى و  ها علـــى الحصـــص؟ هـــذا طبعـــًا ال یقل
وهـل فـي . ي جدیـد بـین اللبنـانییناجتمـاعضرورة الحوار حول عقـد إلى  دعوات البعض

  . ي جدیداجتماعیمكن الحدیث عن وفاق یتم حول عقد  شهد الحاليظل الم

هــل ف ،إن الطــائف ولــد نتیجــة وفــاق لبنــاني لبنــاني وعربــي عربــي ودولــي دولــي
 عقــد إنتــاجه هــذا الوفــاق الــذي یمكنــإلــى  إمكانیــة التوصــلإلــى  الظــروف الحالیــة تؤشــر

  !ي جدیداجتماع

یة والمعیشـیة جتماعلقضایا االفصل السیاسة والخالفات عن اإلى  الحاجة الیوم
مــن ملیــون الجــئ ســوري  أكثــروالخطــر الــداهم هــو فــي وجــود . اللبنــانیونهــا التــي یعانی
الـــذین یعیشـــون فـــي  جانـــبمئـــات األلـــوف مـــن الفلســـطینیین والعـــرب واألإلـــى  یضـــافون

ماهي خطط لبنان لمعالجـة المشـاكل المتأتیـة مـن هـذا الوجـود . ظروف معیشیة مأسویة
أرض لبنان؟ ومن هي الجهة التي تفكر فـي اجتـراح الخطـط لمواجهـة هـذا  الغریب على

  الخطر؟ وماذا تخّطط؟

ي وحتــى جتمــاعلبنــان متــروك وحــده لیواجــه التحــدي األخطــر الــدیموغرافي واال
مـا السیاسـیون أن هـذا الخطـر یصـیبهم أیضـًا ویصـیب جماعـاتهم إذ  ىهال وعـ. ياألمن
  . فریق بمنأى عنهمن 

فــي حــاالت الفــراغ  ســتمرارحكومــة طــوارئ ال یســتطیع البلــد اال إلــى إننــا نحتــاج
لــم تعــد المســألة مســألة حصــص وخصــام . التــي أفرزهــا الصــراع السیاســي غیــر المســؤول

  !!!أفال تعون. مسألة الوجود والكیان والصیغةإلى  بل تعّدتها. سیاسي

*** 

 كّرس ، فقدیة موقوتةاجتماعفي موضوع الالجئین السوریین تحدیدًا، وهم قنبلة 
 صـریحاً  نصـاً  یتضـمن الـذي نسـاناإل لحقـوق العـالمي عالناإل دستوره مقدمة في لبنان
 كما. دستوریة قیمة الحق هذا ماحضاً  االضطهاد من هرباً  اللجوء التماس بحق یقضي

 جواز عدم على الثالثة مادتها في تنص التي التعذیب مناهضة بمعاهدة أیضاً  التزم أنه
 ُیعرف ما وهو للتعذیب یتعرض قد أنه اعتقاد هناك حیث بلد أي إلى شخص أي إعادة
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 دولـي ُعـرفإلـى  تحـول قـد األساسـي المبـدأ وهـذا .الـرد عـدم بمبـدأ الـدولي القـانون فـي
 الصـلة، یـات ذاتتفاقاالغیـر أو  توقیعهـا عـن النظـر بغـض الـدول جمیـع علـى یطبـق
 ."الدولي لقانونا في ةاألمر  القاعدة طابع مّطردة بصفة یكتسب" مبدأ وهو

 لدیـه ولـیس الالجئین بوضع الخاصة 1951 یةاتفاق في طرفاً  لیس لكن لبنان
 .اللجوء وطالبي الالجئین یرعى شامل قانوني إطار أي

 المتعلقـة األحكام من محدود عدد سوى اللبناني الوضعي القانون في یوجد وال
 لبنـانإلـى  جانـباأل لدخـو  بتنظـیم الخـاص 1962 عـام قـانون أقر وقد. اللجوء بقضایا
 السیاسـي بـاللجوء المتعلقـة المـواد من عدداً ) جانباأل قانون( منه والخروج فیه واإلقامة
 اللجـوء، سـبابألأو  لالجـئ واضـحاً  تعریفـاً  تتضـمن ال ضـیقة نصـوص وهـي حصـرا،ً 
 المسـؤولیة هـذه الدولـة أولـت وقـد .اللبنانیـة الدولـة مـن تفعیلهـا یـتم لـم آلیـة علـى وتنص
 .مفاعیلها كل قبول دون من لكن الالجئین لشؤون المتحدة األمم مفوضیةإلى  كاملة

 وتحدیـد اللجـوء طلبات بتسجیل الالجئین لشؤون المتحدة األمم مفوضیة وتقوم
  .الالجئ صفة

 ،"دائم لجوء بلد لیس لبنان" إن القول هي الیوم الرسمیة السیاسة أنإلى  ونظراً 
 لالجئـین السـوریین وغیـر الوحیـد الحـل تبقـى ثالـث بلـد فـي التـوطین إعـادة فـإن

 بلدانهم وتحدیدًا سوریا بطبیعةإلى  الطوعیة عودتهمإلى  إضافة لبنان، في الفلسطینیین
 .وأمان بكرامة بذلك الظروف تسمح عندما الحال

  
 :النواب على مجلسوبالتزامن 

 المتعلقـة الدولیـة لبنـان التزامـات مـع اللجـوء مسـألة ترعـى التي القوانین مواءمة
 .بالالجئین

 بروتوكولهـا وٕالى الالجئین بوضع المتعلقة 1951 عام یةاتفاقإلى  االنضمام 
 علیهـا یدخل أن وللبنان .الوطني الصعید على الصكوك هذه تنفیذ وضمان اإلضافي،
 .دائم لجوء بلد لیس أنه عتباراال في تأخذ تحفظات
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 مـع ویتماشـى لبنـان خصوصـیة عتبـاراال فـي یأخـذ للجـوء جدیـد قـانون وضـع 
 اللجـوء طلبـات لتلقـي وطنیـة آلیـة یتضمن الدولیة، المعاییر ومع الدولیة لبنان التزامات
  .وبّتها ودراستها

 الخـدمات تقـدیم إطـار فـي الدولیـة المسـاعدة التمـاس، العتیـدة وعلـى الحكومـة
 یـةالدول التقنیـة والمشـورة المسـاعدة على الحصول مساعي ومواصلة لالجئین األساسیة

 تعزیـز مـع واستضـافتهم، الالجئـین باسـتقبال المتصـلة للضـغوط التصـدي أجـل مـن
الصـلة وتشـكیل مجلـس وزاري  ذات الدولیـة المنظمـات مـع الصـدد هـذا فـي التعـاون

  .مصغَّر من الوزارات المعنیة للتعامل مع الدفق الهائل من الالجئین السوریین



 68

  

  

   (*)هجرة الشباب من لبنان
  

الخـارج إلـى  اإلعـالم الضـوء علـى موضـوع الهجـرة الشـبابیة ألقت بعض وسـائل
وقد شاهدت شخصیًا الزحمة الخانقة في مطار رفیق الحریري الدولي یوم األحـد الفائـت 

  . كندا لمتابعة الدراسة الجامعیةإلى  بنتيافي الصباح الباكر بمناسبة سفر 

نائهـا المسـافرین لقد هالني منظر العائالت المتجمعة في حرم المطـار لتودیـع أب
ـــنش ـــر لل ـــد  ءولفتنـــي العـــدد الكبی ـــزاحفین  18عمـــر مـــن الجدی لركـــوب ســـنة ومـــا فـــوق ال

وجهــات متعــددة فــي الغــرب فــي الوقــت الــذي تــزدحم هــذه الطــائرات لنقــل إلــى  الطــائرات
  . أوروبا الغربیة وأمیركا الشمالیةإلى  المسافرین

اصــــات المتنوعــــة فــــي ینـــــزح أبنــــاء لبنــــان لتلقــــي العلــــوم المختلفــــة فــــي االختص
وقد بلغت ما فـوق فقط جامعات الغرب ولیس سبب هذا النزوح قلة الجامعات في لبنان 

األربعـــین جامعـــة حیـــث تـــوفر هـــذه الجامعـــات االختصاصـــات المطلوبـــة ألبنائنـــا ولكـــن 
یـة األمنالطالع باألوضـاع  ءعدم ثقة النشمن الرغبة في السفر والتعلم في الخارج تنبع 

  . خیمة على البلدوالسیاسیة الم

تقدر اإلحصاءات عدد الطالب اللبنانیین الـذین یتـابعون تحصـیلهم العلمـي فـي 
مـــن مجمـــل المهـــاجرین وهـــؤالء یحظـــون % 43ج بعشـــرات اآلالف وتبلـــغ نســـبتهم الخـــار 

بفــرص التعلــیم والحقــًا بفــرص العمــل فــي الخــارج مــا یفقــد لبنــان ثروتــه البشــریة ألن مــن 
م فر فــي بلــدان العــالارج مــع الشــروط المغریــة التــي تتــو یتلقــى عــروض العمــل فــي الخــا
فرت فرصـة العمـل لهـم فـي لبنـان اهم طبعـًا إن هـي تـو لیاألبعد واألقرب ال تضاهي مداخ
فیهـــــاجر الخبـــــراء والفنیـــــون . فر لهـــــم فـــــي بـــــالد العـــــالمامـــــع تلـــــك التـــــي یمكـــــن أن تتـــــو 
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الخلیج في حـین دول إلى  والمتخصصون في القطاعات المصرفیة والسیاحیة والهندسیة
أو  كیـةاألمیر یقصد العلماء والبـاحثون فـي المجـاالت العلمیـة المختلفـة الوالیـات المتحـدة 

ن نسـبة إ لبنـان، و إلـى  ألف لبناني من الذین یهاجرون ال یعودون 120من  أكثرف. كندا
 أكثــركــذلك یهــاجر . ســنة 35و 25هم بــین تــراوح أعمــار الهجــرة هــي األعلــى بــین الــذین 

  .عاماً  39و 35الشباب الذین تراوح أعمارهم بین من % 52من 

یحســموا لــم % 22العــودة فــي مقابــل ینــوون مــن الشــباب المهــاجرین ال % 54و
  .هم فقط الذین ینوون العودة% 18بعد و مأمر عودته

الطـــالع أبســـط قواعـــد العـــیش  ءیفقـــد لبنـــان رأســـماله البشـــري نتیجـــة افتقـــاد الـــنش
ونـــزوع المشـــحونة یـــة المتفجـــرة واألوضـــاع السیاســـیة األمنالكـــریم والحـــر بســـبب األحـــوال 

ات الطائفیــة والمذهبیــة الخطیــرة التــي تنــذر بالمزیــد نقســامتعمیــق االإلــى  القــوى السیاســیة
مــن الخــراب واالقتتــال وتصــاعد لغــة العنــف والتطــرف وضــمور دور الدولــة ومؤسســاتها 

ألــف  400ما هــاجر وقــد ســبق للبنــان أن عــاش هــذه التجربــة عنــد. الدســتوریة والسیاســیة
  .1990و 1975لبناني بصورة نهائیة في الفترة الممتدة بین 

فبــأي جــو یعــیش اللبنــانیون وٕالــى متــى سیســتكین الشــعب اللبنــاني ویبقــى ســاكتًا 
  . یة وسیادة الفتنة والشراألمنتفجیر األوضاع القوى السیاسیة عن محاوالت بعض 

تنعدم فیــه فــرص حیــث ســلیــًا و إن فقــدان الثقــة بلبنــان هــو مؤشــر خــراب للبلــد حا
  . أجواء التوتر واالحترابفي في العیش  ستمرارااله إن لبنان ال یمكن. الحیاة مستقبالً 

خسارة الشباب هي مؤشر یـأس مـن مسـتقبل البلـد فـإلى متـى سـنبقى دون رؤیـة 
ســؤالي یجــب أن یطرحــه النــاس علــى أنفســهم !! للخــروج ممــا نحــن فیــه ومــن المســؤول

  !!!فهال یعقلون. بدافع الغریزة ولیس بدافع العقل نتخابر االعّلهم یعون مخاط



 70

  

  

  (*)استنهاض الوطن وليس املصالح
  

یكــــاد یتقــــرر مصــــیر الحكومــــة أو  فــــي الوقــــت الــــذي أتحــــدث یكــــون قــــد تقــــرر
المجلـس إلـى  علـى صـیغة البیـان الـوزاري فتسـتمر الحكومـة وتتقـدم تفاقالسالمیة في اال

تجاَبـــــــه الحكومـة بعـدم أو  مـن الدسـتور، 64ب وفق المادة النیابي لنیل ثقة مجلس النوا
 أعمـــالفتســتمر وفــق مـــا ســبق لنــا وقلنــاه األســـبوع الماضــي كحكومــة تصــریف  تفــاقاال

  . 1990بالمعنى الضیق الذي أتت به التعدیالت الدستوریة في العام 

یلة من الدستور الحاالت التـي تعتبـر فیهـا الحكومـة مسـتق 69لقد عددت المادة 
ولم یرد في عدادها حالة تجاوز مهلة الثالثین یومًا للتقـدم بطلـب الثقـة، مـا یؤكـد حصرًا 

الـبعض عـن یتحـدث ها مستقیلة وفي هذا السیاق عتبار القول بضرورة القیام بتدبیر ما ال
احتمال استقالة رئیس الحكومة ربما لوضع القـوى السیاسـیة أمـام مسـؤولیاتها وهـي التـي 

صـوغ اختلفـت فـي حتـى د مخاض طویل وعسیر علـى تشـكیل الحكومـة ما أن اتفقت بع
  . من سحابة صیف أكثر تفاقالبیان الوزاري بحیث لم یدم هذا اال

ولكــن قبـــل وبعــد الجـــدل الدســـتوري یبقــى التســـاؤل الـــذي یهــم المـــواطنین والـــذي 
ال هــو التســاؤل مــا إذا كــان بوســع اللبنــانیین أن یحكمــوا أنفســهم كــي و یلقــي بثقلــه علــیهم 

ن أنفســــهم بأنفســــهم ذلــــك أن عملیــــة التــــألیف وقیــــام ینقــــول ســــقوط تجربــــة حكــــم اللبنــــانی
فر المنـاخ اإلقلیمـي المالئـم لتشـكیلها تبقـى مـن اعـدم تـو أو  فراالحكومة مهما قیل في تو 

وقـد عكـس . صنع القوى السیاسیة اللبنانیة، فال وصایة وال تدخل في تشكیلها هذه المـرة
فمـا معنـى . ختلف القوى السیاسیة األساسیة في الساحة السیاسـیةذلك توازن القوة بین م
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علــى البیــان الــوزاري وأن تتخلــى عــن مهمتهــا فــي تســییر  تفــاقأن تفشــل الحكومــة فــي اال
یــة والمعیشــیة جتماعیة واالقتصــادات االســتحقاقشــؤون النــاس حتــى فــي الحــد األدنــى واال

 انعكـاسهم المعیشـیة والحیاتیـة و ضاغطة بقوة عدا موضوع النازحین السـوریین ومتطلبـات
  . والسیاسة األمنوجودهم على 

ن بعــض ممارســات القــوى السیاســیة غیــر الدســتوریة وغیــر القانونیــة إكنــا نقــول 
جعـل دولتـه فاشـلة أمـام یإظهـار أن لبنـان أصـبح غیـر قابـل للحكـم، أي إلـى  إنما تهدف

  . العالم مع ما یمكن أن یترتب على ذلك من تداعیات خطیرة
م، قبل صورة لبنان في العالم، ماذا تراها تكون صورة اللبنانیین تجـاه أنفسـهم؟ ث

هجــرة؟ هــل تــرك السیاســیون أمــامهم خیــارًا ثالثــًا؟ وٕاالَم أو  مــاذا تكــون رّدة فعلهــم؟ ثــورة
  یرمي وراء ذلك السیاسیون؟ وبَم یرضى اللبنانیون؟

حــدیث صــحفي لربمــا طالئــع االجابــة فــي مــا تفّضــل بــه رئــیس الجمهوریــة فــي 
إن أعــــداد الالجئــــین الســــوریین قــــد تســــاوي أعــــداد : قــــال. غیــــر منشــــور منــــذ أیــــام قلیلــــة

  .اللبنانیین
فــي ظـل تقــاعس المســؤولین، غیــر المسـؤولین، هــل نتــرك الــبالد؟ : ونحـن نســأل

  أم یّتخذ المواطنون المبادرة؟
یاسـیة دعـوة القـوى الس أهمیـةتبـدو من هنا، وقبل فوات األوان، وقـد دنـا األوان، 

الحریصة على لبنان وعلى دولته السیدة الحرة المستقلة لـوعي خطـورة مـا یحـاك لتفشـیل 
مـــا یصـــیب المجلـــس النیـــابي مـــن شـــلل إلـــى  االســـتقالة یضـــافإلـــى  الحكومـــة ودفعهـــا

  . وخطورة الفراغ في موقع رئیس الجمهوریة وما یصیب اإلدارة والقضاء من تعطیل
إنــه اســتنهاض . رئیس وٕالــى دولــة الــرئیسفخامــة الــإلــى  إنهــا دعــوة لالســتنهاض

  .القیم قبل السیاسة، استنهاض الوطن ولیس المصالح
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   (*)املشكلة يف لبنان أننا ننىس وال نتعظ
  

نیســان منــذ أیــام قلیلــة وانبــرى كالعــادة بعــض الجمعیــات األهلیــة إلــى  13حــل 
اء حتـى ال وقفات وآخرون إلى صـلوات جماعیـة ورجـال دیـن إلـى تقـدیم الموعظـة والـدع

أیـار ومـع أحـداث صـیدا ومـع الجـوالت  7تتكرر الفاجعة المأساة التي كادت تتكرر فـي 
هــــذا فضــــًال عــــن . العشــــرین فــــي طــــرابلس وســــائر المحطــــات فــــي البقــــاع ومثلهــــا كثیــــر
نفسـیة المـواطنین فـي الخالفات السیاسـیة التـي ال تقـل فتكـًا عـن الحـرب وآثارهـا المـدمرة 

  . وعجلة االقتصادعمل الدولة وفي األمنین 
المؤسف أن اللبنانیین ال یتعلمون من دروس المحـن والمآسـي وال یعتبـرون مـن 

ة فــي كــل مــرة الحتضــان دورات العنــف التــي ال أفالبیئــة ال تــزال مهیــ. الحــروب والفواجــع
  . تنتهي

ولعـل المطلــوب عنـد اســتذكار الحــرب اللبنانیـة العمــل علــى بنـاء ذاكــرة جماعیــة 
نانیین من شأنهما تجنب تكـرار الحـرب والعنـف وهـذا لـیس عمـل بعـض وثقافة غفران للب

الجمعیــات األهلیــة فقــط بــل جهــوٌد یبــذلها جمیــع المــواطنین بالتكامــل مــع جهــود الدولــة 
بوزاراتهــا المختلفــة بحیــث یصــار إلــى توعیــة النــاس ال ســیما جیــل الشــباب مــنهم حیــال 

  . حتى اآلن لم نتعاَف منها إدراك مسببات الحرب ومآسیها ونتائجها المدمرة التي
لقـــد مـــرت دول فـــي العـــالم بتجـــارب مثـــل تجاربنـــا ولكـــن مقاربـــة ملفـــات الحـــرب 

فبــدل قــانون العفــو الــذي طــوى صــفحة الحــرب فــي لبنــان نظریــًا وتــرك . كانــت مختلفــة
جروحــــًا نازفــــة فــــي الــــذاكرة وفــــي المفقــــودین والضــــحایا والمعــــاقین والجرحــــى واألضــــرار 

أخرى نحت نحو السعي إلى إعادة االعتبـار إلـى الكرامـة  ى أن بلداناً النفسیة والمادیة نر 
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اإلنســـانیة للضـــحایا بإعطـــائهم وأهـــالیهم المجـــال لعـــرض اختبـــاراتهم وتجـــاربهم الماضـــیة 
فقـط یمكـن مـنح  ئـذٍ تجنب ارتكاب الفظائع مرة أخرى وعند علىوتقدیم النصح للمساعدة 

لثقافـة الغفـران، ذلـك أن قـول الحقیقـة یجعـل  العفو عن المرتكبین بمساواة وعدالة تعمیمـاً 
مـــن غیـــر الممكـــن ألي كـــان أن ینفـــي التـــاریخ وهـــذا مـــن شـــأنه أن یحّفـــز النقـــاش حـــول 

سیاق البحث عـن الحقیقـة إذ ال یمكـن تجنـب الـذاكرة ألن الـذاكرة في الذكریات المختلفة 
  . جزء مهم من االتعاظ القائم على عدم النسیان

  . ننسى وال نتعظ المشكلة في لبنان أننا
نعـــیش شـــبه حـــرب مفتوحـــة بـــین الســـاعین ربمـــا عـــن حـــق  ،فـــي المقلـــب اآلخـــر

لتحصـــیل حقـــوق منســـیة لهـــم علـــى مـــدى ســـنوات، وطبقـــة سیاســـیة غیـــر عابئـــة بهمـــوم 
المشهد المـؤلم فبینمـا یحتـاج االقتصـاد إلـى إزاء ولكن السؤال الذي یجدر طرحه . الناس

مزیــد مــن الــدرس والموظفــون إلــى المزیــد مــن إنجــاز المزیــد مــن اإلنتــاج والتالمــذة إلــى ال
المعامالت والمحاكم إلى المزید من األحكام یحشر المواطن العادي الـذي لـیس لدیـه مـا 
یعطیـــه إلـــى أصـــحاب الحقـــوق وال تـــأثیر لـــه ألخـــذ المطالـــب مـــن الجهـــة التـــي تحوزهـــا، 

تعلـــق الحیـــاة  دان الدولـــة ومطرقـــة الهیئـــات النقابیـــة التـــينُیحشـــر هـــذا المـــواطن بـــین ســـ
المدنیة عن طریـق اإلضـراب والتظـاهر واالعتصـام واألهـم الصـراخ فـي وسـائل اإلعـالم 
بمـا یصـم آذان النـاس ویقطـع أرزاقهـم ویحشــرهم فـي زحمـات سـیر خانقـة وٕاقفـال منــاطق 

  . األعمال بالشغب واإلضرابات
طن باألمس كانت التفجیرات تعیق الحیـاة والیـوم اإلضـرابات فلمـاذا یحمـل المـوا

  مثل هذه األعباء وماذا بیده لكي یستعمل رهینة لتحقیق المطالب؟ 
فهـال نـرحم هـذا المـواطن السـاعي . إلضـرابات ال یـأبهونلبالحرب ال یّتعظـون و 

  ..! یومیًا إلى رزقه الحالل؟ هل لنا من أمل
ونحـــن عشـــیة الجمعـــة العظیمـــة وقبـــل یـــومین مـــن عیـــد الفصـــح نتمنـــى فصـــحًا 

لعـل بقیامـة المخلّـص عمومـًا واللبنـانیین خصوصـًا طنینا المسیحیین مجیدًا إلخواننا وموا
  . للبنان اً خالص
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  (*)حكومة املصلحة الوطنية وامللفات املطروحة
 
نالــــت حكومــــة المصــــلحة الوطنیــــة الثقــــة حتــــى قبــــل أن یجــــري االقتــــراع علیهــــا 

حــــدد المهــــم اآلن أن تباشــــر العمــــل وت. لهــــم درك لهــــا هــــذه الثقــــة مــــن نــــواب ممــــدّ افمبــــ
لهـــا فـــي خـــالل العشـــرة  برنامجـــاً أعـــّد أولویاتهـــا، وال شـــك ان دولـــة رئـــیس الحكومـــة قـــد 

عمــــر الحكومــــة قصــــیر مبــــدئیًا وال مجــــال  أنالتشــــكیل ذلــــك اســــتغرقها األشــــهر التــــي 
نأمـل . ضاعة الوقـت فتبـدأ بالتصـدي لـبعض المشـاكل المستعصـیة سـعیًا وراء الحلـولإل

إن تـــراكم . كـــل شـــيء مخافـــة أال تحـــل شـــیئاً  ادعـــاء حـــلّ إلـــى  أال تســـعى هـــذه الحكومـــة
سد بعض الحاجـات إلى  الحكومة مدعوة إن. األزمات جعل من حلها مسألة مستعصیة

ة التـــي ال یمكـــن أن تنتظـــر، ولعـــل مســـألة بعـــض التعیینـــات الحیویـــة فـــي بعـــض ّحـــالمل
ن المؤسسات یجب أن تأخذ األولویة ذلك ألن مستقبل البلد مجهول وال نعرف ما إذا كـا

رئــیس جدیــد للجمهوریــة أم ال، وألن الدولــة أصــبحت شــبه مشــلولة  انتخــابإلــى  سُیصــار
نتیجة الشغور في المراكز القیادیـة وهـذا ینسـحب علـى اإلدارة والقضـاء ولكـن أیضـًا فـي 

ن مـــالك إ. الـــداخلي األمـــنمصـــرف لبنـــان وفـــي األســـالك العســـكریة فـــي الجـــیش وقـــوى 
 ویحتاج لبنـان سـنویاً  ةشاغر وظیفة ألف  15نحو  منهاألف وظیفة  25الدولة یبلغ نحو 

ألفـًا بـین میـاومین  120بینما المتعاقدون في اإلدارة یبلغـون ! ألف فرصة عمل 26إلى 
  ! بالفاتورة وبالساعةمتعاقدین و 

موظـف فیمـا لـم نعـد نعـرف أیـن  400نضم مصلحة سكك الحدید حین أن في 
   !علیها" عّمر"هي سكك الحدید وكیف اختفت ومن 

، ولبنــان متقــدم فــي مؤشــرات الفســاد ومتراجــع فــي %1بالكــاد یبلــغ فالنمــو أمــا 
  !مؤشرات التنمیة البشریة
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  !دوالر ملیار 60هذا فیما تجاوز الدین العام 
مــنهم موقوفــون والثلــث % 67بالمســاجین، مكتّظــة نتحــدث عــن الســجون فهــي 

ــ حــوالىمجمــوعهم . فقــط محكومــون وف، نصــفهم الســبعة آالف وخمســمایة ســجین وموق
ثالثـــــة آالف وخمســـــمایة ســـــجین وموقـــــوف مـــــا عـــــدا بقیـــــة  ىســـــوریون أي حـــــوالتقریبـــــًا 

" یســـتأجرون"قّلـــة مـــنهم . آمـــري الســـجونفـــي َیحكمـــون الســـجون ویتحّكمـــون . الجنســـیات
  .  فقط غرفًا تّتسع لعشرة بینما هم ثالثة

یـد عدم إدخاله المستشفى رغـم العدجّراء حدهم في غرفة أخرى مكتّظة، یموت أ
ذلـــك ألن المستشـــفى الرســـمي بوســـعه أن . مـــن المـــرات التـــي تســـّجل فیهـــا أنـــه مـــریض

یســـتقبل مـــا ال یتجـــاوز أصـــابع الیـــدین، فقـــط، مـــن أصـــل آالف المســـجونین فـــي ســـجن 
  .رومیه حیث الطبابة ترفٌ 

  .دون توثیق. هذا یحدث في لبنان الیوم
ون تخفیفـــًا الـــذین یســـمّ  - هـــذه الملفـــات ملـــف الالجئـــین الســـوریینإلـــى  ُیضـــاف

هـذا الملـف نتیجـة التغاضـي المتمـادي عـن  انفجارلعله من الحیوي لتالفي   -"نازحون"
العمـــل علـــى تنظـــیم هـــذا اللجـــوء الكثیـــف وتجمیـــع  ،التصـــدي لـــه بالجدیـــة التـــي یســـتحقها

فیهـــا وتســـهیل مـــدها  األمـــنالالجئـــین فـــي مراكـــز محـــددة حتـــى تســـهل مراقبتهـــا وحفـــظ 
فضـًال عـن السـعي للحصـول علـى مـا وعـد بـه المجتمـع  ،ةبالوسائل الممكنـة مـن اإلغاثـ

 مــا إذا كــانوا بحاجــة فعــالً والتحقــق الــدولي وجامعــة الــدول العربیــة والتــدقیق فــي الوافــدین 
  .یةنساناإللمساعدة الى اإلیواء و اإلى  لجوء أيالإلى 

 الــنفط وموضــوع اســتدراج وبــت عــروض التنقیــب وهــذا ملــف اســتراتیجي یحتــاج
لهــذه المعــّد نــه مــن المفیــد إعــادة قــراءة الملــف أأهمیتــه وال شــك إلــى  ه نظــراً العنایــة بــإلــى 

بعــد معهــا بجّدیــة الدولــة اللبنانیــة  تعــاطيو الشــركات المتقدمــة إلــى  الثقــة ٕاعطــاءالغایــة و 
الثقــة واألمــل وأقلــه إصــدار المراســیم التــي  هاهــذه الفتــرة مــن التــأجیالت التــي كــادت تفقــد

  . تقتضیها هذه العملیة
یة قتصــاداالالعجلــة إعــادة دوران إلــى  بالســعي قتصــادتحفیــز االإلــى  نتطّلــع كمــا

الحكومـة اللبنانیــة مجـددًا علـى دول مجلــس التعـاون الخلیجــي  انفتــاحوال یكـون ذلـك إال ب
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الضـمانات الالزمـة لرعایاهـا بغیـة إعــادة تشـجیعهم علـى زیـارة لبنـان واالســتثمار  ٕاعطـاءو 
ومنــــع التعــــدیات وٕالقــــاء القــــبض علــــى عصــــابات  ناألمــــفیــــه وهــــذا ال یكــــون إال بحفــــظ 

فترائیــة علــى بعــض هــذه الــدول وهــذه الخطــف ومنــع قطــع الطرقــات ووقــف الحمــالت اال
نحـو خـراب  نـزالقاإلجراءات تفید اللبنانیین جمیعهم فیتوقف العبث بـأمن المـواطنین واال

ــد ـــاق وضــبط مــوارد الدو . البل لــة بوقــف وٕاذا نجحــت الحكومــة فــي وقـــف الهــدر فــي اإلنف
الفســاد وتوقیــف الفاســدین الــذین أثــروا علــى حســاب المــال العــام والمرفــأ ومــا أدراك مــا 

كل ذلك یخفـف مـن العجـز المتمـادي الـذي . المرفأ والمطار والتهریب في المدن السائبة
  .هذه الرؤیةلدیه أحدًا  أنال أعتقد و رؤیة، إلى  یحتاج لوقفه وضبطه ومعالجته

ـــد المشـــهد اإلقلیمـــي لیجـــد رّ األولـــى فـــي كـــل مـــفهـــو الضـــحیة  األمـــنأمـــا  ة یتعّق
متنفســـه إمـــا فـــي طـــرابلس وٕامـــا علـــى الحـــدود اللبنانیـــة الســـوریة وٕامـــا بالشـــحنات الناســـفة 

  . ةاألمنیین في المناطق نتحار والسیارات المفخخة واال
وضـــــعنا معقـــــد نعـــــم ولكـــــن اإلرادة إذا تـــــوافرت ال بـــــد وأن تخفـــــف مـــــن معانـــــاة 

  . اللبنانیین
  .  موالسال
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  (*)!هل يصحو الضمري الوطني لدى املسؤولني؟
  

رئــیس جدیــد للجمهوریــة وهــي شــهران بحیــث  نتخــاببــدأت المهلــة الدســتوریة ال
یتجـــه المجلـــس النیـــابي لیصـــبح حكمـــًا هیئـــة ناخبـــة یجتمـــع عنـــدما یقـــرر رئیســـه دعوتـــه 

سـه فـي ینعقد حكمًا دون دعـوة رئی -أي المجلس -رئیس جدید للجمهوریة وهو نتخابال
وتنتهـي مهمـة الحكومـة عنـد بـدء . األیام العشرة األخیرة التي تسبق انتهاء والیـة الـرئیس

  .والیة الرئیس الجدید بحیث تعتبر حكمًا مستقیلة
نسوق هـذا الكـالم لنقـول بـأن هـذه الحكومـة التـي ضـیع السیاسـیون بمماحكـاتهم 

ــم یبقــوا لهــا إال هــذین الشــهرین ل لعمــل، أمامهــا مهمــات أحــد عشــر شــهرًا مــن عمرهــا ول
كثیرة حددها البیان الوزاري الـذي نالـت علـى أساسـه الثقـة ولـم یتنبـه اللبنـانیون كثیـراً لمـا 
تضــمنه هــذا البیــان ألنهــم تلهــوا بالتســویة التــي أســفرت عنهــا مماحكــات فریقــي الصــراع 

  . بالتحریرأو  حول حق لبنان واللبنانیین بالمقاومة
همــا اتفاقفریقــي الصــراع ســیأخذون البلــد بعــدم فمــن یطلــع علــى البیــان یعــرف أن 

الفــراغ فــي ســدة الرئاســة وأن الحكومــة ستســتمر فــي إلــى  علــى رئــیس جدیــد للجمهوریــة
ـــة وفـــق المـــادة  عمـــالتصـــریف األ ـــرئیس وكال مـــن  62بعـــد أن تـــؤول إلیهـــا صـــالحیة ال

مــن  الكثیــرإلــى  هــذه المهمــات التــي تحتــاجإلــى  الدســتور وٕاال لمــا أشــار البیــان الــوزاري
  . الوقت إلنجازها

نستعرض معًا الخطوط التنفیذیة لهذا البیان لنعرف ما نقصده في هـذا العـرض 
  : اآلتیةوهي 

  ًالعمل على إنشاء شبكة أمان سیاسیة من أجل تحصین البالد أمنیا. 
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 دعم قدرات الجیش وتسلیحه . 
 ات النیابیةنتخابإقرار قانون جدید لال . 
 ة اإلداریةإنجاز مشروع قانون الالمركزی . 
 تنفیذ مقررات جلسات الحوار السابقة . 
 إقرار مشروع الموازنة العامة . 
 تحریك قطاع السیاحة . 
  مواكبـــــة مشـــــروعي قـــــانون سلســـــلة الرتـــــب والرواتـــــب وقـــــانون التقاعـــــد

  ). ضمان الشیخوخة(یة جتماعوالحمایة اال
  

ه وبـــالرغم مــــن أن الحكومـــة ال تــــدعي القـــدرة علــــى تحقیـــق كــــل مـــا یطمــــح إلیــــ
كمـا " في الفترة القصیرة المتاحة ولن تعد إال بمـا هـو منطقـي وممكـن ومتـاح"المواطنون 

ورد حرفیًا في هذا البیان هل هو منطقي وممكن ومتاح لحكومة قصیرة العمـر كمـا بّینـا 
أن تقوم بكل هذه اإلنجازات مع العلم أن المـواطن اللبنـاني یطمـح ربمـا بعـدما تعـود مـن 

تحقیــق حلــم واحــد مــن أحالمــه كــأن ُیقــر مــثالً قــانون إلــى  متمــاديالسیاســیین الفشــل ال
ــــــة ــــــة الحــــــوارأو  الموازن ــــــررات هیئ ــــــذ مق ــــــك الســــــیاحةأو  تنفی دون أن ننســــــى أن . تحری

الحكومــات غالبــًا مــا ترحــل دون تحقیــق شــيء یــذكر مــن بیاناتهــا الطویلــة والطویلــة جــدًا 
  .د عن هذه المطّوالتوفق صفحات الفولسكوب التي أحسن البیان الحالي باالبتعا

رئیس وسیكون لهذه الحكومة الفرصة لتحقیـق  انتخابالقطبة المخفیة هي عدم 
بعض هذه اإلنجازات وٕاال مـا معنـى أن تـرد كـل هـذه المشـاریع فـي بیـان وزاري لحكومـة 

لنتذكر قلیًال الحكومتین السـابقتین حكومـة الوحـدة . ما إن تبدأ بالعمل حتى ینتهي أجلها
ـــة وحك ـــون الواحـــد وكلالوطنی ـــم تومـــة الل ـــى  التوّصـــتاهمـــا ل ـــانون مـــن هـــذه إل إقـــرار أي ق

 ااهمـا ومعهمـا مجلـس النـواب الفشـل فـي أداء مهماتهمـتسجل كلتالقوانین وال من سواها ل
عمـــل المؤسســـات بحیـــث ضـــعفت الدولـــة وتالشـــت قواهـــا لمصـــلحة فـــي وأثـــر ذلـــك تالیـــًا 

وفشـل السیاسـیین . المؤسسـات یـةٕانتاجعمـل و إلـى  الفوضى في وقـت أشـد مـا نكـون فیـه
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 یرمونــه علــى فشــل النظــام بینمــا نحــن نعــاني أزمــة فــي الطبقــة السیاســیة وال نحتــاج فیهــا
  . تعدیل النظامإلى 

. ثــم لمــاذا تبقــى المشــاریع مرهونــة بالحكومــات والــوزراء الــذین یتغیــرون كــل فتــرة
 ذا بقیــت الحكومــةلمــاذا ال تكــون البــرامج بــرامج دولــة ولیســت بــرامج حكومــات وبالتــالي إ

  . ساریة قید التنفیذ حتى إنجازها األمورف عمالصّرفت األأو  استقالتأو 

  !!هل یصحو الضمیر الوطني لدى المسؤولین
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  (*)الدولة دولتنا كفى هدماً لها
  
  

مــا إن حــازت الحكومــة ثقــة مجلــس النــواب حتــى تمــت محاصــرتها بــأمرین، أي 
  .تحت ضغط الناسواحد منهما كاف لتعطیل عملها ووضعها 

األول داخلي وهو عدم رغبة أحد فریقـي التركیبـة السیاسـیة فـي إنجـاز الحكومـة 
أي أمــر دون التصــریح بــذلك طبعــًا، وحجــة هــذا الفریــق أنــه یكفــي الــبالد وجــود حكومــة 

إجــراء أي تعیــین أو  مكتملــة األوصــاف ولــیس ضــروریًا أن تقــوم بإنجــاز أي عمــل مهــم
إذا طلـــب أو  دراســـة الملفـــات جمیعهـــا دفعـــة واحـــدة مطلـــوب تحـــت حجـــج متعـــددة منهـــا

تثبیت من هو مكلف لیصبح أصیًال مثًال ووجه الطلـب بـأن ذلـك یجـب أن أو  تعیین ما
التي سیقت إبان حكومـة نفسها وهذه هي الحجج . یدخل في سلة متكاملة من التعیینات

ن مــــن تعطیــــل عمـــل حكومــــة كــــاإلــــى  أدى هـــذا الســــلوك بحیــــثاللـــون الواحــــد األخیــــرة 
المفتــرض أن تنجــز الكثیــر ألنهــا قامــت علــى لــون سیاســي واحــد ال تعكــره معارضــة فــي 

الضـــاغطة فـــي كـــل الملفـــات  األمـــورتـــراكم إلـــى  الـــداخل وال حتـــى فـــي الخـــارج، مـــا أدى
  .وانفجرت بعضها في وقت واحد أمام الحكومة الحالیة

ة المعطـــل هـــذه الملفـــات بوجـــه الحكومـــة الحالیـــ انفجـــارالثـــاني فهـــو  األمـــرأمـــا 
فكیف لها أن تعالج قضایا متفجرة مثل سلسلة الرتب والرواتـب التـي . عملها من الداخل

  إمرارها حتى ولو أفلس البلد؟إلى  تدفع هیئة التنسیق النقابیة
مــن حــق النــاس أن تتقــدم بمطالــب وقــد تكــون مطالبهــا محقــة ویجــب أن ُتلبَّــى 

یدین وتتویجــًا لعمــل قیــادات التحــرك ولكــن أن تكــون هــذه التلبیــة إرضــاء لشــرائح المســتف
إفــالس الدولــة إلــى  بغیــة لعــب أدوار فــي السیاســة مســتقبًال حتــى ولــو أدت هــذه التلبیــة
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ناهیـك عـن األعبـاء الضـریبیة التـي سـتثقل كاهـل المـواطن الـذي یكـاد  قتصـاداال انهیارو 
   .السكوت عنهأو  ما ال یمكن قبوله هذاف، الراهنال یتنفس من التضخم المالي 

التي تسوقها هیئة التنسیق في مواضیع وقـف الهـدر والفسـاد ومكافحـة  سباباأل
بي كلها مطالب محقـة ال یمكـن لعاقـل یهب التجاري والضریبي وٕاصالح النظام الضر نال
ولكـــن أیعقـــل أن تقـــر السلســـلة بنـــاًء علـــى معـــادالت مالیـــة غیـــر . ال أن یوافـــق علیهـــاإ

فـي جرى ي كما اقتصادصدمة ضریبیة وٕافالس إلى  بناتؤدي متوازنة وغیر منطقیة قد 
  . بعض دول العالم وآخرها دیترویت
قطــــع الطــــرق یعتمــــد هیئــــة التنســــیق وســــواها ممــــن إلــــى  كمـــا أّن الســــؤال یوجــــه

. ن یقوم بالفساد والهدر والتهـرب الضـریبي والتجـاري فـي البلـدمّ م هللحصول على مطالب
القـوى السیاسـیة المسـیطرة علـى هـذه  فهم معروفون منها، لمـاذا ال یـتم التحـرك فـي وجـه

المرافق والتي تعطل الحكومة وال تدعها تعمل ولماذا نستوطي حائط الدولة في كـل مـرة 
هدم مؤسسات الدولة بعد اإلمعان في تخریب على حتى نكون متواطئین مع هذه القوى 

  . مفاصلها األساسیة
مدارســـــهم أشـــــغالهم و إلـــــى  ومـــــاذا یجنـــــي المیـــــاومون مـــــن قطـــــع طریـــــق النـــــاس
نشــــوء مشــــكلتهم وهــــي إلــــى  ومصــــالحهم ولمــــاذا ال یقطعــــون طریــــق المهزلــــة التــــي أدت

أو  التعیــــین العشــــوائي المحســــوبي االســــتزالمي فــــي قطاعــــات الدولــــة بغیــــاب أي رقابــــة
یقبضــون  ننظامیــة كمــا هــو حــال المعلمــین وبعــض المــوظفین الــذیأو  معــاییر قانونیــة

وهـل یعقـل أن یـتم تثبیـت . ن فـي وظـائف أخـرىرواتبهم وال یقومون بأي عمل بل یعملو 
مئتــي موظــف فقــط، أي عشــرة إلــى  ألفــي موظــف فــي ظــل حاجــة مؤسســة كهربــاء لبنــان

ما یرتبه ذلك مـن رواتـب ومصـاریف علـى عـاتق الدولـة تجـاه كل أضعاف حاجتها، مع 
ن مـهؤالء الموظفین الجدد؟ وهل یصح أن یتم تعیین موظفین في مـالك مؤسسـة عامـة 

  ق مجلس الخدمة المدنیة؟غیر طری
 أكثـرأنطالب بتفعیل الدولة ونحن الذین نلتـف علیهـا ونحـور دورهـا ونضـر بهـا 

  مما یضر بها السیاسیون؟
  . ًا مع الهادمینؤ لها وتواط الدولة دولتنا أیها السادة كفى هدماً 
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  (*)كيف الخروج من النفق؟
  

تــداخلت فــي األزمــة  لبنــان بحیــث فــيلقــد أثــرت التحــوالت الجاریــة فــي المنطقــة 
ة ن حـــدّ مـــاللبنانیـــة عناصـــر التـــأزم فـــي المنطقـــة مـــع مســـببات األزمـــة الداخلیـــة الناتجـــة 

الكثیــر مــن القضـــایا حـــول بــین اللبنــانیین  الحـــادّ  نقســامالصــراع السیاســي القـــائم فیــه واال
یـة الملتهبـة وضـعف األمنالطـائفي والمـذهبي والبـؤر  حتقـانالمهمة فضًال عـن تـأجیج اال

  . ةالدول
  . لقد تجاوز الصراع في لبنان اإلطار الداخلي لیتماهى مع الصراع في المنطقة

ذلــــك ألن الصــــراع  ،إال أن مرحلــــة جدیــــدة ابتــــدأت بــــالتبلور فــــي العقــــد األخیــــر
ــًا لصــراع مــن نــوع آخــر فــي  السیاســي علــى الســلطة وهــو صــراع مــن فــوق أصــبح مواكب

اول أن أرسم المشهد بموضوعیة، المجتمع أشد خطرًا وهو الصراع من تحت وٕانني سأح
نشـــرات ومقـــدمات وبالفعـــل، یكفـــي لرســـم المشـــهد اللبنـــاني متابعـــة الشاشـــات التلفزیونیـــة 

األخبار وبعض الممارسات على األرض لبیان التناقض الكبیر الذي دخـل بـه المجتمـع 
   .نقساماللبناني فضًال عن االلتباسات القائمة في تعطیل آلیات الحكم نتیجة هذا اال

فمن جهة إعالء لفكرة لبنان الحیـاة العادیـة أسـوة بسـائر البلـدان، لبنـان السـیاحة 
والحیاة اللیلیـة الماجنـة دون قیـود حتـى بـات االنفـالت األخالقـي یعـم المـدارس  نفتاحواال

یــة مــن أوالد الرفــاه والعــائالت، كثر المصــنفة فــي الصــف األول وفــي الجامعــات حیــث األ
عـن  رة الموت واالستشهاد على قاعدة دینیة مبررة ربما دفاعاً ومن جهة ثانیة تعظیم لفك

األرض والــدین ضــد العــدو فــي مرحلــة أولــى ثــم ضــد الشــریك اآلخــر فــي الــوطن والیــوم 
  " اإلرهـابیین"و" التكفیـریین"یسـمى  مـنضـد أو  وفضًال عنهـا اسـتهداف المنـاطق الشـیعیة

  . والبیئات المتهمة باحتضانهم
                                        

  .10/4/2014صوت لبنان،   (*)
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اللبنـــانیین مســـلمین ومســـیحیین ولكـــن الظـــاهرة المقلقـــة ن ســـمة عامـــة لـــدى التـــدیّ 
لقـد كـان المسـلمون فـي لبنـان . ب والنبذ والتطـرفبل في التعصّ  ،نالیوم لیست في التدیّ 

مـن هنــا  ،متـدینین بشـكل إجمـالي ولكـنهم فـي مسـارهم السیاسـي قـابلون لآلخـر المختلـف
یختلــف عــن المســلم خــارج المقولــة التــي رددناهــا نحــن أهــل الحــوار أن المســلم اللبنــاني 

مــن المســیحیة وأن المســیحي اللبنــاني مختلــف عــن المســیحي فــي  ئاً لبنــان ألن فیــه شــی
مــن اإلســالم ولــذلك اتســمت الحیــاة اللبنانیــة بــنمط خــاص شــّد إلیــه  ئاً الخــارج ألن فیــه شــی

ولــو . الكثیــر مــن الرعایــا العــرب الــذین وجــدوا فــي لبنــان واحــة للتنــوع والتعــدد والتســامح
البعض مقدار األسف الذي یبدیه المواطنون العرب على تدهور الوضع اللبنـاني  یعرف

ـــال  ـــان واألهـــم المث ـــه الراحـــة واالطمئن ـــالعنف والتطـــرف وهـــم كـــانوا یجـــدون فی واتســـامه ب
  . والنموذج في هذه المنطقة
  . النمط اللبناني الممیز والمغیب في حاضرنا عتداللقد أنتج هذا اال

وائف واالتجاهات اسـتطاع أن یجتـاز الكثیـر مـن األزمـات إن لبنان المتعدد الط
  .والبحث عن التسویات للخروج من األزمات عتدالنتیجة سیادة ثقافة اال

  .النهوض أسبابالبحث الصعب عن إلى  یقودنا هذا العرض الموجز
. عتــــدالاالإلــــى  عتبــــاركــــون إعــــادة االیمعــــالم خطــــة النهــــوض یجــــب أن  أول

هـــو مـــن اللبنـــانیین أنفســـهم قبـــل أن یكـــون  هاللبنـــاني واجتیاحـــســـمة المجتمـــع  عتـــدالفاال
  .مخططًا له من الخارج

فكــرة الدولــة وٕالــى روح إلــى  ال یمكــن الخــروج مــن هــذا النفــق إال بعــودة الجمیــع
یمكـن . المیثاق الوطني المبین فـي مقدمـة الدسـتور التـي تشـكل مفاصـل الوفـاق الـوطني

هـــذه الفئـــات إلـــى  منـــابع المـــال التـــي تـــأتي الخـــروج بوقـــف اإلمـــدادات المالیـــة وتجفیـــف
ال یســتقیم الوضــع إال بــدعم الجــیش لقمــع المتطــرفین والســعي لتحقیــق وفــاق . المتطرفــة

إعــادة وعــي فكــرة لبنــان التــي قامــت إلــى  نحتــاج. إقلیمــي یخلــص لبنــان مــن هــذه المحنــة
دة فـــي وٕان لـــم تســـتوعب القـــوى المتطرفـــة الســـائ. ومبـــدأ التســـویة عتـــدالأساســـًا علـــى اال

نهـــا ال تســتطیع فـــرض خیاراتهــا علـــى ســائر الفئـــات فـــإن أالســاحة السیاســـیة المجتمعیــة 
إذ كیـف یمكـن أن تقبـل طوائـف  أیضـاً  بل كیانیـاً فقط لیس أمنیًا  نفجارلبنان معرض لال

لقـد قلـت فـي مناسـبة أخـرى . للسـیادة علیهـا اً أساسیة طروحات مجتمعیة وسـلم قـیم غریبـ
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وطنیـــة اســـتطاع اللبنـــانیون التوصـــل إلیهـــا إذ جـــاءت فـــي  أن الطـــائف هـــو آخـــر وثیقـــة
بـدیل عنهـا والطـائف هـو آخـر وثیقـة للبنـان الموحـد إذ  نتـاجفرة اآلن إلاظروف غیر متو 
. ینإجبــاریبــدیلین التقســیم والفدرلــة إذ یصــبح الخیــارات لیســت كثیــرة ف ،فــي حــال ســقوطه

الطــائف وٕانشــاء مجلــس  وٕاننــي أعتقــد أن تطبیــق الالمركزیــة الموســعة التــي نــص علیهــا
الخیـــارات اإلجباریـــة إن هـــي إلـــى  نجـــع لتفـــادي الوصـــولالشـــیوخ قـــد یكونـــان الســـبیل األ

  . ترافقت مع خطوات إصالحیة أخرى ضروریة ال مجال الستعراضها في هذه المناسبة
  أمام تحدیات التطرف؟  عتدالهل تستكین قوى اال

ــدفاع عــن فكــرة لبنــان المتنــوع  الرهــان هــو علــى هــذه القــوى وهــي دعــوة إلیهــا لل
قوى التطـرف السـتدراك إقحـام نفسـها إلى  ولكن الدعوة أیضًا موجهة. ختالفوالقابل لال

  . وجماعتها في نزاعات ال تنتهي
یملك المعتدلون تاریخًا فـي . والتطرف عتدالالصراع صراعًا بین االأضحى  إذاً 

. السـلم األهلـيوصـون مشـتركة الحیـاة ال سـتمرارلبنان حـافًال باإلنجـازات التـي تحققـت ال
مسـتجدون فـي السـاحة اللبنانیـة علـى النحـو الـذي شـرحناه ألن التطـرف فالمتطرفـون أما 

لــذلك فهــو عنصــر طــارئ غذتــه األحــداث فــي  ،لــیس ســمة راســخة فــي المجتمــع اللبنــاني
الیمن وقبل وبعد ما یجري في فلسطین المحتلة إلى  سوریاإلى  اإلقلیم ابتداًء من العراق

. فـي الممارســة علـى األرض وفـي تغییـر هویـة الشـعب والدولــة حـتاللقبـل قـوات اال مـن
إننا ازاء مشروع یهودیة الدولة التي تعطي ضوءًا أخضر لـدول أخـرى تحـذو حـذوها فـي 

  . الدول" تدیین"
وثیقــة الوفــاق الــوطني وٕاعــادة إلــى  عتبــارإعــادة اال ینبغــي وعلــى صــعید النظــام
بعـض التعـدیالت فـي بعـض اآللیـات إلـى  األمـروٕان احتـاج بناء الدولـة وفـق مقتضـیاته 
والسؤال الذي یقض مضاجعنا هل بإمكان القیمـین علـى  ،ولكن الضمانة هي في الدولة

الخــارج لتحقیــق أجنــدات غریبــة هــل یســتطیعون إنجــاج إلــى  فــي لبنــان المــرتهنین األمــور
یمكـن الشـرائح الواسـعة ي انتخـاببـإقرار قـانون  نلبنـان؟ هـل یسـمحو إلـى  التجربة والعودة

الوصــول أم أن الطبقــة مــن المؤسســات التمثیلیــة إلــى  والمتنوعــة الممنوعــة مــن الوصــول
رد في اختیـار الممثلـین؟ هـل یمكـن السیاسیة ستبقى تنتج في كل مرة نفسها بتدهور مطّ 

   ؟نینتهجه بعض القوى والسیاسیتوقف مسار تفشیل الدولة الذي 
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الذكريات عن الجلسة عن الوضع الداخيل وبعض 
   (*)االفتتاحية للسينودس

  

االلتئــام النتخــاب رئــیس جدیــد للجمهوریــة فــي فشــل المجلــس النیــابي مــرة أخــرى 
قبل ثالثة أیـام مـن انتهـاء والیـة الـرئیس الحـالي میشـال سـلیمان مـا یعنـي أن الجمهوریـة 

  . ستصبح بال رئیس وأن ال أمل في األفق القریب لالتفاق على رئیس جدید
ن لعبة تعطیل النصـاب القـانوني المحـدد مـن قبـل یلعب بعض األفرقاء السیاسی

صـوتًا مـن النـواب للفـوز  65تـاج إلـى حهیئة المجلس بالثلثین وٕان كان الرئیس الجدید ی
یـــدعي المتغیبـــون أن عـــدم الحضـــور حـــق لهـــم متناســـین أنهـــم بهـــذا . بمنصـــب الرئاســـة

ك المســــیحي فــــي أهــــم موقــــع لــــه فــــي األســــلوب یعطلــــون الجمهوریــــة ویســــتبعدون الشــــری
  . المشاركة في تركیبة السلطة

مـــن النظـــام الـــداخلي لمجلـــس النـــواب أنـــه ال یجـــوز للنائـــب  61تـــنص المـــادة 
التغیب عن أكثر من جلستین فـي أیـة دورة مـن دورات المجلـس العادیـة واالسـتثنائیة إال 

ب فـي مهمـة تغّیـلاوفي حال اضطراره إلى  ،بعذر مشروع مسبق یسجل في قلم المجلس
رســــمیة وبصــــورة مســــتمرة عــــن أكثــــر مــــن جلســــة واحــــدة علیــــه أن یقــــدم طلبــــًا إلــــى قلــــم 

ـــم یبـــیّ  ،المجلـــس ن فیـــه أســـباب التغیـــب ویعـــرض هـــذا الطلـــب علـــى المجلـــس ألخـــذ العل
وهــذا یعنــي أن علــى النائــب عــدم التغیــب حتــى فــي  ،مــن هــذا النظــام 62بحســب المــادة 

ل هــو الحضــور وأن الحضــور هــو واجــب وأن عــدم دورة عادیــة أو اســتثنائیة وأن األصــ
  متعلقــًا بانتخــاب  األمــرفكیــف الحــال إذا كــان  ،الحضــور هــو تخلــف عــن أداء الواجــب

                                        
  .14/4/2014صوت لبنان،   (*)
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  . رئیس الجمهوریة
تنضـج بعـد وأن  ان استمرار التعطیل یعني أن طبخة االتفـاق علـى الـرئیس لمـإ

االتجـاه الغالـب هـو وأن  ،القوى السیاسـیة أخفقـت فـي تحقیـق االسـتحقاق المطلـوب منهـا
اســـتدعاء الخـــارج لحســـم موضـــوع االنتخـــاب وعنـــد اتفـــاق الخـــارج تـــتم العملیـــة بأقـــل مـــن 

  . عشر دقائق
ــاً  ــد مســتقر أمنی بفضــل جهــود الســاهرین علــى األمــن ومنتظــر أن  المهــم أن البل

وأن علـــى الـــوزراء  ،بالمســـعى القـــائم علـــى عـــودة المصـــطافین العـــرب یتحســـن اقتصـــادیاً 
اتهــم لتحقیــق بعــض المشــاریع مــن مثــل الخــدمات األساســیة فــي الكهربــاء العمــل فــي وزار 

رئـة التـي تسـتعملها بعـض الشـركات هوالمیاه والبیئة ومنع الحرائق ووقف البوسطات المت
لــم یكفهــا أرباحهــا المحققــة لكــي تحســن بعــض وســائل  هــاكأنو الخاصــة فــي النقــل العــام 

ألشـغال العامـة وٕاتاحـة الفرصـة للنـاس نقلها في غیاب خطـة النقـل العـام مـن قبـل وزارة ا
ال أن یلتهـــى الـــوزراء بـــأمر یخـــرج عـــن قـــدرتهم وهـــو انتخـــاب أو عـــدم انتخـــاب  ،للتـــنفس
  . رئیس

أخیرًا ال أستطیع إال أن أشیر إلى المناسبة الوطنیة التي جرت فـي بكركـي یـوم 
یحیة فــي وهـي مشــاركة المرجعیــات اإلسـالمیة والمســ ،ثنـین الفائــت أي منـذ ثالثــة أیــاماال

ولنـــا نحـــن ذكریـــات . الراحـــل القـــدیس یوحنـــا بـــولس الثـــاني ااحتفـــال حـــول ذخـــائر البابـــ
 1995شخصــیة مــع هــذا البابــا إبــان انعقــاد الســینودس مــن أجــل لبنــان فــي خریــف ســنة 

وخــــالل االحتفــــال باأللفیــــة الثالثــــة وخــــالل زیارتــــه التاریخیــــة إلــــى لبنــــان  ،فــــي الفاتیكــــان
وال . یــه الموجــه إلــى اللبنــانیین والعــرب مســلمین ومســیحیینوٕاطالقــه اإلرشــاد الرســولي ف

  .بأس إن استذكرنا محطة شخصیة مع هذا القدیس
لقد كنا في الجلسة االفتتاحیة للسینودس من أجـل لبنـان وبعـد انتهـاء المتكلمـین 
تقـــــدم منـــــا، محمـــــد الســـــماك وســـــعود المـــــولى وأنـــــا، الســـــفیر البـــــابوي فـــــي بیـــــروت آنئـــــٍذ 

عظــم بــوانتي طالبــًا إلینــا التوجــه إلــى المنصــة للســالم علــى الحبــر األ المونســینیور بــابلو
وٕاذا بنــا قبالــة شخصــیة وقــور مــع طهــارة نورانیــة ظــاهرة وحضــور . یوحنــا بــولس الثــاني

وقدر لـي أن أكـون بعـد رفیقـّي للسـالم علـى قداسـته فأنصـت إلـّي عنـدما . روحاني جلیل
یــه تحیــات قیاداتهــا ومشــایخها فرحــب بــي نفســي ممــثًال للطائفــة الدرزیــة نــاقًال إلبعّرفــت 
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بحرارة شـاكرًا لـي وللطائفـة قبولنـا دعوتـه للمشـاركة فـي هـذا السـینودس ملمحـًا إلـى دعـوة 
   .خاصة قریبة تردنا منه

وعنــد الموعــد المحــدد حضــرنا إلــى الشــقة البابویــة الخاصــة تلبیــة لــدعوة عشــاء 
الصــور التذكاریــة دعانـــا قــاط التشخصــیة تلقیناهــا مــن قداســته فرّحــب بنــا مجــددًا وبعــد 

لـم یكـن عـددنا وفیـرًا إلـى الطاولـة، ومراعـاة لمشـاعر . قداسته لتنـاول العشـاء إلـى مائدتـه
جـــــزء مـــــن آداب المائـــــدة عنـــــد " النبیـــــذ"المســـــلمین ضـــــیوفه لـــــم یقـــــدم الخمـــــر حیـــــث أن 

فدارت أحادیث عامـة وخاصـة حـول لبنـان وقیاداتـه وسیاسـییه وتنّقـل الحبـر . المسیحیین
ظــــم بســــهولة نــــادرة فــــي التحــــدث بلغــــات متعــــددة إلــــى جانــــب اإلنكلیزیــــة والفرنســــیة األع

وبعد انتهـاء العشـاء انتقلنـا إلـى صـالون للقهـوة وهنـا كـان حـدیث بینـي وبینـه . اإلیطالیةو 
حول عالقة الكرسـي البـابوي عبـر التـاریخ مـع قیـادات الطائفـة الدرزیـة ذاكـرًا تحدیـدًا آل 

كریات أن أحــد البــابوات قــد اســتعان بأحــد زعمــاء الــدروز جنــبالط ویبــدو مــن خزانــة الــذ
لتكــریس بطریــرك مــاروني فــي جبــل لبنــان ضــد آخــر حــاول تنصــیب نفســه عنــوة علــى 
الكرسي البطریركي بغیر رضى الموارنة في ذلك الحین وبـالطبع خالفـًا لرغبـة الفاتیكـان 

  .حتى یستعین البابا بأحد زعماء الجبل لتكریسه
الراحــل بحبــه للبنــان ورغبتــه بــأن یبقــى ویســتمر وطــن العــیش  تحفــل ذاكــرة البابــا

ذكر الدروز فـي سـعیه للحفـاظ علـى وجـود  قطبین المسیحیین والمسلمین معًا ولم یغفل 
كمــا ال یغفــل تعلقـه بلبنــان كعامــل اســتمرار وضــمان . هـذا البلــد الــذي وصــفه بأنـه رســالة

ســـنا أحیانـــًا علـــى انســـجام ننـــا نجـــد أنفأللوجـــود المســـیحي فـــي هـــذا الشـــرق حتـــى أدركـــت 
موضـــوعي مـــع البابـــا الراحـــل أكثـــر مـــن انســـجامنا فكریـــًا وسیاســـیًا مـــع بعـــض القیـــادات 

التـي تتصـل  الكبـرىالمحلیة الغارقة في تفاصیل السیاسة الیومیة غیـر متنبهـین للقضـیة 
   .بالوجود المسیحي في لبنان والشرق

هللا لــم یفتــه ســؤالنا عنــد  كــان العشــاء طیبــًا ولكــن الكاردینــال ســكوت الــذي توفــاه
  !!الوداع هل ذاهبون لتناول العشاء بعد عشاء البابا الخفیف والصحي

  .هكذا نصیبنا أننا تعرفنا وتحادثنا وتمالحنا مع بابا أصبح قدیساً 
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   (*)خطر الفراغ الرئايس
  

اســــي بــــاألمس علــــى خشــــیة الفــــراغ الرئاســــي وانصــــرفت القــــوى یتم المشــــهُد السُخــــ
  . تقویم حسابات الربح والخسارة استعدادًا للجوالت القادمة إلى السیاسیة

الكـل . فمن أعلن االنتصار لم یكن انتصاره نـاجزًا وكـذلك االنكسـار لـم یكـن كـامالً 
ولــم یكــن فــي نیــة  ســتحقاقمس هــو االكتفــاء بمالمســة االفــي الموقــع الوســط ومــا جــرى بــاأل
  . ضد مصلحة خصمهأو  حسمه لمصلحتهإلى  أحد من القوى السیاسیة السعي

تلـك القریبـة مـن  وخصوصـاً ضجت وسـائل اإلعـالم فـي األسـابیع القلیلـة الماضـیة 
وذهبـت بعُضـها للقـول أن  سـتحقاقالمرشحین المعلنین والمضمرین بترویج مقولة لبنانیة اال

  . رئیس مصنوع في لبنان ولبنان فقط نتاجعلى اللبنانیین التقاط الفرصة التاریخیة إل
مجریات الجلسة ومـا سـبقها مـن مشـاورات أنهـا بالتأكیـد كانـت لبنانیـة  لقد تبین من

إذ لو كانت فیها تدخالٌت خارجیة لكنا الیوم نتلقى  نها لم تنتج رئیساً أكبر دلیل على ذلك أو 
  .فرأفًة بذكاء اللبنانیین نرجو التوقف عن ترداد هذه المقولة. الرئیس انتخابالتهاني ب

شعار حصر االختیـار إلى  ستحقاقشعار لبنانیة االى إل من شعار الرئیس القوي 
بالطائفــة التــي ینتمــي إلیهــا الــرئیس أســوة بمــا یقــوم بــه الشــیعة خصوصــًا عنــد اختیــار رئــیس 

حتــى الســنة عنــد اختیــار رئــیس الحكومــة، فتبــین أن الــرئیس القــوي لكــي أو  مجلــس النــواب
ــًا فإنــه یحتــاج ــانیین إذا فضــًال عــن رعایــة إقلیمیــة وربمــا دولیــة هــإلــى  یكــون قوی جمــاع اللبن

وقد لفتني المرشح الوسـطي هنـري بیـار حلـو عنـدما قـال أن الـرئیس القـوي هـو الـذي . علیه
یحقـــق إجمـــاع اللبنـــانیین وهـــو بـــذلك یقصـــد أنـــه قـــوي بهـــذا اإلجمـــاع واألهـــم أنـــه بـــه أیضـــًا 

لهــا؟ وهــل یســتطیع أن یحكــم إذ مــاذا ینفــع رئیســًا أن یكــون قویــًا ال تجتمــع علیــه الطوائــف ك
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لـم تشـارك فـي أو  سـدة الرئاسـة وطوائـف أساسـیة ال تعتـرف بـه؟إلـى  یعقل أن یصل رئـیس
  ه؟ انتخاب

نقطــُة ضــعف المرشــِح المعلــن الــدكتور ســمیر جعجــع هــو أنــه مســتبعٌد مــن الــدروز 
ونقطــة ضــعف العمــاد میشــال عــون المرشــح المضــمر أنــه مســتبعد مــن الــدروز . والشــیعة
المركــز األول فــي الدولــة والمحــدد دوره فــي الدســتور  ّوءنهمــا تبــفكیــف یمكــن ألي م. والســنة

ــــوطن والضــــامن للعــــیش المشــــترك  ــــى الدســــتور والرمــــز لوحــــدة ال ــــه الحكــــم والســــاهر عل أن
  ه طوائف أساسیة؟ انتخابووحدة وسالمة األرض وال تتشارك في  ستقاللواال

اسي أصـبح هذا من جهة، ومن جهة ثانیة تنبئ جلسة األمس أن خطر الفراغ الرئ
فلیس من المتوقع أن تنعقد جلسُة األسبوع المقبل وال ربما األسبوع الذي . أكثرماثًال بجدیة 

العمــودي  نقســامإذا بقیــت القــوى السیاســیة موزعــًة كمــا ظهــرت بــاألمس باال أكثــروربمــا  هیلیــ
ذ سـنة عینه الذي قّسـم الـبالد والعبـاد واسـتعاد صـراعًا طـویًال عمـره منـذ فـراغ الرئاسـة أي منـ

الرئاسة بین عون وجعجع وكأن البالد لم یكفهـا مـا  فيوهي حلبة جدیدة للمنافسة . 1988
جنتــه مــن هــذا الصــراع وبصــورة خاصــة مــا جنــاه المســیحیون والموارنــة تحدیــدًا علــى مــدى 
خمـــس وعشـــرین ســـنة مضـــت ولـــم یمـــض الثـــأر بعـــد وال الكـــره وال العصـــبیات وكـــان ثمنـــه 

  . ي السلطةالتراجع في دور المسیحیین ف
مــن المتنافســین  ســتحقاقلــذلك فــإن القــوى السیاســیة مــدعوة مــن جدیــد الســترداد اال

والعمل على تحقیق وفـاق وطنـي علـى شـخص الـرئیس الجدیـد والمرشـحون الـذین یجمعـون 
  . هلل مثل هذه الصفة كثر والحمد

 علـى رئـیس تفـاقلقد حـاول غبطـة البطریـرك عنـدما جمـع القـادة الموارنـة حـثّهم لال
واعتقــد أنــه لــم یكــن فــي ظنــه أن الــرئیس یجــب أن یكــون مــن بــین المجتمعــین بــل أن یجمــع 

الموارنـة  اتفـاقفـي تحقیـق  التأكید من خارجهم لكـي یـنجح أوالً المجتمعون على مرشح هو ب
على رئیس لمرة بما یسهل تحقیق إجماع وطني علیه فلو تجاوب أقطاب الموارنة مع رغبة 

على أال یـؤدي جمـوح . ا أنفسهم والدور المسیحي والرئاسة من الفراغأبیهم البطریرك، ألنقذو 
ـــبعض فـــي طمـــوحهم الرئاســـي ـــى  ال ـــًا الســـتعادة موقـــع إل ـــدة ثمن ـــدفیع المســـیحیین مـــرة جدی ت

  !! الرئاسة
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  (*)عندما تنقسم الهيئات النقابية
  

عشــیة عیــد العمــل انقســم المشــهد العمــالي بــین هیئــة التنســیق النقابیــة واالتحــاد 
عمالي العـام والحصـیلة یومـان مـن اإلضـرابات والتظـاهرات التـي تعطـل الحیـاة المدنیـة ال

  . وال تسرع في بلد مثل لبنان تحقیق المطالب
احتكـار السـاحة العمالیـة مطالبـة  فـيدأبت هیئة التنسـیق فـي األشـهر الماضـیة 

ســـكریین بـــإقرار سلســـلة جدیـــدة للرواتـــب واألجـــور لمـــوظفي القطـــاع العـــام والمعلمـــین والع
وســواهم وهــي لهــذه الغایــة أعلنــت اإلضــرابات ونظمــت المســیرات واالعتصــامات واألهــم 
أن بعض رموز الهیئة احتلوا المواقع األمامیة في اإلعالم تهدیدًا ووعیدًا أحیانًا وفضـحًا 
لممارسات ومطالبات بوقف الهدر وبحـق أحیانـًا أخـرى ولكـن أیضـًا باألسـلوب الشـعبوي 

  . قتصادتطییر االإلى  یفهم أن إحقاق الحق یجب أال یؤديالذي ال یرید أن 
تحشــد الهیئــة جمــاهیر غاضــبة ضــد الدولــة وهــم العــاملون فیهــا وهــم یعرفــون أن 
شـــریحة كبیـــرة مـــنهم ال عمـــل لهـــم فـــي هـــذه الدولـــة وأنهـــم ُعینـــوا بســـبب مـــن محســـوبیتهم 

وجـــود للحظـــات وظـــائفهم إلثبـــات الإلـــى  ذاك وأنهـــم یـــأتونأو  واســـتزالمهم لهـــذا الفریـــق
. ویذهبون لممارسة عملهم اآلخر وهو األساس بینمـا عمـل الدولـة ال یحسـب لـه حسـاب

ن أفواجــًا كبیــرة مــن المعلمــین الــذین ُعّینــوا علــى فتــرات متالحقــة، كــل وزیــر تربیــة إوهــا 
یـــأتي ویعـــین أعـــدادًا غفیـــرة مـــنهم، بعضـــهم ال یعمـــل وال یوجـــد لـــه مركـــز عمـــل وال یقـــوم 

  . تالمیذ له لیمارس علیهم مهنته بالتعلیم وحتى ال
ال مــانع بــالرغم مــن كــل ذلــك وغیــره كثیــر مــن تلبیــة بعــض المطالــب لكــن لــیس 
مــن حــق المــوظفین فــي القطــاع العــام اإلضــراب وال بــد مــن إجــراء عملیــة إعــادة تنظــیم 
هیكلیــة اإلدارة باتجــاه وقــف الفســاد والمحســوبیات ومحاســبة مــوظفي القطــاع العــام علــى 
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أســــوة بمــــا یجــــري فــــي القطــــاع الخــــاص وعنــــدها تعزیــــز مــــداخیل المــــوظفین یــــة نتاجاإل
مــن هنـــا وجــوب العمــل علـــى . والمعلمــین لكــي یتمكنــوا مـــن العــیش بكرامــة وهـــذا حقهــم

لوقف الفساد والرشى وتسریع المعامالت وجعـل لبنـان  gouverment Eاعتماد نظام 
  . بیئة مناسبة للعیش واالستثمار

ام الــذي صــحا بعــد غفــوة طویلــة وهــو المعــروف عنــه أمــا االتحــاد العمــالي العــ
یة التي تحركه وفق أهدافها فال قیمة لتحركه كمـا األمنارتباطه ببعض الجهات الحزبیة و 

علیتــه فــي اوال بجــدواه وال بف بصــدقیتهن بــه لــم یعــودوا یؤمنــون ال یبــدا ألن العمــال المعنیــ
  . تمثیل حقوقهم من هنا الفشل الذریع لتحركه األخیر

عمــل أیهــا الســادة قیمــة كبــرى والعمــال هــم القاعــدة األساســیة التــي تقــوم علیهــا ال
ـــدنا یحتـــاج إلـــى  المجتمعـــات والـــدول وال یجـــوز ألي كـــان عرقلتـــه ووقـــف عجلتـــه ألن بل

والمزید من العمل والنشاط في بیئـة غیـر مسـهلة وصـعبة ال مـن قبـل  نتاجالمزید من اإل
إذ ال یســتطیع المــرء الحصــول  عمــالعرقلــة األالدولــة وتنظیماتهــا المختلفــة التــي همهــا 

تحشــر علـى خدمتــه إّال بشــق الــنفس ودفــع الرشــى وال مـن البنــى التحتیــة الخدماتیــة التــي 
  . ّنى توجهوا في بیروت والمناطقأالناس في زحمات السیر الخانقة 

تحیـــة للعمـــال الكـــادحین المناضـــلین فـــي ســـبیل رزقهـــم الحـــالل وتحیـــة للمـــواطن 
لضربات من كل الجهات وال أحد یسهل علیـه حیاتـه المدنیـة العادیـة التائقـة الذي تأتیه ا

  .العیش بسالمإلى  دوماً 
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  دور الفاتيكان يف تعزيز 

   (*)املسيحي –الحوار اإلسالمي 
  

ـــداً  ـــاد جلســـات المجلـــس  بعی عـــن صـــخب السیاســـة والسیاســـیین وعـــن عـــدم انعق
أیـــام مـــن انتهـــاء والیـــة الـــرئیس رئـــیس للجمهوریـــة ونحـــن علـــى مســـافة  نتخـــابالنیـــابي ال

الحالي بما ینذر بحلول الفراغ في موقـع الرئاسـة األولـى واسـتبعاد الشـریك المسـیحي فـي 
  . موقعه األهم واألبرز عن مشاركته في تركیبة السلطة

عـن صـخب المطالبـات بـإقرار السلسـلة وأيُّ سلسـلة بعـدما رفضـت هیئـة  وبعیداً 
ه اللجنـــة النیابیــــة المكلفــــة دراســـة األرقــــام تمهیــــدًا التنســـیق المشــــروع الـــذي توّصــــلت إلیــــ

  . قتصادإلنصاف أصحاب الحقوق دون إرهاق المالیة العامة وتطییر اال
وبعیدًا أیضًا عن ضجة عـدم توقیـع فخامـة رئـیس الجمهوریـة لقـانون اإلیجـارات 

رده لــم یــأو  الجدیــد الــذي أقــّره المجلــس النیــابي وهــو أي القــانون إن لــم یوقــع مــن الــرئیس
  . معللة فهو سیدخل حیز التنفیذ وینشر حكمًا بانقضاء مهلة األربعین یوماً  أسبابب

بعیـــدًا عـــن كـــل هـــذا ینعقـــد فـــي الیـــومین المقبلـــین بـــدعوة مشـــتركة مـــن جامعـــة 
القــدیس یوســف واالكلیریكیــة المارونیــة فــي غزیــر نــدوة دولیــة حــول المجمــع الفاتیكــاني 

سـاتذة جامعـات مـن أوروبـا أبـاحثون ورجـال دیـن و  الثاني والكنـائس الشـرقیة یشـترك فیهـا
ســـائر بقضـــایا تتصـــل بعالقـــة الكاثولیـــك  وتشـــمل محـــاور النـــدوة. والعـــالم العربـــي ولبنـــان

  . غیر المسیحیینوبالمسیحیین 
  . وسیفتتحها غبطة البطریرك الراعي
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فعــل المنظمــون فــي إلقــاء الضــوء علــى وثــائق المجتمــع الفاتیكــاني الثــاني  حســناً 
ــــى ضــــو  ــــین المســــلمین عل ــــاطق العــــالم ب ــــة التــــي تشــــهدها بعــــض من ء النزاعــــات الطائفی

  . فیما یّتصل بالوثائق التي بینت ووّضحت هذه العالقةخصوصًا والمسیحیین 

 Nostra Aetateوثــائق المجمــع الفاتیكــاني الثــاني ال ســیما مــن هنــا شــكلت 
 Lumenلمین والمسوخصوصًا " دیان غیر المسیحیةاألبعالقات الكنیسة "وموضوعها 
Gentium  التـــي خصصـــت فـــي إحـــدى فقراتهـــا " وثیقـــة التكـــوین العقائـــدي للكنیســـة"أي

وثیقـة التكـوین "أي  Gaudium et Spesالمسـلمین وأخیـرًا ولـیس آخـرًا وثیقـة بالعالقـة 
شـــكلت بالنســـبة إلینـــا كأهـــل حـــوار البـــاب الـــذي فتحتـــه الكنیســـة التـــي " الرعـــائي للكنیســـة

هـا علـى اآلخـر انفتاحسـائر األدیـان السـماویة وغیـر السـماویة و با الكاثولیكیة فـي عالقتهـ
فهــي وٕان لــم تعتــرف صــراحة بالــدین اإلســالمي الــذي ظهــر فــي . المختلــف بشــكل عــام

مرحلــة تاریخیــة الحقــة للمســیحیة إال أنهــا حــددت المزایــا المشــتركة التــي تجمــع الــدیانتین 
قیــوم الــرحیم الضــابط للكــل خــالق لــه الواحــد الحــي الاإل"المســیحیة واإلســالم فــي عبــادة 

وبینــــت القرابــــة الفعلیــــة بواســــطة ابــــراهیم الــــذي تقــــّر " الســــماوات واألرض المكلــــم للبشــــر
الــدیانات التوحیدیــة جمیعهــا بارتباطهــا بــه واعتــراف المســلمین بالســید المســیح كنبــي مــن 

مـرأة غیرهـا فیـه ا وتكریم مریم أمه العذراء التـي لـم یـذكر القـرآن: اآلیة القرآنیة(أنبیاء هللا 
  . بالكثیر من التبجیل واالحترام والتقوى) آیة 39على مدى 

المسـلمین كمـا أهـل بلقد فتحـت هـذه الوثـائق ال شـك صـفحة جدیـدة فـي العالقـة 
سائر الدیانات وتوطدت هـذه العالقـات فـأثمرت تعاونـًا بـین الكنیسـة الكاثولیكیـة ومقـرات 

إننـا نســّجل . عالقـات بـین أتبــاع هـذه الـدیاناتالـدیانات والمـذاهب األخـرى كمــا حّسـنت ال
المســـیحي  –للفاتیكـــان دوره الجـــامع ودعوتـــه المســـتجابة فـــي تعزیـــز الحـــوار اإلســـالمي 

ـــان تســـلم البابـــا الراحـــل القـــدیس یوحنـــا بـــولس الثـــاني كرســـي  الـــذي ازدهـــر خصوصـــًا إّب
وصــــحیح أنهــــا فتحــــت الطریــــق ولكنهــــا لــــم تحــــل كــــل المشــــاكل مــــع اإلســــالم . بطــــرس

لـیس هـو نفسـه إسـالم  1965فاإلسـالم سـنة . لمسلمین لتغّیر ظـروف الزمـان والمكـانوا
سمة بارزة بین المسلمین ولم تكن أوروبا بعد مجتاحة من الوافدین  عتدالكان اال. الیوم

ولـد ) الرهـاب(المسلمین بالثقافات المختلفـة تبعـًا لبلـدانهم ولـم یكـن شـعور اإلسـالموفوبیا 
إلـى  التي غّیرت جذریًا النظـرة 2001أحداث أیلول بعد تقع ولم  ،مبعد في أوروبا والعال
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سـم اإلسـالم ااإلسالم والمسلمین وقد تغذت هذه الصورة بالنفخ اإلسـرائیلي بحیـث ارتـبط 
لم تكن قد أخذت المـدى الـذي أو  باإلرهاب ولم تكن بعد الحركات اإلسالمیة قد ظهرت
ضـطهاد ولـم تكـن تتعـرض كنائسـهم أخذته الحقًا ولم یكـن بعـد المسـیحیون یشـعرون باال

المشــهد كلــه . علیــةالحــرق والتــدمیر وقــد كــان الوجــود المســیحي فــي الشــرق حاضــرًا بفل
  تغیر فماذا عسى أن تعمل هذه الوثائق في هذه الظروف؟

إننــا الیــوم نتطلــع بــالكثیر مــن التفــاؤل بعــد تــوّلي البابــا الحــالي فرنســیس أبرشــیة 
مبــادرات حــول ســوریا والمســیحیین فــي الشــرق كمــا سلســلة إلــى  رومــا وهــو الــذي بــادر

كمـا ورد لـه (لملحـدین وتعلقـه بالضـمیر اإلـى  بـل أیضـاً فقـط المسلمین إلى  توجیهه لیس
إلـى  بقوله حتى الملحد یتجنب النار إذا استمع) la republicaجریدة إلى  في تصریح

یـه أن یختـار باتبـاع الخیـر والشـر وعلإلـى  ضمیره ألن البابا یعتبر أن كل فرد له رؤیتـه
  . هما هو وحدهفیالخیر ومحاربة الشر كما یفكر 

ویبقــى فــي لبنــان وهــّزة فــي الضــمائر صــخب فــي السیاســة وضــجة فــي الشــوارع 
نجــاز حضــاري إعلــى  وءلقــاء الضــإ محــل بــارز لقضــایا الحــوار والفكــر والتفاعــل الحــر و 

ة تــاریخي هــو المجمــع الفاتیكــاني الثــاني بعــد خمســین ســنة علــى انعقــاده وهــذه ســمة بــارز 
  !!! حالك یا لبنانأما . في لبنان
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  (*)أال يستحّق لبنان واللبنانيون وضعاً أفضل؟
  

كنا في عداد الحاضرین الحتفال الوداع في قصر بعبـدا السـبت الفائـت وهـو الیـوم 
وال بــد لنــا مــن التنویــه بالمســتوى العــالي . األخیــر مــن والیــة فخامــة الــرئیس میشــال ســلیمان

اله الرئیس وهو ال شك خطاب سیاسي یصلح ألن یكون خریطة للخطاب السیاسي الذي ت
طریق لمسـتقبل البلـد وقـد قیـل علـى مشـارف انتهـاء والیـة الـرئیس دون أن یتسـنى لـه تسـلیم 

ولكأنـه . خلف له كما تسلم هو زمام الحكم ولم یكن هناك رئیس یسـلمه األمانـةإلى  األمانة
  .نمقّدر للبلد أن یحكم الرئیس سلیمان بین فراغی

أن تنتهـي والیـة الـرئیس ویصـبح بـین  هـيوٕاذا كانت الظـاهرة الصـحیة فـي نظامنـا 
لیلــة وضــحاها رئیســًا ســابقًا فــإن مــن المظــاهر المرضــیة أن تقــع هــذه الوالیــة بــین فــراغین 

ًا اســـتحقاقفـــي كـــل مـــرة یواجهـــون هـــؤالء لمـــاذا یفشـــل دومـــًا والســـؤال الـــذي یقلـــق اللبنـــانیین 
مـن  عندما تعذَّر تألیف الحكومـة السـالمیة بعـد احـد عشـر شـهراً  دستوریًا، هكذا كان حالهم

 ات النیابیة ما دفع النوابنتخابعلى قانون اال تفاقوحالهم یوم فشل النواب في اال ،التكلیف
رئیس  انتخابوحالهم یوم فشلوا أیضًا في  ،التمدید  ألنفسهم خالفًا لمبدأ تداول السلطةإلى 

  .جدید للجمهوریة
الــــرئیس ســــلیمان فــــي طرحــــه مبــــدأ التعــــدیالت الدســــتوریة التــــي خبــــر حســــنًا فعــــل 

 ،یضـًا طـرح بعضـًا منهـاأضرورتها إبان حكمه وكان سلفه المرحوم الـرئیس الیـاس الهـراوي 
نه فتح النقاش حول ضرورة إجراء بعض اإلصالحات التـي أ ،ووجه الحسن في هذا الطرح

ا یخولــه أن یكــون ناظمــًا للعمــل تحســن آلیــة الحكــم وتعطــي رئــیس الجمهوریــة مــن جدیــد مــ
لبنــاني قــد ال یكــون  توافــقإلــى  المؤسســاتي اللبنــاني وٕانمــا تحتــاج هــذه التعــدیالت إلقرارهــا

فلــو كــان التوافــق موجــودًا لكــان باإلمكــان ربمــا تفــادي الفــراغ فــي . فرًا فــي ظرفنــا الــراهنامتــو 
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الوطنیة یخفف مـن وطأتـه القول أن ذلك یشكل خطرًا على الشراكة  السدة الرئاسیة وال نملّ 
هم اتفـــاقل أي الموارنــة الـــذین بانعــدام ائـــو ن عــن هـــذا الخلــل هـــم أصــحابه األیكــون المســـؤول

  . وطرح بعض القیادات أنفسهم خیارًا وحیدًا جعل من هذه المهمة تكاد تكون مستحیلة
إننـــا مـــن الرافضـــین للمـــؤتمر التأسیســـي الـــذي دعـــت إلیـــه بعـــض القـــوى السیاســـیة 

ــا مــن المتمســكین أو  ،طاولــة الحــوار علــى مــا قــال الراعــي أفــرادمرفــوض مــن نــه أواألهــم  نن
نفسـه بـل تبعـًا لفشـل الطبقـة  تفـاقالطائف ألننا ندرك فعـًال أن الخلـل لـم یكـن فـي اال اتفاقب

والسؤال المطروح على  ،ها في تحقیقهأفرادإال وفشل  استحقاقالتي لم تواجه أي  ،السیاسیة
نا مــن موقــع المــتفهم لــدوافع التعــدیالت المقترحــة كیــف یمكــن نفســأالــرئیس ســلیمان وعلــى 

فتح المجال لها  أنالجمیع یعرف و تعدیالت دستوریة إلى  رفض المؤتمر التأسیسي والدعوة
ن اّتســـم إ الكثیـــر مـــن المبـــادئ المیثاقیـــة والدســـتوریة و فـــي النظـــر  إعـــادةإلـــى  ؤدي حتمـــاً یســـ

تظـــام عمـــل المؤسســـات ولـــیس بالقضـــایا مشـــروع التعـــدیالت بمـــواد تتصـــل بآلیـــة الحكـــم وان
  . المیثاقیة

المزید منها وال شك إلى  إنجازاته وٕان كنا نطمحإلى  مرتاح ضمیر الرئیس سلیمان
أنــه هــو كــذلك ولكــن ظــروف الحكــم فــي لبنــان بثقــل بعــض القیــادات متعبــة وصــعبة وكــأن 

  .أي غیر قابل للحكم ingouvernableهناك خطة لجعل البلد 
ذلــــك وتغلیــــب إلـــى  فر اإلرادات الطیبــــةارًا حكــــم لبنــــان حـــین تتــــو لـــیس صــــعبًا كثیـــ

ولكن شبق التسلط عند الـبعض یعقـد . المصلحة الوطنیة على المصالح الفئویة والشخصیة
  .حیاة اللبنانیین ویجعل من حكم البالد مسألة شبه مستحیلة

فـــي خـــدمتهم عـــوض  اً أال یســـتحق لبنـــان وضـــعًا أفضـــل وكـــذلك اللبنـــانیون حكامـــ 
المواجهات العبثیة والنزاعات التي ال تنتهي والنكد الـذي یسـیطر علـى إلى  قهم كالخرافسو 

  . العمل  السیاسي وینعكس سلبًا على أحوال المواطنین والوطن
بضــرورة العمــل علــى وضــع رؤیــة والكــف عــن التالعــب  األمــرإننــا نطالــب أولــي 

یة اقتصـادیهـا كلَّهـا سیاسـیة و بالسیاسة واالنكباب على وضع السیاسـات ألن لبنـان یحتـاج إل
  . یة ومعیشیة وخدماتیة ومالیة وأمنیة قبل فوات األواناجتماعو 

  !!أفال یستحق لبنان ونحن هذا العناء
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   (*)ال صدى يف وادي العجائب والرضائب

 العبث الدستوري وتسّيب الدولة
  

 ســبحثُبــَت مــن خــالل التجربــة أن العبــث الدســتوري المتمّثــل بتفســیر الدســتور 
أهواء السیاسیین والذهول عن تطبیقه كرمى الحسابات الشخصیة واالنتظـارات اإلقلیمیـة 

حتى في تطبیق النصـوص أو  والدولیة، ثُبت أنه لیس قاصرًا على الخلل في النصوص
مــــن  74تعبیــــر المــــادة  بحســــب(فــــي ســــدة رئاســــة الجمهوریــــة " خــــالء"ومــــا رتّبتــــه مــــن 

التشــریع ویكــاد یضــرب الحكومــة لــوال مســاعي بــل انســحب هــذا الخلــل علــى ). الدســتور
  .التقاط األنفاس الحكومیة

وفي خضم هذا وذاك، وبسبب الشـلل التشـریعي، ظلـت سلسـلة الرتـب والرواتـب 
دون إقــرار وأصــحاب الحقــوق معتصــمین علــى الطرقــات تــارة وأمــام اإلدارات تــارة أخــرى 

المــذة لبنــان فــي حالــة ترّقــب فــي حــال تفــّرج وانتظــار وت -ســائر اللبنــانیین –واللبنــانیون 
ثقیل لمـا ستسـفر عنـه الضـغوط المتبادلـة التـي اعتادوهـا دون نهایـة مـع اختتـام كـل عـام 

 -فــي معــرض المطالبــة بــالحقوق المشــروعة – اً واســتفزاز  اً لكــأن فــي ذلــك ابتــزاز  .دراســي
 حتى وقف بـوجههم. حقوقهملیأخذون فیه البالد والعباد رهینًة كوسیلة ضغط لالستجابة 

. هذه المرة وزیٌر شاب، مقدام، ال ُیكثر في السیاسة بالمعنى المبتذل، بل یمـتهن رسـالته
ال یكثــر مـــن اإلطـــالالت اإلعالمیــة وال ینّمـــق الكـــالم وال یــنظم الشـــعر فـــي السیاســـة وال 

حاســـٌم فـــي مواقفـــه ومـــرن فـــي التفـــاوض یفقـــه معنـــى المصـــلحة العامـــة . یـــتقن المراوغـــة
التربیة الحالي الیاس أبو صعب الذي ما تعـّرف إلیـه اللبنـانیون  أعني به وزیر. وُیداریها

ونحـن لسـنا علـى معرفـة شخصـیة  بانتمائه السیاسي بل بحرصه علـى مصـلحة التالمـذة
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ــا لــم نعــد نــرى فیــه انتمــاًء إال وهــذا یعنــي أن العبــرة لیســت فــي . لبنــانإلــى  بــه حتــى أنن
دى تعبیــره الصــادق عــن مصــالح الجهــة السیاســیة التــي ینتمــي إلیهــا المســؤول بــل فــي مــ

  .الناس
مـن نمـوذج یشـبهه  أكثـرأمثالـه وفـي الحكومـة الحالیـة إلـى  كم یحتاج اللبنـانیون

نتمــاءاتهم الحزبیــة والسیاســیة یحكمــون بالمصــلحة العامــة بحنكــة وحســم ایتعــالون علــى 
ـــا قـــّل نظیـــره فـــي المشـــهدّیة السیاســـیة التـــي أضـــجرتنا حتـــى العظـــم  ومرونـــة فـــي آن مّم

  !رتنا حتى اإلفالسوأفق
لكـن . یة المشـروعةقتصـادیـة واالجتماعال یعقل لمرء أن یقـف بوجـه الحقـوق اال

وهــذه القاعــدة تنســحب علــى . حقــوق الــبعض یجــب أن تقــف عنــد حقــوق الــبعض اآلخــر
معتصمون في السـاحات العامـة، میـاومون فـي الكهربـاء األول : جمیع أصحاب الحقوق

! الهیئــة التعلیمیــة الیــوم أفــرادلتمعاقــدون فــي األمــس و الــدفاع المــدني وا أفــرادمــن أمــس، 
علــى هــؤالء اإلضــراب، فلــم  یحظــروالمفارقــة أن قــانون المــوظفین فــي اإلدارات العامــة 

نسمع كلمة من مسؤول مذكرًا المـوظفین بـأن إضـرابهم غیـر قـانوني وغیـر شـرعي لربمـا 
ــذین ال یرغبــون فــي تحمــل م األمــوربســبب شــیبوبة القــائمین علــى  ســؤولیتهم الوطنیــة ال

  . ویتهربون من قول الكلمة الفصل في هذا المضمار
. نســانإن ممارســة الحقــوق مكفولــة دســتورّیًا وبموجــب المواثیــق العالمیــة لحقــوق اإل

ــف إلــى  Droitإّال أن هــذه الممارســة لهــا حــدود وٕاّال انقلــب الحــق  إن ممارســة  .Abusتعسُّ
ــّد بحــدود تتصــل بالمصــلحة العامــة وهــذا مبــدأ . Limitations du droit أي حــّق مقی

وفق المفهـوم الالتینـي  Définir "تعریفه"و Délimitationمفهوم الحّق " تحدید"ینطلق من 
وهـذا مـا ینطبـق . Tracer les frontières "ترسـیم الحـدود"التـي تعنـي  de-finisلعبارة 

  .على حرّیة التعبیر
ع، لیس الضغط لتعطیل العـام حسب المعاییر البدیهیة في حرّیة التعبیر والتجمّ 

القـوانین واالجتهـادات ... تعـّد علـى حقـوق النـاس والتالمـذةهو الدراسي حقًا مطلبیًا، بل 
العالمیة حول التعبیر والتظاهر والتجّمع ال تجیز المّس بحقوق الناس وأرزاقهم ومصدر 

ـــــر ـــــي حـــــاالت التعبی ـــــل مســـــتقبل التالمـــــذة والطـــــالب ف  أو التظـــــاهرأو  عیشـــــهم وتعطی
  .االعتصام
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القواعـــد إلـــى  انتماءاتنـــا السیاســـیة، اخـــتالفن علـــى یفهـــل نرجـــع نحـــن اللبنـــانی
للتظـــاهر واالعتصـــام " ســـاحةً "الدســـتوریة الناظمـــة لحریـــة الـــرأي والتعبیـــر أم ُنبقـــي بلـــدنا 

 . األخیر لیس من الحّق في شيء األمروهذا  وقطع الطرق والتعطیل،
نـان الدسـتور والقـانون بـروٍح المصـلحة ق السـلطة فـي لبهل تطبِّ : عوٌد على بدء

ن صوتنا ال صدى له في وادي العجائب إكلمتها والمؤسسات؟ إلى  العامة وتعید الهیبة
  . والضرائب
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لغة االعتدال إىل  ما أحوج منطقتنا وبالدنا
  (*)والتسويات

  

بفــن حتــى تتالفــى الوقــوع فــي مطــب الفــتن والنزاعــات المجتمعــات المركبــة دار تُــ
لــذلك یــرتبط الســلم األهلــي فــي هــذه المجتمعــات . خــذ ســریعًا طابعــًا عنفیــًا وٕالغائیــاً التــي تأ
أو  إتنــيأو  طــابع طــائفي إضــفاءتفشــل المحــاوالت التــي تجــري فــي . التنــوع إدارةبحســن 

هـذا الطـابع سـرعان  إضـفاءصـرار علـى ن اإلأذلـك  ،لغوي معـین علـى هـذه المجتمعـات
أو  الـــدینأو  تـــي ال تـــرى نفســـها ال فـــي اللغـــةال ،حفیظـــة ســـائر المكونـــات مـــا یزیـــد مـــن

  . ه على هذه المجتمعاتإضفاء نظمةالعرق الذي تحاول بعض األأو  الطائفة
     میــــر لأل األمــــرلقــــد خبــــر لبنــــان مثــــل هــــذه الحــــاالت فاســــتقر فــــي العهــــد المعنــــي 

د فخــر الــدین المعنــي الثــاني الكبیــر ألنــه احســن التعــاطي مــع المكونــات الطائفیــة فــي الــبال
بالرغم من سطوة وسلطة السلطة المستعمرة فـأعطى للطوائـف حقوقهـا وسـاوى بـین رعایاهـا 
فكــان مــن طلیعــة الــذین حققــوا مفهــوم المواطنــة المتســاویة فــي الحقــوق والواجبــات فــازدهرت 

مـــذابح إلـــى  وانقلـــب هـــذا الوضـــع. الـــبالد وشـــهدت نهضـــة عمرانیـــة وثقافیـــة وتجاریـــة ممیـــزة
ووضــع نفســه  راد اســتغالل المتناقضــاتأالشــهابي  األمیــرن بیة ألطائفیــة فــي الفتــرة الشــها

لتقویــة هــذا الفریــق واضــعاف ذاك فانقلــب الســحر علــى  خدمهبتصــرف المســتعمر الــذي اســت
  .عادت حكم القناصلأ الذاتي و  ستقاللودت باالأوشهدت البالد مذابح طائفیة  ،الساحر

هــــا علــــى ســــائر ولیتأوفــــي لبنــــان الحــــدیث حاولــــت فئــــة مــــن الطوائــــف تكــــریس 
  . التفككإلى  النزاع والبلدإلى  شقاء والسلمإلى  زدهارالطوائف فتحول اال

  التنــــوع إدارةولــــم یحســــن مــــن تــــولى زمــــام األمــــور فــــي مرحلــــة الطــــائف حســــن 
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ــ فــراغ المؤسســات إ شــلل الحكــم وتعطیــل النظــام و إلــى  ى ذلــكدّ أبمحاولــة تحقیــق الغلبــة ف
  . يجتماعي واالقتصادى الوضعین االعل انعكاسالدستوریة مع ما ترك ذلك من 

 مناســبة هــذا العــرض مــا شــهدته المنطقــة منــذ أیــام مــن تطــورات دراماتیكیــة أدت
تصـــاعد لغـــة العنـــف الطـــائفي واقتســـام بـــالد مـــا بـــین الرافـــدین لمتطـــرفین فـــي هـــذه إلـــى 

  . المناطق
طائفتـه ومـا أعقبهـا مـن غیـر دكتاتوریة صدام حسین وسطوته على مـن هـم  إن
لفئـــة مـــن  األمـــركـــي للعـــراق وســـیادة األمیر  حـــتاللالحكومـــة العراقیـــة منـــذ اال مـــن مســـار

ــــوطني و  ــــة مــــن تكوینهــــا ال عنصــــر الســــیطرة والســــطو والفســــاد  ٕاضــــفاءالعــــراقیین وطائف
نتفاضـات لـرفض هـذا الواقـع الـذي واإلفساد لمصلحة فئة دون سائر الفئات ممـا أثـار اال

  . ن أن یبّررهفي األیام القلیلة الماضیة دو جرى ما  یفّسر
هـل هـي : فهل ُیعقل أن نـرى مشـاهد عنـف كـالتي شـهدناها؟ حتـى بتنـا نتسـاءل

  عنٌف أم بربریة؟
مرحلـة التفكـك النهـائي الـذي إلـى  إن سوء إدارة التنوع هي التي أوصلت العراق

بمــا یعیــد النظــر فــي تركیبــة هــذه الــدول .یضــاعف مــن األثــر الكــارثي للمســألة الســوریة
التطــرف یتغــذى . لبنــان فــيالمنطقــة بأســرها وال شــك ســیؤثر أیضــًا ذلــك علــى  انعكــاسو 
التطرف وكالهمــا یشــكالن حلقــة جهنمیــة مــن اإلقصــاء واإللغــاء واســتعمال الــدین فــي بــ

نـرى صـداه فـي  األمـروهـذا  ،السیاسة وتوظیفه في إلغاء اآلخر وانعدام إمكانـات الحـوار
اإلقلیمیــة وضــع الیــد علــى لبنــان حیــث تحــاول أیضــًا فئــة هــي جــزء مــن هــذه المحــاور 

والبلـد بمـا ینـذر بانتفاضـات مماثلـة ویسـتدعي الخـارج فـي  قتصـادالمؤسسات والقـرار واال
  . التدخل في شؤون الداخل

 نتخـابولیس أدّل على ربـط اللبنـانیین أنفسـهم بـاألمس، مـع الجولـة السـابعة لال
ة السـابعة علـى التـوالي الرئاسـي للمـر  سـتحقاقإال تأجیـل اال اإلقلیمیـةالرئاسي، بالمحـاور 

فــي مــا یشــبه هــدمًا للبنیــان المؤسســاتي والدســتوري مــا ال یقــل خطــورًة عــن ســلوك مســلك 
  .العنف

أیــن إلــى  مهــًال أیهــا الســادة، جمیــع الفئــات تســتطیع ســلوك هــذا المســلك ولكــن
   ؟المآل وما هو مصیر البالد في غمرة الصراعات
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لمواجهــة  عتــدالوار وتقــدیم فكــرة االلغــة الحــإلــى  عتبــارألــم یعــد ممكنــًا إعــادة اال
فالداعشیة لیست مقتصرة على هـؤالء بـل هـي موجـودة فـي الكثیـر  ؟التطرف والمتطرفین

علینــا أال نــوفر فرصــة لتعزیــز وجودهــا بــل العمــل باألســالیب الدیموقراطیــة . مــن البلــدان
  . والسلمیة وتفویت الفرصة نحو الجنوح باتجاه العنف والتطرف

والتسـویات واإللغـاء الیـوم  عتـداللغـة اال فـيدنـا قامـت وتسـتمر إن منطقتنا وبال
  . یقابله إلغاء غدًا والعنف یستحضر العنف والجمیع قادرون

إلـى مؤسسة الملك عبدهللا بن عبد العزیز للحوار التي مركزها فیینا حدا هذا ما 
سـبیل  تشاوري الستقصاء إمكانیات العمل ضمن هذه التعقیدات فـي اجتماعإلى  الدعوة

والتســامح ولبنـــاء المواطنــة المشــتركة بـــین  عتــدالتحقیــق مجتمــع قــائم علـــى الحــوار واال
  . المسیحیین والمسلمین

حـــذار . أمـــا فـــي العنـــف الجـــاري فإننـــا نقـــول مـــن یـــزرع الـــریح یحصـــد العاصـــفة
العبث بالصیغة فـي العـراق وبالمؤسسـات وبالدسـتور فـي لبنـان، بمـا یشـبه حافـة الهاویـة 

  .شبه العنف، نعم العنف حتى هدم البنیانبما ی... أو
  .  حدثتكم من فیینا
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  (*)متى يخرج اللبنانيون من املعالجة إىل الحل؟
  

عاد مسلسل التفجیرات اإلرهابیة لیضرب السلم األهلي في لبنان ویوقع ضحایا 
 یة اللبنانیة، فإنما یستهدف لبنـان فـياألمنوعندما یضرب التفجیر الجیش والقوى . بریئة

  . كیانه واللبنانیین في عیشهم
تفجیــــر : ومفهــــوم غریــــب عــــن المجتمــــع اللبنــــانيها هــــي لغــــة جدیــــدة لــــم نعتــــد

 دّشـــنهیین وهـــذا هـــو نتیجـــة لمنطـــق التطـــرف الـــذي ســـاد المنطقـــة ولبنـــان وقـــد نتحـــار اال
بعــــض الفئــــات التــــي تــــدعي إلــــى  الصــــهاینة فــــي ضــــرب الفلســــطینیین وانتقلــــت العــــدوى

  . فعاثت في بالد اإلسالم والعرب الفتنة والفوضى  سلمینالدفاع عن المو اإلسالم 
وهــا هــي دول هــي مــن األهــم فــي هــذه المنطقــة تتــداعى أمــام هــول هــذه الثقافــة 

  . اإللغائیة المجرمة الرافضة لفكر اآلخر والتي ال ترى الحقیقة إال في وجهة نظرها
ینیـــــة تصـــــاعد نزعـــــات الهویـــــات القائمـــــة علـــــى الخلـــــط بـــــین االنتمـــــاءات الدإن 

إیقـــاظ الفتنـــة التاریخیـــة التـــي إلـــى  والتفســـیرات الفقهیـــة والـــدواعي الوطنیـــة والقومیـــة أدى
 شــهدها التــاریخ اإلســالمي علــى مــر العصــور مــن اغتیــاالت وصــراعات ومــذابح ومــآسٍ 

عصـــبیات وغرائـــز فســـقطت الـــدول فـــي نزاعـــات وحـــروب ال أفـــق لنهایتهـــا مـــع وانتشـــار 
  . األسف

ألجنبیة وقفت وراء هذا المشهد وٕاسرائیل عملـت ال شك أن بعض المخططات ا
فالصـراع . تحقیقه  خالل سـنوات إال أن المسـؤولیة الرئیسـیة تقـع علـى عاتقنـا نحـنعلى 

اإلرهابیة هو نتیجة بعـض  عمالالمحتدم بین السنة والشیعة الذي أوجد بیئة حاضنة لأل
  ربیـة فأنتجـت نزاعـات السیاسات اإلقلیمیة التي قامت بهجوم واسع على بعض الـبالد الع

                                        
  .26/6/2014صوت لبنان،   (*)
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  . مسلحة في الیمن والبحرین والعراق وسوریا ولبنان وحتى فلسطین
وماذا كنا ننتظر غیر هذا؟ إذًا هي مشكلة في السیاسـة تـداخلت معهـا عناصـر 

  . مشاكل أخرى دینیة وطائفیة وحتى ثقافیة
فهو بـال رئـیس : في عین العاصفةهو ولبنان المكشوف بخالفات أهل السیاسة 

، وهــو بحكومــة مشــلولة بــدعوى ســتحقاقاالإنجــاز ال شــيء فــي األفــق یــدل علــى قــرب و 
 ،ات الــرئیسانتخابــحفــظ حقــوق الشــریك المســیحي الــذي هــو نفســه مســؤول عــن تعطیــل 

وهـو بـإدارة كـل یـوم  ،أهمیـةوهو بمجلس نیابي ممدد له ال یتفق حتى على أقل الشـؤون 
لطالبیة وقد وضـعوا الطـالب رهینـة بأیـدیهم تنفذ إضرابًا وتعطل الحیاة المدنیة وال سیما ا

ولـوال خـیط الحكومـة الـذي یجمـع األفرقـاء وخصوصـًا المكـّونین . سعیًا لتحقیـق المطالـب
لـذلك ال مصـلحة فـي . قابلیـة لالشـتعال أكثـرالسني والشیعي فیها لكان الوضـع أخطـر و 

  .فرط عقد الحكومة التي تشكل خیط الوصل األخیر على وهنه
بنانیین هذا المـأزق الـذي وضـعهم فیـه سیاسـیوهم الـذین أصـبح لكـل وال یكفي الل

وبحجــة  ،االزدحــامإلــى  واحــد مــنهم مربــع أمنــي یستســهل قطــع الطرقــات وتحویــل الســیر
التفجیــرات تقطـــع الطرقـــات أیضـــًا لمـــرور المواكـــب وقـــد أحصـــیت بنفســـي لضـــابطین مـــا 

إن  األمــنهـم عناصـر ونتسـاءل أحیانـًا أیـن  ،عناصـر لكـل منهمـا لحمایتـه ةیفـوق العشـر 
االشـمئزاز و التي تثیـر الرعـب  الدكناءلم یقم في الخدمة في المنازل وفي قیادة السیارات 

  . هذه األمثلة كثیرومن . یناألمنأیضًا في نفوس المواطنین 
یـة التـي تتبـادل األمنوال یمكن في هذا السـیاق غـط الطـرف عـن جهـود األجهـزة 

ــــوم بمــــ ــــق جهودهــــا وتق ــــي ســــابقة لطالمــــا انتظرهــــا المعلومــــات وتنّس داهمات اســــتباقیة ف
أو  العام اللبناني الذي یثبت الیوم أنـه لـیس دائـرة إداریـة األمناللبنانیون وأخّص بالذكر 

جهــاز هــو مركــزًا للتضــییق علــى الحریــات وغرفــة عملیــات لرصــد حركــة السیاســیین بــل 
  .البالد تسدید ضریبة الشهادة في سبیل حمایة أمنفي فاعل ال یتوانى  أمني

فهل یكـون هـذا التنسـیق عـابرًا تحكمـه المعلومـات التـي تـرد مـن الـدوائر الغربیـة 
یة أمام أمـر واقـع یلزمهـا التعـاطي المشـترك مـع هـذه المعلومـات أم األمنوتضع األجهزة 
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هــو تعــاون مســتمر یتوّســم اللبنــانیون فیــه خیــرًا وثباتــًا؟ وعلــى أي حــال إن علــى األجهــزة 
ـــــة فـــــي المیـــــة واجـــــب التنســـــاألمن ـــــیس الرغب ـــــوطن نایق ول ـــــك لضـــــمان أمـــــن ال فســـــة وذل

  . والمواطنین
وفي سیاق آخر، لقد اقترحت في ورشة العمـل التـي دعـت إلیهـا مؤسسـة الملـك 

بــین علمــاء ســنة وشــیعة لبحــث  اجتمــاعتنســیق  عبــدهللا بــن عبــد العزیــز ومركزهــا فیینــا
 عمــالم القتــل واألإصــدار فتــوى مشــتركة تحــر إلــى  ودعــوتهم ،القضــایا المختلــف علیهــا

 نتـاجإلأیضًا اإلرهابیة والتفجیرات ال سیما المراكز الدینیة اإلسالمیة والمسیحیة والسعي 
وتـذكیر الجمیـع  ،السالم واألخوة بین البشـرإلى  خطاب دیني جدید ینبذ الكراهیة ویدعو

وأن الحـرص علـى  ،بأن القتلى والمصابین في أرواحهـم وممتلكـاتهم هـم مـن أبنـاء دیـنهم
  . لوجود المسیحي في هذا الشرق هو التزام دیني وأن حمایة األوطان من اإلیمانا

أما على مستوى الحلول فهل یعـي . یة والبحثیةاألمنهذا على مستوى المعالجة 
الحــّل؟ هــل بمزیــد مــن التــوّرط فــي اللعبــة إلــى  اللبنــانیون كیــف یخرجــون مــن المعالجــة
البیــت الــداخلي لتوطیــد مدامیكــه إلــى  بــالرجوع أم ،اإلقلیمیــة فــي ســوریا وربمــا فــي العــراق

رئــــیس للجمهوریــــة وضــــبط الحــــدود والمطــــار واالنكبــــاب علــــى الحلــــول  انتخــــابعبــــر 
 ؟یةقتصاداالو یة جتماعاال

مـــا بـــال هـــذا الشـــرق یلتهـــب وحـــدود الـــدول تتســـاقط والنـــاس تعـــیش فـــي الخـــوف 
بـــذلك فـــأي دیـــن الـــدین ال یســـمح . والمآســـي وتســـود ثقافـــة المـــوت وتحجـــب ثقافـــة الحیـــاة

إلـى  األمرات ومحاضرات أم یحتاج اجتماع؟ وهل تكفي ندوات و األمنهؤالء العابثین بل
وقـــف الفتـــاوى تفـــي أمـــر الـــدین و  نهیـــارنهضـــة ثقافیـــة ال بـــل ثـــورة ثقافیـــة توقـــف هـــذا اال

وفـــي الـــدنیا البقـــاء لألوطـــان  ؟حفـــظ المســـیحیینتالمســـتهجنة وتصـــحح صـــورة اإلســـالم و 
  !!ولمواطنیها
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  (*)هللا يف دائرة االستهداف األمرييك مالياً  حزب
  

على غّزة الذي یسـتهدف المـدنیین ویـدمر مـا تبقـى اإلجرامي بعیدًا عن العدوان 
شـالالت الـدم فـي  اسـتمرارمن إمكانات التسویة، وبعیدًا عن داعـش والهجمـة التكفیریـة و 

ــدًا عــن األزمــة السیاســیة فــي لبنــان وشــلل المؤسســا ت والتخــبط فــي ســوریا والعــراق وبعی
یتسـرب فـي وسـائل اإلعـالم منـذ شـهر  ،مواضیع الرئاسة وعمل مجلسي النواب والوزراء

موا بمشــروع قــانون یتــیح كــي تقــدّ األمیر عــددًا مــن نــواب الكــونغرس  أن فحــواهتقریبــًا خبــر 
ب البنــوك كیــة إنــزال العقوبــات بحــق حــزب هللا والمؤسســات التابعــة وتعّقــاألمیر للســلطات 

أن إلـى  وتجـدر اإلشـارة. ألشخاص مـرتبطین بـالحزبأو  الت لحزب هللالتي تقدم تسهی
حیــز التنفیــذ همــا عضــوا لجنــة الشــؤون إلــى  مــین علــى مشــروع هــذا القــانون وٕاخراجــهالقیّ 

  .الخارجیة المعنیة بشؤون الشرق األوسط مارك میدوز وبراد شنایدر
بتــاریخ أي  وبعــد إجــراء بعــض التعــدیالت علــى مشــروع القــانون ومنــذ أیــام قلیلــة

كـي باإلجمـاع األمیر ، وافقت لجنة العالقات الخارجیـة فـي مجلـس النـواب 27/6/2014
تضـییق الخنـاق علـى المؤسسـات المالیـة الدولیـة إلـى  هـدفت قـانونصیغة معدلة للعلى 

القانون بأن تعمـل الوالیـات  مشروعیقضي . التي یمكن أن تتعامل مع مؤسسات الحزب
هللا المالیة واللوجستیة الدولیة من العمـل مـن أجـل عرقلـة  منع شبكة حزب المتحدة على

ســـــتخدام كـــــل الوســـــائل الدبلوماســـــیة والتشـــــریعیة وا تمویـــــل نشـــــاطاته الداخلیـــــة والدولیـــــة
یـل و على تم الحزبوالتنفیذیة لمحاربة النشاطات الجنائیة لحزب هللا كوسیلة لعرقلة قدرة 

 .نشاطاته الدولیة
  :القانون، بل اإلضاءة على أبرز أحكامهحكام ألسنا في معرض استعادة 

  مـن ه،مـن إقـرار  یومـاً  120شروط قاسیة بعد  فرض القانون على مشروع ینص
  

                                        
  .10/7/2014ن، صوت لبنا  (*)
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 correspondent (account or payable through account(فـتح حسـابات حیـث 
ـــة ـــة أجنبیـــة یثبـــت تورطهـــا بـــأي مـــن النشـــاطات التالی تســـهیل  :مـــن قبـــل مؤسســـات مالی

 Designated for acting onتسهیل عملیات ألشـخاص ، هللا عملیات لحزب/ عملیة
behalf of   or at the direction of, or owned or controlled by Hezbollah  

 .دین السابقینالتورط في عملیات تبییض أموال من أجل تنفیذ البنو 
 كیـةاألمیر القـانون علـى تقریـر یجـب أن تقدمـه وزارة الخزینـة مشـروع كما یـنص 

 یـذكر یوماً  180من تاریخ إقرار هذا القانون وكل  اً یوم 45أعضاء الكونغرس بعد لى إ
أو  المصــــارف المركزیــــة التــــي یثبــــت تورطهــــا فــــي تســــهیل عملیــــات تابعــــة لحــــزب هللا

  .ألشخاص تابعین لحزب هللا
  :یأتيما  القانون علىمشروع ینص  وأخیراً 
كـي األمیر ن یقـوم الـرئیس حزب هللا منظمـة تهریـب مخـدرات وذلـك بعـد أ اعتبار
مـن إقـرار القـانون المـذكور یثبـت مـا  یومـاً  30رس فـي غضـون غالكـونإلـى  بتقدیم تقریر

 .مع تجار مخدرات دولیین إذا كان حزب هللا متورطاً 
بعـد أن یقـدم البیـت  شـهارهإالـذي سـیتم  األمـرمنظمة إجرامیة، حزب هللا  إعالن
ن إقرار القانون إلثبـات تـورط حـزب هللا فـي الكونغرس خالل شهر مإلى  األبیض تقریراً 

 .عملیات تبییض أموال وعملیات إرهابیة
***  

على الرغم من عدم ذكر لبنان مباشرة في نص قانون مشـروع القـانون، إال أنـه 
   :تم ذكر اسماء مؤسسات مالیة لبنانیة

Lebanese Canadian Bank, Kassem Rmeiti & Co, and Halawi Exchange & Co  
  ).شوقي حمود وأسعد بركات(لبنانیین وأشخاص 

ضـد المصـارف  كي لـیس موجهـاً األمیر وقد أكد حاكم مصرف لبنان أن القانون 
إلـى  شـارأو . وجود توجه لمعاقبة المصارف التي تتعاون مع حزب هللاإلى  اللبنانیة الفتاً 

 نمـ هـي المصـارف نإ قـائالً  القـوانین مخالفـة مـن المصـارف حـذر لبنـان مصـرف ان
   فـي تتحـرك المركـزي المصـرف فـي التحقیـق یئـةهو  القـانون عـن الخـارج التعامـل یحـدد
  .هةالشب حال
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***  
هــل ُیعقــل أن حــزب هللا یفــتح حســابًا باســمه فــي المصــارف؟ : الســؤال المطــروح

كـي، األمیر فـي القـانون  Reasons to knowواسـتطرادًا، وفقـًا لقرینـة العلـم المفترضـة 
ون مسؤولة عن التحّري عن األسماء المستعارة التي قد تفتح هل ُیعقل للمصارف أن تك

  ؟sous prete nomsباسمها هذه الحسابات 
  : التساؤلفیطرح في السیاسة، أما . التقنيالمجال هذا في  

كیــة الیــوم؟ وقبــل ذلــك وبعــده هــل األمیر هــل یعكــس هــذا القــانون فعــًال السیاســة 
  ثمة سیاسة أمیركیة الیوم؟
م الــذي یظّلــل جمیــع هــذه التســاؤالت وفقــًا لمــا أصــبح ُیشــاع فــي أمــا الســؤال األهــ

  :بعض األوساط الیوم
هل الحزب الیوم منظمة سـتظّل معتبـرة فعـًال إرهابیـة أم منظمـة تكـافح االرهـاب 
بمجــّرد أن الحــزب یكــافح بالوكالــة إرهــاب داعــش والمنظمــات المتطرفــة فــي ســوریا ممــا 

  م بالذات ففي الغد القریب؟یتقاطع مع مصالح الغرب إن لم یكن الیو 
   .هذا في علم الغیب. أي مفارقات نعیش وماذا یخبئ لنا الغد
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   (*)هل تعلّمنا شيئاً من مآيس املايض؟
  

ـــة  مشـــهد غـــزة تحـــت قصـــف اإلجـــرام اإلســـرائیلي مأســـاة متكـــررة حیـــث ال حمای
تمعـه وتواطؤ العالم بعربه ومسلمیه ومج حتاللللمدنیین من همجیة القصف ووحشیة اال
المـذهل والمفجـع فـي آن هـو اســتباحة . 1948الـدولي علـى المجـزرة المرتكبـة منـذ ســنة 

ین فـــي عملیـــة التـــدمیر الممنهجـــة لتعطیـــل الحیـــاة المدنیـــة وتـــدفیع األطفـــال األمنـــبیـــوت 
والنساء والشـیوخ ثمـن الصـراع العسـكري بـین فصـیل یـائس وبـائس ودولـة إجرامیـة قامـت 

  .یة وال من یحاسبنسانتكاب الجرائم ضد اإلوار  نسانعلى انتهاك حقوق اإل
والعـــرب والمســـلمون ســـاكتون لـــوال بعـــض تحركـــات المجتمـــع المـــدني فـــي هـــذه  

  !مفارقة عجیبة. ملیار دوالر أسلحة 11وقطر تشتري بــ . تلكأو  الدولة
فــي هــذا الجــو المحمــوم إقلیمیــًا، الجــدل فــي لبنــان قــائم بــین مكونــات السیاســة 

مجلــــس إلــــى  ال نــــذهبأو  ات مجلــــس الــــوزراء، نــــذهبتماعــــاجال نحضــــر أو  نحضــــر
النــواب وأمــور النــاس مشــتّتة، ضــائعة بــین مطرقــة السیاســیین وٕاضــرابات هیئــة التنســیق 

إن المضـربین . التي ال شك في ذلك تعطل الحیـاة المدنیـة تحـت حجـة تحقیـق المطالـب
معلمـــین وال ُیـــدفعون النـــاس ثمـــن ال عالقـــة لهـــم بـــه فـــال الطـــالب وقفـــوا ضـــد مطالـــب ال

فهـــل ُیعقـــل أن . أصـــحاب المعـــامالت فـــي الـــدوائر الرســـمیة رفضـــوا إنصـــاف المـــوظفین
  .تستمر هذه المهزلة في تعطیل حیاة الناس؟ وال من یحاسب

مـن یطمئـنهم إلى  نفتقد رئیسًا یطل على اللبنانیین لطمأنتهم وهم ال شك بحاجة
یــة األمننتیجــة التــوترات فــي هــذه العواصــف الهوجــاء التــي تضــرب بالدهــم فــي الــداخل 

وشــرقًا مواجهــات عنیفــة ال طائــل مشــتبه فیهــا وعلــى الحــدود جنوبــًا صــواریخ  ،والطائفیــة

                                        
  .17/7/2014صوت لبنان،   (*)
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فضــًال عــن العــراق والــیمن  ،غارقــة فــي مســتنقع الحــرب الســوریة التــي ال أفــق لحلهــا فیهــا
ف لبنـان والكـإلـى  لعـودةلن الذین یحاربون في سوریا یولیبیا وسواها، رئیس یدعو اللبنانی

  . عن اللعب بالمالعب الدولیة
لقــد مــّرت ثمــاني ســنوات علــى غیــاب الــرئیس الیــاس هــراوي وقــد قــدمت جائزتــه 

فرت فـــي مواقفـــه التـــي اولیـــد جنـــبالط لجمعـــه المعـــاییر الثالثـــة التـــي تـــو إلـــى  لهـــذا العـــام
عهــد إلــى  فضــل الــرئیس هــراوي انــه نقــل لبنــان مــن عهــد الــدویالت. اشــترطتها الجــائزة

  .أیامه وٕان كانت السطوة السوریة في عهده كبیرة وثقیلةإلى  اس تحنالدولة والن
الیاس هراوي عمل على حفظ المیثاق وترسیخ العیش الواحد وبناء الدولـة وهـي 
المعــاییر الثالثــة التــي جمعهــا ولیــد جنــبالط فــي مواقفــه وسیاســاته فاســتحق علیهــا هــذه 

  . اللجنة من ید السیدة منى هراوي باسم إلیهالجائزة المسلمة 
  . والیوم یحتفل دیر مار الیاس انطلیاس بإطالق مهرجان ساحة العامیة

 اللبنــاني مــن حّیــزه الطــائفي –العامیــة أنهــا حاولــت نقــل الصــراع اللبنــاني  أهمیــة
ت عــن هــذه ذّ وٕان شــ. ســمته الطبقیــة اســتمرارحّیــزه الطبقــي ولكــن أنــى لهــذا الصــراع إلــى 

ل اللبنـاني األسـطوري طـانیوس شـاهین بوجـه اإلقطـاع القاعدة ثورة الفالحین بقیادة البطـ
المسیحي والماروني تحدیدًا وهذا استثناء في تاریخ لبنان حیـث كـل الصـراعات الداخلیـة 

  .كانت طائفیة المصدر والوجهة
ـــا  بنكـــث العهـــود  ـــا شـــیئاً مـــن مآســـي الماضـــي وقـــد بـــات مشـــهودًا لن هـــل تعلمن

ضـــرب المیثـــاق  علـــىاألمثلـــة عدیـــدة فمثـــال ضـــرب العامیـــة واحـــد و  ،وضـــرب المواثیـــق
لــم نحــرز . بــین اللبنــانیین اتفــاقضــرب أي  وعلــىالطــائف  اتفــاقضــرب  علــىالــوطني و 
تجدید روح العامیة التي جمعـت الطوائـف والمـذاهب فـي إلى  نا بعد ال بل نحتاجاستقالل

ســبیل الــوطن فــي ســابقة حیــث كانــت دول أكبــر وأعظــم شــأنًا ال تــزال تــرزح تحــت نیــر 
  .والسیطرة مار والرضوخاالستع

. في استعادة جمع الكلمة ووحدة الموقف إلنقاذ الـوطن إلیه روح العامیة نحتاج
  .لءلعّلنا نتفا! هل الظروف الحالیة تساعد
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  (*)بني أزمة الداخل وأزمة املنطقة
  

ــًا تحدیــد الســعودیة یــوم العیــد اال ثنــین وبعــد نصــف ســاعة أعلنــت دار كــان الفت
ثم ورد إعـالن صـادر عـن . ثنین هو أول أیام العیدنیة أن االالفتوى في الجمهوریة اللبنا

الســــید الخــــامنئي أن الثالثــــاء هــــو أول أیــــام العیــــد وبعــــد نصــــف ســــاعة أعلــــن المجلــــس 
  . اإلسالمي الشیعي األعلى في لبنان أن الثالثاء هو أول أیام العید

یختصــر هـــذان األمـــران واقـــع أزمـــة المنطقــة بمؤشـــر بســـیط فـــي االنقســـام حتـــى 
الخـــارج بوینســـحب ارتهـــان اإلرادة اللبنانیـــة  ،ى تحدیـــد بـــدء شـــهر رمضـــان وانتهائـــهعلـــ

انتخـاب رئـیس الجمهوریـة أو تشـكیل الحكومـة أو علـى كل القضـایا لـیس  علىاإلقلیمي 
تحدیـد اسـتهالل شـهر شـوال إذ یوجـد علـى بـل أیضـًا فحسب قضایا الحرب والسلم على 

یــد بموجبــه أهــل الســنة وهــالل شــیعي یعیــد تبعــًا لهــذا االنقســام السیاســي هــالل ســني یع
وهذا االختالف في تحدید یوم العید ینطـق بنفسـه عـن االختالفـات  ،بموجبه أهل الشیعة

السیاسـیة األخـرى التـي ُألبسـت لبوسـًا دینیــًا واّتخـذت منحـى العنـف والصـراع الـدموي بمــا 
  .ینذر بتفتیت المنطقة ویقضي على التنوع القائم فیها

فـــي تحدیـــد موعـــد األعیـــاد ال یقتصـــر علـــى المســـلمین فقـــط بـــل وهـــذا االنقســـام 
یصــیب فــي بعــض الســنوات أیضــاً األخــوة المســیحیین فــي تحدیــد یــوم الفصــح فــإذا نحــن 

فـــــال وحـــــدة . بـــــاعوثللإزاء جمعتــــین عظیمتـــــین وســـــبتي نـــــور وأحـــــدي فصــــح واثنینـــــین 
ي لبنـان المسلمین بخیر وال وحدة المسـیحیین أیضـًا بخیـر كیـف ال والوضـع المسـیحي فـ

ح بــین فــریقین متصــارعین یضــیع كــل منهمــا فرصــة انتخــاب رئــیس مســیحي جدیــد یتــرجّ 
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أال یشــكل هــذا الفــراغ خطــرًا علــى مركــز الرئاســة . للجمهوریــة وكــأن الحیــاة تقبــل الفــراغ
  !فیعتاد الناس دولة بال رأس والمؤسسات بال ضابط والدستور بال حكم والحاٍم؟

دان داعـش والتطـرف نلمشـرق العربـي بـین سـفي حمأة هذا الصراع الشرس في ا
عنــف األنظمــة فــي قمــع مطالــب الشــعب المحقــة والخلــط القــائم بــین السیاســي مطرقــة و 

والدیني الذي یستغل في أجندات سیاسیة تحت مسمیات مختلفة تغتال إسرائیل بعدوانها 
ى مــــن العــــالم أالهمجــــي وآلتهــــا الحربیــــة المجرمــــة أطفــــال فلســــطین علــــى مســــمع ومــــر 

الذي إذا أصیب اسرئیلي أو یهودي في العالم أقام الدنیا ولم یقعدها مطالبـًا " تحضرالم"
أمــا مئــات األطفــال األبریــاء الــذین ال یعرفــون لمــاذا یقتلــون  ،باالقتصــاص مــن الفــاعلین

وهم على الشاطئ یلهون وفي المدارس یأوون أو في المالجـئ یختبئـون فهـذا ال یهـم ال 
ظـاهرة تال یهم عالمنا العربـي واإلسـالمي الـذي لـم یشـهد أنه طر واألخ ـأمیركا وال أوروبا

عار علینا أن تغتال الطفولـة فـي بالدنـا وأن یسـتعمل . واحدة استنكارًا وتندیدًا بما یجري
الصــراع اإلقلیمــي فهــذا عــار فــي  ةاألطفــال وقــود المواجهــة فــي ســوق النخاســة السیاســی

  . روجریمة حرب یرتكبها القاتل والساكت والمتآم

أي مسـتقبل لنـا . عیـون أطفالنـا فـيال أمل فـي بـالد تسـكت عـن اغتیـال البـراءة 
هجـم مجلـس األمـن  ؟وأین هي المعـاییر الدولیـة التـي تـزن بمیـزان واحـد ؟في هذا الشرق

على داعش لما ترتكبه في الموصل وهذا أمر محق أفال یجـرؤ علـى الهجـوم ولـو بقـرار 
ي علمــت داعــش وســواها اإلجــرام ومارســت قبــل بســیط علــى همجیــة وبربریــة إســرائیل التــ

  . إرهاب الدولة المنظم: غیرها اإلرهاب
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نداء إىل املرجعيات اإلسالمية الدينية والسياسية 
  (*)والفكرية

  

لــم تصــدق إیــران أن اســتفزاز وتحــدي مشــاعر الســنة فــي البلــدان العربیــة التــي 
م یمكن أن یولد حركات إسـالمیة یعیش فیها التنوع بین السنة والشیعة والمسیحیة وسواه

العنف واإلرهاب لفرض وجهـة نظرهـا تحـت مسـّمیات حمایـة أهـل  تستخدمسنیة متطرفة 
  . السنة والجماعة ومحاربة الشیعة في هجمتهم علیهم

لقد أیقظ هذا الصراع الجـاري حالیـًا فـي العـراق وسـوریا ولبنـان والـیمن والمنطقـة 
بلد غیر عربي كالباكستان أیقظ صراعًا دفینـًا عمـره الشرقیة في السعودیة والبحرین وأي 

من عمر نشوء اإلسالم فداعش والنصرة والقاعدة والفرق الجهادیـة وبوكـو حـرام والحـرب 
  . سمها التطرف والغلو والعنف واإلرهاباالدائرة في لیبیا كلها مظاهر لعملة واحدة 

یم األطروحــــة ال شــــك أن بعــــض المنّظــــرین الــــذین یــــّدعون الفقــــه هــــم وراء تقــــد
النظریة والعقائدیة لهذه الفرق وال شك أنها تجد مصدرها في نظریات بعض الفقهـاء فـي 

العنف إلى  عصور الظالمیة ولكن الشرارة التي حّولت هذه التیارات من زوایا المساجدال
اسـتفزاز السیاسـة اإلیرانیـة منـذ قیـام النظـام اإلسـالمي فـي  يواإلرهاب فـي هـذه الـدول هـ

ي وهـّدد وحـدة هـذه جتمـاعالهجـوم الـذي تشـّنه فـي هـذه الـدول مـا فسـخ النسـیج االإیـران و 
  . الدول الوطنیة وجعل من اإلسالم فرقًا ومذاهب متناحرة ومن شعوبنا قبائل متحاربة
إلـى  في هذا المشهد المؤلم والُمفجع یتلقـى مواطنـو هـذه الـدول الـذین ال ینتمـون

مســّمى حمایــة الوجــود المســیحي تســتعر آلــة فتحــت . الســنة والشــیعة ضــریبة االضــطهاد
وفـي . ضد التطّرف واإلرهاب عتدالالقتل في سوریا في بیع الغرب أنها تحافظ على اال
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أو  أهل ذمة من جدید فُیخّیر بین اعتناق إسـالمهمإلى  العراق یحّول الصراع المسیحیین
  . الرحیل وٕاال الموتأو  دفع الجزیة

سائر المسیحیین في هـذا الشـرق أهـل الـبالد  مسیحیو الموصل والعراق هم مثل
ن وهم كانوا في أوطاننا قبل اإلسالم وعاشوا بعده مع المسلمین بشـراكة حقیقیـة و األصلی

احتـــرم فیهــــا اإلســــالم معتقــــدهم حتــــى اعتبــــر أن إیمــــان المســــلم ال یكتمــــل إذا لــــم یــــؤمن 
مي، أم هـل سـلوك داعـش مـع مسـیحیي الموصـل هـو سـلوك إسـال. بالیهودیة والمسـیحیة

اإلســالم والمسـلمین؟ ولكننــا مـع األســف لـم نســمع أصـوات المســلمین وال إلـى  أنـه یســيء
لــم تكــن ردة فعلهــم علــى أقلــه أو  مرجعیــاتهم تنــدد بهــذا الــذي یجــري لمســیحیي الموصــل

قــــدر المصــــیبة التــــي تحــــل بمواطنینــــا المســــیحیین وال بقــــدر اســــتنكارهم للمتطــــرفین فــــي 
  . مجالسهم الخاصة

المرجعیـــــات اإلســـــالمیة الدینیـــــة إلـــــى  نـــــداء الـــــذي یجـــــب أن یوجـــــهمـــــن هنـــــا ال
وضـــع خطـــة إلنقـــاذ مجتمعـــات بلـــداننا للتندیـــد بهـــذه الممارســـات و ل والسیاســـیة والفكریـــة

أي شــرق هــو هــذا بــدون هــذا التنــوع؟ حتــى المســلمون المعتــدلون ال حیــاة لهــم . المتنوعــة
شــیعي -ل صــراع ســنيفــأي مســتقبل لنــا فــي ظــ. وال مســتقبل فــي ظــل حكــم المتطــرفین

عنیف ومسّلح وفي ظل خطر التفتیـت اإلتنـي والـدیني والقـومي؟ فـي ظـل اضـطهاد مـن 
  . وتهدید اآلخرین ینتلك؟ لتهجیر المسیحیأو  هذه الفئةإلى  ال ینتمي

والمجازر التي  حتاللأال یكفي شعبنا ما یعانیه في غزة وفلسطین من إجرام اال
یوخ وتخریــب الحیــاة المدنیــة وتــدمیر البنــى التحتیــة یرتكبهــا بحــق األطفــال والنســاء والشــ

  .والبیوت على رؤوس أصحابها
  .من یهجر الفلسطینیین هو نفسه من یهجر المسیحیین

فــــي غــــزة ومقاومــــة انحــــالل مقاومــــة إســــرائیل : یبــــدو أن ال حــــل إال بالمقاومــــة
ین فواجب حفظ الوجود المسیحي یقع على المسـلمالمتطرفین أوطاننا من قبل المسلمین 

  . أوالً 
  !! الخطر الذي نعیش فیه يأفال نع 
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   (*)خطوة الوزير تخلق مشكلة جديدة
  

إفـــــادات للطـــــالب الـــــذین تقـــــدموا  إعطـــــاءقـــــرار وزیـــــر التربیـــــة والتعلـــــیم العـــــالي 
متحانـــات الریفیـــه والباكالوریـــا خطـــوة غیـــر تربویـــة كمـــا وصـــفها رئـــیس هیئـــة التنســـیق ال

تصـــحیح امتحانـــاتهم فـــي الشـــهادتین ومعرفـــة أمـــا حرمـــان الطـــالب مـــن حـــق . النقابیـــة
مصــیرهم وتهدیــد مســتقبلهم وتعطیــل الحیــاة المدنیــة فهــي خطــوة تربویــة خالصــة خالفــًا 

خطــوة الــوزیر ال تســتجیب لحــل المشــكلة بــل ربمــا تخلــق مشــكلة جدیــدة . لخطــوة الــوزیر
إلــــى  فكــــان مــــن األجــــدى عــــوض توزیــــع اإلفــــادات ثــــم التراجــــع عــــن بعضــــها، الطلــــب

ت تنظــیم مباریــات دخــول یســتطیع الطالــب الــذي یحــوز معــدل النجــاح أن یكــون الجامعــا
  . كفاءة في هذا البلد كثرمقبوًال في الجامعة على ما اقترحت إحدى الشخصیات من األ

لم تمنح هیئة التنسیق الطالب ما هو حقهم على األساتذة كونهم أساتذة لوجـود 
ــــإلیهــــا بالنســــبة  الطــــالب فلــــیس مهمــــاً  ــــى البــــدء بتصــــحیح مســــتقبلهم ف تعلن عزمهــــا عل

االمتحانــات ربمــا یخفــف ذلــك جــزءًا مــن معانــاة النــاس التــي یصــیبها الخــوف لمــا یجــري 
واستشهاد عدد مـن العسـكریین ضـباطًا . على الحدود الشرقیة بعد هجوم داعش والنصرة

أكتفي بالترحم على شهداء الجیش وعلى ما فات من خسـائر . ًا وخطف عدد آخرأفرادو 
  . آمل أن یدركها اللبنانیون ویستعیدوها وال أزیدو سیادة الوطنیة في ال

ـــین داعـــش وأمثالهـــا كیـــف نحاســـب داعـــش  ومـــا أوجـــه الفـــرق وهـــل مـــن فـــرق ب
   من العقاب؟ إفالتها وٕاسرائیل؟ وهل یعني انسحاب إسرائیل من غزة 

                                        
  .7/8/2014صوت لبنان،   (*)



 116

  

  

  (*)نحن يف حالة فوىض
  

عـــض آثـــار الجریمـــة ثنـــائي هیئـــة التنســـیق النقابیـــة الســـتدراك ب حمیـــةتحركـــت 
المرتكبــة بحــق طــالب لبنــان والتربیــة لعــدم قیــام المعلمــین بواجــب تصــحیح االمتحانــات 

وعـــوض . نتـــائج الشـــهادات تمكینـــًا للطـــالب مـــن االلتحـــاق بالجامعـــات ٕاعـــالنالرســـمیة و 
اإلضـراب إلـى  الـدعوةإلى  اللبنانیین نتیجة ما اقترفت أیدیهما َعَمداإلى  توجیه االعتذار

لشــــامل لشــــل الحركــــة وهــــي بالكــــاد تتحــــرك علهمــــا ینســــیان اللبنــــانیین الجریمــــة العــــام وا
  . المرتكبة بحق الطالب وإللهاء الناس باإلضراب

إن هــــذا التصــــرف المتمــــادي غیــــر األخالقــــي وغیــــر المســــؤول ال شــــك تجــــب 
المحاسبة علیه وعدم ترك قلة تعبث بمصالح الناس وتشل قـدرتهم علـى الحركـة والنـاس 

ألهــذه الدرجــة یعمــى الطمــوح . الحــد األدنــى مــن متطلبــات الحیــاة ون علــىیحصــلبالكــاد 
إال أنـه یبــدو . ات النیابیـة لــو أقـرت السلسـلةنتخابـالسیاسـي لهـؤالء وقـد منیــا نفسـیهما باال

  . ات في األفق وربما ال سلسلةانتخابأن ال 

یحـدث ضـررًا للنـاس فـأي شـرعیة لهـؤالء الـذین أضـّروا عّمـن إن الشرعیة تسقط 
  . مستقبل الطالب وباللبنانیین ویتمادونب

ات النیابیة ستصبح سرابًا هي أیضًا والقوى السیاسیة تتقـاذف نتخابویبدو أن اال
ات وتمدیــد والیــة المجلــس الحــالي والطبقــة السیاســیة نتخابــفیمــا بینهــا كــرة نــار تأجیــل اال

فما المانع مـن  .بجمیع مكوناتها مسؤولة عن الحال التي أوصلوا إلیها البلد والمؤسسات
وهـــل یســـتحق المجلـــس الحـــالي الـــذي فشـــل فـــي إنجـــاز هـــذا  ،رئـــیس للجمهوریـــة انتخـــاب

تمدیدا لوالیته وبالتـالي یكـون التمدیـد لـه تمدیـدًا للفشـل؟ فعـوض إلهـاء النـاس  ستحقاقاال
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بقضایا تقنیة من مثل انقضاء المهلة فلیعلنوا قـرار التمدیـد ألنفسـهم وهـذه مخالفـة جدیـدة 
 انتخـــابإن شـــرط التمدیـــد یكـــون ب. لطبقـــة السیاســـیة بحـــق اللبنـــانیین والـــوطنترتكبهـــا ا

  فما هي إذًا فائدة التمدید؟  ستحقاقالرئیس فإذا لم یقدم المجلس على إنجاز هذا اال

وسـوریا فـي . شـرعیتهافـي ات لم یطعـن انتخابالعراق مقسم وقد نجح في تنظیم 
المجمتـع الـدولي لـن یتـأخر بـاالعتراف ات رئاسـیة ویبـدو أن انتخابحالة احتراب وأجرت 

فماذا یمنـع لبنـان مـن القیـام بخطـوة مماثلـة فـي ظـرف أمنـي مقبـول علـى وجـه . بنتائجها
   ؟یاً انتخابعام والتوتر محصور في بعض المناطق التي ال تشكل ربما ثقًال 

ات رئاســیة ونیابیــة عاجلــة تعیــد انتخابــإلــى  ات فلنــدعُ نتخابــال شــرعیة بــدون اال
ي جدیـــــد یحفـــــظ انتخـــــابالنظـــــام السیاســـــي المشـــــلول علـــــى أســـــاس قـــــانون إلـــــى  الحیـــــاة

  . المجموعات ویعطي المواطن حق الخیار الحر

علــــى  ْر فمـــن یِســــ. لبنـــان فــــي أزمـــة والحاجــــة تكبــــر إلعـــادة تفعیــــل المؤسســــات
النـاس وفوضـى السـیر واالنبعاثـات  هبالعین المجردة نتائج التـأزم علـى وجـو  الطرقات یرَ 
توبیسـات التــي لـو كــان هنـاك ســلطة بلدیـة ســاهرة علـى ســالمة المــواطن و ألالسـامة مــن ا

ن الحــــل لــــبعض إالــــبعض یقــــول . لمنعــــت هــــذه الحــــافالت مــــن الســــیر علــــى الطرقــــات
القطاعات هو بالخصخصـة ولكـن رأینـا بعـض الخصخصـة بالنقـل أال یخجـل مـن یملـك 

عــن أنهــا تــؤذي هــذه الحــافالت ویســیرها علــى الطرقــات مــن إبقائهــا علیهــا وهــي فضــًال 
النظر بترهلها وقدمها تضر بالصحة العامة ألنها تنفث سمومها بشكل ال یمكن تصـوره 
حتــى فــي مجاهــل أفریقیــا، وهــي تعمــل فــي بیــروت والضــواحي القریبــة المكتظــة بالســكان 

مــن . فوضــىإلــى  والســیارات؟ الخصخصــة تســتوجب ســلطة قویــة مراقبــة وٕاال اســتحالت
ركة سـوكلین الـذي مـّر دون نقـاش واحتسـب المبلـغ الممنـوح تمدید عقد شـ منا دقق بقرار

مــا یجــري فــي بلــدان أخــرى بللشــركة وقســمه علــى أطنــان النفایــات، فهــل أجریــت مقارنــة 
حالـة فوضـى نأمـل أال فـي نحـن . لمعرفة مقدار الـربح الـذي تجنیـه الشـركة بـدون مراقبـة

  !!فإلى متى؟. تطول
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  (*)الستعادة اإلسالم من خاطفيه
  

الدول الخمـس الدائمـة  اءبطاركة الشرق في بكركي بحضور سفر  اجتماع مشهد
والممثــل المقــیم لألمــم المتحــدة فــي لبنــان، والبیــان الصــادر  األمــنالعضــویة فــي مجلــس 

 -نحـــن العـــاملین علـــى الحـــوار اإلســـالمي إلینـــا یثیـــر لـــدینا جملـــة انطباعـــات بالنســـبة 
   .في البالد األبعدأو  العربيأو  المسیحي منذ عقود إن على المستوى اللبناني

ن المســیحیین أفــي الوجــدان العــام لــدى غالبیــة المســلمین فــي المشــرق العربــي 
وقـد كانـت حجتنـا أن المسـیحیة المشـرقیة . بمثابة امتداد للغرب المسـیحي مالمشرقیین ه

 مـن النسـیج الـوطني اللبنـاني والعربـي وتالیـًا الهـي خالفًا لهذا االعتقاد الشائع الخـاطئ 
 ابینهـ إذاً الغرب الذي كان مسیحیًا وهو منذ عقود تبرأ منهـا فـال واصـل إلى  بصلةتمّت 

یعـرف ال  موبعضـه اثبت في مفاصل تاریخیة مهمة عدم اهتمامه بهأوبین الغرب الذي 
 . صلیونأنه في المنطقة مسیحیون مشرقیون أحتى 

میة قبــل إن حفــظ الوجــود المســیحي فــي المشــرق وفــي لبنــان هــو مســؤولیة إســال
أن تكون مسؤولیة مسیحیة ذلك أن اعتقادنا وٕایماننا راسخان أن الحضـارة العربیـة قامـت 
على هذا التفاعل الحـر بـین المسـلمین والمسـیحیین علـى قاعـدة المواطنـة المتسـاویة فـي 

 . الحقوق والواجبات
إن حواراتنــا حتــى مــع األوســاط الدینیــة فــي الغــرب المســیحي كانــت علــى قاعــدة 

فــي توجهاتـه وهواجســه تجــاه أي فریــق  واحــداً  مســیحیاً  – إسـالمیاً  عربیــاً  شــكل فریقــاً أننـا ن
آخـــر ذلـــك أن المشـــاكل والتحـــدیات التـــي یواجههـــا المشـــرق العربـــي تصـــیب المســـیحیین 

  ن أي خطــر علــى أي مــن هــذین المكــونین هــو خطــر علــى إ و علــى الســواء، والمســلمین 
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 . ن اآلخرالمكوّ 
سـفراء الـدول العربیـة واإلسـالمیة ألنهـم  جتماعاال اً كان مخجًال أال یكون حاضر 

الخطر عـنهم ودرء هواجسهم عن األولى في بحث هموم مواطنیهم المسیحیین وٕاجابتهم 
قــائهم فــي أوطــانهم بوالضــرر الــذي یصــیبهم ومنــع تهجیــرهم والعمــل علــى إ وءوٕازالــة الســ

 . رهمجذو إلى  أماكن بعیدة ال تمت بصلةإلى  حتى ال یتركوها ویرحلوا
من هذا المنطلق إننا نعتقد أن الصرخة التي اطلقها البطاركة المشرقیون یجـب 
أن تقع في عقول وقلوب المسلمین ومرجعیاتهم الدینیة علها تحثهم على التحرك بأسـرع 
ما یمكن لتوفیر فـرص حمایـة نسـیجهم الـوطني والقـومي الـذي خـاطوه علـى مـدى قـرون 

علـى أساسـه نموذجـًا  یحتـذى مـن االعتـراف بـاآلخر طویلة من العیش المشترك وأقـاموا 
وٕاقــرار الشــریك اآلخــر بهویتــه وٕایمانــه وعاداتــه وثقافتــه كمــا  خــتالفالمختلــف واحتــرام اال

  . یریدها هو ال كما نریدها نحن
ال ینفــع اســتنكار ممارســات داعــش والمتطــرفین المتعصــبین النابــذین لكــل آخــر 

ي العمـل بأسـرع مـا یمكـن وبكـل الوسـائل بل یقتضـ ،مختلف حتى في الصف اإلسالمي
  .المتاحة الستئصال هذا التطرف المقیت من العقول والنصوص

إنهــا دعــوى للمرجعیــات اإلســالمیة الســتنباط فقــه جدیــد یحــرم القتــل والتعــرض 
أن كــل اعتــداء علــى مســیحي هــو اعتــداء علــى مســلم وأن أي اعتــداء  اعتبــارللمســیحي و 
حسـینیة وینسـحب ذلـك علـى كـل آخـر أو  علـى مسـجدمعبـد هـو اعتـداء أو  على كنیسة

ــاً أو  یاً ســنّ أو  شــیعیاً أو كــان  مختلــف ایزیــدیاً  ــاً أو  علوی یصــعب وصــف  .ســواهمأو  درزی
الزمن الذي نعیش فیه فلم تعد عبارات البربریة والهمجیـة تكفـي لوصـف المشـهد الحـالي 

بــالتبرؤ ممــا وعلــى المســلمین إعــالء الصــوت  ،ممــا تتعــرض لــه منطقــة المشــرق العربــي
اإلسـالم بصـلة عـّل هـذا إلـى  یجري والتصریح العلني بأن مثل هذه الممارسـات ال تمـت

  . السلوك یستعید اإلسالم من خاطفیه
  .اإلسالم دین رحمة وسالم والمسیحیة دین محبة ووئام

وٕان مــــن مصــــلحة  ،إن المســــیحیین هــــم عناصــــر االســــتیعاب والنقــــل والتفاعــــل
ة القائمة بینهم وبـین المسـیحیین فـي لبنـان والمشـرق العربـي المسلمین أن یحفظوا الشراك
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حتــى ال نخـــرج عــن الفهـــم لمعنــى لبنـــان ودوره كمــا یقـــول اإلمــام المغیـــب الســید موســـى 
  . تغییبهعنه في أسبوع ذكرى ننقل الصدر و 

  . لكصوتك یا سماحة اإلمام فألف تحیة إلى  كم نحن بحاجة
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  (*)العريضة اإلسالمية والخطر الداهم
  

العریضة اإلسالمیة الموقعة من مسلمین سنة وشیعة ودروز شخصت ما یتعرض 
لــه المســیحیون فــي بعــض الــدول العربیــة وخصوصــًا ســوریا والعــراق مــن أعمــال اضــطهاد 
وتنكیل ال سابق لها في تاریخ المجتمعات العربیة واعتبـرت أن اقـتالعهم مـن مـدنهم وقـراهم 

لكــــاتهم الخاصــــة والعامــــة وانتهــــاك حرمــــة كنائســــهم ظلمــــًا وعــــدوانًا ومصــــادرة منــــازلهم وممت
فجـــع أنهـــا ترتكـــب باســـم واأل ،وأدیـــرتهم تشـــكل جـــرائم ضـــد اإلنســـانیة وضـــد الـــدین والـــوطن

وطالبـــت بجملـــة أمـــور  ،لـــه وٕاســـاءة إلیـــه اإلســـالم مـــا یشـــكل افتئاتـــًا علـــى اإلســـالم وتشـــویهاً 
إلســالم مــن قبضــة القــوى خالصــتها عــدا التندیــد بهــذه األعمــال البشــعة الــدعوة إلــى تحریــر ا

الظالمیـــة ومناشـــدة الحكومـــات العربیـــة والصـــدیقة والمنظمـــات العربیـــة واألممیـــة وبخاصـــة 
ن إواعتبــار  ،المرجعیــات اإلســالمیة العمــل بأســرع مــا یمكــن للتصــدي لهــذه الظــواهر الغریبــة

ن أي اعتــداء علــى كنیســة هــو اعتــداء إ و  ،أي اعتــداء علــى مســیحي هــو اعتــداء علــى مســلم
وینســحب هــذا النــداء أیضــًا علــى ســائر مكونــات هــذا الشــرق المعــّذب الــذي . مســجدعلــى 

  . یتعرض أفراده من شبك ویزیدیین وسائر األقلیات لالضطهاد والتنكیل
إن أهمیة هذه العریضة تكمن في أنها تشجب التطـرف والغلـو اللـذین سـادا منـذ 

تــدال الــذي هــو ســمة ســنوات باســم اإلســالم المخطــوف وتعیــد االعتبــار إلــى صــوت االع
فـي منطلقاتهـا وأهـدافها وتصـرف  مشـتبهفالتطرف تغذیه قوى . هذه المنطقة وسمة لبنان

لتعمــیم ســیادته األمــوال الطائلــة عبــر القنــوات الفضــائیة واألعمــال المیدانیــة فــي ظــروف 
وهــذا مــا جعــل فــي قلــب كــل واحــد ینتمــي . اقتصــادیة وال أصــعب واجتماعیــة وال أخطــر

ة أو تلـــك جـــزءًا مـــن التطـــرف الســـائد مـــا یـــدفع بالصـــراع إلـــى مزیـــد مـــن إلـــى هـــذه الطائفـــ
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التأجیج والحدة كما رأینا في عملیات الخطف والخطف المضاد التـي جـرت فـي منـاطق 
  . عادت بنا إلى مرحلة الحرب اللبنانیة المشؤومةوالتي البقاع 

احـة امتناع النواب عن انتخاب الرئیس یضع الـبالد فـي مهـب الـریح ویهـدد بإط
ـــًا  ـــة، ذلـــك أن شـــغور الموقـــع یضـــع الحكومـــة ورئیســـها ركن الشـــرعیة الدســـتوریة والمیثاقی

ولمــاذا التعجیــل . حاضــنًا لهــذه الشــرعیة ولكــن هــل أحــد یضــمن اســتمرار هــذه الحكومــة
  . بالتمدید إذا لم ینتخب المجلس الرئیس

رًا فـي ذلـك عنصـ ن شرط التمدید للمجلس هو انتخاب الرئیس عـلّ إنقول تكرارًا 
  .  ضاغطًا لتعجیل إتمام االستحقاق الدستوري األول في البالد

كان على اللبنانیین وعي هـذه المخـاطر فیبعـدون هـذه الكـأس عـن لبنـان ولكننـا 
العدیـــد مـــن اللبنـــانیین ینخرطـــون فـــي هـــذه اللجـــة ویســـتدرجون هـــذا  ،ســـف، ویـــا لألرأینـــا

تجـــري علـــى الطرقـــات ولـــیس أدل علـــى ذلـــك مـــن التحركـــات التـــي  ،الصـــراع إلـــى لبنـــان
وقطعهـــا بحجـــة أو بـــدون حجـــة ورمـــي المســـؤولیة علـــى الدولـــة التـــي أمعـــن الـــبعض فـــي 
إضــــعافها بغیــــاب القــــرار السیاســــي الجــــامع الــــذي یظلــــل تحركــــات المؤسســــة العســــكریة 
واألجهزة األمنیة والفراغ المتمادي في رئاسـة الجمهوریـة وتعطیـل االنتخابـات النیابیـة وال 

دون ن عوض أن یتحدوا لمواجهته یصـعّ یاللبنانینرى أن لمشهد المأسوي إزاء هذا ا. أزید
فـــإذا لـــم یّتحـــدوا أمـــام الخطـــر الـــداهم والحریـــق الجـــاري فـــأي . مـــن خالفـــاتهم وانقســـاماتهم
  سبب یدعوهم إلى الوحدة؟ 

؟ ألــم نــَر الحرائــق مــن حولنــا والخــراب؟ أال وِعَبــره ألــم نــتعلم مــن دروس الماضــي
  !!نّتعظ؟
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  (*) !ي وإقليمي خطري جداً مشهد وطن
  

رئــیس جدیــد للجمهوریــة  انتخــابیة تتعــدى المطالبــة بقتصــادصــرخة الهیئــات اال
 قتصـــادبعـــد فـــراغ فـــاق المئـــة والعشـــرة أیـــام لتصـــب فـــي مصـــلحة إنقـــاذ مـــا تبقـــى مـــن اال

الــــوطني الــــذي أمعــــن السیاســــیون فــــي تخریبــــه بغیــــاب السیاســــات التــــي تشــــجع علــــى 
اق االســـتثماري عـــوض اإلنفـــاق العشـــوائي وتجهیـــز البنـــى االســـتثمار وتعمـــل علـــى اإلنفـــ

التحتیة واكتفائهم بتوزیع جوائز الترضیة بتلبیة مطالـب غیـر محقـة علـى حسـاب المالیـة 
هـذا فضـًال عـن اإلمعـان . النقـد الـوطني فـيالعامة وزیادة العجـز المـالي بمـا یـؤثر سـلبًا 

ــــل اال ــــراغ المؤسســــات وتعطی ــــفــــي إف ــــة وتفشــــینتخاب ل عمــــل الحكومــــة واألهــــم ات النیابی
  . الذي هو أساس كل شيء األمنواألخطر اللعب ب

تــدفق الالجئــین الســوریین الــذین دخلــوا لبنــان  اســتمراریفــاقم مــن هــذه األوضــاع 
فانتشــــروا فــــي جمیــــع المنــــاطق  ،فــــي غیــــاب أي سیاســــة وطنیــــة الســــتیعابهم وضــــیافتهم

ـــدیمغرافي علـــى كـــل البنـــى التحت ـــوا بـــثقلهم ال ـــة وألق یـــة العـــاجزة أساســـًا عـــن تلبیـــة اللبنانی
اإلرهابیـــــة  عمـــــالوشـــــكلوا بیئـــــة حاضـــــنة فـــــي بعـــــض المنـــــاطق لأل ،حاجـــــات اللبنـــــانیین

فاســـتفاق بعـــض المســـؤولین متـــأخرین فـــي محاولـــة لضـــبط الوضـــع  ،األمنواإلخـــالل بـــ
علــى صــعید المزاحمــة غیــر المشــروعة التــي زادت فــي فقــر بعــض الطبقــات خصوصــًا 
جــات أن تــنجح فــي غیــاب القــرار السیاســي الواحــد فــي مقاربــة ولكــن أنــى للمعال ،اللبنانیــة

  هذه الملفات؟ 

كي لتعبئة الدول العربیة فـي عملیـة قیـل أنهـا لمحاربـة األمیر ویأتي قرار الرئیس 
فـــي الشـــكوك یثیـــر مـــا  ،داعـــش والقضـــاء علیهـــا ولـــم تتضـــح بعـــد هـــذه العملیـــة وأبعادهـــا

                                        
  .18/9/2014صوت لبنان،   (*)



 124

ال بــل  ،یــة الفاشــلة فــي حــل المشــاكلجــدواها وقــد خبــر اللبنــانیون بعــض السیاســات الغرب
كیـة وال األمیر في مراكمتها على غیر صعید وأهل المشرق العربـي قلمـا یثقـون بالسیاسـة 

الذي أطلـق الوعـود فـي القـاهرة واسـطنبول ولـم نجـد بعـد سـنوات مـن  ،كياألمیر بالرئیس 
دید المناطق ال بل بقیت الوعود وعودًا وكانت نتیجتها المزید من ته ،إطالقها أیة نتیجة

التنكیل بالشـعب الفلسـطیني وارتكـاب المجـازر ومن الفلسطینیة المحتلة والقدس بخاصة 
  . الیومیة بحقه

كـــي بوعـــد منـــه األمیر ربمـــا عـــاد الســـادة بطاركـــة الشـــرق مـــن زیـــارتهم للـــرئیس 
لمحافظـة علـى الوجــود المسـیحي فـي الشــرق ونحـن نتمنـى أن یقــرن الوعـد بالفعـل عــن با

ضــــغط علــــى الحكومــــة العراقیــــة الجدیــــدة للعمــــل علــــى حفــــظ النســــیج طریــــق ممارســــة ال
اسـتثارة السـنة ضـد الشـیعة ودفعـت األقلیـات إلـى  الـذي أدى اللعـب بـه ،الوطني العراقـي

لألكــــراد الكبــــرى إتاحــــة الفــــرص إلــــى  المســــیحیة واالیزیدیــــة وســــواها الــــثمن وأدى ذلــــك
  . دولتهم استقاللالستكمال 

مـــا أدت إلیـــه الحـــرب إلـــى  حســـم الموقـــف أدى أمـــا فـــي ســـوریا فـــإن التـــردد فـــي
 فـال المعارضـة المدنیـة أفـرزت قیـادات قـد تصـلح بـدیًال وأضـعفت. العبثیة الجاریة هناك

وال النظـــام اســـتطاع حســـم  ،تخریبـــًا وقـــتالً لیمعنـــوا  درجـــة إخـــالء الســـاحة لإلرهـــابیینإلـــى 
  . ین وٕایرانفر له من مساعدات من لبنانیاالمعركة لمصلحته بالرغم من كل ما تو 

لعـــل تنصـــیب . مـــن الصـــالة إلنقـــاذه أكثـــرإلـــى  المشـــهد خطیـــر ولبنـــان یحتـــاج
المفتــي الجدیــد یعیــد تشــكیل القمــة الروحیــة اإلســالمیة المســیحیة فتنعقــد مجــددًا وتطلــق 

السیاســـیین فیجتمعـــون علـــى الحـــق بـــدًال مـــن فـــي نـــداًء صـــارخًا لإلنقـــاذ عـــلَّ ذلـــك یـــؤثر 
  . هم الدائم على الباطلاجتماع
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   (*)"أديان"بارقة أمل من مؤسسة 
  

أولـي إلیـه فـي أو  بین اللبنانیین حول الدور الذي أواله حزب هللا لنفسه اتفاقال 
وكلمــا اقتربــت الحرائــق مــن لبنــان كمــا جــرى فــي  ،الحــرب الــدائرة فــي ســوریا منــذ بــدایتها

درج هــل حــزب هللا قــد اســت. عرســال وبریتــال تصــاعدت وتیــرة النقــاش حــول هــذا الــدور
سـوریا أم أن هـؤالء یقومـون بحـرب وقائیـة إلى  لبنان بذهاب مقاتلیهإلى  الحرب السوریة

  !! لحمایة لبنان ومنع الحرائق من أن تأتي إلیه؟

 األفرقـاءأن مواقف ما دامت أیة نتیجة إلى  هذا النقاش ال نهایة له ولن یفضي
اخلي الـذي ال بارقـة أمـل فـي اللبنانیین ال تزال بمعظمها منقسمة بـین فریقـي الصـراع الـد

القـائم بـین السـنة  نقسـامواألهـم ولعلـه األخطـر یصـب فـي اال ،كسره والتخفیف مـن حدتـه
وكـان مـن نتیجتهـا . والشیعة ویتردد صداه في ساحات المواجهة القائمة في هذا المشرق

فحـة هـا إال عـن طریـق مكاتوقوع الفتن والعملیات اإلرهابیة المتنقلة التي ال یمكـن مكافح
إلــى  الفقــر والجهــل والعمــل علــى التربیــة المواطنیــة وشــرح حقیقــة الــدین الســمح وصــوالً 

  . اإلصدارات والكتب والمنشورات للتوعیة والتثقیف

الحـت بارقـة أمـل مضـیئة بمبـادرة  ،وفي هذا المشهد المظلـم وفـي السـیاق نفسـه
ید یجمع علـى باألمس منها نسخة من إصدار جد تسّلمتقامت بها مؤسسة أدیان التي 

جنــب لوغوهـات دائــرة التعلــیم الــدیني فـي دار الفتــوى اللبنانّیــة مــع هیئــة إلــى  غالفـه جنبــاً 
التبلیغ الدیني في المجلس اإلسالمي الشیعي األعلى مع المصلحة التربویة والدینیة فـي 
المجلــس المــذهبي لطائفــة الموحــدین الــدروز مــع مجلــس كنــائس الشــرق األوســط الــذي 

  .لكنائس المسیحّیة من كاثولیك وأرثوذكس وبروتستانتیضّم مختلف ا
                                        

  .9/10/2014صوت لبنان،   (*)



 126

دور المســـیحیة واإلســـالم فـــي تعزیـــز المواطنـــة : "للنظـــر الفـــتوعنـــوان الكتـــاب 
مــوارد للتربــویین والخطبــاء والوّعــاظ عــن قــیم قبــول اآلخــر والعــدل واحتــرام : والعــیش مًعــا

  ".القوانین والعهود

حیـث اعتـدنا فـي الفتـرة األخیـرة  للنظـر بشـكله ومضـمونه،الفـت إّنه فعـًال لعمـل 
ومع هذه األجواء المشحونة اقتصار التعاون بین المؤسسـات الدینیـة والمذهبیـة الرسـمیة 
فــي لبنــان علــى اللقــاءات والقمــم الروحّیــة وٕاصــدار البیانــات التــي قّلمــا تجــد لهــا أحیانــًا 

رًقـا ممّیـًزا فـي جـدار أمـا هـذا اإلصـدار الجدیـد فیشـّكل خ. آلّیـات تنفیذّیـةأو  أبعاًدا عملّیة
الشــیعي مــن ناحیــة ونقیًضــا  –األزمــة، ویقــّدم نموذًجــا بعیــًدا عــن أجــواء الصــراع الســني 

لمنطــق الحمایــة وحلــف األقلّیــات مــن ناحیــة أخــرى، إذ یجمــع جمیــع الطوائــف والمــذاهب 
ــة،  ــا ضــمن التربیــة الدینّی ــة فــي مشــروع مشــترك لتعزیــز قــیم المواطنــة والعــیش مًع اللبنانّی

وســیطلق هــذا اإلصــدار فــي  .ا یكمــن أیًضــا التحــّدي الــذي نجــح الكتــاب فــي تخّطیــهوهنــ
  . احتفال رسمي یوم السبت القادم في مناسبة تجمع رجال دین من مختلف المذاهب

تحقیق هـذا اإلنجـاز عنـدما نـرى بـأّن مـن یقـف وراءه هـي  حیالیخّف استغرابنا 
دة والجریئة، تجمع الطوائـف حـول طاولـة مؤّسسة أدیان، التي اعتدنا على مبادراتها الرائ

العمل الجّدي المشترك، وتقّدم لنا كـّل فتـرة نموذًجـا جدیـًدا مـن الحـوار الفّعـال بعیـًدا عـن 
   .السجاالت العقیمةأو  المجامالت

ربـي للحـوار هذه رسالة لبنان التي تعمل لها أدیان ومؤسسات أخـرى كفریقنـا الع
ولیس كما یصور الـبعض مواجهـة  ختالفلال اً احترامع و للتنوّ  اً اإلسالمي المسیحي حفظ

بین السنة والشیعة وال بین المسلمین والمسیحیین، نأمل أیها السادة ان نكـون علـى قـدر 
  !! هذه الرسالة
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  (*)املوّحدون الدروز أمام هجمة التطرّف والتكفري
  

إلـى  أكثرفي زمن داعش والنصرة وتصاعد لغة التطرف والتكفیر تبرز الحاجة 
إبـــراز الخصوصـــیات التـــي تحفـــظ هویـــة الجماعـــات الدینیـــة التـــي یتشـــكل منهـــا المشـــهد 

  .الطوائفي في المشرق العربي
یهدد التطرف هذه الجماعات في وجودها المـادي واألهـم فـي حضـورها الثقـافي 

ـــر وكـــذلك ســـائر . يجتمـــاعوالحضـــاري واال ـــد عـــانى مســـیحیو العـــراق وســـوریا التهجی لق
واألكراد حملوا السالح للدفاع عـن وجـودهم . ین والشبك وسواهمیزیدكاألاألقلیات الدینیة 

ولـــرد الخطـــر عـــن اقـــتالعهم وهـــم یحظـــون برعایـــة دولیـــة كمـــا هـــو ظـــاهر مـــن مســـار 
وفـــي ظـــل الصـــراع الجـــاري فـــي ســـوریا واألحـــداث التـــي أصـــابت الموحـــدین . األحـــداث

ر الداهمـة علـیهم الدروز في أرضهم فـي جبـل العـرب وكـذلك فـي قـرى الجـوالن والمخـاط
فـي وادي التــیم أسـوة بمــواطنیهم المســیحیین والمسـلمین ســنة وشـیعة تتصــاعد المطالبــات 

  . نهم نسالخفي المجتمع عوض اال ندماجوالدعوات للمزید من اال
والموحدون الدروز فرقة دینیة نجحت في الحفـاظ علـى وجودهـا علـى مـدى األلـف 

یات في كثر جزءًا من األ جتمعهم وقد كانوا دوماً سنة الماضیة نتیجة حكمة قیادتهم وحنكة م
دفــــاعهم عــــن قضــــایا العروبــــة واإلســــالم فهــــم حمــــاة الثغــــور، ثغــــور االمبراطوریــــة العربیــــة 

وأرســوا قواعــد  ،اإلســالمیة تعــاونوا مــع الممالیــك لصــد هجمــات الصــلیبیین والمغــول والتتــر
الطیــب الــذكر أنهــم أرســوا لبنــان الرســالة زمــن األتــراك حتــى قــال عــنهم األب یــواكیم مبــارك 

  . الفكرة اللبنانیة أي إقامة دولة ذات سیادة یجتمع فیها طوائف متعددة
  ضـــاءفالإلـــى  إننـــي مـــن القـــائلین أن الـــدروز هـــم فئـــة إســـالمیة تنتمـــي طـــائفتهم
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م خصوصـــیات مذهبیـــة هفهـــم مســـلمون باالنتمـــاء والنشـــأة ولكـــن لـــدی. اإلســـالمي الرحـــب
هــم أقلیــة ولكــن لــیس . علیهــا او ن الــدروز قــد ترّبــو لموحــدامــا دام ودینیــة یجــب أال تضــیع 

لـــدیهم عقـــدة األقلیـــة بـــل لـــدیهم بشـــكل واضـــح ردة فعـــل األقلیـــات فـــي حفـــظ الوجـــود ورد 
  . االعتداء والدفاع عن األرض والعرض

وشــیوخ الــدین فــي بنــي معــروف یقیمــون الشــعائر اإلســالمیة فــال حاجــة فــي كــل 
والمجتمـع . الشـعائر تغیـب عـنهم وهـم یتجاهلونهـاوكـأن هـذه  ،ذلـكإلـى  مناسبة لدعوتهم

مــن الطوائــف اإلســالمیة فــي لبنــان وبالقــدر  اً الدرزیــة جــزء اعتبــارالــدرزي حــریص علــى 
نفسه هم حریصون على إبراز خصوصیتهم التي شكلت عبر التـاریخ جـزءًا مـن هـویتهم 

  . الثقافیة

میــة فــي مصــر األلــف ســنة بعــد إطــالق الــدعوة الحاك ىلقــد اســتمر الــدروز حــوال
لسـبب مـن دورهـم التـاریخي فـي حمایـة اإلسـالم والعروبـة دون أن  سـتمرارواسـتطاعوا اال

یـــات كثر یشـــعروا لمـــرة أنهـــم أقلیـــة فـــي هـــذا العـــالم الرحـــب بـــل كـــانوا دومـــًا جـــزءًا مـــن األ
 ... وقــد شــد عصــبهم تعرضــهم دومــا لالضــطهاد والتنكیــل فــي السیاســة وٕالــى. الحاكمــة

وهــم لهــذا الســبب مجتمعــون الیــوم صــفًا . ن رابــط العصــبیة أقــوىالتزویــر فــي الــدین فكــا
أنهم في  الشدة وحدة واحدة ال یقوى أحـد  اعتبارواحدًا ال تفرقهم سیاسة وال حزبیة على 

وهـم إزاء المخـاطر الحاضـرة یقفـون وقفـة  ،العبـث بـه مهمـا عـال مركـزهأو  على اختراقهـا
بتصاعد التطـرف الـدیني الـذي ال یقتصـر  الرجل الواحد یراقبون المشهد المأسوي الراهن

علــــى المســــلمین وحــــدهم بــــل أیضــــًا التطــــرف الــــدیني الیهــــودي فــــي إســــرائیل والتطــــرف 
المسیحي فـي بعـض الغـرب، تعـرض األقلیـات المسـیحیة لضـمور الـدور وتنـاقص العـدد 

وعلــى الصــعید المحلــي فــائض القــوة لــدى الــبعض بمــا ینبــئ . وأحیانــًا التنكیــل والتهجیــر
ر معنــى لبنــان الــذي عملــوا لمصــلحته منــذ بدایــة دورهــم التــاریخي اللبنــاني أي منــذ بتغییــ

  . القرن السادس عشر

مـن تنـوع طـائفي  اً مؤلفـو فـي هـذه المنطقـة،  اً لبنان كونـه فریـدإلى  یتطّلع الدروز
تتــداول فیــه الســلطة . ویمــنح الطوائــف الضــمانات فــرادنظامــه یقــر الحقــوق لأل ،ومــذهبي

یــــؤمن بالمناصــــفة بــــین المســــلمین . احتكــــار القــــرار مهمــــا عــــال شــــأنهوال یســــتطیع أحــــد 
. والمسیحیین ویعطـي كـل طائفـة حصـتها فـي تشـكیل السـلطة واإلدارة والقضـاء والجـیش
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العروبــة بمعناهــا الحضــاري والثقــافي ولــیس بمــدلوالتها اإلیدیولوجیــة إلــى  ینتمــي وطــنهم
كمــا یــؤمن بــدور للمســیحیین . یاً ویشــكل فیهــا اإلســالم عنصــرًا مكونــًا ولــیس مكونــًا حصــر 

فیـــه بغـــض النظـــر عـــن العـــدد والفاعلیـــة ذلـــك أنـــه إن كـــان للبنـــان مـــن معنـــى فهـــو بهـــذا 
الوجود المسـیحي الـذي یتشـارك معهـم فیـه الموحـدون الـدروز الهمـوم والهـواجس والسـیما 

  .الحیاة المشتركة في الجبل

دولـة لهـم هـو  ن إثارة البعض لموضوع رغبـة بعـض الـدروز فـي إقامـةإمن هنا 
ما مؤتمنـون وإ ما مأجورون إجوها في هذا الوقت بالذات هم أطروحة تاریخیة بالیة ومروّ 

إنهـــم لـــم یقـــرأوا التـــاریخ عنـــدما رفـــض . علـــى دور إســـرائیلي یمعـــن فـــي تفتیـــت المنطقـــة
المغفور لـه سـلطان باشـا األطـرش إقامـة دولـة درزیـة مطالبـًا بدولـة عربیـة سـوریة واحـدة 

الـوعر الـذي دونـه  هـذا المسـار فـيوهكذا دأبـت القیـادات الدرزیـة . ائفتضم جمیع الطو 
  !!!أصلح هللا النافخین في بوق الفتنة لعلهم یتقون هللا في شرهم. عقبات كثیرة
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  (*)القّمة الروحية والعودة إىل قيم العيش الواحد
  

 القمة الروحیة التي عقدت الیـوم فـي بكركـي بحضـور رؤسـاء الطوائـف اللبنانیـة
وبـــدعوة مـــن غبطـــة البطریـــرك الكاردینـــال مـــار بشـــارة بطـــرس الراعـــي وحضـــور ســـماحة 

ـــان  ـــد اللطیـــف دری ـــدكتور عب تحمـــل أبعـــادًا مختلفـــة عـــن للمـــرة األولـــى المفتـــي الشـــیخ ال
  . التوقیت والمضمونمن حیث سابقاتها 

ففي الوقت الذي یستفحل خطر اإلرهاب علـى لبنـان بجمیـع فئاتـه  ،أما التوقیت
یــــة والعســــكریة وجیشــــه الــــوطني تــــأتي القمــــة الروحیــــة إلعــــالء األمنوأجهزتــــه وطوائفــــه 

الصوت مجددًا وبصورة حاسمة ورادعـة لتأكیـد ثوابـت الوحـدة الوطنیـة والعـیش المشـترك 
  . اإلرهابیة ونزع الصفة الدینیة عنها عمالورفض األ

ت انقســاموأمــا المضــمون ففــي بیانهــا دعــوة حاســمة للسیاســیین للتعــالي علــى اال
الفئویـــة والطائفیـــة لـــدرء الفتنـــة ولكـــن أیضـــاً وخصوصـــًا إلعـــادة تكـــوین الســـلطة ابتـــداًء 

تركیبة السلطة ودعـم الجـیش لحمایـة إلى  رئیس جدید للجمهوریة یعید المیثاقیة انتخابب
الـذاتي وااللتفـاف حـول الدولـة ومؤسسـاتها كـركن ضـامن  األمنالوطن والدین ونبذ فكرة 

إنهـا دعـوة مـن أعلـى المرجعیـات الدینیـة اللبنانیـة . ًا وطوائـفأفـراد وحید للبنـانیین جمیعـاً 
فــي مواجهــة األخطــار التــي تحــیط بــالوطن  لالتحــادلجمیــع األحــزاب والفئــات السیاســیة 
مع األمل بأن یتجاوب السیاسیون مع هـذه الـدعوة . وتهدد كیانه وبالدولة وتهدد وجودها

األنانیـــات الشخصـــیة والحســـابات الفئویـــة  إلنقـــاذ لبنـــان مـــن الفتنـــة والمحـــن والترفـــع عـــن
  . الضیقة عّلنا نجتاز هذه المرحلة بأقل األضرار الممكنة

وقد صبت جولة األسـتاذ ولیـد جنـبالط علـى منـاطق عالیـه والشـحار وسـاحلهما 
  وراشــیا وحاصــبیا لتؤكــد علــى ضــرورة التنبــه لمــا ُیحــاك ضــد الــوطن مــن مــؤامرات ولعــدم 
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  . ربوع الوطنإلى  مجدداً استدراج الحروب العبثیة 
یـــین المخطـــوفین هـــي مهمـــة وطنیـــة تتجـــاوز األمنإن اإلفـــراج عـــن العســـكریین و 

. االنتماءات الطائفیة والمذهبیة لكل عنصر لتشكل أساسًا وطنیًا یجتمع علیـه اللبنـانیون
 إلـىهم وتقطـع الطرقـات علـیهم لمـنعهم مـن سـعیهم أعمالفما ذنب اللبنانیین حتى تعطل 

الل؟ فاللبنـانیون جمـیعهم یلتفـون حـول هـذه القضـیة الوطنیـة فمـا بـال الـبعض الرزق الح
  !!القصاص بمثل هذه الممارساتبهم ینزل 

قـیم إلـى  عتبـارلعل الكیان یتداعى أفال یستحق منا وقفة وطنیة جامعـة تعیـد اال
العــیش الواحــد الــذي عمــل لــه رهــط كبیــر مــن اللبنــانیین المتقــدمین بفكــرهم لحفــظ معنــى 

  ن الوطن النهائي لجمیع أبنائه؟ لبنا
ــــة أن تعیــــد  أفــــال تســــتحق هــــذه األخطــــار مــــن بعــــض القــــوى السیاســــیة المعطل
حساباتها الستكمال تكوین المؤسسات؟ ومن بعضها اآلخر أن تعید النظر بمواقفها فـي 

  حربها خارج لبنان ضمانًا لحمایته؟ 
ث فلمـاذا نفضـل ما یجري في المشرق العربي من كوار بكل ذلك وٕاسرائیل تفرح 
أصــلح ! مصــلحته وننكــر علــى لبنــان حفــظ مصــالحهإال مصــلحة الغریــب الــذي ال یــرى 

  !مصالحها الضیقة إال هللا بعض المواقف التي تتغاضى عن مصلحة الوطن وال ترى
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   (*)امللهاة املبكية
  

رئیس جدیـد  انتخابفمن جهة یفشل النواب في عقد جلسة : المشهد النیابي مریب
ومن جهة  ،انقضاء والیة الرئیس سلیمان ونصف الشهر علىیة بعد خمسة أشهر للجمهور 

القضـــایا األساســـیة خصوصـــًا حـــول ثانیـــة تســـتمر الســـجاالت السیاســـیة بـــین الكتـــل النیابیـــة 
وحمایة الوطن والتصدي لالعتداءات على الحدود والمالحقات القضائیة وحتـى إن  األمنك

وسـائل اإلعـالم خـالف بـین هـذا إلـى  أنفسهم فیتسربأعضاء الحكومة  تستثنِ الخالفات لم 
  . الوزیر وذاك وسجال علني بین آخرین

ومن جهة ثالثة جلسة نیابیة لم تتجـاوز الربـع السـاعة لتجدیـد أعضـاء هیئـة مكتـب 
  . المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان النیابیة

ن جدیـد المجلـس مـ اجتمـاعتكاد تكون هذه الجلسة التمهید للمسرحیة المقبلة حـول 
التمدید لوالیته بما یكّمل التمدید األول فتصـبح والیـة النـواب أربـع سـنوات جدیـدة أي  مرارإل

ات النیابیــة یعیــد نتخابــوالیــة كاملــة لمجلــس غیــر منتخــب وفشــل فــي إقــرار قــانون جدیــد لال
  . صطفاف السیاسي القائمتشكیل السلطة بكسر اال

أما الصخب فهو سـخط . اكیرافق هذه المسرحیة صخب من هنا وضجیج من هن
والضـجیج هـو غبـار  ،د لنفسـهاالمجتمع المدني على هذه الطبقة السیاسیة الفاشلة التي تمـدّ 

ــانیون تثیــره  بعــض الكتــل النیابیــة التــي تــدعي معارضــتها لفعــل التمدیــد ونحــن نعــرف واللبن
ول فعـل جمیعهم یعرفون أن الكتل النیابیـة جمیعهـا متواطئـة فـي السـر متمـایزة فـي العلـن حـ

حـول قبولـه التمدیـد وكأنـه یمـدد آلخـرین ولـیس لنفسـه " یقّلـد النـاس جمیلـة"بعضـهم . التمدید
  . ویتغاضى عن االنتهاك الصارخ لمبدأ تداول السلطة الذي یشكل ركیزة النظام الدیمقراطي

                                        
  .23/10/2014صوت لبنان،   (*)
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ر مراجعـة المـواطن تعذّ إلى وبالنظر  ،من هنا تفكر بعض أوساط المجتمع المدني
ي بالطعن في قـانون التمدیـد بعـد صـدوره وعـدم اختصـاص مجلـس شـورى للمجلس الدستور 

العـالمي لحقـوق  عالنلعلة خرق النواب اإل نسانتقدیم مراجعة لمجلس حقوق اإلفي  الدولة
بخصـوص الذي شارك لبنان في صوغه والتزمه في مقدمة الدسـتور  1948العام  نساناإل

  . ات دوریة نزیهةانتخابإجراء 
وجـــدوى مثـــل هـــذه الشـــكوى وســـواها ممـــا یلجـــأ إلیـــه  اعلیـــةفوبغـــض النظـــر عـــن 

ـــد  ،المرشـــحون المتضـــررونأو  المواطنـــون والفشـــل المتمـــادي فـــي نفســـه فـــإن إجـــراء التمدی
فقـد حـان للبنـانیین أن  ومیثاقیـاً  ووطنیـاً  رئیس الجمهوریة مـع مـا یرمـز إلیـه دسـتوریاً  انتخاب

لطبقـة السیاسـیة التـي اسـتولت علـى متى هذا التغاضي عن سلوك هـذه اإلى  یسألوا أنفسهم
هــا بــل هــي تمعــن فــي إفقــار النــاس ازدهار مقــدرات الــبالد ویــا لیتهــا تحســن إدارتهــا وتحقــق 

  . واللعب على عواطفهم والتالعب بمصالحهم
باألمس قطعوا قنوات الحوار وقطعوا أوصال البلد ولم یستوعبوا أن الحوار في بلـد 

ه یومیــًا لكــي تســتمر الحیــاة الوطنیــة ویحــافظ نتاجــإمتنــوع مثــل لبنــان هــو خبــز یــومي یجــب 
بــین  تــأجیج الصــراع السیاســي وقســموا البلــد عمودیــاً إلــى  فتــدرجوا منــه. علــى الســلم األهلــي

كان هم كل . فئتین ال تلتقیان حتى ولو كان الخطر الداهم هو زوال البلد ودمار الجمهوریة
االنتصــار لفكرتــه حتــى ولــو كــان  فریــق تعریــة الفریــق اآلخــر إللحــاق الهزیمــة بــه وتحقیــق

تـدمیر اآلخـر إلـى  الحـرب الفكریـة التـي تهـدفإلى  وانتقلوا بسرعة. الثمن حربًا أهلیة جدیدة
. وضرب الجسور وٕافناء الخصم حتى ولو كان ال ذنب له ولو دفع الشعب اللبناني ثمنًا له

إفنـاء إلـى  تهـدفنحن منذ سنوات نعیش في هذه المرحلة أي مرحلة الحروب الفكریـة التـي 
  . اآلخر واالنتصار علیه بكل الوسائل

دور فاعل للمجتمع المدني لكي یعتـرض بقـوة ضـد هـذه إلى  من هنا تبرز الحاجة
 سـقاطالدوامة التي أدخلت البالد فیها ولكي یعزز التواصل بین فئاته الطائفیة والمناطقیـة إل

د یهــدّ  مقیتــاً  طائفیــاً  یلــبس لبوســاً والتخفیــف مــن هــذا االســتقطاب الفكــري الــذي  نقســامهــذا اال
  . الفتنةإلى  نزالقباال

فشــــل فــــي تحقیــــق . رئــــیس ویهرولــــون للتمدیــــد ألنفســــهم انتخــــابیعجــــزون عــــن 
  . على المصالح الفردیة والطائفیة اجتماعالمصلحة الوطنیة و 

  !!!ألم یحن الوقت لوقف الملهاة المبكیة
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  (*)جبهة واحدة ضد الخطر
  

المجلـس النیـابي للتمدیـد لنفسـه،  اجتمـاعر ولم یكن مفاجئـًا صار المدّبر المنتظ
لتصــبح والیــة المجلــس النیــابي  األولن مــدة التمدیــد تــتمم التمدیــد أكمــا لــم یكــن مفاجئــًا 

مســتكملة بــأربع ســنوات جدیــدة یقضــیها النــواب علــى الــرغم مــن إرادة النــاخبین الرافضــة 
إلى  الوكالة المعطاةبوقراطیة ویضرب الدیم صولنه یتجاوز األبجموعها لهذا التمدید أل

فــــإذا بهــــؤالء . عــــرض الحــــائط لمــــدة أربــــع ســــنوات فقــــطلتمثــــیلهم النــــاخبین مــــن النــــواب 
  .الناخبین یرون نوابهم بالرغم من إرادتهم یمثلونهم لمدة ثمان سنوات

إجمـاع فـي المجلـس كنـا لـتم رضـة لهـذا التمدیـد االنیابیـة المعالكتـل ولوال إحـدى 
  . رئیس جدید للجمهوریة نتخابال یتمنتمنى لو 

رأس  انتخـــاباخبین مـــن نـــفمـــاذا كـــان یمنـــع هـــؤالء النـــواب المغتصـــبین إلرادة ال
  ! الجمهوریة؟ استمرارللبالد لضمان 

فره القد تجاوز المجلس النیابي بهذا التمدیـد القسـري معیـار الضـرورة الواجـب تـو 
المجلس النیابي قد اعتمـد  أنید لو لتبریر التمدید، وكان باإلمكان تفهم دواعي هذا التمد

سـتثنائیة شـرحها قـانون التمدیـد، ولكـن الصـفقة اهذا المعیار وبرر هذا اإلجـراء بظـروف 
السیاســـیة التـــي جمعـــت الكتـــل النیابیـــة الكبـــرى هـــي التـــي ال تســـأل رأي النـــاس الـــذین ال 

ـــة وغیـــر الشـــرعیة، وحتـــى تبریـــر  ـــایســـألونها عـــن تصـــرفاتها غیـــر القانونی یس نقـــالب رئ
األقصــى لــه، إلــى اإلمــرار وى للتمدیــد صــالمجلــس بــین لیلــة وضــحاها مــن المعارضــة الق

رئیس المجلس ومكتب المجلس یفضـل التمدیـد،  انتخابهذا فضًال عن تجاوز موضوع 
  . فشمل التمدید الجمیع دون مساءلة
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رئــیس جدیــد  انتخــابإذًا نحــن إزاء مجلــس ال صــفة شــرعیة لــه إن لــم یســتعجل 
هـل ألنـه . تمدیـد والیتـهإلى  فعلى ماذا یكافأ المجلس النیابي الحالي لیصار. ةللجمهوری

أقــر الحســابات المالیــة المتراكمــة منــذ عشــر ســنوات دون إقــرار قطــع الحســابات فصــار 
موال العامة وٕانفاقها دون غطاء تشریعي، أم لعجزه عن إقرار الموازنات المالیـة تبدید األ

 أم لفشـله المتواصـل ،عن مساءلة الحكومات المتعاقبـة م ألنه تخّلىأللسنوات الماضیة، 
أم  ،ات التشــــریعیة وعــــد بهــــا المــــواطنین منــــذ ســــنواتنتخابــــإقــــرار قــــانون جدیــــد لالفــــي 

  ستخراج النفط والغاز من المیاه اإلقلیمیة؟ لتضییعه الفرص ال

لهـذا كلـه یكافـأ هـذا المجلـس النیـابي الـذي یشـغل المرتبـة األولـى فـي المجــالس أ
  ؟ ستقالللة منذ االالفاش

لجـــیش ل لقـــد ظهـــرت بارقـــة امـــل فـــي توقیـــع بروتوكـــول الهبـــة الســـعودیة الكریمـــة
ن تسلیح الجیش یضمن صموده فـي معركتـه الطاحنـة بوجـه اإلرهـابیین اللبناني، ذلك أل

هلــي بجعلــه القــوة المســلحة الــذین یتحركــون داخــل الــبالد وعلــى حــدوده ویحفــظ الســلم األ
  . لى ما عداهاالرئیسیة التي تقوى ع

وتســــلیح الجــــیش عبــــر الهبــــة الســــعودیة یغطــــي عجــــز المجلــــس النیــــابي أیضــــًا 
علــى الجــیش  تفــاقاال أنفــي هــذا المضــمار، ذلــك  اوالحكومــات المتعاقبــة فــي تقصــیره

تقــــوم بــــه الســــلطات الحكومیــــة  أنســــتثمار األهــــم الــــذي یمكــــن هــــو اال یــــةاألمنوالقــــوى 
ــانیین واأل زدهــارواالســتقرار هــو مفتــاح اال األمــن أنذلــك . ةوالتشــریعی  جانــبویتــیح للبن

ســـــتقرار االیحفـــــظ  األمنفـــــ. زدهـــــارعـــــات المختلفـــــة بمـــــا یحقـــــق االاطالتوظیـــــف فـــــي الق
وخــــالف ذلــــك عــــدم اســــتقرار وبالتــــالي تراجــــع جمیــــع  زدهــــاراالإلــــى  ســــتقرار یــــؤديواال

ن لعجـز عـل یة والمالیـة وخنـق سـبل العـیش عـدا عـن تعـریض الـبالدقتصـادالمؤشرات اال
  . عتداءات والتحدیات الخارجیةاال ةمواجه

فـــي هـــذا الجـــو المحمـــوم تنشـــغل المجموعـــات الدینیـــة بحفـــظ وجودهـــا فـــي ظـــل 
موجـــات التكفیـــر والتهجیـــر التـــي تصـــیبها فـــي العـــراق وســـوریا والتهدیـــدات المســـتمرة فـــي 

ن حفـظ الوحـدة الوطنیـة بـی أهمیـةلبنان الذي لیس بمنأى عنها إن لم تِع القوى السیاسـیة 
لقـــد كانـــت  .خطـــار اآلتیـــة مـــن الخـــارجصـــین الوضـــع الـــداخلي إلبعـــاد األحاللبنـــانیین وت
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هــا أفرادضـمانة هـذه المجموعــات وجـود الدولـة الوطنیــة التـي تقـر بالمواطنیــة كـرابط بـین 
والواجبـات علـى أسـاس  وققـلحاكافلـة و للوجـود والضامنة هؤالء بالدولة الحاضنة وتعلق 

فــي ســوریا والــوهم الــذي أو  أن ســقوط الدولــة إن فــي العــراق إال. مــن المســاواة والشــراكة
حاضـــرها ومصـــیرها بشـــأن یصـــیب الدولـــة فـــي لبنـــان یزیـــد مـــن قلـــق هـــذه المجموعـــات 

ونصـف مثلة متعددة إن في سوریا حیث ضـربت الحـرب المسـتمرة منـذ أربـع سـنوات واأل
ٕان اسشــتعر الصــراع بــین الســنة والشــیعة و حیــث فــي العــراق  وأالنســیج الــوطني،  الســنة

ـــداهم ـــه المجموعـــات  علیهمـــا معـــاً  الفریقـــان ربمـــا متـــأخرین الخطـــر الواحـــد وال الـــذي تمثل
  . تهجیر المسیحیین والتنكیل بسائر األقلیاتإلى  دى ذلكوقد أ. التكفیریة

كل ذلك یقلق الدروز في هذه المنطقة حیث وجودهم التاریخي في أرضـهم أصـبح 
ال ینفـــع معهـــا إشـــهار الشـــعائر الدینیـــة اإلســـالمیة  مهـــددًا مـــن المجموعـــات المتطرفـــة التـــي

وبعـض هـذه المجموعــات ال دیـن لهـا مــا یسـتوجب التشــاور بـین قیـادات الطائفــة فـي ســوریا 
  . سبل مواجهة هذه األخطار على الوجود الحر في األرض بشأنولبنان 

إلــى هــذه المهمــة  انتقــالیــؤدي إلــى إن ضــعفت الدولــة الضــامنة للوجــود الحــر 
مصیرها بیدها للدفاع عن وجودها أوًال بتوحید الكلمـة والصـف خذ عات الدینیة ألالمجمو 

وتقــدیم مصــلحة حفــظ الوجــود علــى ســائر المصــالح السیاســیة التــي تصــبح ال قیمــة لهــا 
وثانیـًا بتـوفیر إمكانیــات الـدفاع عــن الـذات، ونأمــل  ،عنـد استشـعار الخطــر علـى الوجــود

ة ضمانة لحفظ الوجود الحر للمجموعات الدینیـة ان یكون تسلیح الجیش بالهبة السعودی
 مســألة الــدفاع بنفســها عــن هــذا الوجــودعــن أخــذ فــي لبنــان بمــا یغنــي هــذه المجموعــات 

  . على عاتقها

فـي جبهـة واحـدة ضـد الخطـر  لالتحـادجمیع المجموعات الدینیة إلى  إنها دعوة
ــداخلواالتحــاد فــي  لحة الشخصــیة هــل یســمع مــن ال یــزال مصــرًا علــى تقــدیم المصــ. ال
  !! على ما عداها

تمدیـــد بـــل تجـــري إلـــى  حـــدثتكم مـــن لنـــدن حیـــث ال یحتـــاج مجلـــس العمـــوم فیهـــا
  . علنا نقتدي بالتجارب الناجحة عوض تعلقنا بالنماذج الفاشلة. ات بانتظامنتخاباال
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  (*)لقاء فيينا يؤكد اعتامد أسلوب الحوار
  

ســـم الـــدین عنـــوان لقـــاء مســـلمون ومســـیحیون متحـــدون معـــًا لمواجهـــة العنـــف با
مركـــز المرجعیـــات الدینیـــة فـــي الشـــرق األوســـط الـــذي ینعقـــد فـــي فیینـــا حالیـــًا بـــدعوة مـــن 

ــدیانات والثقافــاتأالملــك عبــد هللا بــن عبــد العزیــز العــالمي للحــوار بــین  والــذي  ،تبــاع ال
جمـــع بطاركـــة ومفتـــین وممثلـــین عـــن بطاركـــة وســـائر المرجعیـــات الدینیـــة مـــن الطوائـــف 

  . یضاً أاألزیدیین والتركمان واألكراد والشبك والدروز المختلفة ك
  : ثالثة محاور علىوقد تركز اللقاء 
ي والثــــــاني اإلعــــــالم والثالــــــث التربیــــــة علــــــى الحــــــوار جتمــــــاعاألول التــــــرابط اال

  . والمواطنة
لقــــد طغــــت الصــــراعات المؤلمــــة الجاریــــة فــــي منطقــــة المشــــرق العربــــي علــــى 

یها الذین أجمعـوا علـى شـجبها أینمـا وقعـت وبخاصـة مداخالت المرجعیات الدینیة وممثل
العنـف المرتكـب باسـم  وخصوصـاً وأكدوا رفضهم العنف بكل أشكاله  ،في سوریا والعراق

الــــدین انطالقــــًا مــــن اإلیمــــان بــــأن العنــــف المتزایــــد هــــو تــــدمیر لجمیــــع أســــس التماســــك 
كمـــــا رفضـــــوا االضـــــطهاد الـــــذي تتعـــــرض لـــــه جمیـــــع مكونـــــات المجتمـــــع  ،يجتمـــــاعاال

  . واألزیدیین والتركمان والشبك ینخصوصًا المسیحی
مـــــا یتعـــــرض لـــــه اإلســـــالم جـــــراء وقـــــد علـــــت أصـــــوات المرجعیـــــات اإلســـــالمیة 

مـــا تقـــوم بـــه بعـــض جـــراء مهم وقـــیمهم ودورهـــم الحضـــاري یوالمســـلمون مـــن تشـــویه لتعـــال
الجماعــــات المتطرفــــة التــــي اســــتخدمت الــــدین لتبریــــر أفعالهــــا مــــن قتــــل وتــــدمیر بحــــق 

  . وغیرهمالمسلمین 
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وقد أّكد اللقاء الذي حضره أیضًا ممثلون عن منظمات حكومیة وغیـر حكومیـة 
 إنسـانحـق كـل : وممثلون عن منظمات المجتمع المدني علـى الـرابط المشـترك أال وهـو

  . أن یتبع معتقده دون الخوف من القتل والدمار
قــــدیر هللا العلــــي الإلــــى  مــــن هنــــا رفعــــت المرجعیــــات الدینیــــة الــــدعاء المشــــترك

حمــل المســؤولیة التاریخیــة فــي ظــل الظــروف العصــیبة وأعلنــوا بصــوت علــى عضــدهم لی
  :مبادئ ومبادراتبجملة واحد االلتزام 

منهـا اعتمـاد أسـلوب الحــوار كـأداة أساسـیة وفعالـة فــي حـل النزاعـات والخالفــات 
ة واإلدانة الصریحة والكاملة لما یتعرض لـه المواطنـون فـي العـراق مـن انتهاكـات جسـیم

ـــنفس البشـــریة نســـانلحقـــوق اإل ـــة فـــي  ،وحرمـــة ال هـــذین ووصـــف اللقـــاء الجـــرائم المرتكب
واســـتهجن القـــادة الـــدینیون دعـــم اإلرهـــاب وتمویلـــه  ،یةنســـانالبلـــدین بأنهـــا جـــرائم ضـــد اإل

النازحین من بیوتهم  وخصوصاً وأعلنوا تضامنهم مع المظلومین من جراء هذه األحداث 
 ،بیـوتهمإلـى  یدخر جهدًا في سبیل إعادتهمعلى أال لي وحضوا المجتمع الدو  ،وأوطانهم

دول الجـوار ومسـاعدة إلـى  كما طالبوا األسرة الدولیة إیجاد حل سریع ومناسب لالجئین
  . الدول المعنیة ومنها لبنان الذي یتحمل العبء األكبر

 إن رفض استغالل الدین في الصراعات السیاسیة واالستیالء علیه وعلى رموزه
لها مــن قبــل المتطــرفین كوســیلة للتفرقــة وســببًا للقهــر والظلــم كــان محــط إجمــاع واســتعما

الـذي أكـد تنـوع المنطقـة وقبـول التنـوع كسـمة تاریخیـة أنتجـت  ،المجتمعین في هذا اللقاء
ـــات الدینیـــة علـــى مبـــدأ  ـــاة مشـــتركة وشـــراكة كاملـــة فـــي المواطنـــة بـــین جمیـــع المكون حی

شـــاد اللقـــاء بتجربـــة العـــیش المشـــترك اإلســـالمي وقـــد أ ،المســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبـــات
والحریــات والتمســك  نســاناحتــرام حقــوق اإلإلــى  مــا شــابها ودعــامرغم الــالمســیحي علــى 

  . التوقف عن السعي من أجل بناء السالمأو  باألمل وعدم الوقوع في الیأس
لقد تولى المسلمون توضیح مفـاهیم اإلسـالم واسـتنكروا اسـتعماله مطیـة لتغطیـة 

مـــا یعانونـــه مـــن جـــراء هـــذه مســـمع المســـیحیون صـــوتهم وألمهـــم أاإلجرامیـــة و  عمـــالاأل
أن عبـرة التـاریخ فـي علـى الجمیـع علـى التمسـك باألمـل و وقـد أجمـع  ،اإلرهابیـة عمالاأل

  . كل الصعوباتمن رغم على الهذه الشراكة ستنتصر في النهایة 
  . حدثتكم من فیینا
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  (*)العظاملبنان الذي تغّنى به الفنانون و فتقده ن
  

فـي إقامـة دولـة لهـم لحفـظ یفشـلون اللبنـانیون و  ستقاللواحد وسبعون عامًا على اال
  . یحفظ وال الكیان ُیصان ستقاللالدولة لم تُبن فال االوما دامت . والكیان ستقاللاال

ـــیهم أن یعرفـــوا أن فمـــن  ـــة عل العبـــث بمصـــالح  اســـتمرارأمســـكوا بمفاصـــل الدول
المناصب واستباحة المال العام كمـا یجـري منـذ عشـر سـنوات  الدولة والزبائنیة في تولي

طوائـف : الحالة التي وصـلنا إلیهـاإلى  الدولةببالهدر حینًا وبالفساد أحیانًا كثیرة سیؤدي 
أقوى من الدولة وزعماء أنصاف آلهـة، فـراغ فـي المؤسسـات بعضـها كرئاسـة الجمهوریـة 

أبــــه لمشــــاریع واقتراحــــات القــــوانین بــــال رئــــیس وبعضــــها اآلخــــر مشــــلول شــــلًال تامــــًا ال ی
ال طیبـة رئیسـها واإلهمال، وحكومٌة شبه مشلولة لو المكدسة بالمئات في جواریر النسیان 

ونشــاط بعــض وزرائهــا فــي تحریــك المســتنقع الراكــدة فیــه مصــالح الشــعب الــذي ال یبــالي 
  . إال قلة من المسؤولین بها

السنوات في بعـض المسـالخ والفضیحة التي أعلنت وهي المتمادیة منذ عشرات 
كانــت كافیــة إلظهــار الواقــع الــذي یعیشــه المــواطن ومقــدار  ،ال ســیما فــي مســلخ بیــروتو 

وماذا فعلت بلدیة بیروت المتربع فیها منذ سنوات جهـات . العبث بحیاته وسالمة غذائه
عن إقـرار ولـو مبـالغ قلیلـة مـن إیـداعات البلدیـة الضـخمة والتي عجزت سیاسیة معروفة 

لمصــارف لصــرفها علــى إقامــة مســلخ جدیــد یعفــي المــواطنین مــن الــروائح الكریهــة فــي ا
  . العامةصحة بالضرار واإل

الصـورة الواقعیـة  عطـاءوأما الغذاء فما أذیع عن فسـاد بعـض منتوجاتـه كـاٍف إل
طلـــق هـــذه الحملـــة أفتحیـــة للـــوزیر الـــذي . الغـــذائي األمـــنلحـــال التـــي وصـــل إلیهـــا عـــن ا
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إال أن . بون معهــا فــي ســبیل حمایــة المــواطن مــن المــرض والســوءوللــوزراء الــذین یتجــاو 
ثمارها الطیبة یجـب أن تواكـب بجملـة تشـریعات مشـفوعة بـبعض  يهذه الحملة لكي تؤت
تمكــن المتالعبــین إلــى  ن الفــراغ التشــریعي یــؤدي فــي أحیــان كثیــرةإالقــرارات اإلداریــة إذ 

أو  ومهمــا یبلــغ الضــمیر. سحفــظ ســالمة النــاعــن مــن الهــروب مــن المســؤولیة الوطنیــة 
، فـــــإن ذلـــــك ال یغنـــــي عـــــن ترتیـــــب المســـــؤولیات وٕاشـــــهار الدولـــــة لســـــیف قلـــــة الضـــــمیر

السیاســیین الــذین یتخلفــون عــن القیــام بإن غیــاب المحاســبة فــي لبنــان بــدءًا . المحاســبة
إلــــى  ،رئــــیس الجمهوریــــة والتشــــریع فــــي المجلــــس النیــــابي انتخــــاببأبســــط واجــــبهم فــــي 
إلــى  ،دیــد مــنهم وظــائف غیــر وظــائفهم األصــلیة فــي خدمــة اإلدارةالمــوظفین الــذین للع

كــل  ،التــأخر فــي بــت الــدعاوى وبــت مصــیر الموقــوفین والتــأخر فــي محاكمــة المتهمــین
  . ن فقدان المحاسبة في آلیات النظام وعجز الدولة عن القیام بهامذلك ناتج 

قـانون التمدیـد  فـيالمجلس الدستوري الناظر في الطعن المقـدم إلى  وٕاننا نتطّلع
ــاة الدیمقراطیــة عــن طریــق قبــول علــى للمجلــس النیــابي  أمــل أن یعیــد قــراره انتظــام الحی

ات نیابیــة تطــیح كمــا هــو مؤمــل هــذا المجلــس انتخابــإجــراء إلــى الطعــن ودعــوة الحكومــة 
  . النیابي الذي یندرج في أعلى الالئحة عن المجالس النیابیة الفاشلة

والمراهنـات الجاریـة علـى  ،صف بالوضع اللبنانيلقد تعاظمت المشاكل التي تع
أو  المفاوضـات النوویـة بـین إیـران ومجموعـة الخمسـة زائـد واحـد فـي فیینـا بـاءت بالفشــل

انفــراج الوضــع إلــى  قــد یــؤدي تفــاقاالإلــى  ضــعف األمــل فــي الرهــان علــى أن التوصــل
عودیة ال تـــزال أن األمـــل فـــي الرهـــان علـــى أن العالقـــات اإلیرانیـــة الســـومـــا دام اللبنـــاني 

حـین إلـى  مجمدة وأن ال حسم لألوضـاع فـي سـوریا، فـإن الوضـع اللبنـاني سـیبقى معلقـاً 
الحكومـــة ووزرائهـــا لالنصـــراف عـــن إلـــى  مـــن هنـــا الـــدعوة. تغّیـــر الظـــروف فـــي اإلقلـــیم

االهتمـــام بالشـــوؤن السیاســـیة العامـــة طالمـــا ال یســـتطیع أي مـــنهم وال مرجعیـــة أي مـــنهم 
كـل واحـد إلـى  بالمهـام الموكلـةوالعنایة محیط وال تغییر أي معطى أوضاع الفي التأثیر 
إن . یــةنتاجنطــاق وزارتــه وهــذا یــدخل فــي إمكانیــة ومقــدرة كــل مــنهم علــى اإل فــيمــنهم 

الــوزیر هــو رأس الهــرم فــي كــل وزارة وانصــراف الــوزیر وتفرغــه للقیــام بعملــه فــي الــوزارة 
فكـم . یات والمهام المحـددة فـي القـانونلعمل وفق الصالحعلى ایحفز اإلدارة التابعة له 

مــن أمــر یمكــن للــوزیر أن یحققــه إن علــى صــعید الخــدمات األساســیة كالكهربــاء والمیــاه 
والهاتف والمیكانیك ومعالجة أزمة السیر والمجاري والصرف الصحي والمطامر والـدواء 
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تحقــق  التــي إن األمــورواالستشــفاء والغــذاء واألســعار وجــودة الخــدمات وســوى ذلــك مــن 
بعضـــها ُیـــدخل تحســـینات علـــى معیشـــة المـــواطن وعلـــى مســـتوى الحیـــاة فـــي لبنـــان لكـــي 
یســتعید هــذا البلــد بعضــًا ممــا فقــده نتیجــة اإلهمــال المتمــادي ووضــعه فــي مرتبــة متــأخرة 
بــین دول المحــیط حتــى الــدول التــي تشــهد حــاالت اضــطراب وعــدم اســتقرار إذ لــم یعــد 

ــ دان التــي كانــت لألمــس القریــب صــحارى خالیــة مــن بإمكاننــا أن نقــارن بــین لبنــان والبل
  . سواهاو الحیاة كدبي وسائر اإلمارات وقطر 

إلــى  األمــام ونوقــف العجلــة التــي تأخــذناإلــى  بمثــل هــذه اإلجــراءات المتواضــعة نخطــو
هــوذا لبنــان الــذي تغنــى بــه الفنــانون العظــام وهــو لبنــان الــذي نفتقــده نحــن الــذین . الــوراء

هـو لبنـان . اللبنـاني الطلیعـي والوحیـد الـذي كـان سـائدًا فـي المنطقـةعایشوا عمالقة الفن 
 ،الرحابنة والصافي الذین التحقـت بهـم فنانـة عمالقـة غنـت لبنـان وهـواءه وجمالـه واألرز

    . رحم هللا صباح
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أكرب تظاهرة إلعالن رفض العنف واإلرهاب باسم 
  (*)الدين

  
 إلـىولرجـال الـدین مـن إندونیسـیا في األزهر تجمع للمرجعیات الدینیة وممثلیهـا 

رفـض العنـف واإلرهـاب باسـم الـدین وتوضـیح صـورة  عـالنالمغرب فـي أكبـر تظـاهرة إل
اإلســـالم الوســـطیة المعتدلـــة وســـعیًا لتحســـین صـــورة اإلســـالم المخطـــوف وتأكیـــد التنـــوع 

  . ختالفوالتعدد وقبول اال
ي أفریقیـا في تونس بحث في حقوق األقلیات في منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال

طاولـــة الحـــوار بـــدعوة مـــن مركـــز األمـــم حـــول وقـــد تناولهـــا سیاســـیون وبـــاحثون وخبـــراء 
ووحـدة الشـعوب األصـلیة واألقلیـات  نسـانالمتحدة للتدریب والتوثیق في مجال حقـوق اإل

ذلــك أنــه نتیجــة األوضــاع المأســویة التــي تمــر بهــا  ،بالمفوضــیة الســامیة لألمــم المتحــدة
وفــي بعــض األحیــان تمییــزًا عنصــریًا  ،تواجــه األقلیــات انتهاكــاتدول المنطقــة وشــعوبها 

حرمانها من المشاركة في الحیاة العامة والقیود المفروضة علیهـا للتعبیـر عـن من حیث 
  . حقها في المعتقد والدیانة

ات الصــادرة عــن عالنــإعــادة التــذكیر بالمعاهــدات واإل فــي وقــد رغــب المنظمــون
رفــــة مــــاذا یمكــــن أن ُیقــــدم مــــن توصــــیات إلیهــــا نتیجــــة األمــــم المتحــــدة ذات الصــــلة ومع

  . ه منذ یومینأعمالاألبحاث الجاریة في هذا اللقاء التشاوري اإلقلیمي الذي بدأ 
لقــد ُعرضــت التقــاریر التــي أعــدها مركــز األمــم المتحــدة وفیهــا أن األقلیــات فــي 

حرمانهــا مــن زالــت تواجــه التمییــز واإلقصــاء ویجــري  مــامنطقــة الشــرق األوســط وأفریقیــا 
إفقارهـــا بحیـــث ال تشـــملها نشـــاطات التنمیـــة إلـــى  االنخـــراط فـــي الحیـــاة العامـــة مـــا یـــؤدي
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ن األقلیــات ال تتمتــع بمؤشــرات التنمیــة كمــا تفشــل فــي الممارســة إمــن هنــا . یةقتصــاداال
تمتـــع وعـــد الالحـــق فـــي ممارســـة شـــعائرها الدینیـــة عـــن حرمانهـــا هـــذا فضـــًال . السیاســـیة

غفــل المبــادرات تال أ هــاحقومــن . یــرًا فإنهــا معرضــة لخطــاب الكراهیــةبالســریة الدینیــة وأخ
التمثیـل النیـابي لـبعض األقلیـات فـي بعـض البلـدان نتیجـة إقـرار هـذه  لتـوفیرالتي جـرت 

كمـا اتخـذت توصـیة بشـأن . ات الصـادرة عـن األمـم المتحـدةعالنـالبلدان المعاهدات واإل
  . تناقضاتمواجهة خطاب الكراهیة الذي یثیر النعرات وال

 یهاردات فعـــل لــــدأثـــار لقـــد أثـــار الـــبعض أن بعضـــًا مـــن حقـــوق األقلیـــات قـــد 
لتحقیـق ن هذه الحقوق تزید عن حقوقها ممـا یوجـب السـعي أ ،یاتكثر أي األالعتقادها، 

  . المساواة بین هذه الحقوق للفئات المختلفة
العرقیـة الوطنیـة والدینیـة و : أنـواع مـن األقلیـات ةوقد صنفت األمـم المتحـدة أربعـ

  . واللغویة وهذه جمیعها موجودة في منطقة الشرق األوسط وشمالي افریقیا
ات األممیــة ال تلــزم الحكومــات عالنــواإلهــدات وقــد الحــظ المجتمعــون أن المعا

ولكـن هنـاك . هـذه األقلیـاتضـد وجد آلیات للمحاسبة في حـال ارتكـاب االنتهاكـات توال 
قـد تبـین تقاریر ضـمانًا لنفـاذ المراجعـات الدوریـة و آلیات للمراقبة ومطالبات للدول بتقدیم 

في التجاوب مع إعداد هذه التقاریر وأن الدولة  اً نشاط أكثرأن المجتمع المدني اللبناني 
  . تتأخر في تقدیم تقاریر المراجعة

 ،فـي النقـاش مهم لقد تم عرض أوضاع بعض البلدان تحدیدًا وكان للبنان حیز
ریة والقانونیـــة التـــي تقـــر للطوائـــف بضـــمانات تحفـــظ وقـــد تـــم عـــرض المنظومـــة الدســـتو 

من حریـة التعلـیم  ستفادةوجودها كما تضمن حریة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة واال
وٕانشاء مؤسساتها وقوانینها الخاصة فـي موضـوع األحـوال الشخصـیة ومحاكمهـا النـاظرة 

لعـراق واألردن والسـودان األوضـاع فـي انوقشت كما . في القضایا المتصلة بهذا القانون
  . ومصر واإلمارات وموریتانیا والجزائر والمغرب ولیبیا والیمن وسواها من البلدان

توصـــیات تتصـــل بـــدعوة البلـــدان المعنیـــة إلقـــرار تشـــریعات إلـــى  اللقـــاءوخُلـــص 
دول إلــى  متالئمــة مــع جمیــع المعــاییر الدولیــة فــي المواضــیع ذات الصــلة وٕاطــالق نــداء

ـــى أراضـــیها ودعـــوة المجتمعـــاتالمنطقـــة لالع ـــات الموجـــودة عل ـــراف باألقلی ـــى  ت ـــل إل تقب
العــیش مــن هــا أفرادانخــراط األقلیــات فــي الشــؤون السیاســیة والحــد مــن تهمیشــها وتمكــین 
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المعاییر الدولیة وتطویر استراتیجیات وسیاسات لتفعیـل مضـمون الحقـوق فـي هـذه وفق 
  . المعاهدات

هذه المنطقة ولم تكن األحداث قـد فجـرت  لقد كان التنوع سمة بارزة من سمات
التصرف وسـوء إدارة التنـوع من سوء یات الناتجة كثر حساسیات األقلیات وردات فعل األ

العامـل السـالح هـو ما دام ما یزید حدة بروز الهویات والخصوصیات ربما من السابعة 
دة تـرى حـالحاسم في هذه اآلونة طـرح موضـوع ضـمان حقـوق األقلیـات ولكـن األمـم المت

حــق لتهیئــة المنظومــة القانونیــة الدولیــة حتــى عنــدما یســكت أن الفرصــة ســانحة لهــذا ال
وقد تجاوب المجتمع المدني مع . إعادة بناء الدول على هذا األساسإلى  المدفع یصار
  . هذه الرؤیة

التغییـر ضـد اآللیـات حـدوث حدثتكم من تـونس الـذي أعطتنـا مثـاًال عبـر كیفیـة 
  . بصار العنف كوسیلة للتغییرالدیمقراطیة واست
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  (*)آن األوان لتحرير الدين من السياسة
  

ففـــي . یـــةاألمنَهـــّم أْســـر العســـكریین بـــات یحكـــم األجـــواء السیاســـیة والقضـــائیة و 
 مــن حیــثداخــل الحكومــة بشــأن التحــدي الــذي تطرحــه هــذه القضــیة  اتفــاقالسیاســة ال 

ًا فـــي مواقـــف المكونـــات داخـــل ویبـــدو التـــردد واضـــح ،قبـــول مبـــدأ التفـــاوض والمقایضـــة
قیــادة إلــى  األمــر إعطــاء علــى الحكومــة تجــاه حســم هــذه القضــیة، فمــن جهــة ال جــرأة 

فـي ومن جهة ثانیة ال رغبة لـدى إحـدى المكونـات  ،الجیش لتولي عملیة تحریرهم بالقوة
إجــازة التفــاوض والمقایضــة مــع العلــم أن هــذه الجهــة هــي نفســها قــد أنجــزت تحریــر أحــد 

  . لدى إحدى الجماعات المسلحة عن طریق المقایضةأسراها 
 یجـب الحـرص علیهـا فـي عملیـة اإلفـراج عـن المسـجونین أصول ،وفي القضاء

أخطـاء السیاسـیین على مسح إخالء سبیل الموقوفین، وهل ُیجبر القضاء مرة جدیدة أو 
ة أم أن الجهــات القضــائی ،تحمیــل هــذا العــبءإلــى  فــي مقــاربتهم لهــذا الموضــوع فیصــار

المعنیة ستكون محصنة تجاه أي ضغوطات تمارس علیهـا لمنـع تحمیلهـا مسـؤولیة أخـذ 
  . القرار الصعب
یــة عملیــة مالحقــة المــرتكبین الــذین أمعنــوا فـــي األمنتتــابع القــوى  ،األمــنوفــي 

واستشـــهد  خصوصـــاً الهـــش أساســـًا وقـــاموا بعملیـــات إجرامیـــة بحـــق الجـــیش  األمـــنخـــرق 
هــم قــد أعــدوا العــدة لتنفیــذ تفجیــرات وعملیــات أمنیــة و أ ،عبــوات ناســفةجــراء عســكریون 

ــــرادضــــد المــــدنیین و  ــــات والصــــید الثمــــین  أف ــــوى المســــلحة ویتواصــــل مسلســــل التوقیف الق
  .لمطلوبین وجدیده مطلوبات

رهنــوا حیــاتهم  ،عنــدما انخرطــوا فــي هــذا الســلك األمــنالجــیش وقــوى  أفــرادإن  
ن تصـرف بعـض األهـالي، مـع إ و . فـي الـبالد األمـنودماءهم دفاعًا عن وطـنهم ولحفـظ 
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ـــــة إلـــــى االتقـــــدیر لعـــــواطفهم ومشـــــاعرهم، تجـــــاه المـــــدنیین وتوجیـــــه الـــــتهم والشـــــتائم  لدول
  . والمسؤولین ینبئ أنهم لم یفهموا بطریقة كافیة المهمة التي انتدب أوالدهم أنفسهم إلیها

مــة ســامیة بــل هــي مه ،یــة وظیفــة یتــوق إلیهــا اللبنــانياألمنلــیس الجــیش والقــوى 
ال یفید إذًا قطع الطرقـات ومحاولـة تعطیـل الحیـاة . تتصل بحمایة الوطن وأمن المواطن

أرزاقهـــم یومیـــًا حتـــى بـــات الوضـــع علـــى الطرقـــات ال إلـــى  المدنیـــة وعرقلـــة ســـعي النـــاس
  . ن األهالي ینفذون أوامر الجهات الخاطفةإُیطاق ویقال 

الدولـة عـن طریـق تعطیـل كل ذلك یجري في ظل تمادي السیاسیین فـي إفشـال 
فــال رئــیس للجمهوریــة بــالرغم مــن انقضــاء ســبعة أشــهر . مؤسســاتها الدســتوریة واإلداریــة

قتراحـــات ومشـــاریع االوال مجلـــس نیـــابي یجتمـــع إلقـــرار عشـــرات  ،علـــى شـــغور الموقـــع
القــــوانین الملحــــة النتظــــام مصــــالح النــــاس والدولــــة ومجلــــس الــــوزراء فــــي ظــــل هرطقــــة 

قـــرارات یعمـــل بالمنســـوب الـــذي تســـمح بـــه التوازنـــات والمصـــالح االجمـــاع فـــي اتخـــاذ ال
  . السیاسیة لكل من المكونات فیها

زال محافظــًا مــا ولبنــان المنفــتح علــى كــل التیــارات واألهــواء اآلتیــة مــن الخــارج 
أبــرز المحطــات  ىحــدإ علــى حیویــة مجتمعــه المــدني فــي ظــل فشــل الســلطة وأركانهــا و 

وقبلـــه الفرنســـي وسلســـلة النـــدوات واإلصـــدارات معـــرض الكتـــاب العربـــي  يالمضـــیئة هـــ
إلـــى  المتصـــلة خصوصـــًا بـــالفكر الـــدیني الـــذي یتناولـــه البـــاحثون والمؤلفـــون بالنقـــد ســـعیاً 

  . إطالق محاوالت إلصالحه
ال یمكــن أن یحكــم الحاضــر بالماضــي وال أن یــرهن المســتقبل بــه وٕان كنــا نــرى 

تتجه تـدریجًا نحـو األسـلمة المحافظـة علمانیة الدولة في تركیا بحیث عن عودًة وتراجعًا 
جدًا ال بل العثمنة بعد أن طالب رئیس جمهوریتها تدریس اللغة العثمانیة ربما أمـًال فـي 

لســلطنة والخالفــة بعــد إلــى ااســتعادة مجــد انقضــى إلمبراطوریــة تقــوم علــى الــدین وحنینــًا 
 حـوالىصـادر منـذ زهـر الوكان األمـل فـي بیـان األ. سلسلة اإلخفاقات في سیاسة اإلقلیم

األسبوع عن أكبر تجمع للمرجعیات الدینیة في الشرق األوسط اتخاذ خطوة متقدمـة فـي 
هم الهمجیـة التـي أعمالتكفیرهم على إلى  وربما الحاجةزورًا اإلسالم التبرؤ ممن یدعون 

  . یقومون بها باسم الدین
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فــي اإلشــكالیة الیــوم كمــا طرحــت فــي الماضــي وســتبقى تطــرح فــي هــذا الشــرق 
هــل الدولــة مســاحة مدنیــة غیــر دینیــة؟ أم أن الدولــة ســتبقى مرهونــة ومقیــدة . المســتقبل

بالدین وأحكامه؟ إشكالیة مستمرة طالما هناك مطالبون بتحریـر الدولـة مـن عـبء رجـال 
وطالمــا أن نتیجــة  ،الـدین وتفســیراتهم التــي تــولیهم حــق الوالیــة علـى أمــور الدولــة والنــاس

آن . عـن مقاصـده الحقیقیـةوحرفـه اسـتغالل السیاسـة لـه  يدین هـالخلط بین السیاسة وال
  . األوان لتحریر الدین من السیاسة
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الالمركزية اإلدارية موضوعاً للنقاش الوطني 
  (*)الهادئ

  

ال یغني عنـد انصـراف الطبقـة السیاسـیة عـن همـوم النـاس فـي القضـایا الیومیـة 
ضـوع اختطـاف العسـكریین والفشـل فـي والمعیشیة وبالتأكید التخبط على ما یبـدو فـي مو 

ال یغنـي  ،يقتصـادي واالاألمنـتحریرهم بعد خمسة أشهر عدا عـن التـأزم فـي الوضـعین 
العقــد التــي تعیــق تفكیــك عــن التصــدي للمشــاكل الحقیقیــة التــي تســاهم عنــد طرحهــا فــي 

  . یة في لبنانقتصادانتظام الحیاة السیاسیة واإلداریة واال
ًا مــــن اقتــــراب انتهـــاء المحنــــة لكــــي تـــتمكن النخبــــة مــــن نأملــــه قریبـــ ال بـــد یومــــاً 

ن حیویـة بعـض المنتـدیات والجامعـات فـي طـرح مـمـن تـراكم الخبـرات الناتجـة  ستفادةاال
مواضیع تتصل بالمستقبل وكیف یمكـن أن تكـون الدولـة مسـتقبًال وهـل الدسـتور الحـالي 

ة فرضــتها وقــائع أم أن هنــاك توازنــات جدیــد. هــو نفســه الــذي ســیخرج البلــد مــن األزمــة
  . بعض آلیاتهأقله أو  األرض والتحالفات اإلقلیمیة لتغییر طبیعة النظام

هــذه األســئلة، فإنــه أمــر محــّتم وأكیــد ســیبقى هــو نفســه  عــنومهمــا كــان الجــواب 
هـــو أو  هـــو مـــا یّتصـــل بـــالتنظیم اإلداري للبلـــد ،هـــذه األســـئلة عـــنمهمـــا كانـــت اإلجابـــة 

ار الصــــالحیات التــــي ســــتعطى للســــلطات المحلیــــة موضــــوع الالمركزیــــة اإلداریــــة ومقــــد
  . والبلدیات في أولویاتها

نقاش معمق وهادئ في ندوة دعـا إلیهـا الفریـق  كان مدارهذا الموضوع تحدیدًا 
العربــي للحــوار اإلســالمي المســیحي تنــاول فیهــا المتحــدثان الرئیســیان الــوزیران الســابقان 

  ل هــذا الموضــوع المهــم وعقــب علیهمــا زیــاد بــارود وخالــد قبــاني كــل مــن وجهــة نظــره حــو 
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  . الخبیر الدستوري والناشط في اإلدارة المحلیة الدكتور انطوان مسرة
فالالمركزیــة تبقــى فــي كــل الســیناریوهات أمــرًا حیویــًا إذ بعــدما أصــاب البلــد مــن 

ولكــن الالمركزیــة . ات یصــعب البقــاء فــي ظــل دولــة مركزیــة متصــدعة ومتشــظیةانقســام
طبیقها دولة مركزیة قویة حتى ال تنحرف المنـاطق عـن المسـار اإلداري لت تفرض لزوماً 

   .لتصبح واقعًا سیاسیًا تقسیمیاً 
إال أن الالمركزیــــة شــــّكلت أساســــًا لمعالجــــة مســــألة الحرمــــان، لــــیس الحرمــــان 

ي جتمــاعالسیاســي الــذي تجّلــى بإشــراك العــائالت الروحیــة التــي یتــألف منهــا النســیج اال
تحدیـــدًا جـــاءت دعـــوة وثیقـــة الوفـــاق  أكثـــرر فـــي نظـــام الحكـــم، بـــل بفاعلیـــة ومســـاواة أكبـــ

هي تالزمت إذا ي أیضًا، جتماعالوطني إلرساء الالمركزیة كسبیل لمعالجة الحرمان اال
ـــت ـــاءات الوثیقـــة ظّل ـــاطق، وكالهمـــا مـــع ســـائر بن ـــین المن ـــوازن ب ـــا مـــع اإلنمـــاء المت ، وی

  . حبرًا على ورق لألسف،
وضــح أیضــًا مــا تأن  امركزیــة وحــدودها مــن شــأنهإن اإلضــاءة علــى مفهــوم الال

  ".إعادة النظر بالتقسیم اإلداري"عناه واضعو الطائف من عبارة 
وركنـــا قاعـــدة الالمركزیـــة اإلداریـــة همـــا عـــدم تبعیـــة الســـلطات المحلیـــة للســـلطة 

لجنــة الخبــراء التــي  اجتمــاعن حصــیلة أویبــدو . الكلــي عنهــا ســتقاللالمركزیــة وعــدم اال
القــانون العزیــز جـدًا علــى قلــب واضــعیه وفـي صــدارتهم فخامــة الــرئیس وضـعت مشــروع 

الكثیـر مـن اإلشـكالیات التـي طرحـت ومنهـا الخشـیة مـن  عـنمیشال سـلیمان قـد أجابـت 
مصادرة السلطات المحلیة من قبل اإلقطاع وأصحاب النفـوذ فـي المنـاطق أسـوة بمـا آل 

  . إلیه الوضع النیابي
أوسـع نقـاش علـى المسـتوى إلـى  ع ونـدعومن هنـا، نحـن نرحـب بطـرح الموضـو 

فرقـاء الصـراع السیاسـي أنا في خضم هذا السجال السیاسي العقـیم بـین الوطني حوله علّ 
نجـــد فســـحة للنقـــاش الهـــادئ إذ مهمـــا  ،فـــي البلـــد والتشـــتت المـــذهبي والتشـــظي الطـــائفي

لــى إ فرقــاء یومــًا عنــدما یــدق الجــرس اإلقلیمــي مــن العــودةات ال بــد لألنقســامعظمــت اال
  ؟ !فمتى یدق هذا الجرس. طاولة الحوار
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  (*)مصلحتنا الوطنية قبل أي اعتبار
  

نظـر بعـض اإلعـالم تخویفـًا فـي ینعم هللا علینا بـالمطر والثلـوج وتتحـول النعمـة 
یسـمون . جمـودممـا هـي علیـه مـن  أكثـرن أحوال الطقس لتتجمد حالـة الـبالد موتهویًال 

وج عاصـــفة بینمـــا مـــن یعـــرف ان لبنـــان هـــو بلـــد التنـــوع المنـــاخي، المطـــر عاصـــفة والثلـــ
فصیفه حـار سـاحًال ولطیـف جـبًال وشـتاؤه مطـر غزیـر سـاحًال وجـبًال وثلـوج تكلـل قممـه 

 فلمـاذا هـذا اإلمعـان فـي تخویـف النـاس وكـأن إعصـارًا سیضـرب البلـد. منذ فجر التاریخ
تثیــر الرعــب فــي النفــوس وتقّلــل فلتكــف األبــواق التــي . كارثــًة ســتحل بــه ال ســمح هللاأو 
ها  وكأننا مقبلون على كارثة طبیعیة بینمـا هـي غـذاء أعمالوتصرف الناس عن  نتاجاإل

  .األرض ونعمة السماء

ویـة ال سیما األجهـزة الخلو  تصالوفي الجو العاصف والمحبط تتقطع وسائل اال
عها المـواطن اللبنـاني نقطاع وفواتیر تتـراكم یـدفافال مكان بعد الیوم لمخابرة تستكمل بل 

ــام بإصــالح الشــبكات ــًا لتقصــیر إدارات الهــاتف عــن القی هــذا . تحســین الخــدماتأو  ثمن
نعـدام الرقابـة علـى التنفیـذ واجتیـاح قتالع الزفت الافضًال عن حال الطرقات التي تشهد 

لطــرق لقصــر نظــر المخططــین والمنفــذین فــي حمایــة الطرقــات وبنــاء لالتــراب والحجــارة 
  . والحواجز الحامیةالحیطان 

دول راقیـــة فـــي هـــذا المضـــمار فـــال الحیـــاة تتوقـــف فیهـــا وال بـــال مجـــال للمقارنـــة 
الفساد المستشـري فـي تنفیـذ الطرقـات . اجتیاح الثلج ووفرة المطر جراءالخدمات تتعطل 

وال . وصــیانتها والعمــوالت التــي یتقاضــاها بعــض المســؤولین ُیحــتم نتیجــة كــالتي نشــهدها
فــي  األمــرإصــالح إلــى  عــدا عــن انقطــاع الكهربــاء وال أحــد یســعى هــذا. مــن یحاســب
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المؤسسة التي ترهق مالیة الدولة باألعباء غیر المنتجة وتزیـد مـن حجـم الـدین العـام وال 
  .من یحاسب 

مشــروعًا اســتثماریًا فــي هــذا القطــاع وال مــن یفكــر فــي إقامــة حتــى اآلن ولــم نــر 
والتحصـیل  نتـاجاإلعـن ائلـة لتغطیـة العجـز هذا المشروع الذي في غیابه تنفـق أمـوال ط
فلـو اسـتقرت النیـة علـى ذلـك لمـا كـان . إنتـاجوالصیانة بدل أن تنفق في إقامة محطات 

بــواخر یــدفع ثمــن اســتئجارها مــا یــوازي ثمــن إقامــة هــذه المحطــات، وال إلــى  البلــد بحاجــة
  .من یحاسب

ذا انعــدمت الحكــم هــو رؤیــة فــإ. نعــدام الرؤیــةاهــذا غــیض مــن فــیض التقصــیر و 
  . الفراغ ویحلّ یسقط الحكم 

تفــاقم مســألة الالجئــین الســوریین فــي إلــى  الفــراغ وانعــدام الرؤیــة همــا اللــذان أدیــا
عـذابات اللبنـانیین، هنـاك عـذابات اإلخـوة إلـى  فباإلضـافة ،الصقیع والبـردمن جو هذا ال

ب الملیـون یكاد عددهم یقار  نالسوریین الالجئین الذین یعیشون في ظروف صعبة والذی
لـدى مسـجل نحـو نصـف ملیـون الجـئ فلسـطیني نصـفهم إلـى  ، إضـافةالملیـون ونصف
ــم مــن قبلنــا، إال أن المصــلحة نســانوٕاذا كانــت الظــروف اإل. األنــروا یة محــل تقــدیر وتفّه

لــذلك ال یمكــن إال أن نثنــي . اللبنانیــة وطاقــة لبنــان علــى التحّمــل تتقــّدم علــى مــا عــداها
والتـي كانــت  ،التشـدد فـي الـدخول واإلقامـةبخصــوص اللبنـاني  العـام األمـنعلـى تـدابیر 

جهـل المنتقـدین مـن وقانونیـة بعضـها نـاتج  یةإنسـانمحل انتقاد لدواع تتصل ربما بحجج 
لـــیس فـــي النظـــام القـــانوني اللبنـــاني . نئـــو هـــؤالء الالجلـــه للواقـــع القـــانوني الـــذي یخضـــع 

 ، أضـفجانـبن التي ترعى األمعالجة خاصة لمسألة الالجئین بل هم یخضعون للقوانی
فلـذلك ال وضـعیة خاصـة  ،1951یـة الدولیـة لالجئـین عـام تفاقأن لبنان لم یوقـع االإلى 

یـات تفاقكمـا أن اال. یجابیًا خاصًا لمصلحة الالجئـینإفي التشریع اللبناني تضفي تمییزًا 
ن، لى لبنـاإ جراءات خاصة في حال حصول لجوء من و إاللبنانیة السوریة ال تنص على 

  .جانبفتطبق تبعًا لذلك القوانین العادیة المتعلقة باأل
العــــام التخــــاذ مثــــل هــــذه  األمــــنصــــالحیات فــــي المشــــككین بالنســــبة إلــــى أمــــا 

المتعلـــق بمهمـــة رجـــال  139/  1959اإلجـــراءات فقـــد أولـــى المرســـوم االشـــتراعي رقـــم 
علـــى ین الموجـــود جانـــبالعـــام فـــي مادتـــه األولـــى صـــالحیات مراقبـــة الحـــدود واأل األمـــن

جازات المرور، وكذلك المادة السادسة مـن قـانون إ إعطاءاللبنانیة كما یتولون  األراضي
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ســـمة  إعطـــاءنـــه یعـــود لألمـــن العـــام اللبنـــاني أالتـــي تـــنص علـــى  1962لعـــام  جانـــباأل
نـــه یـــدخل ضـــمن صـــالحیات أقامـــة، وفـــي حـــال تـــم عطـــف المـــادتین یتبـــین المـــرور واإل

 .تخــــــذ وبالتــــــالي یعتبــــــر تــــــدبیرًا صــــــحیحًا وقانونیــــــاً العــــــام هــــــذا التــــــدبیر الــــــذي ا األمــــــن
الصـــادر عـــن  عـــالنن اإلإفـــ یةنســـاناإل ســـبابأمـــا التـــذرع بـــالمواثیق الدولیـــة واأل 

 فــرادالمتعلــق بحقــوق األ 1985تــاریخ  40/  144الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم 
ــذین یعیشــون فیــه الالزمــة  ةنظمــال تقیــد حــق الدولــة فــي اصــدار األ ،مــن خــارج البلــد ال

. نسـانلحقـوق اإلكافة قامتهم وخروجهم، شأنه شأن المواثیق العالمیة إ و  جانبلدخول األ
مــن هنــا فــإن الوقــت اآلن هــو للتضــامن بــین اللبنــانیین لمواجهــة هــذا العــبء الثقیــل بــدل 

تحمل أعـداد  علىوقدرته إدخاله مادة في الخصومات السیاسیة على حساب طاقة البلد 
  ...ما أهله ینوؤونهائلة من الالجئین، بین

كمـــا نأمـــل أن یســـتحق اللبنـــانیون ! اعتبـــارفلنضـــع مصـــلحتنا الوطنیـــة قبـــل أي 
لــیهم مــن الســماء فلیقــدروها بــدل التــأفف والخــوف منهــا وتعطیــل الحیــاة عالنعمــة النازلــة 

  . وسیادة الشلل لتغطیة التقصیر
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  (*)التطرّف والغلّو هام داء هذه املرحلة
  

واإلسالمي مع الحدثین اإلرهابیین اللذین شـهدتهما فرنسـا  تعاطف العالمان العربي
جنـــب مـــع جمـــوع المشـــاركین فـــي إلـــى  منـــذ أیـــام ووقـــف ممثلـــو المســـلمین فـــي فرنســـا جنبـــاً 

وعـّم االسـتنكار والشـجب . التظاهرات التي جرت في بـاریس ومـدن فرنسـیة وأوروبیـة عدیـدة
تعبیر وهما أمران دفعـت البشـریة أن ما جرى هو تعرض لحریة الرأي وال اعتبارالعالم على 
أثمانًا باهظة كما جرى في لبنان العدید من االغتیاالت لبعض أهل الرأي والفكـر  لصونهما

  . مستنكرة ومدانة األموروجمیع هذه . فضًال عن السیاسیین
وقــد لفتنــا فــي ســیاق متابعــة ردود الفعــل تصــاعد لهجــة العنصــریة تجــاه المســلمین 

ال یكفـي هـؤالء مـا یعانونـه مـن مـّدعي أهـل دیـنهم الـذین یقومـون  ماكأنو والعرب في الغرب 
كأن هللا سبحانه وتعالى یجیز و اإلرهابیة باسم الدین وتحت یافطات هللا أكبر  عمالبهذه األ

  . بالصورةأو  قتل األبریاء والمدنیین لمجرد أنهم عبروا عن اعتقادهم بالقلم
ولكـن التسـاؤل هـو لمـاذا هـذا  Charly Hebdoإننـا مـن المتضـامنین مـع جریـدة 

اإلصـرار علـى إعـادة نشـر صـورة كاریكاتوریـة للنبـي باإلمعان في تحدي مشاعر المسـلمین 
ـــة بهـــذا التصـــرف إنمـــا تخـــدم أهـــداف اإلرهـــابیین وتثیـــر  مشـــاعر العربـــي الكـــریم ألن المجل

  . المسلمین المتضامنین مع المجلة عینهالدى االستفزاز 
مشاعر الغیر بل یجب حتمـًا إلى  ال تعني إطالقًا اإلساءةإن حریة الرأي والتعبیر 

أن تقوم على قاعدة االحترام لآلخر في معتقداته ومشاعره ال أن تشكل تعریضـًا بهـا وهـزءًا 
  . كأن الحریة ال یعبَّر عنها إال باستفزاز مشاعر اآلخر المختلفو برموزها 

فعسى أن . وال تتفاعلأن الحضارات تتصادم إلى  لقد صدرت مؤلفات كثیرة تشیر
هــذه المجلــة عــن قصــد فــي معركــة لیســت بالضــرورة معركتهــا بمــا یغــذي مشــاعر ال تنســاق 
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وكــــأن األیــــدي الصــــهیونیة تحــــرك هــــذه . الكراهیــــة وتصــــاعد لغــــة التطــــرف واإلســــالموفوبیا
ـــر صـــورة اإلســـرائیلي الضـــحیة فـــي هـــذا  ـــة العـــرب والمســـلمین وتظهِّ الوســـائل لتظهـــر بربری

دون من ظاهرة باریس تدل على ذلك من تصّدر رئیس الوزراء اإلسرائیلي ولیس أ. المشرق
  . أن یدعوه أحد

مجتمعــات عدیــدة إلــى  التطــرف والغلــو همــا داء المرحلــة التــي نعیشــها وقــد تســربا
وفـي هـذا السـیاق ال بـد مـن . والوسـطیة عتـدالبخالف تقالید اللبنانیین فـي اال أحدهاولبنان 

مــن ســجن " ب"تطهیــر المبنــى فــي یــة والعســكریة األمنلیــة والقــوى التنویــه بنجــاح وزیــر الداخ
الدویلـــة التـــي كانـــت تخشـــاها الدولـــة بمـــا یبشـــر بمرحلـــة جدیـــدة تشـــكل لبنـــة  ٕاســـقاطرومیـــة و 

لــم یكــن مســجونو ســجن رومیــة هــم المســاجین الحقیقیــین بــل . إضــافیة فــي بنــاء هــذه الدولــة
ة لتحــرر لبنــان واللبنــانیین علــى أن فــي أســرهم فجــاءت هــذه الخطــو  اً كــان لبنــان بأســره واقعــ

  . لجرائم المرتكبةعلى اتستكمل بإنجاز المحاكمات وٕاصدار األحكام المناسبة 
 علــىیــة علــى ســجن رومیــة وســائر الســجون یســاعد األمنإن إحكــام ســیطرة القــوى 

تالفـــي حـــدوث تفجیـــرات كمـــا حـــدث فـــي جبـــل محســـن وأودى بعشـــرات الشـــهداء والضـــحایا 
تضــي التعبیــر عــن مشــاعر التضــامن مــع أهــل جبــل محســن الــذین مــثلهم وبهــذه المناســبة یق

اإلجرامیــة ویــدفعون أثمانـًا لجــرم لــم  عمـالمثـل ســائر أهـل طــرابلس یتعرضــون لمثـل هــذه األ
  .یرتكبوه

لعلنا نتوقف عن إحصاء شـهدائنا . المستنكرة عمالآن لنا أن تتوقف مثل هذه األ 
ألـــم تشـــبع آلـــة الجریمـــة فـــي لبنـــان مـــن التهـــام . وقتالنـــا وجرحانـــا والمتضـــررین فـــي صـــفوفنا

   !؟األبریاء
هــي وحــدها التــي تحمــي المــواطنین وهــي . لنــا أمــل بــوعي اللبنــانیین وبقیــام الدولــة

رئــیس  إنتــاجوحــدها تضــمن بقــاء لبنــان وشــرط هــذا البقــاء هــو وعــي اللبنــانیین وتضــامنهم ب
  !!!نا نتفاءللعلّ . ة قیام الدولةوبكلمة واحد. للجمهوریة وتفعیل عمل مجلسي النواب والوزراء
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  (*)يف سبيل انفتاح خطاب ديني إصالحي معتدل
  

حــدث المنتظــر وقــام حــزب هللا بالعملیــة العســكریة التــي أودت بعــدد مــن القتلــى 
ومـن حـق حـزب هللا واللبنـانیین التبـاهي بنتیجـة  ،والجرحى في صفوف العدو اإلسـرائیلي
حـول عـدد المصـابین فیهـا، إال أنهـا أحـدثت ردة هذه العملیـة التـي تتضـارب المعلومـات 

  .فعل كبیرة على صعید معنویات العدو وفي األوساط الدولیة

خباریـــــة والسیاســـــیة التـــــي صـــــدرت عقـــــب العملیـــــة وبخـــــالف كـــــل التحالیـــــل اإل
والتــي كانــت تنّظــر لعــدم إمكانیتهمــا  ،اإلســرائیلیة بحــق عناصــر مــن حــزب هللا وٕایــرانیین

 أن ل أقــوى مــن إســرائیل علــى لبنــان وجمهــور حــزب هللا، إال مــن الــرد مخافــة ردات فعــ
الثابــت أیضــًا ان حــزب هللا ال یســتطیع أن یتحمــل خســائر مــن إســرائیل دون الــرد علیهــا 

  .ولو بشكل محصور

 حتقـــانلجـــو مـــن اال" تنفیســـة"أنهـــا علـــى هـــذه العملیـــة إلـــى  یمكـــن النظـــر ئـــذٍ عند
هــذا هــو األهــم فــي مواجهــة العــدو و  ،إقحــام نفســهدون مــن والترقــب وبأضــرار محــدودة 

ـــــي ســـــوریا بوجـــــه المتطـــــرفین  ـــــًا ضروســـــًا ف ـــــذي یواجـــــه حرب ـــــت ال ـــــي الوق اإلســـــرائیلي ف
 أن كي الرسـمي األمیر ولیس أدل على محدودیة ما جرى من قول المصدر . اإلسالمیین

  .ما جرى ال یستوجب حرباً 

نطن وتجــاوزه واشــل لعــلَّ العملیــة تفیــد رئــیس وزراء إســرائیل فــي زیارتــه المرتقبــة
دعـوة رسـمیة مـن رئـیس إلـى العرف الرسمي بتوجیـه كلمـة فـي الكـونغرس بـدون الحاجـة 

والمحاطـة " الهمجـي"الدولة إلظهار إسرائیل بمظهر الضحیة مرة جدیدة في هـذا الشـرق 
بــین مــزدوجین،  طبعــاً " البرابــرة"المتطــّرفین فیهــا مــن كــل حــدٍب وصــوب مــن اإلســالمیین 
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هــذه المــرة  معــوالً نــووي مــع إیــران  اتفــاقإلــى  توصــلعــدم الإلــى  هــذا فضــًال عــن التنبیــه
على موقـف الفـت لخـادم الحـرمین الشـریفین الملـك سـلمان بـن عبـد العزیـز الـذي طالـب 

متالك إیــران الســالح النــووي ولكــن لكــل حســاباته فــي اكــي بعــدم الســماح بــاألمیر الــرئیس 
  .هذا المضمار ولسنا هنا لنقول إال بتوافق المصلحتین

ضــد العــالم العربــي  عــدائیاً  ّتخــذ موقفــاً تان أقــوى فــي موقفهــا لــو لــم كــون إیــر كــم ت
تدخلها السافر في العـراق أو  ال سیما بوجه دول الخلیج والسعودیة تحدیداً و المحیط بها، 

هــا الــیمن واســتخدامها لبنــان ســاحة للرســائل وتلقیهــا احتاللوحمایتهــا للنظــام فــي ســوریا و 
ــــؤدي ــــى  بموجــــب سیاســــة ت ــــل إل ــــتعطی ــــة وشــــلل المؤسســــات انتخاب ــــیس الجمهوری ات رئ

  .ال سیما مجلس النوابو الدستوریة األخرى 

السـالح النـووي  إیـرانمـتالك موقف السعویة المتجدد في معارضتها الیمثل أال 
  !!!!الذي یعاني سیاسات الهیمنة اإلیرانیة" العربي السني"سببًا لفتح حوار مع العالم 

ك إیــران بالنتیجــة الســالح النــووي یشــكل ذلــك بتفــاؤل ألن امــتالإلــى  اننــا نتطلــع
عنصــر قــوة لنــا فــي المنطقــة بوجــه إســرائیل ولكــن المصــالح اإلقلیمیــة المتضــاربة تجعــل 

  .من المواقف المتباعدة ال بل العدائیة عنصر ضعف في هذه المواجهة

ومــن جهــة أخــرى لقــد شــارك العــالم فــي التعزیــة بالملــك عبــد هللا بــن عبــد العزیــز 
ار ال بــد مــن التنویــه بــالخطوات التــي قــام بهــا فــي فتــرة حكمــه القصــیرة ونحــن كأهــل حــو 

نســبیًا وباإلنجــازات التــي حققهــا علــى صــعید تعزیــز فكــرة الحــوار وٕانشــائه مؤسســة الملــك 
شـــتراك مـــع إســـبانیا والنمســـا عبـــد هللا للحـــوار بـــین الثقافـــات والـــدیانات ومقرهـــا فیینـــا باال

لبابا بنیـدیكتوس السـادس عشـر وسـعیه لـدى األمـم اإلى  والفاتیكان بصفة مراقب وزیارته
العـــام  األمـــینالمتحـــدة إلنشـــاء ورعایـــة هـــذا المركـــز العـــالمي الـــذي یقـــوم بإدارتـــه بكفـــاءة 

  .السید فیصل بن معمر

ــــاجإ ــــى  ن الســــعودیة تحت ــــدر منهــــا إل ــــى خطــــوات إصــــالحیة ومــــن أق ــــادة عل قی
كــل المــذاهب واألطیــاف اإلصــالح فــي العــالم اإلســالمي وجمعهــا العلمــاء المســلمین مــن 

خطــــاب دینــــي إصــــالحي معتــــدل یخفــــف مــــن  ٕانتــــاجلنبــــذ العنــــف وتســــفیه التكفیــــریین و 
  .سواهم من غیر المسلمینبفي عالقة المسلمین  حتقاناال
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حاجـة كبـرى وطارئـة إلنقـاذ  یمثـلان هذا العمل اإلصالحي مطلوب الیوم وهو 
ي نراهـــا صـــورة همجیـــة اإلســـالم فـــال یجـــوز أن تبقـــى صـــورة اإلســـالم علـــى النحـــو الـــذ

فـرض تفسـیرها الـدیني علـى إلـى  تمارسها وتنّظر لها قـوى تـّدعي لبـوس اإلسـالم وتـدعو
من ال یؤمنون بأفكارها كما یجري حالیًا تجاه الموحدین الدروز في منطقة جبل السماق 

  .في حلب

ظالمیـة  كثـرفالموحدون الدروز لم یعانوا في تـاریخهم حتـى فـي ظـّل العهـود األ
انونه الیوم في هـذه المنطقـة مـن التهدیـد لوجـودهم الحـر فـي إجبـارهم علـى اعتنـاق ما یع

التفسیر المظلـم للـدین السـمح وأیـن أصـبحت اآلیـات الكریمـة التـي تبشـر بحریـة اإلیمـان 
  .منقلب ینقلبون أي وحتى الكفر والحساب عند هللا یأتیه وهم یدرون

یا وكــذلك األیزیــدیون مــن المســیحیون دفعــوا ضــریبة التهجیــر فــي العــراق وســور 
. الجماعات وسواهم وحتى المسلمون المعتدلون كل یوم في هاتین الدولتین وفي سواهما

  !!!والدروز الیوم فإلى متى سیبقى القول الفصل لهؤالء المتطرفین



 161

  

  

   (*)مجلس حكامء املسلمني واإلعالن املنتظر
  

ف مــا كــان منتظــرًا وأخیــرًا صــدر عــن مجلــس حكمــاء المســلمین فــي األزهــر الشــری
ه وعــن ســائر مرجعیــات المســلمین بحــق مــن یرتكبــون الجــرائم إعالنــصــدوره عنــه  ومطلوبــًا 

بــه،  اً ســنوات عدیــدة، وٕان كــان صــدوره الیــوم مرحبــ عــالنوقــد تــأخر هــذا اإل. ســم اإلســالماب
  . ذلك أن هذا السكوت المتمادي كان موضع شبهة لدى الكثیرین ممن یتساءلون عن سببه

غیَّــر فــي ممارســات الفــرق اإلرهابیــة حتــى تــم الســكوت عنهــا ســابقًا وتغیَّــر ومــاذا ت
قتـل األبریـاء والمـدنیین،  منفما جرى باألمس جرى مثله منذ سنوات ! الموقف إزاءها الیوم

  . إعدام الرهائن وذبحهامن تدمیر القرى والمدن، اضطهاد الجماعات الدینیة وتهجیرها، 

ـــد فـــوت األزهـــر الشـــریف فرصـــة  القمـــة الروحیـــة  اجتمـــاعتاریخیـــة عنـــدما نّظـــم لق
اإلسالمیة المسـیحیة علـى مسـتوى الشـرق األوسـط منـذ فتـرة قصـیرة بإغفـال البیـان الصـادر 
عنـــه التوصـــیف الـــذي أعطـــاه بیـــان الیـــوم لـــداعش بأنهـــا تنظـــیم إرهـــابي إجرامـــي یفســـد فـــي 

ة باغیة ولم یجسر على األرض بأفعاله الشنیعة الشیطانیة، واعتبرها في ذلك البیان بأنها فئ
وقـد كنـا مـن الـذین . هـا خـارج اإلسـالماعتبار عطاه بیـان الیـوم فـي أ إعطائها التوصیف الذي 

تســاءلوا عــن ســبب هــذا اإلغفــال یــوم صــدر بیــان القمــة الروحیــة واعتبرنــا أن عــدم تكفیــر 
خطـوة  زهـرأمـا الیـوم فقـد اتخـذ األ. تواطـٌؤ معهـا وٕاما منها وتجریم هذه الفرقة هو إما خوفٌ 

حـــذو حـــذوه مرجعیـــات إســـالمیة أخـــرى لهـــا تأثیرهـــا ونفوذهـــا فـــي الوســـط تمتقدمـــة نأمـــل أن 
بـل فـي فقـط سـم اإلسـالم لـیس فـي العـالم ااإلسالمي لوقف هـذه المجـزرة الهمجیـة الجاریـة ب

  . خصوصاً  بالد المسلمین
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 الهمجیـة التـي تقـوم بهـا هـذه الفرقـة عمـالن األإعلینا أن نقـول بكـل محبـة لألزهـر 
لــى إاســتدرجت مــع األســف مجلــس حكمــاء المســلمین المعــروف برصــانته وتاریخــه العریــق 

بنفســـها عـــن  یةنســـاناإل هـــذه الجماعـــات علـــى نحـــو تربـــأ اســـتخدام تعـــابیر فـــي تحلیـــل قتـــل
في هذه التعـابیر لكـان ترفّـع عـن اسـتخدامها دون  أكثر، ولو تمعن هذا المجلس استخدامها

  . ى بتكفیر هذه الفرقةنتقاص من مبدأ وروحیة الفتو اال

إن هــذه الشــبكة اإلرهابیــة التــي تجــد لهــا فروعــًا تحــت مســمیات مختلفــة فــي العــالم 
مرجعیــاتهم التبصــر وعلــى عقــالء المســلمین علــى تنهــل جمیعهــا مــن معــین واحــد مــا یحــتم 

جیــدًا فــي مــآل التفســیرات التــي تبــرر القتــل واإلجــرام بأبشــع صــوره علــى النحــو الــذي أودى 
  . یةنسانیار األردني الشهید وأبشع الصور الهمجیة التي یندى لها جبین اإلبحیاة الط

محطة مهمة في سیاق محاربة التطرف واإلرهـاب  یمثللعل بیان مجلس الحكماء 
إلـــى  نداً تات سیاســـیة فقـــط بـــل أن یكـــون مســـاعتبـــار إصـــداره إلـــى  ونأمـــل أال یكـــون الـــداعي

والجماعـــات وحتـــى  فـــرادئم المرتكبـــة بحـــق األالتـــي تحـــتم إدانـــة الجـــرا األخالقیـــةات عتبـــار اال
المعركـــة طویلـــة وقاســـیة یقتضـــي لربحهـــا تـــوفیر لـــیس اإلمكانیـــات المادیـــة  أنیبـــدو . الـــدول

دبیــات الدینیــة التــي تســفِّه بعــض التفســیرات وتــدحض بعــض المــوروث ألبــل افقــط والبشــریة 
  . الدیني الذي انقضى بقضاء زمانه

دامه على هذه الخطوة التي یجب أن تترافق مـع إننا نحیي األزهر الشریف على إق
انتهاج منهج إصالحي جدید تحتاج إلیه أمتنا ودولنا ألنه آن لهـذا  علىجرأة  أكثرخطوات 

نوار وال یكون ذلك واأل نفتاحعصر االإلى  نحطاط والظالمالشرق أن یخرج من عصور اال
قامـة دولنـا علـى أسـاس ي، ومن جهـة ثانیـة إلاجتماعإصالح إلى  إال بإصالح دیني یؤدي

  . نسانمدني ووفق مفاهیم الدیموقراطیة والحریة وحقوق اإل

فـإن  ،عندما یستعید اإلسالم دوره الحضاري ومجتمعنا المتنوع بمسـلمیه ومسـیحییه
نخــرج نهائیــًا مــن زمــن المــوت والــدمار و أوطاننــا وشــعوبنا إلــى  حیویتــه نعیــد األمــل بالحیــاة

  . والحروب والقتل
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  (*)األبواب املوصودةالحوار يفتح 
  

نــان الســني إزالــة الشــعارات الحزبیــة والطائفیــة خطــوة محمــودة أقــدم علیهــا المكوّ 
حـدة الصـراع المنـذر للفتنـة  ةً بّینـ توقـد كانـ. الشیعي فـي بیـروت وسـائر المـدن اللبنانیـةو 

بمجــرد المــرور فــي بعــض المنــاطق المكتظــة فــي بیــروت وفــي غیرهــا مــن المــدن حتــى 
واألدهى من ذلـك . من الیافطات تحض المواطنین على الفتنة الطائفیةالستحالت غابة 

مــن  أن بعــض الصــور هــي لمســؤولین یشــغلون مراكــز رســمیة أساســیة بمــا یتــرك التباســاً 
تــولیهم المســؤولیة الوطنیــة فــي حــین أنهــم فــي الوقــت عینــه  یســتغلون مناصــبهم حیــث 

  . للتحریض على الفتنة الطائفیة

وفي مطلق األحوال فإن الـدول المتقدمـة  أمر محمود، يهفإزالة هذه الشعارات 
نهــا حصــرت حــق تعلیــق الصــور إتخلــت منــذ زمــن عــن رفــع شــعارات لسیاســییها ال بــل 

ات فقـط أي لمـدة زمنیـة محـددة وبـات أمـر تعلیـق نتخابـوالشعارات الحزبیة خالل فترة اال
التمویــــل  مــــن حیــــثقانونیــــة صــــارمة  نظمــــةیــــة یخضــــع ألنتخابالصــــور والشــــعارات اال

  .والمسؤولیة عن المضمون وأماكن التعلیق

أما في لبنان، فإن ثقافـة تعظـیم الزعمـاء السیاسـیین حـدت بـأن تكـون الشـعارات 
علــى أرضــه  وجــدواالسیاســیة وصــور الزعمــاء جــزءًا ال یتجــزأ مــن حیــاة اللبنــانین أینمــا 

ین الــذین یعكــس قلــة وعــي شــعبیة وسیاســیة لــدى اللبنــانی األمــروهــذا . وبشــكل عشــوائي
الــذین  أنفســهمعلــى أیــدي األشــخاص  نتخــابُحرمــوا لــدورتین متتــالیتین مــن حقهــم فــي اال

 .یرفعون صورهم، فضًال عن التشویه في المظهر العمراني الذي یخّلفه
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إال أن مــا ینطبــق علــى الشــعارات السیاســیة ال ینطبــق بالضــرورة علــى الرمــوز 
ســها قســم مــن لــة الرمــوز الدینیــة التــي یقدّ الدینیــة، فــأن یتمــادى الــبعض فــي المطالبــة بإزا

اللبنــانیین فهــذا أمــر مــذموم یحــض فعــًال علــى الفتنــة الطائفیــة بمــا هــو تعــریض بایمــان 
  . كانوا دعاة إزالة هذه الرموز اآلخر المختلف أیاً 

إجراء عملیة التنظیف هذه التي شوهت وجه المدن إلى  فإن كنا نحتاج وال شك
تكــــون مســــاحة مشــــتركة یتالقــــى فیهــــا التنــــوع  أنض وجعلـــت منهــــا مســــاحة تفریــــق عــــو 

براز الرموز الدینیـة فـي بعـض المنـاطق ال یـدخل ضـمن هـذا التصـنیف إاللبناني إال أن 
مــن " ج"الســیما فــي بلــد كلبنــان حیــث حریــة المعتقــد مصــونة بكفالــة دســتوریة فــي الفقــرة و 

نانیة ال تتّبع دیانـة فالدولة اللب .9مقدمة الدستور كما في صلب الدستور بموجب المادة 
، بــل هــي نمــوذج التعــایش والمشــاركة فــي الحكــم ومــا بعینهــا معینــة ولیســت حكــرًا لطائفــة

  . على ذلك وزیع الرئاسات الثالث إال إثباتالعرف في ت
لقـــد رأى اللبنـــانیون فـــي الحـــوار الجـــاري بـــین تیـــار المســـتقبل وحـــزب هللا خیـــرًا 

مــس بعــد القضــایا الحیویــة التــي تصــب فــي ونظــروا إلیــه نظــرة إیجابیــة وٕان كــان لــم یال
وكما على صعید العالقـات . البلد وتحفظ سلمه األهليإلى  سیاق إعادة الحیاة الطبیعیة

حـــذو المســـلمین المســـیحیون اإلســـالمیة یتطلـــع اللبنـــانیون بأمـــل أن یحـــذو  –اإلســـالمیة 
ن الحــوار بــین عبــر الحــوار الجــاري بــین التیــار الــوطني الحــر والقــوات اللبنانیــة وٕاذا كــا

وجودیـــة لمنـــع  أهمیـــةالمســـلمین هـــو لمنـــع الفتنـــة فـــإن الحـــوار بـــین المســـیحیین یكتســـب 
  . الشطب واإللغاء

ــاً كفــى المســیحیین ضــعفًا  لحضــورهم ودورهــم فــي لبنــان ویكفــیهم محاولــة  وٕایهان
إزالتهم من خریطة سائر دول المشرق العربي كما جرى في العراق وسوریا ولم یبق مـن 

فالحضور المسـیحي فـي لبنـان هـو حضـور . د الحر إال على الصعید اللبنانيهذا الوجو 
لــذلك فإننــا نعــول  ،مؤســس للكیــان اللبنــاني وال یمكــن تصــور لبنــان بــدون هــذا الحضــور
الفـریقین المحـاورین  على نجـاح هـذا الحـوار لـیس فـي سـبیل تحقیـق مصـلحة فئویـة لكـال

وقـد . حیة لتنضوي تحـت مشـروع واحـدبل أیضًا األمل في أن یشمل سائر الفئات المسی
حتفــال بعیــد مــار مــارون وكرســي رئــیس الجمهوریــة شــاغر لیظهــر هــذا الضــعف جــاء اال

حـزب هللا  –وقـد أبـدینا التمنـي السـابق فـي أن یؤسـس حـوار المسـتقبل . ویزید مـن حدتـه
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إســالمي جــامع فتلتقــي اإلرادتــان المســیحیة واإلســالمیة إلعــادة إحیــاء  –لحــوار إســالمي 
  . فكرة اللبنانیةال

اللبنـانیین مقتنعـون بـالفكرة اللبنانیـة القائمـة علـى  األفرقاءلسنا واهمین أن جمیع 
وقبـول اآلخـر ألن الـبعض مـنهم مـرتبط بمحـاور إقلیمیـة  خـتالفإقرار التعدد واحتـرام اال

  . تستعمل الساحة اللبنانیة ألغراض تتصل بمصالحها
ســلطاتها إلــى  یرانیــة توجــه الــدعواتوفــي ذكــرى قیــام الجمهوریــة اإلســالمیة اإل

  . الحترام الخصوصیة اللبنانیة فال یسع لبنان أن یتحمل أعباء فوق طاقته
فالنظــام السیاســي اللبنــاني نظــام دقیــق التوازنــات وتركیبتــه الدیمغرافیــة المتنوعــة 

یــــة متردیــــة وٕادارتــــه العامــــة فاســــدة لتــــداخل جتماعیة واالقتصــــادحساســــة وأوضــــاعه اال
فیها وعدم وجود المساءلة والمحاسـبة وبنـاه التحتیـة قاصـرة عـن تلبیـة متطلبـات السیاسة 

اللجــوء الســوري الكثیــف واإلقامــة الدائمــة للفلســطینیین وبیئتــه منتهكــة ال بــل مــدمرة فــأي 
وشـــــلل هــــذا عــــدا الفـــــراغ فــــي ســــدة الرئاســــة . كدولــــة ســـــتمرارللبنــــان لال ىمجــــال یعطــــ

إن الحـوار الجـاري . بحث الملفات األساسیة ة عاجزة عنالمؤسسات الدستوریة والحكوم
. علــى كــل الصــعد یفــتح األبــواب الموصــدة وینهــي القطیعــة الراســخة منــذ عشــر ســنوات

لــذلك یعــول اللبنــانیون علیــه لیعطــي األمــل فــي أن وعیــًا متجــددًا لــدى بعــض القیــادات 
  . بضرورة إحیاء الدولة الضامنة لوجود الوطن

لشـهید الـرئیس رفیـق الحریـري یسـتذكر اللبنـانیون وعشیة إقامة الـذكرى العاشـرة ل
والمالیـــة العامـــة ولكنـــه  قتصـــادرجـــل الدولـــة صـــاحب الرؤیـــة وٕان كانـــت مكلفـــة علـــى اال

ي لـم نـَر منـذ عشـر سـنوات مـن یحملـه ولـم اقتصـادحاول النهوض بلبنـان عبـر مشـروع 
أحـدًا مـن هـالَّ نشـاهد . رؤیة تنهض بهإلى  فالوطن بحاجة. نر غیره یحمل رؤیة جدیدة

  ینتج رؤیة جدیدة لبلد منكوب ولكنه عصي على السقوط؟ القادة
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  (*)إصالح الفكر اإلسالمي حاجة ملّحة
  

قبطیـًا  21فمـن ذبـح . یزداد منسوب البربریة فـي تصـرفات الجماعـات التكفیریـة
ي مصریًا في لیبیا وخطف تالمذة مدارس في نیجیریا حلقة متجددة من سلسلة ابتدأت ف

المشــرق العربــي بوجــه األقلیــات المســیحیة واألزیدیــة وســواها فضــًال عــن ذبــح المســلمین 
وهجـــوم فـــي الـــدانمرك علـــى النحـــو الـــذي جـــرى فـــي . فكـــرهم التكفیـــري یؤیـــدونالـــذین ال 
ینبـــئ هـــذا المشـــهد بـــأن منطقتنـــا مقبلـــة علـــى مرحلـــة جدیـــدة قدیمـــة فـــي كیفیـــة : بـــاریس

المكتســـبات التاریخیـــة التـــي حققهـــا العـــیش  وكـــأن. التعـــاطي مـــع فكـــر اآلخـــر المختلـــف
التالشـــي والمجتمـــع العربـــي إلـــى  الواحـــد بـــین فئـــات المجتمـــع العربـــي واإلســـالمي مالـــت
  . یتفرج على هذا المشهد المأسوي وكذلك المجتمع الدولي

اإلســرائیلي لفلســطین  حــتاللالجهــد الــذي كــان مــن المنتظــر أن یبــذل بوجــه اال
فــي المنطقــة حتــى لكــأن القضــیة الفلســطینیة تركــت  ضــاع فــي خضــم الحــروب الجاریــة

لقـــدرها المحتـــوم بـــین أنیـــاب الـــذئب اإلســـرائیلي الـــذي یقضـــم یومیـــًا جـــزءًا مـــن فلســـطین 
  . ویقضي على ما تبقى من أمل في إقامة حتى دویلة فلسطینیة

والهجوم الذي تعرض له نشاط ثقافي في الدانمرك وكنیس یهودي ینطـق أیضـًا 
محصـــنة إزاء هـــذه االعتـــداءات نتیجـــة الفشـــل المتمـــادي فـــي سیاســـة  بـــأن أوروبـــا لیســـت

  . التي تتبعها مع المهاجرین المسلمین ندماجاال

ـــــة  ـــــدول العربی ـــــي تجترحهـــــا ال إزاء هـــــذا المشـــــهد المـــــروع مـــــا هـــــي الخطـــــط الت
واإلســالمیة ومــا هــو موقــف المجتمــع الــدولي الــذي ربمــا یكتفــي بإقامــة التحــالف الــدولي 

لضربات الجویة التي أثبتت عدم جدواها بعـد أشـهر عدیـدة فـي الحـد المحصور بتوجیه ا
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والســؤال أیضــًا مــن أیــن یــأتي هــذا الــدعم المــادي لهــا ومــا هــي . مــن قــوة هــذه الجماعــات
القــوة؟ هــل ألنهــا تواجــه قــوى ضــعیفة مشــتتة فــي غیــاب أي خطــة لمواجهتهــا؟ أم  أســباب

  !داخل حمایة إلسرائیل وعدوانهاكل من الأأن هناك قرارًا بترك المجتمعات العربیة تت
وضـع خطـة اسـتراتیجیة لمواجهـة إلـى  حسنًا فعل السـید حسـن نصـرهللا بالـدعوة

الـدول و اإلرهاب ولكن هل هذا یكفـي وحـده ولبنـان معـرض لألخطـار اآلتیـة مـن الخـارج 
  دیات؟حالمحیطة تفشل في مواجهة هذه الت

ه الخطـط فـي الخـارج وضع مثل هـذبحیث أن على هذا النحو،  األمروٕاذا كان 
یخــرج عــن إرادة اللبنــانیین، فــال بــأس إذًا مــن أن یصــب اهتمــام القیــادات اللبنانیــة علــى 

الخطــر  أســبابولكــن الســؤال إذا تبــین فــي ســیاق الحــوار أن أحــد . التحــاور بهــذا الشــأن
النــاجم عــن هــذه القــوى علــى لبنــان هــو تــدخل الحــزب فــي ســوریا هــل یمكــن للحــزب أن 

االنسـحاب مـن المعمعـة السـوریة واالنكفـاء للـدفاع عـن لبنـان وتـوفیر بریخیًا قرارًا تا یتخذ
الجهـــد الـــذي یبذلـــه هنـــاك لیشـــكل احتیاطـــًا لهـــذا الـــدفاع؟ وهـــل لبنـــان ُیحمـــى بـــالخطط 

أم أن تحصینه من الداخل والدفاع عنـه بوجـه الخـارج یمـر حكمـًا وٕالزامیـًا فقط العسكریة 
  . رئیس للجمهوریة انتخابهو وفاق بالوفاق الوطني؟ وأول عنوان لهذا ال

إن الخطــر النــاجم عــن التكفیــریین واضــطهاد المســیحیین یســتوجبان علــى ســائر 
الخـارج والضـمان فـي الـداخل للمسـیحیین اللبنـانیین بإعـادة إلـى  اإلشارة إعطاءاللبنانیین 

 تفعیل دورهم عن طریق تعزیز مشاركتهم في تركیبة السلطة وأول عنوان لهذه المشاركة
هـــو ســــد الفـــراغ علــــى مســـتوى الرئاســــة وتفعیـــل دور المؤسســــات الدســـتوریة والحــــد مــــن 

  .یةاألمناستنزاف حضورهم في اإلدارات والدوائر واألسالك العسكریة و 
إننــا نحــث المرجعیــات الدینیــة اإلســالمیة علــى إعــالء الصــوت فــي تكفیــر هــذه 

هـذا االتجـاه عـن طریـق الجماعات وقد خطا األزهر منذ فترة قصـیرة خطـوة إیجابیـة فـي 
إصـــالح هـــذه الصـــورة إلـــى  یقتضـــي الســـعي. هـــذه الفئـــات أنهـــا خـــارج اإلســـالم اعتبـــار

الملتصــقة دولیــًا وفــي داخــل مجتمعاتنــا باإلســالم الــذي ُیســَتْخَدم مــن هــذه الفئــات لتبریــر 
  .  قتلها وممارسة همجیتها على فئات مسالمة تسعى وراء الكسب الحالل

أن عملیـــة إصـــالحیة داخـــل الفكـــر اإلســـالمي أصـــبحت إلـــى  لقـــد دعونـــا ســـابقاً 
حاجة ملحة وضرورة مصیریة لتصـحیح الصـورة وتسـفیه التكفیـریین وبنـاء أجیـال جدیـدة 
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لقـد كـان . من الشباب الطالع على تربیة المصالحة والسالم عـوض تربیـة النبـذ واإللغـاء
رئیســًا فــي انتشــار  التربیــة والتعلــیم وٕاصــالح المنــاهج الدینیــة ســبباً  أهمیــةالتغاضــي عــن 

فال یجوز لتفسیر فقهـي انقضـى بقضـاء زمانـه أن یحكـم حیاتنـا . هذه الموجات التكفیریة
إلــى  إننــا نحتـاج. القــرون الوسـطىإلـى  المعاصـرة وال یمكـن مواجهــة الحیـاة بأفكــار تعـود

ثورة حقیقیة ألن الخطر الداهم بـات یشـكل سـببًا للـدمار الـذاتي الـذي إلى  إصالح ال بل
  . استمر لسقطت كل القیم والمجتمعات تحت تأثیر هذا الفكرإن 

وعي هذه المخاطر وٕالـى اسـتعادة عمـل إلى  اللبنانیینإلى  من هنا تأتي دعوتنا
یـة لتحصـین األمنآلیات النظـام السیاسـي وٕالـى مواجهـة المتطلبـات الحیاتیـة والضـرورات 

إلعــادة توحیــد اللبنــانیین  ألــیس كافیــًا هــذا الخطــر الــداهم. لبنــان فــي وجــه هــذه األخطــار
  !!!حتى ال یضیع وطنهم في لجة المنازعات؟ إنها دعوى للمسؤولین علهم یستفیقون
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  (*)من ذبح األشوريني إىل الحوار اللبناين العقيم
  

األشوریون في سوریا في قبضة داعش وهم وبیـوتهم ضـحایا الهمجیـة أسـوة بمـا 
راق ومــا یصــیب المســلمین فــي المنــاطق أصــاب المســیحیین واألیزیــدیین والشــبك فــي العــ

التـــي ســـقطت فیهـــا الدولـــة كمـــا فـــي الـــیمن ولیبیـــا ومـــا تتعـــرض لـــه مصـــر مـــن هجمـــات 
  . إرهابیة تودي في كل یوم بمئات الضحایا من المدنیین العّزل أعمالو 

فــي هـــذا الجـــو الخطیـــر الـــذي تُـــزال فیـــه حـــدود الـــدول وتُقتلـــع شـــعوب وقومیـــات 
ي لبنان یتلهـون بحـوار تثبـت األیـام أنـه غیـر مجـٍد وغیـر وطوائف ال یزال بعض مسیحی

التـي لـم إلى اآلن،  ،صادق وٕاال ما هو التفسیر المنطقي لجوالت الحوار وتبادل األوراق
لمواجهـة أخطـار تتصـل  تفـاقالنتائج المرجوة حتى على الحدود الـدنیا مـن االإلى تصل 

رات بقدر ما هو حث على بلـوغ بمن یقوم بالحوا بالوجود والحضور؟ وهذا لیس تعریضاً 
  .النتائج واختصار الجدل والمناكفات

إن األشــوریین هــم مــن أقــدم شــعوب المنطقــة وأهــل حضــارة قدیمــة قــدم البشــریة 
سكنوا هـذه المنطقـة منـذ آالف السـنوات ومـر علـیهم فـي التـاریخ محـن وكـوارث ولـم قد و 

عــن منــاطق وجــودهم یقتلعــوا مــن أرضــهم فجــاءت أحــداث الیــوم لتجبــرهم علــى الرحیــل 
  . للتنكیلأو  ومن یبقى منهم في أرضه معرض للهالك

مخــز "الــرد الــدولي علــى الفظاعــات التــي ترتكبهــا الــدول والجماعــات المســلحة 
كما وصفه التقریر األحدث الصادر عن منظمـة العفـو الدولیـة الـذي اعتبـر " وغیر فعال

البشـــر خصوصـــًا فـــي الشـــرق  لمالیـــین فیـــه عـــام األلفـــین واألربعـــة عشـــر عامـــًا كارثیـــاً 
لـم یظهـر  مـا داماألوسط وشمال أفریقیا وهو معرض للمزید من الكـوارث فـي هـذا العـام 

                                        
  .26/2/2015صوت لبنان،   (*)
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وعــي المجتمــع الــدولي لمــا یجــري فــي هــذه المنطقــة ومــا لــم تــِع إلــى  فــي األفــق مــا یشــیر
وال بـد مـن تخصـیص حیـز أكبـر . شعوبها الكارثة التي تحل بهـا وتعمـل علـى مواجهتهـا

  . أهمیتهإلى ریر في حلقة الحقة نظرًا لهذا التق

فـــي هـــذا الجـــو الخطیـــر یســـتمر النقـــاش فـــي البلـــد حـــول آلیـــة عمـــل الحكومـــة 
رئیســها علــى تبــدیل اآللیــة التــي ســبق العمــل بهــا فــي مجلــس فــي حــین یصــر  خصوصــاً 
انعـدام إلـى  الحـد الـذي أدىإلـى  تعطیـل عملهـاإلـى  والتي أثبتت فشلها مـا أدى ،الوزراء
  . المطالبة بتحریر الحكومةإلى  ما حدا برئیسها یتهاإنتاج

إن اإلشــكالیة المطروحــة هــي فــي تحدیــد العــدد المطلــوب مــن أعضــاء مجلــس 
أنه فـي إلى  ومن موقعنا نعرض. الوزراء لممارسة صالحیات رئیس الجمهوریة بالوكالة

مــــن األصــــوات محــــّدد مــــن الدســــتور عــــن تعیــــین عــــدد  62ظــــل ســــكوت نــــص المــــادة 
الفقـه األجنبـي إلى  یستند األول: إنه یتجاذب الفقه الدستوري رأیان متناقضانالمطلوبة ف

وتالیًا ال یشـترط توقیـع جمیـع الـوزراء علـى ممارسـة صـالحیات الـرئیس متمسـكًا بحرفیـة 
یـة مـن أكثر سـكوته ویقـول بضـرورة تـوافر أو  النص وال یقبـل التأویـل فـي معـرض الـنص
وفـــي  ،فـــي المســائل العادیــة األغلبیــة النســبیةف .الــوزراء تحــدد تبعــًا للموضــوع المطــروح

اإلجماع في أي إلى  المسائل األساسیة المحددة في الدستور أغلبیة الثلثین دون اإلشارة
ال سـیما فـي لبنـان و من المواد وذلـك لیقـین المشـترع بصـعوبة وجـود إجمـاع فـي السیاسـة 
مـــن مجلســـي النـــواب فـــي ظـــل المكونـــات واالنتمـــاءات المختلفـــة التـــي یتـــألف منهـــا كـــل 

  . والوزراء

فـي الحـرص  تشـدداً  أكثـروالثاني والذي یتبناه عدد قلیل جدًا من القانونیین فهو 
على صالحیات الرئاسة لكنه یعوق عجلة الحكم ألنه یشترط موافقة جمیع الوزراء ومن 

  . ذلك رأي الوزیر السابق الصدیق زیاد بارود

ممارسـة  اعتبـارمـن الدسـتور ب 65دة أما نحـن فإننـا نعتقـد بضـرورة تطبیـق المـا
 ســـتهانةیــة العادیـــة لعــدم االكثر قتــة ال یمكـــن أن تــتم باألو صــالحیات الــرئیس ممارســـة م

كمــا ال یمكــن أن تــتم باإلجمــاع لعــدم تكبیــل عجلــة الحكــم وتعجیــز  ،بهــذه الصــالحیات
  . دون نص وال إجماع في السیاسةمن ال إجماع  هالسلطة وألن
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هـا مـن اعتبار یـة الثلثـین علـى أكثر ن تمـارس الصـالحیات بلذلك فإننا من دعـاة أ
  . من الدستور 65المواضیع األساسیة قیاسًا على التعداد المنصوص علیه في المادة 

ولكــن قبــل وبعــد الخــوض فــي الــرأیین المشــار إلیهمــا واللــذین اختصــرنا شــرحهما 
راكة الوطنیـــة أوال تبقـــى اآللیـــة األســـرع التـــي تراعـــي مبـــدأ الشـــ ،بالوقـــت وتفســـیرهما ضـــّناً 

رئــیس جدیــد  انتخــابعلیتــه ثانیــًا هـي فــي التعجیــل فــي افوضــمان وتسـهیل عجلــة الحكــم 
وفر علــى البلــد المزیــد مــن التعطیــل واإلربــاك واألهــم شــعور اللبنــانیین بــأن للجمهوریــة فیــ

حیـــال الفـــراغ فـــي ســـدة الرئاســـة وشـــل كـــل مـــن مجلســـي النـــواب والحكومـــة نـــذیر شـــؤم 
یة والمالیـــة وذلـــك قبـــل فـــوات قتصـــادیـــة واالاألمنبمـــا یفـــاقم األوضـــاع یة الدولـــة اســـتمرار 

ن نجــاح اإلصــدار الــذي أعلنتــه وزارة المالیــة منــذ یــومین ال یعنــي إطالقــًا أن إاألوان إذ 
الــذي تمارســه الــوزارات  ،أمــور الدولــة بخیــر فــي ظــل اإلنفــاق غیــر المجــدي والفوضــوي

ات المتراكمـة منـذ عشـر سـنوات علـى مـا واإلدارات بغیاب ضابط الموازنة وقطع الحساب
إنهــا دعــوة للیقظــة لعــّل مــن یســمع مــن السیاســیین قبــل فــوات األوان . أعلنــه وزیــر المالیــة

  . وخراب البصرة
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 (*)يف ظل األزمات السياسية املفتوحة
  

 التوتر الكبیر الذي اتسم به رئیس الوزراء اإلسرائیلي في زیارتـه األخیـرةیكشف 
یــة بــین إیــران والمجموعــة الغربیــة تفاقكیــة عــن قــرب إبــرام االاألمیر متحــدة الوالیــات الإلــى 

حــول البرنــامج النــووي اإلیرانــي، وبغــض النظــر عــن التحــدي الــذي شــكلته هــذه الزیــارة 
كي وٕادارته ومـا رافقهـا مـن صـخب ومواقـف حـادة فـي اإلعـالم وخصوصـًا األمیر للرئیس 

  .ترجیحاً  أكثرأصبحت  تفاقذا االعن ه عالنكي، فإن حظوظ اإلاألمیر في اإلعالم 

إن منطقة الشرق األوسط مقبلة على تطورات خطیرة أقلها إعادة رسـم الخریطـة 
الجغرافیــة كمــا خریطــة التحالفــات اإلقلیمیــة، وال شــك أن هنــاك تغییــرًا جوهریــًا فــي هــذه 
التحالفات نتیجة التقارب التركي السعودي من جهة ومصر لیست بعیدة عنه كما یمكن 

قریبًا أن یعطي دفعـًا أقـوى للوجـود اإلیرانـي مـن جهـة أخـرى وسـیغیر  تمّ إن  تفاقذا االله
العـراق كمـا فـي الـیمن ولیبیـا ولبنـان أو  إن فـي سـوریا األمورمعطیات عدیدة في مسار 

  .لیس بمنأى عنه

كیــف تمكنــت داعــش وبعــض القــوى اإلرهابیــة مــن امــتالك القــوة  والتســاؤل دومــاً 
القـوي فـي الـیمن ولیبیـا والوجـود مناطق شاسـعة فـي العـراق وسـوریا  احتاللالتي خولتها 

كمـــا یجـــدر التســـاؤل مـــن أیـــن . مواجهتهـــاعـــن فـــي وقـــت عجـــزت جیـــوش بعـــض الـــدول 
امتلكت القوة التي لم تستطع قوى التحالف الدولي وجیوش الدول في هذه المنطقة الحـد 

  . هذه التحالفات ندفاعاتها واستیعاب فائض القوة الذي تظهره في مواجهةامن 

تســـتمر األزمـــة السیاســـیة المفتوحـــة فـــي لبنـــان علـــى  ،وفـــي هـــذا الجـــو الخطیـــر
احتمـــاالت الفـــراغ المســـتمر فـــي جمیـــع المؤسســـات الدســـتوریة والدولتیـــة وال تـــزال بعـــض 
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علــى للتعویــل انتظــار مــا ســتؤول إلیــه األحــداث فــي المنطقــة بالقــوى السیاســیة مرهونــة 
مـــن هنـــا فـــإن أزمـــة الشـــغور الرئاســـي وتعطـــل . الـــداخل اتجاهاتهـــا لتحقیـــق مكاســـب فـــي
نــذر بأخطــار تحــیط بالكیــان اللبنــاني وربمــا ی ، كــل ذلــكمجلــس النــواب وشــلل الحكومــة

 –نهــي الصــیغة اللبنانیــة التــي قامــت تاریخیــاً علــى قاعــدة العــیش المشــترك اإلســالمي ی
  . المسیحي

 دون التوصـلمـن ن بعد انقطـاع دام أسـبوعی جتماعإن عودة مجلس الوزراء لال
عتماد اإلجماع فـي التبدیل اآللیة المقررة أو  تفاهم بین القوى السیاسیة على تعدیلإلى 

إلــى  أزمــة الثقــة بــین األفرقــاء فــي وقــت تحتــاج الــبالد اســتمرارتــوحي ب ،اتخــاذ القــرارات
القضـایا التـي تتصـل بخصـوص فر حالیـًا حتـى اغیـر المتـو  األمر ،المزید من التفاهمات

  . ة المواطنین وقضایاهم الحیاتیةبمعیش

للمطالبـة بتسـجیل عقـود الـزواج المـدني  أخیـراً لقد تحرك بعض المجتمع المدني 
على األراضي اللبنانیة وقد كان لـوزیري الداخلیـة السـابقین زیـاد بـارود ومـروان  المسجلة

تسـجیل هـذه العقـود فـي إلـى  شربل ووزیر العدل السابق شكیب قرطباوي مواقف أفضت
  . وائر األحوال الشخصیةد

ــتم فقــط بــاإلجراء اإلداري كمثــل  ــا نــرى أن حــل هــذه المســألة ال ی ونحــن وٕان كن
صــدور تشــریع عــن مجلــس النــواب لقــانون الــزواج المــدني ذي إلــى  التســجیل بــل یحتــاج

فـي التشـریع واإلجـراءات إال أن  الطابع اللبناني بمـا یـوفر حصـانة لهـذه العقـود واسـتقراراً 
 مـا یل العقود حتى في غیاب القانون ربما یشكل أداة ضغط للتوصـل یومـاً تسج استمرار

  . إقرار مثل هذا القانونإلى 

تفـــاقم الخـــالف حـــول ردم الحـــوض الرابـــع فـــي مرفـــأ بیـــروت  ،ومـــن جهـــة أخـــرى
بإقحــام بعــض المرجعیــات الدینیــة فیــه عــوض النظــر إلیــه  اً وأخــذ الخــالف منحــى طائفیــ

وال یـدرك . الـوطني والمصـلحة العامـة قتصـادلحة االوٕالى سـبل معالجتـه مـن ناحیـة مصـ
نـه إالمعترضون على هذا المشروع الفوائد التي یجنیهـا المرفـأ مـن إتمـام عملیـة الـردم إذ 

تالفـــي االكتظـــاظ علـــى المـــدى المنظـــور نتیجـــة عـــدم الـــتمكن مـــن اســـتیعاب إلـــى  یـــؤدي
المرفـــأ لمثـــل هـــذه  خســـارةإلـــى  آجـــالً أو حركـــة البضـــائغ المتنامیـــة وهـــذا ســـیؤدي عـــاجًال 
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محطــة لنقــل الحركــة مــن جــراء تخلــي بعــض شــركات النقــل العالمیــة عــن اعتمــاد المرفــأ 
من الدراسـات  ستفادةأفول الدور اإلقلیمي للمرفأ هذا عدا عدم االإلى  ما یؤديالبضائع 

دون جـدوى وبخاصـة خسـارة تكـالیف المعّدة لهذا المشروع بحیث یكون المرفأ قـد تحّمـل 
ـــة التـــي تمـــتا التكـــالیف ـــود  ،لمصـــروفة لألشـــغال األولی فضـــًال عـــن تحمـــل خســـائر البن

  . الجزائیة والغرامات المالیة نتیجة فسخ العقد الموقع مع المتعهد

زیـادة القــدرة االســتیعابیة الســنویة للمســتوعبات، إلــى  ســیؤدي عمــالإن إنجـاز األ
خمسـمایة  حـوالىائع مئتي ألف مستوعب وزیادة القدرة االستیعابیة السـنویة للبضـ حوالى

خفــض تكــالیف الشــحن إلــى  ألــف طــن والقــدرة علــى اســتقبال الســفن العمالقــة بمــا یــؤدي
 24وخلــق فــرص عمــل جدیــدة للیــد العاملــة اللبنانیــة حیــث ســیتم تشــغیل هــذه المحطــة 

  . اآلن على أساس الدوام الرسمي العادي جارٍ ساعة یومیًا ولیس كما هو 

ال یحجبـــا الســـعي الـــدائم أالطرقـــات یجـــب إن توســـل األصـــوات العالیـــة وقطـــع 
مـع میـاومي الكهربـاء كمـا جـرى لتحقیق المصلحة العامة التي یجري هـدرها واسـتباحتها 

الحصـــول علـــى نتـــائج االمتحانـــات فـــي الطـــالب حقهـــم وخســـارة بتعطیـــل العـــام الدراســـي 
خیـرًا فـي كـازینو لبنـان وأالمزعومـة الرسمیة والفجور الذي كان سمة المطـالبین بـالحقوق 

  .شل حركة المرفأ

على تضییع المصلحة العامة التي توسلها المطالبون بـالحقوق التهافت إن هذا 
الـذي  یئلـوال المثـال السـلیتحقـق لـم یكـن  ،المزعومة حتى على حساب المصلحة العامـة

تعطیــل ولــوال الرئاســي فــي موعــده  ســتحقاقإتمــام االفــي فشــله بیقــوم بــه المجلــس النیــابي 
  . استباحة المال العامولوال المناكفات جراء ة الحكوم أعمال

  !!! إلى متى سیبقى اللبنانیون رهائن في سوق الفجور
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 (*)الرصاع يقف عند حدود الدولة
  

 "شــكرًا ســوریا"آذار فمــن  8آذار و 14عشــر ســنوات مضــت والبلــد منقســم بــین 
للبنـاني مـع بعـض السـاحات ورفـرف العلـم اإلـى  ثورة األرز نزلت الجماهیر اللبنانیـةإلى 

آذار بینما اخـتلط العلـم اللبنـاني مـع أعـالم سـوریا وٕایـران  14األعالم الحزبیة في ساحة 
  .وحزب هللا في الساحة األخرى

فئتـین  اللبنـانیین انقسـامذكـرى إلـى  یرمز آذار من كّل عام وبخاصة هـذه السـنة
. رؤیــة والمصــیرًا عمودیــًا یفــرق بینهمــا خــالف جــوهري فــي المنطــق والمســار والانقســام

  . نقساموقد عاش اللبنانیون أسوأ مراحل حیاتهم نتیجة هذا اال
مــن أبــرز نتــائج هــذا الصــراع تغییــب الدولــة لمصــلحة األحــزاب والطوائــف وشــّل 

  .المؤسسات الشرعیة وتعطیل آلة الحكم
لــدى مراجعــة العقــد األخیــر، یتبــّین أّن اللبنــانیین الــذین ُوعــدوا مــن قبــل القــائمین 

فــال . ســاحتین بوضــع أفضــل، هــا هــم یواجهــون الیــوم وضــعًا متفاقمــًا فــي الســوءعلــى ال
آذار أسـعدهم وال تجربـة جمـع  8آذار أسعد اللبنانیین وال حكـم تحـالف  14حكم تحالف 

ال بــل بــالعكس، . األفضــلإلــى  الفــریقین فــي حكومــة وحــدة وطنّیــة جامعــة غّیــر حیــاتهم
طاولــة مجلــس الــوزراء وحــول فــي الشــارع ى الواحــدة فــي مواجهــة األخــر اســتمّرت الفئتــان 

  .وضمن جدران المجلس النیابي
إن الصراع على السلطة أمر طبیعي في الحیاة اللبنانیة ال بل هـو دلیـل حیویـة 
النظام السیاسي، إال أّن الصراع على السلطة ال یعنـي إطالقـًا شـّل آلـة الدولـة وتعطیلهـا 

ـــة لیقّویهـــا ولـــیس فالصـــراع ی. لمصـــلحة إنعـــاش األحـــزاب وأدواتهـــا قـــف عنـــد حـــدود الدول
هـذا عـدا اسـتباحة المـال العـام عـن طریـق . لیضعفها على النحو الذي سارت به الفئتان

                                        
  .12/3/2015صوت لبنان،   (*)
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بإقرار أقّله وتعطیل آلیات الرقابة  المحاّصةالهدر والسرقات وتوزیع المغانم على أساس 
شــاریع إنمائیــة األخیــرة وٕاقــرار موازنــات هادفــة لتحقیــق م ةقطــع الحســابات لألعــوام العشــر 

علـى هـذا الصـعید  األفـقسـد عـوض تـنهض بالبلـد وتـوّفر فـرص عمـل للشـباب اللبنـاني 
  . الكفاءات ذوي الهجرة وتفریغ البلد منعلى  وٕاجبار الشباب

ولــم یتعــب أهــل الصــراع مــن صــراعهم فــال أحــد مــنهم قــادر علــى حســم الصــراع 
ــ. لمصــلحته وال هــم یســتطیعون التفــاهم ًا باهظــة نتیجــة هــذا التنــاحر وقــد دفــع البلــد أثمان

  . على السلطة كما دفع الشباب اللبناني من مستقبله ثمنًا له

ن ســــیجرون هــــذه المراجعــــة لعقــــد مــــن و والســــؤال المطــــروح الیــــوم، هــــل اللبنــــانی
نتیجــة شـد العصــب المــذهبي وٕاثــارة النـزاع الطــائفي وتعطیــل الدولــة؟ بیــنهم مــا فی نقسـاماال

آلـت إلیـه أحـوال اللبنـانیین بعـد عشـر سـنوات مـن اآلمـال هـذا التسـاؤل عمـا  أهمیـةتبرز 
  . ذاكأو  الكاذبة والوعود الواهیة التي یطلقها هذا الفریق

ألم یحن الوقـت لمحاسـبة مـن سـّبب اسـتفحال األزمـة علـى صـعدها المختلفـة أم 
الخطـر الــداهم هـو فــي . أن اللبنـانیین عـاجزون عــن محاسـبة مــن سـبب لهــم هـذه األزمــة

لة أي جعلها دولة فاشلة ولـوال أن فكـرة الدولـة لـم تكـن راسـخة تاریخیـًا لكانـت تفشیل الدو 
ولــوال قلــة مــن المســؤولین المــدركین لخطــر . ســقطت أمــام الضــربات التــي تتلقاهــا یومیــاً 

فالجیش . ما تبقى منها لكان الوضع أسوأ بكثیرصون زوال الدولة وهم یحرصون على 
ولـم تضـعف مـن . هااسـتمرار یـدة فـي بقـاء الدولـة و هو القوة الالحمـة التـي تكـاد تكـون وح

عزیمتـــه األخطـــار التـــي یواجههـــا علـــى الحـــدود الجنوبیـــة وال علـــى الحـــدود الشـــرقیة كمـــا 
  . یةاألمنالداخلي بالتعاون مع سائر القوى  األمنحفظه 

 انتخـــابألـــیس مخجـــًال أن یفشـــل المجلـــس النیـــابي الـــذي دعـــي النعقـــاد جلســـة 
وال یعــوض وصــول قــوى الصــراع مــن . ى مــدى عشــرین مــرةرئــیس جدیــد للجمهوریــة علــ

اإلســالمي  -بلـوغ الحــائط المســدود فـتح قنــوات ضــیقة للحــوار علـى المســتوى اإلســالمي 
لمشاكل المستعصیة التـي تواجههـا على االمسیحي دون نتائج تذكر قیاسا  -والمسیحي 

ا إزاء األخطـــار هـــذه الحـــوارات إال أننـــ أهمیـــةونحـــن وٕان كنـــا ال نقلـــل مـــن شـــأن . الـــبالد
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ـــان و  ـــالوجود والكی ـــة نطمـــح اســـتمرارالمحدقـــة والمتصـــلة ب ـــد مـــن تعمیـــق إلـــى  الدول المزی
  . الحوارات علنا نبلغ مرحلة إنضاج فكرة الحوار الوطني اللبناني اللبناني لدرئها

ـــرام  ـــرز هـــذه القواعـــد حفـــظ الثوابـــت وتحـــت ســـقف االحت ـــه قواعـــد وأب فالصـــراع ل
اإلســالمي المســیحي قاعــدة جوهریــة ال یضــاهیها أي أمــر فــالعیش المشــترك . المتبــادل

آخــر ولحفــظ هــذا العــیش المشــترك یقتضــي العمــل علــى إرســاء بنیــان الدولــة التــي تحفــظ 
  . الوجود والكیان وتعطي الضمانات لجمیع المكونات والحقوق للمواطنین

 الدولة إسقاطر في السیاسة مهما بلغت الطموحات هدم الكیان وال ال شيء یبرّ 
  . وتشتیت المواطنین على مذاهب وطوائف متناحرة

وأیـن أصـبحت آمـال اللبنـانیین فـي  ،ه الشـكر إلیهـاأین أصبحت سوریا التي وّجـ
  التحالفین؟  آذار بعد ضمور التمثیل الحزبي في كال 14حلم 

  !!!فرقاء الصراع لیستجیبوا لصوت العقل ویحفظوا لبنانأألم یتعب 
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  (*)!ة؟النفط والغاز نعمة أم نقم
  

اســــــتهلت جمعیــــــة خریجــــــي كلیــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السیاســــــیة وكلیــــــة العلــــــوم 
بحــث موضــوع بیة فــي الجامعــة الیســوعیة نشــاطها الحقــوقي فــي هــذا الموســم قتصــاداال

  .حیوي هو موضوع النفط والغاز

لقــد قیــل الكثیــر عــن التــأخیر فــي بــت المراســیم التطبیقیــة للقــانون والتــأخیر فــي 
ــــد المنــــاطق االاســــتدراج عــــروض التن ــــذي حصــــل فــــي تحدی ــــأخیر ال یة قتصــــادقیــــب والت

ومنازعــة اســرائیل لمســاحات واســعة مــن هــذه المنــاطق وعــدم حصــول التوافــق السیاســي 
علیهــا لبنانیــًا فــي ظــل الفــراغ فــي منصــب رئــیس الجمهوریــة، إن هــذا التــأخیر المتــراكم 

عنـد جهـوزه السـتخراج الـنفط إّن لبنـان أقّله أو  ات قد یفقد لبنان ثروته النفطیةستحقاقلال
  .ضعفتأقّله أو  یة في العالمقتصادوالغاز تكون هذه المادة قد فقدت أهمیتها اال

وأّن الوالیـات  خصوصـاً وقد جاء هبوط أسعار النفط عالمیًا لیزكي هذه النظریة 
كیــة وكنــدا قــد باشــرتا باســتخراج الثــروة النفطیــة مــن الصــخور وازدهــرت األمیر المتحــدة 

الـــنفط فـــي أمیركـــا الشـــمالیة وصـــرفت فـــي ســـبیل  إنتـــاجمتیـــاز فـــي حاب االشـــركات أصـــ
تحقیق هذه الغایة مبالغ طائلة استثمارًا واستفادت من بلوغ أسعار برمیل النفط ما یفـوق 

أدنـى مسـتویات لـه مـا جعـل مـن إلـى  أن حدث تراجع األسـعار وهبوطهـاإلى  .أ.المئة د
علــى أســاس أن كلفــة البرمیــل مــن الــنفط  هــاإنتاجالشــركات فــي أمیركــا الشــمالیة تخفــض 

ـــغ  ـــنفط العـــادي . أ.د 70الصـــخري تبل ـــه أوال بحیـــث تراجـــع . أ.د 40 حـــوالىضـــحى ثمن
الــنفط الصــخري حــوالى العشــرین بالمئــة لكــي یبلــغ ملیــونین وأربعمایــة ألــف برمیــل  إنتــاج

  ســتثماریة مــا رت العدیــد مــن الشــركات األمــوال االیومیــًا عــوض ثالثــة مالیــین، كمــا خســ
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  . إفالس بعضهاإلى  أّدى

فـــي ظـــل هـــذا الواقـــع، أیـــن تقـــف الثـــروة النفطیـــة فـــي لبنـــان ومتـــى ســـیتم وضـــع 
سـتدراج االإلـى  المراحـل التالیـة المفضـیةإلـى  نتقـالاألطر القانونیة لها لكـي تسـمح  باال

وهل صحیحًا  أنه باستطاعة لبنان أن یستفید مـن . نتاجوالترسیة والمباشرة بالتنقیب واإل
االشــتراك فــي  إلــىتــه النفطیــة فــي الوقــت المناســب وهــل هنــاك شــهیة دولیــة للتقــّدم ثرو 

استدراج العروض؟ وهل السـلطة المعطلـة فـي لبنـان تسـتطیع بـالرغم مـن التعطیـل الـذي 
هو سمة المؤسسات الدستوریة مواكبة هـذه العملیـة، وهـل مـن مصـلحة أجیـال المسـتقبل 

ة واإلدارة بحیـث ال تسـتفید هـذه األجیـال مـن أن تأمن شر الفساد المستشـري فـي السیاسـ
  منافع وعائدات البترول مستقبًال؟

فرًا ایبقـى موجـودًا ومتـو لفـي قعـر البحـر أقلّـه وقد كنت من القائلین فلیترك الـنفط 
ألیــــام أفضــــل عنــــدما تســــتقیم الحیــــاة الدســــتوریة والسیاســــیة فــــي الــــبالد وتحــــّد مــــن قــــدرة 

هـــذه الثـــروة وعلـــى تـــوفیر فـــرص العمـــل وتحفیـــز ة والفســـاد علـــى تقـــویض آثـــار المحاّصـــ
وهــل هنــاك . وٕاعــادة األمــل بــالبالد  زدهــاروتحســین المالیــة العامــة وتــوفیر اال قتصــاداال

ســرقته كمــا إلــى  ســرائیل ســتترك هــذا الــنفط فــي قعــر البحــر أم ســتعمدإوهــل ! أمــل بــذلك
  !سرقت المیاه وال من یتصّدى

فهــل نحــن . لــف الــنفط والغــازجملــة هــواجس تطــرح فــي كــل مــرة یطــرح فیهــا م
نقمــة تزیــد مــن تفــاقم األحــوال إلــى  ســتتحولأو  ن لتلقــي هــذه الثــروة وهــذه النعمــةو مؤهلــ

  . المافیات الموجودة في قطاعات مختلفةإلى  وتبرز مافیا جدیدة تضاف

إنهــا دعــوة للمســؤولین عّلهــم یضــعون جانبــًا خالفــاتهم علــى السیاســات اإلقلیمیــة 
ا ویعـالجوا قضـایا تهـم جمیـع اللبنـانیین ألنهـم معنیـون بهـذا القطـاع یتفضـلو لمرة واحـدة ول

بــل خصوصــًا لتــوفیر فــرص عمــل جدیــدة للشــباب فقــط لــیس للخــروج مــن االزمــة الراهنــة 
. اللبناني ومنحهم األمل فـي مسـتقبل بالدهـم وأنهـم ببقـائهم فـي لبنـان لـم یخسـروا الرهـان

  !! نتفاءل؟أن هال لنا 
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  (*)لتالقي واألملعيد البشارة واحة ا
  

وتبــرز . مســیحیاً  إســالمیاً  وطنیــاً  ســنوات مــرت علــى اعتمــاد عیــد البشــارة عیــداً 
علـى كـل شـيء سـمة المرحلـة  نقسـامه جـاء فـي وقـت كـان االإعالنـهذا العید بـأن  أهمیة

فاللبنانیون یعیشون منذ سنوات حربًا ربما كانت أشد ضراوة من الحـرب التـي . في لبنان
والفــــرق بــــین المــــرحلتین أنــــه فــــي عــــز المعــــارك  1990-1975 عاشــــوها خــــالل ســــني

أن هـذه المرحلـة ال بـد  العسكریة التي شهدتها بعض المناطق كان األمـل یعـم اللبنـانیین
أمـا الحـرب التـي . وأن تنقضي وال بد مـن أمـل جدیـد یلـوح فـي األفـق عنـد توقـف المـدفع

ل ذلـك أن انسـداد األفـق تالشـي اآلمـال فـي مسـتقبل أفضـإلـى  نعیشها الیـوم فقـد أفضـت
وبــروز مظــاهر التطــرف والغلــو لــدى  السیاســي محلیــًا وتعــاظم النزاعــات المســلحة إقلیمیــاً 

تراجع المواجهة بـین إلى  الشیعي كل ذلك أدى -بعض الفئات واستعار التناقض السني
  . فقد األمل بحیاة هادئة وطبیعیةأالمسلمین والمسیحیین من جهة ولكنه 

اســتقالة الــوزراء الشــیعة مــن حكومــة الــرئیس فــؤاد مــن لناتجــة ففــي عــز األزمــة ا
السنیورة جاء التحرك من أجل التقاط فرصة محاولة جمع اللبنانیین على مناسبة وطنیة 

  . جامعة

 ومنـــذ تلـــك الفتـــرة واللبنـــانیون یحتفلـــون بإقامـــة الصـــلوات المشـــتركة ولكـــن أیضـــاً 
فمـــریم ســـالم هللا . مین والمســـیحیینمـــن عبـــرة المناســـبة فـــي الجمـــع بـــین المســـل ســـتفادةاال

ومــــریم مــــذكورة فــــي صــــالة . علیهــــا هــــي المــــرأة الوحیــــدة المــــذكورة فــــي القــــرآن الكــــریم
وسـورة مـریم فـي القـرآن . المسیحیین الذین یقـدمون لهـا أفضـل التبجیـل واالحتـرام والتعبـد

  .الكریم من أجمل ما قیل فیها
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عیـاد لـیس ألنـه یجمـع المسـلمین سـواه مـن األ مـنإننا نعتقد أن هذا العید یمتاز 
وأملنـا . مـا یفـرق بیـنهم ومـا یجمـع بیـنهم ، بل ألنـه مناسـبة تأمـل فـيفحسب والمسیحیین

 فـيعید فولكلوري نعیده ومع الزمن ننسى معنـاه وأهمیتـه وأثـره إلى  أال یتحول هذا العید
  . العالقات اإلسالمیة المسیحیة

لتعـارف بـین الشـباب اللبنـاني وینـدر مزید مـن اإلى  وبالفعل، لقد أدى هذا العید
ترتیـل وتجویـد عـن مـریم ممـا رسـخ العالقـة بـین إلى  لقاء شبابي في لبنان ال ُیصار فیه

إلـــى  وســـلك درب التعـــارف المتبـــادلفیمـــا بیـــنهم هـــؤالء الشـــباب وفـــتح قنـــوات التواصـــل 
فـــي تعمیـــق ثقافـــة  فـــرادالمــدارس بحیـــث ســـاهمت العدیـــد مـــن المنظمـــات والجمعیـــات واأل

تنظــیم بــرامج التربیــة علــى علــى  مــن ذلــك حــث هــذا العیــد أكثــرالحــوار وقبــول اآلخــر و 
وطقــوس اآلخــر  الحــوار وشــجع عملیــة اعتمــاد بــرامج مشــتركة لــیس لالطــالع علــى ثقافــة

مــن أجــل  بــل أیضــًا بــرامج إنمائیــة فــي المنــاطق بحیــث شــكلت ورش عمــل منظمــةفقــط 
  . ختبار تجربة العیش معاً واالتعاطي الیومي 

عید البشارة هو زاد جوهري ومدماك أساسـي فـي إعـادة بنـاء وطننـا ومشـرقنا وال 
أرضـه یبـع مـن . األراضي والمنازلببیع بالهروب من المواجهة والهجرة وال  األمریعالج 

بأرضنا التي هي ضمانة وجودنا الحـر فـي هـذا الشـرق  أكثرعلینا التمسك . یفقد كرامته
وهــي . رســالة المحبــة والســالم. عتــدالواال نفتــاحلة االولبنــان لــه رســالة هــي رســا. المظلــم

فلنأخـذ مـن العیـد معنـى . ونهـدرها بـل إننـا مؤتمنـون علیهـافیها لیست ملكًا لنا لنتصرف 
  .التضحیة

ومـع . علینا الحرص على بقاء النموذج اللبناني القائم على االعتراف بالتعددیة
 ، یبقـى هـذا النمـوذج صـالحًا لنقدمـهنعانیهاجمیع العثرات والثغرات ونقاط الضعف التي 

بعض الدول العربیة المحیطة بنا لكي تقر بالتعددیة في مجتمعاتها فیعیش الشـیعي إلى 
ـــًا ضـــمن تركیبـــة نظـــام یقـــر بحـــق االوالســـنّ   خـــتالفي والمســـیحي والفئـــات المختلفـــة إثنی

إلیمـان ویجمع بینها دولة مدنیة ال تلبس لبوس الدین ألن الدولة هي حّیز مسـتقل عـن ا
 فــــي عالقــــة المــــؤمن بربــــه كــــل علــــى طریقتــــه الــــدیني الــــذي یجــــب أن یبقــــى محصــــوراً 

فالـــدین فـــي المجتمـــع والدولـــة مســـاحة مدنیـــة تقـــر بحقـــوق الجمیـــع علـــى قـــدم . الخاصـــة
   .المساواة
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ال بـل أذهـب . عید البشارة هو عید التضحیة وعید جمـع المسـلمین والمسـیحیین
القلیلة جدًا الباقیة لنا ألن بلد العـیش مناسبات الجامعة الأبعد بالقول ربما هذا العید من 

لعــل هــذا العیــد . التفاعــلمســاحات التالقــي و  ســبلتقطعــت فیــه  المشــترك والعــیش معــاً 
  . فلنحتفل به. یشكل واحة التالقي المقصود واألمل الموعود
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قمة بكريك الروحية دفع معنوي ملسألة العيش 
  (*)املشرتك

  
الالهبـــة التـــي  بالموضـــوعاتتـــي انعقـــدت فـــي بكركـــي حفلـــت القمـــة الروحیـــة ال

وقــد كــان للكلمــات التــي ألقاهــا رؤســاء . طغــت بمجملهــا علــى النقاشــات التــي جــرت فیهــا
عــن المعانــاة التــي یشــعر بهــا اللبنــانیون تعبیــر بــّین  جتمــاعممثلــوهم فــي االأو  الطوائــف

  . والعرب جراء األحداث والصراعات الجاریة في المنطقة
بعـض التفاصـیل التـي أشـار إلیهـا الـبعض عمـق المأسـاة وصـوروا  وقـد أظهـرت

بعض جوانب الحیاة الیومیة التي یعیشها الالجئـون السـوریون والعراقیـون فـي لبنـان كمـا 
رسموا بشكل دقیق بعـض مجریـات األحـداث التـي أصـابت بعـض المنـاطق التـي یعـیش 

  . شوریون وآخرونآفیها سریان وكلدان و 
لمقدمــــة مــــن بكركــــي والتــــي جــــرى توزیعهــــا علــــى رؤســــاء وقــــد حاولــــت الورقــــة ا

الموضـــوعات حاولـــت مالمســـة  ،الطوائـــف كمشـــروع قابـــل للنقـــاش عشـــیة انعقـــاد القمـــة
األساسیة وأدرجت بعبارات واضـحة وقویـة توصـیف األحـداث كمـا حاولـت إعـادة التأكیـد 

 المحافظــة علــى وحــدة الدولــة فــي لبنــان علــى قاعــدةمــن حیــث علــى بعــض الثوابــت إن 
 مـــن حیـــث فیمـــا یتصـــل بأوضـــاع المنطقـــة أو  والســـیادة وحفـــظ الســـلم األهلـــي ســـتقاللاال

  . الحرص على التنوع القائم الذي هو سمة المشرق العربي منذ مئات السنین
لقد تداولت القمـة جمیـع هـذه القضـایا وغیرهـا ممـا یخـرج عـن نطاقهـا أحیانـًا إال 

اإلسـالمیة المسـیحیة للحـوار جـاءت إلـى  اللجنة الوطنیةإلى  أن الصیاغة التي عهد بها
  حــد بعیــد دقیقــة فــي نقــل المــداوالت والمناقشــات وتضــمینها البیــان الختــامي الــذي صــدر 

                                        
  .2/4/2015صوت لبنان،   (*)
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  . عقب اللقاء
مـنهم رغبـة حقیقیـة إلـى  لعل قرار رؤساء الطوائف مأسسة القمة الروحیة یـوحي

أن الطوائـــف  لمحـــیط اإلقلیمـــيالـــى الـــداخل اللبنـــاني و إلـــى اإشـــارة واضـــحة  إعطـــاءفـــي 
اللبنانیــة مهمــا اختلفــت فــي السیاســة إال أنهــا تبقــى مجتمعــة علــى الحفــاظ علــى الصــیغة 

وأنـه مهمـا  ،الحضاریة اللبنانیة القائمة على العیش المشترك بـین المسـیحیین والمسـلمین
 ،اشتد الصراع السیاسي فإن ما یجمع اللبنانیین هـو أهـم بكثیـر وأكبـر بكثیـر ممـا یفـرقهم

ال یزال یشـكل نموذجـًا متقـدمًا  ،ن على الرغم من هشاشة وضعه وضعف دولتهوأن لبنا
  . یمكن أن یستأنس به في أي حل مرتقب لبعض مشاكل الدول المحیطة وكذلك للعالم

لقــاءات القمــة الروحیــة ألنــه بمجــرد انعقادهــا فإنهــا تعطــي دفعــًا  أهمیــةمــن هنــا 
  . معنویًا لمسألة العیش المشترك

رؤســاء الطوائــف وهــم لیســوا مختلفــین  اجتمــاع جــدوىءل مــا لعــل الــبعض یتســا
ن الـذین تفــرق بیـنهم الصــراعات و ألـیس السیاســی. علیتهم فــي السـاحة اللبنانیــةاومـا هــي فـ
أولــیس بمقــدور رؤســاء الطوائــف أن یحثــوا السیاســیین  هــم أولــى باالجتمــاع؟والمصــالح 

  !على التالقي والحوار
الشــغور الرئاســي وٕاعــادة التأكیــد مــن  ءمــلاالســتعجال فــي إلــى  لقــد دعــت القمــة

المســــلمین قبــــل المســــیحیین أن رئــــیس الجمهوریــــة المســــیحي المــــاروني هــــو الضــــمانة 
وٕان هـــذا الـــرئیس المســـیحي . وبالتـــالي لبقـــاء الدولـــة یة العـــیش معـــاً ســـتمرار األساســـیة ال

 تفاقللحفاظ علیه باال یسعى المسیحیون أوالً  أنالمغرب یجب إلى  الوحید من أندونیسیا
. رئــیس وقــد شــارف الشــغور الرئاســي بلــوغ مــا یفــوق الثالثمایــة یــوم نتخــابفیمــا بیــنهم ال

تـدعو وٕالى متى سیستمر الغیاب عن مجلس النواب من قبل بعـض الكتـل النیابیـة التـي 
  یة؟ نتخابالرئیس وهي تعمل لتعطیل العملیة اال انتخابضرورة إلى في كل یوم 

یقضـي بتوجـه جمیـع رؤسـاء  جتماعة في االورد اقتراح من أحد أصحاب الغبط
الطوائـــف لالعتصـــام فـــي المجلـــس النیـــابي وعـــدم مغادرتـــه قبـــل نـــزول النـــواب وانعقـــاد 

إلـى  لربما یساعد هذا االعتصام على إیقاظ مـن هـم یعمـدون. الرئیس انتخابالمجلس و 
تضــییع الفرصــة تلــو الفرصــة فــي وقــت یتعــود اللبنــانیون هــذا الشــغور ویتحــدث الــبعض 
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فیكـــون الـــرئیس  نتخـــاببعـــدم االتقضـــي ن أن خطـــة مـــا فـــي بعـــض الغـــرف الســـوداء عـــ
  . میشال سلیمان آخر رئیس مسیحي في لبنان

ن عـــدم إأمـــر محـــزن حقـــًا االســـتخفاف بمصـــیر الـــبالد الـــذي ال أبـــالغ إن قلـــت 
فــإلى متــى هــذا . فــي مهــب الــریح كوجــود وككیــان مســتمر أكثــررئــیس یضــعه  انتخــاب

  !!!االستخفاف
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  (*)ون السري الجديد والنقاش املفتوحقان
  

النقـــاش الـــذي فتحـــه بـــدء نفـــاذ قـــانون الســـیر الجدیـــد ألقـــى الضـــوء علـــى معانـــاة 
ـع األمنالمواطنین على الطرقـات ومخاطرهـا وفـتح جـروح المربعـات  وصـال أیـة التـي تقطِّ

منــــاطق حیویــــة مثــــل كــــورنیش المزرعــــة وقــــریطم والضــــاحیة الجنوبیــــة ومنــــاطق أخــــرى  
ة غیــــاب الخطــــة الوطنیــــة للنقــــل العــــام وانعــــدام مواقــــف الســــیارات وكــــذلك وكشــــف عــــور 

محطات الركاب وكشف كم من المركبات غیر الخاضعة ألي من قواعد السالمة تسـیر 
دون أي مــن علــى الطرقــات وكــم یســتهین اللبنــاني بحیاتــه وبحیــاة غیــره بقیادتــه المتهــورة 

كمــا فــتح النقــاش ملفــات . قیــة القیــادةالتــزام بــأي مــن قواعــد الســالمة المروریــة وال بأخال
 ،الــذي یحملــه بعضــها اآلخــرنفســه بعضــها الــرقم یحمــل الســیارات غیــر المســجلة التــي 

والتي تتوقف دون سابق إنذار اللتقـاط راكـب مـن هنـا وآخـر مـن هنـاك فـي مزاحمـة أقـل 
رام الحیــز مــا یقــال فیهــا أنهــا ال تراعــي ال األدب وال التهــذیب وال التــزام القــوانین وال احتــ

  .العام

یة عنوانهـا التوعیـة انتقالفي افتتاح مرحلة  األمنما اعتمدته قوى  أهمیةمن هنا 
ــــدء تطبیــــق الغرامــــات  ــــة اســــتمالة النــــاس بالحســــنى والنصــــیحة قبــــل ب واالرشــــاد ومحاول
الموجعــة جــزاء لمخالفــات یــدفع ثمنهــا شــبابنا المتهــور وبعضــه ال ناقــة لــه وال جمــل فــي 

  . أي مخالفةیرتكب هو  حادث یصیبه دون أن

یــة قبــل بــدء انتقالعلــى استشــرافها ضــرورة وجــود مرحلــة  األمــنإننــا نحیــي قــوى 
بــذل هــذا الجهــد منــذ إقــرار إلــى  تطبیــق القــانون وكنــا نتمنــى لــو عمــدت الــوزارات المعنیــة

القانون وكان الزمن الفاصل بین اإلقـرار وبـدء النفـاذ مهلـة كافیـة إلجـراء عملیـة التوعیـة 
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لكن بعض الوزراء همهم هموم أخرى تتصل إما بعدم بـذل العنایـة فـي تحمـل . ادواإلرش
بالســعي لتحقیــق طموحــات شخصــیة وقــد تناســوا هــذه المســؤولیة الملقــاة وٕامــا  المســؤولیة

  . على عاتقهم

 نتخــابوفــي صــخب النقــاش مــع القــانون وضــده مــرت الجلســة غیــر المكتملــة ال
انقضـــى أحـــد عشـــر شـــهرًا علـــى الشـــغور  وقـــد 22رئـــیس الجمهوریـــة وقـــد حملـــت الـــرقم 

ـــذین ینتمـــون ـــوزراء ال ـــى  وبعـــض ال ـــة یصـــرحون بالتســـاؤلإل ـــة وازن ـــل نیابی ـــى  كت متـــى إل
وكـان األولـى بهـم  ،الرئاسـة وهـم مـن المعطلـین اسـتحقاقمصـیر سننتظر الخـارج لنقـرر 

ثـــم یختلفـــون علـــى مـــا ســـمي . ســـتحقاقالمجلـــس لتنفیـــذ هـــذا االإلـــى  هم النـــزولئزمالبـــو 
الضرورة وهم ال یدركون أن كل مشاریع القوانین المحبوسة في جواریر المجلس بتشریع 

منذ سنوات هي ضرورة النتظام الحیاة ولتلبیة طلبات المواطنین ولتنفیذ مشاریع إنمائیـة 
  . قتصادتساهم في رفع أداء اال

عنـــدما یـــرى الموظـــف فـــي اإلدارات العامـــة أن ال شـــيء یـــتم تحصـــیله إال بعـــد 
. وة تجــــاه الســــلطة لمــــاذا ال یســــتخدم هــــو هــــذه الورقــــة لتحقیــــق المطالــــباســــتعراض القــــ

السیاسیون یضیعون حقوق المعلمین والموظفین والعاملین في القطاع العام ویحشرونهم 
 اوفـــي كلتـــ. موازنـــة بـــال سلســـلةأو ة فـــي الموازنـــة لالسلســـهـــي بـــین مؤیـــد لبدعـــة جدیـــدة 

الـذي ضـّیع علـى الطـالب فـي الســنة نفسـه األسـلوب إلـى  الحـالتین هـم یعـانون ویلجـأون
یح المســــابقات حالمنصــــرمة حقــــوقهم األساســــیة فــــي تقــــدیم االمتحانــــات الرســــمیة وتصــــ

الطـــالب مـــن جدیـــد مـــادة االبتـــزاز والخشـــیة هـــذه الســـنة أیضـــًا مـــن أن . النتـــائج ٕاعـــالنو 
 وأن یهــــدر مســــتوى الجامعــــات بقبــــول جمیــــع الطــــالب نــــاجحین أأو  یضــــیع مســــتقبلهم
ف الدراســـة الجامعیـــة وال یتنبـــه أحـــد أن هـــذا المســـار یطـــیح الشـــهادة راســـبین فـــي صـــفو 
  . الرسمیة في لبنان

احتفلــت شــركة المیــدل إیســت وهــي الشــركة الوطنیــة بامتیــاز  ،ومــن جهــة أخــرى
وٕاننا إذ نحیي الشركة   ،مركز التدریب الجدیدوبافتتاح بمرور سبعین سنة على تأسیسها 

ال العنایـــة بالعنصـــر البشـــري الـــذي یحمـــل شـــارة عـــدم إهمـــإلـــى  والقـــائمین علیهـــا نـــدعو
الشركة في خدمة الركاب على األرض وفي الجو ذلـك أن التالشـي أصـاب شـریحة مـن 
هــؤالء فــي أداء خــدمات ال تلیــق باســم الشــركة وال بتاریخهــا العریــق وال حتــى باألســعار 
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. وعالمیـةشركات تضـاهیها جـودة إلى  العالیة التي تتقاضاها على خطوط النقل بالنسبة
ٕانفـــاق علـــى تـــدریب العنصـــر رعایـــة و إذ ال یكفـــي اإلنفـــاق علـــى التجهیـــز إن لـــم یرافقـــه 

  . البشري وهو األساس في قطاع الخدمات

لعــل التالشــي أصــاب الكثیــر مــن المرافــق العامــة ولكــن مــاذا یبقــى مــن ســمعة 
ن مـا فیكفـي المـواط. شركات وقطاعـات خدماتیـة أساسـیة فيلبنان إذا انتشر هذا الوباء 

  . نتاجیعانیه في قطاعات اإل

الشــهداء مــن الطوائــف األرمنیــة إلــى  وفــي الختــام ال بــد لنــا مــن توجیــه التحیــة
شوریة بمرور مئة عام على المجازر المرتكبـة بحقهـم ونسـأل هللا أن یلهـم والسریانیة واآل

ها لحـروب وشـرور ل مجـددًا علـى مصـلحة لبنـان درءاً  جتمـاعمسؤولینا استلهام الـذكرى لال
  . سواهلیس لنا حمایة وطن هو كما قال دولة الرئیس سالم إلى  وسعیاً 
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  (*)الرهان عىل الذكاء اللبناين وليس عىل التذايك
  

عادت بیروت منصة إلطالق الجمـال والفـن كعادتهـا قبـل الحـرب اللبنانیـة عروسـًا 
ذه وأعمـق مـن ولـیس أبلـغ مـن مـدخل لعـودة الحیـاة هـ. الحیاة وبعث األمـلإلى  متألقة تتوق

اللبنـاني المغتـرب جبـران خلیـل عـن األدیـب  The Prophetأن یشكل إطالق فیلم النبـي 
بیروت بأناقة وجمـال وبسـاطة وعفویـة النجمـة العالمیـة إلى  جبران الفرصة إلعادة األضواء

اللبنانیة األصل سلمى حایك التيِ أسرت القلوب بمدى تعلقها بلبنان ورموزه وتعلـق عائلتهـا 
  . رها المتینةبجذو 

الـــوطن الـــذي یتـــوق إلیـــه المنتشـــرون فـــي كـــل بقـــاع األرض إلـــى  هـــو الحنـــین
ن نتناقش فیمـا بیننـا یونحن المقیم. ویعانون حرقة الغربة وٕان تحسنت ظروفهم المعیشیة

ـــا بالخـــارج نقـــدم مصـــلحته علـــى  ـــا وتعلـــق فئـــات واســـعة من حتـــى لكـــدنا مـــن فـــرط إهمالن
أعــالم كــل الــدول باســتثناء العلــم اللبنــاني ومــن كثــرة  المصــلحة الوطنیــة اللبنانیــة ونرفــع
  . الكیان ونضّیع الوجودفي تقاعسنا عن بناء دولتنا نكاد نفرط 

ال أعبـــرة هـــي دمـــوع ســـلمى حایـــك ووالـــدها علهـــا تـــوقظ المقیمـــین طـــرح الســـؤال 
 تكفي دموع القهر على ما آلت إلیـه أحـوال الـبالد والمنتشـرون یتطلعـون یومـًا مـا للعـودة

  . یأوون إلیه ویرتاحون فیه شرط أن یجدوا وطناً . وطنهم إلى
الشـــغور مـــلء وجودهـــا الكیـــان هـــو فـــي بالدولـــة المـــرتهن  ســـتمراروأول شـــرط ال

 أوالرئاســي الــذي یشــكل بذاتــه مــدخًال لحــل كــل القضــایا التــي تواجــه البلــد أمنیــة كانــت 
النـواب وٕان  عقـد جلسـة لمجلـسإلـى  وحسـن السـعي. یـةاجتماعأو یة اقتصـادأو سیاسیة 

عـن حـق علـى عقـدها إال للمعترضـین كان في فترة الشـغور مـع كـل اآلالم التـي تنتجهـا 
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وبعضـــها ال وبّتهـــا یة وتشـــریعیة تســـتوجب طرحهـــا و اقتصـــادأنـــه هنـــاك مســـائل إنمائیـــة و 
سـتفید منهـا شـرائح واسـعة ت اً یحتمل التأخیر مخافة أن یخسر لبنان بروتوكـوالت وقروضـ

 وبالتــــالي األوضـــــاع قتصــــادتحســــین االإلــــى  تــــؤدي دون شـــــكمــــن المجتمــــع اللبنــــاني 
  . یةجتماعاال

یــة فــي الضــاحیة الجنوبیــة عالمــة إیجابیــة ومضــیئة األمنلعــل بــدء تنفیــذ الخطــة 
ال بدیل عن بسط سـلطة الدولـة علـى جمیـع المنـاطق اللبنانیـة  هفي أوضاعنا الراهنة ألن

ال بــد للدولــة مــن أن  ،تلــكو أ هــذه المنطقــةعلــى ومهمــا عظــم شــأن األحــزاب المســیطرة 
القضـائیة أسـوة بمـا  واطنین وتطبیـق القـوانین واألحكـامحمایـة المـعن تتحمل مسؤولیاتها 
حتى ال تشـعر فئـة أنهـا مغبونـة ومقموعـة وفئـة ثانیـة أنهـا فـوق  معینةیجري في مناطق 

إن مصـــلحة األحـــزاب جمیعـــًا التعـــاون إلنجـــاز بســـط . القـــانون ولهـــا ســـلطانها وجبروتهـــا
  . الداخلإلى  یة ومنع تسرب اإلرهاباألمنلطة الدولة لسد الثغر س

حملة سالمة الغـذاء التـي باشـرتها وزارة الصـحة  استمرارتترافق هذه الخطة مع 
ــًا محضــونة مــن عمــوم النــاس الــذین اقتنعــوا بجــدیتها مــن جهــة   وبأهمیــةوأصــبحت حالی

  . األسالیب المستعملة في الرقابة على القطاعات والمواد
ــًا لتفعیــل عمــل الحكومــة واالمتحــان األســاس  ــًا طیب تشــكل هــذه المحطــات عنوان
لجدیتها هو المباشـرة بدراسـة مشـروع الموازنـة العامـة ذلـك أن عشـر سـنوات مـن الجبایـة 
المرهقة واإلنفاق المهدور تكفـي إلعـادة تصـویب بوصـلة المالیـة العامـة وجعلهـا ضـابطًا 

غیـــاب ســـلطة الرقابـــة التـــي فشـــل مجلـــس النـــواب  نظامیـــًا وقانونیـــًا للعمـــل الحكـــومي فـــي
  . وجوده الحالي في ممارستها وهي من صلب عمله وأساس

لعل التحركات الجاریة في المنطقة تشي بوجود مخـاطر حقیقیـة تصـیب بعـض 
علـــى اللبنـــانیین استشـــعار هـــذه المخـــاطر وٕادراك طبیعتهـــا وأن تســـعى . نظمـــةالـــدول واأل

بعضـها علـى أو  الوضع الـداخلي حتـى ال تـأتي الحلـولتحصین إلى  القیادات المسؤولة
الحـــوار وتفعیـــل الحـــوارات إلـــى  العـــودةإلـــى  مـــن هنـــا الحاجـــة. حســـاب الـــوطن الصـــغیر

تجـاوز المصـاعب  فـيالثنائیة القائمة وتعمیق التفاهمات لتنظیم الخالفـات فیـنجح لبنـان 
لـى الـذكاء اللبنــاني نـراهن عأن عسـانا فـي كـل مـرة . الفـتن المتنقلـة مـن هنـا وهنـاكودرء 

  .  الهاویة إن لم یكن محسوباً إلى  ولیس على التذاكي الذي یؤدي
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الشغور الرئاسي على مدى اثني عشر شهرًا وثـالث وعشـرین جلسـة ملء فشل 
. لم تكتمل بسبب تضییع النصاب یضع البالد أمام تجربة ال یدرك المعطلون خطورتهـا

الحیـاة فـي . كل المؤسسات ومن جهة ثانیـة تفقـد رئاسـة الجمهوریـة أهمیتهـاأفمن جهة تت
أو  لبنان لن تتوقف بسبب عدم وجود رئیس واألخطر أن الناس باتوا ال یـأبهون لوجـوده

وقـف التعطیـل وٕانقـاذ الرئاسـة وسـكوت بعدم وجوده بالقدر الذي لـم تهـتم فئـات مسـیحیة 
ع الــذي هــم یعرفــون أنــه لــیس فــي مصــلحتهم إطالقــًا بعــض المســلمین عــن هــذا الوضــ

الرئاسة وٕافقادها معناها ناهیك عـن تحویـل لبنـان بقـرار جزئـي مـن فئـات سیاسـیة  إسقاط
  .دولة فاشلةإلى  إسالمیة ومسیحیة

ألم یحن الوقت لكي یحاسـب المـواطن مـن ائتمـنهم مـرة ال بـل مـرات علـى إدارة 
ــ س النیــابي الممــدد لنفســه أنــه ال یــزال مجلســًا شــؤون الدولــة والــوطن؟ وهــل یعتقــد المجل

فأي شرعیة هي هـذه ومـن أیـن یسـتمّدها حتـى ُیبقـي . شرعیا طالما ال یجتمع وال ینتخب
  .البالد والدولة على النحو المفجع الذي نراه

إن المجتمع المدني بجمیع قواه الحیة ونخبه مـدعو لإلنتفاضـة لـدفع هـذا الواقـع 
یـة والثقافیـة والحیاتیـة جتماعأن نشاطاته الكثیـرة علـى الصـعد االوكما  ،األلیم عن البالد

ذلك أن مصیر الدولة على المحك ولـم  ،هذا النطاقفي یة یجب أال تنحصر قتصاداالو 
ـــوا هـــذه  یعـــد مســـموحًا التغاضـــي عـــن هـــذا الهبـــوط فـــي تحمـــل المســـؤولیة ممـــن هـــم ُأول

  .َأولوا أنفسهم إیاهاأو  المسؤولیة
بضـع سـكو السـیدة إیرینـا بوكوفـا بیـروت لمدیرة العامة لألونفي هذا الجو تزور ا

المخـــاطر إلـــى  الـــرأي العـــام والمســـؤولینوتنبیـــه ســـتنهاض الهمـــم المحاولـــة فـــي ســـاعات 
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تنشــط بمناســبتهما تجــارة اآلثــار إذ قــتالع المحدقــة بتــراث المنطقــة المعرضــة للنهــب واال
فـي هـذه التجـارة بـین مصـادرها  في األسواق الدولیة ویبدو أن لبنان هو مع تركیا الممـر

  .وتجار المسروقات في العالم
ي فــي العــراق وســوریا والــیمن بعــد نســانمــن أجــل إنقــاذ التــراث اإل متحــدون معــاً 

   .ي العالمينسانالدمار الذي أصاب المواقع األثریة المصّنفة كجزء من التراث اإل
عـــاون مـــع لقـــد ألقـــت جامعـــة الـــروح القـــدس فـــي الكســـلیك بـــاألمس الضـــوء  بالت

اللجنـــة الوطنیــــة للیونیســــكو علــــى التــــراث اللبنــــاني غیــــر المــــادي عبــــر شــــبكة المــــدارس 
ال ســـیما بعـــض مـــدارس الرهبانیـــة المارونیـــة علـــى و المنضـــویة ضـــمن شـــبكة األونیســـكو 

أجــــزاء مــــن هــــذا التــــراث غیــــر المــــادي المشــــتمل علــــى العــــادات والتقالیــــد وحیــــاة القریــــة 
إطــار هــذه فــي شــغال الیدویــة المحلــي واأل نتــاجاني واإلواألمثــال الشــعبیة والمطــبخ اللبنــ

   .المناسبة
وتبــین كــم مــن األجیــال الجدیــدة أصــبح یبعــدها فاصــل زمنــي طویــل بــین هــذه 

الـــنشء الجدیـــد ممـــا یفقـــد لبنـــان میزتـــه وطیبتـــه  االعـــادات وبـــین القـــیم التـــي یتربـــى علیهـــ
قیــة وتجعــل النــاس ویلحقــه بعولمــة متوحشــة تقضــي علــى الخصوصــیات الثقافیــة والمناط

  .هانفس یعیشون وفق األسالیب والعادات
إننــا مــدعوون للعمــل علــى حفــظ هــذه الخصوصــیات التــي تغنــي الحیــاة اللبنانیــة 

لــیس . وحــدة األمثــال والعــادات والتقالیــد والمطــبخ: وتشــكل أســاس الوحــدة بــین اللبنــانیین
أو  ذاكأو  ذا المحـوربالضرورة أن یكون أسـاس الوحـدة بیـنهم التوافـق علـى االرتبـاط بهـ

أو  علــى المحكمــة الدولیــةأو  یــة والعســكریةاألمنالتمدیــدات أو  التوافــق علــى التعیینــات
. ذاكأو  أن یرتضــوا هــذا الحكــم القضــائيأو  غیــر الضــروريأو  علــى تشــریع الضــرورة

المهم أن اللبنانیین یواجهون الموت بعادات متشابهة والفرح بتقالید مماثلة واألمثـال هـي 
   .في كل المناطق وبین أتباع كل الدیانات هي

علـــى ثقافـــة  ســـتقاللتراثنـــا یوحـــدنا فمـــا بالنـــا ال نتفـــق بعـــد ســـبعین ســـنة مـــن اال
مـن  أيفمـاذا تبقـى منهـا  ،موحدة لبناء الدولة عوض حمـل معـاول الهـدم فـي مؤسسـاتها

 !!!مور اللبنانیینأطلقوا على أنفسهم صفة أولیاء أالدولة بفضل من 
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 (*)المتثال الرضيبي األمرييكقانون ا
  

كي الخاص بالتكلیف الضـریبي الـذي یشـغل العـالم حالیـًا والمعـروف األمیر القانون 
ـــانون اال ـــالبق ـــةاألمیر الضـــریبي  متث ـــى الحســـابات األجنبی إلـــى  یرمـــي FATCAأو  كـــي عل

فرض إجراءات الشفافیة المشددة على الحسابات الخارجیـة لألمیـركیین المكلفـین بالضـرائب 
المصــــارف  امتثــــال انعكــــاسالحــــد مــــن التهــــرب الضــــریبي وتهریــــب األمــــوال ومــــدى غیــــة ب

كـان محـور نـدوة عقـدتها جمعیـة  ،والمؤسسات المالیة اللبنانیة على قانون السریة المصرفیة
یة في الجامعة الیسوعیة منذ قتصادمتخرجي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة وكلیة العلوم اال

 .عدة أیام
قــانون حفیظــة المســؤولین فــي المصــارف والشــركات المالیــة فــي بلــدان أثــار هــذا ال

عدة أوروبیة وعربیة وآسیویة اعتبرت أن تنفیذ اإلجراءات المتعلقة بالقـانون قـد تكـون مكلفـة 
مــن الناحیــة المالیــة، كمــا أن أحكــام القــانون الجدیــد تخــالف الســریة المصــرفیة المعمــول بهــا 

تجنیدًا للمؤسسـات المالیـة مـن "بعض اعتبر القانون الجدید أن الدرجة إلى في بلدان كثیرة، 
 ."كیةاألمیر مختلف أنحاء العالم لتكون أسلحة في أیدي السلطات الضریبیة 

لتـزام االدعوات المتكررة لعدم تطبیقه، اتضـح لهـذه المؤسسـات أن من رغم الوعلى 
المصـارف العربیـة، ومـن فبـدأت غالبّیـة . هذا القانون والتكّیف مع شروطه أمٌر ال مفر منه

التعامـــل مـــع المؤسســـات  اســـتمراربینهـــا المصـــارف اللبنانیـــة، انطالقـــًا مـــن مصـــلحتها فـــي 
، النظــر فــي Correspondent Banksالمصــرفیة والمالیــة األجنبیــة والمصــارف المراســلة 

ــًا وتقنیــًا للتوافــق مــع القــانون   كــي الجدیــد، بمواكبــةاألمیر إعــداد ورش العمــل الالزمــة برامجی
  .جمعیة المصارف في لبنان التي أطلقت ورش العمل لذلك
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تشــّددًا مّمــا هــي  أكثــرفــي لبنــان، تقــوم الســریة المصــرفیة علــى نحــٍو شــبه مطلــق و 
علیه في بلدان عدة لطالما ُعرَفت بها كسویسرا واللوكسمبور، ما عدا استثناءات قلیلة منهـا 

  .وتعدیالته 318/2001مكافحة تبییض األموال الذي استحدثها قانون 
یة العالمیــــة قتصــــادت االاعتبــــار كــــي الجدیــــد واالاألمیر ولكــــن فــــي ضــــوء القــــانون 

الجدیـــدة، هـــل نحـــن فـــي صـــدد تراجـــع دور الســـریة المصـــرفیة التـــي تشـــّكل مصـــدر جـــذب 
  .وانه بحثهمن السابق أل هذا سؤال آخر مطروح للمودعین والمستثمرین في لبنان؟

ألحكــام هــذا  متثــاللّدولــة اللبنانّیــة ملزمــة باالتجــد الــدول العربیــة نفســها ومــن بینهــا ا
 للقطـاع یمكـن مالیـة ال تغّیـرات وأزمـات مـن العربـي العـالم یشـهده القـانون والسـیما أمـام مـا

مـن  الدول بعض على یة المفروضةقتصاداال في ظل العقوبات تجاهلها والمالي المصرفي
المالیة التعامـل  والمؤسسات ارفتتطلب من جمیع المص والتي ،كیةاألمیر الوالیات المتحدة 

وأن بعـض هـذه العقوبـات تصـیب دوًال فـي جوارنـا مثـل  خصوصاً . تامة وجدیة معها بحذر
  .  كیةاألمیر سوریا وٕایران وبعض المنظمات المصنفة إرهابیة من قبل الوالیات المتحدة 

المصــارف إحــدى أهــم ســاحات الحــرب علــى تبیــیض األمــوال، وهــذا الواقــع تشــكل 
إیجاد األجهزة وٕاجراءات المساعدة في الحرب الدولیة على هذه اآلفة واألموال التـي یتطلب 
ولئن تطوَّر مفهوم تبییض األموال مع تطور وسائله، فبـات التهـرب الضـریبي أحـد . تغذیها

. داً زال غیر مدرج في عداد جرائم التبییض تحدیما أوجه هذا التبییض رغم أنه، في لبنان، 
یدرس في اللجان النیابیة إلدخال التهرب الضریبي تحت  ع قانوٍن جدیدمشرو ثمة وٕان كان 

  . مسمى شركة المال العام كجریمة من جرائم تبییض األموال
هــل المجلــس النیــابي ســیجتمع إلقــرار هــذا القــانون ومشــروعین آخــرین معروضــین 

ة عبــر قــل األمــوال النقدیــمشــروع القــانون الخــاص بالتصــریح عــن نهــو أمــام اللجــان األول 
  .الثاني عن تبادل المعلومات الضریبیة الحدود، 

  !!في لبنان هذا یبقى في علم الغیب
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  (*)الناس يف واد والسياسيون يف واٍد آخر
  

عجقــة مطالــب تلهــب الســاحة اللبنانیــة وتظهــر بشــكل ال ُلــبس فیــه التنــاقض القــائم 
فــتح أمــام الــنشء الجدیــد ســتقرار لتفالنــاس یهمهــا اال. بــین همــوم النــاس ومشــاغل السیاســیین

فرص العمل واستعادة النشاط االقتصادي لتوفیر هذه الفرص حتـى ال یضـطر اآلالف فـي 
كــل ســنة إلــى الهجــرة إلــى الخــارج مــع مــا تحمــل هــذه الهجــرة مــن نــزف الكفــاءات لــیس فقــط 
. العلمیة بل أیضًا المهنیة ما یفقـد آلیـة اإلنتـاج العـدة األسـاس بفقـد العنصـر البشـري الكفـوء

ن ال تبقى النفایات على مداخل بیوتهم وفي أرزاقهم علَّ جمعها یخفف الضـرر أَهّم الناس 
العــیش إلــى مــا إَهّمهــم تــوفیر الطاقــة الكهربائیــة حتــى ال یضــطر اللبنــاني . يالصــحي والبیئــ
َهـّم الشـباب خدمـة . فواتیر لتغطیة الحاجـة إلـى التیـار الكهربـائي ما دفع ثالثإ في الظلمة و 

َهّمهــم تــوفیر . ســریعة تســاعدهم علــى التواصــل وقضـاء أعمــالهم وتحصــیل المعرفــة انترنیـت
رائهـــم فـــي مســـتقبل وطـــنهم ال أن یبقـــى وطـــنهم رهینـــة مطالـــب آفرصـــة التعبیـــر الحـــّر عـــن 

َهّمهم أن یحلموا بدولة عصـریة یكـون . السیاسیین الذین ال یتطلعون إلى مصلحة اللبنانیین
فرة لهم دون حاجة إلى واسطة أو امطبقًا وخدمات الدولة متو  الدستور فیها محترمًا والقانون

  .دفع رشوة
  ؟أما السیاسیون فبماذا هم منشغلون عن هموم الناس

مـــا ُیســـمى طاولـــة الحـــوار أنهـــم یلقـــون الخطـــب لاجتماعـــات  ةلقـــد أظهـــرت ثالثـــ
الممجوجــة حــول مــوافقهم ویرددونهــا بــال ضــجر ویفترقــون دون أن یقنــع أحــد أحــدًا ممــا 

هـم . جب طـرح السـؤال هـل هنـاك مـن ضـرورة لعقـد مثـل هـذه االجتماعـات العقیمـةیستو 
الدستور والقـانون بمصلحة أشخاص حتى ولو ضربوا بمشغولون بتنفیذ تسویات مرتهنة 

فعوض التوجه إلى المجلـس النیـابي النتخـاب رئـیس للجمهوریـة . عرض الحائط والنظام
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 عنعمدون إلى تقدیم طروحات هم عاجزون لسد الفراغ القائم منذ حوالى الخمسئة یوم ی
االتفــاق علــى أركانهــا فــال انعقــاد لمجلــس الــوزراء مــا لــم تــتم الترقیــة لــبعض الضــباط وال 
المجلــس النیــابي یجتمــع مــا لــم یــتم انتخــاب رئــیس محــدد وال تشــریع حتــى ولــو أصــاب 

یلقـون التأخیر في إصدار بعض القوانین، الـبالد والعبـاد بضـرر كبیـر وهـم فـي كـل یـوم 
  .علینا المواعظ في التفاسیر الدستوریة

النــاس فــي واد والسیاســیون فــي واد آخــر ال رابــط بــین ضــفتي الــوادي ویعیبــون 
للنــاس مطــالبهم حققــوا ن و رفضــها لمــا یجــري كــأنهم أي السیاســیعلــى النــاس غضــبها و 

تصــرف المتظــاهرین فالنــاس قلبهــا محــروق وهــم فــي مشــاغلهم الخاصــة،  احتــى یســتغربو 
تهـــام وكـــأن تعطیـــل البلـــد ورهـــن صـــوات التندیـــد بالفســـاد راعهـــم ســـماع االأتعالـــت  وٕاذا

فسـادًا، إنمـا أزمـة فـي األخـالق قبـل أن تكـون أزمـة  امصالحهم الشخصیة والخاصة لیس
  .في السیاسة

  .لبنان یستحق أفضل من هؤالء

 :هــــل لنــــا مــــن أمــــل فــــي استنهاضـــــهم حتــــى یســــتلهموا مــــن معنــــى األضـــــحى
  !!التضحیة

ن یرفـع هللا عـن أللبنانیین العید المبارك أعـاده هللا علـیهم بـالخیر والبركـة و  هنیئاً 
  . لبنان والمشرق العربي الغّم والحروب وأن تسود لغة العقل والحكمة
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 (*)لدرء الفتنة قبل وقوعها والنار قبل اشتعالها
  

القمـــة الروحیـــة اإلســـالمیة التـــي عقـــدت فـــي دار الفتـــوى فـــي بیـــروت بحضـــور 
ب السماحة رؤساء المذاهب اإلسالمیة األربعة كانت مناسبة لتأكیـد الثوابـت التـي أصحا

یجتمـــع علیهـــا المســـلمون واللبنـــانیون بصـــورة عامـــة وتـــأتي فـــي جـــزء منهـــا صـــدى للقمـــم 
وأهم ما ورد في بیان القمة، . الروحیة اإلسالمیة المسیحیة التي تعقد بین الحین واآلخر

كمــا إدانــة اإلعتــداءات التــي  نســانیة وعلــى كرامــة اإلالتأكیــد علــى حرمــة الــنفس البشــر 
تعّرض ویتعّرض لها مسیحیو الشـرق علـى خلفیـة دینیـة اسـتباحت ظلمـًا وعـدوانًا بیـوتهم 

غیــر المســلم بمثابــة ء علــى المســلم و وقــراهم وممتلكــاتهم ومقدســاتهم واعتبــر أّن كــل اعتــدا
  .ي كّلهنساناعتداء على اإلسالم نفسه وعلى المجتمع اإل

لقد طالبت القمة الروحیة اإلسالمیة المسلمین بعدم التفرقة، وهذا ال یعنـي عـدم 
وٕادانـــة كـــل أشـــكال التطـــّرف والغلـــو وتكفیـــر اآلخـــر وتجّنـــب الوقـــوع فـــي فـــخ  خـــتالفاال

  .التأویالت الضالة والمضللة التي تقّول اإلسالم ما لم یقله
العلمــاء الحاضــرین الســادة إلــى  وقــد توّجــه أصــحاب الســماحة بعــد تــالوة البیــان

 جتمـاعمن المذاهب األربعة بـأن یعكسـوا فـي خطـابهم الـدیني روح القمـة التـي سـادت اال
والتـــي تحـــّض علـــى النطـــق بكلمـــة تجمـــع وتحاشـــي الكلمـــات التـــي تفـــّرق فـــي المســـاجد 

  .والحسینیات وكل المنابر
أو  اً مـذهبی لعّل القمة تثبت من جدید بأّن الخالف في لبنان لم یكن یومـًا خالفـاً 

إلباســـه  أســلوبعلــى قاعــدة دینیــة وٕانمـــا هــو خــالف سیاســي یتوّســـل بعــض السیاســیین 
ولعـــل بعـــض التصـــریحات التـــي . ودینیـــًا لشـــّد العصـــب الطـــائفي المقیـــت لبوســـًا مـــذهبیاً 
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الیـــوم حـــول عرســـال، والیافطـــات التـــي جـــرى تعلیقهـــا فـــي إلـــى  صـــدرت منـــذ عـــدة أیـــام
ـــدة، كـــل ذلـــك یشـــیرعـــن تشـــكیل میلیشـــیات جد عـــالنمحیطهـــا، واإل ـــى  ی أّن الصـــراع إل

التعبئة المذهبیة التي إن نجحت الفتنـة إلى  السیاسي لم یعد ما یزكیه ویسعره إال اللجوء
  .لن یكون فیها رابح وال خاسرففي إشعالها 

ــا نتوّجــه بضــرورة وعــي  حتقــانالقیــادات التــي تعّبــئ األجــواء واالإلــى  لــذلك فإنن
درء فلـــها وٕاننـــا إذ نطلـــق الصـــرخة مـــع المخلصـــین، مخـــاطر النـــار التـــي یحـــاولون إشـــعال

والحكومـــة إزاء هـــذه المخـــاطر یتلّهـــى بعـــض . الفتنـــة قبـــل وقوعهـــا والنـــار قبـــل إشـــعالها
الخطــر الــذي یتهــّدد لبنــان مــا لــم یكــن  أهمیــةطــرح مواضــیع ال تقــاس أهمیتهــا ببوزرائهــا 

مزیـــد مـــن القهـــر لممارســـة الو هـــذا التصـــعید السیاســـي والطـــائفي هـــو لتخویـــف اللبنـــانیین 
الشــامل واللبنــانیون یتفــاءلون بفصــل  نهیــارعلــیهم فــي وقــت تكــاد الدولــة تبلــغ مرحلــة اال

ن من الدول العربیة وموسـم أعیـاد زاهـر، عـّل ذلـك یخفـف عـنهم یمصطافبصیف واعد و 
 عــالنكیــة علــى اإلاألمیر وطــأة األزمــة ویزیــد مــن تفــاؤلهم إقــدام ســفارة الوالیــات المتحــدة 

  .ملیار دوالر حوالىء حرم جدید للسفارة في عوكر قد تبلغ تكالیفه عن نیتها بنا
إنهــا لمفارقــة عجیبــة مثــل العجائــب التــي ینتظرهــا اللبنــانیون عنــد كــل منعطــف 

  .خطر فنتجاوز األزمات وینقذ الوطن
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  (*)أليس لهذا الكابوس من نهاية؟
  

مفاهیمهــا رها بعــض الجماعــات السیاســیة علــى غیــر الدیمقراطیــة فــي لبنــان تفّســ
ــم الدســتوري الرئیســة  األحــزابســمعنا بــاألمس مرجعــًا فــي أحــد . المحــددة فــي كتــب العل

أن الشغور الرئاسي سـیكون وٕاما  العماد میشال عون رئیسًا للجمهوریة انتخابما إیقول 
. علـى هـذا األسـاس سـتحقاقوللمعارضین مصلحة في إتمام هـذا اال. ألجل غیر مسمى

المكونــة للحكومــة یشــترط علــى رئــیس الــوزراء بخــالف الــنص حــد التشــكیالت السیاســیة أ
جلســة مجلــس الــوزراء بــإیراد بنــد تعیــین  أعمــالالدســتوري تحدیــد البنــد األول فــي جــدول 

قائــد جدیــد للجــیش قبــل انتهــاء والیــة القائــد الحــالي بثالثــة أشــهر علــى أن یكــون القائــد 
كومة وهـي آخـر مـا تبقـى مـن ات للحاجتماعال أو  العمید شامل روكزهو المراد تعیینه 

  . ن بحدودها الدنیاإ آلن و إلى االمؤسسات الدستوریة التي تعمل 

یقــول فــي انتظــام آلــة الحكــم أن هــذین المــوقفین مــا عســاه  إزاءالمــواطن العــادي 
هـي مواقف هذه الجماعـات السیاسـیة التـي تطلـق مطالبـات إلى  وكیف ینظر ،في لبنان

  . یر دستوریةغیر دیمقراطیة وغ األدنىفي حدها 

ثم یأتي دور المجلـس النیـابي المعطـل إال لجلسـة التمدیـد لوالیتـه وال أحـد یسـأل 
إلــى  عــن شــرعیة الوكالــة المعطــاة لــه لتجدیــد عضــویة أعضــائه والیــة كاملــة دون الرجــوع

  . رغب في تجدید الوكالة لهمتمعرفة رأیها بالنواب وهل أو  یةنتخابالقاعدة اال

ـــة بروتوكـــوالت دولیـــة تقـــف  علـــى عتبـــة المجلـــس تحقـــق فـــي حـــال إقرارهـــا جمل
مشاریع تنمویة تحتاج إلیها البالد وكذلك تشریعات ضروریة تتصل بالحد من الضـغوط 

لبنــان دولــة  اعتبــارالتــي تمــارس علــى الســلطات الرقابیــة والنقدیــة إلقرارهــا تحــت طائلــة 
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یاب المعـامالت غیر متعاونة مع ما یترتب على هذه النتیجة من مفاعیل قـد تعرقـل انسـ
  . مدولر بغالبیته اقتصادالمالیة مع الخارج في 

وحقوق المزارعین والناقلین والمستشفیات وحتى معالجـة إحـدى الحـاالت الطبیـة 
الناشئة نتیجة ما تتناقله وسائل اإلعالم عن خطأ طبي وموقف األطبـاء المتضـامن مـع 

االستشــفائي فــي لبنــان  النظــام فــيبــدون وجــه حــق مــع األثــر الســلبي أو  زمــیلهم بحــق
حكومــة معطلــة ومجلــس  أعمــالول اومعالجــة المرضــى كلهــا مواضــیع مؤجلــة علــى جــد

  . نیابي مشلول

الحیــاة العامــة فــي لبنــان وٕالــى أي فــي  فــإلى متــى هــذا الســیرك ســیبقى متحكمــاً 
فـــي  مـــدى ســـیبقى المواطنـــون غـــافلین عـــن التحـــرك لوقـــف المهـــازل التـــي یرونهـــا یومیـــاً 

ذلك علـى أمـنهم الـوطني وسـالمة انتظـام  انعكاسالمعیشیة والحیاتیة و  معالجة قضایاهم
مشــكلة الالجئــین وتقــاعس المؤسســات الدولیــة عــن  اســتمرارناهیــك عــن . حیــاتهم العامــة

ســـیرك دائـــر وال مـــن یوقـــف تتـــابع المشـــاهد . إیفـــاء التزاماتهـــا تجـــاههم وتجـــاه اللبنـــانیین
  .یضع حدًا لهاأو  المأسویة

  ؟مهمة مستحیلةإلى  وس من نهایة وقد حولوا العیش في لبنانلیس لهذا الكابأ

  آن االوان لوقف هذه المهازل المضحكیة المبكیة،

  !! وال من یحاسب
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 (*)إنه لبنان الرسالة
 

رئــیس  نتخــابال 25المحاولــة الفاشــلة لعقــد الجلســة إلــى  اإلشــارة عــنال غنــى 
تطــورات تســمح لهــم بالحضــور  ربمــا ینتظــر المتغیبــون عــن الجلســة ،الجمهوریــة بــاألمس

ن لیســت مرتبطــة بتنفیــذ یلكــن الحیــاة الیومیــة للبنــانی. لتحقیــق مكاســب علــى هــذا الصــعید
ــــاد أو  ســــتحقاقهــــذا اال ــــل منهــــا انعق ــــل والتعطی ــــاك مواضــــیع ال تحتمــــل التأجی ذاك وهن

وكـذلك  ،جلسات الحكومة إلقرار المشاریع والقرارات التي تهّون على اللبنانیین معیشتهم
لى صعید المجلـس النیـابي الـذي هـو مـدعو الیـوم لبـت جملـة قـوانین ضـروریة لتسـییر ع

الحیــــاة العامــــة ومنهــــا إقــــرار بروتوكــــوالت القــــروض فــــي ســــبیل تنفیــــذ بعــــض المشــــاریع 
وكــذلك اقــرار التشــریعات التــي ینتظرهــا المجتمــع الــدولي مــن لبنــان  ،اإلنمائیــة الضــروریة

فات أقلهــا أّنــه بلــد غیــر متعــاون فــي وقــت تبلــغ ه لتوصــیاقتصــادحتــى ال یتعــّرض البلــد و 
  . الدولرة على الصعید النقدي والمالي نسبًا تفوق الستین بالمئة

أّنه إذا كان یتعّذر على القیادات التفاهم علـى إلى  لقد أشرنا في تعلیقات سابقة
علـــى القضـــایا التـــي تبـــدو صـــغرى ولكنهـــا  تفـــاقمـــاذا یمـــنعهم مـــن االفالقضـــایا الكبـــرى، 

  ؟سیة وحیویة النتظام الحیاة العامة للبنانیینأسا

عـن  رومیة جنما جرى في سخلیة في معالجته لما یعرف ر الدایفعل وز  حسناً 
المناســـبة  اإلجـــراءاتعلـــى بعـــض الســـجناء واتخـــاذه  شـــرطة تظهـــر تعـــدیاً أطریـــق بـــث 

  .ثارة المذهبیةعن اإل القانونیة وبعیداً المهلة لمعاقبة المعتدین ضمن 

یســتمّر التضـییق علــى المــواطنین فــي عـّز موســم الحــّر وفــي  خــرى،أومـن جهــة 
الــذین یرتــادون شــاطئ الرملــة البیضــاء فاســتفاقوا علــى مــنعهم مــن خصوصــًا غفلــة مــنهم 
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الشاطئ بدعوى أّن قسمًا من األراضي هنـاك أصـبح ملكیـة خاصـة وهكـذا إلى  الوصول
ادهــا أیضــًا صــیادو الســمك حــدث قــبًال فیمــا عــرف بواجهــة الدالیــة البحریــة التــي كــان یرت

  .وبعض المواطنین

ویحـــل شـــهر رمضـــان المبـــارك علـــى النـــاس أعـــاده هللا علـــى اللبنـــانیین عمومـــًا 
وعلــى المســلمین خصوصــًا بــالخیر والبركــات وقــد أصــبح مــن صــلب ثقافــة العــیش معــًا 

لقـــد دخـــل الشـــهر الفضـــیل فـــي . لـــدى جمیـــع اللبنـــانیین دون تفرقـــة بـــین مســـلم ومســـیحي
اة الواحـــدة وكـــم مـــن جهـــة محســـوبة علـــى غیـــر المســـلمین تـــنّظم إفطـــارات أســـلوب الحیـــ

نحـاء كثیـرة مـن أموائد اإلفطار كما تنتشـر فـي  حولولقاءات تجمع مسلمین ومسیحیین 
البالد ما یعرف بموائـد الـرحمن التـي تستضـیف مهمشـین وفقـراء وأصـحاب حاجـات مـن 

شــهر الفضــیل علــى اللبنــانیین تفــرض البــرامج الخاصــة بال. المســلمین والمســیحیین أیضــاً 
عنهـــا  عـــالننمطـــًا خاصـــًا فـــي متـــابعتهم للمسلســـالت التلفزیونیـــة التـــي تتســـابق فـــي اإل

المحطات اللبنانیة والعربیـة وكـأن النـاس ال تحـب المسلسـالت إال فـي هـذا الشـهر فتلجـأ 
استضـافة بعـض إلـى  ،وعلـى مـدى أحـد عشـر شـهراً  ،خصوصًا وسائل اإلعالم اللبنانیـة

یین الذین یتنقلـون بـین محطـة وأخـرى لتكـرار خطابـات وأحادیـث فیهـا الكثیـر مـن السیاس
  .اإلثارة والقلیل القلیل من النفع

خاصــــة لمحــــال ویجـــري تشــــویه بعــــض الشــــوارع بمــــا یعلّـــق فیهــــا مــــن یافطــــات 
أمــور إلــى  غیرهــا بمــا یشــوه أجــواء األحیــاء التــي ال تحتــاجأو  بمناســبة الشــهر للحلویــات

وأیـــن هـــي الســـلطات المختصـــة خصوصـــًا فـــي العاصـــمة لمنـــع هـــذه . كثیـــرة حتـــى تشـــّوه
وهـل مسـموح تعلیـق  ،الظواهر التي تزید في كراهیة المشـهد فـوق زحمـات السـیر الخانقـة

عــن مــواد لبیعهــا فــي هــذا الشــهر، ســؤال برســم مــن  عــالنالخاصــة لإلللمحــال الیافطــات 
  .األمرهو مسؤول عن هذا 

بــین اللبنــانیین؛ فأعیــاد المســلمین یشــاركهم  إنــه لبنــان الرســالة فــي وحــدة الحیــاة
أبقــى هللا تعــالى لنــا هــذه . فیهــا المســیحیون وأعیــاد المســیحیین یشــاركهم فیهــا المســلمون

  .التنّوع في الوحدة وأبعد عن بلدنا الشرور واآلفاتأو  النعمة، نعمة الوحدة في التنّوع
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  (*)يتحرّك رفضاً للواقع الراهن... الحراك املدين
  

فـــاءل اللبنـــانیون بـــالحراك المـــدني الـــذي قـــام أساســـًا علـــى فكـــرة الـــرفض للواقـــع ت
الراهن الذي فرضه السیاسیون على الـبالد فـي تعطیـل المؤسسـات الدسـتوریة والخـدمات 

ه تصـرف فیـالبلـد هـو ملـك لهـم یتصـرفون  أنالعامة واألهم لقد اعتقـد بعـض السیاسـیین 
لمــواطنین، ال فــي انقطــاع الكهربــاء، وال فــي المالــك فــي ملكــه، ال یســألون عــن معانــاة ا

تلـــوث المیـــاه إن وجـــدت، وال فـــي زحمـــة الســـیر، وال فـــي التـــوتر الیـــومي فـــي الســـجاالت 
السیاســیة العقیمــة، وال فــي إثــارة الفتنــة المذهبیــة وآخرهــا وقــد طفــح الكیــل النفایــات التــي 

بحیـث یئـة الخضـراء رزاقهـم وانتهكـت البأُرمیت في وجه اللبنانیین وتجمعت في بیـوتهم و 
  .نتشار األوبئة والقوارضالتلّوث ما شكل بیئة مالئمة ال تالحرائق وأشاع تأشعل

لقد أنذر الحراك المدني السیاسیین على قاعـدة أن الشـعب اللبنـاني الـذي أهملـه 
وقــد تعــاطف مــع هــذا . الحكــام فــي تصــرفهم غیــر المســؤول لــم یعــد قــادرًا علــى التحّمــل

إال . تجاهـات السیاسـیة والشـرائح الطائفیـة والمناطقیـةین مـن كـل االالحراك جمیع اللبنانی
ان هــذا الحــراك ســرعان مــا تعــرض لمحــاوالت اســتغالل مــن قبــل بعــض البــاحثین عــن 

ســـتغالل الشخصـــي علـــى حســـاب المصـــالح الحقیقیـــة أدوار لهـــم حتـــى ولـــو كـــان هـــذا اال
ه عـن منطلقاتـه العفویــة الفشـل وانحرافــإلـى  للشـعب اللبنـاني ممـا ینــذر بأخـذ هـذا الحــراك

ورفع تغطیة سائر المواطنین له وتعـاطف اللبنـانیین المتضـررین مـن دوام الحـال الراهنـة 
  .متروك لقدره دون قیادةوكأنه حتى یظهر البلد 

خطـورة إلـى  من هنا ضرورة لفت الجماعـات التـي تحركـت وفـق عفویـة الـرفض
مطالــب تثبــت عــدم معــرفتهم  التمــادي فــي العبثیــة نحــو الفوضــى وحــرف المســار بسلســلة
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تحمــل المســؤولیة إلــى  الدولــة بأجهزتهــاودعــوة للواقــع اللبنــاني بتحمیــل النظــام المســؤولیة 
قبــل الرغیــف فــي أوضــاع ملتهبــة ومتفجــرة كــا  األمــنفــي الــدفاع عــن الســلم األهلــي ألن 

  .هو جار في اإلقلیم
راء ال بـــدیل عـــن خطـــة الـــوزیر أكـــرم شـــهیب الموافـــق علیهـــا فـــي مجلـــس الـــوز 

والمعدلة بـرأي بعـض الخبـراء الـذین یبحثـون فـي الوسـیلة األنجـع لمعالجـة كارثـة صـحیة 
نتظــار مهمــا بلــغ المعترضــون وهــم كمــا یتبــین قلــة ممــا یجعــل وبیئیــة قائمــة وال ینفــع اال

البعض فما هو البدیل عن هذه الخطـة بالرغم من سلبیة الدولة مجبرة على التنفیذ حتى 
  .عتراض والتعطیل بحثًا عن أدوارن باالحتى یتسلى بعض الطامحی

ن انقطاعنا نحو شهرین عن التعلیق السیاسي على األخبـار فـي صـوت لبنـان إ
ـــا فرصـــة التحـــدث بتفـــاؤل  ـــم یمنحن ـــرل عـــن األحـــداث إذ عـــوض أن تتحســـن بعـــض  أكث

فــي مفاصــل الحكــم وتفاقمــت القضــایا المعیشــیة واســتمر التهــرؤ المؤشــرات زاد منســوب 
ـــل فـــي المؤ  ولـــیس " طاولـــة المفاوضـــات"ن جـــاءت إ سســـات ولـــم ینتخـــب رئـــیس و التعطی

 تمثـلالمقامة في المجلس النیابي كبادرة طیبة لملء الفراغ السیاسي إال أنها ال " الحوار"
ــــة السیاســــیة األوضــــاع إلیهــــا ألن المكــــان . حــــًال للمــــآزق السیاســــیة التــــي دفعــــت الطبق

أو  نحـاول خلـق مؤسسـات ردیفـة الطبیعي ألي حوار وطني هـو المجلـس النیـابي، فعبثـاً 
جمیـع التسـاؤالت عـن بدیلة في وقت لو ترك النظام السیاسي یعمل بانتظام لكان أجاب 

  .المصیریة التي یرتبط بها الوضع اللبناني
تحــدي التنفیـذ أمـام الحكومــة  مَ رْ ُیـلْ خطـة النفایـات جـاءت بضــغط النـاس فلُیقبـل و 

الملـف الثـاني الكهربـاء فـال یغـرق هـو ى إلـ ولینصرف الحراك بعـد تحقیـق أول إنجـاز لـه
  . النفایاتفي وال كل الناس 



 205

  

  

  (*)النفايات والكارثة البيئية
  

عتــــراض علــــى خطــــة الــــوزیر أكــــرم شــــهیب لمعالجــــة ملــــف انحســـرت موجــــة اال
على الطرقـات والمرمیـة فـي الجبـال واألودیـة حتـى  أكثرالنفایات المتراكمة منذ شهرین و 

وسـاخ جبـال متراكمـة مـن األإلـى وتحویلهـا الجمیلة في لبنـان  بتنا على وشك نحر البیئة
البیئـي  نعكـاساض التي ال یمكن حصر نتائج أضـرارها بغیـاب أي دراسـة عـن االاألمر و 

  .آلن على كل اإلحتماالتإلى الهذه األزمة المفتوحة 
جیـــد أن یتقـــدم الحـــراك المـــدني بخطـــة بدیلـــة عـــن خطـــة الحكومـــة ولكـــن الوقـــت 

لــى األبــواب، فهــل نســتطیع أن نحتمــل المزیــد مــن التــأخیر إذ یقتضــي یــدهم والشــتاء ع
حیاة النـاس أهـم مـن تسـجیل . العمل بسرعة على تنفیذ الخطة حتى ولو بقي معترضون

بتنفیــذ هــذه الخطــة  اً مرهونــها اســتمرار صــبح أ ،مفارقــةلل ، ویــاالنقــاط علــى الحكومــة التــي
  .فایاتحتى ال ُتغرق هي أیضًا والبالد معها في ملف الن

اإلفراج الفـــوري عـــن أموالهـــا لتقـــوم بمهمـــة جمـــع التـــي تطالـــب بـــأمـــا البلـــدیات 
هیئـة لمثـل تلساعة ما عدا اسـتثناءات قلیلـة أنهـا محتى هذه اومعالجة النفایات فال یبدو 

فغالبیة البلدیات ورؤسـاؤها فـي لبنـان یعتبـرون رئاسـة البلدیـة مركـز وجاهـة . هذه المهمة
ن الطاقم المتربع علـى هـذه ألهم لعب دور في السیاسة وال أظن خو البلدة یأو  في القریة

المســــؤولیات مؤهــــل ألي مســــؤولیة مــــن هــــذا النــــوع ال بــــالعلم وال بــــالخبرة واألخطــــر وال 
فــأي دور قــاموا بــه وهــم علــى مشــارف انتهــاء والیــاتهم فــي اإلنمــاء وهــم یمثلــون . بــاإلرادة

  .جة عملیة اإلنماء والحفاظ على البیئةالسلطة المحلیة المنتخبة بحكم القانون والمول
ن نجـح الحـراك فـي تجییـر هـذه إقلیلون هـم المؤهلـون لمثـل هـذه المهمـات التـي 

مزیـــد مـــن ل العبثیـــة وســـیتعرض لبنـــان األمـــورالمســـؤولیة إلـــیهم سُتصـــرف األمـــوال علـــى 
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ن الكــوارث البیئیــة مــا لــم ترافــق هــذه المطالــب دورات تدریبیــة لتوعیــة المســؤولین المحلیــی
  .على مثل هذه المهام وكیفیة القیام بها وبأعبائها

لقد راعنا قیام بعض البلدیات برمي النفایات عشوائیًا ومعالجتها إما بـالردم وٕامـا 
ال یكفــي أن تكــون شــوارع بعــض المــدن نظیفــة . بــالحرق وكالهمــا یزیــد مــن تفــاقم األزمــة

لـــیهم إزاحـــة المنظـــر بغـــض المهـــم بالنســـبة إ. وأن ترمـــى النفایـــات عشـــوائیًا فـــي األحـــراج
  .البیئة ویتحملها الناس تكابدهاالنظر عن األضرار التي 

ضــرورة تأهیــل المســؤولین المحلیــین للقیــام اقتناعــًا بأمثلــة مــن هــذا النــوع تزیــدنا 
بمهمة مثل هذه وهذا ال یعفي المركز من اإلشراف المباشـر والـدقیق علـى هـذه المرحلـة 

تُنفق األموال فـي غیـر  أنبلدیة ألن الخشیة هي وبصورة خاصة على صرف األموال ال
  .وجهتها الصحیحة ونحن نعرف كم من البلدیات ینخرها الفساد

فـــي حیاتنـــا الیومیـــة أفـــال نســـتفیق قبـــل فـــوات  تـــانبارز  تانســـم نهیـــارالترهـــل واال
  ؟األوان

ومــن جهــة ثانیــة مــن یتــابع تصــاریح النــواب بــاألمس یــرى أن هــؤالء لــم یتعلمــوا 
مـودي علـى أشـده بمـا یظهـر علـى لعا نقسـامزال االیـوس الحراك المدني فال شیئًا من در 

فـإلى متـى .  همأكثـر أقلـه أو  وجه الیقـین أن همـوم النـاس لیسـت مـن مشـاغل السیاسـیین
  أنین المواطنین؟ متجاهلین ستكبار هذا اإلهمال وهذا اال
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حامية املسيحيني يف استعادة دورهم التاريخي 
  (*)الحضاري

  

مـا معنـى أن . مرحلـة تاریخیـة سـابقةإلـى  الروسـي فـي سـوریا فیـه عـودة التدخل
رثوذكسـیة الروســیة صــفة المقـدس علــى هــذا التـدخل والمنطقــة غارقــة ألتضـفي الكنیســة ا

  . في لجة المنازعات الطائفیة والدینیة

لقـــد درج بعـــض المســـؤولین الـــروس علـــى تكـــرار التصـــریحات بـــأنهم لـــن یتركـــوا 
هكذا كان دأب الروس في القـرن التاسـع عشـر فـي عهـد . حمایةمسیحیي المنطقة دون 

مــا ســمي بالقناصــل وكــان التــدخل بذریعــة الحمایــة مــن طغیــان الدولــة العثمانیــة صــاحبة 
  . الخالفة على المسلمین

لقـــد فـــات الـــروس تـــذكر التطـــورات التاریخیـــة التـــي أعقبـــت تلـــك الفتـــرة وانبعـــاث 
  . بیة الذي قام به مسیحیون مشرقیونالشعور العربي وبناء فكرة القومیة العر 

شـــرقیة أو  مســـیحیي المنطقـــة هـــو أن تتـــدخل قـــوة عربیـــةإلـــى  مـــا یســـيء أكثـــر
فــي  همــاحمایــة ألن وجــودهم وضــمانة بقــائهم إلــى  فهــم لیســوا بحاجــة. بــدعوى حمــایتهم

  . شراكتهم مع المسلمین ولیس بحمایة أجنبیة مهما عظمت قدراتها
صــیفها كمــا أخطــأ التــدخل الروســي فــي تحدیــد أخطــأت الكنیســة الروســیة فــي تو 

بآلته الضخمة وجبن الغرب فالسـاحة متروكـة  ربما ینجح هذا التدخل عسكریاً . األهداف
الطـائفي ومـن ردة فعـل  حتقـانله بینما وجوده ال شك أنه سیعزز المعـارك ویزیـد مـن اال

الـــروس  المســلمین متطـــرفین ومعتـــدلین ضــدهم وضـــد المســـیحیین بالتبعیــة الـــذین ادعـــى
  . أنهم هنا لحمایتهم لتغطیة أهداف أخرى معروفة
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إلــى  كــان مــن األجــدى واألنفــع للمســیحیین ولغیــرهم أال تنزلــق الكنیســة الروســیة
ــــًا بینمــــا قامــــت بالتوضــــیح الكنیســــة ا ــــه الحق ــــم تنف ــــذي ل رثوذكســــیة ألهــــذا التوصــــیف ال

قــل وخطــورة هــذا ن هنــاك التباســًا فــي نقــل الخبــر ألنهــا تعــرف ثإاالنطاكیــة التــي قالــت 
  . ه على العالقات اإلسالمیة المسیحیة في المنطقةانعكاسالتصریح ومدى 

تدخل بوش فـي أفغانسـتان والعـراق كـان أیضـًا بنظـره لـه صـفة المقـدس وشـهدنا 
مـن نزاعـات وصـراعات مـن جرائهـا وما نـزال نعـاني  ما آلت إلیه تلك الحروب من مآسٍ 

لمباشــرة القائمــة بــین الســنة والشــیعة ذلــك أن طائفیــة خصوصــًا الحــرب المباشــرة وغیــر ا
ولــم . التـدخل الروســي أیضــًا جــاء بنظـر الســنة لینصــر المحــور الشـیعي ضــد أهــل الســنة

تكــن تظــاهرة هیئــة علمــاء المســلمین البارحــة قبالــة الســفارة الروســیة فــي بیــروت إال دلــیًال 
ى هـذه المنطقـة یؤسفنا أن قرونـا تمضـي وتبقـ ،السني ضد الروس حتقانبسیطًا على اال

والســؤال مــا . فــي النزاعــات التــي تفــتح شــهیة القــوى العظمــى للتــدخل تحــت ذرائــع مختلفــة
آلن إلــى اهــي هــذه الدولــة اإلســالمیة التــي تحاربهــا عشــرات الــدول العظمــى ولــم تســتطع 

سـؤال محّیـر لعـل األیـام المقبلـة تمكننـا مـن معرفـة هـذا . أن تقضي علیهـاأو  أن تهزمها
  . السر

تحـاول القـوى األجنبیـة ربـط المسـیحیین العـرب بهـم فهـؤالء هـم أهـل الـبالد عبثًا 
ن وما یتعرضون له هو جزء مما تتعرض له سـائر المكونـات فـي هـذه المنطقـة و األصلی

عمـار سـوریا وبـذلك إ عـادة إ وقـف الحـرب و إلـى  وسعي القوى األجنبیة یجـب أن ینصـرف
  . سلمین معاً المسیحیین والمإلى  تكون أفضل حمایة وخدمة تقدم

حمایة إنما حمایتهم هي فـي انخـراطهم عمیقـًا فـي إلى  المسیحیون لیسوا بحاجة
النضـــال الســـتعادة الـــدور التـــاریخي الحضـــاري فـــي منطقـــة عرفـــت تاریخیـــًا بحســـن إدارة 

ا إلــیهم لشــرق والغــرب أن ینظــر االتنــوع رغــم المخــاطر الكثیــرة والعثــرات المتعــددة وكفــى 
  .ي هذه المنطقةعلى أنهم جالیة مهددة ف
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 (*)يف مواجهة العجز والفشل
  

مضـــاعفات فـــي وقـــت  حـــدوثتـــزداد الســـاحة اللبنانیـــة احتقانـــًا بمـــا ینـــذر بقـــرب 
التـدخل الروسـي الـذي قـد یغّیـر المعطیـات العسـكریة جراء تتصاعد األحداث في اإلقلیم 

تغییـر علـى  على األرض بعدما فشل التحالف الدولي وكنا نّبهنا سابقًا لذلك بإدخـال أي
المعادلــة فــي مواجهــة مــا یســّمى بالدولــة اإلســالمیة فــي اجتیاحهــا المزیــد مــن األراضــي 

  .وقضم ما یزید من الحدود القائمة بین العراق وسوریا

فال النفایات حـل ملفهـا وهـو األمـر الـذي ال یعتبـر الحـراك المـدني مسـؤوًال عنـه 
بدئیــة ومعیشــیة وصــحیة التفــاهم حتــى علــى قضــیة م عــنبــل بســبب مــن عجــز الســلطة 

  .وبیئیة مثل هذه القضیة

االجتمـاع لبــت أمــور  عــنوال مجلـس وزراء فــي األفـق فــي حكومـة عــاجزة حتـى 
وال رئــیس جمهوریــة بعــد انقضــاء مــا یتجــاوز الخمســمئة یــوم علــى الشــغور، بــل . حیاتیــة

یـة تنذر األمور بالمزید من التعقیـد علـى الـرغم مـن تصـریحات لسـفراء مـن الـدول اإلقلیم
واألجنبیـــة التـــي تنّبـــه اللبنـــانیین أن لـــیس مـــن مصـــلحة لبنـــان اســـتمرار الشـــغور واألزمـــة 

 أيوالعجز المطبق هو في عدم توصل الفریقین اللذین یقسمان البالد إلى تسـویة حـول 
وهل یالم الناس في إعالء صوتهم ورفض الواقع المستنكر الذي غدا . موضوع مطروح

یمكن الدفاع عن طبقة سیاسیة فاشلة وعـاقرة وعـاجزة عـن  وهل ؟الخبز الیومي للبنانیین
  ؟استنباط أي حلّ 

ـــى  ـــه أم أّن القّیمـــین عل وهـــل النظـــام السیاســـي هـــو المســـؤول عـــن تعطیـــل آلیات
  األمور هم وحدهم المسؤولون عن هذا العجز والفشل؟

                                        
  .21/10/2015صوت لبنان،   (*)
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ـــر  ـــد إلـــى الفوضـــى غی ـــذهب البل ـــى الحـــراك وحتـــى ال ی ـــاب الحـــرص عل ومـــن ب
و إلى وقف المواجهات الجاریة بـین أفـراد الحـراك والقـوى األمنیـة إذ ال الخالقة فإننا ندع

یجوز، تحت أي ذریعة، ان تقمع حریة التعبیر وال مقاومة رجال األمن أو التعرض لهم 
ن بحفــظ الشــرعیة فــي الــبالد، كمــا ال یجــوز التعــرض و ن مــع الجــیش القــائمو وهــم الوحیــد

ة جدیـدة إلـى غیـاب كامـل للسـلطة وانفتـاح للممتلكات الخاصة والعامة حتـى ال نؤخـذ مـر 
كـــأّن العقـــل والحكمـــة غـــادرا الـــبالد فـــنحن إزاء و  .حتمـــاالت علـــى مـــا ال تحمـــد عقبـــاهاال

لم تقـف عنـد حـدود الدسـتور وتفسـیراته الخاطئـة وال القـانون وتطبیقاتـه البتـراء  عصفوریة
ة مـن یـتم لمصـلح. حـداث الضـرر والفوضـىأبل أیضًا إزاء عصفوریة القمع والتعـرض و 

وكأنمـــا  ؟هــذا الجنــون وهــل لـــم یعــد فــي الـــبالد رجــال دولــة یســعون إلـــى وقــف االنهیــار
المشــاریع الشخصــیة واألحــالم الطائفیــة تأخــذ الغلبــة علــى الحكمــة والعقــل فتتعطــل آلــة 

  .العمل وآلة الحكم لنصبح في حالة الفراغ الكّلي وهي أخطر الحاالت

مـا سـتؤول فیوال أحـد یفّكـر  تمامـاً مغیبـة  أما االقتصاد والقضـایا المعیشـیة، فهـي
  .إلیه األحوال إن استمرت الفوضى والفراغ

ولــــو أن المســــوؤلین . اننــــا نحتــــاج إلــــى الكثیــــر مــــن العمــــل والقلیــــل مــــن الكــــالم
ن یكفـون عـن تقـدیم الشـروحات علـى ین  وما اصطلح على تسمیتهم الخبراء البیئییالبیئی

یــــداني علــــى نحــــو مــــا قامــــت بــــه فــــرح العطــــاء التلفزیونــــات وینصــــرفون إلــــى العمــــل الم
فقـــد قـــام متطوعـــون منهـــا بلـــغ عـــددهم الثمـــانین بحملـــة لمعالجـــة  ،بالصـــمت والتواضـــع

ننـا نحتـاج إلـى مثـل إ.. أ.وتجمیع النفایات المتراكمة في بعبدا بكلفـة ال تزیـد عـن ألـف د
    .هؤالء ولیس إلى االستعراض على التلفزیونات
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  (*)خالد ال ميوتما يتصل بوجدان اإلنسان 

  
حـــد إلـــى  تصـــاعد الســـجال مـــن جدیـــد بـــین فریقـــي الصـــراع السیاســـي فـــي البلـــد

سـواء یقاع المزید من الشلل في الحكومـة ووقـف قنـوات الحـوار بإالتهدید من قبلهما معًا 
الحــوار الثنــائي الــذي وٕان لــم ینــتج شــیئًا یــذكر إال أو طاولــة رئــیس مجلــس النــواب حــول 

  . لخالف السیاسي بینهماأنه ینظم بطریقة ما ا
والدولــة العــاجزة اســتطاعت تــرویض الحــراك المــدني بإلهائــه بالمطالبــة بــاإلفراج 

الحكومــة عــن بــت عجــز عــن الموقــوفین لــدى القضــاء العســكري وصــرف األنظــار عــن 
موضــوع النفایــات ووقــف المطالبــات والشــعارات التــي انطلــق علــى أساســها الحــراك فــي 

  .دینمحاربة الفساد وفضح المفس
وتــزداد البــرامج التلفزیونیــة التــي اســتفاقت مــن جدیــد علــى أن البلــد ینخــره الفســاد 
وتحاول كل منهـا فضـح المفسـدین بمقاربـات تخلـو مـن أیـة منهجیـة لمعالجـة جدیـة لهـذا 

الفســاد والتعمیــة  أعمــالنقــول اســتفاقت ألن العدیــد منهــا قــد شــارك فــي تغطیــة . الملــف
  . حزبیةأو  یةسیاسأو  علیها لحسابات طائفیة

وتتصاعد األحداث في اإلقلیم نتیجة التدخل الروسي في سـوریا الـذي یبـدو أنـه 
تغییــر المعطیــات الحربیــة وتــرجیح مــوازین القــوى بــین الفئــات المتحاربــة فیهــا وقــد ببــدأ 

أحســـن ســـیادة المطـــران عـــودة فـــي عظتـــه وكـــذلك األب جـــورج مســـوح فـــي نـــزع صـــفة 
إمكانیــة أو  أن ال حــرب مقدســة فــي المســیحیة اراعتبــالتقــدیس عــن هــذا التــدخل علــى 

  . هذا الطابع على أي من الحروب إضفاء
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هذا الفشل السیاسي فـي تعطیـل المؤسسـات والعجـز المطبـق  إزاءننا نعتقد أنه إ
إدارة الحكم والعقم في استنباط الحلول، یبقى األمل معقـودًا مـن جدیـد علـى الحـراك عن 

علــى النخبــة فــي هــذا البلــد أال تتــرك هــذا الحــراك یتیــه المــدني لتفعیــل تحركــه مــن جدیــد و 
بــل یقتضــي تــوفیر الــدعم الفكــري لــه عــن طریــق إعــداد مشــروع  ،فــي تحدیــد األولویــات

ثقافي جدید للتطـویر وتزویـده بأطروحـة فكریـة تـدعم حركـة الشـباب فـي الشـارع حتـى ال 
لألمـالك العامـة  اً یة تنتج من جدید موقـوفین وتعرُّضـاألمنیغرق في مواجهات مع القوى 

 األمـنالفوضى في بلد یعلو فیه إلى  األموروالخاصة بما یزید من الخوف من انحراف 
  . على ما عداه من كثرة المخاطر المحیطة به

ونحـــن فـــي عاشـــوراء فـــي رمزیـــة االحتفـــال بثـــورة المظلـــوم علـــى الظـــالم وعـــدم 
الم ضـــرورة مقاومـــة مـــام الحســـین علیـــه الســـلظلـــم نســـتمد مـــن معنـــى ثـــورة اإلل ســـتكانةاال

یـــة جتماعیة واالقتصـــادیـــة واالاألمنالظلـــم الالحـــق باللبنـــانیین فـــي أوضـــاعهم السیاســـیة و 
ألن حركــة  ،إیقــاع الظلــم بــأي فئــة مــن اللبنــانیینإلــى  دون أن ینحــرف بعــض االحتفــال

إلـــى  اإلمـــام الحســـین هـــي أوًال حركـــة تربویـــة تســـتهدف تربیـــة األمـــة بكاملهـــا وهـــي دعـــوة
منبــرًا سیاســیًا أو  لیســت دعــوة متطرفــة إلثــارة النعــرات الطائفیــة والمذهبیــةاألمــة الوســط و 

فـإذا كـان  ،لتنفیر الشركاء اآلخرین فـي الـوطنأو  للتعرض لمن یخالفون الرأي السیاسي
االحتفــــال هــــو لمقاومــــة القهــــر، یجــــب أال تمســــي هــــذه الــــذكرى مناســــبة إلیقــــاع القهــــر 

الــدروس والعبــر التــي تركتهــا هــذه المســیرة  مــن ســتفادةبــاآلخرین وال یكــون ذلــك إال باال
  . استكبارأو  استعالءاألصل دون أي استغالل و إلى  والعودة فیها

یكفــي مــا یجــري فــي بلــدنا ومــن حولنــا والقهــر الــذي یعانیــه إخواننــا الفلســطینیون 
قبــل المقدســات وٕاقامــة الجــدران فــي  نســانوالتهویــد والتعــرض لإل حــتاللفــي مقاومــة اال
والمدینـة الواحـدة فـي القـدس حیـث ترنـو قلـوب المسـلمین والمسـیحیین إلیهـا  الحي الواحـد

ســتئثار بهــا ونــزع تاریخهــا وتراثهــا العــربیین كــل یــوم وهــي تشــهد أخطــر عملیــة تهویــد لال
كـــل ذلــك والعـــرب والمســلمون یســـتكینون . وتحقیــق أحــالم توراتیـــة تقــوم علـــى األســاطیر
رائیل وٕان بـدت بعـض مالمـح التغییـر فـي والعالم یتغاضى لعدم جرأتـه علـى مواجهـة اسـ

ولیست ثورة محصورة  إنسانكل  نسانالوجدان الشعبي فیه،  فثورة الحسین هي ثورة اإل
خالـد  نسـانمذهب معین وهذا ما یفسر دوامهـا ألن مـا یتصـل بوجـدان اإلأو  بفئة معینة
 .  ال یموت
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  (*)ملاذا رهن مصري البلد باملناكفات السياسية؟
  

توّقع وطافت بیروت والمناطق بالنفایات نتیجة الخیر الكثیف الذي أنزلته حدث الم
كـأن و السماء أمطارًا تروي غلیل األرض المتخمة باألكیـاس والعطشـى بعـد فصـل الصـیف 

لم تكف من المماحكات والتنظیرات حول أنجع السبل لمعالجـة  ونصف الشهرثالثة أشهر 
فرت لهــا ســبل الــوال تــو إلــى هــذه الدرجــة حــل عصــیة علــى ال قضــیة حیاتیــة ال نصــّدق أنهــا

  .المعالجة قبل أن تقع ولو ترك لخطة الحكومة أن تنفذ
كــــان مــــن األجــــدى جمــــع النفایــــات المتراكمــــة ثــــم البحــــث فــــي قضــــایا وأســــالیب 

عرضـة للمناكفـات السیاسـیة فیـدفع الشـعب  أصـبحالمعالجات إال أّنه حتى اختیـار المطمـر 
ات كـــأّن هـــذا الموضـــوع الحیـــوي یخـــّص شـــریحة سیاســـیة ثمـــن الســـجاالت وتتـــأخر المعالجـــ

مســــتوى الكارثــــة الوطنیــــة بكــــّل معاییرهــــا البیئیــــة والصــــحیة إلــــى  معینــــة ولــــم تــــرق بنظــــرهم
ه صورة لبنان األخضر كواحة سالم في هـذا الشـرق الغـارق فـي لجـة یة التي تشوّ جتماعواال

  . النزاعات والحروب البدیلة
ل عللبت والحسم؟ ولماذا تستمّر في التهویل دون الفوالسؤال، ماذا تنتظر الحكومة 

  ها؟ إنتاجوهل المنطقة التي تنتج نفایات لیس علیها أن تتحمل وزر ! والحدیث دون التنفیذ
لقـد سـقطنا جمیعـًا فـي امتحـان إدارة الدولــة وحـرف الحـراك المـدني عـن غایتـه بــأن 

لـم یظهـر النضـج الكـافي  غرق هو أیضـًا فـي مسـتنقع حیـث أراده السیاسـیون لهـم وبعضـهم
فـي تحقیـق اإلنجـاز األول وٕان لـم یكـن مكـتمًال فتــاه الحـراك فـي لجـة الصـراعات القائمـة مــا 
أظهــر عــدم اتبــاع أي منهجیــة جدیــة فــي التحــرك فــأوقعهم السیاســیون فــي المطبــات وكنــا 

  .نتائج مثمرة من هذا الحراكإلى  نتطلع
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فـي مشـهد یصـعب تصـدیقه فـي  مزیـد مـن التعقیـدإلـى  وتتجه األوضاع في سـوریا
ملعـب تتقاذفـه القـوى الدولیـة إلـى  كیفیة تحول سوریا من العب إقلیمي أساسي في المنطقة

المزیــد مــن التــدمیر إلــى  المزیــد مــن القتــل والقصــف واألرض الســوریةإلــى  شــعبه عــّرضوت
كـــأّن شـــعوب هـــذه المنطقـــة مقـــّدر لهـــا دومـــًا أن تـــدفع أثمـــان الصـــراع الـــدولي و  .والتخریـــب

واإلقلیمي فال ثمة دولة في هذا اإلقلیم مستقرة ما خال األردن ولبنان اللذین یعانیـان مشـكلة 
بعــض القــوى السیاســیة وضــبطت بعــض القــوى  نیــاتاللجــوء الســوري الكثیــف ولــو حســنت 

ي بالقلیـل مـن اجتمـاعي و اقتصـاداألخرى بعض  قوتهـا  لكـان لبنـان شـهد أفضـل فتـرة نمـو 
حـــد مـــا فـــي اســـتیعاب إلـــى  الحظـــوا كیـــف أن البلـــدین نجحـــا. ســـيي والسیااألمنـــاالســـتقرار 

  . المالیین من الالجئین بینما أوروبا تعجز عن مواجهة هذه الموجات وتتخبط فیها
لصـراعات التـي ال باأو  لمناكفـات السیاسـیةبالیس من المنطقـي رهـن مصـیر البلـد 

ا یمنــع اللبنــانیین مــن ومــاذ. تــرى أبعــد مــن نظرهــا حــول الكــم الهائــل مــن المخــاطر المحیطــة
حكــومتهم وٕاقـــرار بعــض مشــاریع واقتراحـــات القــوانین الضـــروریة  اجتمـــاعتنظــیم خالفــاتهم و 

یـة والعمـل علـى تحسـین صـورة لبنـان جتماعیة واالقتصادالمتصلة بأوضاعهم المعیشیة واال
وهـل یجـرؤ النـواب علـى عقـد جلسـة . في المجتمع الدولي ریثمـا یحـین أوان الحلـول الكبـرى

ولمــــاذا ال تتــــرك  ؟مجلــــس النیــــابي تنــــتج بعــــض قــــوانین هــــي بحكــــم طبیعتهــــا ضــــروریةلل
  ؟أن یهدأ الوضعإلى  التشریعات الخالفیة

لعبة الشغور الرئاسي سالح استعمله البعض لإلقصاء وآخرون لاللهاء فدفع البلـد 
هـؤالء عـن فلیرحـل . إلـى اآلن كبیـراً  ثمنًا باهظًا في تعطیل المؤسسات ولم یجد الحوار نفعاً 

  . متاریس وخنادقإلى  صحراء قاحلة ومن واحة للحریة والتعایشإلى  بلد حولوه من نعیم
  . حیطان تفرقإلى  جسور تبنى ولیسإلى  نحن بحاجة
  . فلیرحل هؤالء
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  (*)يد اإلرهاب طويلة
  

فمـن جهـة شـغور فـي موقـع . في ذكراه الثانیة والسبعین وال احتفال ستقاللیطل اال
یخضــب الــدم أخــرى ومــن جهــة  ،ّغص علــى اللبنــانیین غیــاب العــرض العســكريالرئاســة یــن

التكـاتف والتعاضـد إلـى  البريء المراق في برج البراجنة الذكرى وكأن القدر یـدعو اللبنـانیین
حفــزة الرتكــاب المجــازر لــوال وعــي األجهــزة تلمواجهــة اإلرهــاب المتنقــل فــي خالیــا نائمــة وم

  . المخططین والمنفذین والممولین اكتشاف وتوقیفو یة جمیعها األمن
الحرفیة التـي بلغتهـا فـي تعقـب  أهمیةیة دون التقلیل من األمنالحظ یسعف األجهزة 

المجــرمین الــذین یضــمرون الشــر لبلــد انفــتح لالجئــین الســوریین والفلســطینیین وكــل الهــاربین 
منفتحة على الرأي لعلهم بذلك یحولون هذه الواحة ال. وبربریة اإلرهابیین نظمةمن وحشیة األ

سـاحة مواجهـة لتصـفیة الحسـابات اإلقلیمیـة وتسـعیر الفتنـة السـنیة إلـى  الحر والعیش بكرامـة
ــانیین جمیــع اللبنــانیین علــى و الشــیعیة لــوال وعــي القیــادات  تفویــت فرصــة الفتنــة وتالقــي اللبن

ذا وأبـرز تجلیـات هـ. استنكار ما حدث وعدم توظیف ما جرى في سـوق المزایـدات السیاسـیة
االجماع اللبناني نجاح المجلس النیابي فـي إقـرار مشـاریع واقتراحـات القـوانین المدرجـة علـى 

غیــر متعــاون فــي المنظومــة الدولیــة بــالرغم مــن  اً وتالفــي تصــنیف لبنــان بلــد عمــالجــدول األ
بعـــض التشـــریعات التـــي أقـــرت وعـــدم مالءمتهـــا مـــع قـــوانین  تشـــملالتحفظـــات الكثیـــرة التـــي 

  . الوطني كقانون السریة المصرفیة قتصادن اللبناني واالراسخة في الوجدا
ظهـار محاسـن فصـل الصـراع إن توقفنا على التنویه بنجاح المجلس النیابي هـو إل

فإذا كان . یةاألمنیة و جتماعیة واالقتصادالسیاسي عن تلبیة حاجات اللبنانیین المعیشیة واال
الـرئیس إال  انتخـابلتعطیل أو  یةتخابانلغلبة أو  حكومة سقاطإل الصراع السیاسي مشروعاً 
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منسـوب عـاٍل إلـى  أنه من غیر المسـموح بـه والجـائز تعطیـل الحیـاة الوطنیـة لشـعب یحتـاج
  . من الطمأنینة والحیاة الكریمة بعد المعاناة التي كابدها

إلــى  دعــوة القــوى السیاســیةإلــى  مــن أي یــوم مضــى أكثــرمــن هنــا الحاجــة الیــوم 
إلعـادة تشـكیل السـلطة وٕاعـادة تفعیـل  نتخـابمتـي الرئاسـة وقـانون االالتالقي مجددًا على أز 

الدولـة كمنظومـة متكاملـة تمكـن لبنـان مـن إلـى  عتبارعمل المؤسسات الدستوریة وٕاعادة اال
وقــد أعطتنــا نقابــة المحــامین بــاألمس درســًا . مواجهــة األخطــار الزاحفــة إلیــه مــن كــل جانــب

فــة أســفرت عــن نقیــب جدیــد هــو األســتاذ انطونیــو ات نظیانتخابــجدیــدًا فــي تــداول الســلطة و 
  .فوزهعلى الهاشم الذي نهنئه 

أحـداث إلى  تفجیر برج البراجنةإلى  الطائرة الروسیة إسقاطواإلرهاب المتنقل من  
ــامفرنســا المســتمرة منــذ  نقــرة تحــتم االنخــراط فــي المواجهــة الدولیــة ضــد أوال تــزال وقبلهــا  أی

  . ضحایا البریئة التي سقطتلعلى اسف بدأ األإاإلرهاب مع 
لقد أظهرت أحداث فرنسا أن ید اإلرهاب طویلة في كـل األمكنـة وٕان كانـت فرنسـا 

وهـذا اإلنـذار . تحدیدًا تقدم بیئة حاضنة له نتیجة إهمال السیاسات تجاه المستوطنین الجـدد
ه لغــرب یحــتم إجــراء مراجعــة شــاملة للسیاســات الغربیــة تجــاإلــى الشــرق كمــا إلــى االموجــه 
أوروبـــا إلـــى  موجـــة لجـــوءأنتجـــت ســـنوات طـــوال نتـــرك ســـوریا لمصـــیرها المحتـــوم . منطقتنـــا

ولربمـا جـاء هـذا اإلنـذار . العاجزة أساسًا عن التعاطي مع المهاجرین المستوطنین منذ زمن
لقـد فشـل التحـالف . لیعید رسـم سیاسـة جدیـدة أوروبیـة أمیركیـة فـي مسـألة مواجهـة اإلرهـاب

القضاء على داعش ألن الوحش الذي خلقه الغرب وبعض السیاسات آلن في إلى االغربي 
مـــا لـــم تســـتقر  وروبـــا والغـــرب تالیـــاً أالمنطقـــة ارتـــد علـــیهم وال اســـتقرار فـــي لتفكیـــك ة یـــاإلقلیم

مـن سـتین عامـًا  أكثـروفلسطین المهملة فـي السیاسـات الغربیـة علـى مـدى . منطقتنا ولبنان
دون سـعي حقیقـي إلقامـة  األرض ه على كاملتاللاحاإلسرائیلي أن یمد  حتاللما أتاح لال

ـــة الفلســـطینیة  عـــزز شـــعور القهـــر العربـــي واإلســـالمي تجـــاه غـــرب متـــواطئ مـــع مـــا الدول
  .فلسطین ووقف الحرب في سوریا وضمانة استقرار لبنانبفالحل یبدأ . إسرائیل

مــن تفجیــر نتیجــة كشــفه قبــل تنفیــذه  أیــامحــدثتكم مــن اســطنبول التــي نجــت منــذ 
  .مالمجر 
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  (*)لبنان بلد التسويات بامتياز
  

ـــة یطغـــى علـــى  إســـقاطضـــجیج  الطـــائرة الروســـیة علـــى الحـــدود الســـوریة التركی
همسات طبخة التسویة الجاریة في الساحة الداخلیة على وقـع المقاربـة اإلیجابیـة ألمـین 

إنجــــاز تســــویة سیاســــیة شــــاملة تخــــرج البلــــد مــــن إلــــى  عــــام حــــزب هللا بــــدعوة اللبنــــانیین
فـي موقـع الرئاسـة  اعات العقیمة الدائرة بین األطراف السیاسیة التـي أنتجـت شـغوراً الصر 

  . للحكومة وشبه شلل للمجلس النیابي ولسائر مؤسسات الدولة األولى وتعطیالً 
متغیـــرات إقلیمیـــة باتجـــاه إلـــى  لعـــل التجـــاوب حـــول إنجـــاز التســـویة یشـــیر ربمـــا

التهدئة بعدما المست األزمة كیان الدولـة في لبنان نحو المزید من  األمورإیجابي لدفع 
  . وهددت تالیًا مصیر الوطن والسلم األهلي بین اللبنانیین

ه وحـافظ علـى سـیادته اسـتقاللإن لبنان هـو بلـد التسـویات بامتیـاز هكـذا حّصـل 
ففـي كـل . عبر التاریخ ألن مفهوم الغلبة ال یستقیم في مجتمع متنوع كالمجتمع اللبنـاني

جهـــة سیاســـیة االســـتئثار بالســـلطة وحرمـــان اآلخـــر حقـــه أو  طائفـــةأو  مـــرة حـــاول فریـــق
ات نقســـامقـــد یـــودي بـــه فـــي مهالـــك الحـــرب وأتـــون اال وحصـــته یشـــهد البلـــد تـــوترًا ونزاعـــاً 

تم بتسویة بین المسلمین والمسیحیین على قاعدة ال شرق وال غرب  ستقاللاال. الطائفیة
ب وحــرب الخمــس عشــرة ســنة انتهــت علــى أســاس ال غالــب وال مغلــو  1958وأحــداث 

الطائف الذي تضمن المبـادئ العشـرة المتصـدرة مقدمـة  اتفاقأنتجت تسویة تاریخیة في 
ــــ  الخـــروج مـــن فـــي أنتجـــت تســـویة الدوحـــة وال أمـــل للـــوطن  2008الدســـتور وأحـــداث الــ

محنتــه الحالیــة إال بتســویة سیاســیة یقــر فیــه كــل فریــق بحــق اآلخــر فــي الوجــود والتعبیــر 
قســـمین متخاصـــمین  العمـــودي الـــذي قســـم البلـــد نقســـامفاال. واجســـه وآمالـــهالحـــر عـــن ه

إال بـإجراء تسـویة  نهیـاروال سـبیل للخـروج مـن هـذا اال نهیـاراالإلـى  لدودین أوصل البلد
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جدیدة لعلها تمنح البلد فترة اللتقاط األنفاس ریثما تنجلي الحـروب السـاخنة والمواجهـات 
دعونــــا نصــــدق أن التســــویة هــــي مــــن صــــنع . منطقــــةاإلقلیمیــــة والدولیــــة الجاریــــة فــــي ال

. لبنــانیین هــذه المــرة وٕان كانــت بعــض مراحلهــا تــتم فــي بعــض العواصــم العربیــة والغربیــة
فصـل الصـراع السیاسـي عـن تحقیـق مصـالح إلـى  كنا في كل مرة ندعو القوى السیاسـیة

صـــل وكـــان األمـــل بـــالحراك المـــدني إلجبـــار أهـــل الســـلطة علـــى إجـــراء هـــذا الف. النـــاس
بعــض ذوي إلـى  وتیسـیر أمـور النــاس إال أن هـذا الحــراك فشـل ولـم یبــق منـه إال الحنــین

فـي باتجاه إرساء نظام المشاركة الشعبیة فـي التـأثیر  األموراإلرادات الحسنة في تغییر 
حـــرف المســـار وٕان كـــان بعـــض اإلعـــالم قـــد مـــارس توجهـــًا ســـلبیًا فـــي  ،توجهـــات الحكـــم

دان نلبلــد إمكانیــة إنجــاز خطــة النفایــات العالقــة بــین ســمــا حــرم االطبیعــي نحــو الهاویــة 
المالیــة مـن قضــیة حیاتیـة وصــحیة وبیئیــة  ســتفادةصـراع القــوى علـى االمطرقــة الحـراك و 

  . كان من الواجب معالجتها في هذا اإلطار دون سواه
ال ســیما مــا یحكــى عــن و فالفســاد بقــي وتصــاعد فــي جمیــع المرافــق ولــم یتوقــف 

بلـد نفایاتـه ویعالجهـا یـؤوي یـات بـأغلى األسـعار وهـي سـابقة أن ال صفقات لترحیـل النفا
والنقزة التي أحدثتها مجموعات الحراك توقفـت وأهـل  ةبالمطامر الصحیة نتیجة المحاصّ 

لـم  وولكـن الحـل بأیـدیهم إن وافقنـا أ اً تاألوضاع ازدادوا قوة وتعنّ في ن و السلطة المتحكم
لـــم أو  عجبنـــاأ إن . یهم وهـــذا هـــو قـــدر لبنـــانفاألزمـــة هـــم یوجـــدونها والحـــل بأیـــد. نوافـــق

  .  یعجبنا ذلك

ــدًا متروكــًا إلرادة  إن انعــدام المحاســبة والمســاءلة هــو الــذي یجعــل مــن لبنــان بل
فالمطلوب الیوم تحیید لبنان عن الصراعات الدائرة وٕانجاز تسـویة سـنیة شـیعیة  ،البعض

ى معقـــودًا علـــى الجیـــل واألمـــل یبقـــ. علـــى تســـویة إســـالمیة مســـیحیة ســـتقاللكمـــا قـــام اال
الجدیــد فــي إخــراج لبنــان مــن هــذه الــدائرة المغلقــة إلقامــة دولــة مدنیــة متحــررة مــن تــأثیر 

ولعل إقامة مجلس الشیوخ واستكمال إصالحات الطـائف . ة والمصالح الطائفیةالمحاصّ 
  . واعتماد الالمركزیة وتحیید لبنان تشكل جمیعها ضمانة للمستقبل في بیئة غیر مستقرة

  !لنا أن نحلم بتحقیق هذا الهدف هل
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  (*)إننا نحتاج إىل التغيري
  

هنیئًا للبنانیین وألهالي العسكریین المخطوفین لدى جبهة النصرة اإلنجاز الـذي 
تحقــق بــاإلفراج عــنهم بعــد معانــاة األیــام الطویلــة والعــذابات المریــرة والمشــاعر المكبوتــة 

  . أحیانًا والمنتفضة أحیانًا أخرى
از بجمیــع المعــاني للدولــة الحریصــة علــى جنودهــا الــذین یــدافعون عــن إنــه إنجــ

الخطــوط األمامیــة لحمایــة الــوطن حتــى وهــي فــي عــز ضــعفها ووهنهــا فألنهــا ال تعــدم 
وهـذه هـي سـنة الخطـف . وسیلة لتحصیل حقوقها واستعادة مواطنیها العالقین في األسر
سـویة فیخـرج الجمیـع بجـزء وتحریر الرهائن شروط وشروط مضـادة تـتم علـى أساسـها الت

وأربـاب  نتـاججندیًا في عز الشباب واإل 16من الربح ولكن الربح الحقیقي هو في إنقاذ 
  . ًا في المؤسسة العسكریةأفرادعائالت و 

العبرة بعد اإلفراج هي في التأكید بعد كـل مـا قیـل خـالل فتـرة األسـر واالعتقـال 
الجندیــة لیســت وظیفــة  أنووجعهــم  مــن قبــل أهــالي العســكریین وهــم ال یالمــون أللمهــم

القتـل الیـومي ألن إلى  إداریة بل هي مهمة قتالیة بالدرجة األولى یتعرض فیها العنصر
لـو راجـع األهـالي مـا قـالوه عـن . عن وطنه وأمـن بـالده مهماته تحتم علیه الموت دفاعاً 

. لمحنــةمــا تلفــظ بــه الــبعض إبــان هــذه الــى الحكومــة والجــیش والسیاســیین لنــدموا ربمــا ع
  . وٕاال ال تختر الحیاة العسكریة فالمبدأ أنت جندي یعني أنت رهنت حیاتك لوطنك

هذا الملف یعید فتح ملف العسكریین اآلخرین الـواقعین فـي إقفال ن أاألمل هو 
فاألخـــذ . أســـر داعـــش وهـــو ملـــف ربمـــا أصـــعب ولكـــن أیضـــًا لـــیس عصـــیًا علـــى الحـــل

 تبقــى مــن  مــنفــراج عــن األســرى وتحریــر اإلإلــى  والعطــاء كفــیالن بإیجــاد تســویة تــؤدي
  . خدمة وطنهم وحضن عائالتهمإلى  هؤالء لیعودوا
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 اإلفـراج عـن العسـكریین والتسـویة هـي التـي تــؤديإلـى  فالتسـویة هـي التـي أدت
ال یبــدو أن ظــروف التســویة . اإلفــراج عــن مركــز الرئاســة وٕاعــادة تفعیــل المؤسســاتإلــى 

إلـى العـودة . هـا وٕان لـیس فـي وقـت قریـبإنتاجر بیبشن كان البحث فیها إ ناضجة بعد و 
یكــون  عتــدالفاال. ح األجــواءویبعــد الســجال ویــری حتقــانلحــدیث عــن التســویة یزیــل االا

المرحلة واالبتعاد عن المواقف المتطرفة والسجاالت العقیمة والبحـث عـن المخـارج  سمة
الــداخل ال شــك  ن حركــة لبنانیــة فــيإ و . حتقــانوالنقــاط الوســط كلهــا تخفــف مــن هــذا اال

إلـى التسـویة وٕان لـم تبـُد مظـاهره  نتـاجإل من الخارج نأمل أن یكون كافیـاً  ستستدرج دفعاً 
یام عّل الصف المسـیحي یوحـد ولكن في الحركة بركة ولننتظر في قابل األ. آلن كافیةا

وتعتـاد الـبالد  أكثـرفي سبیل الدفع بقوة لسد الشغور حتى ال یطـول هـذا الشـغور  ةالرؤی
لیـــه یســـتند إبـــاد خلـــو المركـــز األول للتمثیـــل المســـیحي فـــي تركیبـــة الســـلطة والـــذي والع

  . الوضع المسیحي المشرقي كال
شـل المجلـس أو  هذا هو الحرص الحقیقي على المیثاق ولیس تعطیل الحكومـة

 . النیابي
یبقى لبنان بـالرغم مـن مصـاعب الحیـاة فیـه وبـالرغم مـن غیـاب الدولـة وضـیاع 

ذجـــًا قـــابًال للحیـــاة وٕان صـــعب التحقیـــق واالكتمـــال، ال حـــل فیـــه إال الفـــرص، یبقـــى نمو 
الدستور وما فیه من تأكید على المبادئ العشرة التي تتصـدره وفـي إلى  عتباربإعادة اال

تحقیــق الالمركزیــة وٕانشــاء مجلــس الشــیوخ وٕاصــالح الوضــع السیاســي عــن طریــق ســّن 
طرة الــبعض الــذین دخلــوا الدولــة لســی الســلطة بمــا یضــع حــداً  إنتــاجیعیــد  انتخــابقــانون 

  . لقوانینها وأنظمتها بل أضعفوها لجعلها في خدمتهم متثالفامتنعوا عن اال
هــذا التغییــر لــیس مــن أجلنــا فحســب بــل أیضــًا وخصوصــًا مــن إلــى  إننــا نحتــاج

نموذج جدید مثـل النمـوذج اللبنـاني القـائم إلى  أجل هذه المنطقة ألنها هي أیضًا بحاجة
ن عمــت هــذه المنطقـــة قــیم الدســـتور إواحترامـــه  خــتالفبـــالتنوع وقبــول االعلــى اإلقــرار 

اللبنــــاني الــــذي یقــــر بالدولــــة المدنیــــة وحریــــة المعتقــــد والضــــمیر وهــــي الحریــــة الوحیــــدة 
  . في الدستور كحریة مطلقة علیهاالمنصوص 

ـــة  بهـــاهـــذه هـــي الخالصـــة التـــي یجـــب أن نخـــرج  مـــن جـــراء الصـــراعات الراهن
وتحریر لبنان من أي ارتباط خارجي حتى ال یبقى البلد كرة تتقاذفها  الداخلیة والخارجیة

  .مصلحتنا بأي رابطإلى  المصالح واألهواء التي ال تمت
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  (*)مشكلة الفكر املسيطر
  

بعیدًا عن مشروع التسویة الرئاسیة المتعثرة بسبب من رفض البعض لشخصـیة 
هــم أنفســهم مرشــحي التســویة  یســموابســبب حرمــان آخــرین مــن أن أو  المرشــح ومواقفــه

الصـراعات  لجـةعالمنا العربي الغارق في  أحوال إلیه آلت مافي  ملیاً  التفكرإلى  دعونا
والتـــي تصـــیب أیضـــًا أوروبـــا ودولهـــا  لبـــوس الـــدین ،ألســـفویـــا ل ،السیاســـیة التـــي تلـــبس

 عمـالالقریبة والبعیدة من آثار وتبعـات لـیس أقلهـا موجـات اللجـوء التـي ضـاقت بهـا واأل
مـاذا و . كیـة وبلجیكـااألمیر اإلرهابیة على النحو الذي رأیناه في فرنسـا والوالیـات المتحـدة 

فـي مشـرقنا  العالقـات اإلسـالمیة المسـیحیة فـيیمكن أن تكـون علیـه تـأثیرات مـا یحـدث 
   وفي العالم؟ 
 برمتهـا العربیـة المنطقـة أن یـوحي القائمة الصراعات مشهد رسم أن في شك ال
المحكـوم  نظمـةاأل علـى مقتصـراً  یعـد لـم فالخطر فیها الدول خریطة مرس إلعادة عرضة

 إلعـادة عرضـة أصـبحت العربـي المشـرق دول نإ بـل ،فحسـبوالتفكـك  نهیـارعلیها باال
 رسـمتها التـي الواحـدة الوطنیـة الدولـة بفشـل یشـي بمـا جدیـد مـن وحدودها خریطتها رسم
 أسـاس علـى التفتیـتإلـى  المیدانیـة قـائعالو  مـن انطالقـاً  وتتجـه السـابقة الدولیة اتتفاقاال

ــًا جتمــاعالنســیج اال ویفّســخ جهــة مــن الــدول هــذه یضــعف بمــا مــذهبي ي لشــعوبها تحقیق
تكــــریس یهودیــــة الدولــــة وخطــــر إلــــى  لمصــــلحة أكیــــدة للكیــــان الصــــهیوني الــــذي یســــعى

والضــغط الــذي  التطهیــر العرقــي بحــق العــرب مســلمین ومســیحیین مــن أرض فلســطین
   . یحیون تحدیدًا هذه األیام في القدس وسائر األراضي المحتلةیتعرض له المس
 الجـــزم ألوانـــه الســـابق مـــن أنـــه ذلـــك نفعـــاً  یجـــدي ال المشـــهد هـــذا فـــي الغـــوص

تطــورات المیــدان ومــوازین الصــراع الــذي لــم یعــد مقتصــرًا  تبلغهــا أن یمكــن التــي بالنتــائج
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 –اعدتــه الصــراع الســني صــراع إقلیمــي مســتفحل قإلــى  علــى األدوات المحلیــة بــل تعــداه
 القطـب وحدانیـةالشیعي ودولي لم یعد خفیًا تستعید فیه روسیا أمجادها القیصـریة بوجـه 

  . العالمي
 وعــــدم والــــیمن والعــــراق ســــوریا فــــي الراهنــــة الصــــراعات ماهیــــة نفهــــم هنــــا مــــن
  . ولبنان والخلیج السعودیة في االستقرار

 المـــؤامرات ولیـــد لـــیس یـــرالتكف وهـــو المنطقـــة فـــي الصـــراع أرســـىالـــذي  الـــوحش
 ویضــرب هأصــولإنــه مســار طویــل یســتمد . فحســب بــل هــو مــن صــنع أیــدینا الخارجیــة
أحــداث معینــة فــي  جــراءنشــأت  فقهیــة أطــاریحإلــى  مســتنداً فكــر الــبعض منــا  فــيجــذوره 

  . ها على واقعنا الیومإسقاطالتاریخ انقضت بانقضائها ولكن البعض یحاول 
المعتمــــدة فــــي بعــــض كلیــــات الشــــریعة فــــي العــــالم لعبــــت البــــرامج التربویــــة  لقــــد

فــي إعـداد الفكــر المتطـرف الــرافض لآلخـر المختلــف حتـى ولــو  البـالغاإلسـالمي تأثیرهــا 
رًا إّیـاه فـي الخطـب  نفسه الدین متوّسالً كان  نظـروا مـاذا ا. دینیـةالمسـّماة  السیاسـیةمسـخِّ
مـــن تـــرویج لخطـــاب ي جتمـــاعالفضـــائیات الناشـــئة وفـــي مواقـــع التواصـــل اال فـــي نشـــاهد

ــــة والســــؤال المطــــروح مــــن یقــــف فــــي وجــــه هــــذا الخطــــاب ومــــاذا تعمــــل بعــــض  الكراهی
  المرجعیات الدینیة لمواجهة هذا الخطاب؟ 

تسـفیه  یحـاولاإلسـالمي  عتدالباال ُیعرفأن ما إلى  اإلشارة من لي بد ال وهنا
ًا دأفــــراالمرجعیــــات اإلســــالمیة  بعــــض مــــن حمیــــدة محــــاوالتثّمــــة  حیــــثهــــذا الخطــــاب 

مخافـة التكفیـر مـن  الجرأة وتعوزهابالخجل  تتسم ولكنها التطرف جماح لكبح ؤسساتوم
   . البعض اآلخر

 هــــذه شــــعوب مــــن واســــعة شــــرائح علــــى المســــیطر الفكــــر فــــيتكمــــن  فالمشــــكلة
 الوطأة هذه من الشعوب تحرر التي النظم تطویر في الوطنیة الدولة تنجح ولم المنطقة

فرص العمـل  وتوفیر الثروة وتوزیع والتعلیم التنمیة خطط في بالفشل المشكلة فاقمت بل
 یــةجتماعاال المشــكالتفعــم الفقــر والجهــل واألمیــة بمعــاییر عالیــة وعــانى النــاس وطــأة 

ذاكــرة الصــراعات البربریــة  اســتعادت متنــاحرة قبائــلإلــى  حــروبوأدى ذلــك  یةقتصــادواال
  . والدولیة اإلقلیمیةلل الصراعات والهمجیة وحلت بنا المصیبة بفتحها الباب واسعًا لتس
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التغییـر لـیس مـن أجلنـا فحسـب بـل أیضـًا وخصوصـًا مـن أجـل إلـى  بحاجـةإننا 
نموذج جدید مثل النموذج اللبنـاني القـائم علـى إلى  هذه المنطقة ألنها هي أیضًا بحاجة

 ضــمانة العالقــات اإلســالمیة المســیحیةواحترامــه ألنــه  خــتالفاإلقــرار بــالتنوع وقبــول اال
   .القائمة على المواطنة والشراكة

   



 224

  

  

  (*)ال مناص من تضامن اللبنانيني
  

البحـــة فـــي صـــوتي التـــي لـــم  عـــنأعتـــذر مســـبقًا مـــن الســـادة المســـتمعین الكـــرام 
تمنعني من إتمام التعلیق السیاسـي لهـذا النهـار، فمـا أصـاب صـوتي مـن تعثـر یبـدو أن 

بمثلــه مــن التعثــر والتراجــع فــي مشــروع التســویة المقتــرح لســد الشــغور الرئاســي أصــیب 
أن الشغور ال بد وأن ینتهي وأن ینتج تالیـًا رئیسـًا بوقت تعلقت آمال اللبنانیین ولو لفترة 

نتظـام مـع مـا یـنعكس علـى ایساعد المؤسسات الدستوریة على إعادة لم الشمل والعمـل ب
جمیعهــا ي والمــالي فــي ظــل تراجــع المؤشــرات قتصــادنفــراج االمــن تحقیــق اال األمــرهــذا 

بلـوغ نقطــة الالعــودة فــي تصــحیح ب قبــل فــوات األوان األمــوربمـا ینــذر إذا لــم یــتم تـدارك 
  . یة والبیئیةجتماعیة والمالیة واالقتصادالمسارات اال

یومین ضـمیر المسـؤولین والقیمـین علـى األمـور ألم توقظ الدراسة المنشورة منذ 
ثلث عدد السكان، هذا فضًال عـن حول بلوغ نسبة اللبنانیین تحت خط الفقر بما یقارب 

ــــدیموغرافي واال ــــذي جتمــــاعالثقــــل ال ــــهي الخطیــــر ال ــــین  یمثل وجــــود مئــــات ألــــوف الالجئ
  نیین؟ یالسوریین والفلسط

لمســـــؤولین للتبصـــــر بمـــــا آلـــــت إلیـــــه أحـــــوال البلـــــد فـــــي ظـــــل إلـــــى اإنهـــــا دعـــــوة 
وضـاعنا أل المماكحات السیاسیة وانتظـار الفـرج مـن الخـارج الـذي ال یعیـر اهتمامـًا كبیـراً 

فـي هـذه المرحلـة یكابـدها بالملفـات والنفقـات الباهظـة التـي  هـو أي الخـارج مـثقالً ما دام 
علــى الحــروب الجاریــة فــي المنطقــة فــي ظــل ســقوط أســعار الــنفط المعــول علیهــا وعلیهــا 
فقـــط خطـــط التنمیـــة والتطـــویر فـــي هـــذه الـــدول التـــي تشـــكو هـــي أیضـــًا تراجـــع مؤشـــراتها 

ننــا ال نســـتحق هـــذه الثــروات، فیعمـــل علـــى علـــى أالم ینظــر إلینـــا یة وكـــأن العـــقتصــاداال
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القحط والفقر ألن أنظمتنا الحاكمة كفرت بـالنعم إلى  كساده إلعادة شعوب هذه المنطقة
  . المخزنة تحت ترابها واستعملتها بغیر الوجهة التي یجب أن تصرف فیها

ة وٕان كانـــت حلـــول محلیـــ ٕانتـــاجال منـــاص مـــن تضـــامن اللبنـــانیین فیمـــا بیـــنهم و 
العواصـــــف الجاریـــــة فـــــوق رؤوســــنا، وال یكـــــون ذلـــــك إال بإعـــــادة العمـــــل إلمـــــرار قتــــة و م

نتظامها ألن النموذج اللبناني على مسـاوئه وضـعفه ال یـزال صـالحًا ابمؤسسات الدولة و 
  . من جهة ولكي تستعین به دول المنطقة عندما یحین أوان الحلول النهائیة ستمرارلال

فــي لبنــان یعتــرف باللبنــاني بصــفتیه صــفة الفــرد مــن حیــث إن النظــام السیاســي 
إلـى  القـول هنـاإلـى  وأسـارع. هو فرد من جهة وعضو في جماعة دینیة من جهة أخـرى

أن األحداث والتوترات التي تشهدها السـاحة اللبنانیـة لـم تكـن یومـًا لسـبب دینـي بـل هـي 
 ىزبــائني ولــیس بمعنــجــزء مــن الصــراع السیاســي الــذي یلــبس لبــوس الطائفیــة بمعناهــا ال

  .  الجماعة الثقافیة المكونة للكیان اللبناني

طوائـــف لبنـــان لـــو بقیـــت الدولـــة قویـــة فهـــي بدســـتورها  لـــدىلـــم یســـتعر الخـــوف 
هكــذا كــان االطمئنــان جمیــع اللبنــانیین مــنح ومؤسســاتها الدســتوریة وجیشــها قــادرة علــى 

 سـتقواءللطوائـف لال لقـد شـكل ضـعف الدولـة بجمیـع أجهزتهـا فرصـة. الحال فـي السـابق
ن مسـتقبل هـذه المنطقـة هـو فـي دولهـا الموحـدة إعلیها فحدثت الفوضى، من هنا القول 

بــل بالســعي لتحقیــق الدولــة المدنیــة التــي تقــر باألدیــان  ،القائمــة لــیس علــى أســاس دینــي
وتحترمها ولكن ال تسمح لها بإشغال الحیز العام الذي یجب أن یبقى مـدنیًا وهنـا تطـرح 

ولكـن التسـاؤل هـو هـل . في منطقتنا والمتصلة بعالقـة الـدین بالدولـة ةلیة المستمر اإلشكا
ســتبداد وقمــع الحریــة االإلــى  أم أن العــودةفقــط هــي هــذه اإلشــكالیة الوحیــدة المطروحــة 

  ستقرار یشكل اإلشكالیة اآلن؟لال
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  (*)بني صفاريت اإلنذار واالنطالق
  

كفریــا الفوعــة بوجــه الســلطة الشــرعیة  –صــفارة اإلنــذار أطلقتهــا تســویة الزبــداني 
ن هنــاك حســابات إقلیمیــة تفــوق مصــالح الفئــات إاللبنانیــة لتقــول للمعطلــین والمتــرددین 

ــــد ممــــرًا مســــتقراً أو  ن غیــــاب الســــلطةإ اللبنانیــــة و  لتحقیقــــه  تغییبهــــا یســــهل اســــتخدام البل
تتصارع فـي  ن الحؤول دون إعادة تكوین السلطة یخدم القوى التيإ لمصالح الخارجیة و ل

ـــانیین وهـــم غـــافلون عـــن تقریـــر مصـــالح  ـــتم فـــوق رؤوس اللبن المنطقـــة وألن التســـویات ت
  . بالدهم ونائمون عن الحفاظ على ما تبقى من الكرامة الوطنیة

أن ال  أكثـــرلهـــم والجیـــد  ن یكـــون لبنـــان مـــالذاً أجیـــد أن یـــتم إنقـــاذ حیـــاة المـــدنیین و 
شـاهد زور إلـى  ال یتحـول هـذا البلـد المسـكینإ اإلنقـاذ و فـي یعطل دور لبنـان فـي المسـاهمة 

ال علــم لهــا وهــذا فــي كــل وٕامــا  مشــلولةوٕامــا  مــا مغیبــةإوســلطاته الشــرعیة  األمــورحیــث تــتم 
  . الحاالت ال یحول دون إتمام التسویات على حسابه وارضه وبواسطة ممراته وقواته

ــ ة وتغییبهــا إنهــا صــفارة اإلنــذار األخیــرة المدویــة للــذین یعملــون علــى هــدم الدول
 إذاالستشـهاد سـمیر القنطـار  نتقـامربما لتحمل نتائج اال حالل انفسهم مكانها استعداداً إ و 

كمــا قیــل فهــل نحــن " مهمــا كانــت التبعــات"مــا تــم الــرد علیهــا وقــد بشــر اللبنــانیون بأنــه 
  مقبلون على مرحلة خطیرة جدیدة دون أن نعد العدة لمواجهتها ونحن في هذا الضیاع؟

فیمــــا خــــص عمــــل  كیــــة تحدیــــداً األمیر االنصــــیاع للقــــرارات الدولیــــة و أمــــا بشــــأن 
علیهــا بــل علــى كــل المصــارف الخارجیــة فــي  المصــارف اللبنانیــة وهــو أمــر لــیس وقفــاً 

تتعامــل بهــذه العملــة وهــي المتداولــة ومــا دامــت كیــة األمیر العــالم التــي تتعامــل بالعملــة 
ضــع النظــام والقیــد الــذي یــراه رادة مصــدرها الــذي لــه الحــق فــي و نهــا تبقــى خاضــعة إلإف
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علــــى  اً وعنــــدما یتوقــــف التــــداول بهــــا فلــــیس لهــــذه الســــلطات التــــدخل ولــــیس أحــــد مجبــــر 
  . االنصیاع

كیـــة ومطرقـــة األمیر دان القـــوانین نال یمكـــن وضـــع المصـــارف اللبنانیـــة بـــین ســـ
مجـاراة مقتضـیات التجـارة العالمیـة إلى القوى المحلیة ألنها تقوم بوظیفتها وهي مضطرة 

جراء التحاویــل وقبــول النظــام المصــرفي الــدولي للتعامــل معهــا طالمــا هــي تجــاري هــذه بــإ
طلع بـه مصـرف لبنـان فـي تشـكیله ضـابط ضـالدور الـذي ی أهمیةومن هنا . المقتضیات

ه اقتصــادلبنــان فــي  ســتمراراإلیقــاع لهــذه الحركــة ألن المصــارف تبقــى العمــود الفقــري ال
  .ومعیشته ولقمة عیشه

إلــى  الیــوم األخیــر مــن الســنة ال بــد لنــا مــن أن نتطلــع بتفــاؤل وأخیــرًا نحــن فــي
فـي تحقیـق التسـویة السیاسـیة المنطلقـة  األمـلالسنة المقبلـة وأملنـا كبیـر بأنهـا تحمـل لنـا 

صــفارة  یــأمر بــإطالقبمــا ســمي مشــروع المبــادرة الرئاســیة ألن وجــود رئــیس للجمهوریــة 
المسـتقبل والبــدء بحــل المعضــالت لــى إ االنطـالق إلعــادة تكــوین السـلطة والنظــر بتفــاؤل

  . المتراكمة على مدى سنوات من القحط وتراكم المشاكل

  .بین صفارتي االنذار واالنطالق 

  . نودع السنة ونستقبل سنة جدیدة 

  . كل عام وأنتم بألف خیر

  



 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

2016  



 



 231

  

  

  (*)رضورة تنظيم الخالف الداخيل
 

ن لــم یتــداركها أصــحاب إة التــي تنــذر مطلــع الســنة الجدیــدة حفــل باألحــداث الكبیــر 
  . ة والشیعةبین السنّ خصوصًا العقول الراجحة بالمزید من تأجج مشاعر الفتنة والبغضاء 

لــــم یعــــد الصــــراع السیاســــي هــــو الــــذي یقــــّض مضــــاجع اللبنــــانیین بقــــدر التصــــعید 
ولبنــان یشــّكل . الكالمــي والشــعبي لــردات الفعــل علــى إعــدام الشــیخ الشــیعي فــي الســعودیة

فیه وضبط ردود الفعل على هـذا  األمنن استمر قرار حفظ إ إحدى ساحات هذا التصعید و 
اللجـة القاتلـة إلـى  ألّي شـرارة تعیـد لبنـان ،ألسف، ویا لاإلعدام على الصعید الشعبي المهیأ

  .لجة الحرب األهلیة

رئـیس الجمهوریـة كمـا  انتخـابلربما أسقط هـذا التـوّتر الـداخلي األمـل فـي إمكانیـة 
ســّد الشــغور المتمــادي فــي هــذا إلــى  قط مــا ســمي بمشــروع المبــادرة التــي كانــت تهــدفأســ

 إســـقاطّن أ بمـــاإال أننـــا ال نســـتطیع إال التطلـــع بتفـــاؤل و . الموقـــع مـــا یقـــارب الخمســـمئة یـــوم
ي یعكـس رغبـة الجمیـع فـي عـدم األمنـسـتقرار إال أن اال نتخـابالمبادرة ربما أّخر عملیـة اال

  .اع بما یثیر المزید من التشاؤم والقلقاألوض بانفالتالسماح 

إدراك إلــــى  إّن اللبنــــانیین مــــدعوون بجمیــــع فئــــاتهم السیاســــیة والطائفیــــة  والحزبیــــة
ضرورة تنظیم الخـالف الـداخلي علـى قضـایا تحّیـد لبنـان عـن أحـداث اإلقلـیم بالحـّد األدنـى 

تـي باتـت ال تنتظـر یـة الجتماعیة واالقتصـادالذي یتـیح لهـم معالجـة قضـایاهم المعیشـیة واال
. هـــذه الحلـــولإلـــى  ألّن اإلقلـــیم یبـــّث یومیـــًا مـــن الصـــراعات مـــا قـــد ال یجـــدي معـــه الســـعي
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ألّنهـــا متفـــّردة األســـوأ وال یســـع الســـلطات النقدیـــة معالجتهـــا بیة تنـــذر قتصـــادفالمؤشـــرات اال
نفـــاق ووقـــف الهـــدر وعـــدم سیاســـة مالیـــة رشـــیدة تســـاعد علـــى ضـــبط اإلإلـــى  تحتـــاج أیضـــاً 

ـــــذي یثقـــــل اال تفـــــاقمبالســـــماح  ـــــدین العـــــام ال ـــــة  قتصـــــادال والمصـــــارف والمؤسســـــات التجاری
الفــوز بفرصــة إلــى  فــي صــفوف الشــباب الســاعيخصوصــًا فالبطالــة متفشــیة . والصــناعیة

ــــد مــــن حــــدتها إذا مــــا اضــــطرت  ــــأتي الفشــــل فــــي معالجــــة القضــــایا الحیاتیــــة لیزی عمــــل فی
هـذا فضـًال عـن فقـدان . ظفین لدیهاتسریح المزید من العمال والمو إلى  المؤسسات الخاصة

ت تصــاالالخــدمات األساســیة التــي تقــع علــى عــاتق الدولــة فــي مرافــق الكهربــاء والمیــاه واال
كلفـة واألطـول معالجـة فإّنـه ال  كثـروٕاذا كان تصدیر النفایات هـو الحـل األ. وحتى النفایات

 ال یغنـي عـن العـودةعدم اعتماد هذا الحل إال لوقت قصیر كما في یغني عن التفكیر ملیًا 
موضــوع الحلــول التــي اتخــذتها اللجنــة الفنیــة والتــي تتطلــب مطــامر صــحیة ومعــدات إلــى 

  .والتجهیز للتهیئةوقت إلى  وكلها تحتاج

ـــران والســـعودیة اال ـــوتر بـــین إی العـــالمي وســـقطت مؤشـــرات  قتصـــادلقـــد أصـــاب الت
العـالمي بعـد  تصـادقفـي الصـین وهـي قـاطرة اال وخصوصـاً البورصة في العدید من البلـدان 

 نتـــاجالصـــین أیضـــًا مـــرتبط بأســـواق تصـــریف اإل اقتصـــادكیـــة ألن األمیر الوالیـــات المتحـــدة 
أو  فال یمكن عزل أزمة وحصرها فـي نطـاق جغرافـي. ومعدالت االستهالك في دول العالم

ي إیجابــًا فــأو  وثیقــًا تــنعكس آثــاره ســلباً ترابطــًا بطــًا ار تإقلیمــي معــین ألن العــالم كلــه أصــبح م
  . كل مكان آخر

ـــدهم فـــي لجـــة الصـــراعات فالـــدول لهـــا مصـــالحها  ـــانیون یجـــب أال یضـــیعوا بل اللبن
 هـذه المجموعـةأو  تلـكأو  االنسـیاق وراء هـذه الدولـة مـنجنداتها فأین مصلحة اللبنـانیین أو 

ب الوطن مجـددًا المحـن والمآسـي إنه سؤال برسم الجمیع عّل العبقریة اللبنانیة تجنّ . تلكأو 
المنطقـة عنـد هـدوء األوضـاع إلیـه  حوا دومًا في الحفـاظ علـى بلـدهم نموذجـًا تحتـاجكما نج

  .وربما ال حل أمام الدول التي تشهد التوترات والحروب إال هو نموذجًا قابًال للحیاة
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  (*)أمل يحن وقت الحساب؟
 

العمـودي العمیـق بتداعیاتـه ونتائجـه  نقساممن عشر سنوات مرت على اال أكثر
آذار ومــا بــدا لوهلــة  8و 14بنــانیین أحدثــه قطبــا الصــراع السیاســي المعــروف بـــــ علــى الل

المبــــادئ حــــول وجــــود صــــراع إلــــى  ناالفــــریقین تشــــیر  أن األطــــروحتین السیاســــیتین لكــــال
ـــع أنـــواع األســـلحة مـــن  كـــل فریـــق والتوجهـــات واســـتعمل فـــي ســـبیل تحقیـــق مرامیـــه جمی

دة فـــي اإلعـــالم والمجـــالس الخاصـــة الســـجاالت وٕالـــى المواجهـــات الحـــاإلـــى  االغتیـــاالت
للسـرایا واعتصـامات كارثیـة  فـي المؤسسـات الدسـتوریة وحصـاراً  شلالً  نقسامفأنتج هذا اال

حـرب أهلیـة جدیـدة ثـم شـغور فـي .......... نحـو  اً انزالقـعلى الوسط التجاري وانعكـس 
یس عهـــد الـــرئطـــوال الدوحـــة كمـــا اســـتمر الصـــرع  اتفـــاقموقـــع الرئاســـة لـــم یســـد إال بعـــد 

ال یزال، كل ذلـك واللبنـانیون یـزدادون و شغور أیضًا في موقع الرئاسة إلى  سلیمان وأدى
والمالیــة العامــة  نقســامهــذا اال جــراءیتهــاوى  قتصــادإحباطــًا مــن السیاســة والسیاســیین واال

 نقسـامتزداد إرهاقًا وهدرًا وال أزید في وصف هذه الصورة السوداویة التـي أحـدثها هـذا اال
  . والعقول في النفوس

 14غیــر مفهومــة إزاء قیــام أحــد أركــان  ســبابوفجــأة یجــد اللبنــانیون أنفســهم أل
آذار لمنصـب  8آذار البارزین ودعامته األساسیة یعمل وُیَسوق ترشیح قطـب آخـر مـن 

كمــا یتحــدثون عــن قیــام الخصــوم رئــیس الجمهوریــة بمــا لــم یــرِض الحلفــاء ولــم یســتقطب 
تــرة طویلــة مرشــحها األوحــد لموقــع الرئاســة بــدعم فطــوال آذار بقــي  14قطــب آخــر مــن 

خصــمه اللــدود الــذي بقــي فــي مواجهتــه طیلــة مــا یفــوق الثالثــین عامــًا وبینهمــا ســجاالت 
وهـــذا الترشـــیح إن صـــّح أیضـــًا، فإنـــه ال . حتـــى فـــي الخیـــارات االســـتراتیجیةواختالفـــات 

  لتضــییع  یرضــي الحلفــاء وقــد ال یرضــي بعــض الخصــوم الــذین اســتعملوا ورقــة الترشــیح
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  . الرئیس وسد الشغور بانتظار تحسن األوضع اإلقلیمیة لمصلحتهم انتخابفرصة 
التقــاء اللبنــانیین ولكــم مــن إلــى  إننــا أهــل حــوار ونرحــب بجمیــع المبــادرات اآلیلــة

مــع تســلیمنا بــأن الصــراع السیاســي مشــروع وجــائز شــرط للتالقــي المــرات ناشــدنا الجمیــع 
إال أننـــا نقـــف بتعجـــب واســـتهجان حیـــال هـــذه . سســـاتعـــدم تعطیـــل شـــؤون الـــبالد والمؤ 

الـــبالد الكثیـــر مـــن المآســـي لجّنبـــوا التطـــورات التـــي لـــو قـــام مـــّدعو الحـــرص علیهـــا قـــبًال 
الــذي یــراهن علــى قبــول اللبنــانیین وعــدم حســاب أي  ســتحقاقومــا هــو هــذا اال. والخــراب

سـنوات؟ حساب لهم فـي محاسـبة المتصـارعین والمعطلـین ومسـاءلتهم علـى مـدى عشـر 
في مهـب  األمنه وماله وٕایقاع الفقر في أهله ووضع اقتصادومن یعوض خسائر البلد ب

  صورة البلد في العالم الخارجي؟  إلى  الریح وجعله عرضة لإلرهاب فضًال عن اإلساءة
بتفسیر ما جرى سابقًا وتوضیح ما یجري  ألیس من حق اللبنانیین المطالبة أوالً 

م أن انعـدام المحاسـبة والمسـاءلة جعـل هـذا البلـد مزرعـة یقـرر فیهـا أ. لیفهمـواأقّله حالیًا 
  .  مالكها فقط والناس تساق مثل النعاج ال رأي لها بما یجري

كـل مـنهم أم أن عـزیمتهم خلد تصور أنه یدور في أسؤال برسم اللبنانیین الذین 
یــــًا كمــــا لــــو أن شــــیئًا لــــم یحــــدث وتال األموردرجــــة تجعلهــــم یســــلمون بــــإلــــى  قــــد هانــــت

مزیـد مـن إلـى  یستسلمون لواقع مریر یبعث فیهم القرف من السیاسیین والسیاسة ویـؤدي
  . الهجرة والفرار من هذه الحال

ـــة  السیاســـة عـــوض أن تكـــون إلدارة الخیـــر العـــام هـــي فـــي قـــاموس هـــؤالء نكای
عــن مصــالحه حتــى ولــو احتــرق البلــد  مــالءات تــأتي مــن الخــارج الباحــث دومــاً إوقبــول 
  ! ن؟و هم مستغفلوٕاما مستسهلون وٕاما مستسلمون إما لبنانیون وال. وانهار

ألـیس مـن صـحوة ضـمیر لـدى  ؟ألم یحن وقت الحساب!! سؤال برسم اللبنانیین
  ل وتحاسب؟ ئالناس تسا
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قـات یأمل اللبنانیون خیرًا من وراء إقرار مجلـس الـوزراء األمـوال الالزمـة لتغطیـة نف
  . الفرعي في جزین في أیار المقبل نتخابات البلدیة واالختیاریة واالنتخاباال

هي مفارقة الفتة أن تعمد الحكومة الحالیة وهي حكومة الوقت الضائع بین انتهاء 
ات هـذا إن لـم تحـدث نتخابـإجـراء هـذه االإلـى  رئـیس جدیـد انتخـابوالیة رئیس للجمهوریة و 

المفارقـة . بي إلقرار قانون التمدید للمجـالس البلدیـة واالختیاریـةالمجلس النیا اجتماعمفاجأة 
ات المحلیـة نتخابـعلى إجراء هـذه اال تفاقاالفي الالفتة تكمن في أن تنجح القوى السیاسیة 

رئـــیس جدیـــد للجمهوریـــة وســـد  انتخـــابعلـــى مـــا هـــو أولویـــة أي  تفـــاقوهـــي عـــاجزة عـــن اال
  . وم على هذا الشغورالستمئة ی علىالشغور الرئاسي بعدما یزید 

ًا شـعبیًا ترغـب القـوى السیاسـیة مـن وراء احتقانـالتمدید للمجلـس النیـابي أوجد لربما 
أن تــدخل مجــددًا حلبــة إلــى  تنفیســه بــدعوة النــاسفــي ات البلدیــة واالختیاریــة نتخابــإجــراء اال

وز مــن مواجهــات عائلیــة وحتــى داخــل العــائالت للفــ نتخــابات مــع مــا یولــد هــذا االنتخابــاال
ات نتخابــفرعــي وتعطــل اال انتخــابفكیــف یمكــن إجــراء . ذاكأو  بمقعــد فــي هــذا المجلــس

  النیابیة العامة؟ 
وعــي متزایــد لــدى المجتمــع المــدني بعــدم الســماح للقــوى السیاســیة إلــى  إننــا نتطلــع

فـوز أنصـارها فـي  ضماناللعبة السیاسیة بغیة في والتحكم  نتخابالسطو على مقدرات االب
فر فــي مــن یتــولى المســؤولیة المحلیــة فیــه شــروط أقلهــا االــذي یجــب أن تتــو  اقســتحقهــذا اال

یة والكثیـر مـن الرؤیـة للتنمیـة المحلیـة ولتحمـل مسـؤولیة المهـام التـي تلقیهـا سـتقاللبعض اال
  . ن تراكم النفایات وانعدام الخدماتمعلى عاتقه المشاكل البیئیة المستعصیة الناتجة 
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 اظــون بهــحلمركــز البلــدي واالختیــاري وجاهــة یإن بعــض المرشــحین یعتبــرون ا
فر المؤهالت التي تجعل مـن القـائمین علیهـا ابینما هي عملیة تنمویة بامتیاز تتصل بتو 

الخـــدمات األساســـیة  وتـــوفیر ،مـــن قـــاطرة لتقـــدم القـــرى والمـــدن علـــى معـــارج الرقـــي اً نوعـــ
حلـي یـتحكم بحسـب لهذه العملیة التي یراد منهـا نـوع مـن الحكـم الم اً مؤخر  اً ولیس عنصر 

فضـًال عمـا یحكـى عـن إناطـة  ،البناء وانسـجامه والتنمیـة وشـروطهافي القوانین المرعیة 
إلــى  مهمــة النفایــات بالبلــدیات شــرط تــأمین المــوارد المالیــة لهــا لمعالجتهــا ولــیس ألخــذها

 منــهتنتشــر  فــي األحــراج والودیــان بمــا یشــوه البیئــة ویجعــل منهــا مكبــاً  هــاالمحــارق ورمی
اض عــدا عــن تشــویه الصــورة الجمالیــة لقرانــا ومــدننا وتحویلهــا تجمعــات األمــر ة و األوبئــ

  . بشعة ووسخة
ات نتخابـطریـق إجـراء هـذه اال مـنلعل العملیة السیاسیة المعطلة في البلد تنتج 

 إنتـاجات نیابیـة لتعیـد انتخابـإلـى  رئـیس للجمهوریـة ثـم انتخابإلى  دینامیة جدیدة تؤدي
ات والمصـــالح یســـمح بتـــداول الســـلطة بعیـــدًا عـــن المحاّصـــ الســـلطة علـــى النحـــو الـــذي

الضیقة وتساهم في معالجة قضایا الناس المتردیة نتیجة الحسـابات الضـیقة والسیاسـات 
  . نهیاراالإلى  دفع البلدإلى  قصیرة النظر التي أدت
إعـادة تأسـیس اإلدارة العامـة فـي فـي ضـرورة التفكیـر إلى  نهیارلقد أدى هذا اال

لك ألن المواطن یشعر بشبه طـالق بینـه وبـین الحصـول علـى أبسـط حقوقـه إن الدولة ذ
بحقــه فــي الحصــول أو  تــأمین المعــامالت الالزمــة فــي مختلــف هــذه اإلداراتمــن حیــث 

على الخدمات بما یشي بضرورة عدم التأخیر فـي اعتمـاد خـدمات الحكومـة االلكترونیـة 
التعــــرض للتــــأخیر أو  لرشــــوةالتــــي تحمــــي المــــواطن مــــن انتــــزاع معاملتــــه عــــن طریــــق ا

فحتـى . والمضایقات على النحو الذي یجري فـي الكثیـر مـن اإلدارات الحكومیـة والبلدیـة
عنـــدما یرغـــب المـــواطن فـــي تبرئـــة ذمتـــه فـــي المعاینـــة المیكانیكیـــة یبقـــى قابعـــًا ســـاعات 

إنجـاز معاملتـه وقـس بالـدور الـذي یسـمح لـه فـي غالـب األحیـان إلـى  طویلة لكـي یصـل
مـن  متیقنـاً سائر اإلدارات حتى لدفع ما یستحق علیه مـن موجبـات وهـو لـیس على ذلك 

  .المقابل على الخدمة التي یسعى إلیهافي أنه یحصل 
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ات هـــي وحـــدها كفیلـــة بإعـــادة نتخابـــهـــذه اإلدارات ولعـــل اال التهـــرؤلقـــد ضـــرب 
الحكـــم المحلـــي والحكـــومي یحمـــل رؤیـــة جدیـــدة تنقـــذ البلـــد مـــن إلـــى إدخـــال نفـــس جدیـــد 

  . التام یارنهاال
إن المســـعى الجــــاري فــــي لنـــدن للحصــــول علــــى مســـاعدات تعــــین المجتمعــــات 

تحمـــل أعبـــاء الالجئـــین الســـوریین ومـــع التقـــدیر الكلـــي لمعانـــاتهم إال أن علـــى المضـــیفة 
اللبنانیین أیضًا یتحملون نتائج هذا الوجود الطارئ مع مـا یلقـى علـى عـاتقهم مـن أعبـاء 

وغنـى  رقیـاً  أكثـرجز عـن تحمـل أجـزاء منهـا مجتمعـات ربما تفوق إمكانیات التحمل وتع
مـــن المجتمـــع اللبنـــاني المضـــیف مـــع المخـــاطر التـــي یتحملهـــا البلـــد جـــراء تمـــادي هـــذا 

مخـاطر أقلهـا إلـى  الوجود في الزمان والمكان بما یهـدد النسـیج الـوطني اللبنـاني ویـؤدي
  . التوطین

تكـــوین الســـلطة فـــي  الثقـــة للمجتمـــع الـــدولي یكـــون بإعـــادة عطـــاءإن المـــدخل إل
ات البلدیـــة واالختیاریـــة هـــو مـــدخل كنـــا نـــود أن یـــأتي فـــي نتخابـــإجـــراء اال ولعـــلّ  ،لبنـــان

ولكــن مثــل كــل شــيء فــي لبنــان . النیــابي نتخــابالــرئیس واال انتخــابالدرجــة الثالثــة بعــد 
  . نبدأ بالمقلوب



 238

  

  

  (*)خطر الخلط بني الديني واملدين يف املجال العام
  

حتفــالي كرســي رئــیس الجمهوریــة شــاغر فــي القــداس االأطــل عیــد مــار مــارون و 
حتفال بهذا العید الرئیس عشیة اال انتخابتاریخ انعقاد جلسة  للسنة الثانیة وكان محدداً 

 انتخـــابواللبنـــانیون عمومـــًا والموارنـــة خصوصـــًا ظنـــوا أن الهدیـــة ســـتكون ســـد الشـــغور ب
  . في الدعوة الخامسة والثالثین الرئیس

 تعیــد مــرة جدیــدة طـــرح أوجــاع المســیحیین فــي تغییــبهم عـــنفجــاءت المناســبة ل
المشاركة في تركیبة السلطة من جهة وتصـاعد المطالبـة مـن قـبلهم بتحقیـق التـوازن فـي 
إدارات الدولـــــة ومرافقهـــــا ومناطقهـــــا باإلنمـــــاء الموعـــــود تحـــــت ضـــــغط األرقـــــام واألرقـــــام 

المســیحي ولحجمــه فــي المضــادة التــي ال تبشــر بحلــول قریبــة مرتقبــة إلشــكالیة التمثیــل 
  . المناصفة المكرسة في الدستور والمیثاق

لربمـا كـان السـبب فـي تضعضـع الوضـع المسـیحي برمتـه وٕاظهـار نقـاط ضــعفه 
تحقیــق مصــالحهم فــي بعــض المســیحیین طمعــًا هــو مســایرة التمثیلــي ووزن هــذا التمثیــل 

نیــة التــي هــي جــزء مــن المصــلحة اللبنا علــى حســاب مصــلحة الجماعــة الشخصــیة حتــى
  . العلیا

لتشـكیل ضـغط علـى القیـادات  جانبستعانة بالسفراء األالوعبثًا تحاول بكركي ا
هــذه بعضــها ولــیس كلهــا ربــط المناصــب بأشــخاص محــددین حتــى بعــض اللبنانیــة ألن 

  . ن متواطئیوبعض المسیحی ولو استمر الشغور دهرًا كامالً 
 وًال بـدیًال عـن اللجـوءتحریك المجتمع المعني بالرئاسـة أ أكثرلعل من المناسب 

فبعض الفئات السیاسیة اللبنانیة غیـر المسـیحیة . الخارج في تشكیل عملیة الضغطإلى 
                                        

  .11/2/2016صوت لبنان،   (*)
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نقضـــاض علـــى مـــا تبقـــى مـــن مراكـــز فـــي ســـد الشـــغور وتنتهزهـــا فرصـــة لال ال تســـتعجل
اإلدارة ومن حقوق في المناطق ولكـن السـؤال هـو مـن یـوفر هـذه الفرصـة، ألـیس بعـض 

  المسیحیین؟ 
 رســمإلــى  اللغــة الطائفیــة فــي وقــت یفشــل مــؤتمر جنیــف فــي التوصــل تتصــاعد

إلـى خریطة طریق إلنهاء الحرب الجاریة في سوریا نتیجة مسـارعة القـوى علـى األرض 
تحسین مواقعها مدعومة بالتدخل الروسي وفشل التحالف الغربـي فـي سیاسـاته إن تجـاه 

المزیــد مــن التصــعید فــي إلــى  ديمــا یــؤ " المعتدلــة"تجــاه المعارضــة أو  الدولــة اإلســالمیة
كل ذلك والـبعض ال . هانهیار وازدیاد خطر  ه السلبي على لبنانانعكاسالمشهد السوري و 

  . الدینیة لجمیع مواطنیه الذي یوفر الحریة البلدهذا  أهمیةیدرك 
مع العلم أن لبنان ال یشكو إطالقًا توفیر هذه القیمة ألبنائه كافـة بغـض النظـر 

 1926أن النظــام اللبنــاني كــان ذا رؤیــة منــذ ســنة  الدینیــة والثقافیــة ذلــكعــن انتمــاءاتهم 
عنــدما نــص دســتور الجمهوریــة اللبنانیــة فــي المــادة التاســعة منــه علــى أن حریــة المعتقــد 
مطلقــة ال یحكمهــا قــانون وال نظــام بخــالف ســائر الحریــات التــي نــص علیهــا الدســتور 

  . نظمةوكفلها ضمن حدود القوانین واأل
ـــط بـــین الـــدیني والمـــدني فـــي المجـــال العـــام هـــو مـــا یـــؤديإن ال تفكـــك إلـــى  خل

أن أو  التــي تعتمــد رســمیًا دینــًا معینــًا للدولــة نظمــةفــي األ خصوصــاً المجتمعــات العربیــة 
ًا ّبینـًا فـي اختالفـالدین هو أحد مصـادر التشـریع ألن اعتمـاد هـذا المبـدأ ال بـد وأن ینـتج 

ولـة وانتقاصـًا مـن قیمتـه كفـرد تتأّصـل فیـه الكرامـة حقوق المواطن وتشـكیكًا فـي والئـه للد
الصـــادر عـــام  نســـانالعـــالمي لحقـــوق اإل عـــالنیة بمعنـــى المـــادة األولـــى مـــن اإلنســـاناإل

للمفارقــة، قــد َمَحــَض ویــا  فــي صــوغه، ولبنــان، -المتنــّوع –والــذي شــارك لبنــان  1948
المبــــدأ  كــــل طائفــــة  حقــــوق الجماعــــة دون انتقــــاٍص مــــن حقــــوق الفــــرد والمــــواطن فــــي

  .هذا لو ُطّبق الدستور یومًا بنّصه وروحه. والدستور
 إعادةلفصل التام على النحو الجاري في دستورناعند إلى امن هنا الحاجة هي 

ولعـــل المجتمـــع اللبنـــاني . الـــدیني والمـــدني للمجـــالین اإلقلـــیمدســـاتیر بعـــض دول  صـــوغ
شـعر جماعـة أنهـا مسـتهدفة الغني بتكوینه الفریـد أرسـى قواعـد للعـیش الواحـد بحیـث ال ت

مــن الجماعــة األخــرى وال یشــعر المــواطن أنــه محــروم مــن ممارســة معتقــده علــى النحــو 
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فالدین في المجتمع بمؤسساته وٕایمانه ولكن الدولة مجـال مـدني یجـب عـدم . الذي یریده
  . السماح فیه وتحت أي ظرف ألي دین من أن یشغله

ـــة الدینیـــة هـــي مســـؤولیة مشـــترك ـــین المســـلمین صـــحیح أن الحری ـــا ب ة فـــي بالدن
والمســــیحیین وعلــــى صــــعید المنطقــــة مــــع ســــائر المكونــــات واألقلیــــات الدینیــــة والثقافیــــة 
والعرقیة ولكن ضمانة هذه المسؤولیة دولـة تحمـي المـواطن مـن طغیـان التیـارات الدینیـة 

هــو القیمــة  نســانمــع العلــم أن اإل إنســانمــن حیــث هــو  نســانالمتطرفــة وتعلــي شــأن اإل
  .  هكذا علمتنا األدیان. ة في كل األدیانالمطلق
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 (*)قوة لبنان بدولته ورشعيته ووحدته الوطنية
  

 األمــنتــداعیات القــرار الســعودي بوقــف المنحــة المقــررة للجــیش اللبنــاني ولقــوى 
 –مرحلـــة التصـــعید الخطیـــر لـــیس فـــي العالقـــات اللبنانیـــة إلـــى  أعـــادت الوضـــع اللبنـــاني

ولكـن األخطـر علـى صـعید المكونـات الداخلیـة فقـط خاصـة السعودیة والخلیجیة بصورة 
إضـــعاف  مـــن حیـــثفقســـم مـــن اللبنـــانیین هـــالهم القـــرار وتخّوفـــوا مـــن نتائجـــه . اللبنانیـــة

الـــداخلي ویخشـــون أن یكـــون ذلـــك أول غیـــث اإلجـــراءات العقابیـــة  األمـــنالجـــیش وقـــوى 
. ن مــن زیــارة لبنــانبحــق لبنــان واللبنــانیین كمــا تبــین مــن قــرار منــع الســعودیین والخلیجیــی

التفســیرات المتصــلة باألزمــة المالیــة  كــلإعطائــه إلــى  وقســم آخــر اســتخّف بــالقرار وعمــد
ن كثــــرة االلتزامــــات الســــعودیة نتیجــــة الحــــروب والمواجهــــات التــــي تخوضــــها مــــالناتجــــة 

ن مـلعل الوضع الداخلي الهش النـاتج  .وانخفاض المداخیل بسبب انخفاض سعر النفط
فـي الـداخل علـى قضـایا حتـى أقـل  اتفـاقالرئاسـي وعـدم وجـود  تحقاقسـإهمال إنجاز اال

ي تنـــذر بحـــدوث تـــوترات جتمـــاعي واالقتصـــادوحالـــة انعـــدام الـــوزن السیاســـي واال أهمیـــة
مذهبیـــة بـــدأت طالئعهـــا فـــي رفـــض أهـــل الســـنة الســـكوت عـــن إغضـــاب المملكـــة ودول 

لشــیعیة مــع مــا الخلــیج وبصــورة خاصــة مــن قبــل سیاســیین تعلــو رؤوســهم لفــة اإلمامــة ا
الــداخلي وتنــذر بتوقــف الحــوار الجــاري فــي  حتقـانیثیـر ذلــك مــن حساســیات تزیــد فــي اال

  . مزالق خطرةإلى  الداخل وٕالى مزید من االصطفافات العقیمة التي تؤدي
والمـــال یخشـــون العاقبـــة واللبنـــانیون الموجـــودون فـــي الســـعودیة  قتصـــادأهـــل اال

ــذین أوصــلوا الحــالودول الخلــیج یخــافون علــى مصــالحهم وال  مــا هــي إلــى  أحــد مــن ال
علیه أدرك في تصعیده المتواتر والمتمادي أن السعودیة لم تعد هـذه الدولـة التـي تنكفـئ 
عنـــد أول صـــعوبة بـــل هـــي تقـــود حمـــالت عســـكریة وعقـــدت العـــزم علـــى مواجهـــة المـــد 
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 اإلیرانـــي فـــي لبنـــان وســـوریا والعـــراق والبحـــرین والـــیمن فكـــان متوقعـــا قیامهـــا بخطـــوات
  . یة لم نعهدها من قبل في تاریخ العالقات اللبنانیة الخلیجیةانتقام

فأهل الخلیج الیوم هم في عین الحـرب ضـد اإلرهـاب والمـد اإلیرانـي ربمـا للمـرة 
األولــــى فــــي تــــاریخهم الحــــدیث ولكــــن خطــــوة المملكــــة العربیــــة الســــعودیة لــــم تصــــب ال 

ي كیانــــه وفــــي دفاعــــه وكــــذلك اإلرهــــاب وال المــــد اإلیرانــــي بــــل أصــــابت لبنــــان الدولــــة فــــ
وال أخال أن هذا هو المراد ما لـم تعـد النظـر فـي . اللبنانیین في لقمة عیشهم وفي أمنهم

  . مما هو واقع أكثر" فم الوحش"قرارها ترك لبنان یقع في 
یة قتصـادوالوحش هو المقصود ترك لبنان في المزید مـن المعانـاة السیاسـیة واال

  .  یةاألمنیة و جتماعواال
مـــــل أال تتصـــــاعد الخطـــــوات الخلیجیـــــة بوجـــــه لبنـــــان واللبنـــــانیین وأن تعمـــــل األ

سـتدراك هـذه الخطـوات عـّل المملكـة بمـا الالحكومة غیر المتفقة علـى أسـلوب المعالجـة 
وأن تـدرك أن لبنـان  عتبـاراالفـي عرفت به من حكمة وحنو على لبنان أن تأخـذ تنوعـه 

فریســة ســهلة لألطمــاع الخارجیــة التــي  قــوي طالمــا هــو فــي الحظیــرة العربیــة وأال یتــرك
  . تترصد الوضع اللبناني لالنقضاض على ما تبقى منه كرسالة في هذا الشرق الحزین

فلبنان عربي الهویة واالنتماء كما ورد في وثیقة الوفاق الوطني التـي أقـرت فـي 
الطـــائف وتكرســـت فـــي دســـتوره ولـــن یســـتطیع أحـــد نـــزع هـــذه الهویـــة عنـــه مهمـــا تعالـــت 

عــن الصــراعات فــي  بعبــدا الــذي جعلــه محیــداً  إعــالنكمــا أن لبنــان قــد أقــر  ،اتالصــیح
رســمي منفــرد مــن أو  المنطقــة وال یــؤثر فــي مثــل هــذه الثوابــت موقــف سیاســي مــن هنــا

هنـــاك ألن التـــزام لبنـــان بالقضـــایا العربیـــة مؤكـــد وهـــو الـــذي دفـــع األثمـــان الباهظـــة مـــن 
ضـــعفه ووهـــن دولتـــه وشـــغور رئاســـته ســـیادته واســـتقراره لـــن یتـــرك وحیـــدًا وهـــو فـــي عـــز 

  . هاقتصادوتداعي 
الحكومــة العــاجزة عــن حســم ملــف النفایــات تتــرنح تحــت وطــأة هــذه اإلجــراءات 

لكـن  .مـة إال ضـعفًا علـى ضـعفولم تزدها استقالة الوزیر اللواء أشرف ریفي من الحكو 
مــن  كثــرأاســتقالة  العمــل السیاســي وكــان منتظــراً إلــى  عتبــارســتقالة أعــادت  االهــذه اال

ومــع التقــدیر الكامــل لموقــف الــوزیر اللــواء فإنــه باســتقالته ربمــا . وزیــر فــي غیــر مفصــل
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الرئاسي حتى ال یقـع البلـد فـي الفـراغ  ستحقاقیتیح توافق القوى السیاسیة على إنجاز اال
قـرر بعـض األفرقـاء فیهـا أو  إذا ما طرأ طارئ أجبر الحكومـة علـى االسـتقالة الجماعیـة

مـن هنـا ضـرورة . ن رئیسها لم یعد یحتمل الضغوطات التـي تمـارس علیـهأأو  االستقالة
ــــانیین وقــــواهم السیاســــیة ــــى  دعــــوة اللبن ــــنفس وعــــدم االإل نجــــرار وراء التصــــعید ضــــبط ال

أتــون الصــراعات الحربیــة إلــى  الكالمــي واإلعالمــي ألن ال مصــلحة ألحــد فــي دفــع البلــد
سابات الداخلیـة ألنهـا تصـیب من جدید، كما یجب عدم توظیف هذه اإلجراءات في الح

اللبنانیین جمیعهم ولـن تغّیـر فـي المعادلـة الداخلیـة كمـا ال یمكـن لمعارضـي المملكـة أن 
  . یوظفوا هذه اإلجراءات لمزید من التصعید والتوتر وأخذ البلد خارج الحظیرة العربیة

الرئاســي لتخفیــف حالــة  ســتحقاقآذار یقتــرب فهــل تحــدث معجــزة وینجــز اال 2
لبنـــان فـــي خطـــر والـــبعض ال یقـــدر الخطـــر الـــذي یســـود .  لعلنـــا نأمـــل! الـــوزن نعـــداما

قوة لبنان هي بدولته وشرعیته ووحدته الوطنیة وكلها الیوم علـى . األوضاع في المنطقة
  . المحك
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 (*)منعاً للفتنة واالنزالق إىل الشارع
  

 فاقمــــت اإلجــــراءات الســــعودیة والخلیجیــــة هشاشــــة الوضــــع اللبنــــاني فانعكســــت
إلـى  أكثـرتوترات مذهبیة أشعلها شـریط سـاخر علـى إحـدى قنـوات التلفزیـون بمـا یسـيء 

ــاة التــي بثتــه مــن الشخصــیة التــي تناولهــا ن أي موقــف سیاســي تبثــه إحــدى أذلــك . القن
االنتقـاد أمـا التعـرض أو  تتخذه شخصیة سیاسیة یبقى عرضـة للتأییـدأو  وسائل اإلعالم

إلــى  یســيء حیانــاً أرور علیــه مــرور الكــرام بــل هــو مــن الناحیــة الشخصــیة فــال یجــوز المــ
  . والً أالوسیلة التي تعرضه 

الموقــف السیاســي دون الــدخول فــي إلــى  تصــویب انتقــاده أحــدإنــه مــن حــق أي 
مــا جــرى فــي الشــوارع واألزقــة بمــا یشــي  انعكــاسالهــزء الشخصــي ولكــن األخطــر هــو 

یـذكر بصـفحات سـوداء عاشـها المذهبي التي تسـود األوضـاع اللبنانیـة و  حتقانحالة االب
إلــى  كمــا تتصــاعد المواقــف الداعیــة. ن مــنهم منــذ أیــامو منــاآلاللبنــانیون وبصــورة خاصــة 
أخــرى غیــر طریقــة  طرائــقالمتخاصــمین كــأن هنــاك  األفرقــاءوقــف أنــواع التواصــل بــین 

ات ومنــع الفتنــة التــي إن اشــتعلت، واألرض خصــبة لهــا كمــا حتقانــالتواصــل لتخفیــف اال
ال مـن النـافخین فـي نـار الفتنـة  ي، فإنها لن تـوفر أحـداً جتماعل التواصل االتظهر وسائ

  . یناألمنوال من السكان 
فالســنوات العجــاف . لخطــر الــداهماضــرورة الیقظــة ووعــي إلــى  كــل ذلــك یشــیر

مـا یجـري فـي اإلقلـیم  انعكـاسالسیاسي الداخلي و  نقسامالتي مرت على هذا البلد من اال
ین أقطـاب الحـرب والمواجهـة أوجـدت بیئـة خصـبة لالحتـراب من حـروب علـى الـداخل بـ

  . مهاوي الكارثةإلى  نزالقالداخلي ما لم یغلب الوعي على عقول الناس وتفادي اال
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إطــاره السیاســي الصــحیح إلــى  بإعــادة الصــراعهــو الوضــع  إلصــالحوالمــدخل 
مـن هنـا فـإن  .والنظام السیاسي یتیح هذه اإلمكانیـة بخـالف اعتقـاد الكثیـرین والمشـككین

رئیس للجمهوریـة أصـبح مسـألة خالصـیة ووجودیـة لبقـاء لبنـان الدولـة  انتخابالتعجیل ب
تشــكیل حكومــة جدیــدة وٕاجــراء  نتخــابحتــى تســتقیم الحیــاة السیاســیة مــن جدیــد فیتــیح اال

والتهــرؤ جــراء ات نیابیــة وٕاعــادة تشــكیل المؤسســات الدســتوریة التــي ضــربها العفــن انتخابــ
  . تهتاراالستئثار واالس

المؤسســات الدســتوریة هــو وحــده الكفیــل بمنــع إلــى  إن إعــادة الصــراع السیاســي
الشــارع واللبنــانیون یفوتــون المــرة تلــو المــرة فرصــة بنــاء دولــتهم إلــى  نــزالقالفتنــة مــن اال

  . هماقتصاد ازدهارو 
وقـف إطـالق النـار الـذي أقـر للمـرة األولـى فـي  تفاقیجب أن یهلل اللبنانیون ال

داخــل لبنــان كبــدیل إلــى  وریة منــذ خمــس ســنوات شــرط أال یســتدعوا الحــربالحــرب الســ
ولــیس . هنــاك تفــاقعــن الحــرب فــي ســوریا بــالرغم مــن الخروقــات التــي تصــیب هــذا اال

شرط الهدوء في سوریا إشعال حرب بدیلة في لبنان ألن الوضع اللبناني ال یحتمل مثل 
ن علـى التصـدي لمحـاوالت اقـادر  مـناألبأن الجیش وقوى  اقتناعإننا على . هذه التجربة

فــي لبنــان هــو أمــن سیاســي فــي الدرجــة  األمــنالنیــل مــن الســلم األهلــي فــي لبنــان ولكــن 
من هنا فإننا نهیب بالقیادات اللبنانیة وعـي خطـورة المرحلـة وعـدم التسـاهل فـي  ،األولى
ــ األمــورضــبط   دوالحــؤول دون اســتدعاء الفتنــة والحــروب الداخلیــة فــي وقــت یحتــاج البل

  .شبكة أمان تقیه من هذه المخاطرإلى 
یزید من الخشـیة السـیناریوهات السیاسـیة التـي بـدأت تظهـر مالمحهـا فـي الحـل 

منــاطق إلــى  قطــاب الصــراع الــدولي علــى تقســیم ســوریاأبــین  اً اتفاقــالســوري وكــأن هنــاك 
مح الواقـع بحیـث ال یسـ األمـرنفوذ اساسها االنتماء المذهبي والحدیث یدور عن فدرالیـة 

هـــذا الســـیناریو دویـــالت طائفیـــة بـــدأت مـــن فینـــتج  اآلخـــري فریـــق بـــأن یكســـر الفریـــق أل
كـراد بدویلـة وبمـا یهـدد النسـیج لحفظ حق العلویین كمـا األ األرضطالئعها تتضح على 

مـــن عالمـــة اســـتفهام عـــن مصـــیر ســـائر الجماعـــات  أكثـــري لســـوریا ویطـــرح جتمـــاعاال
  .الطائفیة في مناطقها
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برســم  والً أنــه ســؤال إنــأى عــن مثــل مــا یخطــط فــي المنطقــة؟ هــل یبقــى لبنــان بم
وتغرقـوهم فــي ملـف النفایــات  أكثــرن یفــال تحبطـوا اللبنـانی. ن وقیـادات هــذا البلـدیالسیاسـی

ــوا فــي  ــد وحمایتــه ممــا یخطــط لهــذه المنطقــة التــي تــنعم اســرائیل فیهــا  إنقــاذبــل عجل البل
لكننـا نحـن واللبنـانیون بمسـلمیهم نبیاء بعض وهـي تتفـرج وتفـرح أبالسالم ویشتم بعضهم 

  !!ومسیحیهم نحزن
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 (*)لبنان الغارق يف امللفات
  

ال یـــزال الوضـــع اللبنـــاني غارقـــًا فـــي الملفـــات التـــي یشـــكل أي واحـــد منهـــا ســـببًا 
فمن جهة الشغور الرئاسي المتمادي الذي خلق فوضـى فـي : الحكومة انهیاریعجل في 

ومـن جهـة . ي الذي ینظم الحیـاة العامـة فـي الـبالدالحیاة السیاسیة وخرقًا للعمل المؤسس
ثانیـــة یســـتمر تصـــاعد االنتقـــاد ومهاجمـــة المملكـــة العربیـــة الســـعودیة حتـــى لبـــات مشـــهد 
التعرض للمملكة یومیًا وبـوتیرة متصـاعدة بـالرغم مـن اعتـراض قسـم كبیـر مـن اللبنـانیین 

  . لخطرعلى تعریض عالقات لبنان بالمملكة ودول مجلس التعاون الخلیجي ل

ومن جهة ثالثة قضیة النفایات وتمذهب هذا الملف الحیـاتي والمعیشـي والبیئـي 
نفایـــات علـــى أســـاس مـــذهبي مســـیحي وســـني عـــن بحیـــث أصـــبحنا نســـمع للمـــرة األولـــى 

  . وشیعي ودرزي وهذا أمر معیب

یقصد الحراك المدني بعض المؤسسات وهو علـى حـق فـي تحركـه ضـد الفسـاد 
 د أهم أجهزة الرقابة في الدولة وهو التفتـیش المركـزي یؤشـروما رشح من أزمة داخل أح

معالجـــة هـــذا إلـــى  حالـــة الســـقوط التـــي بلغـــت مؤسســـات الدولـــة وال تبـــادر الحكومـــةإلـــى 
  . اإلعالمإلى  السقوط في وقته حتى ال یرشح

مــن المســتغرب أن یوضــع لبنــان وینحشــر فــي مثــل هــذه المواقــف تجــاه الــدول 
عربــي محــط انتظــار لــدى اللبنــانیین عــن الخطــوة الجدیــدة  اســتحقاقالعربیــة وأصــبح كــل 
ربما أخطأ بعض اللبنانیین ولكن بمجمـوعهم ال یرغبـون فـي أن . التي سوف تتخذ بحقه

وهــل تنســى الــدول العربیــة . یأخــذ لبنــان منحــى المــتهم والمــارق داخــل المجموعــة العربیــة
ــًا باهظــة للحفــاظ علــى هویتــه ا  حــتالللعربیــة وقــاوم االتضــحیات لبنــان الــذي دفــع أثمان
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اإلســــرائیلي وتحمــــل أعبــــاء الثــــورة الفلســــطینیة وأعبــــاء األزمــــة الســــوریة وهــــو یستضــــیف 
مالیـــین الالجئـــین علـــى أرضـــه حتـــى یحاســـب علـــى النحـــو الـــذي تـــتم محاســـبته بـــه مـــن 

  . بعض دول الخلیج

لقد ناصر لبنان القضـایا العربیـة ووقـف فـي الصـفوف األمامیـة فـي المواجهـات 
ها كمـــا دفـــع لبنـــان مـــن اقتصـــاد ازدهـــاربنـــاء دولهـــا و إلـــى  نصـــرفت هـــذه الـــدولعنـــدما ا
ــًا باهظــة لنصــرة هــذه القضــایا حتــى یــأتي المتجــددون فــي اقتصــاد ه ورفاهیــة شــعبه أثمان

لیلقوا على اللبنانیین اللوم وهم عارفون بطبیعة لبنان المتنوعة وأن بعـض الیوم السیاسة 
رغبــة  عــنلقــد قیــل . وهــم كــانوا متــواطئین بــذلك الفئــات السیاســیة هــي أقــوى مــن الدولــة

حــرق لبنــان نتیجــة حریــة الصــحافة والــرأي فیــه وهــل یقــرر فــي ماضــیًا  نظمــةبعــض األ
قواهــا المســـلحة قــادرة علـــى ضــبط حركـــة حــزب هللا فـــي أو  هــؤالء أن الحكومــة اللبنانیـــة

لح لبنــان؟ صـــحیح أن المطلـــوب مـــن هـــذا الحـــزب مراعـــاة المصـــلحة اللبنانیـــة قبـــل مصـــا
منــع هــذا لاللبنــانیین ســائر الــدول التــي یــدعي حمایتهــا ولكنــه فــي المقابــل مــا هــي حیلــة 

  الضرر؟ 

. األزمة الحالیة كما أشرت في تعلیقات سابقة هي أزمة وجودیة للكیان اللبنـاني
على من یدعي الحرص على هذا الكیان أن یتفهم ما یجري علـى السـاحة اللبنانیـة كمـا 

تدرك أن اللبنانیین غیر راضین عـن  أنمصالح لبنان للخطر  على الفئات التي تعرض
  . هذا المسار الذي یدفعون البلد إلیه

فعلـى  عتداللبنان واحة للسالم ومساحة للتفاعل والحوار وهو أیضًا رائد في اال
  . هاستمرار اللبنانیین أال یضیعوا هذه المیزة لبلدهم ألن ذلك یفقده مبرر وجوده و 

ي للمرأة نناشد المجتمع األهلي إعالء الصوت لرفع الغبن عـن وفي الیوم العالم
التمثیل السیاسي للمرأة في الحیاة السیاسـیة اللبنانیـة وكـذلك تمكینهـا مـن مشـاركة الرجـل 

حــل القضــایا حتــى الســهلة لضــمان عــیش آمــن عــن الــذي أثبتــت التجربــة فشــله وعجــزه 
لهــذه الشــریحة الهامــة مــن المجتمــع كمــا نتوجــه بمناســبة عیــد المعلــم بالتهنئــة . للبنــانیین

التي یعول علیها إلبقاء لبنان في المركز الطلیعـي تربویـًا ونفسـیًا ألجیـال لبنانیـة مضـت 
  . تهاعاوتمضي في بناء دولتها ومجتم
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  (*)رهاب اإلرهاب
  

وســائل اإلعــالم  عبــریهجــس الغــرب باإلرهــاب حتــى تحولــت جمیــع النقاشــات 
الغربیة الـذین اكتسـبوا جنسـیاتها وهـم الیـوم یحـاربون فیمـا لمعالجة ظاهرة مواطني الدول 

الكامنـــة وراء تفجــر الحقـــد  ســباببحیـــث تعــالج هـــذه المنــاظرات األ ،یســمى دول الجهــاد
تجــاه مجتمعاتهــا مــن قبــل مــن ولــدوا علــى أرضــها وتربــوا فــي مدارســها وجامعاتهــا لكــنهم 

بحیــث  ،نــدماجســات االعــانوا مشــاكل الــرفض واإلبعــاد وانعــدام فــرص العمــل وفشــل سیا
إرهابیـــة تزعـــزع االســـتقرار وتزیـــد مـــن نقمـــة  أعمـــاالً ازدادت مشـــاعر الكراهیـــة واســـتحالت 

الالجئـین الجـدد وینـذر بتعـاظم مشـاعر العدائیـة لكـل وافـد حتـى ولـو كـان  علىالشعوب 
فـي  نتقـالكمـا یتبـدى مـن إجـراءات السـفر واال ،زائرًا مسـالمًا عادیـاً أو  مستثمراً أو  سائحاً 

بمـــا یشـــي بحالـــة الـــذعر علـــى النحـــو الـــذي شـــهدناه خـــالل رحلتنـــا  ،المطـــارات والمرافـــئ
ونتلایرلنــدن إلــى  األخیــرة والــذي كــان ســببًا النقطاعنـــا عــن التعلیــق مــدة أســـبوعین  وم

  .  بسبب فرق الوقت
أصــبح مــادة أساســیة فــي  وقــدإنــه رهــاب اإلرهــاب ینمــو فــي المجتمعــات الغربیــة 

یــــة علــــى النحــــو الــــذي تشــــهده الســــاحة نتخابالحمــــالت االالســــجال السیاســــي حتــــى فــــي 
 الحزبین للفوز بترشیح الحزب للمواجهة الكبرى حسـماً  كیة بین المرشحین من كالاألمیر 

  . في العالمالعظمى رئاسة الدولة  ستحقاقال
التعمیـــة علـــى إلـــى  لقـــد أدت األحـــداث األخیـــرة التـــي جـــرت فـــي فرنســـا وبلجیكـــا

هــاب فــي منطقتنــا الســیما إرهــاب مــا یســمى الدولــة اإلســالمیة اشــتعال شــرارة اإلر  أســباب
مـا دامـت التي لم تتأثر قوتها بضـمور المسـاحة التـي تسـیطر علیهـا فـي العـراق وسـوریا 
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 إجرامیة فـي منـاطق أوروبیـة تعتقـد دولهـا أنهـا تسـتطیع أن تسـیطر علیهـا أعماالً تمارس 
  . تحد من قوتهاأو 

فـي المجتمعـات  عمـالتنفیـذ هـذه األإلى  تقلتیبدو أن خطة الدولة اإلسالمیة ان
حیث یوجد مسلمون في بعض الدول األوروبیة بما یتیح لها بیئة حاضـنة تخولهـا حریـة 

ضجة إعالمیة قد تكون أكبر بكثیـر مـن انحسـار قوتهـا أمـام القـوات إلى  الحركة وتؤدي
  . العراقیة النظامیة التي تحاربها في سوریا والعراقأو  السوریة

رغم مـــن غـــارات التحـــالف الـــدولي وروســـیا حافظـــت هـــذه الدولـــة اإلســـالمیة فبـــال
األرض وال إلـى  على قوتها التي لم تنحسر إال عندما انتقلت المواجهات معها من الجو

  . یبدو أن التحالف وال روسیا في صدد إرسال قوات بریة الجتثاث معاقل هذه الدولة

عراقـــي والســـماح بســـیطرة إیـــران كـــي للعـــراق وحـــل الجـــیش الاألمیر إن االجتیـــاح 
علــى مقــدرات هــذه الدولــة وســلوك سیاســة التنكیــل بالســنة وســیطرة الشــیعة ســمح بتنــامي 
شــعور االحتمــاء حتــى لــدى الدولــة اإلســالمیة مــن قبــل الــذین اعتبــروا أنفســهم مســتهدفین 

كما أن احتضان إیران وسـائر الحلفـاء مـن القـوى الشـیعیة اإلقلیمیـة . من هذه السیاسات
تعـاظم قـوة هـذه الدولــة إلـى  قمـع التحـرك السـلمي الـذي بـدأه الشـعب الســوري أدى أیضـاً ل

الهائـــل مـــن القـــدر التـــي ال یصـــدق أحـــد عـــدم قـــدرة السیاســـات الدولیـــة المدعومـــة بهـــذا 
  . فرت اإلرادة الدولیة لذلكادحرها لو تو على اإلمكانیات العسكریة 

هـو الـذي أوقـد  ووجودهـا أصـالً في هذا الوقت بالـذات تـنعم إسـرائیل باالسـتقرار 
المجتمـع  وعجـزواالسـتیطان  حـتاللمشاعر الكراهیة تجاه السیاسات الغربیة الداعمـة لال

وضـع حـد لمأسـاة الشـعب الفلسـطیني وتلهـي بعـض الـدول العربیـة بسیاسـة عـن ممي األ
كیـــة األمیر لتنبـــري بعـــض مراكـــز األبحـــاث  اً المحـــاور اإلقلیمیـــة ومواجهـــة بعضـــها بعضـــ

ة المطالبـة علنـًا حكومـة اسـرائیل ویـا للمفارقـة بقبـول حـل الـدولتین تحقیقـًا للسـالم الیهودی
یة كمب دایفید حققـت اتفاقإلى  مع مصر في إشارة تفاقفي فلسطین تحت شعار أن اال

حقــق الســالم مــع هــذه الدولــة  األردنوادي عربــة مــع  اتفــاقالســالم مــع هــذه الدولــة وأن 
مـن االعتـراف بیهودیـة  ئـذٍ ع الفلسطینیین بما یمكن عندفإن حل الدولتین یحقق السالم م
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للفلسطینیین دولـة مـا فـي ظـل التخلـي العربـي والتواطـؤ الغربـي  تفر ادولة اسرائیل إذا تو 
  . والعجز األممي

إن خشــیة هــذه المراكــز هــي أن الغلبــة الدیمغرافیــة فــي المســتقبل لــن تكــون فــي 
رة اإلفـــادة الیـــوم حیـــث یشـــكل العـــرب مـــا یعنـــي ضـــرو مصـــلحة الیهـــود بـــل فـــي  مصـــلحة

حـــل وفـــق شـــروط إســـرائیل حتـــى ال إلـــى  الیهـــود األغلبیـــة فـــي أرض فلســـطین للتوصـــل
  .قبول دولة فلسطینیة في غیر شروطهاإلى  تضطر مستقبالً 

جمیــع هــذه التطــورات تجــري فــي الســاحة الدولیــة وغیرهــا كثیــر ونحــن ال نــزال  
ثر بحلها لعدم توافر حس المسؤولیة لـدى ننساق في لبنان في مشاكلنا الداخلیة التي نتع

بعـــض الطبقـــة السیاســـیة المتعامیـــة عـــن المصـــلحة العامـــة فـــي ســـبیل تحقیـــق مشـــاریع 
یزعـــزع أســـس االســـتقرار و  ات مالیـــة بمـــا یـــودي بالدولـــة ومؤسســـاتهاشخصـــیة ومحاّصـــ

  . الوطني قتصادي واالاألمن

  !!فإلى متى هذا الطیش
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  (*) !اقلبوا الصفحة
 

. قلـب الصـفحةاربعون سنة على بـدء الحـرب اللبنانیـة والشـعار إحدى وأمضت 
مــآٍس كثیــرة إلــى  انــدلعت الحــرب اللبنانیــة التــي أدت 1975ففــي مثــل هــذه األیــام ســنة 

عاشها اللبنانیون علـى مـدى خمـس عشـرة سـنة مـن المعانـاة وكـان مـن نتیجتهـا عشـرات 
ت أجـزاء واسـعة مـن الـبالد كمـا دمـر  ،اآلالف من القتلى والجرحى والمفقـودین والمعـاقین

السیما في وسط بیروت والجبل وأقسام من مناطق أخرى وضربت العالقـات اإلسـالمیة 
هجــــرة آالف إلـــى  كمـــا أدت ،تهجیـــر مئـــات اآلالف مــــن منـــازلهمإلـــى  المســـیحیة وأدت
ن اللبنــانیین جمــیعهم قــد إونحــن نقــیم هــذه الــذكرى نقــول . الخــارجإلــى  العــائالت اللبنانیــة

ثیــرًا مــن دروس الحــرب والمآســي التــي عاشــوها وان مشــروع إعــادة اإلعمــار قــد تعلمــوا ك
ـــة كمـــا عـــاد المهجـــرون ـــرمیم بعـــض البنـــى التحتی ـــى  نجـــح فـــي ت ـــازلهمإل واألهـــم أن  ،من

ات السیاســـیة لـــیس علـــى نقســـامالعالقـــات اإلســـالمیة المســـیحیة قـــد رممـــت وأصـــبحت اال
ـــم یكـــن یومـــاً  ـــذي ل ـــدیني ال ـــل أصـــبحت  ،الحـــرب أســـباب مـــن ســـبباً  اســـاس االنتمـــاء ال ب

ات على أساس سیاسي فشـهدنا والدة وانطالقـة حركـات عـابرة للطوائـف تختلـف نقساماال
  .في السیاسة ولكنها تأتلف في مهمة الحفاظ على الوطن

ـــة فـــي  ـــة تمـــر فـــي ظـــروف صـــعبة نتیجـــة الحـــروب الجاری ـــة العربی لكـــن المنطق
لــك أیضــًا علــى الجــار األوروبــي ذ انعكــاسالمنطقــة وازدیــاد مشــاعر الكراهیــة والتطــرف و 

وحیــث تشــكو  ،بلدانــهإلــى  الــذي یعــاني أزمــات نتیجــة لجــوء مئــات األلــوف مــن الالجئــین
بعض أوساطه مـن تصـاعد لغـة التطـرف والعنـف وضـعف لغـة الحـوار ولكـن الغلبـة لـن 

حلــول سیاســیة فــي إلــى  الــذي ســیؤدي ،تكــون فــي نهایــة المطــاف إال للحــوار العقالنــي
إن الشـرق . مكن شعوبنا من العـیش بسـالم واسـتبعاد لغـة التطـرف والعنـفمنطقتنا بما ی
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هو جزء مـن أمـن أوروبـا حیـث تعـاني أیضـًا مشـاكل عدیـدة مـن الوافـدین  األمناألوسط 
إلیهــــا بمــــا یثیـــــر مشــــاعر التطــــرف مـــــن بعــــض القــــوى المحلیـــــة تجــــاه عالمنــــا العربـــــي 

  .واإلسالمي
وت بـــدعوة مـــن الفریـــق العربـــي ویعـــالج وفـــد دانمـــاركي هـــذه القضـــایا فـــي بیـــر   

للحــوار اإلســالمي ویتــألف الوفــد مــن رســمیین مــن الحــزب اللیبرالــي والحــزب االشــتراكي 
الــــدیمقراطي، ممثلــــین بعضــــوین فــــي البرلمــــان الــــدانمركي وممثلــــي القیــــادات اإلســــالمیة 

  .والمسیحیة أعضاء مجلس كنائس الدانمرك والمجلس اإلسالمي فیها

تلـف المنـاطق والطوائـف والحساسـیات للوفـد فـي لقـائهم لقد أكد لبنانیون مـن مخ
معهم أن مشكلة لبنان تنحصر في ضـعف الدولـة وأحیانـًا عـدم وجودهـا، بینمـا المجتمـع 

ن الشــباب اللبنــاني أزاخــر بالطاقــات والحیویــة التــي تبعــد عــن البلــد التطــرف والكراهیــة، و 
ــداخلي والســعي نــدماجتحقیــق االإلــى  طــامح فــي مجتمعــه العربــي  اجنــدمهــذا االإلــى  ال

  . ي بصورة عامةنساناألقرب وفي المجتمع اإل

یبقى أن بعض السیاسـیین قاصـرون عـن القیـام بـواجبهم تجـاه وطـنهم ویتلكـأون 
  . استكمال عمل المؤسسات الدستوریة التي وحدها تبقى كفیلة بإقامة الدولةعن 

ــــه  فرصــــة فهــــل سیحاســــب الجیــــل الجدیــــد السیاســــیین المقصــــرین إذا أتیحــــت ل
ـــر عـــن رأیـــه فـــي  ات  البلدیـــة بـــدًال عـــن نتخابـــوهـــل ســـتكون اال ،ات نیابیـــةانتخابـــالتعبی

   !الضائعة ات النیابیة والرئاسیةنتخاباال

فهـل سـتقلب هـذه الصـفحة . قلـب الصـفحةإلـى  سؤال برسم اللبنـانیین المـدعوین
  !السوداء من تاریخ لبنان
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  (*)االنتخابات البلدية مهمة عمرانية
 

ات البلدیـة فـي المـدن والقـرى اللبنانیـة مـدى نتخابـاللفي الترشح  ةلحماسظهر ات
ممارســة العملیــة الدیمقراطیــة بعــد ســنوات مــن التمدیــد للمجلــس النیــابي إلــى  تــوق النــاس

ومنــع النــاخبین مــن تجدیــد الوكالــة النیابیــة للنــواب عــن طریــق التمدیــد القســري الممــارس 
تــي تخشــى اســتفتاء النــاس فــي ظــل الظــروف ال ،مــن فــوق بتواطــؤ مــن القــوى السیاســیة

المعیشــیة الضــاغطة التــي أقحــم اللبنــانیون فیهــا وفشــل الســلطة الحاكمــة فــي حــل حتــى 
القضایا الحیاتیـة البسـیطة كمشـكلة النفایـات وتصـاعد روائـح الفسـاد مـن االنترنیـت غیـر 

ة الـــداخلي فـــي أجهـــز  األمـــنعملیـــة الفســـاد التـــي كشـــفها مـــدیر عـــام قـــوى إلـــى  ،الشـــرعي
المشكلة المستعصیة في مدیریة أمن الدولة والتفتیش المركزي وسـوى ذلـك إلى  ،مدیریته

الكهربــــاء المزمنــــة وســــائر خــــدمات القطــــاع العــــام إلــــى  مــــن مشــــاكل مســــتجدة تضــــاف
  . وتصاعد ثقافة الرشوة في اإلدارات العامة

على ما یجري في التحضـیرات " العصفوریة"ربما أطلق بعض السیاسیین صفة 
ات البلدیة فـي بعـض القـرى والمنـاطق ولكـن هـذا الهجـوم علـى الترشـیح نتخاباریة لالالج

جــراء إقفــال  حتقــانتحقیــق تنفــیس االإلــى  ات مــردهنتخابــوالرغبــة فــي خــوض غمــار اال
النیابــة بالســلطة السیاســیة برجالهــا وأحزابهــا االفــاق أمــام النــاس علــى كــل شــيء ابتــداء 

أبســــط القضــــاء واألجهــــزة العســــكریة وحتــــى  تــــولي أي منصــــب عــــام فــــيإلــــى  والــــوزارة
  . الخدمات التي هي أساسًا من حق المواطن

عـدم تـرك األحـزاب  أهمیـةمـن هنـا . ات سیاسـیةانتخابات البلدیة لیست نتخاباال
تقــرر مصــیرها ألنهــا باألســاس عملیــة تنمویــة تعنــى برفــع شــأن المــدن والقــرى خصوصــًا 
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ركزیة أفرج عن بعض منها لمصلحة البلـدیات كانت محتجزة لدى السلطة الم وأن أمواالً 
ات البلدیـــة لیســـت نتخابـــاال. فتـــوافر لهـــا إمكانیـــات العمـــل التنمـــوي فـــي المرحلـــة المقبلـــة

للوجاهة الشخصیة وال لتصدر الصفوف األمامیة في المناسبات بل هـي مهمـة عمرانیـة 
  یـؤديیجب الحرص فیها على اختیار العناصر الكفـوءة لتشـكیل فریـق عمـل منسـجم ال

. إطـــــارهإلـــــى  إدخـــــال المشـــــاحنات وال المناكفـــــات الشخصـــــیة والسیاســـــیة الضـــــیقةإلـــــى 
ات البلدیة هي الخطوة األولـى إلبـراز قیـادات محلیـة تخـرج عـن اإلطـار العـائلي نتخاباال

والقبلي والطائفي في سبیل إعداد شرائح واسعة من الكفاءات لقیادة العملیة التنمویـة فـي 
ین أداء الخدمات لمصلحة المواطن وكذلك تحسین التمثیـل السیاسـي لتحس القرى تمهیداً 

  . كًال في المستقبل
ات البلدیة هي درس في الممارسة الدیمقراطیة في هـذا الشـرق الـذي لـم نتخاباال

مـن قبـل  حي إال إذا كان معلباً أو  في بلدة حتى مختاراً أو  نیابیاً أو  ینتخب مجلسًا بلدیاً 
  . ات البلدیة هي داللة الوعي في حسن االختیارخابنتاال. السلطة الحاكمة

خطـــورة هـــذه العملیـــة وأهمیتهـــا حتـــى ال تســـقط فـــي إلـــى  فعلـــى اللبنـــانیین التنبـــه
ضـــیع علـــى لبنـــان فرصـــة جدیـــدة مـــن تمســـتنقع السیاســـات الحزبیـــة والعائلیـــة الضـــیقة و 

ر بـأن الشـعب الممارسة الدیمقراطیة تعطي المبـرر لمـن ال یریـد لهـذا البلـد التقـدم والتطـو 
  . اللبناني ال یستحق هذه الممارسة ویمنع عنه حریة إبداء الرأي واختیار الممثلین

أفــــال یكفــــي أن الرئاســــة شــــاغرة منــــذ مــــا یقــــارب الســــنتین وأن النــــواب یمــــددون 
حتــــى لــــدخل المجلــــس النیــــابي بتركیبتــــه  إنتــــاجألنفســــهم وأنهــــم یتقاضــــون رواتــــبهم دون 

أم أن الحكومـة . وفشـل الممارسـة وبكلفـة عالیـة نتاجإلالحالیة موسوعة غینس في عقم ا
  ال تسده إال بالعجز والفشل؟ العاجزة إال عن المناكفات لسد فراغ هي أصالً 

ه لمـدة انتخابـویحدثونك عن مشاریع جدیدة تقضي بتقصـیر مـدة والیـة الـرئیس و 
ا یمنـع سـد الشـغور والمجـيء بـرئیس فمـاذ هـو فـإذا كـان الهـدف. یـةانتقالسنتین كمرحلـة 

رئـیس لوالیـة  انتخـابالمجلس النیابي العاجز عن التشـریع انقـاذ المؤسسـات عـن طریـق 
الدستور وٕالى المیثـاق بحیـث یعـود التمثیـل المسـیحي وازنـًا فـي إلى  عتباركاملة تعید اال
بعــض الفریــق المســیحي إلــى قتــراح والمســتهجن أن ینســب مثــل هــذا اال. تركیبــة الســلطة
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القــوى اإلســالمیة التــي ال ترغــب ال فــي رئاســة وال فــي دســتور وكأنــه یتواطــأ مــع بعــض 
  . حتى یبقى البلد رهینة الفراغ وأسیر الوصایة
  !!فإلى متى العبث بالبلد ومؤسساته
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  (*)ال تخافوا صاحب الكفاءة والكف النظيفة
  

اللجــان  اجتمــاعات النیابیــة بــدأ مــع بــدء نتخابــاإلیحــاء بإعــداد قــانون جدیــد لال
تباعــد اآلراء بــین الكتــل إلــى  ي المجلــس النیــابي والمعلومــات ال تــزال تشــیرالمشــتركة فــ

التمثیــــل الصــــحیح  یضــــمنعلــــى مشــــروع قــــانون واحـــد  تفـــاقالنیابیـــة بمــــا ال یســــمح باال
  . والعادل لشرائح المجتمع

القـوى السیاسـیة لیسـت فـي ضـمان هـذا التمثیـل الصـحیح وال فـي  نیـاتذلك أن 
وهـذا مـا یفسـر طبخـة  انتخابلغلبة في أي مشروع قانون تحقیق اإلى  عدالته بل تهدف

  . تنضج بعد منذ سنوات لماالبحص التي 
واحــدًا  انتخــابمــن المفارقــات الفظــة فــي الحیــاة السیاســیة اللبنانیــة أن ال قــانون 

یـــة قانوُنهـــا بمـــا یعكـــس میـــزان انتخابیـــة، بـــل یكـــاد یكـــون لكـــل دورة نتخابفـــي الـــدورات اال
التمدیــــد إلــــى  ات، فیصــــارنتخابــــعــــن االیســــتغنى تــــوازن القــــوى  القــــوى السیاســــیة وعنــــد

للمجلــس النیــابي بخــالف كــل األعــراف والتقالیــد اللبنانیــة األصــیلة ولكــن بالتأكیــد خالفــًا 
  .حالنا اآلنهي للدستور والقانون والنظام كما 
ات النیابیة یتیح فعـًال تمثـیًال نتخابینعم بقانون دائم لال أنمن حق لبنان وشعبه 

ولـو كـان . تلـكأو  حیحًا لشرائح المجتمـع والمنـاطق وال ُیفصـل علـى قیـاس هـذه الفئـةص
شعبنا قد تدرج في حیاته السیاسیة دون المرور بالحروب واألزمـات لكّنـا أول المطـالبین 

ولكـن . الطـائف اتفـاقبأن یكون التمثیل النیابي خارج القید الطائفي على ما نص علیـه 
یقتضـــي نضـــجًا شـــعبیًا بحیـــث ال تلعـــب الغرائـــز المذهبیـــة هـــذه المرحلـــة إلـــى  للوصـــول

كمـــا یقتضــي إلمكــان ذلــك ســـلطة . والطائفیــة لعبتهــا فیضــیع تمثیـــل فئــات یأكلهــا العــدد
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مركزیــــة قــــادرة علــــى محاســــبة أصــــحاب الخطــــاب الطــــائفي المثیــــر للنعــــرات الطائفیــــة 
مح للنــاس المجــال أمــام جــو هــادئ یســفســحًا فــي والمذهبیــة وذلــك بتجــریم هــذا الخطــاب 

  . دون ضغوطومن بصراحة  مبالتعبیر عن رأیه
یـــة واختصـــار نتخابي یســـمح بقیـــام المحـــادل االكثـــر أمـــا وقـــد ثبـــت أن النظـــام األ

عــددهم أصــابع الیــد الواحــدة، فقــد آن األوان لتحقیــق  ىالحیــاة السیاســیة بزعمــاء ال یتعــد
دون إهمــال تمثیــل یــات كثر فعــًال وقــوًال ضــم ممثلــین عــن األیتــیح النظــام النســبي بحیــث 

الطائف بزیادة عـدد النـواب إلتاحـة تمثیـل أوسـع شـریحة  اتفاقاألقلیات وهذه هي فلسفة 
داخــل جــدران المجلــس النیــابي وهــو المركــز الــذي إلــى  مــن المجتمــع ونقــل جمیــع اآلراء

  . یجري فیه الحوار الوطني فضًال عن دور التشریع والرقابة
الطــائف مســخفًا  اتفــاقالتــي جــاء بهــا  لــم یفهــم بعــض السیاســیین هــذه الفلســفة

  . ستهتار والتعطیلستئثار واالذا النحو الذي نراه یومیًا من االالفكرة فاستحالت على ه
ات البلدیــة فانســاق السیاســیون نتخابــلــم تــنجح مــع الــبعض محــاوالت تعطیــل اال

ب والقبائـل واألجبـا فـرادإلیها اضطرارًا ولكنهم ینعمون اآلن بمشهد استقتال العائالت واأل
علـــى تـــولي المســــؤولیة البلدیـــة فتاهـــت فــــي هـــذه المعمعـــة العملیــــة التنمویـــة فـــیمن هــــو 

فــي أقــول تاهــت ال بــل ضــاعت . األصــلح لتولیهــا وللقیــام بهــا وتنفیــذ المشــاریع العمرانیــة
قتتــال بــین وكأنهــا ســاحات اال نتخــابالمنافســات الحــادة التــي تشــهدها ســاحات اال غمــرة

الــذي  بلغتــه الحیــاة السیاســیة مــن  نهیــارء فإنمــا تــدل علــى االالنــاس إن دلــت علــى شــي
 لمصــلحةتــدني مســتوى التمثیــل واجتنــاب أصــحاب الكفــاءات الــدخول فــي هــذه المعمعــة 

  . أصحاب الطموحات الشخصیة والتفاهات العائلیة
ولــم تبــِق الطبقــة السیاســیة  مال بــأس فمــن حــق النــاس التعبیــر الحــر عــن إرادتهــ

ن و ولكـن حـذار أیهـا المواطنـ. كل اآلفاق أمـامهم سدات متنفسًا بعد تخابنلهم إال هذه اال
 مـن یغطـي فاسـداً أو  ات حـذار المجـيء بالفاسـدنتخابـونحن عشیة الدورة األولـى مـن اال

أو  عـائلتكمإلـى  وٕان لـم ینـتمِ  ةشریكًا له، ولیكن دأبكم صـاحب الكفـاءة والكـف النظیفـأو 
القــادر علــى تنفیــذ المشــروع العمرانــي بــل خــافوا  ال تخــافوا مــن صــاحب الكفــاءة. قبیلــتكم

لتصدر الصفوف األمامیة ویتواطـأ علـى مجتمعـه إمـا  نتخابفقط من الذین یتوسلون اال
  !!بالفسادوٕاما  باإلهمال
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  (*)النسبية هي األكرث متثيالً للناخبني
 

واالســــتعدادات  ات البلدیــــة واالختیاریــــةنتخابــــالمرحلــــة األولــــى مــــن االانقضــــت 
السیاســـیون یحصـــون  األفرقـــاءة للمرحلـــة الثانیـــة فـــي جبـــل لبنـــان األحـــد المقبـــل و جاریـــ

النتـائج التـي إلـى  األضرار التي أصابتهم وأصـابت تحالفـاتهم ولكـن الـبعض مـنهم ارتـاح
  . ات بیروت والبقاع والهرملانتخابأفضت إلیها 

ـــة االنجحـــت  ـــة فـــي تنظـــیم العملی ـــة وٕان شـــابتها عیـــوب هـــنتخابوزارة الداخلی ي ی
یــة األمنالقــوى  أفــرادلهــا كإعــداد رؤســاء األقــالم وتصــرف بعــض اإلعــداد نتیجــة التــردي 

رشــى محــدودة ومخالفــات أخــرى ال تغیــر فــي النتــائج  ولكنهــا مــن ســمعنا شــكاوى قــد و 
  . یة لتالفي األخطاء البشریةانتخابضرورة اعتماد المكننة في أیة عملیة إلى  تدعو

العملیـة الدیمقراطیـة فـي لبنـان إلـى  عتبـاردة االلقد كانت هذه المرحلة بدایـة إعـا
ات نیابیــة تعیــد تكــوین نتخابــالظــروف الموضــوعیة ال تــوفیروبرهنــت أنــه بإمكــان الدولــة 

ـــــد  انتخـــــابدون إغفـــــال أن المـــــدخل لهـــــذه العملیـــــة هـــــو  ،شـــــرعیة الســـــلطة رئـــــیس جدی
نون جدیـد للجمهوریة ونحن على عتبة انقضـاء السـنة الثانیـة علـى الشـغور كمـا إقـرار قـا

  . ات النیابیةنتخابیرعى اال

مــــن قبــــل  نتخــــابهــــزال االقبــــال علــــى اال علــــىیبقــــى مــــن الضــــروري التوقــــف 
شــــيء فإنمــــا تــــدل علــــى صــــدق إلــــى  النــــاخبین البیــــروتیین وٕان أشــــارت هــــذه الظــــاهرة

المســتجدة التــي " اللبننــة"التوصــیف المعطــى مــن قبــل الــدوائر اإلعالمیــة الغربیــة لظــاهرة 
  . إلیها في تعلیقات سابقةكنا قد أشرنا 
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ن بعـض اللبنـانیین لـم یعـودوا یصـدقون أن لهـم أتظهر هذه الضآلة في اإلقبـال 
فـي مدینـة بیـروت بینمـا  أكثـروهـذا الشـعور یبـدو أنـه یتجلـى  ،األمورمجریات  في تأثیراً 

أن تعبئـة قـد جـرت فـي بعـض القـرى نتیجـة صـغر المسـاحة  المتداولـة إلـىتشیر األرقام 
 أنات جبـل لبنـان انتخابـكما من المنتظر أن تشـهد  ،ومحدودیة عدد الناخبینالجغرافیة 

نتیجــة مواقــف العــائالت واألجبــاب  علیــاهــذه التعبئــة فــي القــرى والمــدن ســتبلغ معــدالت 
ات المحلیــة التــي تضــفي علــى عتبــار وتضــاؤل إمكانیــة غلبــة العنصــر السیاســي علــى اال

  . ةیة صفة المنافسة وحتى الحدنتخابالعملیة اال
ات فــي مرحلتهــا األولــى أن األحــزاب السیاســیة نتخابــفــي قــراءة نتــائج اال الالفــت

وهـذه مفارقـة خبیثـة مـن قبـل بعضـها  اً بدأت بالتبشیر أن هدفها هو إنمائي ولیس سیاسـی
ذلك أنها ستعتمد نتائج كل المراحل لتقیس قوتها من جدیـد وٕاذا خـرج منهـا فئـات حققـت 

وبطبیعــة . ات النیابیــةنتخابــتعجیــل إجــراء االإلــى  الــدعوةانتصــارًا فإنهــا لــن تتــأخر فــي 
ات نتخابــالإلــى اًا بّینــًا فــي معاییرهــا بالنســبة اختالفــات تختلــف نتخابــالحــال فــإن هــذه اال
  . البلدیة واالختیاریة

علــى األحــزاب والسیاســیین لــم نــرهم واقفــین فــي صــفوف " ینقــون"یبقــى أن الــذین 
لعـــل . ذا دهـــاهم وهـــم الـــذین كـــانوا یطـــالبون بـــالتغییرالنـــاخبین إال فئـــات قلیلـــة مـــنهم فمـــا

ات تجعــل مــن النــاقمین یتحمســون وال ُیحبطــون حتــى نتخابــالمراحــل الباقیــة مــن هــذه اال
مـــا أن تشـــكل المعارضـــة للـــوائحهم إ مـــا الخـــرق و إولـــو لـــم تخـــرق لـــوائح األحـــزاب، یكفـــي 

  . الناس تصرفاتهاَمجَّت قراءتها بتمعن لتعرف كم إلى  یدعو القوى السیاسیة مؤشراً 
ـــرًا نشـــیر ـــة السیاســـیة بشخصـــیاتها وأحزابهـــا وطوائفهـــا معبـــإلـــى  أخی ة أأن الطبق

اآلخــر لكــي تبقــى هــذه الطبقــة ممســكة بخنــاق المــواطنین ولــن بعضــها لمســاعدة بعضــها 
تسمح لهم بالتنفس بالرغم من أجواء القرف التـي تسـود النـاس ذلـك أن أي هـزة یتعـرض 

مقبـــل فتتكتـــل القـــوى  اســـتحقاقستصـــیب اآلخـــر فـــي أي هـــا لهـــا فریـــق سیاســـي تنبـــئ بأن
  . لنصرة المهدد حتى تبقى السیادة لها

ن مــــن و یــــة مصــــالحهم فــــأین هــــم النــــاس النــــاقمهــــم متكــــافلون متضــــامنون لحما
ومـــدخل . المجتمـــع المـــدني لتحقیـــق التكافـــل والتضـــامن لقلـــب المعادلـــة وٕاحـــداث التغییـــر

قتـراع وتالیـًا المطالبـة الشـعبیة ل على صنادیق االاإلقبا اإلصالح في هذا الشأن هو أوالً 
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ي بــرهن علــى عــدم جــدواه إال كثــر ألن النظــام األ انتخــابباعتمــاد النســبیة فــي أي قــانون 
بینما حرمت فئات واسعة مـن المـواطنین مـن التمثیـل الصـحیح مـا  ،لمصلحة السیاسیین

نمـا النظـام النسـبي یتـیح یزید في تفاقم شعور الناس أنهم مستبعدون من الحیاة العامة بی
  .أوسع تمثیل لهؤالء

أیها الناخبون في جبل لبنان ال تضیعوا العملیة اإلنمائیة في لجة الصراعات 
المراحل المقبلة إلى  لعلنا نتطلع. السیاسیة والنكایات الشخصیة والخالفات العائلیة

  .لنقیس مدى نجاح القدرة على هذا التغییر
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  (*)لية الدميوقراطيةتداول السلطة أساس العم
  

ات البلدیــة واالختیاریــة التــي نتخابــحشــرت بعــض القــوى السیاســیة نفســها فــي اال
جرت في جبل لبنان األحد الفائت وكادت تضّیع إن لم تكن قد أضاعت فعًال مضـمون 

 ،طـابع سیاسـي علیهـا ضـفاءات وحرفتهـا عـن وجهتهـا اإلنمائیـة والمحلیـة إلنتخابهذه اال
بعـــض المـــدن والقـــرى بمـــا یغلـــب علیهـــا طـــابع االســـتفزاز والتحـــدي  فجـــاءت النتـــائج فـــي

  . عوض أن تكون مشاركة شعبیة مطبوعة بالعملیة اإلنمائیة

ات مهمـة ألنهـا تضـع حـدًا لصـلف الـبعض الـذین یـّدعون أنهـم یملكــون نتخابـاال
یة الشعبیة وهم في الوقت نفسه ال یسألون عن قضایا الناس وال یتـابعون شـؤونهم كثر األ
هي تقوم أساسًا على المحاسبة وهذا ما أظهرته بعض النتائج التـي صـدرت فـي بعـض ف

كمـا بّینـت أنـه لـیس صـحیحًا وجـود منـاطق مقفلـة ألي فریـق سیاسـي بـل . المدن والقـرى
ولــو قــدر للحیــاة السیاســیة اللبنانیــة أن تنضــج . یغلــب علــى جمیــع المنــاطق طــابع التنــوع

القــوانین النســبیة التــي تتــیح أوســع إلــى  ســب اللجــوءبمــا فیــه الكفایــة لربمــا كــان مــن األن
  . مشاركة في التمثیل واإلدارة في الشأن العام

منــاطق مــن جهــة أخــرى هــي أمــور وٕاقفــال إن ادعــاء احتكــار التمثیــل مــن جهــة 
آلن وقراءتها بتمعن بما یخـالف جرت إلى اات التي نتخابعلى البعض استلهام نتائج اال

ت وزارة الداخلیـة بـالرغم مـن بعـض الشـوائب ولكـن علیهـا أن نجحـلقـد . هاتین المقـولتین
یـة فـي الشـمال والجنـوب بأقـل نتخابتعمل على استكمال المراحل األخرى من العملیـة اال

ات النیابیـة فـي أقـرب وقـت نتخابـاإلعـداد لال كمـا علیهـا ،نسبة ممكنـة مـن هـذه الشـوائب
  . ممكن
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فــي ســد الشــغور الرئاســي ألن  ات نیابیــة یكمــنانتخابــإلــى  إال أن شــرط الــدعوة
ات النیابیــة تكــون فــي حكــم المســتقیلة بموجــب نتخابــالحكومــة الحالیــة فــي حــال جــرت اال

حكومة فاعلـة كاملـة الصـالحیة تؤلـف إلى  اتنتخاببینما یحتاج إجراء هذه اال ،الدستور
 بعد استشـارات نیابیـة ملزمـة یجریهـا الـرئیس العتیـد وتحـوز ثقـة المجلـس ومهمتهـا إجـراء

ات حتـى ال یتكـرر منظـر نتخابـات النیابیة مع األمل بإقرار قانون جدید لهذه االنتخاباال
قطـاب الـذین ال یتجـاوز عـددهم أصـابع الیـد الواحـدة فـي ویتكرر األ ،یةنتخابالمحادل اال

  . السیطرة على المجلس والحكومة وتالیًا البالد والعباد

إلــى  عتبــارمحلــي الــذي أعــاد االال نتخــابهــذا طمــوح أثــاره فینــا نجــاح إجــراء اال
رأي النـاس دوریـًا حتـى ولـو إلـى  العملیة الدیمقراطیة وٕالى مبدأ تـداول السـلطة واالحتكـام
كمــا یعطــي األمــل للجیــل  ،نتخــابتــم تجدیــد بعــض المجــالس البلدیــة كمــا هــي قبــل اال

ین ثقافـــة المواطنـــة والمشـــاركة فـــي تكـــو لدیـــه الجدیـــد بإمكانیـــة التغییـــر والتعبیـــر ویعـــزز 
  . السلطة وٕان على نطاق بلدي

وأن أمور المحیط ال تـزال فـي  خصوصاً حركة تعید الثقة إلیه إلى  یحتاج لبنان
تعقیـــداتها وشـــؤون الـــداخل تســـتمر دون حـــل ال علـــى صـــعید البیئـــة فحســـب وٕانمـــا علـــى 

صــدمة إیجابیــة إلنقــاذ إلــى  كمــا أن لبنــان یحتــاج ،يجتمــاعي واالقتصــادالصــعیدین اال
الذي أصابها والمؤسسات التي ضربها الشـلل والتعطیـل والفسـاد الـذي  لتهرؤاالدولة من 

  .  استشرى في جمیع مفاصل الحیاة وكل یوم یتكشف ملف وال من یحاسب

على البلدیات المنتخبة مراعاة البیئة التي أنهكتها أزمـة النفایـات وحولـت بعـض 
رأس المــتن نتیجــة  -حــال طریــق عــین ســعادة  يمكبــات عشــوائیة كمــا هــإلــى  المنــاطق

ممر مزدحم بالكمیونات الناقلة للنفایات واألتربة إلى  هذه الفوضى فتحولت هذه الطریق
ن تجــارة إوقــد قیــل  .وجعلــت مــن األحــراج الخضــراء حرائــق وروائــح یمجهــا الــذوق الســلیم

رابحــة أجراهــا أحــد مســؤولي البلدیــة الســابقة فــي بیــت مــري فجعلهــا مكبــًا للــردم یتقاضــى 
فــال یكفــي أن تكــون . الت لــورش بعیــدة ال عالقــة لهــا بحفــظ بیئــة هــذه القریــةعلیهــا عمــو 

إلـى  بیت مري نظیفة على حساب تحویل محیطها وطریق رأس المـتن الجمیلـة الحرجیـة
   .نهیارهذا المستوى من البشاعة  واال
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رجــل إلــى  وبعیــدًا عــن الشــأن البلــدي والمحلــي ال بــد مــن توجیــه تحیــة ،وأخیــراً 
ـــة الجامعـــة  همســـاكبیـــر عروبـــي  ـــاء فكـــرة العروب ـــه فـــي إحی ـــه ونشـــاطه ومؤلفات فـــي حیات

العلمانیة التي لو قدر لهذا الفكر أن ینتصر لما كانت منطقتنـا العربیـة الیـوم غارقـة فـي 
   .هذه الجاهلیة الدینیة المقیتة والمجرمة، تحیة لروح كلوفیس مقصود
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  (*) !مقيم يّنئ وغري مقيم يحنّ 
 

عن وطنه وأهله حتى ولو كان من عائلته  في الغربة بعیداً  اللبناني الذي یعیش
وبعض أصدقائه وعملـه جیـد عنـدما یصـادف لبنانیـًا آخـر فـي زیـارة عادیـة لبلـد المهجـر 

أحلــى "حیــث هــو یــتكلم عــن وطنــه بحنــین وشــوق وتغــنٍّ بوطنــه وجمالــه وأن عیشــه هــو 
  ". عیش

یــئن دومــًا مــن الحالــة " األحلــى عــیش"أمــا اللبنــاني الــذي یعــیش یومیــًا فــي هــذا 
یة قتصـادیـة والسیاسـیة واالاألمند مساوئ العیش فـي لبنـان مـع مشـاكله ها ویعدّ ثالتي یعی

  . السیاسیین فیصفهم بأبشع النعوت والحكام بأسوأ األلفاظإلى  والبیئیة وسرعان ما ینتقل

ترك وطنه علـى السیاسـیین إلى اللبناني غیر المقیم یضع المسؤولیة الضطراره 
علـــى الحـــرب التـــي أجبـــرت عشـــرات اآلالف مـــن و علـــى المحســـوبیة والزبائنیـــة و حكـــام وال

ــانیین وهــو حتــى ولــو كــان فــي أحــوال مادیــة  ،الهجــرة واالســتقرار فــي الخــارجلــى ع اللبن
ضــیقة قبـــل هجرتـــه وأصـــبح الیـــوم فـــي حالـــة مـــن البحبوحـــة المادیـــة یـــرى نفســـه مظلومـــًا 

أصــبح ملجــأ لالجئــین مــن كــل الجنســیات  ن لبنــان لــم یعــد للبنــانیین بــلألخائــب األمــل 
واألصناف بما یفـاقم مشـاكله المعروفـة وهـي مسـتمرة حتـى منـذ مـا قبـل هجرتـه وبصـورة 
خاصـــة بعـــدما تفاقمـــت أزمـــة الالجئـــین الســـوریین والثقـــل الـــدیموغرافي الـــذي یشـــكله هـــذا 

جــراء رة الوجــود والمزاحمــة غیــر المشــروعة للیــد العاملــة اللبنانیــة التــي تجبرهــا علــى الهجــ
هـذا . فر فرص العمل التي تسد حتى الحاجات األساسـیة للمعیشـةاضیق األفق وعدم تو 

عــن فشــل الحكــام فــي حســن إدارة الملفــات حتــى البســیطة منهــا كملفــات النفایــات  فضــالً 
معالجــة القضــایا وشــلل المجلــس النیــابي وفــوق  عــنوالكهربــاء والمیــاه وعجــز الحكومــة 
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رئــیس للجمهوریــة وســد الشــغور الرئاســي الــذي فــاق  ابانتخــذلــك وقبــل ذلــك الفشــل فــي 
ن كـل لبنـاني غیـر مقـیم إالسنتین وأحادیث الصفقات والفساد الذي ینخـر المؤسسـات إذ 

أو  لبنـان لحـل مسـألة میـراثإلـى  ال بد له من أن یتعاطى مع إدارة رسمیة عند حضوره
صــــدم بالفســــاد بیــــع فإنــــه یُ أو  إجــــراء أیــــة عملیــــة شــــراءأو  الحصــــول علــــى ســــند ملكیــــة

  . المستشري والخدمة العاطلة التي یواجه بها في اإلدارة والقضاء

وبالرغم مـن هـذا المشـهد السـوداوي الـذي یعرضـه كلمـا التقـى لبنـاني غیـر مقـیم 
فإنــه ال یمــل التغنــي بوطنــه وأهلــه وطریقــة عیشــه مقارنــًا النمــوذج  ،آخــر فــي زیــارة لبنانیــاً 

  . ع اللبنانیین المقیمین الفاشلین في إدارة وطنهممجمو باللبناني الناجح في الغربة 

اإلعــالم ووســائل التواصــل تجعــل غیــر المقــیم یعــیش لحظــة فلحظــة حیــاة وطنــه 
وأحیانًا یسبق اللبنـاني غیـر المقـیم بأخبـار لبنـان اللبنـاني الزائـر الـذي ینقطـع عـن أخبـار 

حیـال ه فـي قلـق دائـم وطنه عندما یغادره لیرتاح من نشرات األخبار المسائیة التي تجعل
وأن إعالمنــــا هــــو إعــــالم الحكــــام ولــــیس إعــــالم  خصوصــــاً األحــــوال واألبنــــاء والمســــتقبل 

الخـارج إلـى  الشعب ربما ألن أخبار الحكام سوء على سوء فإن الصورة التي تنقل دومـاً 
بینمــا لــو قــرر إعالمنــا أن یكــون إعــالم  ،السیاســة والسیاســیینإلــى  تعكــس ســوء النظــرة

السـیما األوروبیـة لكـم مـن صـفحة مشـرقة عكسـها و یین كمـا فـي دول الغـرب الناس العـاد
مـــنهم المـــرح و هـــذا اإلعـــالم ألن النـــاس علـــى خـــالف سیاســـییهم مـــنهم المبـــدع والنـــاجح 

والمــؤثر فــیعكس اإلعــالم المــرآة الحقیقیــة لعــیش النــاس وطرائــق معالجــة مشــاكلهم بینمــا 
  . خافةنحن اآلن نكرر نقل الفشل والعجز والتفاهة والس

  . اللبناني غیر المقیم یحن واللبناني المقیم یئن

  . ولعموم اللبنانیین نقول رمضان كریم
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  (*) !ساحة مواجهة... القطاع املرصيف
  

كیــــة وفرنســــا واآلتــــي األمیر عــــاد مسلســــل اإلرهــــاب لیضــــرب الوالیــــات المتحــــدة 
یتوقــف منــذ  أمــا فــي شــرقنا العربــي وبصــورة خاصــة فــي العــراق وســوریا فإنــه لــم. أعظــم

ســنوات طویلــة وآخرهــا مــا یجــري فــي حلــب ومحیطهــا وقــرب مقــام الســیدة زینــب وســواها 
  . من المناطق العراقیة وبغداد خصوصاً 

یــة قــادر علــى تجــاوز هــذه األمنوكنــا نظــن أن لبنــان بفضــل ســهر جیشــه وقــواه 
لجـیش وا األمـنالمرحلة بدون ضربات إرهابیة بعد النجاحات النوعیة التي حققتهـا قـوات 

  . في القبض على العدید من الشبكات والعناصر اإلرهابیة
التخــــویفي الــــذي ضــــرب مبنــــى اإلدارة العامــــة لبنــــك لبنــــان  نفجــــارلقــــد جــــاء اال

یـــة األمنهشاشـــة أوضـــاعهم  حیـــالمرحلـــة القلـــق البـــالغ إلـــى  والمهجـــر لیعیـــد اللبنـــانیین
ــــد وجهــــت ــــى  خصوصــــًا وأن الضــــربة ق ــــت أحــــد المراكــــز المصــــرفیة المهمــــة إل ــــي وق ف

عتــــراض علــــى ســــیاق رأت المصــــارف اللبنانیــــة أنهــــا مجبــــرة علــــى تصــــاعدت موجــــة اال
  . لتزام بمقتضیاتهاال

لبنـــان بصـــورة عامـــة أن یســـتعمل إلـــى  بـــلفقـــط، لمصـــارف إلـــى امســـيء لـــیس 
كیة المفروضة علـى حـزب هللا وال األمیر القطاع المصرفي ساحة مواجهة ضد العقوبات 

فالقطاع المصرفي ملـزم إذا . من أضرار هذه المواجهة شك أن هذا الحزب لن یسلم هو
رغب في البقاء ضمن النظام المصرفي العالمي أن یخضع لمقتضـیات هـذه التشـریعات 

إلـــى أن غالبیـــة الودائـــع المصـــرفیة العائـــدة  مـــا دامـــتفـــال خیـــار لـــه . وٕان كانـــت ظالمـــة
  ن فــي بـــالد و منتشــر ین الو اللبنـــانومــا دام عمـــالت غیــر وطنیــة أو  لبنــانیین هــي بعملــةال
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  . أهلهم وٕالى البالدإلى  نتشار یجرون تحویالت بهذه العمالتاال
شــبكة حمایــة القطـــاع مــن اســـتهدافه ال تقــوم علـــى قــوة المصـــارف فهــي مرافـــق 
مالیة حیویة لمالیة الدولة أوًال وللبنـانیین عمومـًا والمطلـوب أن تتحمـل الحكومـة اللبنانیـة 

قوبــات لضــمان حمایــة ودائــع اللبنــانیین والقطــاع األهــم مســؤولیة التفــاوض بشــأن هــذه الع
كمــا ال یمكــن . الــوطني ال أن تلقــي هــذه المهمــة علــى عــاتق المصــارف قتصــادفــي اال

دان التخویــــف الــــداخلي ومطرقــــة التهدیــــد نوضــــعها كمــــا كنــــا أشــــرنا إلیــــه ســــابقًا بــــین ســــ
  . الخارجي

ب الكتائـب اسـتقالة هذا الواجب تأتي في وقت أعلن حـز بمناشدة الحكومة للقیام 
ـــرین منهـــا ـــذارًا للقـــوى السیاســـیة جمیعهـــا لتحمـــل . وزی ـــا ال نـــرى هـــذه االســـتقالة إال إن إنن

حــــل المشــــاكل الحیویــــة إلـــى  نصــــرافالمســـؤولیة والكــــف عــــن المناكفـــات السیاســــیة واال
ه مــن حملهــا مــن جلســة لمجلــس ئاســتیاعــن المتراكمــة التــي عبــر رئــیس الحكومــة نفســه 

ذلــك  انعكــاسالشــغور الرئاســي و  اســتمراروتحــذیره الــدائم مــن ضــرر أخــرى إلــى  الــوزراء
سـتقالة مـن كـالم عـن هـذه اال عـالنعلى مجمـل الحیـاة الوطنیـة مـع مـا تخلـل موقـف اإل
ق عمــــل هــــذه الحكومــــة، ات التــــي تعیــــیتصــــل بالفضــــائح والفســــاد والعمــــوالت والمحاّصــــ

الذین مّلوا أالعیـب الطبقـة ستقالة لتشفي ولو جزئیًا غلیل الناس الطیبین فجاءت هذه اال
یة قتصــادبــل علــى األوضــاع االفقــط السیاســیة فــي التــآمر لــیس علــى الوضــع السیاســي 

  . أیضاً  یة والمعیشیة وحتى البیئیةجتماعواال
وكـان مقـدرًا لهـا أن  سـتمرارالحكومة بلسـان وزرائهـا غیـر قابلـة ال للحیـاة وال لال

أمـا . آخـرإلـى  لحكم من رئـیس للجمهوریـةا انتقال تضمنیة محدودة انتقالتكون لمرحلة 
قـد أصـابها واإلتهامـات المتبادلــة التهـرؤ فـإن  ومـا فــوقوقـد مضـى علـى الشـغور سـنتان 

  . صورة لبنان بما جعله محل هزء وسخریة في العالمإلى  بلفقط أساءت لیس إلیها 
اســـتقالته ألن  إعالنلعــل رئــیس الحكومــة یضــع حــدًا لهــذه المهزلــة المســتمرة بــ

ه قد أكل من رصیده وهو غیر معني بمناورات القوى السیاسیة التـي تتنـاتش كـل مرار است
هـــو لـــیس مـــن صـــنفهم فلیوقـــف هـــذه الملهـــاة المأســـاة . أمـــر مطـــروح وملـــف معـــروض

  .المستمرة
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  (*)لبنان ومشكلة النزوح
 

یتلهـــى المشـــهُد السیاســـي فـــي لبنـــان بالمماحكـــات الجاریـــة بـــین القـــوى السیاســـیة 
ــ وال یمكــن فهــم التأجیــل تلــو . ذي أســفرت عنــه منــذ یــومین جلســة الحــوارعلــى النحــو ال

وسـد الشـغور  نتخـابعلى ما سمي السلة المتكاملة المتضمنة قـانون اال تفاقالتأجیل لال
إال  ،ات النیابیــة علــى أســاس القــانون الجدیــدنتخابــالرئاســي وتــألیف الحكومــة وٕاجــراء اال

أو  وامـر لبـت هـذه القضـایا بعِضـهااألأو  من باب انتظار الـبعض االیحـاءات الخارجیـة
علـى  تفـاقألنه إذا فشلت القوى السیاسیة وهـي دومـًا فاشـلة فـي اال ،جمیِعها دفعًة واحدة
. الحكــمعــن العقــم والعجــز  اســتمرارســیتكرر المشــهد الحــالي ب ،نتخــابقــانون جدیــد لال

یـــة جتماعالیة واقتصـــادولكـــن الجدیـــد الـــذي طـــرأ فـــي هـــذه الجلســـة هـــو أن المواضـــیع اال
هـذه الطاولـة وٕان لـم حـول ویدخل في صلبها بت ملـف الـنفط والغـاز تداولها والمالیة قد 

  .  یذكر فجرى أیضًا التأجیل اتفاقإلى  ُتسفر نتیجة التداول
تركیبتـه أقلّـه بأو  یتصـل بوجـود لبنـان مصـیریاً  موضـوعاً  یغفل المجتمعون دومـاً 

لألمم المتحـدة لشـؤون الالجئـین وفیـه أن لبنـان الدیمغرافیة لما نشرته المفوضیة السامیة 
یــــأتي بالدرجــــة الثالثــــة للــــدول النامیــــة التــــي تــــؤوي أكبــــر عــــدد مــــن الالجئــــین الســــوریین 

أنهــم ســیبقون فــي  األمــوریضــاف إلــیهم الالجئــون الفلســطینیون الــذین تبــدو  ،والعــراقیین
التــي  ،ل الدولیــةاإلســرائیلي لفلســطین وغیــاب فــرص الحــ حــتاللاال اســتمرارلبنــان نتیجــة 

ـــه  انتقـــالإمكانیـــة التفـــاؤل بإلـــى  یمكـــن أن تـــؤدي منـــاطقهم األصـــلیة إلـــى قســـم مـــنهم أقّل
  .  المحتلة بعد التحریر والتسویة

جملـة أمـور یـرى لبنـان نفسـه معنیـًا بهـا وهـي أن إلـى  لقد أشار التقریر المذكور
ســتة إلــى  ونجارتــه األقــرب ســوریا قــد خــرج منهــا نحــو مــن خمســة مالیــین الجــئ ُیضــاف
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فـإذا مـا اسـتمر الوضـع الحربـي علـى مـا هـو علیـه . نـازح داخلهـاملیـون مالیین ونصف 
المغـادرة ویتجـه نحـو إلـى  ال شـك أن بعضـًا مـن هـؤالء سیضـطرففي هذا البلد المعذب 

كمـا أن المشـهد . الحلقة األضعف في البلدان التي تستضیف الجئین وعلى رأسها لبنان
إمكانیة االستقرار للنازحین داخل هذا البلد الـذي یشـیر إلى  نانالعراقي ال یعطي االطمئ

  . من النازحینملیون من أربعة مالیین ونصف  أكثروجود إلى  التقریر نفُسه
أمــا فیمــا یتعــدى هـذه اإلحصــاءات المخیفــة فــي . هـذا فــي اإلحصــاءات الرسـمیة

األكبـر لالجئـین  الشرق األوسط الذي ُیعتبر بحسب التقریر هو وشـمال أفریقیـا المصـدر
علـى  الموجـودینوالنازحین، فتتحدث بعض األوساط المحلیة الرسـمیة أن الـوالدات لـدى 

وبالتالي یمكـن تصـور التضـخم السـكاني الـذي سیسـفر  ،أرض لبنان ال یمكن إحصاؤهم
یــة جتماع، بمــا یهــدد لبنــان فــي وجــوده وفــي تركیبتــه الدیموغرافیــة واالالوجــودعنــه هــذا 

  . الذي یلقیه هذا الوجود على الخدمات والمرافق العامة فیهفضًال عن الثقل 
أمـا مسـؤولیة بقـاء لبنـان . هااسـتمرار ال هّم للقوى السیاسیة إال ما یحفظ بقاءهـا و 

  .تقع على عاتق من؟ السؤال برسم اللبنانیین المنتظرینفه استمرار و 
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  (*)والهّم واحد... من اإلرهاب إىل الهجرة والنزوح
 

الشـــمالیة الشـــرقیة ولیثیـــر الرعـــب فـــي  ین مـــن البوابـــةاألمنـــب لیضـــرب عـــاد اإلرهـــا
علــى  األمــنلــوال ســهر الجــیش وقــوى  أكثــرین ولربمــا كانــت الحــوادث األمنــنفــوس الســكان 

وبــالرغم مــن التحــذیرات المتكــررة التــي تــرد مــن بعــض الوقــائع علــى . الحــدود وفــي الــداخل
ین، فـإن مـا یجـري علـى األمنـحة والناس األرض واألحداث القاتلة التي تصیب القوى المسل

لهـذه المخـاطر التـي لـم تكتـف بضـربة مـن  الصعید السیاسي ال ینبئ إطالقًا أن هناك وعیاً 
ـــ أكثـــرنهـــا ستضـــعف إبـــل  ،ضـــربة مـــن هنـــاكأو  هنـــا ـــد فـــي البقـــاء  أكثرف مناعـــة هـــذا البل
غیر مسـتقر  وضع سیاسيإلى  عملیاتهیحتاج لتنفیذ هذا ال یعني أن اإلرهاب . ستمرارواال

  . امكما أثبتت تفجیرات اسطنبول باألمس وقبلها أوروبا واألردن وسواه
الوضع السیاسي مكشوف نتیجة تبادل السجاالت بین بعض القوى السیاسیة التـي 
ال تمل تكرار االسطوانة نفَسـها وكأنهـا أصـبحت رهینـًة لهـذا الخطـاب الـذي مجـه اللبنـانیون 

وى ال تتعــب مــن تكــرار المقولــة نفِســها وتوجیــه االتهــام وكــأن بعــض القــ ،وســئمه المواطنــون
هــم أن نسـجل نقاطــًا علـى الخصــم فیجـري نتیجــة هـذا التوجیــه تعطیـل المؤسســات منفِسـه وال
ات المالیـــة خصوصـــًا وأنـــه ال رقیـــب وال نهیـــار لـــى حافـــة االإواألهـــم یأخـــذ البلـــد  ،الدســـتوریة

اردات فیتراكم العجـز والفشـل فـي كـل حسیب ال على اإلنفاق وال على التفكیر في تعزیز الو 
  . المرافق

ألـــیس معیبـــًا بحـــق هـــذه الحكومـــة ومكوناتهـــا السیاســـیة أن یصـــفها رئیســـها بأنهـــا 
  األعجز واألفشل واألفسد في تاریخ الحكومات اللبنانیة المتعاقبة؟ 

 إذا تطلعنـا خصوصـاً ال فائدة من تكرار القول وبیـان أوجـه العجـز والفشـل والفسـاد 
ــــذي أجــــراه الخــــإلــــى  ــــا نتیجــــة االســــتفتاء ال ــــذي حــــدث فــــي أوروب ــــزال ال ارج فــــي ضــــوء الزل
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البریطـــانیون والمتصـــل بالتصـــویت علـــى خـــروج المملكـــة المتحـــدة مـــن االتحـــاد األوروبـــي 
وســرعة الحصــول علــى ردة الفعــل علــى نتیجــة هــذا االســتفتاء مــن بعــض الــدول األوروبیــة 

  . كفرنسا وألمانیا المستعجلتین خروج بریطانیا
لقـــد كـــان شـــارل دیغـــول ذا بصـــیرة عنـــدما اعتـــرض علـــى دخـــول بریطانیـــا الســـوق 
األوروبیة المشتركة في تلك المرحلة وأبقاها بموجـب حـق الـنقض الـذي مارسـه ثالثـة عشـر 

أن تغیــرت الظــروف وذهــب إلــى  جــدوىتحــاول جاهــدة االنضــمام دون هــي عامــًا خارجهــا و 
القـارة إلى  الغرب منها عوض تطلعها شرقاً ى إل أوروبا متطلعةإلى  دیغول فدخلت بریطانیا

  . القدیمة
هـذه إلـى  ال شك أن موضوع الهجرة ومراقبـة الحـدود همـا مـن العناصـر التـي أدت

ستفتاء البریطاني من قبل بعض فئات الشـعب المسـتفتى وهـذا الموضـوع النتیجة السلبیة لال
المهـــاجرین هـــو وأن مصـــدر  خصوصـــاً أي موضـــوع الهجـــرة لربمـــا شـــكل الســـبب المباشـــر 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفریقیــا علــى مــا ورد فــي تقریــر المفوضــیة الســامیة لالجئــین 
  . التابعة لألمم المتحدة

مـن  فماذا َمَنـع أوروبـا سـابقًا ویمنعهـا حالیـًا وهـي تتلقـى هـذه الموجـات مـن المبـادرة
قلیمیــة والدولیــة قتــراح حلــول سیاســیة لمنطقتنــا عــوض تركهــا فریســة األطمــاع اإلاأو  إنتــاج

فالحرب في سوریا فاقت الخمس سنوات وكان أحرى بهذه الدول أن تسـاعد علـى . الطاغیة
هـذه الـدول ولبنـان إلـى  إیجاد حل حتـى ال یخـرج منهـا سـوریون الجئـون ویحملـون أعبـاءهم

في طلیعتها فیزداد وضعنا هشاشة وفقرًا فضًال عـن الحـوادث التـي بـدأت مـع أحـداث القـاع 
ولـم  علـى ألسـنة النـاس حالیـاً المتداولـة من التفجیـرات اإلرهابیـة السـابقة والتهدیـدات  اوأمثاله
سـلیم ي األمنـالوضع أن  إلى نیاللبنانی قلیلة مطمئناً  أیامعلى تصریح وزیر الداخلیة  یمضِ 

  .نه ممسوكأو 
لسیاسـیین فهـل مـن یسـمع؟ كمـا دمـر نـاقوس االسـتفتاء لهذا نـاقوس الخطـر یـدق  
انفراط إلى  أدىدول مستقلة على النحو الذي إلى  اقوس تجزئة المملكة المتحدةالبریطاني ن

  .عقد االتحاد السوفیاتي واالتحاد الیوغسالفي سابقاً 
ن یصــغون ویحســنون القــراءة بینمــا سیاســیونا ال یفــي هــذه الــدول سیاســی أنالفــرق 

  .لوقائع االرض ووجدان الشعب أهمیةیعیرون 
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  (*)دائم التوافق واإلصالح مطلب
 

أفــرج اللقــاء الثنــائي بــین دولــة رئــیس مجلــس النــواب ووزیــر الخارجیــة عــن ملــف 
مــن عالمــة اســتفهام حــول  أكثــرالــنفط والغــاز كمــا نقلــت وســائل اإلعــالم التــي طرحــت 

ح فــي إصــدار لــفالمعوقــات الســابقة التــي لــم تإلــى  الــذي جــرى واإلشــارة تفــاقمضــمون اال
من الفـورة النفطیـة التـي ركـدت  ستفادةلبنان فرصة االالمراسیم التطبیقیة ما أضاع على 

  . أسعار النفط والغاز عالمیاً جراء هبوط 
أن هــذه الثــروة هــي ملــك لجمیــع اللبنــانیین ومــن حــق األجیــال  لقــد رددت مــراراً 

ة أفضـل أن تبقـى هـذه الثـروة مخزونـة الطالعة في لبنـان ففـي ظـل جـو الفسـاد والمحاّصـ
  . بین القوى السیاسیةا تقاسمهتم یبالبحر على أن 

، فإنهـا ال المقبلـةومـا قـد تبینـه األیـام  تفـاقلكن وبغض النظـر عـن مضـمون اال
إیجــابي  انعكــاسإلــى  شــك خطــوة مباركــة فــتح هــذا الملــف وٕانجــازه لمــا یمكــن أن یــؤدي

یة والمالیــة فــي الــبالد بمــا یخفــف مــن وطــأة الــدین العــام وثقلــه قتصــادعلــى األوضــاع اال
فضًال عن فتح آفاق فـرص العمـل الجدیـدة لشـریحة واسـعة مـن الشـباب  ،قتصادعلى اال

  . اللبناني الذي تضیق أمامه هذه الفرص حتى في الخارج
مــن الثابــت أن مصــلحة الملــف أال یــتم التلــزیم دفعــة واحــدة فلبنــان لــیس بالبلــد 

 یجـب حصـر التلـزیم بمنطقـة النفطي الذي تعود التعاطي فـي حیثیـات هـذا الملـف وتالیـاً 
بلوك معّین على أن یتم تعدیل شروط االلتزام تدریجیًا بما یحسن العائـد فـي كـل مـرة أو 

  . یجري فیه
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تطمـح فیهـا عن ممارسة لبنان لحقـه السـیادي علـى هـذه الثـروة التـي  هذا فضالً 
الحكومــة الحالیــة عــاجزة عــن حــل مســألة النفایــات . إســرائیل وربمــا بعــض دول الجــوار

 بنانیة فكیف لها أن تأتي بحل لثروة تحـت البحـر خصوصـاً وهي مسألة على األرض الل
ـــراكم النفایـــات  ـــدأ یـــئن مـــن ت لتـــأخیر فـــي االلتزامـــات نظـــرًا إلـــى اوأن المجتمـــع المـــدني ب

معالجة هـذه المسـألة الحثیث إلى البلدیات بعض والترسیة باألسعار المناسبة عدا سعي 
ي األمنــیجــري فـي جـو مــن القلـق كــل ذلـك . بانتظـار ورود األمـوال الالزمــة لهـا إلدارتهـا

من حصول عملیات إرهابیة بعدما ظهر عجز القوى العالمیـة عـن وضـع حـد للهجمـات 
  .التي یقوم بها اإلرهابیون تحت مسمیات دینیة مقیتة ومثال بغداد ودكا صارخ ومفجع

ثقــل السیاســة حتــى إلــى  األنظــار تتجــهونحــن فــي عطلــة عیــد الفطــر المبــارك 
وحتــى داخــل كــل مــذهب  وآخــر شــیعیاً  ســنیاً  یــد وكــأن هنــاك هــالالً علــى تحدیــد موعــد الع

بــّین وقــد تناســى مــن یقســم األمــة أن اإلســالم هــو الفضــاء الرحــب الــذي ال  اخــتالفثمــة 
وحـدة  فـيخالف علیه في الجـوهر إال بمـا یـتم مـن تفسـیرات واجتهـادات شخصـیة تـؤثر 

  . ع هللالدین المقدسة القائمة على الحقیقة المطلقة ألنها من صن

التذكیر مجددًا بضرورة تحقیق اإلصالح الذي یجـب أن إلى  فحالة األمة تدعو
وأخیـرًا  .اجتهـادات خـارج زمانهـا ومكانهـابتبقى هذه األمـة مرهونـة سیواكب الحداثة وٕاال 

یبقى لنا أن نتفاءل بضرورة استلهام معاني األعیاد الدینیة التـي یتشـارك فیهـا اللبنـانیون 
إلـى  ومسیحیین لكي یبقى هذا الـوطن واحـة التالقـي الحـر ومثـاًال یقـدم جمیعهم مسلمین

أن یكــون اللبنــانیون علــى قــدر هــذه الرســالة ذات المضــمون شــرط المجتمعــات المتنوعــة 
  . ي الواعي للعالم وللجوارنساناإل

  .كل عام وأنتم بخیر
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  (*)حيوية املجتمع املدين
 

المالیــة حــول المالیــة العامــة  عــرض واف مــن وزیــرإلــى  اســتمع مجلــس الــوزراء
إلــى  المنتهكــة باالنفــاق غیــر المضــبوط فــي موازنــات الدولــة نتیجــة الفشــل فــي التوصــل

إقـرار إلـى  الفشـل فـي التوصـل وتالیـاً  ،إصدار قطع الحساب للسـنوات العشـر المنصـرمة
عــدم تحدیــد مــن حیــث مشــاریع الموازنــات عــن هــذه الســنوات مــا فــاقم المؤشــرات المالیــة 

ي ونســب النمــو المنخفضــة قتصــادنفــاق وضــمور الــواردات نتیجــة التبــاطؤ االاإلســقوف 
بــین الــواردات المحققــة والنفقــات والفــرق  بمــا یلقــي بثقلــه علــى حجــم الــدین العــام صــعوداً 

  . القلق ألنها خارج كل ضوابط قانونیةإلى  التي تدعو
ها وزیــر مهــم طــرح المشــكلة بشــفافیة مطلقــة لتحدیــد أوجــه المعالجــات التــي حــدد

فــرض ضــرائب جدیــدة علــى وٕامــا ب الــدین العــاموٕامــا بزیــادة  نفــاقالمالیــة إمــا بالتقشــف باإل
  . من أسماهم الطبقات المیسورة مستثنیا الطبقات الوسطى والفقیرة

 الجمیــع یعلــم أن ال حلــول ســحریة لهــذه األوضــاع إال باالســتقرار السیاســي أوالً 
والمــــدخل لهــــذا . األمــــنبیًا علــــى صــــعید القــــوى المســــلحة نســــ تــــوفرهعلــــى النحــــو الــــذي 

ات نیابیــة وتشــكیل حكومــة انتخابــرئــیس جدیــد للجمهوریــة وٕاجــراء  انتخــاباالســتقرار هــو 
ات والفساد والهدر بإعـادة تفعیـل المؤسسـات الدسـتوریة المحاصّ وٕایقاف  نتاجتستطیع اإل

  . ي الهشألنه خارج هذا اإلطار ال یمكن عزل ملف المالیة العامة عن الوضع السیاس
رئــیس وٕالــى مجلــس نیــابي منــتج للقــوانین المطلوبــة وحكومــة إلــى  فالبلــد یحتــاج

ال أمـل بأیـة معالجـة ذلـك أن الوضـع فـفر هذه الشروط اتتخذ إجراءات عملیة وٕاذا لم تتو 
  المـــالي مـــرتبط بجمیـــع هـــذه المراحـــل وال تســـتطیع الســـلطة النقدیـــة وحـــدها مواجهـــة هـــذه 
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  . ت فإن أسالیبها تبقى محدودةالمشاكل مهما اجتهدت وواجه
المهرجانـات السـیاحیة فـي تنطلـق المقابل وٕازاء هذا الفشل في القطاع العـام في 

اآلالف  أنتنقـل وسـائل االعـالم احتفـال أو  المدن والمنـاطق اللبنانیـة وفـي كـل مهرجـان
ـــانیین والمصـــطافین یشـــاركون  ـــهمـــن اللبن ـــى  فی ـــدل عل ـــى شـــيء فإنمـــا ی وهـــذا إن دل عل

إنجـاز حتـى التي یتمتـع بهـا المجتمـع المـدني الـذي لـن ینتظـر الطبقـة السیاسـیة  الحیویة
ـــى . واجباتهـــا ـــة هـــذا المجتمـــع وممـــا یـــدل عل مـــن حـــدیثین هـــذا األســـبوع مـــا شـــهد حیوی
األول قیـام المؤسسـات ومحاولـة بنـاء عهـد  شـهدإذ برئیسین سابقین للجمهوریة متصلین 

   .دولة من الدویالتالفي عهده استعاد فقد الثاني أما الدولة 

ثنــین الماضــي ألن المرحــوم الــرئیس فــؤاد توقیــت االحتفــالین یــوم اال كــان الفتــاً 
المشؤومة والمرحوم الرئیس الیاس هـراوي  1958زمام الحكم عقب أحداث تسلم شهاب 

الطــــائف وٕاجــــراء التعــــدیالت  اتفــــاقعقــــب األحــــداث الوطنیــــة الكبــــرى المأســــویة وٕاقــــرار 
فتــًا قیــام الرهبانیــة المارونیــة بتــرمیم بیــت الــرئیس شــهاب لتحویلــه كمــا كــان ال. الدســتوریة

رئــیس الجامعــة الیســوعیة وجمیــع هــذه إلـى  متحفـًا وتســلیم جــائزة الــرئیس هــراوي المیثاقیــة
النشاطات تعكس حیویة هذا المجتمع المدني الـذي یحیـا علـى سـرعة لیسـت هـي سـرعة 

  . الخاصةیاها الطبقة السیاسیة المنشغلة عن قضایا الناس بقضا

بـــالوطن والدولـــة  تعبـــثالمجتمـــع المـــدني یبنـــي وطنـــًا ودولـــة والطبقـــة السیاســـیة 
  . عجزًا وفشًال وفساداً 

 التــي أعــادت لبنــان ســنین 2006وأخیــرًا حلــت هــذا األســبوع ذكــرى حــرب تمــوز 
. الذي أوجد حالة من االستقرار على الحـدود الجنوبیـة 1701الوراء وأنتجت القرار إلى 

ـــان یحتـــاج لربمـــا  ـــة لضـــمان اســـتقرار حـــدوده إلـــى لبن ـــل مـــن المنظمـــة العالمی قـــرار مماث
  فهل من محاولة لذلك؟ . الشمالیة الشرقیة
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  (*)الرصاع الخفي يف تركيا
  

عكس التحـرك العسـكري الـذي جـرى فـي تركیـا منـذ عـدة أیـام فـي محاولـة لقلـب 
یش والنظـام اإلسـالمي ال سیما الجو الصراع الصامت بین بعض القوى المسلحة  ،النظام

والسیاســات  قتصــادنتیجــة الممارســات الســلطویة فــي قمــع المعارضــة واإلعــالم وخنــق اال
 وخصوصـاً عـن الجـوار  نعـزالالخاطئة تجاه األكراد وسائر األقلیات العرقیـة والدینیـة واال

  . سیما مصر الو في الملف السوري وتجاه بعض الدول العربیة 
أزمـة الحكـم فـي هـذا البلـد بالعلن ینبئ من جدید إلى  الصراع الخفي الذي ظهر

ولكـن أیضـًا أسـلمة الدولـة فـي فقـط الذي یتخذ طابعًا دینیًا ویحاول لیس أسلمة المجتمع 
مـــن وقـــت عاشـــت تركیـــا عـــدة عقـــود فـــي ظـــل علمانیـــة متطرفـــة علـــى الطریقـــة الفرنســـیة 

ات فــــي الفصــــل الكامــــل بــــین الــــدین والدولــــة مــــع تكــــریس حریــــة ممارســــة العبــــادخــــالل 
  . المجتمع وٕان شهد اإلسالم الصوفي فیها محاوالت للتخفیف من حدة هذا الفصل

الحكـم فیهـا ولكـن الفكـر اإلسـالمي  إسـقاطلقد عاشت تـونس تجربـة مماثلـة بعـد 
فیها تطور الحقـًا باتجـاه مدنیـة الدولـة علـى قاعـدة أن اإلسـالمیین یجـب علـیهم مواجهـة 

اب الدیمقراطیــة فلــم یعــد جــائزًا ســلوك هــذا الموقــف الدكتاتوریــة والقمــع ولكــن عنــد اســتتب
أن النظــام الــدیمقراطي یــولي جمیــع شــرائح المجتمــع فرصــًا مــا دام العــدائي تجــاه اآلخــر 

واختیــار الممثلــین وتقریــر  نتخــابمتســاویة فــي التعبیــر عــن المواقــف بمــا یكفــل حریــة اال
  . السیاسات وضمان تداول السلطة

لـذهاب بعیـدًا بعـد هـذه المحاولـة لاكمة في تركیا لقد سنحت الفرصة للسلطة الح
الفاشلة في عملیة استئصال كل صوت معارض ویبدو غریبًا ومسـتهجنًا مالحقـة وعـزل 
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وتوقیـــف اآلالف مـــن القضـــاة والمـــدعین العـــامین فضـــًال عـــن إجـــراء حركـــة واســـعة مـــن 
ك كــل ذلــ. التطهیــر داخــل الصــفوف العلیــا فــي الجــیش والشــرطة وبعــض مفاصــل الدولــة
والســؤال . یــأتي غــداة تســویة عالقــات تركیــا بإســرائیل مــن جهــة وبروســیا مــن جهــة ثانیــة

 اأتاحتــهمـا اللتــان نقــالب المطـروح هــل التسـویة الحالیــة مـع هــاتین الــدولتین ومحاولـة اال
  !للسلطة الحاكمة ممارسة هذا القمع في الداخل

مثـاًال قریبـة فتـرة یحزننا أن تضطرب األحوال في هذه الدولة القریبة وقد كانـت ل
فــي  كمــا ي والسیاســيقتصــاداال زدهــارللمصــالحة القائمــة بــین اإلســالم والحداثــة فــي اال

كــل ذلــك تــدهور بحیــث تعــاني تركیــا الیــوم مــن . يجتمــاعي والرفــاه االاألمنــاالســتقرار 
. ملتبسـة فـي تسـعیر لهیبهـا في المنطقة التي كانـت لهـا أدوار ات األزمةانعكاسویالت و 

تـــــداء بالمثـــــال التونســـــي الـــــذي حـــــافظ علـــــى مكتســـــبات العلمانیـــــة وكـــــرس وعـــــوض االق
تنحــرف األوضــاع فــي  ،الدیمقراطیــة وحقــوق المــرأة مــع حفــظ حــق اإلســالم فــي المجتمــع

  . مزید من التأزم تجاه األكراد والعلویین والمعارضین في الداخل وتجاه أوروباإلى  تركیا
اوحــــة فــــي كــــل الملفــــات المر مــــن  هــــاحالعلــــى وفــــي لبنــــان تســــتمر األوضــــاع  
ــــرئیس تبعــــد انتخــــابوبورصــــة  ــــى الصــــعید تصــــاالتقتــــرب تبعــــًا لالأو  ال ت الجاریــــة عل

والتصـدي للمشـاكل  نهیـارقـرار سـریع لوقـف االإلـى  اإلقلیمي في وقت یحتـاج فیـه لبنـان
الوقـــت تواجـــه الـــبالد التحـــدیات التـــي ال یبـــدو أن تـــزداد حلولهـــا استعصـــاًء بمـــرور التـــي 
رئــیس واألدهــى أن ال  انتخــابفــال . كیفیــة حلهــابهــذا البلــد علــى درایــة فــي  األمــرأولــي 

 عندئـــذٍ ات ســـتجري فـــي غیـــاب الـــرئیس والحكومـــة نتخابـــوأن اال نتخـــابقـــانون جدیـــدًا لال
وفــي . والنــاس باالنتظــارعــاجزة یتــرنح والمالیــة  قتصــادستصــبح فــي حكــم المســتقیلة واال

تغطیــة النفقــات بإعالنــه حة العامــة هــذا الجــو الحــت بارقــة أمــل أقــدم علیهــا وزیــر الصــ
كبیـرة مـن المـواطنین الـذین ال یشـمل شـریحة عامـًا بمـا  64ـستشفائیة لمـن هـم فـوق الـاال

وتجعلهـــم مكشـــوفین لغـــدرات الزمـــان وظـــروف یضـــمنهم ي نظـــام صـــحي أل یخضـــعون
  . الدهر

  . البلدعلى  ةالمخیم ةمئبادرة مثل هذه تضيء سماء العجز القا
  .  مباركة هذه الخطوة
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  (*)ظواهر جديدة غريبة
 

ظــاهرة جدیــدة غریبــة نقلتهــا بعــض وســائل اإلعــالم عــن بعــض تصــرفات اتخــذتها 
بلدیات منتخبـة حـدیثًا فـي بعـض بلـدات الجنـوب منهـا عـدم السـماح بـاالختالط بـین النسـاء 

 ظاهرتـان تضـافان .منـع مشـاركة المـرأة فـي مـاراتون ریاضـيأو  ،والرجال في المسبح العـام
رار منـــع بیـــع وتنـــاول الكحـــول فـــي بعـــض المطـــاعم والمرافـــق العامـــة وهـــي متـــى مـــا قـــإلـــى 

ـــة فـــي اال ـــة العریق ـــد اللبنانی ـــًا عـــن التقالی ـــدًا غریب ـــاحاجتمعـــت تشـــكل منحـــى جدی ـــوع  نفت والتن
واستدعاء لعادات غریبة عن المجتمـع اللبنـاني المتسـامح وقضـاء علـى میـزة لبنـان فـي هـذا 

وفي الجبل . تعصب والتكفیر والغلو والتطرف واإلرهابالذي تعصف به موجات ال ،الشرق
كانت الفتة عودة الحدیث عن تجدید المصالحة التـي جـرت منـذ سـنوات برعایـة الكاردینـال 

بعـض منـاطق الجبـل إلـى  البطریرك صفیر في المختارة وقد شكلت زیـارة البطریـرك الراعـي
إلــى  وتشــجیعًا لعــودة المســیحیین احنفتــلتكــریس واقــع المصــالحة واال الجنــوبي مؤشــرًا إیجابیــاً 

مناطق سكنهم وانتماءاتهم األصلیة، مـن هنـا أیضـًا االسـتنكار العـارم مـن القیـادات الدرزیـة 
لمحاولـــة الـــبعض تعكیـــر صـــفو هـــذه العالقـــة كمـــا جـــرى فـــي الشـــویفات مـــع كـــاهن الرعیـــة 

فـي بعـض المسـیحیین غیـر مرغـوب فـي سـكنهم  عتباراألرثوذكسیة وما نقل عن أحداث ال
عـودة الحیـاة الطبیعیـة إلیـه عـن إلـى  بعض المناطق في الوقت الـذي یحتـاج مجتمـع الجبـل

  .اإلقامة فیهعلى سیما السكان األصلیین  الو طریق تشجیع جمیع المواطنین 
وائــل الــذین قــالوا بـأن النمــوذج اللبنــاني هــو النمــوذج الــذي یجــب أن لقـد كنــا مــن األ

ظ اللبنانیون علیه ألنه لیس ملكهم ولكنهم مؤتمنون یسود هذا الشرق المعذب شرط أن یحاف
ضمن حفظ التقالید العریقة التي  نفتاحعلیه كرسالة لبنان في حفظ التنوع ضمن الوحدة واال

والتـــي جعلـــت مـــن وطـــنهم نموذجـــًا یقـــدم لجمیـــع المجتمعـــات  ،عـــاش فـــي ظلهـــا اللبنـــانیون
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بـل یسـتطیع مـن هـو  ،تلـكأو  لـةالمتنوعة فال استدعاء لنمط العیش المستورد مـن هـذه الدو 
 والمحافظـةوالتحـرر  نفتـاحراغب في اتباع هذا النمط العیش مع من اختار العیش بـروح اال

علــى مكتســبات العــیش المشــترك بأنماطــه الغربیــة والشــرقیة، اإلســالمیة والمســیحیة، وحتــى 
ة التــي الــذین ال دیــن لهــم، ضــمن تركیبــة تحفــظ للجمیــع حریــة العبــادة والعــیش علــى الطریقــ

  .یراها مناسبة له
الـدین فـي القناعــة الشخصـیة والحیـز العــام محـرر مـن األنمــاط المركبـة لكـي یبقــى 

والـذي عـاش لبنـان فـي ظلـه قرونـًا  ،مدنیًا جامعًا على النحو الـذي كرسـه اآلبـاء المؤسسـون
فـي العصـبیات المقیتـة والحـروب العبثیـة والجهـل  ینبینما كـان الشـرق وبعـض الغـرب غـارق

تـــون أظالمیـــة علـــى النحـــو الـــذي یحـــاول بعـــض اإلرهـــابیین إغـــراق الغـــرب المعتـــدل فـــي وال
الصراعات المقیتة كما جرى في الكنیسة الكاثولیكیـة الفرنسـیة منـذ أیـام للقضـاء علـى الفكـر 

  .العقل المریض للذین قاموا بهذا العمل اإلجراميإلى  المعتدل وبما یؤشر
ا رئـیس مجلـس النـواب لسـنا مـن المقتنعـین ونحن عشیة عقد الخلـوة التـي دعـا إلیهـ

إقــرار أو  ،ات ستســفر عــن نتــائج إیجابیــة علــى صــعید ســد الشــغور الرئاســيجتماعــبــأن اال
ولكننــا نتمنــى  ،إعــادة تفعیــل عمــل المؤسســات والموازنــة مــن ضــمنهاأو  ،اتنتخابــقــانون اال

دما رهــن تغیــر المعطیــات اإلقلیمیــة بعــإلــى  حصــول ذلــك فــي الوقــت الــذي ال شــيء یشــیر
فلم یكن غریبًا والحال علـى مـا تقـدم عـدم . السیاسات اإلقلیمیةب بعض الزعماء مصیر البلد

صدور بیـان تضـامني مـن القمـة العربیـة المنعقـدة فـي نواكشـوط مـع لبنـان فـي الوقـت الـذي 
  . معه أوالً أقّله بعضهم أو  تضامن زعمائهإلى  یحتاج فیه البلد

تمع علینــا أن نرتــاح وأن ال نكــرر مقولــة تــرد حــق المســمــن وفــي العطلــة الصــیفیة 
لـــذلك  ،التـــي ال یبـــدو أنهـــا ناضـــجة للحـــل األمـــورعلـــى لســـاننا فـــي كـــل تعلیـــق بشـــأن هـــذه 

عــــن أداء التعلیــــق السیاســـي علــــه بعــــد هــــذه العطلــــة، تتحســــن إشــــعار آخــــر إلــــى  ســـننقطع
للبنـانیین  أكثـرالظروف ونستطیع أن نتحدث الحقًا وبعدها عن أمور إیجابیة تعطي األمل 

تغلــب علــیهم إرادة حســن العــیش فــي بلــد جعلــه بعــض والــذین المحتشــدین فــي المهرجانــات 
  .مسؤولیه مطیة لتحقیق سیاسات وتصرفات غریبة غیر مسؤولة
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  (*)متديد وانتهاك للقوانني الدستورية
  

فــــي ســــوق التجــــاذب بــــین المــــالكین القــــدامى  الجدیــــد االیجــــارات مجــــددًا قــــانون
 اإلسـكانیة الخطة وتنقصه الصیاغة في كثیرة وعیوب ثغر القانون تشوب. والمستأجرین

 وتنمیـة التملكـي واالیجـار المشترك للنقل حلوالً  لتحمل ترافقه أن المفترض من كان التي
 مـــن لكـــان التشـــریعیة، لحظتـــه فـــي المـــذكور القـــانون ُیقـــرّ  لـــم لـــو أنـــه، إال. إلـــخ الریـــف،
 نحـو المعنیـة النیابیـة اللجـان عقـدت أن بعـد ،المنظـور المـدى فـي إقراره تصّور الصعب

 عــن فضـالً  هـذا. قـانون صـیغة أيإلـى  تتوّصـل أن دون 2002 عـام منـذ اجتماعـاً  40
 بـالمعنى" السیاسـة" بطغیـان یتمثّـل وهـو القانون إقرار دون لیحول كان آخر عائق وجود

 الجتماعیـــةوا االقتصـــادیة األولویـــات مـــن عـــداها مـــا وحجـــب اللبنـــاني للتعبیـــر المبتـــذل
 إقـــرار النـــواب فیهـــا یبتعـــد مـــا غالبـــاً  التـــي النیابیـــة االنتخابـــات واقتـــراب الملحـــة، والمالیـــة
 التمدیــد قــانون مفعــول انتهــاء مــع التشــریعي الفــراغ ظــل فــي والیــوم،. شــعبیة غیــر قــوانین

 ومــــع ،2014 عــــام الجدیــــد القــــانون وصـــدور 2012 عــــام منــــذ االســــتثنائي االیجـــارات
 یكــون المــذكور، القــانون أحكــام مــن ثالثــةً  أبطــل الــذي الدســتوري سالمجلــ قــرار صــدور
 مـواده وسـائر وروحّیتـه وآلیتـه مبدئّیتـه فـي الجدیـد القـانون دسـتوریة على أّكد قد المجلس
 والمخــالفون لــم. برّمتــه القــانون یبطــل ولــم الطعــن أســباب ســائر ردّ  عنــدما المبطلــة غیــر

 أحكـام بعـض إبطـال علـى مخـالفتهم اقتصـرت لبـ برّمته الدستوري المجلس قرار یخالفوا
 فـــي شـــاركوا أن بعـــد القـــانون دســـتوریة مبـــدأ علـــى تأكیـــدهم یعنـــي الـــذي األمـــر القـــانون
 الـــذي هـــو الجدیـــد القـــانون إذاً . الدســـتوري المجلـــس قـــرار مـــن مهمـــة حیثیـــات صـــناعة
ــــة الخمســــة األشــــهر انقضــــاء مــــع ســــیطّبق  األول كــــانون 28 بتــــاریخ أي لنفــــاذه المتبّقی
ـــذي التعـــدیل فیـــه بمـــا 2014 ـــدخل قـــد ال  لألحكـــام تصـــویباً  النـــواب مجلـــس مـــن علیـــه ُی
 القـــانون نفـــاذ أن اعتبـــار علـــى الدســـتوري، المجلـــس مـــن بـــه المقضـــي اإلبطـــال موضـــوع

                                        
  .14/8/2016صوت لبنان،   (*)



 282

 القــانون یجعــل مــا شــهر نحــو النشــر علــى مضــى وقــد نشــره علــى أشــهر ســتة بعــد یكــون
 Loi مكّرسـاً  قانونـاً  أصبح وقد أما الیوم، من أشهر 5 نحو انقضاء بعد التطبیق واجب

ecran، ـــك ـــو وذل ـــم ل ـــدّخل ل ـــواب مجلـــس یت  بعـــد المـــالكون یســـتطیع بحیـــث مجـــددًا، الن
 قضــایا فــي النــاظر المنفــرد القاضــي أمــام إخــالء دعــاوى تقــدیم الخمســة الشــهور انقضــاء

ـــــى اإلیجـــــارات ـــــار عل ـــــاول اإلبطـــــال أن اعتب ـــــة أحكامـــــاً  تن ـــــق تقنی ـــــة تتعّل  التخمـــــین بلجن
 وجودهــا عــدم یحــول وال تكــن لــم كأنهــا اإلبطــال هــذا بموجــب ُتعتبــر المــالي ندوقوبالصــ
 هــذه بــدل للتخمــین عقــاریین خبــراء بــالنزاع النــاظر القاضــي فیعــّین القــانون، تطبیــق دون

  .اللجان
 المبطلــة القلیلــة لألحكــام" تــرمیم" بعملیــة النیــابي المجلــس یقــوم أن المنتظــر مــن

 أبطلهـا التـي األحكـام تعـدیل هـو بـالترمیم والمقصـود ريالدسـتو  المجلـس مـن القـانون في
 تحـــّول قـــد المجلـــس أن فـــي تكمـــن اإلشـــكالیة أن إال. تســـتقیم حتـــى الدســـتوري المجلـــس

 وفضــالً  وبالتــالي،. الدســتور مــن 75 المــادة حســب اشــتراعیة ال ناخبــة هیئــةإلــى  مبــدئیاً 
 االســتثنائي العقــدإلــى  باالســتناد تخّطیــه للنــواب أمكــن وٕان الدســتوري، العــائق هــذا عــن
ـــة الماضـــي، أیـــار 24 فـــي والیتـــه انتهـــاء قبـــل الجمهوریـــة رئـــیس فتحـــه الـــذي  عـــائق ثّم

 التشـریع عـن آذار 14 فریـقإلـى  المنتمـین النـواب من كبیر عدد بامتناع یتعّلق سیاسي
 قـــــانون تـــــرمیم یعتبـــــرون فهـــــل. االنتخـــــاب كقـــــانون الملّحـــــة الضـــــروریة األمـــــور فــــي إال

أو  النـواب جمیـع -النـواب یـرى أم وضـروریًا؟ ملّحـاً  شـأناً  المبطلة أحكامه في االیجارات
  !الناس؟ قضایا من أولى ألنفسهم التمدید أن -معظمهم

، صــادق مجلــس النــواب اللبنــاني علــى قــانون التمدیــد لنفســه 31/5/2013فــي 
مدة سنة وخمسة أشهر، وعلى الرغم من موجة اإلستیاء التي عمت من جـراء ذلـك، إال 

ن قبول هـذا األمـر ارتـبط بأمـل إنجـاز مـا هـو عـالق مـن أمـور تشـریعیة تتحلـق بالحیـاة أ
  .الیومیة للمواطن اللبناني

الیوم مجددًا ُیطـرح سـیناریو التمدیـد، ولكـن هـل یسـتحق مجلـس النـواب اللبنـاني 
  التمدید فعًال؟ 

 حالـــة البطالـــةیمكـــن القـــول بكـــل ثقـــة بأنـــه خـــالل فتـــرة التمدیـــد الحالیـــة تعـــززت 
لمجلس ثانیة  لوالیةالتمدید  عارض تماماً ی نفسه الذي الرئیس نبیه بريفبحسب  نیابیة،ال
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خالل والیته الممـدد  المجلس لم یفعل شیئاً  إن النواب ال یستحقون رواتبهم كونالنواب، 
للجمهوریـــة، ولـــم  رئیســـاً  یفلـــح بانتخـــابلـــم أشـــهر، فهـــو لهـــا علـــى امتـــداد ســـنة وخمســـة 

ات النیابیة، ولـم یقـّر العدیـد مـن القـوانین الملّحـة وفـي نتخابلال قانون جدید صوت علىی
  ...طلیعتها مشروع سلسلة الرتب والرواتب، ولم یمارس دور الرقابة والمحاسبة

لكــن و صــل خیــار غیــر شــعبي، ن التمدیــد هــو فــي األأبــري إلــى  عتبــر الــرئیسوی
نتاجیــة، األمــر یمكــن التخفیــف مــن وطأتــه، لــو كــان مجلــس النــواب أظهــر شــیئًا مــن اإل

  .خالل والیة تمدیدهالذي لم یفعله 
لم یجتمع المجلس النیابي إال مرتین للتشـریع، األولـى بتـاریخ  2013ففي العام 

التـي  24/10/2013، والثانیـة فـي 2014مدد فیها والیته حتـى خریـف  31/5/2013
أي ( الدائمــة مـّدد فیهــا أیضـًا والیــة أعضـاء هیئــة رئاســة مكتـب المجلــس واللجـان النیابیــة

  .)منذ التمدید 2013مرة واحدة خالل في العام 
نیســان  10و 9، 3، 2، 1، اجتمــع المجلــس النیــابي بتــاریخ 2014وفــي العــام 

معظمها قوانین مصـاَدقة علـى اتفاقیـات أو قـوانین إجـازة (للتصدیق على بعض القوانین 
یق علیـه مـن قـوانین ، مع اإلشـارة إلـى أن مـا تـم التصـد)للحكومة انضمام إلى معاهدات

لـــم یســـلم مـــن اإلنتقـــادات لكونـــه دون المســـتوى التشـــریعي المطلـــوب كقـــانون اإلیجـــارات 
وقـــانون حمایـــة النســـاء مـــن العنـــف األســـري وقـــانون تثبیـــت المیـــاومین، ذلـــك أن العمـــل 
ــــي التحضــــیر ودراســــة المشــــاریع  ــــل یكمــــن ف ــــى التصــــویت، ب التشــــریعي ال یقتصــــر عل

فیهــا عنــد إقرارهــا، وهــو مــا یغیــب كلیــًا عــن ثقافــة النــواب المطروحــة لتفــادي أي ثغــرات 
  .اللبنانیین

بالمقابل، فشل مجلس النواب في التصدیق على قوانین أخـرى ملحـة وضـروریة 
  : تنعكس بشكل على الحیاة الیومیة للمواطن اللبناني، وأبرزها

 دي منظمة التعاون االقتصـا( مشروع قانون التصریح عن نقل االموال عبر الحدود
قـانون المتعلـق ال اإلنجـاز هـذ 2014أمهلـت لبنـان حتـى العـام  "OECD" والتنمیـة

مـرتبط التعامل مع المصارف األوروبیة المراسـلة  بتبادل المعلومات الضریبیة كون
 ).بوجود هذه التشریعات
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 قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص 
 سلسلة الرتب والرواتب 

 لـم یقـّر المجلـس النیـابي موازنـة للدولـة،  2005عـام منذ ال(  2014 مشروع موازنة
 ).على رغم استحداث أبواب إنفاق جدیدة ویتّم الصرف وفقًا للقاعدة اإلثني عشریة

 قانون انتخابي جدید 

 قانون الحمایة االجتماعیة 
  سنوات 10منذ عالق منذ (قانون سالمة الغذاء وحمایة المستهلك( 
 التجاریة المنافسة تنظیم قانون 
 لقوانین المرتبطة بدخول لبنان إلى منظمة التجارة العالمیةا 
 انتخاب رئیس جمهوریة  

  
لبنـان ال علـى صـعید مجلـس نـواب فاعـل فـي  الحـدیث عـنال یمكن في لبنان، 

، )ال خالل الوالیات العادیة وبحجة أقوى خـالل التمدیـد( الرقابة ال على صعیدالتشریع و 
 لنـوابتلـزم ام الداخلي أو حتى في الدستور نصوص مناسبة في النظا یعزز ذلك غیاب

بالقیــام بواجبــاتهم النیابیــة، ودلیــل ذلــك عملیــًا هــو تخّلــف النــواب عــن حضــور الجلســات 
النیابیة وٕاقامة بعضهم في الخارج دون ممارسـة أي نشـاط نیـابي وذلـك دون أي اكتـراث 

  .أو اهتمام، وال حتى على صعید الرأي العام
یـد جدیـد، مـن یقنـع الشـعب بـأن التمدیـد هـو أي شـيء أما اآلن مـع احتمـال تمد

سوى إجـازة ممـددة للنـواب لتقاضـي رواتـبهم دون القیـام بـأي شـيء فـي المقابـل؟ مـا هـي 
الضــمانات التــي تؤكــد بــأن المجلــس ســیفلح خــالل والیتــه الممــدة الثانیــة بمــا عجــز عنــه 

تمدیــد مهــل قانونیــة خــالل والیتــه األصــلیة ووالیتــه الممــددة األولــى؟ هــل یشــمل اقتــراح ال
  للقیام بأمور عالقة؟ أم أنه تهرب من المسؤولیة إلى ما ال نهایة؟

ففضـــًال عـــن اإلنتهاكـــات القانونیـــة والدســـتوریة التـــي ینطـــوي علیهـــا التمدیـــد، إن 
المجلس النیابي اللبناني لیس فقط ال یستحق التمدید، بل ال یستحق أصوات كـل مقتـرع 

    .العملانتخبه وجاء بنواب عاطلین عن 
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ل   عباس سليم ا
  

  المستشـــار القـــانوني فـــي بنـــك بیـــروت  –قـــاٍض ســـابق، نائـــب رئـــیس مجلـــس اإلدارة
 .ل.م.والبالد العربیة ش

 رئیس الفریق العربي للحوار اإلسالمي المسیحي. 
 عضو اللجنة الوطنیة اإلسالمیة المسیحیة للحوار في لبنان. 
 نائب رئیس اللجنة الوطنیة للیونسكو. 
 س لجنة األوقاف في المجلس المذهبي لطائفة الموحدین الدروزرئی. 
  أدیان"عضو مجلس أمناء جمعیة". 
  رئیس جمعیة متخرجي كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة وكلیـة العلـوم اإلقتصـادیة فـي

 .جامعة القدیس یوسف
 ممثل الطائفة الدرزیة في السینودس من أجل لبنان. 
 مستشار في اجتماع الطائف. 
 مجلس أمناء ورئیس الهیئة التنفیذیة في المؤسسة الصـحیة للطائفـة الدرزیـة  رئیس– 

 . مستشفى عین وزین
 من مؤلفاته: 

 "ـــي الصــادر عــن معهــد الدراســات اإلســالمیة " الحــوار والمصــالحة والســلم واألهلـ
 .2001المسیحیة في جامعة القدیس یوسف سنة 

 "الصـــادر عـــن المعهـــد " یـــة والنمـــوذج اللبنـــانيالحالـــة العرب: الحـــوار بـــین األدیـــان
  .2007نفسه سنة 

  عـن  صـادرة مصـرفیة، دراسـة قانونیـة "اإلرهاب"مكافحة تبییض األموال وتمویل
  .2002العربیة سنة بنك بیروت والبالد 
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  "Les Druzes: Vivre avec l'avenir " 2005عن دار النهار سنة. 
 "2008سنة  ،دار النهار للنشر ،"خ ورسالةالدروز ثقافة تاری. 
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 The Druze, a New Cultural and Historical Appreciation 
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