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 "العبور نحو الدولة"مؤتمر 

 الجامعة اللبنانية، االدارة المركزية، المتحف

9/3/2017 

 

 :مداخلة الوزير رشيد درباس

 

بمعية معالي سابقاً وقد ألفتها  آلن مجدداً في هذه القاعة الوقور،أنا ا
 نبيل الخطيب ين، والعميدعدنان الحاج حسينالرئيس السابق الدكتور 

ت أما الحضرة اآلن فذا ؛ناسبات أدبية وشعريةم في، محمد أبو عليو
 ،ا من أهل الرأي والتجربةمحترمً  شؤون وشجون، ألنها استدعت رهًطا

، وتحت بيت المستقبلو الجامعة اللبنانيةمن  نيرعايتين رصينتوبتنظيم 
 ، أو نموذًجامتيراللوغاتفاصيله الفرعية فرعاً من علم تكون عنوان تكاد 

 الملك الضليل  قيسال امرىء ا عن حصانوسوسيولوجيًّ سياسّيًا 

 ...ُمدبٍر معاً  ..بلٍ ُمقْ .. َفرٍّ مِ  مكرٍّ 

ذلك أننا، وفقاً للنص الدستوري الفصيح اللسان، دولة مكتملة 
مية، يإدارتها وقضاؤها ومنظومتها التعلالمعالم، لها قوانينها ومؤسساتها و

 تاضية التي محوقواها األمنية على اختالفها، وحدودها البرية االفتر
في سوريا  المستدام يالضار الُ االغتصاب الصهيوني، والقت ها دولةُ حيويتَ 

ة أيضاً، كما لها حدود بحرية طويلة، تحرس دولية ضاريوبرعاية إقليمية 
ثرواتها النفطية والغازية في آبار القاع، باإلهمال والمماحكة وتضييع 

 .ضي، والشره المرَ الفرص

شاركت في الحرب العالمية  الثانية  ذه نفُسهاهوالدولة اللبنانية 
إنشاء هيئة األمم المتحدة في على المحور، وأسهمت  الحرب بإعالن

وجامعة الدول العربية، وهي ذات تمثيل في معظم المنظمات الدولية  
 ..والمتخصصة
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 االستغرابفضي إلى ، يفإن مجرد االستماع إلى ما أسلفت وعليه،
ناٍف  عنوان ألنه بحد ذاته) عبور إلى دولة القانونال(من اختيار العنوان 

العبور  ال يستقيم الكالم عن جرى تعداده من مواصفات الدولة، إذ لكل ما
ودة، ألن وجودها قائم على ن الدولة موجأقرار بإلى دولة القانون، مع اإل

، هو الدستور، وألن مجتمعها تنظمه قوانين مرعية اإلجراء ساسقانون أ
 .قضائية عريقة تحت رقابة

 هُوِّ نَ أُ بل  -سمح هللاال  –ض بهم رِّ عَ ستميح المنظمين عذراً، فأنا ال أُ أ
الدرس المتجرد من  قيد ةلة التاريخيعضوضعهم هذه المبعلى طريقتي، 
ر، دن األجالجامعة الوطنية هي المكا ذلك أن  ؛نواعهاأالمصالح على 

ه نبرة جنسيج حج والمنبر الهادىء إللقاء  خطاب علمي ال يدخل في
، ألنه يقوم على طرح اإلشكاليات قيتعالية، وإثارة بالية، وجمود م

والمقترحات المرنة غير المقدسة وغير المحروسة بأسلحة التخوين 
 .والتكفير واالزدراء

المنظمون ألجيب عليه في  فإن السؤال الذي وجهه إليَّ  ،وعلى هذا
ن تلتقي على رؤية موحدة لسياسة هل يمكن لألطراف اللبنانية أ"هذه الندوة 

ا ، هو سؤال راهنٌ "ةلبنان الخارجي ا ، وملحٌّ جّدً ن جوابه ال ألدرجة  جّدً
العودة إلى ل، بل بالرمر وسطالمستقبل، وال بالضرب في  ءيكون باستقرا

، ةنيقييك الفمالالذي وحد كثيراً من الم "نيقييالف"األول الصوري  أحيرام
سطول أواتفق معهما على إنشاء  الحكيم مانلداود وسلي معاصًراوكان 

 .تجاري في البحر المتوسط والمحيط الهندي

طق التي ازدهرت فيها بناني من أبرز المناربما كان الساحل الل
التاريخ، المختلف عليها، أن المدن  تة، وفي إحدى روايانيالدولة المد

في منطقة  كانت تتبادل التجارة والسياسة ،وصور وأروادصيدون  الثالث 
ا اة فيها سوقً ينوسط، أنشأت كل مد  .طرابلسفكانت .. ومقّرً

فخر والجواب على السؤال يقتضي أن أعود بكم  أيضاً إلى األمير 
 ، فضمَّ إليهلشوفعلى ا ، الذي كان أميًراالدين المعني الثاني الكبير

 يافا وطرابلسإمارات الساحل الشامي وحكم المناطق الممتدة بين 
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داهية استطاع أن يمد  كان سياسّيًا، وورضاها الدولة العثمانية باعتراف
إمارته لتشمل معظم سوريا الكبرى، من خالل توازن دقيق بين مراعاة 

سبانيا، وتنشيط إالهيمنة العثمانية وإنشاء مصالح مع دوقية توسكانا و
السلطان مراد الرابع  أدركع أوروبا والدول المجاورة، إلى أن التجارة م

على الدولة، فقبض عليه وأرسله إلى  يشكل خطراً باَت فخر الدين  أن
  .االستانة وأعدمه هناك

بولس استحصل من البابا  فرناندو األولوتجدر اإلشارة إلى أن 
على براءة يأمر فيها مسيحيي لبنان أن يقفوا مع فخر الدين في  الخامس

ر يخوله دخول الحروب القادمة ضد العثمانيين كما منح األمير جواز سف
 .توسكانا متى شاء

، الكبير الشهابيُّ  بشيرٌ  األميرُ ف ،أما ثالثة األثافي في عودتي للتاريخ  
مجرد أمير صوري  نتاله كا آخر األمراء الفعليين، ألن الذي الذي يعتبر

األمير بداية عجز الدولة العثمانية وازدياد ولقد عاصر  .عيَّنه العثمانيون
 ها، والحملة الفرنسية على مصر  وفلسطين خالل فياألطماع األوروبية 

، كما عاصر عهد الحكم المصري لبالد جزارحمد باشا الأعهد الوالي 
نشوء حكم ، إلى ىفيما أفض بالغ الخطر أفضى اخضمًّ كلُّه هذا  انالشام، وك

 ..االنتدابف ةالمتصرفيالقائمقاميتين ف

 ث، والجواب واضح قد تسألون عن سبب اختياري لهذه النماذج الثال
ا، ها ذات ظالل واضحة البصمات على دولتنا تِ نهو أنها على تفاوت أزم جّدً

 1967لى هزيمة إ، وصوالً 1958أحداث  منذ، وخصوًصا الحديثة
زل نعيش ولما ن 1975نيسان  13بدأت أحداثها في المؤهلة للكارثة التي 

 ..عياتهااتد

و المتغافل، أو أالغافل  عش الذاكرة لتنبيه الراهننيإذن استشهادي 
المشلول بفعل عوامل ذاتية وموضوعية وخارجية، وهذا يعيدني إلى قول 

 :تيرللفو
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La politique est le moyen pour des hommes 
sans principes de diriger des hommes sans 
mémoire. 

التجاذب ف .ذو جواب سلبي حتمي فإن السؤال المطروح ،وعلى هذا
ذي تتراوح أشكاله بين الحروب الساخنة والباردة والحمالت الداخلي ال

هو الذي يحكم تلك المعادلة العبقرية، ويشوهها منذ  ،الخطابية ذات العقيرة
نشأتها، ألن فكرة لبنان الكبير التي أصبحت حقيقة قانونية في أوائل  القرن 

ويمنية، ودرزية ومارونية، واستقاللية  سيةبقيالعشرين، كانت مثقلة 
زالت  ة، وكان كل حزب بها لديهم فرحون، ومايوعروب كيانيةوعثمانية، و

علماً أن كل المحاوالت باءت بالفشل  .ة أو اإللغاءنمياله شهوةُ  قاِئمةً 
، وأحداث 1864هي أم غير شرعية لبروتوكول  1860كبير، فأحداث ال

يات يجابإ من رغمة على الالمدنية بنكسأصابت الحياة السياسية  1958
نية التي ية الفلسطروالشهابية الكبيرة على مختلف الصعد، أما احتضان الث

ى بعد هزيمة  وغل في نتالتي ما زلنا  1967كانت األمل العربي المرجَّ
ت شابكأطول نزاع داخلي تأن دخلنا في من نتائجه  آثارها المتفاقمة، فكان

معلن  عالقاتسرائيل منسق لية واإلقليمية، فأصبح إلقوى الدوالمصالح فيه 
ة مواكبالإلقليمية بأساطيل الجبابرة ا هيا، وازدحمت الم"أوري لوبراي"هو 

ولما استطاع المقاومون إجبار هذه  القوى العاتية  ....االسرائيلي لاللالحت
نا فرصة جديدة، وعاد التجاذب عْ على ترك األرض اللبنانية الملتهبة، ضيَّ 

 .هدِّ على أشُ 

وصل  حتى ؛ه بالخارجيويستعين عل ن يهزم أخاهأكل أراد 
هم ؤحلفاوالمتحاربون الداخليون راح إلى حد المهزلة عندما  ءاالستقوا
اذ إلنقدخل أوًال الجيش السوري ف .يتداولون بعُضهم بعًضا نوالخارجي

ه مدفعيتهقاومة والحركة الوطنية، ثم الم الف الجبهة وح امعليه وجَّ
 اكما أن شهر عسل مستغربً شرفية وحاصر زحلة، اللبنانية، ثم قصف األ

هذه  .قام بين منظمة التحرير وقوى الجبهة اللبنانية في مرحلة قصيرة
إْن دلَّت على التي تعمدت عرضها على شكلها الحالي،  اللوحة السوريالية

ابقة، وها سمن تجاربها ال تعتبرْ على أن القوى السياسية اللبنانية لم شيء، ف



5 
 

تقدم  وما زالتن في مشاريعها المتجددة، اذهي اآلن غارقة حتى اآل
 تِ نَّ وأ ودبَِّت القوارُض فوَقه، ،بهرقصاتها العنيفة فوق مسرح تداعى خش

 .ن في جهلهم يعمهونوالراقصوتحته،  العوارضُ 

هل يمكن تحقيق السيادة : "الذي يطرحه المؤتمر يهلسؤال الوجإنَّ ا
د المشاريع اإلقليمية أو من خالل التحالف مع إحداها أو وجالوطنية في و

    :هيصيغة أخرى إلى  العنوانَ يجعلني أعكُس " االنضمام إلى أحد المحاور
ن تلتقي على رؤية موحدة لمصالح الدولة هل يمكن لألطراف اللبنانية أ"

ى سياسة يصبح االتفاق عل ،ما يكون الجواب باإليجابعندو" والمواطنين
، ألن وظيفة هذه السياسة هي حماية من تحصيل الحاصلجية موحدة خار

 .ا  كما هي وظيفة الجيش في حماية الوطنتلك المصالح، تمامً 

في العهد الشهابي، صار النفوذ الناصري الجارف ذا حدود مشتركة 
 بزعامةناهيكم عن مدى تأثر قسم كبير من الشعب اللبناني  .مع لبنان

ولو تركت األمور من دون تبصر  .بد الناصرجمال عالرئيس الراحل 
ن أزلت أذكر  لكنني ال .وتدبر وحكمة آللت إلى سيولة تضيع معها المعالم

دمشق كان يخطب من شرفة قصر الضيافة في  رشيد كراميالشهيد 
.." فتقاطعه الجماهير" جئناك من وراء الحدود" عبد الناصرويقول للرئيس 

وبعد ذلك  .وهدأ الروع عبد الناصرتدخل  إلى أن .."ال حدود.. ال حدود 
على تعهد  عبد الناصركان اجتماع الخيمة الشهيرة، حيث حصل الرئيس 

تآمر على الجمهورية العربية لبعدم السماح با فؤاد شهابنزيه من الرئيس 
المتحدة من األرض اللبنانية في مقابل تعهد نزيه آخر بصيانة الوحدة 

االتفاق سارية ا مفاعيل هذوبقيت  قرار لبنان،اللبنانية والحفاظ على است
 .كلها قلبت المعطيات 67لكن هزيمة ، البعد االنفصحّتى 

 :هذه االسئلة البسيطة التالية إلى خلصأأنا أريد ان 

 يمكن للقوى السياسية أن تتفق على خطة للكهرباء؟ هل :أوالً 

 ات؟فايها االتفاق على خطة لمعالجة  النَّ هل يمكن ل: ثانيا

 ن تتفق على استثمار النفط؟يمكن أ هل  :ثالثاً 
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وتشجع على  ع انهيار النقدهل يمكن أن تنتج سياسة مالية تمن :رابعاً 
 االستثمار في لبنان؟ 

ن يكون هناك اسلوب واحد في معالجة اللجوء السوري أهل يمكن  :خامساً 
داخل  نشاء  المناطق اآلمنة في الإمن خالل سياسة النأي بالنفس، وتشجيع 

 معارك؟ال توقفتالسوري حيث 

ن ينتهج لبنان سياسة صارمة تجاه اإلرهاب والتكفير أهل يمكن  :سادساً 
 المريضة والمجنونة؟والمشاريع 

 همية الوجود اللبناني في دول االنتشارأهل يمكن  االتفاق على  :سابعاً 
 ؟وعلى ضرورة حمايته

، هينا ليها كلهى سبيل المثال، والجواب عسئلة أوردتها علأهذه 
، إذا اخرجناها من دائرة التجاذب، فال تكون واجببل ممكن  اذهأن  ووه

تخرج علينا السياسة  فإذا تحقق .وسيلة من وسائله، وال ميداناً من ميادينه
من أيدي  وسط، تمد يد الوساطة بدًال  لخارجية من تلقاء نفسها، في مكانا

ه لنصرتها في مشاريع ستجدائالخارج ودها، بدالً من ا بخطي ...التوريط
 ..خرافية لم ينجح أحد  في تحقيقها

 .معادلة عبقرية ،كما قلت ،لبنان الكبير

زراعة وصناعة  ...ومدن ريفٌ  ...هو سهل وجبل وساحل
 وحسينيات وخلوات، يارتكايا وأد... وتجارة

 ،ناهو ناقوس وأذ

 ،هو شرفة للعروبة وفضاء للعالم

 ،هو جامعات ومستشفيات وحضارة

 هو صحف وكتب، وثقافة وفن،      

ألهله أن يخرجوا من ذهنية الخرافات القروية إلى حقيقِة ما آن فَ أَ  
 ؟؟؟ن أصبح العالم قرية كونيةبعد أ ،القرية الوطن
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، كانت في زمن التأسيس لبنانهذه المعادلة العبقرية التي اسُمها 
نهيار الدول من حولنا، أما اآلن، وبعد ا. عنواًنا لتكوين دولة حديثة متوازنة

. متًنا وهوامَش وفهارس فإنَّها لم تعد عنواًنا فقط، بل أصبحِت الكتاَب ذاَته،
ًدا الدولة، ، لتبقى ونحفَظ أوراَقها سطًرا فسطًرا فعلينا أن نقرأها جيِّ

 ىالتشرد وسكنوإّال فالفوضى و أرجاَءها السالم؛ويعمَّ فيها  ّناسُ ال ريحَ يستو
 .ماالخي


