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ندوة " ويلفريد مارتنز للدراسات األوروبية"بالتعاون مع مركز " بيت المستقبل"عقدت مؤسسة 

هدف استعراض ب "الصيغة اللبنانية في حساب المستقبل السوري والعراقي"تحت عنوان 

صيغة فاف الصيغة اللبنانية في سياق السعي السوري والعراقي إلى استشسلبيات وإيجابيات 

هذا اللقاء قراءات  قدم المشاركون في. في إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس صحيحة تساهم

شارك . جدوى تطبيقها في العراق وسوريا أم ضرورة تفاديها اللبنانية وناقشوا لصيغةمختلفة ل

في الندوة مجموعة من السياسيين والباحثين واألكاديميين من لبنان وسوريا والعراق، بحضور 

ويلفريد مارتنز للدراسات "الرئيس أمين الجمّيل والسيد بانوس تاسيوبولوس عن مركز 

 . "األوروبية

بالحاضرين الندوة بكلمة رحب فيها  سام منسىلبيت المستقبل األستاذ  المدير التنفيذيافتتح 

 وتأتيسبق لبيت المستقبل أن عقد ندوة حول العيش المشترك في لبنان، نه إ وقال، والمشاركين

سمحت للبنان بتخطي أكثر من عاصفة  الصيغة التيلجهة طرح إيجابيات  ندوة لتستكملهاهذه ال

 ة الكيان من أهملبنان اليوم أزمة خطيرة تقارب أزميعيش  أضاف، في المقابل، .وزلزال

وسأل إذا كانت الصيغة اللبنانية صيغة خالفية لماذا نقترحها كحل  .غةأسبابها هذه الصي

أن البعض يعتبرها  علما  في العراق وسوريا  تطبيقهاهل يمكن و لألزمتين السورية والعراقية؟

 لتفشي الفساد؟ مباشرا   غير تمثيلية وال ديمقراطية وسببا  

موضوع ندوة اليوم ال  البعض قد يستهجن وقال إن ،بالحاضرين لالجمي   أمين الرئيسرحب 

 "بنا نطرح الصيغة اللبنانية كحل ألشقائنا؟ فكيف" ،سيما في ظل التحديات التي يواجهها لبنان

علينا النظر إلى إيجابيات هذه الصيغة التي سمحت لنا بتخطي العديد من المشاكل " :وتابع

جديرة بالتوقف  وتبقىالمالذ األخير للبالد  ، حتى أن البعض يعتبرهاوبقيت حتى اآلن صامدة

عندها إن كان لجهة حل األزمات في لبنان أو حل األزمات التي تعاني منها دول المنطقة ال 

إلى  ل معا  نأمل أن نتوص. ني والعرقي المتنوعثتلك التي تتميز بنسيجها الديني واإلسيما 

 ."المجاورةإضاءات حول قدرة هذه الصيغة على عالج مشاكل الدول 



مركز ويلفريد مارتنز للدراسات "عن  بانوس تاسيوبولوستناوب على الكالم السيد 

أنا أت من اليونان " :وقال .سنتينالمستمر منذ  "بيت المستقبل"التعاون مع ب ونوه، "األوروبية

 لةلكنني رأيت في أوروبا نماذج مماث. وفشلت هناك وأفكر بالصيغة التوافقية التي كانت معتمدة

أن االتحاد األوروبي ليس  وعلى الرغم من. في النمسا أو سويسرا نجحت كما هي الحال

الدول األوروبية األعضاء ممثلة فيه ل هذه الصيغة التوافقية بامتياز إذ أن إال أنه يمث ،دولةب

 يبقى هدفناهذه الصيغة سلبياتها لكن لال شك أن " :وأضاف. "وتمارس دورها بديمقراطية كبيرة

اآليلة إلى تحقيق تقدم في  الجهود مواصلة كل "ويلفريد مارتنز للدراسات األوروبية"مركز  في

ويلفريد مارتنز " وعّرف بمركز ".حل المشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق األوسط

، مهمته مساعدة صانعي جزء من حزب الشعب األوروبيقائال  إنه  "للدراسات األوروبية

في االتحاد األوروبي عبر صياغة خيارات سياسية جديدة وفعالة تدفعه القرار وقادة الرأي 

كمؤسسة فكرية : "وأضاف .وداعما  أساسيا  للديمقراطية ليصبح العبا  قويا  على الساحة الدولية

نعمل كما  ،كل الحوارات التي تهم االتحاد األوروبيديمقراطية نحرص على أن نكون منبرا  ل

ي المجاالت كافة من ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ولدينا االتحاد فالتعريف ب على

نحاول االستفادة من وننظم العديد من الفعاليات  52م شركاء خارجيين كبيت المستقبل عدده

 . "وجميع الوسائل اإلعالمية األخرى وسائل التواصل االجتماعيعرضها على عبر  هامخرجات

هي إيجابيا  الصيغة اللبنانية وماياها الصالحة  ما"بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 

، بتعريف منسقها السفير السابق واألستاذ الجامعي "للتطبيق في كل من سوريا والعراق

ةبالمتحدثين فيها وهم من لبنان الدكتور  ناصيف حتي ، عضو المجلس الدستوري أنطوان مسر 

ركين في صياغة إعالن دمشق ، أحد المشاميشال كيلووكاتب وباحث، من سوريا األستاذ 

، باحث في هاشم داوود، ومن العراق الدكتور "إحياء المجتمع المدني"ن لـمؤسسيالو

 .األنثروبولوجية السياسية في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية

إن الدول العربية تشهد راهنا  ظاهرة تنامي الهويات الفرعية من جهة وتلك العابرة  حتيقال 

. اللبنانية تبقى األفضل على الرغم من كل عالتها الصيغةموضحا  أن  من جهة أخرى، للحدود

كية ضرورية رفالتشا ،التوافقية ال تعني التحول إلى فيدراليات طائفية وأوضح أن الصيغة

 والعراق وسبق للكثيرين أن تحدثوا في المنطقة العربية وهذا النموذج يطرح لسوريا خصوصا  

المهم  ،يضا  التشاركية الطائفية بل اإلثنية أ فقط على ائف عراقي ال يبنىعن طائف سوري وط

 . إلى خارج الحدود هذه االنتماءات الفرعية هو الحفاظ على التراتبية االنتمائية لكي ال تتمدد

العقد النفسية أولها عقدة نقص بأن نظامنا  لبنان اليوم غارق فيمداخلته بالقول إن  ةمسر   بدأ

ث تم تجاهل كل التراث اختراق ثقافي بحي من كما يعاني نظمة األخرين،باأل سيء مقارنة



وأضاف أن . لذاكرةفقدان اب وصل إلى حد يمكن وصفهسالمي في إدارة الدول العربي واإل

ميشال شيحا بين هاللين  ، وقد استخدمهاقانونيا   طارا  وال إ علميا   عبارة الطائفية ال تعتبر مفهوما  

دارة األول هو اإل: لديه تشخيصه وطريقة معالجته اكل واحد منه مختلفة نمعا ولها ثالثة

يجابي لجهة اعتماد الثاني هو مسألة التمييز اال، ووالثقافية والدينية لشؤون الشخصيةلالذاتية 

. نعزال الفئويقاعدة الكوتا، والثالث هو استخدام الدين في السياسة والسياسة في الدين واال

 ال يعرفون ماذا يقصدون بها ويستخدمونها غالبا   ،حدثون عن الطائفية في لبنانلذلك عندما يت"

 ".كشماعة يعلقون عليها كل المشاكل والعلل

وأشكال  أطر عدةلها و ،اإلدارة الديمقراطية للتعدديةلطائفية هو مى العلمي لالمسوأضاف أن 

يوجد أنظمة ية التوافقية بل األكثرية أو الديمقراط متنوعة وال يوجد ما يسمى بالديمقراطية

إال أننا  ،نسميها طائفية ثمة ست مواد الدستور اللبناني في. دستورية متنوعة تعتمدها وتطبقها

عن القانون  ا  ظهر أن النظام اللبناني أصبح خارجلم نفهمها والخطورة أن تفسيرها الخاطئ ي

(Hors la Loi) . بين مفهوم التعددية  عدم تميزهمهو في الخطأ الكبير عند الباحثين واعتبر أن

أن إذ  المفهومينوهناك اختالف بين  ،ثنية والثقافيةالتعددية الدينية واإلمفهوم الديمقراطية و

ترجم بمؤسسات اجتماعية ثقافية ودينية ويتمتع بدرجة عالية من الثبات وي األفرادصنف الثاني ي

ألنها تتضمن معنى  ،الم العربيفي الع نخاف من كلمة تعددية خصوصا   أالعلينا . وصحية

بحاث في هذا الموضوع ألنها اكتفت فشلت أكثر األ. التفاعل القائم على المصالح المشتركة

مارسة ملدي العديد من االنتقادات لل: "وقال. اقتراح حلول ةبتوصيف الواقع دون محاول

ومن الممكن  دث عن أمراض النظام وهي عدةتحية في لبنان مع التشديد أنني ال أالسياس

 كل االستقطاب الطائفي باالستقطاب النقابي الذي يعبر ن نعالج مثال  مسألةمعالجتها، كأ

 . "الطوائف

امتدت على أكثر من  في وثيقة الطائف هي نتيجة دراسات وحوارات وردت كل نقطةوأكد أن 

ور والبلد في دستالال يمكن أن يطبق " واعتبر أن الطائف والدستور لم يطبقا ألنه عاما ، 52

. مكن دراسة النظام الدستوري اللبناني إال اذا تخلصنا من عقد النقص، كما ال ت"حالة احتالل

جذور واعتبر أن حل مشاكل المنطقة يكمن بالعودة إلى التراث العربي واإلسالمي حيث 

 ."يرنظام الملة قديم لكنه قابل للتطو"والتعددية الحقوقية، مؤكدا  أن التعددية الثقافية 

الكالم عبر سكايب متحدثا  عن سمتين مهمتين للطائفية في لبنان، األولى هي التمسك  كيلو أخذ

وتقوم هذه السمة على مبدأ نفسها ب شؤونها الشخصية والدينية والثقافية ن تديركل طائفة بأ حقب

تضمنت  يةهذه الطائفوقال إن . نفتحةمع ثقافة أوروبية م هي تعاونهاوالسمة الثانية الحرية، 

 نظام سياسي يحفظ التوازن ادتراف باآلخر وقبوله ومحاولة إيجفكرة الحرية واالنفتاح واالع



بين مختلف مكونات المجتمع، وهي بسماتها تلك ال تشبه بشيء الطائفية كما نعرفها اليوم 

غير ما أعطى صبغة  ،بسبب انعدام الحرية والديمقراطية واالنغالق الذي تشهده مجتمعاتنا

 .وافقية على النظام الطائفيت

رتها على احتواء الخالفات بين الطوائف وهذا قدكانت نقطة قوة الطائفية في لبنان : "وأضاف

 ال سيما على ،تبحثون عن تأثير الطائفية في لبنان على محيطها. الوضع لم يعد اليوم قائما  

المنفتحة في لبنان بطائفية ناقش كيف استبدلت سوريا الطائفية ، لكنني سأعكس السؤال وأسوريا

بالمعنى المادي والثقافي والسياسي  البالدالنظام الطائفي في سوريا وكما دمر . منغلقة

لغت ما ذ أقول أن في لبنان اليوم طوائفية أسدية أمر الصيغة اللبنانية، وال أبالغ إ، دواالجتماعي

عن  ةسيطرة طائفية مغايرووضعت لبنان تحت  ،من تفاعل وتوازن بين الطوائف كان موجودا  

 . "سنة 511النمط الذي نشأت عليه قبل أكثر من 

العشائر والثانية األولى هي  :وهو مهتم بقضيتين منذ الثمانينات إنه مداخلته بالقول داوود بدأ

واعتبر أن المجتمعات التعددية موجودة . دولةالمتمايزة في إطار  هي الهويات اإلثنية كهويات

كن ما يختلف بينها ويشكل القضية األساس هو موضوع العالقة بين السلطة في كل الدول ول

وأوضح أن الهويات أما تخلق معنا ونسميها الهويات األوالنية أو تفرض علينا  .والهويات

ونسميها الهويات الظرفية وتتشكل مع مرور الوقت، ونميل في بالدنا إلى الهويات األوالنية 

 ، هناك دولة في العراق وجرت5255أضاف أنه منذ العام . طيةوهي في طبيعتها غير ديمقرا

باتجاه خلق مجتمع يستجيب وتحقق توازن بين مكوناتها مة تصهر التعددية محاوالت لبناء أ

الفترة يختلف  تلكالوطنية الحديثة، مشيرا  إلى أن مفهوم التوازن الطائفي في  لمتطلبات الدولة

ولة في العراق بمعطيات منها االقتصاد الريعي والجيش بدأت الد. كليا  عن مفهومه اليوم

النظام  عجز. واإلدارة المركزية والتخطيط العادة صهر ما هو متعدد وخلق إنسان عراقي

، دخلت هذه المحاوالت في الثمانيات. يجاد رموز مشتركةعن خلق مجتمع متجانس وإالملكي 

 . ن السلطة كانت تدار بلون سياسي واحدفي أزمة أل

سالمي ومنها ت متعددة منها العراقوي ومنها اإلخطاباوظهرت  العراقتفتت  ،5112 عام بعد

علت لكنها ف   في السابق، هذه الحاالت كلها كانت موجودة. منها العشائري والقبليو المناطقي

سنة  52بعد . اليوم العراق التي تواجه تحدياتبسبب ضعف الدولة ويعتبر وجودها من أهم ال

ميع الخطابات كانت ذات لون ج شل العراق في إدارة تعدديته ألنف ،5112اح عام على اجتي

الخطاب الهوياتي الجامع تفتت  واعتبر أن. كراداألم واحد إن كان عند العرب الشيعة أم السنة أ

لم يعد في العراق من : ظهر صدام بين الجماعة الواحدة، وبسبب صراعات سياسية عنيفة

انتقلنا من تعبئة سياسية الى تعبئة عسكرية مع ضعف كردي واحد، و يعي أو سني أوشخطاب 



عن العراق ليس بمنأى وأكد أن . دارة العنفة الهويات وعدم قدرة الدولة على إالدولة وعسكر

أعتقد : "وقال .تلف على السلطةلعنف بين مكوناته التي تتصادم وتخلى اخرى إاالنزالق مرة أ

الناظم الذي يوجد توازن في التعامل مع هذا التفكير بعلينا لدولة وساسية تتعلق باأن القضية األ

 مثال   كيف نتصرف: علينا التفكير في شكل هذه الدولة وبما يسمى السيادة. الفرد والجماعات

ما هو مفهوم السيادة هنا؟ االستفتاء  ردي المستقل عن الدولة العراقية؟اليوم مع الواقع الك

اسم السيادة فهل هذا ممكن؟ من جهة أخرى كيف يمكن أال نظلم الكردي جاء كدعوة على تق

 ".الفرد ضمن هذا الواقع؟

 :طرح  األسئلة والمداخزا  التالية النقاشفي جلسة 

مقابل  اللبنانية الصيغةصحة تحدث عن ة عندما اتفق مع مسرّ ": العراق من واثق الهاشمي

. توافق بين أطراف أصبحوا اليوم أعداءالصيغة في لبنان جاءت بناء على . هاتطبيقخطأ في ال

عرف العراق  ،5112عام  بعد .ئةالشراكة الوطنية التي طبقت في لبنان والعراق كانت سي

  بدأت هذهاليوم . يبحث عن مصلحته الشخصية وكل مكون كان فيها بأوجه شحنالكان مرحلة 

-والسنيشيعي ال-لشيعياصراع فال. تزول وبدأ يظهر المواطن العراقي "الكانتونية الحالة"

لتخطي  هو صراع صحي قد يكون تمهيدا   مسيحيال-وحتى المسيحيكردي ال-الكرديسني وال

المشكلة األكبر في عراق اليوم هو أن . الوطني االنتماء الفرعي لمصلحة االنتماء الجماعي

يمقراطية أظهر سلبيات الدالناس بدأت تترحم على األنظمة االستبدادية ألن الخطأ في التطبيق 

 . "تفشي الفسادوأهمها 

. تحقيق الدولة الوطنيةكانت  خالل القرن الماضي المسألة الرئيسة في المشرق ":منيمنةحسن 

اليوم نعتبر . طار وطنياإل لجهةلم يكن لها سوابق وعمق تاريخي  تأسستالدول التي 

 هو الطبيعي، الوطني نعتبر االنتماءالعابرة للحدودة مرضية فيما نتماءات الفرعية وتلك اال

وطور بعد ذلك نظام الملل مع المتصرفية  ت بذور الدولة فيهأاء لبنان الذي بدنه باستثنأ علما  

لذلك، االنتماءات الفرعية في  .طار دولةإ وجود في في هذه المنطقة ي كيان، لم يكن ألالعثماني

 حاالت رة للحدود ليستالتوجهات العابالمنطقة هي األصل واالنتماء الوطني هو الطارئ، و

 ."و مرضيةأشاذة 

بنشوء حزب هللا كما تدل و نان ليست مرتبطة بالوجود السوري أزمات في لباأل" :قاسم قصير

الصيغة اللبنانية بالتعددية والحريات تميزت . بعد ذلك هليةوالحرب األ 5221حداث عليه أ

تواجهها هذه الصيغة ظهرت في  المشاكل التي. والديمقراطية النسبية واالنفتاح على الخارج

لوية للمشاكل الطائفية وبالنسبة إلى سوريا والعراق، لم تعد األ. خالل الحرب األهلية



 مشكلة تفشي الفساد، وما نحتاج إليه اليوم هي والطاغية المشكلة المشتركة والمذهبية، إذ أن

اق الطائف جاء ليعالج اتف قد أنمن ناحية أخرى، اعت. نظام يعالج الفساد هو حتى في لبنان

المشاكل  عن معالجةاليوم  وهو عاجز محددة من تاريخ البالد مرحلةمشاكل معينة ظهرت في 

 سوريا والعراق في ، كما هي الحاللى عقد اجتماعي جديدلذلك نحن بحاجة إ. التي استجدت

مشاكل  ليس السبب في كل حزب هللا. لى عقد اجتماعي جديدحيث الحاجة إلى رؤية جديدة وإ

خصوصا  لجهة حصرية الدولة في تقديم مقاربة جديد لبناء الدولة الحديثة  اليوم عليناو لبنان،

هي التي تتحكم بالعنف، وأكبر  الدولة لوحدهالم تعد  في العالم. امتالك السالح واستخدام العنف

اد صيغ علينا إيج. مثال على ذلك هو الواليات المتحدة حيث امتالك السالح هو حق للجميع

 ". للسالح خارج الدولة وأطر جديدة لمعالجة هذه المسألة

هناك . االستقرار المؤسساتيوافق على المقاربات حول تأثير الطائفية على أ" :لالجمي   الرئيس

وهي موضوع  ا  ضافيا  إن معالجتها تتطلب جهدعلى الرغم من أ ساسيةنقطة أعتقد أنها أ

نطلق الما نط. كانت خففت الكثير من النزاعات والحساسياتالتي لو تحققت ل ،الحوكمة الرشيدة

الثورة  فرزت حيث 5221إلى تجربة العام  عرضا  وا لي بالتطرق من التجربة اللبنانية، اسمح

دخل عنصر الحوكمة ، فأفؤاد شهابالرئيس  جاء بعدها عهد. مسلمين والمسيحيينبين ال آنذاك

استقرار سياسي كبير سمح بالحوار بين  الصراع من حالة إلى حالة أخرى وحقق ورفع

 في هذه المرحلة أنقذت لبنان وأعادت اللحمة بين اللبنانيين الحوكمة الرشيدة. الطرفين

أعتقد أن . وضاعاأل هريفجتل العنصر الفلسطيني وودخحتى  هذه اللحمة وقتا  طويال   واستمرت

 ندرك تماما  ، ال سيما وأننا ال  ن نتوقف عنده طوييستحق أو موضوع الحوكمة الرشيدة مهم جدا  

 ."الحوكمة الرشيدة غياببسبب  تفشي الفساد والزبائنية هون أ

الصيغة اللبنانية صالحة لالعتماد في اعتقد أنه من حيث المبدأ، " :شمس الدين إبراهيم الوزير

 ولى جيدةوفي حين أن األ ،سوريا والعراق وينبغي التمييز بين الصيغة اللبنانية والنظام اللبناني

التي أسست  هيف ا ،مسيحي ا  سالميا  إتوافق فقط الصيغة اللبنانية ليست نإ .وفاسد الثاني سيء

ألنني ذكر هذا األمر أ. وهما من أهم المبادئ في تكوين المجتمع اللبنانيلحرية والديمقراطية ل

م للنظام لبنان ينزلق نحو صيغة فيها انتزاع للحرية والديمقراطية وهناك استسال أرى أن

مكتوب في صيغة  بين المسلمين والمسيحيين توافق بنانية هيالصيغة اللإن  .رجاله الفاسدينلو

 القول استنادا  لما اولو أنها كذلك لصح فيهgentlemen agreement دستورية وليست 

ذا لو كان هناك صيغة طائف حب يا !فقد ذهبوا gentlemenيجري اليوم أن االتفاق بقي أما الـ 

و أ 5155عام  نمي إليّ  .مبادرة عراقية تشكل صيغة لعالج المشاكل العراقية عراقية، أي

زمة األمم المتحدة إليجاد صيغة حل لألفي الغرف الخلفية النظيفة في أن البحث جار  5152



كان صيغة الطائف، أي صيغة دستورية  ، وطلب مني أن اتقدم بأفكار وما طرحتهالسورية

صيغة لبنان جيدة ولكنها أتلفت ووصلنا إلى كونفدارلية طائفية . تعدديةع والمكتوبة تدمج التنو

 ."كلت الدولة من داخلهاأ

بنان لعدة وهي التي سمحت ليجابيات إللصيغة اللبنانية " :حمد فتف الواير والنائب السابق أ

 .قراطيةملديبعد قيام إسرائيل بأن يبقى الدولة الوحيدة في المنطقة التي حافظت على الحرية وا

 لكي تناسبلى تطوير دون أدنى شك إ تحتاج لكن إذا ما أردنا تطبيقها في دول أخرى فهي

 ،ن يطبق اليوم في سوريا والعراقال يمكن أ 5292ما طبق في لبنان عام . أوضاع هذه الدول

ضمن منطق المكونات أن يشاركوا في السلطة  لجميع حتسميجاد صيغة من المهم إ ولكن

مر دم حصرية الدولة المتالك السالح أما قيل حول عإن . وتحت مظلتها الرشيدةالحوكمة 

وهناك فرق بين الحق الذي تمنحه الواليات المتحدة للفرد بأن يمتلك  وخطير جدا ، خطير

لها امتدادات عابرة  بيد جهة منظمة وبين أن يكون هذا السالح الخارج عن الدولة سالحا   سالحا  

شيء آخر، وال يمكن أن تقوم دولة إال إذا  السالح المنظمالفردي شيء و إن السالح. للحدود

كان حق استخدام العنف كوسيلة لتطبيق القانون محصورا  بيدها وإال عدنا إلى منطق شريعة 

طي القوة نه يعيلغي الديمقراطية أل أمر عن الدولة مشروعا   الخارجن يصبح السالح أ. الغاب

 ."ات الوطن األخرى كما هو حاصل اليوم في لبنانعلى حساب مكون تلكهلمن يم

 ".أعتقد أن الحديث ابتعد عن موضوع الجلسة" :هاني فحص -

 

 :وفي معرض اإلجابة قال المتحدثون

فكيف نعالجها؟ أمامنا طريقان،  المشاركةمساواة والمشكلة من الدول العربية تعاني " :ةمسر  

أو أن نستقي من التراث  رافية تكون لدين معين،جد مساحة جغإما اعتماد الصهيونية أي أن نو

 فقط الطائفية ليست مشكلة لبنانيةإن . تطويرهنعمل على دارة التعددية والعربي اإلسالمي في إ

، وال يمكن ألحد في العالم بشكل أعرج من معالجتها ولولبنان ، وتمكن مشكلة عربيةهي بل 

الدولة والدولة الوطنية والسالح، ال  مسألةة إلى بالنسب. العربي أن يزايد علينا في هذا المجال

كثيرة  دول تظهر قوى أخرى لتشاطرها الحكم واإلدارة وأحيانا  مع ضعف ال بد من اإلشارة أنه

 ".تتغلب عليها

وأكرر أنها مختلفة كليا  عن  ،قصائيةالسائد اليوم هو الطائفية اإل الطائفيةنمط  عتقد أنأ" :كيلو

لبنان سابقا  والتي قامت كما قلت على الحرية والديمقراطية واالنفتاح على  الطائفية التي عرفها



م واستبداله بالتوازن خراج العنف من المجال العاالدولة الحديثة قامت على فكرة إ. اآلخر

واالستقرار، لذلك ما قيل عن ضرورة إيجاد مقاربة جديدة لبناء الدولة تقوم على عدم 

 ".هو خروج عن السياق التاريخي لبناء الدولة وعودة إلى الوراء حصريتها في امتالك السالح

دارة التجربة اللبنانية في إ ، تعتبرالتاريخيةمن الناحية : توقف عند نقطة واحدةأ" :داوود

إال أنها على . "وستفاليا لبناني"ا بـيمكن لنا تسميتهو ،التعددية وخلق مساحة لحمايتها نادرة

معترفة منذ البدء  بدأت من الخاص لتشكيل العام نها تجربة العراق،خالف التجارب العربية وم

من الدولة إلعادة  بدأوا: كليا   نقطة معاكسة من انطلقوا العراقالدول العربية وبينها  .بالتعددية

ا تفشل الدولة يتم تسييس الهويات، عندم ألنهاليوم بايجاد ناظم نحن مطالبون . نتاج ما تبقىإ

بطبيعتها مجتمع  القبيلة. خرى ال تنتج بجوهرها سياسةكل الهويات األ ،ةبليالق الهوية عداوفيما 

 ".للناس وبالتالي تمثيلدارة مصغر يوجد فيه إ

وعيوبها التي  السلبيا  الناتجة عن الصيغة اللبنانيةما هي "تحت عنوان بدأت الجلسة الثانية 

حسن الدكتور  بالمتحدثين فيها وهم يحتبتعريف  "يجب تفاديها في كل من سوريا والعراق

في واشنطن  "ميدل إيست ألترناتف"ومدير أول في  "معهد الشرق األوسط"باحث في  ،منيمنة

 في ستراتيجيةس المجموعة العراقية للدراسات االرئي ،واثق الهاشميالدكتور  ،العاصمة

دى االقتصاديين اقتصادي وسياسي سوري، رئيس منت ، وهوسمير العيطة، واألستاذ العراق

 ."ةالنشرة العربي -لوموند ديبلوماتيك"العرب ورئيس التحرير والمدير السابق ل

ن كيا: ن من أكثر من كيانوهو مكوّ  مركب بالقول إن النظام السياسي في لبنان منيمنةبدأ 

وب وكان المطل، دولة لبنان الكبير عالنعاما  مع إ 21بدأ قبل  الدولة الحديثة أي الوطنية الذي

سار لبنان . طر تمثيليةعن مجتمعها عبر أ ةرتصبح معبّ االمتثال للنظام العالمي لهذه الدولة من 

قائم على عالقة ال قطاعيالكيان الثاني هو الكيان اإل. ولةلدا بخطى متعثرة نحو تحقيق هذه

ماء زعتماهت هذه الظاهرة مع النظام اللبناني عبر مجيء ال، وله ينمحلية بين الزعيم والتابع

هذا النظام . زبائنيةصبحت العالقة بين السياسي والمواطن تقوم على الإلى السلطة بحيث أ

والجميع في لبنان  ،تداخل في لبنان مع نظام الدولة الحديثة مرفوض عالميا  ال قطاعياإل

كما : "وتابع. م قام على الصيغة الطائفيةنظاالتداخل  هذان نتج عو. متواطئ في هذا األمر

بل الهوية الوطنية هي  واقعناالهويات الفئوية والعابرة للحدود ليست طارئة على  سابقا ، شرتأ

لى حد نجحت إ: بمكان وفشلت بأمكنة أخرى األحدث وهي التي طلب منها أن تتمأسس فنجحت

مع  ال يتضارب بالضرورةن الشعور القومي وكما أ. "ما في لبنان وفشلت في سوريا والعراق

ذا وشيطنتها إ ال حاجة الى تسفيه الطائفيةف"معه أيضا ،  لطائفية، ال تتضارب االشعور الوطني

قطاعي اختبأ خلف الطائفية وأضاف أن النظام اإل. "لم تكن تتضارب مع الشعور الوطني



كيان ثالث  برزقطاعية، زدواجية بين الدولة الحديثة واإلمن خالل هذه اإلكصيغة محاصصة، و

نموذج ل وهو مماثل ،بالمعنى السلطاني للكلمة (الوالية) اإليالة وزه وهولبنان ال نستطيع تجا في

هذا ما يحدث اليوم في لبنان مع (. السلطنة والواليات)سالم بعد ظهور اإلالتي اعتمد الحكم 

. بالطائفية ةحزب هللا هو إيالة متنكر: ووجود عسكري لحزب هللافيه وجود إيالة ايرانية 

طر التدخل في األنظمة مختلفة خارجية بتاحتها ألائفية بل في إبالط ليست شكلة في لبنانالم

تتيح المكان فهي ، هذا األمرألبعاد عندما تطبق المحاصصة دون وعي "وقال إنه . المحلية

 ."اللباس الطائفيبوالعابر للحدود والذي يتقمص جنبي والتأثير المتجاوز للسلطة للتدخل األ

وقد  لم تكن الطائفية حاضرة في العراق 5112داية أنه قبل عام الكالم مؤكدا  ب الهاشميأخذ 

 العرقية دا  إلى مبدأ المحاصصةامع مجلس الحكم االنتقالي الذي تشّكل استن زرعت بذرتها

من باب أن الدول التعددية الكثيرون طرح طائف عراقي  ، حاول5112بعد العام . الطائفيةو

وتحدث عن أوجه شبه ثالثة بين الحالة اللبنانية . نانيةخصبة لتطبيق الصيغة اللب تعتبر أرضا  

وقال إن . مبدأ المحاصصة والتدخل األجنبي وسوء تمثيل المكونات: والحالة العراقية وهي

حجم التأثير الخارجي على المشهد السياسي  العراق ولبنان، هي األخطر في كل منالقضية 

لمواطن تنتهي مع انتهاء يوم االقتراع وإقفال العالقة بين السياسي واولفت إلى أن  .الداخلي

وكل حزب سياسي لديه  تهاارعلى قرالصناديق ليبدأ بعدها تأثير االعتبارات العابرة للحدود 

 .سياسة خارجية تتوافق مع تبعيته الخارجية وهي سياسة مختلفة عن السياسة الخارجية للدولة

مبدأ  واعتماد تمثيل المكونات،سوء ضية اني منها هي قعالتي ن المشاكل األخرى"وأضاف أن 

 ه بعكس الدستور اللبناني، علما  أن دارةكل مستويات اإلبلغت  حيثالمحاصصة الطائفية 

التجربتان فشلتا . والخطأ ظاهر ونحن مستمرون به دستورنا ال يوزع المناصب وفقا  للطوائف،

مراء الحرب يقفون تلفت حيث أن أالمشكلة الثالثة هي في السالح الم. "مدمرة انتجتا حروبا  و

 .الدولة وهناك فشل كبير في بناء دولة المؤسسات قيام في وجه

في لبنان هو الحريات ن يوجد مداخلته باإلشارة إلى أن أهم ما يمكن أ العيطةاستهل 

 لى الخوف علىإ يدفعنا ه، وما يحصل اليوم فيفترة طويلة وتمسك اللبنانيين بهاواستمرارها 

 هل الصيغة: من األسئلة التي اعتبرها جوهرية ا  طرح عددأن أود أ: "وتابع. ياتالحر هذه

ر المنظومة تغيّ أن ؟ هل كما قيل هل الصيغة تسبق الكيانو اللبنانية صالحة لكل زمان ومكان؟

 ".االجتماعية واالقتصادية في الوطن ال يحتم تغيير المنظومة السياسية؟

 ففي حين قامت في. كان مختلفا   بنان وسوريا والعراقفي كل من ل تأسيس الدولوأوضح أن 

لذلك نرى أن النخب الحاكمة لم  .العكس في لبنان حدثعلى تقوية السلطة  سوريا والعراق

نها لم تعرف كيف تدير المناطق في ألزمة واعتقد أن البالد دخلت في أ" ،نفسهاتتغير وبقيت 



واألمر نفسه ينطبق شعور جنوبي  مثال   ناكالدولة راعت الجنوب لما كان ه أن لو. األطراف

إلى هذا، نرى أنه على . إهمالها لها ثمندفع اليوم الدولة المناطق في األطراف ت  . على الشمال

 . "األمن القومي ولماهيةال يوجد في لبنان تحديد لمن هو العدو  عكس سوريا والعراق

أن ة يهم نخب المدينكان  ،ألوليفي المرحلة األولى من وضع الدستور السوري اوأضاف أنه 

قطاعية قصت النخب اإل، جاءت نخب الريف وأفي الخمسينات. الدستور منفتحا   يأتي

 أنشأتالدولة السورية األولى هي التي . رمزا  لها حافظ األسد وشّكلواالقتصادية وحكمت 

ظاهرة وهذه  بعد ذلك أن يحكموا، رادوافتعلم أهل الريف وأ ،وأسست للخدمات المدارس

اإلسالم ب التي جاءتالموجة الثالثة هي موجة ريف السهل . طبيعية تحصل في كل الدول

 . السياسي

عطاه الدستور اللبناني للمصالح في سوريا ولكن ليس بالمعنى الذي أ موجودة طائفيةوأكد أن ال

النها تظهر وهذه المسألة أساسية . الدولة في سوريا كانت أقوى من المصالح الطائفية. الطائفية

 وأقلية سنية أكثرية وهناكفي سوريا قامت أنظمة سياسية على أساس طائفي  .دور الدولة

بين  هوفيما العراق  واألمور تختلف،هناك توازن ما بين الطوائف ففي لبنان  أماعلوية، 

أعتقد . لم يكن يوجد طائفية ثم ظهرت من باب المحافظة على حقوق مختلف المكونات: البينين

 تعد درسا   تجربة الشهابية في لبنان والتيالر بأن نعيد التفكي علينافي ظل األزمة الحالية  هأن

 .يمكن أن نستقي منه دستوريا  

 دوما   لبنان كان. خرىبما يحصل في الدول األ وهي التأثرهناك ناحية أخرى مهمة : "تابعو

سوريا اليوم تغيرت ولم . اروخصوصا  دول الجو يتأثر بالتقلبات التي تجري في الدول األخرى

في سوريا ومصر بل انتقل  الثقللم يعد : تعد البلدان العربية بنفس الصيغة كما كانت من قبل

 ،صبحت هشة بما فيها لبنانكل الدول المتوسطية أ .العراق لم يعد ينتج شيئاإلى الخليج، فيما 

الهشة  كل عناصر الدولة. االقتصادي الذي كان يلعبه لبنان وباتت دول الخليج تلعب الدور

يتحدثون في لبنان " .للحؤول دون انفجار البلد يبذل أي جهد حدا  ن أموجودة في لبنان وال نرى أ

وال أستطيع أن أفهم  عن المشاركة في إعادة إعمار سوريا وهم عاجزون عن تأمين الكهرباء

عتقد ال أ .ريخ الحديثالتي تشهد أسوأ حرب في التاهي ، كيف أن سوريا تمد لبنان بالكهرباء

ألنه ال يمتلك شيئا في  ال سيما سوريا، أنه بمقدور اللبناني اليوم أن يقدم شيئا للدول المجاورة

هو "يبقى الخوف، كل الخوف،(". Consultants)األساس اللهم إال حفنة من المستشارين 

 . "يةلى التطورات الداخلية والخارجمرارية الصيغة اللبنانية بالنظر إعلى است

 



 :طرح  األسئلة والمداخزا  التالية نقاشالفي جلسة 

وجدت وهي أمر واقع في لبنان وأ "يحابا  وإ سلبا   اللبنانية نتحدث عن الصيغة" :هدى الخطيب -

السياق . حتى وصل الحد إلى اعتبار لبنان رسالة المجتمعمكونات مختلف تفاعال  بين و ا  تنوع

وهي تجربة  ،ع ال بد منه إلى تجربة الرئيس فؤاد شهابصلنا من الصيغة كواقوالتاريخي أ

عن الديمقراطية التوافقية التي نشأت  اعتقد أن. قامت على المأسسة أي تكوين المؤسسات

قيام زالة الطائفية السياسية والذي نص على إ لى الطائفومن ثم إلى الحرب الصيغة أوصلتنا إ

حاولة فشلت بسبب مهذه ال .الطوائف إلى دولة مدنيةالدولة المدنية، أي التحول من دولة متعددة 

 ."الخوف من اآلخر والتدخالت األجنبية

حول الفيدرالية  نظر في لبنانالهات وج تتعدد: خوة العراقيينلدي سؤال لأل" :ملحم شاوول -

 ."؟في العراق للتجربة الفيدرالية خوةما هو تقييم األ. كزية الموسعةوالالمر

ن يقول إن النظام اللبناني أنتج الحرب والبعض اآلخر يقول إ البعض سمعت" :فياض منى -

النظام اللبناني ال يقوم على : أسمحوا لي بتوضيح أمر. في األساس هي الفساد مشكلة لبنان

. نيعطي حق الفيتو ألي مكوّ وال  ،أو على ما درج على تسميته بالديمقراطية التوافقية التوافقية

 أشار إليهما شيحا أن لميشال سبق وهو واقع بين فكين الخارجمن وط لبنان اليوم لضغيتعرض 

تأثيرات الخارج على بدأت  .ا  عدو ا  نظام هشمالدولة عدوة وفي  لبنان إن في جنوبقال  عندما

عام  عليهاتفاق القاهرة  فرضمع إليه ومن ثم  الفلسطينيين ولجوء 5291حرب لبنان مع 

ية الوحيدة في العالم العربي فلجأ إليه المعارضون ، إضافة إلى كونه مساحة الحر5292

أشبه بخلية نحل ال تستكين كان في خالل الستينات والسبعينات ، والسياسيون من كل أرجائه

هذا  .الحركة فيه ويضم مجموعة من التوجهات السياسية المتقاربة حينا  والمتضاربة حينا  آخر

لنظام إنه ترك للو  .مع ما يعني ذلك من تدخالتاألمر جعله وجهة الستخبارات أكثر من دولة 

 واللجوء العربي المعارض، الفلسطيني اللجوء عبء فرصة ليتطور بشكل طبيعي دون اللبناني

عندما أرخت الحرب أوزارها ووضع اتفاق الطائف، لم تسمح . اندلعت فيه الحرب كانتلما 

 ل ألنه أساسا  لم يطبق حتى نتمكن منناني فشال نستطيع القول إن النظام اللب. سوريا بتطبيقه

على  ن الفسادله إ نقول( حزب هللا) األساسية ن الفساد هو مشكلتناإاليوم من يقول . تقييمه

 . "لوضع اليد على لبنان إال ذريعة ت ستخدمهو اليوم ما  عالته

. شارينحفنة من المستلسنا سوى أن لبنان سيزول وأننا ب عيطةالاألستاذ  نابشر" :سامي حداد

وللبنان واللبنانيين  خصوصا  في حضور رئيس سابق للجمهوريةالتهجم على لبنان  نرفض هذا



الفكر والثقافة والحضارة وهم من بصمات حميدة في كل أرجاء العالم العربي، فهم من صدروا 

 ."مقموع باحث عن الحرية لعمروا الخليج وهم من فتحوا أبواب بلدهم لك

نتكلم اليوم . نإلى النصف المآلالنظر دوما  علينا  أن في بداية حديثي قلت ":لالجمي   الرئيس

االعتراف وعلينا  بالدنافي  مطلق وإيمان لدينا ثقة كبيرة ،وكلبنانيين ،بحرية وصراحة وصدق

التي مرت علينا وما زالت تعصف بنا وتعود في قسم كبير  زماتمن كل األرغم على النه أ

ستاذ سأل األ .مرجعنا وخشبة خالصنا يبقى الدستور اللبناني هو ة،منها إلى التدخالت الخارجي

في الحقيقة ؟ ماذا يمكن أن يقدمه لها مستقبال  وعطى لبنان إلى سوريا سؤاال  حول ماذا أالعيطة 

ما قدمه لبنان إلى العالم العربي حول جردة تقديم ريد ال أمتلك جوابا  على هذا السؤال وال أ

ما عتحدث أريد أن أ. ة على األصعدة كافة من ثقافية واقتصادية واجتماعيةومساهماته في التنمي

له ما له من سيادة واستقالل  ،منذ البداية لم تقر بلبنان مستقل عنها فهيعطته سوريا للبنان، أ

من  سوة بأي دولة من دول المجموعة الدولية وعليه ما عليه من التزامات دولية انطالقا  أ

حركت سوريا المعارضة اللبنانية ووقفت إلى جانبها ضد الرئيس  5225م عا. مصالحه العليا

تأجيج ثورة  تدخلت مباشرة في 5221عام . 5222عام  القطيعة كانتبشارة الخوري، و

وجاء بعد  5292وحاولت منع انتخاب الرئيس شهاب وأغلقت حدودها مع لبنان عام  5221

ة الوصاية السورية التي انتهت سميه حقبنالحرب األهلية وصوال  إلى ما  دورها في ذلك

 ،في كل االغتياالت األخرىواضحة وبصماتها  5112رفيق الحريري عام اغتيال الرئيس ب

. إبني بيار أكبر شاهد على هذه الفترة البشعة من تاريخ لبنان وتاريخ العالقة بين البلدينويبقى 

اهمتها في تصدير حزب هللا إلى ة عن الدولة ومسإلى ذلك رعايتها للجماعات الخارجيضاف 

في الحقيقة ال توجد أزمة في لبنان إال . لبنان وتقويته عبر تأمين طريق لتزويده بالسالح

 ".وبصمات سوريا الوسخة ظاهرة فيها

وتوسيعه وهذا الكيان  دى الى تطوير الكياناللبنانية أتطوير الصيغة إن " :فحصمصطفى 

غائب في سوريا حيث الغلبة للسنة ي طائفة وهذا لبة ألفي لبنان ال غ: تفاق الطائفانجز ا

ن في وفي مفارقة تاريخية، ألول مرة تشعر األغلبيتا وغائب في العراق حيث الغلبة للشيعة،

من لبنان  لى العراقر إدّ ما ص  . ي شهدناهلى العنف الذأنهما في خطر ما أدى إسوريا والعراق 

اعتقد  .نظام استبداديمجرد لم يكن دولة بل  5112العراق قبل  المحاصصة، علما  أن آفةهو 

، أوال بسبب تاريخ القمع في كال في سوريافي العراق و الصيغة اللبنانيةأنه ال يمكن تطبيق 

 ."قلية في كل منهماوجود أكثرية وأ بسبب البلدين وثانيا  

كير كقوله اليوم الذي يتحفنا دوما  بما هو جديد ويحث على التفمنيمنة . شكر دأ" :عليا منصور

، وهذا في الواقع األصل في منطقتنا هو االنتماءات الفرعية والطارئ هو االنتماء الوطنيأن 



في الحقيقة . ن الدولة في سوريا أقوى من الطوائفإستاذ العيطة ختلف مع ما قاله األأ. صحيح

لمؤسسة عطاء اوجزء كبير من ثبات الحكم يكمن في إ ،الدولة في سوريا تساير الطوائف

ا هذ إجرام وال أدري إذا كان في قولي إن ،السوري نظام مجرم النظام. الدينية هامش واسع

 .ة للبنانيينانوعا  من المواس حق لبنانجرامه في أفظع من إ النظام في حق سوريا والسوريين

بنانية وأنوه هنا بشكل خاص بالصحافة الل ،ما قدمه لبنان لكل العالم العربيال يمكننا أن ننكر 

 ". التي علمتني كيف أفكر

ن ، وأعتقد أكن كل محبة للشعب السوري ولدي عالقة وطيدة مع العديد منهمأ": لالجميّ الرئيس 

والحفاظ على  المتبادل ن يكون ضمن االحترامالعالقة بين البلدين ضرورة على أ تعزيز

 ."الدولة

ستاذ العيطة في انتقاده للبنان يأتي في األما قاله أعتقد أن ":حمد فتف لواير والنائب السابق أا

 .، وعلينا االعتراف أن العديد منها يشوبهاسلبيات الصيغة اللبنانيةسياق عنوان الحلقة وهو 

نشهد اليوم انهيارا  اقتصاديا  وماليا  وتفشيا  غير مسبوقا  للفساد، ومع ذلك ال نرى أي تحرك في 

لفساد مؤسسة قائمة بحد ذاتها على ابات . نقابيةالشارع بسبب تأثير الطوائف على الحركات ال

لدينا شوائب في الفساد يطال كل المجاالت و. "لي ا  بعتصبح تاارتكب كي أحميك و"قاعدة 

اليوم نحن خائفون ولدينا خنوع لم  .وسالحنا الوحيد هو عدم الخوف، مشاكل عدةونظامنا 

 . "نشهده من قبل

ما نه لم يطبق لكي نعلم ، ولكن المشكلة أالطائفتفاق اهناك ثغرات في ": العميد خالد حمادة

نا عجزنا عن بناء الصيغة اللبنانية على المحاصصة الطائفية ولكنقامت . شوائبه الفعليةهي 

دولة حديثة تقوم على المؤسسات حتى أن اللبنانيين لم يكونوا موحدين حول إيمانهم بأن لبنان 

طبقة من المثقفين وتطور الريف ولم يجد  ألولىأنشأت الجمهورية ا. هو وطن ووطن نهائي

في لبنان اليوم ميزان . 5292ما أدى الحقا الى االنفجار عام  ،الصيغةضمن هذه  نفسه ممثال  

 ". قوى جديد قد يتسبب في انفجار هذه الصيغة

ن الصيغة تقوم على احترام اإلنسان واحترام الطوائف حسنة النظام اللبناني هي أ":منير رحيم

 . "عضها بعضب

 :وفي معرض الرد قال المتحدثون

غياب إن . 5112ه لم يكن هناك طائفية في العراق قبل عام نال نستطيع القول إ" :منيمنة

عندما  خصوصا   كثيرة على وجودها األدلةو بسبب القمع ال يعني أنها غير موجودة،الطائفية 



 5112القول إن أحداث عام . نصريةالدولة العراقية نحو ممارسات طائفية ع انزالق ننظر إلى

ما . ا  باألصلما كان موجود فقط فضحت فهيهو قول غير دقيق،  للفئوية في العراق تسسأ

الوطنية هو فشلنا جميعا في بناء الهوية  ،العتبارألخذ بعين االصيغة اللبنانية صالحة ليجعل 

سرائيل ولبنان هما ناتج إ .ت كتطوير لنظام الملل العثمانيجاءغلفناها بهوية طائفية التي 

 ". ، األول تطور فيما الثاني لم يتطورعثماني

ن ألفي العراق  ها فشلتلكنم مهم يخفف عن الحكومة االتحادية، الفيدرالية نظا" :الهاشمي

 . "ا  ا  بل كان ديكتاتورصدام حسين لم يكن طائفي. االقليم بدأ يتصرف كأنه دولة

 لتي تهدد لبنان وهذا بسبب خوفي علىعن الخطورة اسيء فهمي عندما تكلمت أ" :العيطة

، لكنني قلت إن قصد االستفزازلم أ. الحرية الوحيدة التي ننعم بها في العالم العربي مساحة

عادة وريا للخروج من أزمته االقتصادية أمر على اللبنانيين إعمار ساعتماد لبنان على إعادة إ

قي إذا أهملت بعض المشاكل وأهمها إهمال األطراف لبنان في خطر االنفجار الحقي .النظر فيه

ال يوجد  ولكن ال يوجد طوائف، بمعنى أنهفي سوريا هناك طائفية  .التي تشكل قنبلة موقوتة

ال يوجد زعامات  لكن،عن الدولة ويوجد علمانيين كما يوجد علمانيين طائفيين ةمستقل كيانات

سوري أساء إلى لبنان لكنه أساء الينا كسوريين النظام ال. فيما األمر مختلف في لبنانطائفية 

 . "ساء ألي شخص آخرأكثر مما أ

 

، أنطوان صفيروتحدث فيها الدكتور  "حتماال ملخص وا"بدأت الجلسة األخيرة تحت عنوان 

 .في القانون الدوليوأستاذ في بيروت وباريس محام 

ألن الندوة كانت غنية  سأحاول تلخيص ما قيل وما نوقش، واألمر ليس سهال  : "صفيرقال 

ن النظام اللبناني يقوم على إن الطائفية هي علة وأنا لست من هذا الرأي، أل قيل اوال  . هاتيبجلس

الدستور . إلدارة التنوع جاء لى الطائفية فهو، أما ما يحتويه من تلميح إمعانيهدستور مدني بكل 

فهو غير  ينة كالفيدرالية وغيرهانظمة معأما الخوف من أ. من أي دين ستلهماللبناني لم ي  

، كما أن الالمركزية ضرورة مر آخر، وهذا أرتبط بما كان يحكى عن التقسيمنه يمشروع أل

، ال بد لنا من العودة عندما نحلل نظامنا السياسي من زاوية تقييم الصيغة. كد عليها الدستورأ

ك اليوم مع كل ما مر به لى الظروف التي جاءت بها وال نستطيع ذلإلى الصيغة األساس وإ

 .لبنان



الحكومة . قادتها كالرئيس شهابالصيغة اللبنانية ليست مثالية لكنها جيدة بدستورها وبعض 

وخبراء وليس من سياسيين وأدخلت  خصائيينتشكلت من أل عهد الرئيس الجميّ األولى في 

في لعديد من الشركات لسمح األفشور ما  التحكيم إلى النظام القضائي اللبناني كما أدخلت نظام

. تغيير النظاموليس ل اقراءة في الدستور لتحديثه إلىالصيغة اللبنانية تحتاج . لبنانب العمل

يوجد في  ال هنال يوجد أي آلية لمواجهة عدم تشكيل الحكومة أل مثال  )نحتاج الى قوننة المشاكل 

ول السلطة في جميع تتميز الصيغة اللبنانية بتدا. (هذا الموضوعنص حول  الدستور أي

على الرغم من شواذات ، ويبقى هذا األمر القاعدة المعمول بها حوال ومهما كانت الظروفاأل

إضافة إلى  ،الشمولية انعدامتعايش مكوناته وتعدد اآلراء و أيضا   تعني الصيغةو .التمديد

ذ إلى لبنان، حرب عع هلية هو في الواقالحرب األبا يسمى وم. يكن ا  بحقوق اآلخر أي اإلقرار

 ". وتحولت إلى الطابع العنفي عندما تدخل الخارج زمات ذات طابع سلميكانت األقبلها 

 :بالمقارنة مع سوريا والعراق: "وأضاف

 .لى طائف يشبههاحتاج إسوريا ت -

بين عدم القدرة على تطبيقها والحس الدفين الفيدرالية في العراق مأزومة اليوم ألنها تعيش  -

  .بوطن واحد

شفافية الخالق وألا تاجه البالد الثالثة هوحوما ت حكام المسبقة،أخيرا  علينا استبعاد األ

وكل  الجديدة، فكارعصري ال يخاف التطور وال يخاف األتماعية ونظام جمحاسبة وعدالة االو

 ". ذلك ضمن ما تقتضيه مصالح الشعب

 


