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  التقرير 

ضمن سلسلة الحوارات اإلفتراضية حول شؤون الساعة على األصعدة االقليمّية والدولّية 
مالمح : لبنان” :التي ينّظمھا بيت المستقبل، عقدت ثاني حلقة حوار افتراضية بعنوان  واللبنانّية

على  “بيت المستقبل” وذلك على القناة الخاصة لمؤسسة “ سلطة مستجدة وخواء المعارضة
ورئيسھا والوزير  “بيت المستقبل”مؤسس الجميل أمين شارك في الحوار الرئيس. موقع يوتيوب

أدار الحوار المدير التنفيذي . سارة اليافي ، والناشطة السياسية السيدةروجيه ديب  السابق
  .سام منسى األستاذ  “بيت المستقبل” لمؤسسة

بالمشاركين، اشار الى ان الحلقة ستتناول الوضع السياسي اللبناني ال سيما  منسىبعدما رّحب  
  .األوضاع المستجدة على كل من الُصُعد السياسي واالقتصادي والمالي

الموضوع السياسي المستجد والدخول في مرحلة جديدة غير الكالم متناوال   الجمّيل  أخذ الرئيس
مسبوقة في الحياة السياسية اللبنانية ال سيما بعد الكلمة التي ألقاھا رئيس الحكومة حسان دياب، 

. ما يحصل اليوم كان متوقعا منذ فترة طويلة وھو استمرار للسياسات المتبعة حتى اليوم” وقال
ذ عھد الرئيس فؤاد شھاب، قدوة على صعيد الممارسة كان النظام اللبناني خصوصا من

والحوكمة في العالم العربي، وذلك من خالل إنشاء مؤسسات أسست لوضع لبنان في مسار 
الدول الحديثة وعززت الحوكمة الرشيدة، ومنھا مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي 

لكن ومنذ اتفاق الطائف، شھد . ماروالمجلس التأديبي وديوان المحاسبة ومجلس االنماء واالع
فتعطل دورھا وُرمي . تفككا النظام اللبناني كما المؤسسات اللبنانية الضابطة لإليقاع الرسمي

ومن ظواھر ھذا الواقع أنه من المفترض أن يحدد الوزير سياسة الدولة . لبنان الى المجھول
حاَسب الوزير سياسيا في مجلس من المفترض ان ي. وسياسة ادارته وأن ينفذھا المدير العام

النواب، أما المدير العام، فيخضع باستمرار لرقابة المجلس التأديبي وديوان المحاسبة والتفتيش 
الذي يجري في الواقع ھو أن . المركزي، وھو ال يعين إال من خالل مجلس الخدمة المدنية

تحديد السياسة واإلدارة الوزير ومستشاريه يمارسون كل صالحيات المدير العام ويتصرفون ب
ذلك التفكك أدى تدريجيا إلى تفلت البلد والى الفوضى . العامة بمعزل عن أي رقابة ومحاسبة

كما أنه شجع . على صعيد اإلنفاق الذي اصبح من دون حدود وضوابط واي حساب او محاسبة
تحيل ألي دولة ان من المس. الفساد واالنفراد في الممارسة الرسمية، ووصلنا الى ما وصلنا اليه

واالخطر ھو . تستقر بمعرض فكفكة الحوكمة الرشيدة، وھذا الفراغ أدى إلى الضياع واإلفالس
أنه ال يمكن تحديد المسؤول ألن كل الوزارات تصرفت على ھواھا وليس ھناك معيار 

  “ .المحاسبة



، ٢٠٠٥قبل العام”:ديب  وحول وجود ناظم ومقرر للحياة السياسية في لبنان، قال الوزير السابق
وبعد ذلك اصبح حزب هللا ناظما او مقررا مستقال في الشؤون التي . كان الناظم ھو السوري

تھمه مثل العالقات الخارجية والصراع مع اسرائيل والصراعات االقليمية وكل ما يتعلق 
التنظيم مثل االقتصاد و) والتي تفتقد أي حكم(بسالحه وأمنه، لكنه مشاھدفي المواضيع األخرى 
اي ان حزب هللا مقرر في بعض االمور، . السياسي والمواضيع التي تتعلق باالدارة اليومية

مشكلة لبنان ال تكمن فقط في سيطرة حزب هللا . منظم في بعضھا، وشاھد في البعض اآلخر
على جزء كبير من القرارات االقتصادية والسيادية والخارجية، لكن ايضا في الفراغ وعدم 

لبنان يشكو من مثلث صعوبات كثيرة ويجب العمل على . ٢٠٠٥على الحكم منذ العام  القدرة
 ١٩٩١ونظامه السياسي منذ العام) الحياد ضروري(لعنة الموقع : ھذا المثلث إليجاد حلول

باختصار، أظن ان وضع لبنان معقد جدا ). تغيير الطبقة السياسية وتجديدھا(وممارسة حكامه 
   “.من سيطرة حزب هللا ومن عدم القدرة على الحكم ويشكو في الوقت نفسه

المشاكل االساسية التي ادت الى افالس الدولة وإلى “واعتبرت ان   اليافي  خذت الكالم الدكتورةأ
الطائفية التي تؤدي . الوصول الى ھذا الوضع المزري ھي الطائفية والزبائنية والفساد والجھل

الزبائنية وھي عكس مفھوم بناء الدولة، سمحت ان  .الى الخوف، سمحت الوالء الى الخارج
الفساد المتمثل بالتوظيفات . يكون لبنان شركة مساھمة يستفيد منھا السياسيون واألحزاب

السياسية والصفقات المشبوھة ووضع اليد على القضاء والتمويل غير المحدود لنشاطھم 
الجھل، وھو االخطر، . دولةالسياسي والشخصي، اعطى الضوء االخضر للسياسيين لنھب ال

الذي يجھل أسباب (وجھل الشعب   )فھو جاھل وغير قادر على الحكم(يتمثل في جھل الحاكم 
فالشباب ليسوا على اتفاق حول مطالبھم لكنھم يتفقون ). الخلل والفشل ويجھل طرق محاربتھا

إلنتاج قيادة  على الثورة تنظيم صفوفھا. على ضرورة محو ھذا النظام االوليغارشي الفاسد
يجب ان تسقط ھذه المنظومة التي تعيش على . ولمباشرة اإلعداد لبرنامج دولة مدنية حضارية

  “ .تدمير المجتمع وإسكاته

وأّيد كالم ديب واليافي، تطرق الى وجود معارضة سياسية جدية  الجمّيل وبعدما وافق الرئيس
ولة، يجب اخذ العبر من عھد فؤاد شھاب، فيما خص بناء الد“: تستطيع ان توقف االنحدار قائال

الن ھذه الفترة كانت مرحلة إيجابية في تاريخ لبنان يجب االنطالق منھا لمعرفة الخلل الذي أدى 
الى تعطيل الدولة والحوكمة الرشيدة والسلم األھلي والنظام الديمقراطي المبني على المعارضة 

ية التي أدت إلى انتخاب الرئيس عون كانت فبالنسبة إلى دور المعارضة، التسو. والمواالة
آذار، مسألة  ٨و ١٤المبادئ سالح حزب هللا، قوى (تسوية مصالح ونسي الفرقاء كل شيء 
وتوقفوا عند مصالح آنية كونت سلطة احادية وھنا يكمن .) الفلسطينيين واالحتالل السوري الخ

لتسوية التي عطلت كل أنواع ودفع الفساد وفكفكة الحوكمة الرشيدة باتجاه ھذه ا. الخطر
نحن نراھن على المجتمع المدني وعلى الثورة، ونتبنى مطالبھا ألنھا ھي التي تشكل . المعارضة

المعارضة البديلة ونوعا من التوازن ودوراً فعاال؛ أسقطت حكومة وعطلت قوانين في مجلس 
ھذا الحراك الشعبي  ونعّول على. النواب، وأصبحت الحكومة تأخذ رأي الشعب بعين االعتبار

  “ .ان يتطور وينتظم ويصل الى قاسم مشترك ويتفاھم على المبادئ االساسية

   



عن دور القوى السياسية الخارجة للحكم في وقف التدھور وعن ضرورة   منّسى وبعدما سأل
اكثرية األحزاب المعارضة كانت في “ ان  ديب وجود رافعة سياسية للمعارضة، أجاب الوزير

فالتجربة في الحكم بين قوى المعارضة نفسھا لم تكن تجربة مشجعة، . فترة طويلةالحكومة ل
وھناك خالفات كبيرة فيما بينھم بموضوع ممارسة الحكم، وصلت الى عدم امكان تسمية رئيس 

ما يجمعھم ھي االمور السيادية، خصوصا سيطرة حزب هللا ومعارضة التيار الوطني . للحكومة
لكن اليوم، يتفق تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية على أنه . ورياالحر والسياسة تجاه س

فنحن امام معضلة كبيرة، وھي ان المعارضة . يستحيل اإلصالح من الداخل بالتركيبة الحالية
غير قادرة على الوصول الى الحكم، وعندما تمارس الحكم تختلف فيما بينھا؛ والمواالة قادرة 

وھنا تكمن الصعوبة اللبنانية، . كنھا ايضا تختلف في طريقة الحكمعلى للوصول إلى الحكم ل
لدينا . بغياب قدرة اّتخاذالقرارات وغياب قوى او تحالفات سياسية كبيرة لتفعيل برامج حكم مھمة

نظام محاصصة يوزع مصالح لكن ليس لدينا القدرة على صناعة برنامج سياسي جدي داخل 
قرأت بعمق “:واضاف“ .سبب، فقدنا السيادة السياسية واالقتصاديةولھذا ال. المعارضة أو المواالة

فكانت سيطرة . عن التجربة االيطالية في التسعينات، والمشابھة الكبير الذي يمر به لبنان
االحزاب عليھا كاملة وكان نظامھا قائما على المحاصصة والفساد وكان ھناك سلطة خارجة 

صوات التفضيلية في القانون االنتخابي التي أعطت تغيير الواقع من خالل األ. عن الدولة
  “ .أنصح بالتعمق في ھذه التجربة واستخالص العبر منھا إليجاد حلول للبنان. المواطن قوة

وحول انعدام او اعدام كامل للطبقة المتوسطة في لبنان بسبب عملية تبخر او تحول الودائع 
االفالس الذي “: قائال الجميل رية، علق الرئيسالمتوسطة والكبيرة الى حد ما الى ودائع دفت

وأول من يدفع ثمن ھذا اإلفالس . يحصل في المصارف ھو نتيجة التراكمات وفكفكة المؤسسات
ومع مرور . انا اؤمن بالثورة التي أصبحت حقيقة وتعبر عن واقع مجتمعي حقيقي. ھو المواطن

لمتوسطة، وتطور الوضع االقتصادي الوقت، سنشعر بالبطالة وبالفقر خصوصا لدى الطبقة ا
حتى جمھور حزب هللا سيقنع قيادته بضرورة . واالجتماعي سيؤدي إلى نزول اكثف الى الشارع
سترجع الثورة وتكون اقوى مما كانت وعلى . الوصول الى حل وطني لمعالجة ھذه األوضاع

داتھا وانصح بأفكار انا موجود فكريا كل يوم مع الثورة واجتمع مع قيا. القيادات مساعدتھا
أذّكر ھنا بالخيمة . من جھة أخرى، ال يمكن تجاھل البعد الخارجي لألزمة اللبنانية. لتنظيمھا

رمزيتھا مھمة، فقد اجتمع . ١٩٥٩التي اجتمع فيھا فؤاد شھاب وجمال عبد الناصر سنة 
دما اقتنع ، وحصل االجتماع عن)ورمزية ذلك ان احدا لم يتنازل لآلخر(الرجالن على الحدود 

عبد الناصر بأن ثورته فاشلة ومضرة بمصالح مصر، وعندما اقتنع شھاب بأنه يجب التواصل 
حبذ لو نخترع مفھوما جديدا لھذه الخيمة وتكون من . مع القوى االقليمية التي تؤثر على لبنان

. خليضمن اھتمام المفكرين بالثورة، ونتفاھم موضوعيا لتفكيك البعد الخارجي من البعد الدا
وذلك ليس باألمر المستحيل، خصوصا اليوم الن كل الدول مأزومة ال سيما التي تتدخل في 

ھذا وضعنا في لبنان اليوم؛ فليس بامكاني تجاھل . فھناك فرصة إلبداع منطق الخيمة. لبنان
الشيعي المتعاطف مع حزب هللا، كما انه ليس بامكانه تجاھلني ويجب ان يقتنع بضرورة التفكير 

  “ .نانيا من دون التناقض مع عاطفته لھذا أو ذاكلب

   



   

لبنان يسير في اتجاه مماثل للذي شھدته بعض الدول العربية في “الى مسألة ان  منسى ثم تطّرق
الخمسينات والستينات من عمليات تقييد تحويالت، من حكم ممكن ان يتجه الى بوليسي، الى 

  “ان بھذا االتجاه، أم أنه عصّي على مثل ھذه التجارب؟ھل يسير لبن. تقييد الحريات الداخلية الخ

ً “: قائال  الجمّيل  ورد الرئيس ھو عصّي بسبب . لبنان عصّي على ھذه األمور وصمد سابقا
فالشعب اللبناني، ومنذ مئات السنين، شعب متحرر ال يمكن . الفسيفساء اللبنانية والفكر اللبناني

أنا مقتنع بأن منطق الثورة ھو المنطق السليم . طبيعتهرده الى الخلف وھو منفتح ومتحررة ب
من جھة الدول الخارجية، أي قوة . اليوم وال مجال العادة اللبناني المتحرر والمنفتح الى قمقم

ستتورط وتغرق في األحوال اللبنانية؟ ومن الجھة الداخلية، الجيش وقوى األمن جزء من 
سنصل الى مرحلة ستعاني فيھا ھذه العناصر . واتبھمالشعب اللبناني، وھما يواجھان تدنيا فير

الالزمة وتدنيا في قدرتھا الشرائية والوضع االجتماعي، وستكون بالتالي عنصرا أساسيا 
  “ .لمحاولة إيجاد حل إيجابي العادة بناء الوطن وإعادة فتح األفق على مسار ديمقراطي حر

تشارك الرئيس الجمّيل رأيه، وتطرقت الى الجوع انھا  اليافي وحول الموضوع نفسه، قالت
ھذا أمر جديد على اللبنانيين والعالم العربي لم “: الذي سيصيب اللبناني من الطبقة المتوسطة

يھمني ان اقول انه بالرغم من انھيار الدولة المالي، على االخيرة لعب . يعش أزمة مماثلة
يمر بھا الشعب اللبناني، ويجب ان تقدم دعما  دورمھم في األزمة االقتصادية والمعيشية التي

اللجوء الى البنك الدولي او الى صندوق . من الشعب% ٥٠للطبقة الفقيرة التي تمثل اكثر من 
ھذه الحكومة تساھم في إعادة إنتاج . النقد ممكن ويجب ان تقدم الدولة مساعدات بطريقة شفافة

  “ .النموذج السياسي االوليغارشي نفسه

على اللبنانيين معرفة أن الدولة ال يمكنھا . ال أشارك الجمّيل واليافي تفاؤلھما“: ديب وقال
خمس دول عربية تلقت مساعدات من صندوق النقد الدولي بسبب كورونا، . مساعدتھم وحمايتھم

لبنان فاقد لسيادته االمنية واالستراتيجية . لكن الحكومة اللبنانية لم تقدم حتى طلبا لذلك
كما أشار الرئيس الجمّيل، نحن دولة في اعادة التكوين . ادية والمالية واالجتماعيةواالقتص
البلد مستمر، والحلول لعدم إيذاء ودائع المواطن ليست بعيدة، ولكننا لسنا في خطة اعادة . الكلي

  “ .ھيكلة الديون، بل خطة اعادة ھيكلة االقتصاد والنظام السياسي

في إمكان الثورة خلق شراكة مع الدولة، وبالتالي أن تكون “مقتنع بأنه قائال انه  الجمّيل ثم ختم
وسندخل بالتالي مرحلة جديدة وننطلق إلى . محاورا جديدا باسم لبنان لدى المؤسسات الدولية

المحافل الدولية واصدقاء لبنان ونحصل على الدعم المالي والسياسي والمعنوي الضروري 
  “ .لكيان اللبنانيإلنقاذ فكرة لبنان وواقعه وا
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