
 ھل فشل نموذج االتفاق الوطني؟: لبنان

 بيت المستقبل  

 ٢٠٢٠يونيو /حزيران ١٤  

 :التقرير   

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

على موقع  “بيت المستقبل” وذلك على القناة الخاصة لمؤسسة “ ؟فشل نموذج االتفاق الوطني
وزير دولة سابق لشؤون التنمية  إبراھيم شمس الدين األستاذ شارك في الحوار. يوتيوب
مؤسس  كريم سعيد األستاذ مستشار الرئيس نجيب ميقاتي، الخوري جو عيسى األستاذ اإلدارية،
أستاذ دراسات الشرق األدنى ورئيس  فرنك سالمة  الدكتور ،Growthgate Capital مجموعة
المديرة  ھال بجاني وحضارات الشرق األدنى في كلية بوسطن الجامعية، السيدة قسم لغات
    .نائب رئيس شركة دلتا أويل  وليد سنو أدار الحوار األستاذ". كلنا إرادة" التنفيذية لـ  

. انھيار اقتصادي شامل إلى ينحدر لبنان بسرعة” :بالمشاركين، قال سنو بعدما رّحب األستاذ
الذي كانت توازيه التدفقات الرأسمالية المنتظمة من االغتراب والمستثمرين االقتصاد الريعي 

مليار دوالر اي  ٩٠ حده، مثقل اآلن باكثر من لىاآلخرين الذين يبحثون عن فائدة مرتفعة وصإل
تدافق فيه حكومة دياب محاوالت بائسة   ما يعادل الناتج المحلي اإلجمالي للبالد في الوقت الذي

بدأ العديد من اللبنانيين . لنقد الدولي، وسط انقسام في االعتراف بالخسائر وتوزيعھامع صندوق ا
بينما ھم متمسكون  - ٢.٣٢- لىيتساءلون ھل فشل النخبة السياسية في ادارة مركزية للحكم تحوإل

بكانتوناتھم ومربعاتھم من خالل ميليشيات مسلحة او غير مسلحة ھو المسؤول عن انھيار 
لسؤال األساسي اليوم ھو، ھل يمكن اصالح حكومة لبنان باعتماد عقد اجتماعي مدني النموذج؟ ا

ميشال عون كان مغالطة  إلىحديث واستعادة سلطة الدولة؟ أم ان الطريق من طانيوس شاھين
تاريخية مقنعة للدفاع عن األقليات وفاقدة الجوھر األساسي للھوية الوطنية؟ باختصار، األساس 

كيف نرجع الثقة؟ ھل يجب اعادة فتح . ام الثقة بين المواطن اللبناني ومن يحكمهاليوم ھو انعد
  “األغالط التاريخية؟ إلىالمستقبل بدال من النظر إلىموضوع الھوية الوطنية أو يجب النظر  

عما إذا كانت الطبقة السياسية قد فشلت في التكيف مع دولة علمانية مركزية حديثة  سعيدوتحدث 
ي فكرة تتعلق بتغيير أو. تالف انتماءاتنا وآرائنا، لدينا ھوية لبنانية يجب الدفاع عنھاباخ” وقال

لدينا، كلبنانيين، تجربة مختلفة . و تطويره ليست بھدف نقد ھذه الھوية بل للحفاظ عليھاأالنظام 
ً . ومميزة عن تجارب البلدان العربية والغربية المعينة ، كان لھذه المنطقة نوع من الحرية فتاريخيا

  .ضمن المنظومة العثمانية  



سياسي وليس بعقد اجتماعي -وفق اجتماعي) جبل لبنان(، حكم لبنان ١٨٤٠و ١٥١٦وبين عامي 
ً أ. مذھبي ً  ي، كان مقسوما وكان مقسوماً سياسيا . بين اعيان واھال، بين مشايخ وفالحين اجتماعيا

ثم، . بيرة سياسي وليس طائفياأي ان انقسام العائالت الك. جنبالطي-بين قيسي ويمني ويزبكي
اي نقاط ضعف  لىالتركي الذي جعل القوى االوروبية تريد الدخوإل-حصل الصراع االوروبي

على سباق دائم ألن ترضي ) الى حد اليوم مع تركيا(موجودة في السلطنة العثمانية، واالخيرة 
كفيرية لآلخرين من جھة جذورھا اإلسالمية والعثمانية والت إلىاالوروبيين من جھة وان تلجأ

 ١٨٤٠ترجم ھذا الصراع في لبنان بطريقة فاضحة عام . اخرى حيث ال ترضي االوروبيين
قضى . عندما جرى إنزال المارينز في جونيه لطرد ابراھيم باشا من لبنان واألمير بشير معه

الحصول على االنكليز على السلطة المركزية المكونة من أمير لبناني يعينه الباب العالي بعد 
وبعد عھد آخر امير لبناني وھو بشير الثالث،  ١٨٤١عام . موافقة اإلقطاعيين اللبنانيين الجماعية

. ومنذ ذلك الوقت، أصبح لبنان مباشرة تحت السلطة المركزية العثمانية. عينت السلطنة عمر باشا
وليس نظام (بنان ل إلىدخل نظام المحاصصة الطائفية) القائمقاميتان( ١٨٦١ومنذ بروتوكول 

وتكيفت الطوائف مع ھذا النظام المركزي الجديد وحاولت من خالل عالقاتھا مع الدول ) الطائفية
 إلى سياسي-اي ان لبنان تحول من نظام اجتماعي. األوروبية الحصول على كل المنافع لطائفتھا

ان الطبقة السياسية اللبنانية، وھنا لدينا ثابتة في الحياة السياسية اللبنانية وھي . طائفي-نظام سياسي
مع فارق واحد وھو والية الرئيس شھاب، تريد دائما سلطة مركزية ضعيفة لتتمكن من وضع 

). وذلك ما قبل حزب هللا(المرفأ الخ  إلى من الريجي -يدھا على مقدرات البلد ونھب مداخيله 
ذي يسمح لھم بوضع فوضع ھؤالء أيديھم على مقدرات البلد، والنظام المركزي الضعيف ال
النھم اذا وظفوا، ال يؤمنون . رجالھم في مراكز النفوذ، ويسمح لھم بتغذية نظام الزبائنية السياسية

النقطة االخيرة التي تبرر ان الطبقة . فوزھم في االنتخابات فحسب، بل يؤمنون تركتھم السياسية
النقضاض عليه وجعله نظامھا؛ السياسية تريد نظاما مركزيا وضعيفا، ھي انھا تنتظر اي لحظة ل

فعل ذلك كل من كمال . سنة، ان يقضي عليه ٤٠او  ٢٠اي يمكن ألحد المكونات في لبنان، كل 
يجب ان نفھم ان الذي يحصل اليوم في لبنان . جنبالط وبشير الجمّيل ورفيق الحريري وحزب هللا

السياسية المتوافقة على  ھو االنقضاض الرابع وليس جديدا وسببه ھو النظام الطائفي والطبقة
 ً اليوم، سقط النظام المركزي الضعيف بنظر الشعب، وعلينا التركيز على . إبقائه ضعيفاً ومركزيا

اما نظام مركزي قوي كالذي كان قائماً في عھد شھاب، او نظام : اي نظام نريد وھنا لدينا خياران
عدم  إلى يؤدي) ألنه مجزأ(القوي واعتقد ان بين الخيارين، النظام الالمركزي . ال مركزي قوي

ثانيا لديه منفعة مالية وھي خفض الدين العام من خالل تجزئة ضرائبية . امكان االنقضاض عليه
  “ ونوع من االكتفاء الذاتي  

عيسى  وحول إدارة المالية العامة والشأن العام في نظام المركزي بطريقة فعالة، قال
السلبية على من يؤيد النظام الالمركزي او الفيدرالي بينما أفاجأ من الردود السياسية ” :الخوري

ً . ھناك أحزاب ال تعترف بنھائية الكيان اللبناني ً  صحيح أننا طورنا نظاما ً  مركزيا مع  ضعيفا



حان الوقت ألن نعترف بأن نظامنا . فيدراليات طوائف يمثلھا األحزاب أو األشخاص المستفيدون
 ً   .لألزمات مصدر   ن فحسب بل ھوأمام تطور لبنا السياسي ليس عائقا  

ولى لحق بجميع سالمية في ظل دستور الجمھورية األالغبن الذي شعرت به المجموعات اإل
ال شك في أنه ال يمكن ألي مجموعة . المجموعات والمكونات اللبنانية في ظل النظام الحالي

قناعتي . الذي تؤمن به خرى ألنھا كلھا قدمت شھداء للبنانالمزايدة بوطنيتھا على المجموعات األ
 إلى مور في بلد مؤلف من مجموعات دينية وثقافية مختلفة، يجب النظرن تستقيم األأجل أنه من أ

 إلى والً أشارة وفيما خص الفيدرالية، تجدر اإل. نظام المركزي إلى إمكان تطوير النظام السياسي
فكرة الفيدرالية طرحت . يماأن ھناك مفھوماً خاطئاً حولھا؛ فيعني المصطلح اتحادا وليس تقس

ولھذا السبب، يملك كثر من . لالسف في الحرب االھلية المشؤومة وكانت خلفيتھا تقسيمية
فبتثقيف انفسنا، يمكننا تقبل ومناقشة امكان اقامة نظام . اللبنانيين نوعا من الحساسية تجاھھا

يم التعددية، النھا تحاول دائما يوحدنا اكثر، ويمكن ان تكون الفيدرالية اقدم آلية مؤسساتية لتنظ
االجابة على طريقة ترتيب الحياة العامة وتنظيم السلطة بطريقة تضمن الحرية والوحدة وأن تنسق 

عندما ولدت فكرة الفيدرالية، كان مفھومھا للتنظيم السياسي بين . بين المجموعات المكونة لبلد ما
الصعيد السياسي او العسكري، فجمعت نفسھا  بلدان عديدة غير قادرة على المنافسة بمفردھا على

من وجھة نظري، المفھوم األساسي للفيدرالية على المستوى السياسي ھو ان يكون اداة . لتقوى
ال شك في أن النظام . الستيعاب مطالب االقليات والحفاظ على وحدة الدولة، بعكس ما يزعمه كثر

  :اتالفيدرالي كغيره من االنظمة، له ايجابيات وسلبي  

  :االيجابيات  

يمكن ان يساھم النظام الفيدرالي في وضع حد الستبداد االكثريات على حساب األقليات من خالل  
. توزيع بعض االمتيازات للسلطات المحلية، خصوصا االمتيازات االجتماعية واالقتصادية

   .ويخفف ذلك التشنج الموجود ضمن المجموعات  

لمواطنين على المشاركة في االنتخابات والتأثير على مجريات توزيع السلطات يساھم في تحفيز ا
  .حياتھم اليومية  

المحاسبة والقضاء على الفساد، يمكن للسلطات المحلية بتھا بسبب اطالعھا على  إلى بالنسبة
  .التفاصيل  

  .واالھم انھا تساھم في فض نزاعات بين المجموعات المختلفة خصوصا في األمور االجتماعية  

   :سلبيةأبرز   

نزوح من  إلى يمكن للسلطات التي لديھا حرية اقتصادية أن تخلق تفاوتا بين المناطق قد يؤدي
يكمن حل ذلك في إنشاء صندوق وطني مشترك يعيد . اخرى، مشكال عبئا اضافيا إلى مناطق

    .التوازن بين مختلف المناطق  



ال يمكننا المزايدة بعضنا على . موعاتوختم قائال ان اتفاق الطائف ثبت كيانية لبنان لدى كل المج
انا لست مع لبنان أوال . فكل المجموعات تعتبر أن لبنان وطن نھائي. لبنانيتنا إلى بعض بالنسبة

  “ .لكن مع لبنان فقط  

االصالح السياسي ال يقتصر على الطبقة الحاكمة بل يشمل “الكالم واعتبرت ان   بجاني اخذت
 ً مستوى الدولة بعد للتكلم عن نظام سياسي  إلى به دولة، لم يصلفلبنان ھو ش. المواطنين ايضا

بناء  إلى فاألساس ھو بناء دولة يكون مواطنوھا متحدين على مفھومھا، وبعد ذلك، نتطرق. معين
   :مقاربتنا ھي التالية. النظام  

ھناك منظومة سياسية وضعت قبضتھا على الدولة وعلى مصادرھا، وھل بإمكان تغييرھا 
تشرين، لم يكن  ١٧قبل . تشرين األول وما بعدھا ١٧الشعبي؟ يجب التمييز ما قبل ثورة  بالضغط

بعد الثورة، أصبح من . المواطنون يعبرون عن غضبھم بالرغم ان نظام المحاصصة ھذا يغبنھم
منظومة  إلى وبالتالي، يكمن الحل باالنتقال. الواضح ان ھذا النظام ال يمثل المواطن اللبناني

الصراع واقع اليوم بين طبقة حاكمة تمثل . مختلفة تمثل بالفعل حاجات المواطن اللبناني سياسية
مصالح اقتصادية جّيرت الدولة وأصبح ھناك نوع من المصادرة للدولة ولمدخولھا، والمغبون في 

ومن المفروض ان يكون ھدف المنظومة السياسية ازدھار . ھذه العملية ھو المواطن اللبناني
ولكن لبنان، ومنذ تأسيسه، ھو بلد الفروقات في . وتحسين مستوى حياة جميع أفرادھاالدولة 

وشھد لبنان قرابة . من الثروات% ٦٠من اللبنانيين وتملك حوالي % ١الدخل، ولدينا طبقة تشكل 
متينة بين عائالت اقتصادية استحوذت على السلطة السياسية وتمكنت من إنتاج تشريع لصالحھا 

الفرق . تھا االقتصادية والدفاع عن احتكاراتھا والضغط ليبقى لبنان جنة ضرائبيةوحماية بيئ
عائلة مسيحية مستحوذة على اكثر من  ٣٠الوحيد ھو أنه عند تأسيس لبنان، كان ھناك تقريبا 

-السلطة اصبحت العائالت سنية إلى من االقتصاد اللبناني، ومع وصول رفيق الحريري% ٦٠
وبالنسبة إلي، ال تمثل . ظل الشيعية السياسية، دخلت بعض العائالت الشيعيةمارونية، واليوم في 

فاقتصاده ريعي . اكبر كذبة ان اقتصاد لبنان حر. ھذه العائالت طوائفھا بل مصالحھا الخاصة
وليس احتكاريا قائما على وكاالت  من مطالبنا ان يكون االقتصاد فعاالً . واقتصاد احتكارات

فھذه العائالت، من اجل الحفاظ على مصالحھا، ضغطت الضعاف . ستيرادحصرية مبنية على اال
  “ .القطاعين الصناعي والزراعي  

ودورھا االساسي أيضا ھو إعادة . دور الدولة األساسي ھو احتكار العنف المسلح“ : وأضافت
بقات النظام الضرائبي اللبناني عنيف على الط. توزيع الثروات بھدف تأمين العدالة االجتماعية
من الناتج المحلي وھذا % ١٧العائدات الضريبية . الفقيرة وال يؤمن اعادة توزيع عادلة، بالعكس

) زمةكلبنان قبل األ(الرقم متدن؛ ومن المفروض ان تبلغ العائدات الضريبية في بلد متوسط الدخل 
ا يعني ذلك ان ھناك نظاما ضريبيا خاطئا أو تھرب. من الناتج المحلي% ٣٠و% ٢٥حول 
من العائدات الضريبية مصدرھا الضرائب غير المباشرة التي يدفعھا الغني % ٧٠. ضريبيا

ً . فالنظام الضرائبي ال يقوم بدوره في إعادة التوزيع. والفقير بالطريقة نفسھا ، فيما خص ثانيا



 وبالنسبة! اإلعفاءات الضريبية، بالطبع ھناك بعضھا للسكر والطحين، لكن البعض اآلخر لليخوت
من الناتج المحلي لكن الضرائب % ٨بنحو  توزيع الضرائب، يساھم قطاع الصناعة مثالً  إلى

من الناتج المحلي غير مفروضة % ٢١منه حين ان بيع العقارات التي تبلغ قيمتھا % ١٥تمثل 
. فالتوزيع الضرائبي ھو لمصلحة األثرياء وليس لمصلحة إعادة توزيع الثروات. عليه ضرائب

ً ونحن مع بناء  ً حيوي اقتصاد حر ليس احتكاريا ً  ا ، ويتطلب ذلك بنى تحتية مثل النقل وليس ريعيا
خيرة مخصصة لخدمة الدين وھذا من الموازنة األ% ٥٠الموازنة،  إلى بالنسبة. العام والكھرباء

رواتب دولة % ٢٠بالطبع نفقة للدولة لكنه مدخول لطبقة المصارف والمدينين للدولة اللبنانية؛
ً (لدعم الكھرباء % ٢٠منية؛ا ولصناديق التقاعد والقوى األغير فعالة بتات  كبيراً  لكن نعلم ان قسما

   “ .فقط لنفقات على الصحة والتعليم والبنى التحتية% ١٠؛)منھا لمنافع سياسية  

باستثناء في عھد الرئيس (على كل مصادر الدولة وغيابا  بما ان ھناك استحواذاً “ وختمت بالقول
لمحاولة بناء دولة تعنى بالمواطن وإعادة توزيع الثروات وبالتعليم الرسمي وبإعطاء ) شھاب

 ھكذا يفتقر المواطن اللبناني من جھة، ويلجأ. الصحة وضمان الشيخوخة إلى طبقة أمان بالنسبة
الخارج، نستورد أشخاصا  إلى وبدل اليد العاملة الكفوءة المصدرة. الھجرة من جھة أخرى إلى
بالتالي، نعتبر ان ھناك فجوة كبيرة بين السلطة والمواطن وأن ھذه الفجوة فجوة . يمي الكفاءةعد

  “ .حقوق، والحل الوحيد ان تكون الدولة مدنية وعادلة وقوية  

 الخبر السيئ“ ان سالمة تفكك الجمھورية اللبنانية وتأثير الميثاق الوطني عليھا، قال إلى بالنسبة
ً  الخبر الجيد ان ھذا االنھيار. االنھيارن لبنان على حافة أھو  من جورج نقاش  كان متوقعا
نفيان ال يؤلفان “وبالتالي، اساس كالمي اليوم ھو قراءة جديدة لقول نقاش . سنة ٧٠حوالي   قبل
  .“ أمة

(Deux Negations ne font pas une Nation)   ولمقاله الذي ُنشر في جريدة
) رئيس تحرير الصحيفة آنذاك(نقاش وكسروان لبكي  سجن إلى والذي ادى ١٩٤٩عام " لوريان"

ً . ايتيمولوجيا، الفدرالية ھي الوحدة. لمدة ستة اشھر ، بعض الدول الفيديرالية ھي الواليات تجريبيا
) ١٩٢٦(في الدستور اللبناني . المتحدة االميركية، اإلمارات العربية المتحدة، سويسرا، بلجيكا

لكن . الفيدرالية وقصد أن يكون لبنان فيدراليا إلى سر، تطرقالمصاغ من ميشال شيحا ومحمد الج
  .لدينا فيدرالية ونعيشھا بالفعل ولكننا ال نعترف او نتحدث عن ذلك. تم تجاھل ذلك  

على سبيل المثال، ال . إنه مجرد نظام إلدارة تعدد الھويات في لبنان. النظام الطائفي ليس سيئا
الكاثوليكية والبروتستانتية والفرنسية واإليطالية واأللمانية بل تنكر سويسرا ھوياتھا الكالفينية و

عضًوا،  ١٤يضم  ١٩٢٦ذلك، كان ھناك مجلس شيوخ في دستور عام  إلى باإلضافة. تديرھا
سبعة منھم يتم يعّينھم رئيس الجمھورية وسبعة منتخبون؛ وال يشترط أن يكون أعضاؤھا مولودين 

  .ة ، لكن تطبيقھا إشكاليالفكرة سليم. أو مقيمين في لبنان  



ما نحن  إلى االعتقاد بأن مسألة الھوية مھمة، وربما قادنا التقزم إلى قول نقاش، أميل إلى بالعودة
إذا سألت شخصين عن الھوية اللبنانية، فال بد من الحصول على خمس إجابات على . عليه اليوم

م مسلمة؟ ھي في الوقت نفسه كل ھذه ھل ھي عربية أم غير عربية أم فينيقية أم مسيحية أ: األقل
والمشكلة التي واجھھا نقاش مع الميثاق الوطني ھي أنه كان ينفي كل . الھويات وال واحدة منھا

  “ .ھذه الھويات المختلفة للبنان بدالً من إدارتھا وإيجاد طريقة لقبولھا  

رة تم اقتباسھا كثيًرا في عبا“اعرب انھا  “ نفيان ال يؤلفان أمة“وبعدما راجع بعض المقتطفات من 
يمكنك مالحظة . العديد من األعمال في لبنان من قبل محللين وسياسيين، لكن قلة من فھمھا جيداً 

، وھو أمر واقع ١٩٤٩عالميتھا وحجة مؤلفھا؛ كم كان نبوًيا من خالل وصفه لشيء ما في عام 
علينا أن . ١٩٤٣ق الوطني عام ھو يجند البرجوازية المارونية والسنية التي أبرمت الميثا! اليوم

لذا . ، لم تعد فرنسا القوة العظمى في بالد الشام والعالم١٩٤٣نأخذ بعين االعتبار أنه بحلول العام 
في حين أن فرنسا . كانت بريطانيا تقوم بالحسابات في بالد الشام وكانت وراء ھذا الميثاق الوطني

مجموعات األقليات، كان البريطانيون مھتمين  كانت مھتمة بما وصفه شيحا بسياسات األقليات أو
   .بالقومية العربية  

إلى جوھرة تاج اإلمبراطورية التي كانوا مھتمين بھذا الجسر البري من البحر األبيض المتوسط 
على أي حال، فإن القضاء على النفوذ . وھذا شيء يذكره نقاش في العديد من كتاباته. كانت الھند

حاء بالد الشام، وإغراء ما يسميه نقاش اإلسالم اللبناني بجمھورية عربية الفرنسي في كل أن
عالوة على ذلك، تريث على ھذا ). الجمھورية العربية المتحدة(ھو أمر يزعجه كثيًرا  متحدة

. بنظره، إن الجمھورية العربية المتحدة تلغي الوجوه المميزة للبنان. الوجه العربي للميثاق الوطني
تسوية مسيحية إسالمية  إلى جمھورية العربية وما يسمى الجامعة العربية، والتوصلانشاء ھذه ال

يقول نقاش إن لبنان محكوم عليه بالدمار )...يشير إليه في اتفاق نوفمبر(في فكرة الميثاق الوطني 
. لذلك، كان الميثاق التأسيسي لالستقالل الوطني، في رأيه، عقوبة اإلعدام. في ھذا السياق

برأيه، إن لغة . من التناقضات التي من شأنھا أن تجعل الحكم السليم والصحيح مستحيالً  مخطوطة
كيف تبنى أمة وأساسھا مبني على سلبيتين؟ ويضيف نقاش أننا . ميثاق نوفمبر غريبة وعبثية

  “ .نعرف ما ال يريده قسمان من اللبنانيين، لكن ال يسأل أحد عما يريده اللبنانيون  

كيف تبنى أمة بنفيْين؟ حاول أن تتخيل سويسرا بدون كالفينيين، كاثوليك، “: سالمة قائالوختم 
أعتقد أن ھوياتنا المتعددة ليست . ھنا في أميركا، الھويات متكاملة. متحدثين باللغة األلمانية، إلخ

  “ .اضطراًبا نفسًيا بل يجب أن نعتز بھا ونحاول إدارتھا  

ليس من المعيب طرح صيغة نظام المركزي او ˮالم وقال انه الك شمس الدين بعد ذلك، اخذ
ما ھي المشكلة ومع من؟ ھل ھي بالوطن او بالناس؟ اي، ھل . لنبدأ اوال بتحديد المشكلة. فيدرالي

مشكلة وطن؟ إن كانت مشكلة دولة،  ھي باللبنانيين النھم لبنانيون او بصفة اخرى؟ مشكلة دولة أم
واعتقد ان المشكلة ليست مشكلة ناس او مشكلة وطن بل . داريةنتعامل معھا بصيغ عمالنية إ



ال اريد التوقف عند االطروحات التاريخية وعند الماضي، فانا مسؤول عن . مشكلة دولة وإدارة
حاضر ومستقبل احاول اشراك الجميع فيه في ھذا الوطن، لكن ليس من الضروري في ھذه 

نحن . فصيغة لبنان جيدة جدا لكن نظامه سيئ. ظاموھنا يكمن الفرق بين الصيغة والن. الدولة
من بعض الحكام وليس . من االدارة والدولة وليس من الوطن. نعاني من النظام وليس من الصيغة

لبنان يتلفون  إلى يبني اللبنانيون عندما يھاجرون كل مدن العالم وعندما يأتون. من شيء آخر
فلبنان ليس مشكلة تاريخية او خطأ تاريخيا . يويصيبھم جرب طائفي ومذھبي ومناطقي وعائالت

. به وحدود محددة ھناك وطن اسمه لبنان له استقالل معترف. بيكو-او مؤامرة دولية او سايكس
. كان، أُفسدا حقيقة لبنان موجودة، لكنه كم. ھذا نوع من شرف وانتماء. انا لبناني. ھذه ھي ھويتي

   فما العمل؟ .ھناك ھوية لبنانية، وال احب فكرة االنسالخ  

ھذه . النظام يخدم طبقة معينةف. ھو صحيح وواقعي وحقيقي‟ كلن يعني كلنˮالشعار المطروح 
كما . المھوار إلى الوراء، واآلن وصلت إلى غمة الحاكمة، كلما تواجه ازمة تقفل بابا وترجعالط

فالدولة تعطيھا  .ان ھذه الطبقة منافقة وتستغل وتبتز الدولة ومن مصلحتھا ان تكون ھذه ضعيفة
 الشرعية، لذلك، تحرص على أن تكون موجودة فيھا ليكون ھناك شرعية العمالھا ورجالھا

الدولة ليست فاشلة، بل . ارى بوضوح ان دولتنا، واستطرادا وطننا، مخطوفة. ونسائھا ايضا
المفسد في ˮفي القانون الفقھي، ھناك تھمة اسمھا (الطبقة الحاكمة تنتج لبنانيين فاسدين . متالشية

  ).‟رضألا  

  ً . نحن لبنانيون متساوون ونريد استرجاع وطننا. العقد األساسي ھو سياسي وليس دينياً او طائفيا
 لن يحصل انقالب. يجب استعادة الدولة منھم ليبقى لنا الوطن. ھذه االدارة فاسدة وتنتج نفسھا

المقبلة ألننا ال نواجه نظاما بل  أي يجب انتظار االنتخابات. ويجب التغيير باآلليات الدستورية
ً  ماكراً  عدواً  ً  وقويا في ما خص الصيغة المركزية، فھي لم تطبق . طائلة ولديه اموال ومستحكما

 إلى يمكن الوصول. تطبيقا حسنا؛ مثل الخصخصة مثال، فھي جيدة بشروطھا وفي صيغ معينة
اذ، سيريد . إدارة الحكمنظام مركزي قوي لتعلم طريقة  إلى نظام المركزي لكن من بعد الوصول

الطرف القوي ان يغزو المناطق االخرى وستخلق مشكلة جديدة تستدعي تدخالت خارجية 
يجب إنجاح النظام المركزي وإال سيواجه كل في المركزيته نمط اإلدارة واالبتزاز . مختلفة
اآلن يوجد نظام  .بينما إذا بقينا متضامنين ومتحالفين، بإمكاننا التغلب عليھم واإلصالح. نفسھما

طائفي حقير وسيئ وفيدرالية مناطقية وطائفية، لكن جميعھم متمسكون بالدولة المركزية ألنھم 
ً . يستفيدون منھا . ألمير او سلطان شيعي أبدا في ما خص تقسيم لبنان، فانا ال اريد ان اكون تابعا

لن . ال سينتصرونوا. وادي قنوبين واللقلوق إلى اريد الوصول براحة ويسر ومن دون ھوية
التخلص من الشباب  إلى فالھجرة من مصلحة ھذه الطبقة ألنھا تؤدي اوال. نستسلم ولن نترك

ابناؤنا ھنا في ھذا البلد ولن . لبنان إلى يخرج ھؤالء ويرسلون أموالھم. الذين يثورون ويسألون
   .يتركوا  



فكلنا اكثريات ". جأ األقلياتلبنان مل"ارجوكم ان ننتھي من مقولة ان . أختم بموضوع األقليات
. ، فھو ال يبني وطنا"الملجأ"وفيما خص . ارفض ان اصنف أقلية. والطوائف يتمم بعضھا بعضا

ھناك معاناة لتغيير االدارة النھم اقوياء وأثرياء . ھناك وطن نستعيده ويجب ان نتصرف
ستور ھو الجزء األول من الد ٩٥اخيرا، القسم المھم من المادة . وماكرون ويستعينون بأي شيء

ال يقوم مجلس ...منھا القائالن على مجلس النواب ان يشكل ھيئة وطنية إلنھاء الطائفية السياسية
التنافر ليس بسبب الطوائف لكن . النواب بواجباته ويمنع رئيس الجمھورية من القيام بصالحياته

  ‟.بالسياسة والسلطة ومن يحكم من  

لكن . اما اعادة تكوين النظام المركزي القوي او الالمركزية القويةلدينا خياران، ˮ؛ سعيد ثم قال
 Tax) أكدنا جميعنا بكالمنا ان ھناك طبقة مقاطعجية. الحالن دائما ضمن وحدة اللبنانيين

Farmers) ھذه . فيتغير الزبون لكنھن يبقين ھن. مشابھة لبنات الھوى ، وھن اقوى من الزبون
رنسي وعبد الناصر وأبو عمار وارييل شارون وغازي كنعان، الطبقة مر عليھا التركي والف
ھي قوية جدا ومورثة الوالدھا ومستثمرة ولديھا اتباع وازالم . واآلن يمر عليھا اإليرانيون

. النجومية في لبنان دائما للسياسي وليس ألھل المال الذين يستفيدون من المقاطعجية. ووجود
آل جنبالط مثال كانوا يختارون المسيحي الثري وينتقلون . نھمفالمقاطعجية أقوى منھم النھم يغيرو

 إلى فكيف نصل. أوافق الكالم حول نھائية لبنان وعدم المس بكيانيته. اخرى إلى من عائلة
فاذا لم يتغير الوضع . التغيير؟ التغيير سيحصل من باب غير منتظر وليس من خالل االنتخابات

برأيي ان التغيير آت من باب . تخبھم قبل أربع سنواتعلى االرض، سينتخب الشعب الذين ان
االنھيار االقتصادي، فالنظام االقتصادي اللبناني تحت الضغوط األميركية وتحت المساوئ 

ولكن، حتى لو اتى التغيير من الخارج، ال يعني ذلك ان التغيير . اللبنانية وتحت التخبط اإلقليمي
نظر عن الطبقة الحاكمة، تريد عيشا الئقا وكريما وھذا فعامة الناس، بغض ال. الداخلي سيتوقف

   ‟.الحراك سيكبر أكثر مع االزمة االقتصادية  

الدولة مركزية وموحدة منذ مئة عام، على الرغم من أنھا لم تؤسس على ˮقائال إن  سالمة وعلق
قد حان يكمن الجنون بفعل الشيء نفسه مراًرا وتكراًرا وتوقع نتائج مختلفة و. صيغة موحدة

؛ فمجلس الشيوخ ھو مرادف لالمركزية أو الفيدرالية أو ١٩٢٦الوقت للبدء في تطبيق دستور 
. نظام تقاسم السلطة غير مجد. النظام الوحدوي غير مجد). مھما كانت التسمية(الكونفدرالية 

  ‟.تغيير المسار إلى بصفتي مغترًبا، أتطلع  

لكن من   لم تنبثق من إرادة شعبية ومن المواطنة لبنان دولة حديثةˮان  بجاني بدورھا، اعتبرت
إرادة خارجية ھي إرادة المستوطنين في المنطقة وھذا يبين في التناقض التأسيسي في الدولة 

ونعاني على مراحل من العذاب الذي يعيشه . اللبنانية بين دستورنا والميثاق الوطني المتضاربين
فاليوم وألول مرة، ھناك مواطنة جديدة تلد في . لخبيثةالمواطن لمحاولة الدخول في ھذه الھوية ا

ألول مرة . لبنان ونحن على عتبة تأسيس دولة من قبل المواطنين وليس من قبل الطبقة الحاكمة
انا مع دعاة الوطن الواحد . طرح المجتمع للناخبين سيكون متماسكا أكثر وسيفرز خيارات أخرى



وطننا صغير جدا . ي كمارونية او بين الشيعي او بين السنيوالمواطنة الواحدة وال ارى فروقا بين
   ‟.جديد للدولة اللبنانية لينقسم ومشكلتنا في الطبقة السياسية والحل بالمواطنية وبفرز نموذج  

واننا لم   (Collective memory) مشكلة لبنان تكمن في الذاكرة الجماعيةˮان  عيسى وأضاف
كلنا لبنانيون واعتقد ان . من بعض بعد الحرب األھليةنتصارح ونتواصل ولم نعتذر بعضنا 

  ‟.تركيبة اخرى مثل الفدرالية إلى فلنحاول اللجوء. مشكلتنا تكمن في النظام  

اذا اردنا انشاء الحياة في لبنان، يجب التعايش بين المسيحيين ˮ:شمس الدين قال في كلمة اخيرة،
انفصم بالواقع المرير وال ينشئ مستقبال  التاريخ الجميل. والمسلمين بصرف النظر عن عددھم

فننتج دولتنا . لنتكلم بأسماء جديدة وبجيل جديد لدولة جديدة في الوطن نفسه والصيغة نفسھا. جيدا
ھناك مقاولون للحرب . نريد دولة بال دين ولكنھا تحفظ دين الجميع. المدنية عبر االنتخابات
الميثاق . اريخ إذ قد يكون مخادعا او غامضاالنقطة االخيرة ھي عن الت. والخوف والتخويف

يمكننا إنشاء شيء جديد ويمكننا ان نغلبھم . الوطني ليس أساس دولتنا التي نريدھا اآلن
   ‟.من دون انقالبات او ميلشيات –باالنتخابات   

ويجب . أن ھناك شباباً على األرض لديھم إرادة بوجود البلد وبنھائية الوطنقائال  سنو وختم
  .التفكير بھم ألنھم االساس  
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