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 مؤتمر "بيت المستقبل" السنوي 
 لبنان: مراجعة تاريخية ورؤية اصالحية"

 ٢٢٢٢ /يونيوحزيران 71الجمعة  
 

 التقرير:

تاريخية ورؤية  راجعة" مؤتمره السنوي بعنوان "لبنان: مع مؤسسة "كونراد أديناورعقد "بيت المستقبل" بالتعاون م
 .2222حزيران/يونيو  71الموافق فيه  بكفيا يوم الجمعة -ي مركزه في السرايمستقبلية" ف

يأتي المؤتمر في ضوء أزمة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث أتت على االقتصاد والليرة والودائع، وتسببت 
 بتفقير اللبنانيين وتهجيرهم سعيًا وراء لقمة العيش.

سات ماله على أربع جلشارك في المؤتمر باحثون وخبراء وأصحاب اختصاص من لبنان والخارج، وتوزعت أع
 باالضافة الى مداخلة حول  قانون االنتخاب ونتائجه السياسية خالل استراحة الغداء. 

 افتتاح المؤتمر

ور في المشاركين والحضرحب بافتتح المؤتمر رئيس ومؤسس "بيت المستقبل" الرئيس أمين الجمّيل الذي 
لتعاونها الوثيق،  Michael Bauer"مؤسسة كونراد أديناور" الممثلة بالسيد  هبشكر وخّص فعاليات المؤتمر  

البروفسور ، و  Jean-Paul Chagnollaudلمشاركتها بشخص رئيسها البروفسور  iReMMOومؤسسة 
Pierre Blanc. 

 وجاء في كلمة االفتتاح:

لى وصلت االوضاع المأسوية ا " لبنان: مراجعة تاريخية ورؤية إصالحية " ليس صناعة سهلة، وبخاصة بعدما
ما وصلت اليه، لدرجة أن اللبنانيين بلغوا قدرًا من الحيرة والتساؤل حول ما اذا كان لبنان ال يزال قادرًا على 

 النهوض يومًا ما من أزمته.
ه من الجّيد نا ، قال رئيس "بيت المستقبل"ولمزيد من االحاطة، ولفهٍم أفضل لنواحي األزمة اللبنانية، أعتقد

إجراء مراجعة سريعة لمراحل تكوين األّمة اللبنانية، مع ما رافقها من مناورات وأطماع سبقت نشوء دولة لبنان 
 الكبير والتي ال تزال تداعياتها فاعلًة في تاريخه، ُتحدث فيه التأثير واالختالل. 
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 -ل البعضأسطورة سيزيف، يقو  -بنانيونسأتناول في عرضي أيضًا الجهود الشاقة واألساسية التي قام بها الل
 في سبيل بناء الدولة التي يطمحون اليها.

وفي استرجاع لمراحل نشأة لبنان، سنتوقف سريعًا عند جهود اللبنانيين وشركائهم وأصدقائهم، وال سيما فرنسا، 
ذا الشرق ئام وسالم في هالذين حملوا في قلبهم ووجدانهم قيام األّمة اللبنانية التي رفعت منذ البداية رسالة و 

 المضطرب والممزق.
، وعلى أثر تفكك السلطنة العثمانية، بدأت 7171في العام وجاء في المراجعة التي قّدمها الرئيس الجمّيل أنه 

القوى الكبرى تضع تصورًا لمستقبل لبنان. وبدفع من اللبنانيين المقيمين والمغتربين من كل الطوائف، تولى 
الماروني الياس الحويك، مكلفًا من مجلس ادارة جبل لبنان، متابعة المفاوضات مع االدارة الفرنسية البطريرك 

لرسم مصير لبنان ومستقبله، مفاوضات كان قد بدأها داوود عمون الذي ترأس أول وفد رسمي الى مؤتمر 
ران عبداهلل وفد يرأسه المط الصلح في باريس. ونظرًا للسن المتقدمة للبطريرك، حّل مكانه الى  مؤتمر فرساي

 الخوري.
مفاوضات منذ بداياتها مشادات ومنازعات، بخاصة لجهة ترسيم حدود الدولة الجديدة، لكن لألسف، شهدت ال 

مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات على المستويات الديموغرافية واالجتماعية. هذه العملية ستترك أثرها على 
يبقى مصدر انشغال دائم في الداخل، وعاماًل مساعدًا للتدخل الخارجي في الحياة مسألة الوالء الشعبي الذي س

الوطنية اللبنانية. وخالل كل مراحل تاريخه، تعرض ويتعرض لبنان لشيطنته على خلفية هذه االنقسامات 
 الجغرافية واالجتماعية.

، 7171آب  21ئة عام، وتحديدًا في منذ نحو مويضيف الرئيس الجمّيل متوقفًا عند أبرز المحطات التاريخية: 
بدأت المفاوضات حول اعالن دولة لبنان الكبير مع وصول البطريرك الياس الحويك الى باريس ولقائه الرئيس 

أيلول بمذكرة أمام مؤتمر فرساي. وفي العاشر من تشرين الثاني، أبلغ جورج  22ريمون بوانكاريه، ثم تقدمه في 
اعتراف  ،مة الفرنسية ورئيسًا لمؤتمر فرساي، البطريرك الحويك بموجب كتاب نواياكليمنصو، وكان رئيسًا للحكو 

عض تحفظات برغم فرنسا بمطالب لبنان المحقة، واعتُبر هذا التعهد بمثابة وثيقة االستقالل. حصل كل هذا 
 المفاوضين الفرنسيين واألجانب.

 بناني بقيا من دون بلوغ أي حل نهائي.اال أن التحديد الجغرافي واالطار النظامي لهذا الكيان الل
من أمير العراق، األمير فيصل  7171وجاء أول اعتراض في الخامس والعشرين من كانون األول من العام 

 الذي كان يطمح الى انشاء ملكية عربية تضم لبنان، وبالتالي كان يرفض فكرة قيام لبنان مستقل.
صل جهارًا معارضته قيام الدولة اللبنانية المستقلة، وعارض ، أعلن في7122وفي السادس من كانون الثاني 

تحديدًا ضّم البقاع وحاصبيا وراشيا الى هذا الكيان المستقل. وجدد معارضته هذه خالل زيارة له الى باريس في 
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 71. كل هذا والمفاوض الفرنسي فرنسوا جورج بيكو يعلن في 7122الحادي والعشرين من شباط من العام 
نية لسلخ بيروت وطرابلس عن الدولة اللبنانية. الموقف ذاته عبّر عنه مسؤول دائرة الشرق األدنى في شباط ال

الذي أعلن التوجه الى اعتبار بيروت مدينة  Robert de Caixالخارجية الفرنسية وأيضًا لدى مؤتمر فرساي 
 مفتوحة، كما والتوجه الى ايجاد نظام خاص لجنوب لبنان والبقاع وراشيا. 

كان يّدعي أن اللبنانيين غير موحدين في نظرتهم لترسيم حدود لبنان، وكان يطرح نظامًا  De Caixحتى أن 
ليعلن الجنرال هنري غورو،  7122خاصًا لبيروت وطرابلس. ووجب االنتظار حتى الرابع من آب من العام 
صبيا، بعة: البقاع، بعلبك، راشيا وحاخالل زيارة قام بها لمدينة زحلة، ووسط حماس جماهيري، ضّم األقضية األر 

يعلن في باريس قرار حكومة بالده  Alexandre Etienne Millerandفي وقت كان وزير الخارجية الفرنسي 
باالستجابة لنداءات الوفد اللبناني باالعتراف بلبنان بحدوده الحالية، كما سبق واعترفت به فرنسا منذ العام 

7612. 
 ي كلمته التي مهّد من خاللها ألعمال المؤتمر وورشات العمل فيه:وقال الرئيس الجمّيل ف

قّدمت هذا العرض التاريخي لتبيان كم كان اعالن استقالل لبنان شاقًا وعرضة للضغوط واالعتراضات المختلفة 
والمفاوضات الشاقة، التي تركت تداعياتها لسنوات الحقة. ولم تقتصر الصعوبات على ما سبق، بل انه وبعد 

، لم تتوقف 7191، وبعد اعالن استقالل لبنان عام 7122أيلول  7االعالن الرسمي لقيام دولة لبنان الكبير في 
 المزاعم والمحاوالت التي كانت تستهدف االستقرار وتعمل على زعزعته.

 وفي الواقع،
 ، 8491في العام 

ا أن األوسط وتهديد استقرار لبنان. كمجاء نشوء دولة اسرائيل ليعيد طرح مسألة حدود الدول في منطقة الشرق 
نزوح الفلسطينيين الوافدين بمئات االالف الى لبنان سيفعل فعله الخطير على التوازن الديموغرافي اللبناني وفي 

 الحياة االقتصادية واالجتماعية. وسيكون مصدر العديد من األزمات وفي أغلب األحيان، األزمات المميتة.
 ،8491في العام 
سقاطاتها تحت ستار الوحدة العربية، مصدرًا رئيسًا شكلت  الثورة الناصرية على لبنان من خالل شططها وا 

لزعزعة االستقرار. ولم تتوقف االستهدافات الناصرية اال بعد نزول قوات المارينز االميركية على الشاطىء 
 اللبناني. 
 ،8414في العام 

 خل اللبناني ونزعة منظمة التحرير الفلسطينية الى قيام دولةكانت إسقاطات االنتفاضة الفلسطينية على الدا
 فلسطينية في لبنان وتحويل لبنان الى هانوي.
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 ،8411في العام 
 كان وضع يد سوريا على لبنان بحجة اعادة السالم الى البالد.

 ،5009في العام 
 كان وضع يد ايران على لبنان تحت ستار المقاومة الشيعية ضد اسرائيل. 

، ما أدخل لبنان في 2221و 7162دون أن ننسى طبعًا غزو الجيش االسرائيلي للبنان خاصة عامي ومن 
 مع ما استتبع ذلك من تداعيات مدمرة للسيادة والوحدة الوطنيتين وأمن المواطنين. ،أتون من النار والدم

التعقيدات  ير، كّم كبير منخالل قرن من االستقالل. لبلد صغارتسم مسار لبنان وخلص الرئيس الجمّيل الى أن 
 واألزمات. 

 كيف لبلد صغير كلبنان أن يواجه موجات من التعّرض لشؤونه الداخلية؟  و 
نة، قاوم لبنان، خالل مئة سف انها االعجوبة اللبنانية في صمود لبنان وبقائه وحفظ مؤسساته ودعوته ورسالته.

 وصمد، وحقق العديد من أهدافه الوطنية:
 إرساء الحوكمة الجيدة في عهد الرئيس فؤاد شهاب؟بَأَوَلْم يتمايز لبنان في احدى حقبات تاريخه 

َأَوَلْم يتمايز، رغم كل العوائق، كدولة فريدة في المنطقة، فخورة بثقافتها، ودورها ورسالتها الكونية كما وصفها 
 البابا يوحنا بولس الثاني.

 دولة القانون والعدالة بعدما بلغ مستويات خطيرة من االغتياالت اعادتهلبنان و  ودعا الرئيس الجمّيل الى استرداد
قف و وتهديد الناشطين ومضايقتهم من دون الكشف عن المرتكبين ومنع سوقهم للعدالة ليكونوا عبرة لسواهم ول

رفة غ ، ولحسن الصدف، لفظتأن زمن االفالت من العقاب انتهى وشدد علىعادة االفالت من العقاب. 
االستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان حكمها باالجماع على اثنين من المنتمين الى حزب اهلل بعد ثبوت 
ضلوعهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. لكن، ماذا عن الجرائم التي ارتكبت في لبنان والتي 

بشير  سن خالد وكمال جنبالط والرئيسينبقيت من دون نتيجة مثل ما حصل في جرائم اغتيال المفتي الشيخ ح
الجمّيل ورينيه معوض وشهداء ثورة االرز بيار الجمّيل، أنطوان غانم، جبران تويني، سمير قصير، محمد شطح 

 ؟هم وصواًل الى الناشط لقمان سليمورفاق
يم التي طالما للق ان الشعب اللبناني يمثل هذا النموذج للمقاومة المستدامة صوناً وقال مؤسس "بيت المستقبل" 

ان الغاية من هذا المؤتمر هو استخالص العبر من الحقبات السابقة بكل أبعادها، واقتراح الحلول و  دافع عنها.
الكفيلة بمستقبل آمن ومزدهر. ان هذا المستقبل ال يمكن تحقيقه اال بالرجوع الى الثوابت التي حكمت نشأة لبنان 

 :وكرست موقعه ودوره. وأقصد بالثوابت
 احترام مبدأ المساواة وحقوق االنسان المكرسة في كل المواثيق الدولية. -7
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 االحترام المطلق للدستور اللبناني الذي حمى لبنان بوجه كل الحركات المخلة بسلمه االهلي.-2
 احترام التقاليد المدنية للبنان، التي وأبعد من النص، أمّنت له المناعة  طوال تاريخه.-1
ى االجتماعية واالقتصادية بما يمّكن من استنهاض االقتصاد اللبناني واعادة انبعاثه واحياء السلم تحديث البن-9

 االجتماعي.
**** 

الذي  باور السيد مايكل مكتب لبنان" -أديناور-لمؤسسة "كونراد المقيموفي جلسة االفتتاح كانت كلمة للممثل 
" في المؤتمر السنوي الذي ينظمه شريكنا "بيت أديناور-"كونرادم مؤسسة عبّر عن سعادته  للمشاركة باس

المستقبل" بالتعاون مع "معهد األبحاث والدراسات  للشرق األوسط المتوسطي" وبلدية بكفيا، بعنوان " لبنان: 
 مراجعة تاريخية ورؤية اصالحية".  

تهما يار اقتصادي ومالي، زادت من حدر إن لبنان يمّر بمرحلة غير مسبوقة تتسم بأزمة سياسية، وانهوقال باو 
 جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت. من هنا أهمية مناقشة اعادة بناء الدولة.

أديناور" تساهم من خالل مكتبها المحلي في النقاشات حول التطوير السياسي -وذكّر بأن مؤسسة "كونراد
المؤسسة مع العديد من المنظمات المحلية من واالقتصادي واالجتماعي في لبنان. ولبلوغ هذا الهدف، تتعاون 

بينها "بيت المستقبل"، الذي ومنذ اعادة انطالقه، كان أحد شركائنا األساسيين، وقد عملنا معًا على مواضيع 
مختلفة تهدف الى إرساء مبادىء الديمقراطية، والتعددية، والحوار، ومنع النزاعات، والتعايش السلمي، وتأمين 

 ل القضايا األساسية االقتصادية واالجتماعية. منصة حوارات حو 

" عند موضوع الساعة الذي يعالجه المؤتمر، وهو موضوع في ة "كونراد أديناوروتوقف الممثل المقيم لمؤسس
 غاية األهمية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان، ويحاكي األبعاد التي تعمل المؤسسة على بلورتها في لبنان.

نخبة من المحاضرين والمشاركين في هذا المؤتمر، الخروج بمبادرات ومشاريع تهدف الى ر من خالل وأمل باو 
مقاربة المشاكل المرتبطة بالنظام االقتصادي اللبناني، وبموضوع الطائفية، والتأثيرات االقليمية والتدخالت 

 الخارجية، وطرح الحلول المناسبة بشأنها.

**** 

 

 لجلسة األولىا
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 في صلب توازن غير مستقر""النظام اللبناني 

الكاتبة  متضبعنوان "النظام اللبناني في صلب توازن غير مستقر" و جلسة العمل األولى  ثر، انعقدتوعلى األ
كريم  لصحافي ايلي فياض وأدارهاالوجور" -وريانرئيس تحرير صحيفة "األالسيدة كارول داغر، و  والصحافية

ومدير معهد العلوم السياسية  IRISدولية واالستراتيجية في باريس ، الباحث المعاون في معهد الشؤون البيطار
 في جامعة القديس يوسف.

 كريم بيطار
بعد التحية ل"بيت المستقبل" ومؤسسة كونراد أديناور التي ترعى دائمًا مواضيع أساسية لمناقشتها من مختلف 

ولة المشهد التاريخي لحظة اعالن داسترجع مدير الجلسة كريم بيطار في مقاربة لموضوع المؤتمر، ، و الزوايا
لبنان الكبير: الجنرال غورو محاطًا بالبطريرك الياس الحويك والمفتي مصطفى نجا. لكن بعد قرن على هذا 

 بشعأ  le plus cruel des exilsغار كينيه اد Edgar Quinetالمؤرخ الحدث، يعيش اللبنانيون ما أسماه 
، بعدما نفيون فيه أي حالوة تجذبهم اليهيترك لهم بلدهم الم عنى المنفى داخل البلد من دون أنأنواع النفي، بم

 انتقل من تسويات عرجاء الى تسويات عرجاء أخرى. 
 لكون وأسف خسرنا العناصر التي تجعلنا نحب الوطن.، بل لم تتم المحافظة على هذا االرثوقال بيطار: 

لبنان ليس على قيد الحياة اليوم وهو يناضل للبقاء والمواقف السياسية معيبة ومخيبة لآلمال وبتنا محكومين 
من عصابات في السلطة. وفي مراجعة ألحداث القرن التاسع عشر والقرن العشرين، يتبين أن لبنان يعيش 

ماعات، واستدراج تدخالت القوى الخارجية الحالة ذاتها، هي المخاوف ذاتها على الهوية والمخاوف الوجودية للج
 مع ما يعني ذلك من التخلي القسري أو الطوعي عن السيادة وعدم القدرة على كسر هذه الحلقة المفرغة.

ة التي درست الحقوق وانصرفت الى عملها ككاتبة كارول داغر السيد وقّدم بيطار المحاضرين في هذه الجلسة،
االسالمي -وقد عملت مع مركز الحوار المسيحي ،حضاراتلوالسياسة والعالقات بين اوروائية وباحثة في التاريخ 

من دعت و . وكانت لها مساهماتها في كتابة تاريخ الحرب اللبنانية وأحداثها،  االميركية في جامعة جورج تاون
ض جوانب عيعالج بالذي س الصحافي ايلي فياضو كسر الجدار النفسي بين الجماعات.  تها الىاكتاب خالل

مله كصحافي السياسة اللبنانية من خالل عبملّم الالنظام اللبناني في ضوء التوازن غير المستقر السائد فيه، وهو 
ة الصحافة في وكالصحافيًا ها في قبرص اقض ، بعد فترة عمل"وريان لوجوراأل"ثم رئيس تحرير لصحيفة 

 .الفرنسية
 

 كارول داغرالسيدة 
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ستلزمان ت للبنان والرؤية االصالحية داغر في مقاربتها أن هذه المراجعة التاريخيةاعتبرت السيدة كارول 
المجهول الذي يتحكم و  ،والكسور واالصابات التي لحقت به التاريخية، هللواقع اللبناني في مراحل اً نقدي اً تشخيص

 بمستقبله. 
حدى ا لماذا تحولت ؟اين الخلل في لبنان ،أين العلة :السؤال األساسي الذي تطرحه االجيال منذ االستقاللو 

كان  ؟الفاشلة دوللى هذا الدرك من الا، ملك تاريخًا غنيًا جداً تي تفي منطقة الشرق االوسط ال الدول ىأول
، والمعاهد اللبنانية ةاالميركيو بريطانية الفرنسية و الاالرساليات الثقافية موقًا بوجود مستوى التعليم في لبنان مر 

 وسواهما... مدرسة عين ورقة ودير سيدة اللويزةذ العريقة من
كانت امارة في لبنان وبداية تكوين الدولة اللبنانية  7122قبل وانتقلت داغر الى الوقائع التاريخية فذكّرت بأنه 

فاالمراء  .عليه اليوم يهمية بخالف ما هأي دور وال أية طائفية للن يكخالل فترة السلطنة العثمانية. ولم 
ند المسيحيين. عتشاركون الصوم، الصوم عند المسلمين و كانوا ي. الشهابيون كانوا ال يعلنون انتماءاتهم الدينية

ذه هي سة للصالة. كانت هكني االمير بشيرشّيد محاطًا بمستشارين موارنة. و ألمير فخر الدين كان درزيًا و او 
ن اواة سائدتيالعدالة والمسي موقع في الحياة السياسية. كانت الفلسفة السائدة في حينه، لم يكن الدين يحتل أ

ألت س ما الذي حصل بعد اعالن دولة لبنان الكبير؟ لكنالنظام الضريبي.  وتجلى ذلك في غير مجال بما فيه
 داغر لتجيب:

دولة رغم وجود عناصرها. فاألرض موجودة وكانت تمتد حتى الالذقية الفشل تأسيس بعد دولة لبنان الكبير، 
لكن . 7612وفلسطين، رغم ان هذه االرض شهدت الكثير من النزاعات الطائفية خاصة بعد أحداث العام 

وبعد المجاعة الكبرى التي قضت على ثلث الشعب اللبناني، نجح الوفد اللبناني في انتزاع قرار من مؤتمر 
 الن دولة لبنان الكبير القائم على الحرية والديمقراطية والتنوع الثقافي والديني والعيش المشترك.فرساي باع

في  Renanاعتمدنا مفهوم ما نعم اذا وأجابت ب في تأسيس دولة؟اللبنانيون  هل نجحوتوجهت داغر بالسؤال: 
 فاالحزان واألسمن وغالبًا  ه،ادجوأم هوتضحياتالماضي روحية منبثقة من ذكريات جماعة تعريف الدولة ك

. ما يكّون األمة ليس وحدة اللغة وال االنتماء الى ذات االتنية، والرغبة في العيش معًا في الحاضر ،المشترك
 في المستقبل. متابعتهاالماضي والتصميم على  بل االنجازات المشتركة في

st pour nous une Une nation c’e : « En 1887, Renan a synthétisé sa conception
âme, un esprit, une famille spirituelle, résultant, dans le passé, de souvenirs, de 

; dans le présent,  sacrifices, de gloires, souvent de deuils et de regrets communs
n’est pas du désir de continuer à vivre ensemble. Ce qui constitue une nation, ce 

parler la même langue ou d’appartenir au même groupe ethnographique, c’est 
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d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore 
» dans l’avenir 

 سألت داغر لتجيب: لكن لماذا عجزنا عن بناء المواطنة؟
 ثابتينتحدث عن هذين ال Tocquevilleفي تغييب القانون الذي يضمن السيادة والعدالة والمساواة. و السبب 

 علذي استطافي تطبيقه ا تشددهو القانون في الواليات المتحدة االميركية وال في قيام الدول: الحرية والمساواة.
 أن يصهر الشعب اآلتي من مشارب االرض المختلفة.

في لبنان، كان الميثاق اختراعًا متقدمًا شكل اطارًا قانونيًا وفلسفيًا ونظامًا لتقاسم السلطة، وأطلق الميثاق فلسفة و 
أن تقاسم السلطة هو أحد التحديات في المجتمعات في نبيلة في العيش المشترك من أسفل الهرم.  وال شك 

ادمون لعاّلمة افي كان في صلب تكوين النظام اللبناني. النظام الطائو  .نتماءات الطائفيةالعربية المتعددة اال
تي تها الممارسات الطائفية الهذه المشاركة عكرّ  ،رباط تحدث عن أهمية المشاركة والتعاون في السلطة. لكن

ية بالمواطن الفرد لصالح الطائفة، وبات الفرد ال يولي شخصه حلطخت الديمقراطية والمواطنة وتمت التض
ا جعل المواطنة. وهذا ممعيار  وهاالنتماء الى طائفة وكأن ، النتمائه الطائفيأكثر بل يعير االهمية ، كمواطن
ة ءلدأ المساغاب مبفي الواقع، مثل الزبائنية والمحاصصة والواسطة والمحسوبيات. و  تعترضه الشوائبالنظام 

فالناخب ينتخب طائفيًا، والنائب فقد دوره في مساءلة الحكومات لالنصراف الى تأليف حكومات  ،والمحاسبة
جلس النواب. ولعل قانون الموظفين العموميين في لبنان الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم موطنية تجسد كتل 

لى الوظيفية باالستناد اشكل نموذجًا صارخًا في تقاسم الكعكة ، يوالمعدل في الطائف 7121في العام  772
 .االنتماء الطائفي

رتبطة بالسلطة مأن السلطة السياسية وتحدثت داغر عن العالقة بين السلطتين السياسية واالقتصادية، فاعتبرت 
هذا التماس حّرك االنتفاضات والتحفظات على اعالن دولة لبنان الكبير والحاق و . وباالتجاهيناالقتصادية 

بعض االقضية به، وتركزت الحركات المعارضة في المناطق االسالمية وبخاصة في طرابلس والمناطق الساحلية 
 التي كانت ترغب في االنضمام الى سوريا الكبرى.  

خب يتحكم بها زعماء الطوائف. وقامت الزبائنية التي ربطت النا بعد االستقالل، برزت دولة ضعيفةوتابعت أنه 
الزبائنية وتحويل الدولة الى بائع خدمات بواسطة  ة، حذر حميد فرنجية من ظاهر 7121بالنائب، ومنذ العام 

مر قتصر االي مللمواطن لقاء الضرائب التي يدفعها. وأكثر من ذلك، ل اً الزعماء والنواب بدل أن تكون الخدمة حق
ن هذا النوع وكاعلى نظام الخدمات السياسية، بل درج الناخب على الطلب من النائب تغطية مخالفاته للقانون، 

 اعادة انتخابه من خالل ارضاء المفاتيح االنتخابية. وليبقى النائب هو همّ من الطلبات يلبى بقدر المتاح ألن 
 ما يفقده دور المساءلة والمحاسبة واالعتراض. ،لطةالنائب قادرًا على الخدمة، يجب أن يبقى قريبًا من الس
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، ...اطالق العاميات، عامية لحفد وعامية انطلياسبنشأة الديمقراطية مع ساهموا ن ياللبنانيوتقول داغر إن 
بلديتيين في دير القمر ثم في زحلة. ومن خالل النظام البلدي بدأ نظام  ىدي وكانت أوللمرورًا بانشاء النظام الب

  .التمثيل الشعبي
 يجب اعادة التفكير في أسسلتجيب بأنه  العادة بناء لبنانوطرحت داغر السؤال حول ما يجب القيام به 

 النظام اللبناني، في الفلسفة االقتصادية وفي الفلسفة السياسية.
تعارضت مع جوهر قيام دولة لبنان الكبير والتصميم على منع تكرار المجاعة التي حصلت  الفلسفة االقتصادية

خالل الحرب العالمية االولى. واليوم تتكرر المجاعة تحت وطأة الفقر. ويتكرر مشهد تقاطع المصالح بين 
أحزمة بؤس  يجةعلى اللبنانيين. وكانت النت تلف المناطق والطوائف لفرض نظامهمخمختلف االقطاعيين من م
درزية. وأسست الفلسفة االقتصادية المتبعة لبلد قائم على بيع السياحة والخدمات، مسيحية وسنية وشيعية و 

 القطاعا في منع تطوير النظام االقتصادي لكون ياالقطاعالنظام كما ساهم  ،دولة الوسيط والترانزيت والريعيةو 
كبار البورجوازية االقتصادية والمصرفية في تعزيز مواقع الكما ساهمت في أساس ذهنية ارتباط الناس بالزعيم.  

ن متالزمان، االسياسة واالقتصاد مسار وخلصت داغر الى أن  وتركزت القطاعات االساسية بيد كبار السياسيين.
 العمل على التكامل بين السلطتين السياسية واالقتصادية.يجب و 
 ،وافقيةالميثاق أنتج ديمقراطية تفالتمييز بين الميثاق والصيغة.  عن األب ميشال حايك هكتببما وذكّرت  
، الميثاق الوطني يجب أن يبقى بمنأى عن المّس، في المقابلفالديمقراطية التوافقية هي ديمقراطية الميثاق. و 

خدمة ا في يمكن تنقيحها ووضعهو تغيير تطوير والقابلة للال اعادة تشكيل الصيغةضرورة لمن الممكن بل من ا
يام مع التأكيد على ق، هي نموذج لتقاسم السلطةو  ،هي قابلة لالصالح بل يجب اصالحها الوطني. الميثاق

 .وهي أسس قيام المواطنة ،دولة القانون والتربية والتعليم والحماية االجتماعية والنظام الضريبي العادل
  .الواجبة الوجوب والوجود الالمركزية االدارية انها :السفلا اعادة انتاج الدولة منوخلصت داغر الى القول ب

 
 ايلي فياض

ستندًا الى أولي"، م لحوكمة السياسية اللبنانية: تشخيصتحدث رئيس تحرير صحيفة "األوريان لوجور" عن "ا
 . عام ملتزم في الحياة السياسية اللبنانية منذ نحو مئةإرث الصحيفة كمرصد ضد الفساد 

بقصة  فياض هلهاوأست على توصيف سريع لإلشكالية التي تطرحها الحوكمة السياسية في لبنان ةمداخلوركزت ال
 الحوكمة على الطريقة اللبنانية. نموتشكل أبلغ توصيف ل

 ديد لنادي كرة القدم في مرسيليا، كان الرئيس الجالسنين اتتقول القصة إنه منذ نحو عشر 
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ها بعد توليه مهامه، فسأله الصحافيون عن الطريقة التي سيدير بأولمبيك مرسيليا" يعقد أول مؤتمر صحافي "
النادي، فكان جوابه الغامض والملتبس: "ال على الطريقة االفريقية، وال على الطريقة اللبنانية". الجواب بقي 
 ةعصيًا على الصحافيين الذين لم يفهموا قصده، فألحوا عليه بالتوضيح، فكان التوضيح التالي: على الطريق

االفريقية، هذا يعني أنني سأحكم منفردًا، ال أتقاسم سلطتي مع أي شخص آخر. على الطريقة اللبنانية، هذا 
 يعني أن الجميع موجود، الجميع يقرر، وبالنهاية ال شيء يتقرر. هذه هي خاصرة الديمقراطية الرخوة.

بناني، كل خصوصية النظام السياسي اللفي الواقع، ان رئيس نادي كرة القدم المذكور لخص بكلمات قليلة ما يش
 اقله في الممارسة الراهنة لهذا النظام.

في العالم نظامين للحكم: الديمقراطيات وهي بالتأكيد ليست كاملة، واألنظمة االستبدادية  ويشرح فياض بقوله إن
ال الى هذه  نتمي. ولبنان ال ينتمي، أو لم يعد ي، وهي بالتأكيد يجب أن تصبح من الماضيبمختلف اشكالها

 وال الى تلك. وبين مئتي دولة عضو في األمم المتحدة، قد يكون لبنان الدولة الوحيدة التي تتسم بهذه الخصوصية.

 رغم أن النزول البطيء الى جهنماتيجيب فياض، والسؤال: هل كان لبنان هكذا على مّر السنين؟ ال أعتقد، 
ا شطط ثابت في الحوكمة حتى وصل الوضع الى هذا النوع من الـ لبنان منذ السنوات االولى لالستقالل واكبه

، تبعاً الختبار القوة الميليشياوي 2226"لويا جيرغا" األفغانية التي تكرست رسمياً باتفاق الدوحة في أيار من العام 
 ردًا على محاولة الدولة استرجاع حقوقها السيادية.

لسيء بين االتفاق امن شرح فلسفة الدوحة التسووية: "أبلغ كان ي الذي نبيه بر ذكّر فياض بقول الرئيس و 
 . بري فضل من أفضل القوانين"، بحسب قولاللبنانيين أ

نحن في لبنان ابعد ما نكون عن الديمقراطية البرلمانية الملطفة بالطائفية السياسية، كما شاءها : فياض ويتابع
سي أن يكون عليه النظام السياإن ادراك الفارق بين ما كان يجب وأرادها آباء الدستور، بخاصة ميشال شيحا. 

لتمهيد عل ايمان. و ، بل فالراهن، ليس فقط تمرينًا فكرياً اللبناني، بين رسالته االصل اذا جاز التعبير، وواقعه 
 هذاب غموضال تبديديجب حكمًا وهذه ورشة أكثر من ملحة، الطريق أمام االصالح في الدولة اللبنانية، 

آلخر، أو مصلحة السياسية للبعض اللنفوس اللبنانيين، سواء بسبب جهل البعض، أو الخصوص الراسخ في 
 العتبارات ايديولوجية للبعض الثالث.

 أن يقرروا ما اذا كان يجب:الى اللبنانيين فياض  دعاهذا التوضيح، في ضوء 

 نقض كل النظام. -7
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مسة أو خ عدم توافق أو توافق بحيث أن عجلة الدولة رهنية االبقاء على النظام بصيغة ممارسته الحال -2
 احترام الدستور والقوانين او ال.من ضمن ما اذا كان ذلك ع، بصرف النظر زعماءستة 

ين، أي ركيزتيها المكملت الى استناداً برلمانية تعمل بشكل شبه طبيعي، العمل على ارساء ديمقراطية  -1
 ما يشبه نظامب تمثيل الطوائفالسياسي العقابي للناخبين، وتداول السلطة، مع االخذ بعين االعتبار  تصويتال

 الكوتا في الديمقراطيات الغربية.  

 ال يشكل حاليًا التحدي المركزي في أي عملية اصالحية للمؤسسات السياسية. ومن دونه توضيح الهدفان 
 أنه طالما االقتراع من الجدوى ما حالهم: ولسان التشريعية، االنتخابات في بالمشاركة الممتنعين اقناع من جدوى

 وطنية، دةوح حكومات انتاج في بالسلطة الممسكون سيستمر المنتخبة، االكثريات كانت ومهما االحوال، كل في

 يقولونه. ما في حق على انهم ثقة على ونحن الجميع. تقريباً  او الجميع فيها يتمثل

 عربات تشبه لدوحةا بعد اللبنانية الحكومات أن يردد كان طالما الذي صفير نصراهلل بطريركلل مقولةب فياض ويذكرّ 

 من وعالن هذا ان الواقع، وفي مكان. اي الى يوصل ال وهذا الوراء. والى االمام الى أحصنة الوقت ذات في تشدها

 الكارثة. الى مباشرة ما مكان في لبنان أوصل الحكومات

 ممثل أنك سبقاً م تعرف طبيعية، شبه ديمقراطيات في ، ائتالفية حكومة في المشاركة لدىو  انه فياض ويستطرد

 هذا أن علماً  ،التحالف ضمن الشركاء مع بشأنه التفاوض جرى مشتركاً  برنامجاً  بل برنامجك لتنفذ ال الحكومة في

نك فأن تتمثل في الحكومة هو فقط أل ال شيء من هذا في لبنان. لكن االدنى. بالحد تطلعاتك يمثل نامجالبر 
لس الوزن النيابي، ما يلغي دور مج كون نسبيًا بحسبالطائفية، والتمثيل ي-موجود على الخارطة السياسية

ات ليحظى بأكبر عدد من الوزار  الى مبارزة قوةكل فريق ينصرف النواب في الرقابة على العمل الحكومي، و 
لمشكلة ليست فقط في ما يعرف بالمحاصصة وتقاسم قالب الحلوى، بل الخصبة ليتمكن من خدمة قواعده. وا

 أكثر في أهداف المحاصصة وهي: زبائنية أكثر ودولة أقل.

كن من ثوابت الحياة السياسية، بل من ثوابت الثقافة السياسية اللبنانية. لتبقى أن الزبائنية  وخلص فياض الى
الوحدة الوطنية أو التفاهم الوطني هو انفالش الزبائنية كونها  ما رأيناه من خالل نهج قيام ما يسمى بحكومات

في  طاع المصرفيالقئنية مكلفة للغاية. ويساهم صارت الرافعة الوحيدة في العالقة بين السلطة والشعب. فالزبا
 ، مع التداعيات المترتبة على ذلك.تمويلها
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نان األخذ في عين االعتبار حجم العامل وعليه يتبين كم هو أساسي اليوم قبل أي خطوة اصالحية في لب
 السياسي المساهم في االنهيار المالي واالقتصادي الذي يشهده البلد.

من الطبيعي أن اجراء التشخيص الجيد لألزمة غير كاف لوحده لمعالجة كل اآلفات التي تعصف بالحوكمة و 
ر الطبيعية اسعة من اللبنانيين بالحالة غيالسياسية في هذا البلد. فعلى سبيل المثال، ال يكفي اقناع شريحة و 

ثبات حّد لها لحزب اهلل لوضع المميتةو  دي خطورتها على الدولة وواقعها السيا، بل يجب التركيز عليها وا 
 أكثر صعوبة.يصبح ، ما يجعل التحالف السياسي مع هذا الحزب ومستقبلها الوجودي

 الشرط االول لنتمكن من سلوك هذه الطريق. أن نضيء طريقًا في الليل هووخلص فياض الى القول: 

**** 

وفي ختام جلسة العمل األولى، فتح باب النقاش أمام المشاركين الذين طرحوا السبل المتاحة السترداد الدولة 
 .من خالل مراجعة النظام السياسي القائم

 واعتبر أنة. بويعقرارات ش بر فيها ان ال تشريع في مجلس النواب بلتوكانت مداخلة للنائب نديم الجمّيل اع
مدى له بل منّ ؤ القانون لجهة صحة التمثيل الذي ييتّم بحث لم عيّنة عن الشعبوية بحيث  هو قانون االنتخاب

للحوار  اً ممنتدى دائلم يعد وخلص الى أن البرلمان ا للطوائف واالحزاب. وفرهالتقاسم المريح والكوتا التي ي
 والتشريع بل منتدى التخاذ القرارات الشعبوية.

حدة حكومات الو دّمرت بعد مئة عام على فشل بناء الدولة،  التي قالت انه داغر كارولوكان تعليق للسيدة 
رض لغياب ثقافة بالغ قانون االنتخاب النسبييف  مولالوطنية البلد وألغت وظيفة البرلمان بالمراقبة والمساءلة. 

ون أكثر من منتمين ينليس لمشروع بل لفرد وزعيم. ففي لبنان عو  واالقتراع يحصل في لبنانزاب السياسية. حاال
لدن  تحرير النواب منودعت  الى  ...الى التيار الوطني الحر، وجنبالطيون أكثر من تقدميين واشتراكيين

ء السياسي ابناء على الكفاءة ال المحسوبية وال االنتم ، انطالقًا من تحرير الوظيفة العامةالزعيم التابعين له
يغة اعادة النظر بالص، و رية من معادلة تخصيص الطوائف بهاتحرير الوظائف السياسية واالدا، و والطائفي

 وتطويرها واحترام الميثاق والديمقراطية التوافقية التي يمثلها من دون تحويلها الى ديمقراطية تعطيلية.
 

**** 
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 الثانية الجلسة
 "االصالح السياسي"

"االصالح السياسي" بمشاركة أنطوان مسّرة، عضو المجلس الدستوري سابقًا  نعقدت جلسة العمل الثانية بعنوانوا
واستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف، ومؤسس المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم، 

يروت، ب وجوزيف باحوط، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة االميركية في
 وأدارها المحامي عادل نصار.

 
 أنطوان مسرّة

جاء فيه أنه اذا كانت الدولة قوية تسحقنا، واذا كانت  Paul Valery استهل أنطوان مسّرة مداخلته بقول لـ
 ؟وقابليته للحكمالنظام اللبناني  ضعيفة نموت. واستطرد بسؤال عن

 يقول مسّرة:
ندّرس في كليات الحقوق ان الدولة هي االرض والشعب والمؤسسات، لكن الدولة قبل هذه هي المولجة حصريًا 

ية مثل حصرية اقامة العالقات الديبلوماسية وحصر والسهر على تنفيذها بوضع القوانين السيادية في الدولة 
صالحات هما كانت نوعية االمقيام للدولة الضرائب... هذه هي السيادة التي من دونها ال  ايةالسالح وحصرية جب

قد لبنان فمحطات أساسية  وعدّد مسّرةالمتخذة. فالدولة الفاقدة السيادة لن يكون بمقدورها حماية مؤسساتها. 
في االتفاق االول  .2221مخايل عام ر ، واتفاقية ما7111بينها اتفاق القاهرة عام خاللها بعضًا من سيادته 

 زادت السيادة شلاًل. الثانية وفي االتفاقية فقد لبنان سيادته، 
 شرط ايجاد آلية لضبط ادارة هذه التعددية ألنه حتى في موضوع التعددية الثقافيةودعا مسّرة الى عدم القلق 

 بوصول المجتمع الى اقصى درجات الدمج، يبقى بحاجة الى قواعد لضبط اللعب بالغرائز. 
، التدخالت الخارجية وما تستتبعه من شلل في الحوكمة وأساسهااللبناني الشوائب التي يواجهها النظام وعدّد 

التي تحصل في المجتمعات القائمة على عالقات متوازنة، يقوم في لبنان نوع آخر من  توبداًل من التنازال
ًا حيحواذا كان ص. ما يجعل لبنان يشبه بشكل دائم نظامًا تحت االحتالل ،التنازالت هي أقرب الى االخضاع

 علفانه في المجتمعات التعددية يصعب اتخاذ القرارات، اال ان بعض المفكرين تالعبوا في تفسير التعددية كما 
، ليخلص الى  Dominant majorityو   Minority controlالكاتب االسرائيلي سامي سموحة واضع نظرية 

كان العرب. السيطرة االسرائيلية على السو االحتالل  ستخدمها لتبريرهذه النظرية على حالة اسرائيل ويتطبيق 
هي في المدة التي تقبل بها االقلية االستمرار في الخضوع لهذا النظام. هذه النظرية تحولت الى سألة لكن الم
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يد فئات ب ، وصارت التعددية منصةاستراتيجية اقليمية كما هي في العراق واليمن وسواهما من دول المنطقة
 من هذه النظرية.يمارسان ادارتها انطالقًا  يلثوري االيرانمثل حزب اهلل والحرس ا

 يه أكثر منوضع العاملون عل، هتمهيدًا لوفي بحثه في اتفاق الطائف، قال مسّرة انه لدى المفاوضات بشأنه و 
رئيس لوانتخاب نائب  ،اقتراح كانت تهدف بمجملها الى تكريس نوع من المساواة بين السلطات الثالث 79

ان ما هدف في مكنائب لرئيس مجلس النواب ونائب لرئيس مجلس الوزراء. وكانت تأسوة بوجود الجمهورية 
حتى ان بعضها اقترح مشاركة رئيس المجلس في  ،زيادة صالحيات رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الى

موقع من الدستور  91المادة ست وكر ة فصل السلطات. عداالستشارات النيابية للتكليف والتأليف، ما ينسف قا
ة دنرأس الدولة، لكن انتهى االمر بأن صار رئيس الجمهورية يسأل عن الصالحيات المسكرئيس الجمهورية 

 ل مسؤول عن صالحياته.ألم يسبق أن سو اليه، 
 ؟ سؤال طرحه مسّرة وقال فيه:ما هي البدائل للنظام القائم

عتماد ا والحل الصعب هواحتالل البلد على يد طرف ما بشكل مباشر أو غير مباشر، الحل المستحيل هو 
 اعتماد النظام والحل المتاح، بحيث يأكل األقوى واالكثر عددًا األضعف واألقل عدداً  التعددية المتوحشة

لتالي االمجلسي من خالل تشكيل حكومات وحدة وطنية تكون فيها الحكومات نسخة مصغرة عن البرلمان، وب
ء يتقرر ال شي ي،. في هذا النظام المجلس، وبالتالي ال ديمقراطية وال بناء دولة مؤسساتال مراقبة وال مساءلة

من الدستور عن الغاء الطائفية، وفي مكان آخر منها  12تتحدث المادة وهنا  اال بتقاسم المصالح واالرباح.
 .ة ينّم عن ثالثة معطيات مختلفة بالتشخيص وبالمعالجةهذا النوع من الطائفيو  عن الغاء الطائفية السياسية.

حرية االعتقاد واقامة ، منه 72و 1المعطى االول هو الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور في المادتين 
 وهذا النمط موجود في عشرات الدول. الشعائر الدينية وحرية التعليم وانشاء المعاهد.

اعتماد الكوتا النسائية  مثل affirmative actionية هو قاعدة التمييز االيجابي النمط الثاني في التعددية الطائف
أربعين دولة حول العالم. في الديمقراطية الهندية، جرى خالل ثالثين عامًا تشكيل أكثر  نحو في مول بهاالمع

 عامة.والمصلحة الة تعتمد التمييز االيجابي مع الحفاظ على الكفاءة والمساواة ليمن عشرين لجنة لوضع آ
  .، وهو التعبير اآلخر للذمية السياسيةالنمط الثالث الذهنية الفئوية التمييزية
تستدعي  الحوكمةوكانت مناقشته أن . النتقال بلبنان الى دولة الحوكمةلوخلص مسّرة ليطرح السبل المتاحة 

لجهة  من الدستور 91ثانيًا تفعيل المادة تستدعي و من دون سيادة ال انتظام دستوريًا. فاواًل ترسيخ السيادة، 
مفهوم حسب ب مجلس النوابالدور الحواري ل وتستدعي ثالثًا تفعيل .في ادارة البلدرئيس الجمهورية  مسؤولية

ميشال شيحا، في حين ان السلطة التنفيذية هي سلطة اجرائية، هكذا شاءها اآلباء المؤسسون للدستور اللبناني 
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تستدعي رابعًا و  بما يعني تسخيفًا االهتمام بالقضايا اليومية من ماء وكهرباء ودواء. ،ئيةبتسميتها دائرة اجرا
 .، وهنا بيت القصيداد ثقافة الدولة لدى المواطنين اللبنانيينجاي
 

 جوزف باحوط
في مداخلته، تابع مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت  

األمر ال يرتبط فقط جوزف باحوط من زاوية أخرى مناقشة موضوع االصالح السياسي في لبنان وقال إن 
ى في الحقبة ي لم يتّم استثمارها حتباالصالحات الواجب تنفيذها بل أيضًا باسترجاع األفكار التي أغفلت والت

ذه النواقص وعدّد ه الشهابية التي صنفت من بين العهود االصالحية في التاريخ السياسي الحديث للبنان.
 وبينها:

 إغفال دور المجموعات والضمانات المعطاة لها والتعايش السوي في ما بينها.-7
 يه من واجبات.إغفال دور الفرد في المجتمع بما له من حقوق وعل-2
من الدستور  12تحديد هوية الدولة التي هي فعليًا دولة مدنية وليست دولة طائفية وال دولة علمانية. والمادة -1

 .لجهة الخروج من الطائفية السياسية أساسية في مسار االصالحات المطلوبة للبنان
 للسياسة. مابأهميته ينإغفال االقتصاد واالجتماع الموازي-9
دور الدولة وأهميتها: كان التفكير أكثر بالنظام السياسي على حساب الدولة، فكانت دولة ضعيفة  إغفال-2

 بسبب نظام قوي قائم على الطائفية الزبائنية.
 إغفال السيادة وتحصينها ما جعل البالد عرضة للتدخالت االقليمية والدولية.-1
ل لبننة المسلمين وتعريب المسيحيين حسب قول بما يكف 7191عدم تثمير فلسفة الميثاق الوطني للعام -1

 الرئيس رياض الصلح في رّده على اسئلة النواب في حقبة االستقالل.
تثمير لبنان من بلد أقليات الى مركز للحوار بين الحضارات وبين الشرق والغرب وبلد الرسالة حسب وصف -6

 البابا يوحنا بولس الثاني.
لديمقراطية اليس ميثاقًا يؤسس لهوية أو لتاريخ بل لنموذج حكم يعّرف عنه ب ان الميثاق الوطنيوتابع باحوط: 

سسون هذه الديمقراطية التوافقية موجودة، وقد وضع لها آباؤها المؤ و  بهندسة تقاسم السلطة. التوافقية التي ترجمت
 شروط أساسية لنجاحها: 1في دول الغرب 

مستقرة. وبالتالي ال يمكن إنجاح أي تجربة من الديمقراطية التوافقية الشرط االول: وجود بيئة سياسية اقليمية 
ا وبين نة بين الدول العربية وبينهنطقة حيث النزاعات الباردة والساخفي ظل وضع غير مستقر كما هي حال الم

 اسرائيل وبين بعض الدول وتركيا...
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لطبقات الجماعات، وتتقلص الفروقات بين ا الشرط الثاني: توزيع الثروات والموارد بحيث تطفأ الفروقات بين
  Giniفي آخر السلم وفق مؤشر جيني يأتي لبنان الثرية والفقيرة، ويتوازن االنماء بين بيروت والمناطق. و 

Index ،مع تركيز الثروات في أيدي النخب.التابع للبنك الدولي 
ع ما ي تحولت من العسكرة الى السياسة، مالسياسية الخارجة من بيئة الحرب والتالشرط الثالث: نوعية النخب 

هاء . هذا الواقع جعل الحل بعد انتيعني ذلك من محدودية الثقافة السياسية وجاهزية التأقلم مع منطق المساومة
 رار.في مراكز القاستقطاب أمراء الحرب وابقائهم  نظرية الدمج المجتمعي من خاللباعتماد  7112الحرب عام 

ف لكن فات البعض أن الطائاليوم افرازاته.  لبنان عيشالحرب أوصلت الى الطائف الذي يوقال باحوط إن 
 ؟ما هي خاصيات الطائفوسأل:  تعايش مع جثته. مات، وبدل  دفنه والعمل على صوغ اتفاق جديد، جرى ال

اطالق  لك جاء كاتفاق لوقف، ولذ7161-7162الخاصية االولى: هو نتيجة سلسلة من األزمات بدأت في الـ
وقد تّم فرضه رغم احتوائه على تعارضات كثيرة بموجب تفاهم اقليمي  ،الة التمردالنار ووضع حد للحرب وح

دولي بوجوب تأمين استقرار اقليمي بدءًا من لبنان. بين التعارضات في اتفاق الطائف مسألة من يملك القرار 
على أن على سبيل المثال ال الحصر  91ة العسكري للمؤسسة العسكرية؟ ففي حين ينص الدستور في الماد

رئيس الجمهورية هو القائد االعلى للقوات المسلحة، تنص هذه المادة ايضًا على أن القوات المسلحة تخضع 
 لسلطة مجلس الوزراء.

التي لحظها اتفاق الطائف والتي من دونها ما كان قّدر للطائف أن  السياسية الخاصية الثانية: االصالحات
نقلت النظام السياسي اللبناني الى ما سمّي "الجمهورية الثانية"، لكن من دون أن ُيستثمر هذا ، رلنو يبصر ا

 االتفاق لبناء دولة تعذر قيامها في الجمهورية االولى.
الخاصية الثالثة: يلحظ اتفاق الطائف فصاًل للعالقات المميزة مع سوريا، ولم يسبق أن تضمن اتفاق مخصص 

هلية فصاًل لتحديد العالقة بينه وبين دولة أخرى. وهذا الفصل من اتفاق الطائف استندت اليه لوقف الحرب اال
 سوريا للمطالبة بتوقيع معاهدات في المجاالت السياسية واالمنية واالدارية. 

سقوط و  الخاصية الرابعة: اللحظة االقليمية والدولية التي جعلت ممكنًا اتفاق الطائف بينها نهاية الحرب الباردة
جدار برلين والتحوالت في االقليم... واكتمال عناصر التسوية بتفاهم الواليات المتحدة االميركية وسوريا 

 والسعودية برعاية فاتيكانية. هذا التفاهم استغرق سنتين لتقبل به فرنسا.
 .عات اللبنانيةًا توقيع اتفاق الطائف بين المجمو ما كان ممكنهذا هو المناخ الذي لواله ل

واليوم، لم يعد قاباًل للحياة حتى لو تمسك به اللبنانيون لالستنسابية في تطبيقه، وللشخصانية في تطبيقه، 
يس اميل لحود يكا، وفي عهد الرئو احدى تطبيقاته كان نظام التر و فالرئيس رفيق الحريري طبقه على طريقته، 

 كان له مسار آخر في التطبيق...
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 لنظام،ل المراجعة التاريخية للبنان ثم الرؤية االصالحيةسبل للحل استنادًا الى وانتقل باحوط الى طرح ثالثة 
 محفوفة بالمخاطر:سبل وكلها 

 الحفاظ على التوازن في الصالحيات. هذاهره ومحتواه مع بعض التعديالت و االول: اعادة اعتماد الطائف بجو 
لحرب جديدة.  سنة قبل أن يمّهد 72الى  72ربما الخيار ليس حاًل نهائيًا بل مرحلي يربح البالد بعض الوقت، 

 من اعتماد هذا الخيار.باحوط حذر و 
خيار جذاب لكن صعب المنال خاصة في ضوء  كامل. هذا الثاني: االنقالب على الطائف وطرح نظام علماني

ثل سوريا موفي ضوء التطورات في االقليم وحاالت التفكك التي تشهدها بعض الدول الطائفية تركيبة لبنان 
 واليمن وليبيا، ما يجعل هذا الخيار صعب التحقيق.

الثالث: التقسيم أو الفدرلة، وهو خيار محفوف بالمخاطر ومبني على كّم من االختالفات تتفاقم مع الوقت بدل 
ن صعوبة الخطورة، عدا عّنه يبقى خيارًا بالغ تتالشى. هذا الخيار يعكس بعض التوجهات في المنطقة لكأن 
. فالفدرلة اللبنانية تستند الى الهوية وليس الى أي من العناصر االخرى، وتفترض تقسيم الموارد والتوازن مادهاعت

 في المقاسمة. 
 ، يتبين:ةلدى مراجعة الخيارات الثالث

عات امكانية التعايش بين المجمو  أن الخيار االول )تعويم الطائف مع بعض تعديالت عليه( يطرح سؤااًل حول
 .يةالطائف

 الخيار الثاني )النظام العلماني( يستند الى مكانة الفرد في النظام السياسي. 
 الخيار الثالث )الفدرالية ( يطرح سؤااًل حول العالقة بين الجغرافيا والديموغرافيا.

يادتها كون بسلتهذه االسئلة تعيدنا الى ما هو أبعد من االنتماء الطائفي، الى الدولة  وخلص باحوط الى القول إن
 للتدخالت الخارجية في شؤونه الداخلية.المرجعية الوحيدة، واال سيبقى لبنان عرضة 

وفي ختام الجلسة، تناول نقاش المشاركين فشل االصالح السياسي في الدولة بدءًا من الفشل في وضع قانون 
حكومات  اش على انبثاقلالنتخابات يخدم صحة التمثيل ال المصالح االنتخابية لزعماء الطوائف. وتركز النق

في مراقبة اعمال الحكومة  مصغرًا، ما ينزع عن البرلمان دورهوحدة وطنية تشكل بتمثيلها مجلس نواب 
 ومساءلتها، وما ينقض مبدأ فصل السلطات.

 
**** 
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 الجلسة الثالثة
 "االصالح االقتصادي واالجتماعي"

واالجتماعي" وأدارتها مديرة السياسات العامة في جمعية انعقدت الجلسة الثالثة بعنوان "االصالح االقتصادي 
غارو في لبنان سيبيل رزق التي طرحت اشكالية تحويل الموارد من صفر انتاج "كلنا ارادة" ومراسلة صحيفة الفي

 الى موارد منتجة في خدمة القطاعات االقتصادية كافة، وسألت اي مجتمع نريد؟
متخصص فرنسا والمهندس ال -الزراعية والعلوم السياسية في جامعة بوردواستاذ العلوم شارك في جلسة العمل  

 في البنية التحتية والمياه والغابات بيار بالن، والخبير المالي واالقتصادي جان طويلة.
 بيار بالن 

ية حتفرنسا والمهندس المتخصص في البنية الت -استاذ العلوم الزراعية والعلوم السياسية في جامعة بوردوبدأ 
وأن  ،قراطيةميالديمقراطية وال مساواة من دون دالمساواة أساس  والمياه والغابات بيار بالن مداخلته بالتأكيد أن

 الذي بنانلوانتقل للحديث عن  زيادة التفاوت والمزايدة في القوميات تهددان أساس الديمقراطيات في الدول.
ما يؤخر إرساء الديمقراطية فيه وتعزيزها. وصار ملحًا إرساء التنمية  لتفاوت أو عدم المساواةيعاني من ا

الخوف من االنماء غير المتوازن  معالجةلب اتفاق الطائف والدستور، و المتساوية أو المتوازنة وهي في ص
 للمناطق المصبوغة بلون طائفي معين. 

 ، قال بالن:أسباب الفشل في تطوير القطاع الزراعيوفي 
عملي الطويل كمستشار في وزارة الزراعة، أرى أن الفشل في تطوير القطاع الزراعي كان أحد من منطلق 

، طالب الوفد ٩١٩١ فرساي عام أسباب انهيار الدولة، وهذا يعود الى الخيارات السياسية الفاشلة. في مؤتمر
اللها. وطالب ستغسرائليون ابالموارد الطبيعية في المنطقة التي احسن االمعاً صهيوني بأرض ليهود فلسطين طال

قاع شرقًا مااًل وسهل البل عكار شهبنان الكبير الغني بموارده مثل سفكان ل ناني باألمن الغذائي،لبالوفد ال
ن بغناهما بالمياه والتربة الخصبة. لكن خالل مئة عام، لم يحسن النظام اللبناني ادارة القطاع الزراعي يالمتميز 

كل شوكانت ت ،لتعامل مع فئة المزارعينم الموارد الطبيعية )مياه، تربة...(، وسوء اوتطويره، فجاء سوء استخدا
االغلبية السكانية، عاملين أساسيين في االنهيار، وتجويفًا لفلسفة لبنان الكبير الذي سعى اليه البطريرك الياس 

 ب جيوسياسية.باألمن الغذائي واالكتفاء الغذائي، وأيضًا ألسبا لتتمث الحويك ألسباب وجودية
الداخلي من  وتبعها النزوح وخالل الحرب اللبنانية، قضي على البنى التحتية التي أصابها التدمير، وسبقها

 عش الزراعة.نف الى المدن، ما شكل مسمارًا في يااالر 
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غزت المنتجات السورية لبنان الذي تعّرض للحصار، و القطاع الزراعي في حقبة االحتالل السوري  تعرضو 
تاجي ل البقاع دوره االنه، وفقد سيةصي، ومن وضع سياسة زراعية تنافسمن استخدام مياه نهر العا هلمنع

 .الحقبةهذه والتنافسي خالل 
القطاع الزراعي فاصاًل الجنوب الغني عن باقي االراضي اللبنانية. ونزع  فعله في االحتالل االسرائيلي فعلو 

راعي وبخاصة التبغ. واستمر الحصار الزراعي والسيطرة االسرائيلية اقتصاد االحتالل عن الجنوب طابعه الز 
نع لبنان من ، ومُ ٢٢٢٢بعد انسحاب الجيش االسرائيلي عام الى ما على االقتصاد الزراعي الجنوبي حتى 

 الوزاني ونظام الري المرتبط به بأمر من رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون.نهر استخدام مياه 
 .كشاهدًا على ذل Liban lait ، قضي تمامًا على القطاع الزراعي وجاء تدمير مصنع2271ام بعد الع
 .لخليجة لتصريف االنتاج الى دول ابقطع الطرق البريمن نشاط زراعي على ما تبقى  ورياسالحرب في وقضت 

الدارة القطاع  ادفةهلبنان سياسة  يرسملم وشدد بالن على أهمية االستراتيجية السياسية في تنشيط الزراعة حيث 
ركا يالزراعة في اوروبا وفي ام، لم تشهد على سبيل المثال. وأعطى أمثلة مستقاة من تجارب الدول، فالزراعي
تطورات تذكر اال من خالل تدخل الدولة ورسم السياسات العامة ذات الصلة. في لبنان، حصل  أي الالتينية

وفي ة. يع أعاق أي تطور نحو زراعة تنافسهمال الدولة للقطاالعكس، التعطيل في السياسة، عطل الزراعة، وا  
لى قيد العمل. وكان التركيز عقررت فيها الدولة التدخل، كان ذلك لزرع المعوقات وتعي المرات القليلة الت

ن هذه عني كانت االولوية للعاصمة بيروت. وتولد دُ صاد المُ قتمن االضوليس الريفي، و ي ندُ تصاد المُ قاال
في االرياف تنبه له رئيس الجمهورية فؤاد شهاب حيث كان العامل االجتماعي  يالجوفاء فقر زراع السياسة

 .٩١٩١وغياب ادارة الموارد أحد أسباب حالة الالستقرار عام 
ال خالل فترة الرخاء االجتماعي وال بعد الحرب الى اصالح النظام الزراعي كما لم ُيقدم لبنان  وذكّر بالن بأن

ناك هكان اصالح القطاع الزراعي . فبعد سقوط االنظمة الدكتاتورية أوروبا وتحديدًا اسبانيا وايطاليافعلت 
سباب برز األأهنا من  غياب االصالح الزراعي، وكان ياب المساواة بين شرائح المجتمعالعامل االول لمعالجة غ

 ن.لقيام حركة المحرومي
لم تعر الزراعة أي أهمية وبقي هذا المرفق في حالة شبه نسيان سياسات ما بعد الحرب وتابع بالن بقوله إن 

همال في برامج الدولة التي انصرفت الى تعزيز االستثمارات في القطاع التجاري خاصة في حقبة الرئيس  وا 
رة كانت فت د الحرببعما رفيق الحريري، وما فاقم الركود الزراعي سياسة ربط الليرة بالدوالر. وبالتالي فان فترة 

ظ المزارعون بأي مواكبة رسمية لتقديم منتجاتهم في األسواق الدولية ضمن شروط حجفاف زراعي بحيث لم ي
 الجودة والنوعية والقدرة التنافسية.
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و وال على الزراعة ا صراً حازن، ال يقوم على الخدمات اء نظام اقتصادي متو نبفي الرهان هو وقال بالن إن 
حظ التوازن بين هذه القطاعات واعطاء دفع للزراعة لالستفادة من نقاط القوة بل بناء خطة تل، الصناعة فقط

ب والسهول في البقاع وعكار والجنو  ،والتربة ،الموجودة في الموارد الطبيعية في لبنان وفي مقدمها المياه
 والمناخ في كل لبنان. ،والمناطق الساحلية
الى ثورة زراعية خضراء، الى زراعة بيئية بمعنى ايجاد البيئة المناسبة والزراعة  بحاجةلبنان ولفت بالن الى أن 

 ك شروط ليس أقلها سياسة زراعية تلحظ التالي:لط أفضل وانتاج اكبر. لكن لبلوغ ذالمناسبة بشرو 
هومها فوهذا شرط لقيام الزراعة البيئية بم ،ايجاد ضمانات للمزارعين بما يجعلهم مؤتمنين لحاضرهم وغدهم-

 الحديث.
 ايجاد ضمانات لألراضي لجهة استصالحها واستدامة نوعية تربتها وخصوبتها.-
حظ دور وبالتالي ل ،ايجاد ضمانات للعمل من خالل تفعيل نظام القروض الميسرة ونظام الكفاالت للمزارعين-
 قطاع المصرفي في االنماء الزراعي.لل
تدامة تلحظ خطة مسة للمزارعين وتفعيل قرارات التنمية الريفية ضمن ايجاد نظام مواكبة دائمة من وزارة الزراع-

 لقطاع الزراعة وعدالة في النظام الضريبي. وازنةسنوية موازنة 
قيام زراعة بيئية مستدامة خارج سياسات زراعية وصناعية شاملة، توقع ال يمكن وخلص بالن الى القول إنه 

 ون أحد عناصر نهوض لبنان.ويمكن التعويل على الصناعة الغذائية لتك
**** 

 جان طويلة
اعتبر الخبير االقتصادي جان طويلة في مداخلته أن لبنان ما بعد الحرب وما بعد الطائف ال يزال محكومًا من 
امراء الحرب وقادة الميليشيات الذين يجلسون معًا حول الطاولة ويتخذون القرارات بشأن ادارة البلد. والمفارقة 

بما يخدم مصالحها الشخصية. نسمع أن العلة هي في الطائفية، لكن  الطبقة السياسية تتخذ قراراتهاأن هذه 
 الصحيح أن الطائفية ُتستغل لمنع اتخاذ االجراءات الكفيلة بتحسين الحوكمة. 
س جللمجالس والصناديق مثل موعدّد طويلة بعض أوجه االستغالل في لبنان بينها تحويل موارد الدولة الى ا

اء واالعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين... التي شكلت نوعًا من مرجعيات نافذة، ما ساهم في االنم
منها. ت دزيادة الثروات الشخصية للقائمين بها ومن ورائهم المرجعيات السياسية التي غطت هذه االعمال واستفا

شركات موزعة  72ر كانت محصورة بـ من مشاريع مجلس االنماء واالعما %12وحدّد طويلة بأن ما نسبته 
الى عدم ثقة المجتمع الدولي بالسلطة وأدواتها، فتحّول الى اعتماد المنظمات غير  ولفت طائفيًا ومناطقيًا.

الحكومية لتمويلها وتكليفها باصالحات في البنى األساسية، فكان التمويل يصل الى هذه المنظمات وليس الى 
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نماء في لبنان. وذكّر بأن دراسة للمدير العام السابق لوزارة المالية االن بيفاني وزارات الدولة لتصرف على اال
 .%22وللمحامي كريم ضاهر تظهر بأن حجم التهرب الضريبي وصل الى نسبة 

وذكّر طويلة بأنه كان ممنوعًا انتقاد السياسة النقدية بحجة حفظ مكانة الليرة، ولم يكن باالمكان معرفة كم هي 
تثبيت صرف الليرة، وال كم هي كلفة دعم المواد االساسية. وهذا المنع انسحب أيضًا على الموازنات  كلفة سعر

 والجميع يذكر كم من السنوات ُحرم لبنان من وضع الموازنات السنوية.
ير اده على توفصيقوم اقتريعي بلد حديث من خالل نقل لبنان من اء نظام اقتصادي نبودعا طويلة الى 

الية في أساس قيام م نظام ضريبي يبقى لتركيز علىالى بلد منتج مع االبقاء على الخدمات، وا، الخدمات
 facilitateurتصادي قر االقتصادي ال الفاعل االدور الميسّ بلعب الدولة  . كما تفترض االصالحات قيامالدول

et non acteurلبيئة واظى بالحماية حن ييسمح لكل فاعل اقتصادي بأ الذيمحايد للدول الدور ، وهذا هو ال
ومعالجة نقاط الضعف االقتصادي واستثمار نقاط  الدفع لالصالح المالي، مع إعطاء وتكافوء الفرصاآلمنة 

توفير  ولنجاح هذا الرهان، يقتضي نقاط القوة الموجودة في الموارد الطبيعية.القوة الى اقصى الحدود، وبخاصة 
 األدوات المناسبة وفي مقدمها:

النظام المالي من خالل خطة تعافي تحظى بموافقة الجهات الدولية الضامنة مثل البنك الدولي وصندوق إصالح 
النقد؛ إقرار قانون الكابيتال كونترول؛ إقرار قانون الموازنة؛ تعديل قانون السرية المصرفية؛ هيكلة القطاع 

  .النماءطاع المصرفي في االقدور يل وتفع، واستتباعًا القطاع الصناعي؛ المصرفي؛ إصالح القطاع الزراعي
طق الرسمي منلبنان  اختار، على االزمة المالية سنواتثالث بعد مرور وخلص طويلة الى التحذير من أنه 

 يري،نهج التبر . واذا استمر الهابدل االنتقال الى وضع مخطط للخروج من المأساة-ايجاد التبريرات لألزمة
صيد الباقي من االحتياطي االلزامي أي من الودائع التي تصرف على تمويل ستنقضي أشهر قليلة قبل نفاد الر 

الى مصرف مركزي مفلس ودولة مدينة عاجزة عن تأمين األموال لتوفير  الوضع صلي ، وقدالواردات األساسية
 .لمواطنيها الخدمات األساسية

نها المشاركون عيّنات عن هذا الفشل بيوفي ختام الجلسة، دار نقاش تناول فشل الدولة في حماية ناسها وقّدم 
تعريض اللبنانيين لمخاطر على يد دولتهم كما هي المخاطر المحدقة بودائعهم، ومخاطر فقدان ثقة المواطن 

 بدولته وثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.
**** 

 تقييم نتائج االنتخابات النيابية وفرص التغيير 
ليقّدم خاللها الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين قراءته في تقويم شكلت استراحة الغداء فرصة 

استهل كلمته بالحديث  ، وفرص التغيير من خاللها.2222أيار  72نتائج االنتخابات النيابية التي جرت في 
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من  ٪٤٩.٦نسبة  نعن واقع التركيبة المذهبية للناخبين التي تشهد خلاًل كبيرًا لمصلحة المسلمين الذين يمثلو 
وبلغ  ٩١١٦من المسيحيين. ومن بين أسباب الخلل مرسوم التجنيس الصادرفي العام  ٪٥٦.٩الناخبين مقابل 

 ألف مسيحي. ٩٩ألف مسلم و  ٢٢٩ألفًا موزعين بين  ٢١٢، ٢٢٢٩عدد المجنسين في حزيران 
انتخابات نيابية  ٩٩هد لبنان واستعرض شمس الدين قوانين االنتخاب منذ االستقالل ولغاية تاريخه حيث ش

 ٢٢٢١حتى انتخابات العام  ٩١٦٥مرات، اال أنه كان نظاماً أكثرياً منذ العام  ٩٢عامة، وتبدل القانون أو عدل 
دائرة موزعة  ٥٥حيث تم اعتماد  ٩١٩١-٩١٩٥مع تعديالت في عدد الدوائر التي بلغت أقصاها في انتخابات 

 نائبًا. ٦٦قعدين مع خفض عدد النواب الى دائرة بم ٩٩دائرة فردية و  ٢٢بين 
، واعتمد ألول مرة النظام النسبي ٢٢٩١، لم تجر االنتخابات وتم التمديد للمجلس حتى أيار ٢٢٩٥في العام 

 وتعديالته، ومن أبرز سماته: ٦٦/٢٢٩١في االنتخابات النيابية بموجب القانون رقم 
 دة في المعايير، بل وفق محاصصة طائفية وسياسية.دائرة انتخابية من دون وح ٩٩تقسيم لبنان الى -
 اعتماد نظام الترشح كأفراد، وتحوله الى انتظام المرشحين في لوائح تحت طائلة الغاء الترشيح.-
 اعتماد اللوائح المقفلة.-
 اعتماد الصوت التفضيلي الواحد في الدائرة االنتخابية الصغرى.-
االنتخابية من أجل تحديد حصة كل الئحة، ما يقصي االحزاب  اعتماد الحاصل االنتخابي ولبس العتبة-

 واللوائح الصغيرة ويعيق فرص التغيير.
 السماح بانفاق مالي كبير يسّهل الرشوة االنتخابية وشراء االصوات.-

، اعتبر شمس الدين ان القانون وعن سابق تصور وتصميم من الكتل ٢٢٢٢وفي قراءته لنتائج انتخابات 
خسارة  ٢٢٢٢كبيرة، ال يسمح بالتغيير الكبير. وبين التغييرات الجزئية التي حصلت في انتخابات النيابية ال

القوات في معقلها بشري، وخسارة حزب اهلل في معقله في الجنوب، وخسارة شعبية للتيار الوطني مع االحتفاظ 
خسارة االشتراكي المقعد الكاثوليكي نواب إضافيين. و  ٩بعدد مقاعده النيابية بفعل دعم حزب اهلل له، ما وفر له 

 في معقله الشوف، وخسارة طالل أرسالن مقعده الدرزي في عاليه وفوز الثورة به.
    

**** 
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 الجلسة الرابعة
 إعادة تأسيس الدولة اللبنانية

حافي ألبير والصناقشت جلسة العمل الرابعة موضوع "إعادة تأسيس الدولة اللبنانية" وأدارها الخبير االقتصادي 
كوستانيان الذي ذكّر بأن لبنان شهد منذ اعالن دولة لبنان الكبير العديد من األحداث لعل أبرزها وأخطرها ثورة 

ذ تكرست تداعيات الخالفات اللبنانية دستوريًا، سأل كوستانيان بأي منطق مثاًل وفي 7112وحرب  7126 . وا 
والمقصود لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه. فهل االوطان دستور أي دولة يجري النص على أن هذا البلد 
 موقتة، وهل هي لفئة من المواطنين دون سواها؟

وأعلن خالل طرحه إشكالية هذه الجلسة أنه في المراحل الماضية، كانت محاوالت لدمج لبنان أو على العكس 
الموجودة،  يس للتقسيم. ومع كل االختالفاتلتقسيمه، واليوم تطرح الالمركزية وحتى الفدرالية لتأكيد الوحدة ول

تشرين،  71رأى كوستانيان أن الفرصة سانحة لبناء الدولة انطالقاً من االرادة الشعبية التي عبّرت عنها انتفاضة 
 قواعد أساسية: 1باعتماد مشروع قائم على 

غنى الدولة والحفاظ على الإعادة النظر بالمؤسات وتفعيلها بما يخدم الحوكمة الصحيحة على أساس مرجعية -
 االجتماعي والطائفي التعددي.

 السهر على انجاز السيادة الكاملة للدولة.-
 نسج عالقات دولية وسياسات خارجية على هذا االساس.- 

االستاذ الفخري في الجامعات ورئيس معهد الدروس والدراسات حول وشارك في هذه الجلسة جان بول شانيولو 
، وجوزف مايال االستاذ في المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية  IreMMOوسط المتوسط والشرق اال

ESSEC .والرئيس السابق للمعهد الكاثوليكي في باريس 
 

 جان بول شانيولو
شّبه جان بول شانيولو الوضع في لبنان كما الوضع الطارىء في أوروبا بعد الحرب على اوكرانيا، في الحالتين 

أزمة وجودية. وقال ان بعض المشكلة في لبنان ناتج عن التناقضات في النظام السياسي واالنتقال األزمة هي 
من النظام العثماني الموروث الى مفهوم الدولة القومية التي تفترض نضجًا في العالقات االنسانية والسياسية 

لسلطنة ركيا الناشئة على أنقاض ابين الشعوب. في مرحلة االنتقال، كان نوع من التطهير كما حصل في دولة ت
العثمانية حيث جرى طرد اليونان االرتوذكس. وهناك طوائف فرضت نفسها على الطوائف االخرى كما حصل 

 في العراق حيث هيمنت الطائفة السنية على الشيعة واالكراد خاصة في عهد صدام حسين.
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ة موذج، بقدر ما اسيء تظهيره ما حّول الديمقراطيوهناك النظام التعددي الذي يمثله لبنان، وبقدر غنى هذا الن
 التوافقية الى ديمقراطية تعطيلية، وضرب مرجعية الدولة وحصرية السالح الشرعي.

واعتبر شانيولو ان الصيغة الفدرالية في لبنان ليست الحل النموذجي لقيامها على قاعدة تقاسم السلطة السياسية 
جماعة؟ وليست الفدرالية حالً واقعياً لغياب الرابط القوي بين مكونات  ةيعلى أساس تقاسم األرض، فأي أرض وأل

 الدولة، ما يؤسس لبذور االنفجار من الداخل.
بل  ،والحظ شانيولو أنه في تاريخ لبنان السياسي، لم تُبن هيكلية كفيلة بقيام دولة القانون وال ببناء المواطنة

ظام االنتخاب من نظام النبثاق السلطة وفق قاعدة صحة حصل العكس. فعلى سبيل المثال، جرى تحويل ن
خابي الملحة بما يجعل النظام االنتويقتضي إجراء االصالحات  ، الى نظام الكتساب المقاعد النيابية.التمثيل

ى تصحيح النظام االنتخابي النسبي بجعله يحافظ على تمثيل االقليات وليس الحفاظ علكفياًل بصحة التمثيل وب
 السياسية ذاتها.الطبقة 

سناد القضايا العواقترح شانيولو  اعتماد شيوخ؛ و ليا لقرارات تتخذ في مجلس الاعتماد نظام الغرفتين في البرلمان وا 
ام اصالحي مستدام بما يردم المسافة بين السلطة والشعب؛ واعتماد نظام قضائي الالمركزية المشروطة بنظ

 .الستقاللية والعدالةا قائم على
ن لبنان أوأجاب بأنه يعتقد كانت األولوية للعدالة أم للسلم األهلي؟ وسأل شانيولو هل بعد الحرب االهلية، 

همل م هشًا ألنه أاختار السلم األهلي على حساب العدالة، وكان عفو عام عن جرائم الحرب، ولذلك بقي السل
لة اعتماد مبدأ العداودعا الى  لمناطق.تلف االنتماءات وفي مختلف االمظالم التي تعرض لها الشعب من مخ

التعويضية أو الترميمية بحيث يفضي لقاء الفاعل والضحية الى مصافحة، فيعترف الفاعل بارتكابه، وقد تسامح 
 الضحية الفاعل، وفي هذا نوع من محو بعض المآسي من الذاكرة.

ضمن كن لالطوائف ومع االبقاء على قوة  رية السالح،السيادة وحصكما اقترح للبنان نظام الحياد بعد استرداد 
 وخلص شانيولو الى القول ان  .القوية شرط اال تمنع قيام الدولةو حدود 

 خيارين:أمام لبنان 
 أعتقدقال: و واما التحرر من خالل الثورة واالنتفاض على الواقع المرير. اما االستمرار بالخضوع ألمرة الزعيم؛ 

 : أنا أنتفض اذَا أنا لبناني.هي معادلة أن المعادلة التي تشبه اللبناني
 

 مايالجوزيف 
في لبنان انتهت الحرب واستمرت االزمة، وشعور اللبنانيين أن األزمة مستمرة زيف ميال مداخلته بالقول: بدأ جو 

عامًا، تتخذ عند كل منعطف شكاًل مختلفًا. والدولة موجودة وغالبًا ما كان دورها ادارة االزمة ال حلها،  12 ذمن
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 االدارية ال تموت، هي موجودة بجيشها وقواها األمنية هذا مع العلم أن الدولةالدولة ببعديها االداري والتمثيلي. 
ها الدولة، يمكن القول ان الدولة االدارية غير ناجحة بوظيفت األمنية في-وموظفيها، وباستثناء الناحية العكسرية

د لكن ما يهدد بقاءها هو وجو  ،القائمة على الوظيفة العامة والتخمة في وظائف القطاع العام. الدولة ال تموت
لى ذهبي عاالنتماء الطائفي والمتعزيز  بدائل تشكل شبه دولة ضمن الدولة. ما يهدد رمزيتها ومرجعيتها أيضاً 

هذا اإلرث متواصل منذ حقبة السلطنة العثمانية حيث اعتاد اللبناني على  حساب المواطنة واالنتماء الوطني.
 راالحتماء بطائفته ضد السلطنة، ونمت على أثر ذلك ثقافة الخوف من الدولة وعدم الثقة بها كسلطة توف

ة بالعالقة بين المواطن ودولته بما يعزز الثقافة المدنيإلرث المتراكم يستدعي اعادة النظر الحقوق واألمان. هذا ا
 والمواطنة.

يئًا، بل أسوأ سشكل آلية ممتازة لوقف الحرب والنزف الداخليين، ودستورًا الذي اتفاق الطائف وتحدث مايال عن 
ويقال إن  .اليات المتحدة االميركيةلدول العربية والو دستور عرفه لبنان، وعمل عليه لبنانيون وعرب وجامعة ا

موفدة الوزير جورج شولتز الى مؤتمر الطائف أبريل غالسبي هي التي اقترحت نقل القرارات األساسية الى 
، فكان دستور دولة مدنية قبل تطعيمه بمدلوالت طائفية ليس أقلها 7121أما دستور  مجلس الوزراء مجتمعًا.

(، باالضافة الى التوزيع الطائفي في مجلس 22المادة في و  1ايراد كلمة "اهلل" مرتين في مندرجاته )في المادة 
(، والعرف الدستوري 29ونسبيًا بين طوائف كل من الفئتين )المادة النواب بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، 

كان دستورًا منطقيًا لكن أسقطنا  7121من الدستور... اذًا دستور  12بتوزيع الرئاسات الثالث طائفيًا، والمادة 
ليه منطق الطائفية، وأتى الطائف للتصويب فكان العكس، تجذير للطائفية. ولم تنفع الهندسات التي وضعت ع

الرضاء بعض الفئات الطائفية، فتحول مجلس الوزراء الى معقل للطائفية، ولم تتصف باالستدامة بدليل ما 
تورة مفاهيم جاءت مبكما أن بعض اليحكى اليوم عن اعادة النظر بالطائف وبمعادلة المثالثة بدل المناصفة. 

فرئيس الجمهورية مثاًل هو القائد االعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة الشيء ونقيضه،  أو كأنها تطرح
 من الدستور(. 91مجلس الوزراء )المادة 

 وي. ايكا خالل عهد الرئيس الياس الهر و وشكلت بعض البدع تفسيرًا خاطئًا لدستور الطائف مثل نظام التر 
آلية تشكيل الحكومات التي يدير استشاراتها النيابية ومن الثغرات في الطائف أيضًا غموض غير بناء في 

الملزمة رئيس الجمهورية، ويطلع رئيس مجلس النواب على نتائجها، وبالتالي يصبح رئيس المجلس مع رئيس 
الجمهورية شريكًا في تسمية رئيس الحكومة، ويصبح رئيس الجمهورية في حّل من التسمية اذا لم يكن رئيس 

كف مناسبًا له أو الحكومة التي يقترحها غير مؤاتية له، فيمتنع عن توقيع مرسوم تكليفه مجلس الوزراء المل
منفردًا، أو يمتنع عن توقيع مرسوم التأليف بعد توقيعه من رئيس الحكومة المكلف. كما ان ال مهلة للرئيس 
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تعديالت المناسبة ع الات تشكل ثغرات دستورية يقتضي العمل على وضكلف للتقدم بحكومته. كل هذه النتوءالم
 بشأنها.
ان استمرار األزمة مرتبط بنهج المحاصصة والزبائنية، وبوجود النخبة المافياوية الحاكمة التي تحتاج الى ويرى 

ة بما فيها النظام ولوتحّولت هذه النخبة الى أوليغارشية استغلت مرافق الدزبائن لضمان استمرارها في السلطة، 
ها. الميليشيات السابقة في الدولة وادارات مات، وأفسحت في المجال أمام تعزيز وجوددتكرت الخالمصرفي، واح

هذا ما أدى الى حفلة تفكيك للدولة، والنهج مستمر. وباتت التشريع يمثل مصالح خاصة، بما يؤدي الى سرقة 
 الخاصة.ضرب المصلحة العامة خدمة للمصالح ارث الدولة و 

يعني أن ماذا و  ،أي دور اليوم للهوية اللبنانيةبينها كيف نعيد النظر بالدولة، و وخلص مايال الى طرح تساؤالت 
حيث ال لة العالقة بين الهوية والسيادة، بتكون لبنانيًا اليوم ولتأدية اي رسالة، ليجيب بأن األساس هو في مسأ

 ة تكوين الدولة من خاللاعادودعا الى  سم الهوية ال العكس.يادة، وسيادة الدولة هي التي تر هوية من دون س
رساء الالمركزية االدارية، و تعزيز ثقافة المو  ة تفعيل استقاللية القضاء وقيام نظام قضائي يرسي ثقافاطنة وا 

لمحكمة اقال ان و الحقوق وعدم االفالت من العقاب وتنفيذ االحكام الصادرة عن المحاكم اللبنانية او الدولية. 
 خير شاهدين على القضاء النائم. رفأالخاصة بلبنان وجريمة تفجير الم

 
 

 أمين الجمّيل الرئيس
 

مشاكل السيادة هي أم ال ةمشكلفي ختام الجلسات، لخّص مؤسس ورئيس "بيت المستقبل" االعمال معتبرًا أن 
على  الى ما قبل االحتالل السوري، وال ما قبل هيمنة حزب اهلل تعود تاريخياً األزمات أن في لبنان وأخطرها، و 

لم يتمكن لبنان من ايجاد الحلول الجذرية ألزماته لعدم االتفاق على آلية عملية لتنفيذ الميثاق  الدولة حيث
تفاقم غياب الدولة على كل االصعدة وبخاصة ما يتعلق منها بالسيادة وقرار الحرب والسلم وحصرية الوطني. و 

 الشرعية. مربعات ممنوعة علىفي وطنه وبأن  في وطنه ولدى دولته، اللبناني يشعر بأنه رهينةالسالح، جعل 
لى الطبقة بيروت اقتراح حل عحاول خالل زيارته الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وذكّر الرئيس الجمّيل بأن 

أشهر والسماح للبلد بأن يتنفس واالفساح في المجال لغيرهم  1السياسية ودعاها الى أخذ قسط من الراحة لـ
. فأسقط الزعماء هذه الفرصة، وما ان غادر ماكرون حتى تنكروا بناء مؤسسات الدولة لتشكيل حكومة واعادة

 لتعهداتهم. 
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ولم تفهم الزعامات اللبنانية مغزى قرار الرئيس سعد الحريري باالنكفاء السياسي، وقراره لم يكن قرارًا سطحيًا أو 
رت فسها فيه. ورغم أن الحالة السنّية شعمرتجاًل، بل أراد تحرير السنّية السياسية من أي محور قد تحبس ن

بالضياع عقب قرار الحريري، اال انها أعادت تنظيم ذاتها. ان سابقة الحريري قد تشكل احد السبل لتحرير 
  المواطن من الزبائنية السياسية.

ها السادة نودعا الرئيس الجمّيل الى وضع االصبع على الجرح النازف والى توظيف االفكار البناءة التي عّبر ع
 المحاضرون خالل جلسات العمل والنقاشات الدائرة حولها في خدمة مشروع بناء الدولة.

**** 


