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توطئة:
في خالل ابحاث عدة ،ركزت بين الفترة الممتدة منذ العام ( 0681اي قبيل تأسيس دولة لبنان
الكبير) الى العام  ،5112مضيئة على فترات "الال استقرار" ...وقد تبين (وبحسب االبحاث)،
ان معدل توالي فترات "الالستقرار" في لبنان هو كل اربع سنوات! اي انه وبمعدل كل اربع
سنوات تعرض لبنان فيها لنكسات وازمات سياسية او امنية...
لهذه االسباب ،نقدم هذا "المانيفيستو" او االسباب الموجبة كمنطلق للنقاش ،مع وجوب التأكيد
على كونه مستكمل بمقترح تطبيقي منجز بشكل مفصل ،مطروح مع الدعوة لإلسهام في إحكام
بلورته بشكل دائم على أساس االقتناع بوجوب تبني النظام الفدرالي كحل للمعضالت التي
عصفت وتعصف بلبنان من اجل الوصول الى وطن مزدهر ،مستقر وعادل.
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اإلعالن العام
المقدمة:
ّ
إن اله ّم الرئيسي الذي طبع تاريخ دولة لبنان الكبير ،منذ إعالنها عام  ،0291كان في ما يجب القيام به
ليح ّل التفاهم بين اللبنانيّين .فطغى على ما عداه من مسائل وقضايا ،مهما بلغت أهميّتها وخطورتها .وعلى الرغم
م ّما حفلت به البيانات الوزاريّة المتعاقبة ،وبرامج األحزاب العاملة على أرض لبنان من آراء واقتراحات حلول،
وعلى الرغم من المحاوالت الكثيرة والجادّة التي قامت لتبديد شعور الحذر والقلق والغبن عند اللبنانيّين ،ومن
ي انفجار في ما بينهمّ ،
سمة البارزة الدائمة للواقع
فإن الالإستقرار كان ال ّ
المساعي الكثيرة التي بذلت لتالفي أ ّ
ي الرهيب ،فانحصرت القضيّة اللبنانيّة في
ي واالنفالع الوجدان ّ
ي ،وقد أدّى إلى التقاتل واالنفساخ الداخل ّ
اللبنان ّ
نطاق السعي إليجاد ما يجمع اللبنانيّين ،ويزيل من بينهم فتائل العدائيّة والتصادم ،ويجعل إرادة االحترام والخير
عندهم تتغلّب على السلبيّات.
ونحن ،اليوم ،حيال ما يواجهه اللبنانيّون من تحدّيات ،نبحث عن النظام األنسب للبنان ،مع معرفتنا ّ
بأن
استقرار لبنان وطنًا لجميع أبنائه ،واستقرار اللبنانيّين
هذا النظام ليس بحدّ ذاته سوى وسيلة .أ ّما الغاية فهي
ُ
أحراراِ ،كرا ًما ،آمنينّ .
ي المباشر لطبيعة الواقع اللبناني،
جميعهم في هذا الوطن أسيادًا،
ً
وإن اإلدراك الموضوع ّ
ي لوضعنا من جوانبه وأبعاده كافّة ،ويستنبط القواعد الضروريّة
ال مقاربته إيديولوجيا ،يرسم الواقع الحقيق ّ
قادرا على تحقيق تلك الغاية.
والمالئمة لتطوير النظام من خالل ديناميّة المجتمع الداخليّة ،بغية جعل هذا النظام ً

 .Iمسار دولة لبنان بعد نشوء الكيان:
 )1أسبقية وجود الطوائف لنشوء دولة لبنان الكبير سنة :1291
يتوجب تحديد الهويات التكوينية للشعب اللبناني ،فهو مؤلف من مجموعات حضارية وجودها أسبق
لقيام الدولة ،إذ أن اي كيان من حيث المبدأ ال يتكرس اال بفعل إرادة اإلتحاد المستمرة فيما بين مجموعاته
المكونة .وبعد إعالن لبنان الكبير سنة  0291لم يتجه الشعب اللبناني الى إزالة التمايزات الوجدانية بين مكوناته
ّ
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المتعددة ،بدليل بقاء الطوائف على مواقفها الفريدة إزاء األحداث التي عبرت بلبنان ،كل طائفة من منظار
ّ
محط إدانة.
مصالحها الوجودية ،وهذا األمر ليس
فالشعب اللبناني هو اتحاد بين مجتمعات متنوعة متمايزة على أساس الخصوصية الطائفية-الحضارية.
وهذه خاصية جوهرية أقلّه لدى الشعوب المشرقية .وظواهر التعددية واقع موثّق من خالل سير الحياة اليومية
بشكلها الطبيعي بعيدا عن الشعارات "الرومنسية" ،إذ تتجلى عبر كل مفاصل العيش اليومي.
 )9استقالل سنة  1291وتكريسه من خالل الميثاق:
مفهوم الميثاق أنّه إتفاق بين الطوائف لتكريس الكيان عبر بناء الدولة وتوزيع السلطة فيها ضمن إطار
القاعدة األساسية أال وهي إحترام الثنائية المسيحية-اإلسالمية في ممارسة الحكم.
 )1تقييم اتّفاق ّ
الطائف الموقّع عام :1292
هو ات ّفاق ج ّل قيمته أنه أنهى الحرب بين الفئات المتقاتلة؛ وكان أحد اإلصالحات القليلة الذي ك ّرسه هو
اعتماد المناصفة .ولكن هذا المبدأ السامي بقي في اإلطار النظري المحض بحيث سائر بنوده وال سيّما روحيّة
سامية التي بقيت في المجال الترويجي،
المركزيّة الشديدة التي ابتلت هذا اإلتفاق أدّت إلى تقويضه عن األهداف ال ّ
أن ات ّفاق ّ
صنة باآلليّة ّ
سيّاسيّة العا ّمة .وهنا نشير ّ
الطائف
الالزمة بغية فرضها على واقع الحياة ال ّ
دون أن تكون مح ّ
ال قيمة دستوريّة له من حيث العلم القانوني إذ ّ
صوت عليه بدوره
أن البرلمان لم ّ
ي إنّما ّ
يقره بدوره التّشريع ّ
بمرسوم موقّعٍ من رئيس الجمهوريّة وهو لم يت ّم نشره ّ
الرسميّة،
ي؛ فهذا اإلتّفاق لم يصدر
ال ّ
قط في الجريدة ّ
ٍ
سيّاس ّ
النواب.
ي
وهو الشرط الملزم لنفاذ ال ّ
صفة ّ
قانون بالمطلق صادر عن مجلس ّ
ٍ
ي ٍ أو أ ّ
ي تعدي ٍل دستور ّ
الرسميّة أل ّ
وفي مرحل ٍة الحقةٍ ،ت ّم إقرار بعض التّعديالت الدّستوريّة فت ّم اعتماد مبدأ المناصفة باإلضافة إلى غيره.
 )9تقييم نظام السلطة المركزية في لبنان منذ نشوئه:
ال شك أن النزعة الطائفية كانت الطابع الغالب للنزاعات والصراعات التي حصلت في تاريخنا ،بحيث
أن الشعور الطائفي كان و ال يزال هو قاطرة التاريخ واألحداث في الجمهورية اللبنانية.
و إزاء هذا الواقع ،يُطرح السؤال كيف كانت مساهمة الدولة بصيغتها المركزية في إيجاد الحلول وفي
فرض النظام واإلستقرار وتأمين اإلزدهار.
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 )5أسباب اإلستنفاعية السياسية ومدى تالزمها مع فساد نظام الحكم:
صيغة نظام الحكم المركزي في لبنان ،هي أسوأ نظام يبيح تأجيج العنصرية واإلستغاللية الطائفية
البغيضة ،بما يعطل المعايير األخالقية في ممارسة السلطة.
وهي بخالف ما ينادي اليه البعض المطالبين بالعلمنة المقرونة بالغاء الطائفية السياسية في دولة
مركزية ،أو حتّى في دولة ترسي الالمركزيّة إالدارية (أي المذكورة في الطائف) ،أكبر عامل مكرس للطائفية
من ناحية وجوهها السلبية.
أ -فهي تؤدي الى حكم كافة الشعب اللبناني من قبل مجموعة واحدة من الوجهة اإلجمالية ،مع ترك
بعض األدوار الهامشية الشكلية للمجموعات األخرى.
ب -هي تسمح لزعماء الطوائف بتبوء منصب السيادة المطلقة على كافة مكونات الشعب وكامل
المقدرات الوطنية.
ت -هي تؤدي الى ترسيخ شعور الغبن ،واإلستضعاف ،والظلم ،والخوف ،والعزل ،ما يعزز الحقد
والبغضاء.
ث -هي تؤدي الى حرف الطاقة اإلجتماعية من مسارها في إنتاج التنمية البشرية واإلزدهار اإلقتصادي،
لتحويلها نحو أداة موجهة لمقاتلة ومجابهة المكونات الطائفية األخرى ،بغية التغلب عليها في لعبة
التنافس على مغانم السلطة ،أو لرد طغيانها.
ج -هي تؤدي الى تعطيل التغيير والتطور وتؤدي الى استشراء منطق اإلستزالم والتحزب والوساطة
سك بقادتها الطائفيين لمواجهة الزعماء
والتبعية  ،ألن المجتمعات تميل في ظل هذا النظام الى الت ّم ّ
اآلخرين ،طالما أن المحرك اإلجتماعي تشغله دوافع التقاتل الطائفي .ولمن يرفض التمسك بزعيم
الطائفة ،في ظل النظام المركزي ،ال تسمح التركيبة الطائفية بالمس بالزعماء الطائفيين بحيث أن
كل من يسعى للوصول الى مقدرات الدولة أو ممارسة أي دور سياسي ،سيلزم عليه ضرورة أن
ينضوي تحت راية الزعيم ويؤدي له الخدمات المقابلة له ،بغية نيله حقوقه الحياتية االساسية،
وبالتالي يزداد الفساد إفسادا ،ويدخل النظام في حلقة مفرغة .إذن إن أي انهزام لزعيم الطائفة سيؤدي
الى انتصار زعماء الطوائف اآلخرين على حسابه وحساب طائفته ،فيتقلص حجمها في السلطة وما
سيستتبع من ال َجور عليها من اآلخرين الذين باتوا يتحكمون بالقرار عنها ،فيضعون اليد على المنافع
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التي كانت تحق للطائفة المهزومة ليحولونها نحو مجتمعاتهم ،ويفرضون نظرتهم الحضارية على
الفريق الخاسر.
ح -هي تكرس الفساد وتعطل المحاسبة ،ألن التنافس على مقدرات الدولة هو بين الطوائف وبين
أبنائها ،إذ أن أي محاسبة ألي مفسد سيؤدي الى خسارة الطائفة لمراكزها في السلطة؛ وبالتالي ،يتم
تحجيم معايير الكفاءة والمقدرة العلمية والنزاهة.
خ -هي تؤدي الى انعدام اإلستقرار ،ألن الطوائف ستبقى في ظل هذا النظام في تصارع ال متناه على
السلطة.

 .IIتوضيح المفاهيم الكبرى الضابطة للحياة السياسية في لبنان:
 )0تعريف الصيغة وتوضيح مفهومها:
ُوضعت صيغة الحكم في الدولة اللبنانية سنة  0296عبر إقرار الدستور على عهد اإلنتداب الفرنسي
وفق النمط الذي يتماهى مع مبادئ "المركزية" في فهم السلطة ،حيث بناء عليه تم اعتماد نظام الدولة المركزية.
وقد احتوى الدستور تناقضات مبدئية ،إذ هو يعترف بالتعددية الطوائفية للشعب اللبناني دون ان يعترف لها
بالحق بتكوين السلطة بالشكل الذي يحترم الخصوصيات التعددية.
 )9مفهوم الديمقراطية التوافقية:
هذا المفهوم مناقض لمبدأ الديمقراطية العددية البسيطة ،ولكن الدول المركزية ال يمكنها اال تطبيق
الديمقراطية البسيطة النتاج السلطة المعبرة عن ارادة الشعب .أما إذا أردنا تطبيق مفهوم الديمقراطية التوافقية
سر تطبيق مفهوم
دون االنحراف عن مبدأ التمثيل الشعبي في انتاج السلطة ،ينبغي عندها تطبيق الفيدرالية فيَت َيَ ّ
الديمقراطية التوافقية بدون إخالل بالقاعدة التمثيلية.
 )1التفريق بين العقد اإلجتماعي والعقد الدستوري:
العقد اإلجتماعي هو المفهوم الطبيعي البسيط لتأسيس الدولة .أما الدول التي يكون لشعبها هوية مركبة
على أساس تعددي ،فتكون آلية تأسيس الدولة فيها مركبة على مرحلتين:
المرحلة األولى يتكون خاللها كيان كل مجتمع من مجتمعاتها التكوينية بواسطة عقد إجتماعي خاص.
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أما المرحلة الثانية فتت ّفق خاللها هذه الكيانات المجتمعية على اإلتحاد تحت سلطة دولة واحدة ،فتتظ ّهر
هذه اإلرادة تحت راية العقد الدستوري ،وهذه حالة لبنان ،إذ أن الكيان لم يتثبّت ّاال من خالل الميثاق وهو عقد
دستوري بين الثنائية المسيحية-اإلسالمية .وكل الحلول الوطنية الكبرى التي تبعت الميثاق كانت تندرج ضمن
مفهوم العقد الدستوري بين المكونات الطائفية.
 )9المفهوم الدستوري لكلمة الشعب الواحد ،والفارق بين الجنسية والهوية:
فالهوية هي اإلنتماء الطبيعي للشخص الى مجموعة معينة بشكل عفوي وتلقائي ،بحيث يأخذ طابعها
وتحاكي ضواب ُ
ي .إذن بهذه الطريقة انتمى وينتمي ك ّل لبناني إلى إحدى
طها وتقاليدُها وجدانَه بشك ٍل عفو ّ
ي ٍ ونفس ّ
مر العصور على اساس الطوائف
تكونت على ّ
الهويات المجتمعيّة التي تشكل سويّة الشعب اللبناني ،والتي ّ
غض النظر
وأخذت اسمها ،فكان على سبيل المثال المجتمع المسيحي والسني والشيعي والدرزي إلخِ ...ب ّ
تحرر الفرد ،وقد يكون حتى ملحدًا .ويبقى األفراد الذين
المستوى المعيشي و ِب ّ
غض النّظر عن تديّن أو اعتدال أو ّ
سر عدم إنصهار ّ
الطوائف رغم اإلختالط
ينتمون إلى مجتمع معيّن وهم من طائفة أخرى من قلّة القالئل ،وهذا يف ّ
(ال ُم َحبَّذ) المحدود نسبيا الحاصل اليوم.
أما الجنسية فهي مفهوم قانوني وضعي محض ،دوره ربط المواطن مع الدولة بشكل رسمي وثابت ،إذ
يشكل مجموع حاملي جنسية معينة شعب واحد بغض النظر عن كيفية إكتسابهم للجنسية .ففي لبنان الكثير ممن
أعطو جنسيته ال لعبرة اال لكونهم كانوا على أراضيه بتاريخ إجراء اإلحصاء .وهذا ال يمنع من تكوين نوع من
اإلنتماء بين الشعب والدولة .ولكن اإلنتماء األول واألعمق يظل تجاه الهوية األم ،وهي الهوية المجتمعية.
فبحسب المفهوم الدستوري ،تكون طريقة تكوين الشعب ،إما بشكل تراكمي ،إما بشكل مركب .والشعب
اللبناني مركب بين عدة هويات.
 )5معنى ومفهوم كلمة طائفة:
الطائفة في هذا الشرق كله جسم مجتمعي تاريخي متالحم ،تداخلت فيه و تشابكت ،في فعل جدلي ،مواقف
ومفاهيم دينية ،بمواقف وخيارات سياسية .وقد تبلور هذا الجسم عبر األجيال بكل ما مر من احداث وظروف
على جميع األصعدة ،مما افرز واقعا مجتمعيا وماديا ومعنويا وروحيا وطقسيا وثقافيا وسياسيا عرفت وتعرف
به الطائفة.
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نعم نحن طوائف في لبنان .وهذه الطوائف ليست فرقا دينية بالمعنى الحصري للكلمة ،إنما هي مجتمعات
تاريخية .وكل منها مجتمع متالحم ذو تراث سياسي كثيف.

 )6الفارق بين الهوية المجتمعية والهوية الفردية:
ال يصح ان نخلط بين الهوية المجتمعية لجماعة ما والهوية الشخصية لفرد من أفراد هذه الجماعة.
كذلك ال يصح توصيف الهوية المجتمعية بالمركبة .إن لكل فرد ضمن جماعة ما ،أي ضمن هوية مجتمعية
معينة ،دوائر انتماء متعددة .تفاعل هذه الدوائر يكون هوية الفرد ،كفرد .وعلى الرغم من تفاعل هذه الدوائر
فهي تبقى متمايزة فيما بينها.
أما العناصر التي كونت هوية مجتمعية ما على مر الزمان ،فقد انصهرت فيما بينها على المدى المجتمعي
على نحو أصبحت ف يه وحدة جوهرية ال يصح توصيفها بالمركبة .والهوية المجتمعية تعرف من عمق تأثيرها
وعنفه في الجماعة ومن تحريكها إياها .وتدل على ما هو أعمق وجوهري ومحرك حقيقي وفعال .وعلى هذا
تكون الهوية المجتمعية بنت القعر في الذات المجتمعية.
 )7الهوية العربية والهوية اللبنانية ،وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الفرانكوفونية:
إن إنتماء الدولة اللبنانية الى جامعة الدول العربية هو إنتماء الى منظمة سياسية ،تجمع بين دولها
المصالح المشتركة وأواصر تعزيز التعاون على شتى المجاالت بفعل الجوار ،ووحدة اللغة الرسمية فيما بينها.
ي بفعل أحداث الماضي.
أ ّما انتمائها الى منظمة الدول الفرنكوفونية فهو ثقاف ّ
فانتماء الدولة الى جامعة الدول العربية ال يعني حك ًما انتماء الشعب بأكمله الى العروبة واستطرادًا ال
الدولة.
فالحقيقة أن قسما من الشعب اللبناني يشعر بإنتماءه الطبيعي الى الحضارة العربية التي يرتاح اليها في
صميمه الوجداني ،ولكن هناك قسم آخر يشعر بإنتمائه الى حضارات مشرقية قديمة (ولع ّل أبرزها الفينيقية
واآلراميّة-السريانية ،سواء عن ّ
حق أو عن باطل) ،التي ال تمانع اإلنفتاح على الثقافة العربية* .
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بعض التساؤالت عن واقعية النظام الفدرالي
 )1عدم اإلكتفاء باعتماد "الالمركزية أالدارية" كمفهوم أوحد للحل:
يوجد هناك لغط كبير بين مفهوم "الالمركزية االدارية الموسٌعة" ومفهوم "الفدرالية" .حيث يشوب مفهوم
سعة شوائب عدة ،منها على سبيل الذكر وليس الحصر:
الالمركزية االدارية المو ٌ
 -0بقاء القرار بيد السلطة المركزية ،وبالتالي عدم تقديم أي ح ّل جدّي للمعضلة الرئيسية المسببة للصدام
الوطني الذي عصف بلبنان عبر كل تاريخه .إذ ّ
أن ذلك سيعيد إنتاج حلبة الصراع ذاتها وإن كانت بمظهر
مبرج ،ما سيسمح للطوائف من ان ترسخ على نهجها الدؤوب للتقاتل على الحكم المركزي ،طالما أن الدوائر
ّ
لالمركزية ستبقى في النهاية خاضعة لحكم السلطة المركزية ،والسيما كون الدوائر اإلدارية المقترحة ستبقى
مجردة عن الصالحيات الدستورية الالزمة التي تحميها من إخضاعها لتشريعات البرلمان المركزي ،وتحيدها
عن سيطرة مجلس الوزراء المركزي ،وتحصنها إزاء إعتبارات المنظومة القضائية التابعة للمركز.
ومع وصول نظام الحكم في الدولة اللبنانية إلى حدّ التفلّع ،وال سيما بعد تفاعل مواطن الخلل الكامنة في جوهر
تركيبته ،باتت المقاربة التي تصبو إلى اإلبقاء على الصيغة نفسها لتشكيل الحكومة العاجزة و البرلمان
المعطل و القضاء المستباح ،معتبرة أن المشكل هو في مكان آخر ،هي مجرد ضرب من الجنون أو في أحسن
األحوال محاولة يائسة لتأجيل األزمة ،دون أن تقدم أي ح ّل جذري مبني على رؤيا بعيدة في العمق لإلشكالية
الوطنية.
صورلح ّل منهجية التذابح السياسي ،الساعية أبدا ً لفرض الرؤى
 -9عدم شمول "الالمركزية االدارية" اي ت ٌ
أحادية الجانب بالنسبة للخيارات الوطنية الكبرى .فهذا الصراع على قبض زمام السلطة المركزية بكافة
تجليات تشعبات الحكم من سياسية وتشريعية وتنفيذية وأمنية وإقتصادية وحقوقية وثقافية وإدارية مجموعها
باالساس لب المشكل والمسبب الرئيسي للخالفات ،حيث ان الالمركزية االدارية ينحصر تطبيقها بالشق
اإلداري اإلنمائي فقط  ...،قاصرة عن تقديم أي ح ّل للفروع األخرى.
 -3ان عدم نجاح الالمركزية المالية في بعض المناطق الفقيرة ،يمكن ان يدفع سكان هذه المناطق النزوح الى
المناطق االكثر انتاجية او غناء وبالتالي الى خلق ضواحي في قلب هذه المناطق ،االمر الذي يمكن الى ينتج
خالفات ونزاعات مع السكان االساسيين وبالتالي خلق بيئة غير مستقرة...
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 )2عدم اإلكتفاء باعتماد تعديل القانون اإلنتخابي كمفهوم أوحد للحل
يحكى بين الحين واالخر عن تبني قوانين انتخابية "عصرية" كالنسبية مثال كمفهوم للحل ...لذلك علينا ان
نوضح االمور التالية:
اوال :ان االزمة اللبنانية والتي كما ذكر سابقا ،متجذرة منذ عشرات السنين ،ولو كانت متوقفة فقط على ح ّل
إشكالية القانون االنتخابي األصلح ،لكان وجد الحل منذ امد بعيد ولما كنا دخلنا بكل هذه الصراعات
والنزاعات التي فتكت وما زالت تفتك بلبنان...
ثانيا :االنتخابات النسبية او غيرها من الطروحات ليست سوى مجرد قوانين انتخابية؛ اما الفيدرالية فهي نظام
حكم سياسي متكامل ،حيث يمكن ان تطبق فيها النسبية و غيرها من اإلصالحات اإلنتخابية ،وذلك على صعيد
الدوائر المحلية خارج القيد الطائفي ،و كما على صعيد اإلنتخابات الوطنية ذات الهيئات الناخبة الموزعة
طوائفياً.
ثالثا :في حال حصول انتخابات نسبية وبظل النظام المركزي ،فانها حتما ستأتي بمجلس نيابي (برلمان) واحد
يكون خاضع لألكثرية ولو بنسبة بسيطة ...اي بكالم اخر يبقى خاضعا لحكم "القوي".
رابعا :في ظل اي قانون انتخابي سيبقى المحرك االساسي للناخبين العامل الطائفي ،بدال من اين يكون
المحرك االساي نحو االنماء والتطوير والمشاريع البناءة نظرا لعدم وجود نظام واضح يسمح بالتمثيل
الصحيح للمكونات المجتمعية.
خامسا :كل االنظمة االنتخابية ستنتج عن االبقاء على نفس التركيبة الحالية ،من رئاسة الجمهورية الى رئاسة
الحكومة الى رئاسة مجلس النواب الى الوظائف االخرى في الدولة.
سعة كلما اسهمت بضرب التمثيل الطائفي الصحيح كما
سادسا :في االنتخابات النسبية كلما كانت الداوئر مو ً
تضرب ايضا القوى الغير منظمة لتتمثل في المجلس النيابي .ذلك ان االنتخابات النسبية ال تصح اال في حال
وجود احزاب ديمقراطية تتم المنافسة بداخلها ،واال فان كل الئحة تفوز بحسب طريقة ترتيب االعضاء.

 )3عدم واقعية الغاء الطائفية السياسية كما الغاء الطائفية افقيا
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في الواقع ،هناك خلط ،في التداول السياسي ،بين "الطائفية" و"الطائفية السياسية" و"النظام الطائفي
السياسي" ،جعل العبارات الثالث متماهية .اما ما قصده اتفاق الطائف ،على نحو دقيق ،فهو "النظام السياسي
القائم" .ومنه انتقل الرافضون الى رفض "النظام الطائفي السياسي" كمبدأ وفي المطلق.
على هذا االساس ،ال غنى عن التساؤل حيال مشروعية الغاء "النظام الطائفي السياسي" كمبدأ ومشروعية
رفض االلغاء.
ترتكز مشروعية المطالبين بإلغاء مبدأ "النظام الطائفي السياسي" ،على تصور ذهني يعتبر أن تآلف اللبنانيين
الحقيقي واستقرارهم والحيلولة دون تقاتلهم ،ومنع التغالب الطائفي على السلطة ،كل ذلك يكمن في الغاء
النصوص واألعراف ذات الصلة بهذا النظام .وفي اعتقادهم ،أن ال عواقب لهذا اإللغاء  ،ألن جهدا ً كبيرا جداً،
ي .لذا وأيضا ً
في حقول ونواح شتى ،سيصرف بغية إحالل وجدان المواطنة محل الوجدان الطائفي المجتمع ٌ
بحسب تصورهم ،ستقوم دولة القانون والمؤسسات على قاعدة المواطنة فحسب ،في مساواة كاملة بين
اللبنانيين في الحقوق والواجبات.
في دراسة هذا التصور ،بموضوعية ،يتبين انه ليس له في بلدنا ،اي جذور تراثية – تاريخية تبرره .فهو
موقف ايدولوجي محض ،وقد اتخذه اصحابه إقتباسا ً عن التجربة األوروبية واالميركية الجتراح امثلة نظرية
للداللة على صحة رؤيتهم ،في حين يكمن الخلل في هذه النظرية كونها تغفل عن اإلختالف الجذري في
الوجدان السياسي و مسار التجربة التاريخية و الحضارية التي عاشها أبناء الحضارات الغربية بتمايز تام عما
خبره أبناء الحضارات المشرقية.
و حيث أن العلمنة قد انبثقت في أوروبا من رحم دينامية التفاعل اإلجتماعي فتبلورت بشعور شعبي جارف،
حتى تسلقت سلم الصعود السياسي فأضحت قاعدة الحكم األساسية ألدوات الدولة العليا .بينما في الشرق فأي
طرح للعلمنة يأتي بنقيض للوجدان الشعبي ،على طريقة الفرض القانوني واإلسقاط العلوي والتعليب الجبري،
سيكون نتاجه إما تفجير الدولة و تقسيمها ،وإما خلق منظومة خبيثة تبيح للطائفة األقوى إمكانية "شرعية"
للسيطرة على كامل مقدرات الحكم بشكل تفردي.
وبالتالي ستمنح الطائفة الحاكمة المجال الواسع للعمل على صهر وتذويب الفئات األخرى تحت وطأة
سلطانها ،متلطية بذريعة العلمنة وإلغاء الطائفية السياسية ،ما سيحجب عن المجتمعات المتعددة أية فرصة
الحر و الفاعل.
لعيش خصوصيتها بغية المحافظة على كينونة وجودها
ّ
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لقد سبق للدولة التركية ان ذهبت نحو هذا المذهب واحلت قوانين علمانية محل الشرع االسالمي ،اال انها
اضطرت الى اقامة دكتاتورية عسكرية لتطبيق ذلك وما كادت هذه الدكتاتورية ان تبدأ باالفول حتى استعاد
الشعب وجدانه الديني ،فاتت االنتخابات بنجم الدين أربكان ومن ثم برجى الطيب اردوغان ،وال ننسى ايران
وما دفعها الى الثورة على الشاه "غير الطائفي" ما كان إال التوق بغية االرتماء في احضان النظام التيوقراطي
المتشدد .إن الحديث او العمل على تسويق مبدأ " إلغاء الطائفية السياسية" من النصوص قبل إلغائها من
النفوس سيؤدي الى عواقب سلبية جمة تعزز سيطرة االكثرية على االقلية مستعينة بحجة سامية المظهر ولكن
سيئة الفحوى...ذلك ان تمكنا من محو الطائفية من النفوس يكون من تحصيل الحاصل اال يقوم اي اعتراض
على الغائها من النصوص .وحتى عملية االلغاء من النفوس هي مسألة تبقى غير مضمونة النتائج ،وخاصة
اذا ابقت على الية النظام المركزي ،وبالتحديد عند وجود هوية مجتمعية تعددية .ذلك ان المدافعين عن هذه
النظرية ،يدعون بأن احداث التغيير وتطوير في النظام التربوي او القيام بحمالت اعالمية ،يمكن ان يؤدي
على المدى المتوسط او البعيد الى الغاء الطائفية من النفوس ...ولكن وان نظرنا وحللنا ،نجد بأن العديد من
الدول واالنظمة ،حاولة وفشلت باحداث اي تغيير عبرالمناهج التربوية او الحمالت االعالمية ولو بعد امد
بعيد .مثاال على ذلك ،االتحاد السوفييتي ،الذي حاول تطبيع االجيال وعلى مدى اكثر من سبعون سنة منذ
نعومة اضفارها باستيعاب المبادىء الشيوعية والماركسية من تعاليم كارل ماركس ولينين ولكن كان مصيرها
الفشل .هي ايضا كانت الحال في دول اخرى كيوغسالفيا ،سوريا ،العراق وغيرها من االمثال الحية.
في مقارنة تاريخية وأبان حقبة االمارة (أمارة جبل لبنان)  ،وبالتحديد خالل فترة حكم االمير بشير الثاني
(الشهابي) ،قامت مبادرة من خالل
االمير بشير عملت على الغاء التوزيع الطائفي في الوظائف الكبرى ،مما سبب ردود فعل واعتراضات
شديدة من قبل الوجهاء الدروز كادت أن تفجر األوضاع نظرا ألنهم اعتبروا ان في ذلك محاولة لتعزيز من
صالحيات الموارنة على حساب طائفتهم.
براق ضمن هذا النظام
لهذا فإنه في ظل واقعنا الطوائفي التعددي ،وكما ذكر انفا ،فأن تبني "العلمنة" كشعار ّ
المركزي ولكن بهدف العمل فعليا ً على الغاء "الطائفية السياسية" سيؤدي حتما الى تأجيج الخالفات نظرا
لعدم محاكاة الواقع المجتمعي اللبناني .حيث يجدر بنا السؤال ،ما هو أكثر منطقية؟ ان نلغي الطوائف أم نعدّل
النظام؟!! أي هل يمكن أن يتصور عاقل مقدرته على إنهاء الهويات الطوائفية التي تراكمت سماتها العديدة
عبر مئات بل االف السنين ،بمجرد شخطة قلم بغية صهرها ،بمفهوم اقرب الى "اليوتوبيا" (*نظرية المدينة
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الفاضلة)؟!! بينما إلغاء النظام المركزي الحالي ليتواءم هو مع التعددية الطوائفية ،هي المقاربة األنجع
واألكثر إنسانية!!!
في حين في المقابل ،فإن النظام الفدرالي يتمتع بالمرونة الواسعة التي تسمح للقوى وأتباع الطوائف من العمل
على نشر المفهوم العلماني داخل مجتمعاتهم (أو كانتوناتهم) ،النه عندها ،يكون النظام الفدرالي قد نجح من
الحد من التصادم الطائفي بين مكوناته عبر نقل الصراع من بين الطوائف الى داخلها ،لتصبح المنافسة عندها
مبنية على األنماء والتطوير والتحفيز ،مما يطلق الفرصة عندها لتفعيل مبدأ الشفافية وآلية المحاسبة الفعالة،
عبر واقعية واعية تؤسس لغد جديد وأفضل.
 (4لبنان بلد صغير وال يتحملن نظاما فدراليا
يوجد عند البعض لغط بين مفهومي التقسيم والفدرالية .حيث ان النظام الفدرالي هو نظام متبع في عدد كبير من
الدول ومن بينها دول اصغر بكثير من لبنان ،كجزر القمر( 2,034كم( ،سانت كيت ونيفيس ( 260كم(،
ميكرونيزيا (740كم( وغيرها من الدول الفدرالية .أيضا ،يمكن ان نأخذ وضع لبنان الحالي ،حيث يوجد حاليا
 95قضاء ،بينما في تصورنا ،كما ايضا بالتصورات والسيناريوهات التي تداولت سابقا ،حيث انه لم يصل عدد
الدوائر او الكانتونات الى نصف عدد االقضية الحالية.
سعة" في البالد ،وهو ما
وتتعرى هذه الحجة من منطقيتها ،عبر مقاربة مسار طرح "الالمركزية اإلدارية المو ٌ
القى اإلجماع و اإلستحسان و التأييد من قبل الكافة .فالالفت أنه لم تخرج وال أية مجابهة ضد هذا الطرح على
قاعدة أن حجم لبنان الجغرافي ال يستوعب هكذا مسألة .وعليه تتوضح أن الغاية الباطنة الدافعة وراء هكذا
تحججات إنما هي في الحقيقة دوافع سياسية باإلبقاء على النظام الحالي و ال تدعمها أية مبررات تقنية أو واقعية.
 (5امكانية حصول حروب بين "الكانتونات" او المحافظات
لم تحدث أية واقعة تذكر انه وبعد ان جرى تبني النظام الفدرالي في دولة ما ،ان قامت نزاعات بين المكونات
التعددية ،وذلك يعود الى ان النظام الفدرالي يعمل على تعزيز "الديمقراطية التناسبية" (لمناسبتها المكونات
المجتمعية) مما يريح هذه المكونات من اي طغيان يمكن ان يحصل بحق احدها ،اضف الى ذلك عن وجود
جيش مركزي واحد يحفظ االمن ،مما من شأنه أن يمثل صمام االمان بين كافة المكونات المجتمعية.
 (6امكانية حصول نزاعات داخلية ضمن المحافظة الواحدة؟
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ال يمكن ان نربط فترة الحرب حيث ان المنطق الحربي كان هو السائد والذي ادى الى نزاعات داخلية "كمعارك
ا قليم التفاح" بين حركة امل وحزب هللا "وحرب االلغاء" بين الجيش اللبناني وبالتحديد الوحدات التي كانت
موالية للعماد عون انذاك والقوات اللبنانية ...بالمنطق السلمي ،حيث ان سلطة الدولة ممثلة بجيش مركزي
والشرطة المحلية تكون هي العامل المرجع االمني الوحيد الذي يسود ،ونعطي مثالً ذلك انه ومنذ خروج قائد
القوات اللبنانية الدكتو* سمير جعجع من السجن وعودة الرئيس عون اي في العام  9115ولغاية /يومنا هذا لم
يحدث اي شيء نظرا ً لوجود (والى حد ما) منطق الدولة ومنطق التنافس الديمقراطي على من يسيطر على
واقع القرار في المجالس المحلية.
 (7هل يجب على الدول المركزية ان تمر باالمركزية االدارية اوال قبل الوصول الى النظام الفدرالي ؟
وتحولت مباشرة الى فدراليّة ،مثل بلجيكا في العام  ،0223وجنوب
حتما ً ال ،جميع الدول التي كانت مركزيّة
ّ
أفريقية ،في العام ْ ،0226
وألمانية ،في العام  ،0242البرازيل في العام  ،0261والهند ،في العام ( ،0251أي
بعد  3سنوات من استقاللها) ،وفنزويال ،في العام  ،0247إلخ...
 (8الفدرالية تؤجج الصراع الطائفي؟
بل على العكس تماما ً! ذلك ان النظام الفدرالي سينقل الصراع بين الطوائف الى داخلها و وسيح ّول المنافسة
لتصبح ،ضمن هذه الطوائف ،مبنية على االنماء واالقتصاد والمشاريع التي تعود لصالح المواطنين في كل
محافظة االمر الذي سيسهم بفاعلية بخفض االحتداد الطائفي بين المكونات الطوائفية.
 (9هل الفساد نتيجة حتمية لوجود الطوائف؟
يمكن ان ينوجد الفساد باي بيئة او نظام اكان مركزي او فدرالي ،ملكي او جمهوري ،ديمقراطي او ديكتاتوري...
أما النظام الفدرالي المقترح للبنان سيكون له إمكانية القدرة للحد من الفساد ،وذلك كون الزعماء في النظام
المركزي الراهن يستغلون ذريعة تحصيل حقوق "الطائفة" من السلطة المركزية ،بينما يتوسلون أحيانا ً كثيرة
اساليب غير سوية تحقيقا ً لمآربهم الشخصية ،في حين يبررون تصرفاتهم عبر الزعم بانهم يحصلون حقوق
طائفتهم المهيمن عليها من الطوائف االخرى.
 (10الفدرالية ستؤدي الى تهجير االقليات من مناطق تواجدهم؟
ان هجرة المجموعات البشريّة هي السمة الغالبة لمسار االنسانية منذ فجر تاريخها .وفيما يعني تاريخه الحديث
لم يحل نظام الدولة المركزية الى منع التغييرات المستمرة في اماكن السكن والعيش .فاالعتراف بالواقع الحياتي
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للشعب اللبناني يفرض االقرار باالنتهاج التلقائي البناء الطوائف مسار التجمع ضمن مناطق تحوي تركزات
لمجتمعاتهم بما يحاكي بيئتهم واسلوب حياتهم .ولكن في الوجهة المقابلة للمشهد يرصد دائما ً محاوالت للطوائف
القوية على مر التاريخ للتوسع على حساب بقية الطوائف ،وهنا يكمن لب النظام الفدرالي اذ يؤمن ضمانا ً ثابتا ً
في مواجهة محاوالت الغزو او التذويب كما االحتالل الجغرافي والديموغرافي للمجتمعات الطوائفية في اماكن
تواجدها ،ومن اية حهة اتت.
ومن ناحية ثانية تبرز بعض التج ّمعات الطائفية في اكثر من منطقة لبنانية وضمن محيط مغاير طائفياً .واذا ما
كانت هذه التج ّمعات وامتدادها الجغرافي بما ال يسمح بانشاء محافظة (كانتون) قائمة بذاتها ،فان النظام الفدرالي
المقترح يستوعب تحديد اقضية ) (Sou-Canton/County/Oblastذات ادارة ذاتّية تكون تابعة في
الشؤون العليا والحكم الى اقرب محافظة من ضمن لونها الطوائفي .وهكذا سيزول اي خوف قد يعتري تجمعات
االقليات ،ولتشكل ضمانة اساسية لبقائها في مناطقها بحيث سيساهم هذا المقترح بزيادة االمل لبقاء السكان اكثر
من الوضع الحالي وفي ظل النظام المركزي الحالي.
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 .IIIالمبادئ األساسيّة للنظام الدولة الفيدرالية في لبنان:
إنطالقا من ك ّل هذه المعطيات التاريخيّة والتو ّجهات الفكريّة واالجتماعيّة ،ومن اإلدراك الواقعي والعميق
لجوانب تكوين لبنان ولحقيقة التو ّجهات لفئات شعبه ،وغاياتها ،وأهدافها ،وتطلّعاتها ،على تشعّبها واختالف
اتّجاهاتها ،يقارب المؤتمر الدائم الواقع بإرادة خير وعدل ،وغايته بناء وطن جدير بالوالء ،ال يكون سببًا لتنازع
أبنائه عليه ،بل جامعًا لهم ولمصيرهم ،على أمن وازدهار وعدل وسالم .وإنّنا نرى ّ
أن بلوغ هذه الغاية الكبرى،
يت ّم عن طريق اعتناق المبادئ الواقعيّة اآلتية:
0ـ اللبنانيّون ،بتعدّد طوائفهم وتمايزها ،مجموعتان حضاريتان متمايزتان تنشدان الحياة المشتركة
والمساواة التا ّمة والعدالة واألمن في دولة واحدة.
 -9يتعاهد اللبنانيّون على احترام الح ّ
ق بحرّ يّة المعتقد من وجوهها ومستلزماتها كافّة.
ّ
وبحق التمايز لك ّل منها على
 -3يتعاهد اللبنانيّون على اعتراف ك ّل من الطوائف بخصوصيّات ك ّل منها،
الحق من حرية التعبير عن الهويّة الذاتيّة ،ومن ّ
ّ
حق تعزيزها وتنميتها
قاعدة المساواة التا ّمة بما يقتضيه هذا
الخاص باألحوال الشخصيّة،
سسيّة ،ومنها التعليم والثقافة والتنظيم
على الصعد السياسيّة واالجتماعيّة والمؤ ّ
ّ
ومن ّ
سساتهم وفقًا ألحكام
سسات والدوائر واألفراد في أن يتولّوا إنشاء مؤ ّ
حق الطوائف والجمعيّات والمؤ ّ
الدستور.
 -4يتعاهد اللبنانيّون على احترام ح ّ
ق المشاركة المتساوية فى إدارة شؤون البالد بما يتض ّمنه ذلك من
ّ
ي في إدارة
حق ك ّل من المجموعت َين الحضاريّت َين فى إنشاء المؤسسات الدستوريّة المعبّرة عن حقّها األساس ّ
شؤونها وفي التمثيل المتساوي والمتوازن على مستوى السلطات واإلدارات الرسميّة المركزيّة للدولة.
تمس إحدى الطوائف ،أو
أي سياسة من شأنها أن
ّ
 -5يتعاهد اللبنانيّون على االمتناع عن اعتماد ّ
وحريتّها
تحرجها ،أو تقطع ارتباطاتها بأصول اقتناعاتها اإليمانيّة ،وينابيع تفاعالتها الثقافيّة ،أو تحدّ من حقّها
ّ
المطلقَين فى ممارسة هذه االقتناعات والمعتقدات.
أي سياسة أو سلوك من شأنهما أن يمسّا خصوصيّات المواطن
 -6يتعاهد اللبنانيّون على االمتناع عن ّ
اللبناني من حيث انتمائه الطائفي ،وحقوقَه العا ّمة التى يتشارك فيها مع سائر اللبنانيين بكونه مواطنًا.
ّ
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ي لحقوق
 -7يلتزم اللبنانيّون والدولة اللبنانيّة باحترام حقوق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالم ّ
حريّة االعتقاد مطلقة ،وتكون حريّة
اإلنسان وسائر النصوص الم ّكملة له الصادرة عن األمم المتحدة .فتكون ّ
سسات اإلعالم
وحريّة التعبير بالوسائل اإلعالمية كافّة،
وحريّة التعليم،
إقامة الشعائر الدينيّة،
وحريّة إنشاء مؤ ّ
ّ
ّ
ّ
وحريّة التجول مصونة ،وكذلك حرمة
وحريّة التج ّمع فى إطار األحزاب السياسيّة والجمعيّات المختلفة،
والنشر،
ّ
ّ
ّ
ّ
سريّة المواصالت
صة واإلرث،
المنزل
وحق األفراد والجماعات في ال ّملكيّة الخا ّ
وحق المواطن في ّ
ّ
وحق اإلضراب والتوقّف عن العمل ،ك ّل ذلك في حدود الدستور والقوانين
ي
واالتّصاالت،
ّ
وحريّة التنظيم النقاب ّ
واألنظمة المحلّيّة فى الدوائر.
حرة مستقلّةّ ،
تنظم على أساس الفيدراليّة .ويقرّ اللبنانيّون ،ك ّل اللبنانيّين،
9ـ لبنان دولة ديمقراطيّة سيّدة ّ
ي إيديولوجيّة
على نحو
نهائي ،بدولة لبنان المعترف بها َ
ّ
دوليًّا .ويتعاهد اللبنانيّون على التوقّف نهائيا عن تأييد أ ّ
ي دولة أخرى ،أو تقسيمه.
أو حركة تعمالن ،مباشرة أو مداورة ،على دمج لبنان أو إلحاقه بأ ّ
 -2الشعب مصدر السلطات وصاحب السيّادة ،يمارسها عبر المؤسسات الدستوريّة.
االجتماعي من دون تمييز أو تفضيل بين
 -01لبنان دولة تقوم على قواعد المساواة والعدالة واألمن
ّ
المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو اإلتنيّة.
 -00يتوافق اللبنانيّون على وضع ّ
خطة تنمية شاملة ،تهدف إلى تأمين ّ
حق المواطن فى العيش الكريم،
بحريّة ،وحمايته من
من خالل تمكينه من بناء عائلة سليمة
ومستقرة ،ومن تأمين السكن الالئق ،ومن العمل ّ
ّ
البطالة ،وحقّه في تحصيل العلم والثقافة والمعرفة ،ومن الحصول على متطلّبات الص ّحة واالستشفاء ،والتمتّع
صة ،ومن الحصول على الضمانة اإلجتماعيّة
بحماية القانون وعدالة القضاء ،وإيصال شكواه إلى المراجع المخت ّ
في حاالت البطالة والمرض والعجز والتر ّمل والشيخوخة ،وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف
الرياضيّين ،وإحاطة األدباء
خارجة عن إرادته ،وتمتّع األمومة والطفولة بمساعدة ورعاية خا ّ
صت َين ،ودعم ّ
والعلماء والفنّانين بعناية تحمي إنتاجهم وتش ّجع عليه ،وتصون حقّهم فى ذلك اإلنتاج.
استقرارا في داخل
ضا
لي الدائم الذي يحقّق أي ً
ً
 -09تتبنّى الدولة فى سياستها الخارجيّة مبدأ الحياد َ
الدو ّ
بحريّة الصداقات الدوليّة ،وبانفتاح الجماعات اللبنانيّة على شعوب العالم جميعها ،وبتعميم مبدأ
البالد ،ويسمح ّ
ّ
ي.
الدول ّ
حق التمايز ،وبالمناداة باحترام ال ِقيَم اإلنسانيّة فى التعامل َ
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 .IVالدعــوة:
خاص ،في األزمات الكبيرة .لذلك ّ
ّ
فإن األزمة التي
إن حقيقة ك ّل شعب من الشعوب تظهر وتطفو ،بنوع
ّ
عصفت بلبنان أقلّه في الربع األخير من القرن العشرين ،دفعت إلى بروز الحقيقة الكامنة لك ّل فئة من فئات
تكون ّ
منظماته المعبّرة لواقعه ،والحقًا المؤتمر الدائم للفيدراليّة ،الّذي ال يمكن ّإال أن
ي من خالل ّ
الشعب اللبنان ّ
ّ
ي فى تعدّديّته.
يكون كسائر تلك
المنظمات ظاهرة معبّرة عن حقيقة الشعب اللبنان ّ
سل تلك القوى من أجل استنباط الحلول المالئمة
ي أن تتر ّ
أ ّما في األجواء السياسيّة الهادئة ،فمن الطبيع ّ
ي ح ّل أن يكون شافيًا ّإال إذا كان منطلقًا من أعماق
لمنع دورة العنف من العودة ،والقتالع أسبابها .وال يمكن أل ّ
حرص
مسايرا لواقعها ،مهما كان ذلك الواقع .أ ّما معالجة المشكلة بتستير أسبابها فليست سوى
حقيقة المشكلة،
ٍ
ً
على إبقاء الجمر تحت الرماد.
ي ،ط َب َعه التاريخ بالتمايز .فلنعد إلى عمق هذه الحقيقة ،مستنيرين بالعقل
واقعنا ،نحن شعب لبنان ،تعدّد ّ
مقرين بحقيقة األسباب البعيدة لمشاكلنا ،فنعالجها ابتدا ًء من ذلك اإلقرار.
والمنطقّ ،
ويجب أن تتغيّر األنظمة لتتماشى والحقائق المجتمعيّة ،ال أن ت ُط َمس الحقيقة المجتمعيّة لتتماشى مع
األنظمة .ذلك ّ
أن الهدف من تغيير األنظمة هو تأمين طرق العدالة والمواطنة الصحيحة ،والتوافق والسالم،
ليس من أجل الحاضر فحسب ،بل من أجل يكون اآلتي لبنان جديدًا ،أكسبته الخبرة التاريخيّة المديدة نظا ًما
ي والمعلن ،ولزرع الطمأنينة في نفوس الفئات
ي مح ّل الصراع الخف ّ
توافقيا صحي ًحا هادفًا إلحالل الوئام الحقيق ّ
ّ
والشك من جذورها.
كلّها بعد اقتالع أسباب النزاع والحذر
إن المؤتمر الدائم للفيدراليّة ،إذ يريد للمسيحيّين وللمسلمين من خير ،وال يريد ألي منهما أكثر أو أق ّل م ّما
مستقر ،يحقّق
حريّة وكرامة وتحقيق للذّات ،يدعو اللبنانيّين إلى بناء دولة فيدراليّة في لبنان
ّ
يريده لآلخر من ّ
ضا اعتباره واحترامه أمام دول العالَم أجمع.
لشعبه آماله وأمانيه ،فار ً
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مقترح لنظام جديد لقيام الدولة في لبنان
(مسودة نقاط عامة وأولية)
.I

الفيدرالية الطوائفية السياسية /اإلجتماعية :مواضيع جديرة بالمناقشة:
 )0التمثيل السياسي المركزي (رئيس للجمهورية أو مجلس رئاسي ،مجلس نواب ،مجلس شيوخ
ومجلس وزراء).
 )9التمثيل السياسي المحلّي (حاكم الدائرة المحليّة الذي يرأس سلطة محليّة ،ومجلس تشريعي محلّي).
 )3في القضاء ،محكمة "وسيط الجمهورية" ،دورها تولي قضايا حقوق اإلنسان وحماية األقليات في
الدّوائر المحليّة من اي تعسف تمييزي يطالهم ،كما إنشاء المحاكم المحليّة.
 )4في األمن ،ض ّم األمن العام واألمن الداخلي وأمن الدّولة والدّرك تحت رايّة واحدة هي الشرطة
الفيدراليّة ،وتعزيز عديد وعتاد شرطة البلديّة وتشكيل شرطة محليّة لكل دائرة.
 )5في السياسة الخارجية ،صيغة الحياد.
 )6فيما يخص ّ
الالجئين ،العمل على إيجاد ح ّل ألزمة الفلسطينيين المعيشية حتى تتم العودة ،كما العمل
على حل أزمة ّ
الالجئين السوريين.
ص على تعدّديّة أنظمة األحوال ال ّ
شخصيّة وفق
 )7في العلمنة ،مدنيّة الدستور الفيدرالي الذي يشمل النّ ّ
ّ
الطوائف (أي كما معمول به حاليّا) مع إضافة نظام أحوال شخصيّة مدني اختياري .كما تطبيق العلمنة
الرسميّة المركزيّة.
في اإلدارات ّ
 )9تحديد نطاق الدوائر بطريقة علميّة دقيقة للحد من حاالت األقليّات ،من خالل اإلعتماد على خريطة
الهوية المجتمعية للوحدات الجغرافية.
 )2مسألة النفوس وتغيير الديانة والزيجات المختلطة وتجنيس األجانب.
مكون الوحدة
 )01مسألة التملّك واإليجار والسكن فيما يخص األجانب ،وأيضا اللبنانيين من غير ّ
الجغرافية.
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 )00في األمور المتعلقة بنمط الحياة:
 مسألة محاولة فرض القوانين العامة اإلجتماعيّة على األقليات، مسألة الدوام األسبوعي وأيام العطلة، موضوعي القوانين ّالطبّية واإلستشفائية وجميع المعايير والمقاييس،
ّ
والطبابة والعجز والتّر ّمل
 مسألة اإلنفاق على األمور الخدماتيّة اإلجتماعية ومن ضمنها التّعليموال ّ
شيخوخة والبطالة
مكون الوحدة الجغرافية.
 موضوع توظيف األجانب ،وتوظيف اللبنانيين من غير ّ )09في مداخيل الدولة ،مناقشة توزيع الضرائب ،أرباح المواد األولية ،وارباح المرافق العامة.
 )03ترسيخ قواعد الفيدرالية بجوانبها اإلداريّة واإلنمائيّة واإلقتصاديّة واألمنيّة والقضائيّة من خالل
توسيع صالحيّات البلديّات والدوائر المحليّة إلى الحدّ األقصى.
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.II

في المصالحة الوطنيّة:

وبهذا ،نستطيع أخيرا ،دون ريبة:
 فتح ملفّات األراضي والقرى التي هي اليوم خارج الحدود المعترف بها دوليا والتي قد ّتحق للدولة اللبنانية،
 تخفيض سن اإلقتراع إلى سن ال ،09 السماح بانتخاب المغتربين، إعادة التواصل الفعّال مع األندية اللّبنانيّة-اإلغترابيّة وإعادة الجنسية للمتحدرين ذوي إثبات، ح ّل ملف المجنّسين إعادة المفقودين في سوريا واألسرى والمبعدين إلى اسرائيل،ملف ال 07111مفقود لبناني واعداد لوائح بجميع ال ّ
شهداء الّذين سقطوا على تراب الوطن ،مع ذكر
 حلّ
المعركة أو اإلغتيال أو المجزرة ،أكانت مواجهة داخليّة أو مع غير اللبنانيّين ،لتكون تلك الّوائح عبرة لألجيال،
 اكمال مشروع إزالة القنابل العنقوديّة بتوفير الخرائط اإلسرائيليّة وتطهير ك ّل البقع الملغومة من قبل جميعاألطراف (لبنانيين وغير لبنانيين) على جميع األراضي الّلبنانيّة،
 عودة المه ّجرين، توثيق األحداث التّريخيّة منذ  0247/0/0بكل تفاصيلها من خالل لجنة وطنيّة،المكونات اللبنانيّة تجاه تلك األحداث الموثّقة،
آخرا وضع كتاب تاريخ مو ّحد بإضافة انطباع
أخيرا وليس ً
و ًّ
بذكرها جنبا ً إلى جنب على صفحاته ،دون محاولة صهرها ،وبأسلوب ال تتح ّمل من خالله أي طائفة أيّة
مسؤولية ،ناسبين التصرفات الهجومية والدّفاعية باسم الحفاظ على الوجود في هذا البقعة الجغرافيّة التي
أصبحت "لبنان الكبير" والتي تأ ّخر فيها الح ّل المعروض ها هنا.

لذلك وكما ذكر سابقا تم وضع مقترح تطبيقي يناقش في الوفت المناسب...
***
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من اجل لبنان جديد ،موحد ومستقر
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