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مقدمة
ّ

�أمين عام الرابطة المارونية
المحامي فار�س �أبي ن�صر

ّ
نظمت اللجنة السياسية يف الرابطة املارونية ندوة بعنوان" :الرشاكة الوطنية سبيل
إىل تحصني الدولة ونبذ التطرف" وذلك يوم السبت التاسع من أيار عام  2015يف فندق
ميرتوبوليتان باالس  -سن الفيل.
حرض الندوة املطران سمري مظلوم ممث ًال صاحب الغبطة والنيافة البطريرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،كام حرض العديد من السياسيني والفعاليات اللبنانية
والباحثني وأعضاء الرابطة املارونية وممثلني عن األحزاب اللبنانية املدعوة.
افتتح رئيس الرابطة املارونية النقيب سمري أيب اللمع الندوة وتاله املحامي وليد خوري
عضو املجلس التنفيذي ومقرر اللجنة السياسية ثم تواىل عىل الكالم ممثلو األحزاب
املشاركة يف الندوة وفق الرتتيب اآليت:
تيار املردة :معايل الوزير رميون عريجي ،حزب الله :الحاج محمود قامطي ،القوات
اللبنانية :سعادة النائب أنطوان زهرا ،حزب التقدمي اإلشرتايك :االستاذ رامي الر ّيس ،التيار
الوطني الحر :سعادة النائب ابراهيم كنعان ،تيار املستقبل :سعادة النائب جامل الجراح،
حركة أمل :املستشار عيل حمدان ،حزب الكتائب اللبنانية :سعادة النائب إييل ماروين.
وبنتيجة املناقشات املع ّمقة التي تخ ّللت الندوة واإلقرتاحات الهامة التي أدىل بها
املنتدون ،تم استخالص توصيات ُوضعت ضمن وثيقة وافق عليها ممثلو األحزاب املشاركة
وتالها يف ختام الندوة وبحضورهم مقرر اللجنة السياسية االستاذ وليد خوري .وهذه
الوثيقة ستكون حافزاً للرابطة املارونية ملتابعة طرح االشكاالت واملواضيع التي تهم
اللبنانيني وتؤسس للبنان وطن اإلنسان.
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تركت هذه الندوة ارتياحاً يف الواقع السيايس اللبناين وكانت حافزاً لدعوة السياسيني
إىل الحوار البناء وقد ارتأت الرابطة املارونية أن تجمع كلامت هذه الندوة يف كت ّيب
تضعه بني أيدي العاملني يف الحقل الوطني.
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كلمة رئي�س الرابطة المارونية
النقيب �سمير �أبي اللمع

إن من يتطلع إىل
هذا الحضور املميز وإىل
هذا املستوى الرفيع من
السادة املنتدين ،يشعر
بغبطة وارتياح كبريين.
فعندما تلتقي كربيات
والتيارات
األحزاب
اللبنانية حول موضوع أو
فكرة أو نقاش أو رؤية،
وعندما تشارك يف الحوار
واإلضاءة حول أمور
ترتدي الطابع الوطني ،يرتاح املواطن إىل مثل هذه اللقاءات ويأنس بها ،بل يستسيغ
حصولها باستمرار ...فشعب لبنان ،يتعدد ،يتنوع ،يختلف ،يتصارع ،ولكنه يبقى منوذجاً
حياً يف السعي إىل املعرفة واإلنفتاح واإلقتباس.
أيها الحضور الكريم،
قالوا :ما أسعد األمم التي ال تاريخ لها ،فإنها ال تتحمل أوزار التاريخ.
أما نحن فنقول مع جربان :الويل لألمم التي ال تاريخ لها ،أو الويل للتي تنىس تاريخها
أو تجهله أو تتجاهله ،فال تأخذ منه عربة أو قدوة أو أمجاداً تسرتشدها ،أو رادعاً تستنري
به ليدفعها قدماً إىل معارج املكارم العظام.
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تاريخ لبنان القديم والحديث ،وإن عرف بعض محطات مضيئة ،فقد ساده السواد
لحقبات ،وأثقلته املصائب والرزايا ،لتنوع األطامع فيه ،داخلياً وخارجياً ،والستكانة بعض
أهل الحكم ملناخ من التقاعس عن املحاسبة وعدم السعي للتحديث والتحسني ...فشهدنا
تحول لبنان سياسياً وأمنياً واجتامعياً وبيئياً وتجهيزياً ،عىل مستوى االختالط بني املواطنني،
من فسحات األمل والتفاؤل القصرية ،إىل موقع الرصاع السيايس الحاد يف ظل تعاقب
سلطات جلها غري قادرة أو مدركة لحجم األخطار التي ميكن أن تهدد األمن واإلنسان.
نحن اليوم عىل عتبة مئوية إعالن قيام دولة لبنان الكبري ،والحكم املتعاقب مل يفلح يف
بناء الرشاكة الوطنية يف دولة راعية لكل أبنائها ،وقد فشل يف زرع حس املواطنة الصحيحة
يف قناعاتهم ووجدانهم.
هذه الدولة تواجه اليوم ،يف مطلع األلفية الثالثة ،أوضاعاً مرتدية يف الداخل وفراغاً
يف أعىل السلطات ،وتدهوراً إقتصادياً ينذر برش العواقب .ويف املحيط نشهد مآيس رشق
أوسط منقسم عىل ذاته ،تتحكم به موجات عنف ورص ٍ
اعات مذهبية وعرقية ،تدفعه
إىل مجاهل ظالمية ،بعد أن كان مهد التسامح واإلنبعاث الثقايف للحضارتني املسيحية
واإلسالمية ،وما ترم ُز إليهام من قيم سامية.
أيها الحضور الكريم،
لقد أضحى اليوم ،من غري الجائز وال املقبول عند اللبنانيني جميعاً انتظار فرقاء آخرين،
بل غرباء عنهم ،رسم اآلفاق السياسية والدميوغرافية للبنان ،لفرتات آتية من السنني...
َ
تفويض كائن من كائن ،أن ينوب عنا يف تقرير مصرينا.
ومن غري الجائز
ومن غري املمكن االنتظار ،حتى يرتسم أمامنا رشق أوسط جديد ،عىل حساب وطن
روح املبادرة إذا شاؤوا وصمموا يف الحفاظ
اسمه لبنان ،يف غياب أبنائه الذين ال تعوزهم ُ
عليه واحداً موحداً قوياً معاىف.
وأنه ال شك أن اآليت من األيام ،سيفرز معطيات جديدة يف املحيط .وإذا كان ال ميكن
للدميوغرافيا أن تتطور بالرسعة عينها لتطور التحوالت السياسية ،فسوف تنشأ توازنات
جديدة ،وهذا ما نخشاه ،عىل حساب توازناتنا الحالية ،تتناسب مع ما تسعى إليه القوى
الخارجية ،تبعاً ملصالحها.
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وألن العامل ما زال يتطلع اليوم إىل لبنان ،كأرض لجوء وواحة كبرية لحرية املعتقد ،هذه
الحرية التي تستتبع حريات أخرى ،كحرية التعبري وحرية الصحافة وحقوق املرأة ،وكذلك
حرية اعتامد نظام إقتصادي حر متزن ،فعىل أبنائه الثبات يف صون املسلامت التي يقوم
عليها الوطن ،من دون الوقوع يف اإلحباط واالنهزام بفعل الخوف .فالخوف هو العدو
ُرسع الخطى نحو تهجري مسيحي
الذي يجب مقاومته ،كام يجب عدم الركون لقدرية ت ّ
ميارس يف مرص والعراق وسوريا وفلسطني ،ورصاع أخوي سني شيعي دموي ،سيؤدي إذا
ما استمر ال سمح الله إىل إندثار حضارة طبعت منذ القدم ،هذا العامل الجميل.
علينا اآلن وليس غداً ،أن منيض متحدين مسيحيني ومسلمني ،أحزاباً وقوى مدنية
فاعلة ،يف مواجهة الطامعني بأرضنا وقيمنا والرتاث ،ففي االتحاد يتعاظم القوم ،وليس
من السذاجة اعتبار ذلك ممكن اليوم ،وإنه يقتيض التذكري به ملجرد التذكري ،بل ألنه
أوالً وأخرياً رشط مسبق لكل انطالقة ،وإال فإن انقسامنا سيلحق بنا خسارة فادحة ملوقع
مستهدف معتل ،وقد أصابه الوهن.
ويسأل جيل خائب ،ومن حقه أن يسأل :كيف يكون كل ذلك ،وقد أبرص هذا الجيل
النور يف خضم حرب قاتلة بني أشقاء ،وترىب يف وسط تقاطع مخيف للمصالح ،بني غياب
ألي إصالح ،ويف جو فساد ومنافع مادية بائسة ،يف بيئة ال يخلو بعضها من التعصب
والجهالة واإلذالل املهني أمام أبواب السفارات ،سعياً وراء سفر بعيد عن الوطن ،عن
لبنان ،الذي أصبح للكثريين من أهله عب ًءا ثقي ًال ،بل هوية قاتلة ،مع بعض نوستالجيا
أليمة ،لحقبات حلوة ،نعمنا بها وانقضت.
نجيب عىل تساؤالت أبنائنا ،إننا ما زلنا نؤمن بالرشاكة الوطنية وبرشكة العيش بني
اللبنانيني ،كام نؤمن بقيامة كبرية للبنان ،إن تصارحنا يف ما بيننا حول املعوقات التي تحول
دون تحقيق هذه القيامة عرب مقومات جلية مضيئة من تاريخنا الحضاري املشرتك.
وهنا نقولها برصاحة ،إن الخالف السيايس اإلجتامعي الذي بلغ اليوم حد اإلنفجار
ظن ،بل هو أيضاً خالف
يف لبنان ،ليس فقط خالفاً عىل طريقة الحكم ونوعيته كام ُي ّ
عىل نوعية الحياة املشرتكة بني أبنائه ،التي يجب أن تبقى بعيدة عن أجواء الطائفية
واملكاسب والغنائم.
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إن جميع مشاريع اإلنتصارات والهيمنة سقطت عرب التاريخ اللبناين والعريب القديم
والحديث .سقطت مع الس ّنة إبان العصور األموية والعباسية واململوكية ،سقطت مع
الشيعة أيام الفاطميني ،سقطت مع الدروز زمن االمارة ،كام سقطت أخرياً مع املوارنة يف
دولة لبنان الكبري.
والالفت يف هذا اإلطار أمران :األمر األول ،إن االنتصار من أي فئة عىل فئة وطنية
أخرى ،يشكل نقطة ضعف للفريق الذي ميارسه ،وهو يصبح مصدر خطر عىل الوطن ك ّله.
واألمر الثاين هو أنه عند االنتصار ،ال ينتقل الربح إىل الفريق اللبناين املنترص ،بل إىل
تدخل خارجي جديد.
أيها الحضور الكريم،
أن هذا الزمن ،ويف ظل ما يجري حولنا ،وما ُيق ّرر يف الخارج ،هو زمن تقرير املصري ،ال
التسويات املؤقتة.
وإذا كانت الحلول الجذرية مستحيلة يف لبنان ،ألنها تؤدي إىل غالب ومغلوب ،فإن
االتفاق الشفاف ممكن بني مكونات املجتمع اللبناين ،بل رضوري للحؤول دون بلوغ
األزمات ،مرحلة الرصاع العنفي الذي يطال النظام والكيان.
نحن اليوم ،ومن دون املس بروح امليثاق والصيغة والطائف ،ال بد للمتنورين اللبنانيني
من أحزاب وطوائف وقوى مجتمع مدين ،أن يستنبطوا ملحقاً تاريخياً يعطي لصيغة
العيش املشرتك بعداً مدنياً يقوم عىل الوالء للوطن وحده ،ولصيغة الوحدة الوطنية،
مساحة المركزية موسعة ،تنمي املناطق جميعاً بالتساوي ،ولصيغة التعددية الحضارية
أفقاً توافقياً .لقد أنهكت السياسة الطوائف ،بقدر ما أنهكت الطوائف السياسة ،وسجنت
املركزية الوحدة ،وأساء العدد إىل التعددية.
أيها الحضور الكريم،
ويف هذا السياق ،تث ّمن الرابطة املارونية عالياً املواقف الشجاعة الصادرة عن املجمع
البطريريك العام واإلرشادات الرسولية املتكررة والقيم الروحية املسيحية اإلسالمية ،القائلة
بأن حواراً بال رشوط مسبقة بني جميع األفرقاء السياسيني ،ميكن أن يفتح نافذة يف جدار
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وطن مهدد بالفراغ من الداخل والنيل من الخارج .وأنه ال تُعاش الحياة الوطنية يف بلد
من دون رشكة العيش املقرونة باملحبة.
فمن عامية أنطلياس ،إىل امليثاق الوطني ،إىل الصيغة اللبنانية ،إىل الطائف ،تعاهد
املسيحيون واملسلمون املشاركة يف الحكم واإلدارة يف إطار تنفيذ مضمون الصيغة ومن
خالل الرشاكة الوطنية القامئة عىل التوازن والكفاءة بكل أبعادها ،تأميناً ملزيد من
االستقرار يف الكيان ،وتحقيقاً للدميقراطية وإزدهاراً لإلقتصاد.
من أجل كل ذلك ينبغي تعزيز روح االنتامء إىل الدولة قبل االنتامء إىل أي طائفة أو
حزب أو جامعة ،بل جعل االرتباط بهذه املكونات سبي ًال لإلنتامء إىل الدولة.
فاإلنتامء وعي وإلتزام ،أما الوعي فهو تأمني املكانة والدور لكل مواطن ومجموعة،
بحيث ّ
يوظف املواطن ما لديه من قدرات يف سبيل قيام الدولة املدنية وتطويرها ...أما
االلتزام ،فهو يف تنشئة املواطن عىل هذا الوعي من خالل تربية تبدأ يف العائلة وتكتمل يف
املدرسة والجامعة وتتواصل عرب وسائل اإلعالم بكل قطاعاته وتقنياته ،وتنضج يف الحياة
االجتامعية ،وترتسخ يف نوعية األداء يف اإلدارات العامة ويف مامرسة السلطة إىل املسار
الصحيح الستكامل الدولة املدنية التي نتمنى.
كام يحتاج لبنان إىل إعادة تحديد مسار كل طائفة بعالقتها مع الدولة ومع الطوائف
األخرى ،والعمل عىل بناء دولة قوية تفرض القانون وتحمي املواطن وتحرر األرض،
وتحافظ عىل الكيانات املتنوعة التي تؤلف النسيج الوطني اللبناين.
يحتاج لبنان إىل رجاالت دولة ليعملوا معاً يف خدمة الدولة والخري العام وخري جميع
املواطنني.
إن أول ما يطلب من الطوائف والدولة يف آن :القبول بحيادية الدولة تجاهها واحرتامها،
وعدم السعي لسيطرة إحداها عليها ،ومن الدولة القبول بخصوصيات الطوائف ومبجالها
الحيوي التاريخي والجغرايف والثقايف ،واالستفادة من القيمة املضافة التي تشكلها كل
جامعة.
بهذه يخرج لبنان من هوية "الساحة" إىل هوية "الدور" يف العامل العريب وآفاق االنتشار،
فيتحرر من عقد ثنائية النور والظلمة ،الخري والرش ،الحق والباطل ،املحروم واملتسلط،
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املركز واألطراف ....التحدي اليوم أن ينطلق االنسان اللبناين من العيش املشرتك ليك يبني
مع األيام إنسانيته األرقى.
لبنان يجب أن يبقى يف محيطه العريب رأس الثقافة الوسط بني السامء واألرض ،بني
الرشق والغرب ،بني الشامل والجنوب ،بني املايض واآليت ،بني التاريخ والجغرافيا ،بني
الصحراء والبحر.
فعىس هذه الندوة التي تطل اليوم عىل العديد من القضايا التي تعني اللبنانيني
جميعاً ،أن تُوفق يف االضاءة عىل الزوايا املتصلة بصميم الرتكيبة اللبنانية وكيفية العمل
ويحصن الثوابت
عىل تحديثها مسترشفة غداً أكرث إرشاقاً ينسجم مع التحديات املعارصة
ّ
امليثاقية.
شكراً لحضوركم الكريم ،وأه ًال وسه ًال بكم ومبمثيل األحزاب اللبنانية واملقامات
وأخص بالذكر ّ
ترشفنا بحضور سيادة املطران
السياسية والنقابية ورجال الصحافة واإلعالم،
ّ
سمري مظلوم النائب البطريريك العام ،ممث ًال صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي الذي نوجه له من هذا املنرب ومن هذا اللقاء أسمى آيات التقدير واإلحرتام
ملا يقوم به من أجل لبنان وعزة بنيه.
وإىل اللقاء يف ندوات أخرى ،لنواصل طرح املوضوعات اإلشكالية التي يعاين منها لبنان،
يف سياق حرص الرابطة املارونية ومجلسها التنفيذي عىل استمرار إحياء ثقافة الحوار يف
سبيل لبنان القوي املعاىف.
فلنعمل من أجل الحقيقة ولبنان ...فام أهنأنا عندها يف خلود الحقيقتني.
عشتم وعاشت الرابطة املارونية وعاش لبنان
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كلمة مق ّرر اللجنة ال�سيا�سية
المح ــامــي ولـيــد خ ــوري

يف ِخضم التطورات
التي تشهدها املنطقة
ويف الوقت الذي تهتز فيه
من حولنا دول وأنظمة
مجتمعات
وتتفكك
وتتغيرّ حدود ،رأينا يف
اللجنة السياسية يف
الرابطة املارونية أن من
واجبنا الوطني واالخالقي
أن نحتضن حواراً بني
األحزاب اللبنانية ذات
التمثيل االوسع يف املجتمع اللبناين مع علمنا واحرتامنا لوجود أحزاب وشخصيات لها
وزنها وتأثريها يف الحياة السياسية مل يتسع املجال الرشاكها يف هذا الحوار.
ان طاولة الحوار التي تلتئم اليوم بدعوة من الرابطة املارونية ال ت ّدعي إحداث تغيري
يف واقع الحال لكنها وبفضل تجاوب االحزاب الكرمية تشكل حلقة من حلقات الحوار
اللبناين – اللبناين وتفاخر بأنها تتجاوز يف هذا الشأن االطار املذهبي والطائفي لتعيد إىل
صيغة التن ّوع اللبناين مقامها االول.
اننا يف زمن تفكك الدول وانتشار ظاهرة الجامعات املتطرفة التي تجتاح دول املنطقة
والرامية إىل تغيري تاريخها وحضارتها وتنوعها حريصون عىل تحصني دفاعاتنا ومناعتنا
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الوطنية حريصون عىل حامية لبنان من رصاعات املحاور وشظايا الحروب ونحن عىل يقني
بأن هذا هو لسان حال جميع اللبنانيني وان اختلفت رؤيتهم يف أسلوب الدفاع عن لبنان.
نريد لهذا الحوار أن يكون رصيحاً ،شفافاً وصادقاً نُظهر فيه التباينات واالختالفات
ولكن نسعى يف املقابل إىل تظهري القواسم املشرتكة وبناء شبكة األمان الوطني.
ان الحكم يف لبنان يقوم عىل ميثاق العيش املشرتك الذي ال رشعية ألي سلطة تناقضه،
فهل تتوافر يف نظامنا الرشاكة العادلة؟
هل يحتاج دستورنا إىل سد الثغرات واصالح الخلل الذي أظهرته مامرسة الحياة
السياسية منذ العام  1991وإذا كان الدستور يحتاج إىل تصويب يف مكان ما ،أليس من
صالحا لحامية التنوع عىل
االنصاف أن نبينّ حسنات الصيغة اللبنانية باعتبارها منوذجاً ً
أمل قيام الدولة املدنية واملواطنية بدي ًال من دولة الطوائف والرعايا.
أيها السادة،
قبل مئة عام بالتامم كانت مصالح الدول النافذة ترسم بالدم والحروب خرائط جديدة
لهذا املرشق العريب كام لسواه ،واليوم وبعد مئة عام بالتحديد يرسم االرهاب واملصالح
املختبئة وراءه خرائط جديدة وحدوداً جديدة.
أما نحن يف لبنان فال نريد وال يجب أن نسمح بأن تفرض علينا مصالح اآلخرين أو
لعبة االمم تغيري حدودنا لكننا مدعوون يف املقابل إىل تغيري ما بأنفسنا واعتبار بأن الحكم
العادل والرشاكة الصحيحة هام أساس املناعة الوطنية.
وحدتنا تنبع من داخلنا وال تكون فرضاً أو واجباً.
انها الصخرة التي نبني علينا دولة لبنان ليك ال تقوى عليها أبواب الجحيم.
الشكر كل الشكر إىل االحزاب املشاركة معنا يف هذه الندوة وإىل الحضور الكريم فرداً
فرداً.
أه ًال بكم يف رحاب الرابطة املارونية.
عشتم وعاشت الوحدة الوطنية
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حزب التقدمي االشرتايك االستاذ رامي الر ّيس ،حزب الله :الحاج محمود قامطي ،حزب القوات اللبنانية :سعادة النائب أنطوان زهرا،
التيار الوطني الح ّر :سعادة النائب ابراهيم كنعان ،املستشار االعالمي رفيق شالال مدير الندوة ،تيار املردة :معايل الوزير رميون عريجي،
تيار املستقبل :سعادة النائب جامل الجراح ،حزب الكتائب اللبنانية :سعادة النائب إييل ماروين ،حركة أمل :املستشار عيل حمدان

املنتدون

كلمة ممثل تيار المردة
الوزير ريمون عريجي

يفتح محاور لنقاشات
"الرشاكة الوطنية لتحصني الدولة ونبذ العنف" عنوان وسيع ُ
متنوعة متعددة...
تعيش املنطقة الرشق أوسطية واملحيط العريب حاالً مأزوم ًة ُأفلتت فيها كل ضوابط
األخالق واإلنسانية والروادع واختلطت مصالح التمذهب الضيقة ورصاعات االديان وصوالً
إىل حسابات الجغرافيا السياسية التي يتنافس عربها الرصاع ال ّدويل يف منطقة حساسة من
هذا العامل.
ويبدو أن "لعبة األمم" مستمرة فصولها وتغطي ساحات املنطقة العربية مو ّلد ًة الفوىض
الخ ّالقة الرهيبة املد ّمرة للنظم وللكيانات ولقيم الحضارة ورشذمة املنطقة وتفتي ُتها من
خالل التطييف واملذهبية التي حصلت نتيجة غياب الدولة املدنية الراعية وتغييب الفكر
السيايس املتنوع البناء...
إن التداعيات واالنعكاسات األقوى واألعنف أصابت االقليات الدينية والعرقية قت ًال
وتهجرياً ،وغيرّ ت يف نسيج وتركيبات وحدود الدول التي تحتضنها .ولألسف أصيب الوجود
املسيحي يف الصميم خاص ًة يف سوريا والعراق حيث كان يتمتع املسيحيون بوجو ِد هام.
بالعودة إىل تاريخ املنطقة ،أ ّدى الوجود املسيحي اللبناين – العريب دوراً تاريخياً يف الدعوة
إىل مجتمع كياين للمواطن – اإلنسان ،عرب مفكرينا النهضويني يف القرن التاسع عرش والعرشين
ّ
ولعل من أبرز سامت هذه النهضة ،تطوير اللغة العربية – بواسطة املشاركة والتفاعل بني
املهم
شعوب املنطقة – وحاميتها من أخطار الترتيك يف املرحلة العثامنية ،اضاف ًة إىل الدور ّ
جداً الذي أ ّدته االرساليات االجنبية والجاماعات واملدارس يف نرش الفكر التنويري.
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من خالل اللغة والتوق إىل التح ّرر خرجت طروحات فكرية – حضارية وانترشت أفكار
بنيوية إلقامة منظومات سياسية يف العقيدة واملامرسة السياسية ،تراوحت بني العلامنية
والفكر القومي العريب مروراً باالشرتاكية وصوالً إىل االحزاب الشيوعية والفكر املاركيس...
وإذا كان املفكرون املسيحيون العلامنيون اضطلعوا بالدور االبرز يف نرش هذه االفكار
التقدمية ،فإن املسلمني املستنريين أ ّدوا قسطاً كبرياً من مسؤولية تطوير الفكر القومي...
إن قيام كيان ارسائيل يف العام  48وتدمري الشعب الفلسطيني وتشتيته ،و ّلد غضباً
الحس القومي بالروابط الدينية وافرز سلسلة تغريات كبرية
عربياً وحقداً جارفاً متازج فيه ّ
وجوهرية يف الدول العربية الناشئة التي انحرفت نحو الشمولية والح ّد من الدميقراطية...
الخطأ الفادح أنه وبإسم محاربة الصهيونية واالمربيالية وتحرير فلسطني تحت شعار:
"ال صوت يعلو فوق صوت املعركة" ،رضبت الحريات وتعطلت الحياة السياسية وتحول
وأجج الحاجة للعودة إىل الفكر
االقتصاد إىل االنفاق العسكري العشوايئ ،مام و ّلد نقم ًة ّ
الديني عىل أملٍ مزعوم بإيجاد مخارج خالصية...
ان استغالل بعض القوى االقليمية والدولية لظاهرة تنامي التطرف الديني – وألسباب
وتفش فك ٍر أصويل الغايئ – القى لألسف احتضاناً اجتامعياً
مختلفة – أدى إىل استفاقة يّ
ومتوي ًال – بلغ العنف اإلرهايب الذي يد ّمر الكيانات واإلنسان والحضارة يف املنطقة العربية
ويرضب أسس التنوع و ُيلغي االعرتاف بالخصوصيات املك ّونة لتناغم االديان والحضارات.
ومن هذا املنطلق يقتيض عىل جميع املرجعيات الدينية واملدنية والسياسية نبذ
ورفض بشكل واضح ورصيح كل أشكال العنف والتطرف والتكفري الديني واستعامل القوة
وتهجري الناس وتدمري املعامل التاريخية والتأكيد عىل حرية املعتقد والفكر والحق مبقاومة
االحتالالت واالعتداءات عىل الوطن.
وهجر األقليات املسيحية إىل دول
هذا ال ّزلزال الخطري الذي رضب املنطقة وال يزال ّ
ٍ
بخبث وأنانية مع هذه املأساة – جعل من الوجود
الجوار والعامل – املتغاضية واملتعاملة
املسيحي يف لبنان آخر املعاقل املسيحية الحقيقية يف هذا الرشق ،حيث ال يكتفي املسيحيون
بالتواجد بل يؤدون دو َرهم الوطني كام ًال ،بالتضامن التام مع إرادة رشكائهم ،حفاظاً عىل
تؤججه حمم الغرائز والتطرف الديني.
صيغة لبنان املثال املحتذى لعاملٍ تح ّول إىل بركانٍ ّ
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ان هذه الواقع يرتب عىل "القوى السياسية املسيحية اللبنانية مسؤولية تاريخية
توجب عليها مقاربات مختلفة عام شهدناها يف املراحل السابقة ،تهدف إىل تحصني الدولة
وتفعيل الوجود املسيحي يف لبنان ضمن النسيج الوطني.
هذا التحصني يتطلب مراجع ًة نقدي ًة شجاعة وموضوعية لبعض القوانني واملامرسات
السياسية ورؤية مفتوحة اآلفاق ،حول إسهام مك ّونات املجتمع اللبنانية بشكلٍ عام
واملسيحيني بشكل خاص يف تدعيم وتطوير الدولة الحاضنة ملواطنيها املتساوين...
وإن رؤية تيار املردة حيال الطروحات الوطنية تتمحور كاآليت:
 -1رضورة وضع رؤية اسرتاتيجية بني القوى املسيحية لتحصني وجودهم يف لبنان
وتفعيل دورهم فيه ،تستند بشكل أسايس عىل تفاهم ثابت وعميق مع الرشيك اآلخر،
يؤكد عىل الدميومة امليثاقية لتكوين السلطة يف لبنان ،عىل أن تبقى لكافة القوى واألحزاب
املسيحية حرية العمل السيايس ،حفاظاً عىل غنى التنوع املسيحي وتفادياً للوقوع يف
تجربة الحزب الواحد.
متس ُكنا بدستور الطائف ،النابع من قناعات وطنية حول العروبة ونهائية الكيان
ُّ -2
والرشاكة الكاملة يف الحقوق والواجبات ويف اتخاذ القرارات املصريية....
اننا ندعو إىل دميوقراطية تقوم عىل املناصفة النوعية ال الكم ّية بني املك ّونني األساسيني
للوطن ،يف رشاك ٍة ميثاقية تاريخية قام عليها لبنان ،خارج مقوالت الدميقراطية العددية
واملثالثة ومعادلة األرقام ...فدميقراط ّية العدد سمة يعت ّد بها يف مجتمعات متط ّورة سياسياً
تنتهج العلمنة ال الخلط بني الخطابني الديني والدنيوي...
وهذا صعب يف غياب الدولة املدنية العلامنية...
إن متسكنا بدستور الطائف نصاً وروحاً ال مينع يف الوقت املناسب من طرح بعض
التصحيحات ملعالجة بعض الثغرات الدستورية التي أظهرتها املامرسات السياسية يف
العقود املاضية بهدف انتظام عمل املؤسسات وإعادة التوازن فيام بينها ،عرب مناقشات
موضوعية ذات بع ٍد وطني تخرج عن املزايدة وحسابات الكسب السيايس والطائفي
الضيق.
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 -3رضورة استحداث قانون انتخابات عرصي ،يوصل إىل متثيل دميقراطي عادل تتشارك
فيه رشائح املك ّونات اللبنانية لتوليد سلط ٍة قادرة عىل الترشيع وتنفيذ القوانني تبعاً
للمتطلبات املعارصة وحاجات شعب لبنان.
ان تحقيق هذا االمر يتطلب منا جميعاً تنازالت متبادلة لتحقيق الهدف االسمى الذي
يؤمن فعالية املشاركة يف الحياة الوطنية.
إجامع وطني .ان
 -4ندعو إىل إقرار الالمركزية اإلدارية التي أضحت مع الطائف موضع
ٍ
الالمركزية اإلدارية تدعم وحدة الوطن إذ تُلغي نهائياً أفكار التقسيم والفدرالية وتسمح
بإدارة التنوع ضمن الوحدة ومبشاركة أكرث فعالية للمواطنني يف إدارة شؤونهم املحلية
وتن ّمي االقتصاد يف املناطق البعيدة عن العاصمة وتؤمن اإلمناء املتوازن والعادل بني كافة
املناطق ،وتثبت املسيحيني يف مناطقهم.
 -5ان إحجام الشباب املسيحي عن االنخراط يف مؤسسات الدولة يو ّلد خل ًال يف املشاركة
بتكوين السلطة .والقيادات املسيحية مدعوة إىل تحفيز الشباب لدخول املؤسسات العامة
وإعادة االميان لديها باالنتامء إىل الدولة الراعية...
 -6يبقى التنويه بقيمة الثقافة التي يتسم بها لبنان ،والتي أرستها رصوح املعرفة يف
لبنان يف الجامعات وسواها ،لتكوين إنسان منفتح الفكر واآلفاق يقبل اآلخر املختلف
منتم لدول ٍة تحمي مصالحه ،وتحقق طموحاته وأحالمه.
ٍ
ومواطن ٍ
واع لدوره وواجباتهٍ ،
رصوح العلم هذه ،لها علينا واجب الدعم والرعاية حامي ًة لثقافة شعبنا وتطوير
مجتمعنا...
تبقى مسألة جوهرية ال بد من التطرق اليها :لقد أظهر الفراغ يف رئاسة الجمهورية
أهمية دور الرئيس – خالفاً ملا كان يعتقد وملا يقال اليوم – يف حامية امليثاقية وحفظ
العيش املشرتك وتفعيل الحياة السياسية اللبنانية وانتظام عمل املؤسسات.
وعي رشكائنا يف الوطن لجوهرية موقع الرئاسة وإميانهم برضورة أن يكون الرئيس
وان َ
جانب كب ٍري من األهمية.
مسيحياً مسألة عىل ٍ
واجب تضافر جهودهم لتأمني إنتخاب رئيس ذي شخصي ٍة
عىل اللبنانيني بشكل خاص ُ
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قيادية ،يتمتع بوجود سيايس ومتثيل شعبي (بالحد املقبول) – يخوالنه تأدية الدور
املطلوب عم ًال بالدستور وبروح امليثاق.
ختاماً أح ّيي رئيس الرابطة النقيب سمري أيب اللمع وأعضاء الرابطة لعملهم الدؤوب يف
خدمة ورشة العمل هذه وأمتنى املزيد من هذه اللقاءات التشاورية لخري لبنان.
عاش لبنان
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كلمة ممثل حزب اهلل
الحاج محمود قماطي

باسمه تعاىل
أو ًال :الوطن
 إن لبنان هو وطننا ووطن اآلباء واألجداد ،كام هو وطن األبناء واألحفاد وكل األجيالاآلتية ،وهو الوطن الذي ق ّدمنا من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه أغىل
التضحيات وأعز الشهداء .هذا الوطن نريده لكل اللبنانيني عىل حد سواء ،يحتضنهم
ويتسع لهم ويشمخ بهم وبعطاءاتهم.
 ونريده واحداً موحداً ،أرضاً وشعباً ودول ًة ومؤسسات ،ونرفض أي شكل من أشكالالتقسيم ،ونريده سيداً حراً مستق ًال عزيزاً كرمياً منيعاً قوياً قادراً ،حارضاً يف معادالت
املنطقة ومساه ًام أساسياً يف صنع الحارض واملستقبل كام كان حارضاً دامئاً يف صنع التاريخ.
 ومن أهم الرشوط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون له دولة عادلةوقادرة وقوية ،ونظام سيايس ميثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته إىل العدالة والحرية
واألمن واالستقرار والرفاه والكرامة ،وهذا ما ينشده كل اللبنانيني ويعملون من أجل
تحقيقه ونحن منهم ،وأن تتحقق املشاركة الوطنية الواسعة من جميع رشائحه السياسية
والدينية واالجتامعية.
ثانياً :حامية الوطن (الشعب والجيش واملقاومة)
 متثل "إرسائيل" تهديداً دامئاً للبنان  -الدولة والكيان  -وخطراً داه ًام عليه ،لجهةأطامعها التاريخية يف أرضه ومياهه ،ومبا هو أمنوذج لتعايش أتباع الرساالت الساموية،
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يف صيغة فريدة ،ووطن نقيض لفكرة الدولة العنرصية التي تتمظهر يف الكيان الصهيوين.
فض ًال عن ذلك ،فإن وجود لبنان عىل حدود فلسطني املحتلة ،ويف منطقة مضطربة جراء
الرصاع مع العدو اإلرسائييل ،حتم عليه تحمل مسؤوليات وطنية وقومية.
 بدأ التهديد اإلرسائييل لهذا الوطن منذ أن زرع الكيان الصهيوين يف أرض فلسطني،وهو كيان مل يتوان عن اإلفصاح عن أطامعه بأرض لبنان لضم أجزاء منه ،واالستيالء عىل
خرياته وثرواته ،ويف مقدمتها مياهه ،وحاول تحقيق هذه األطامع تدريجياً ،وما يزال هذا
الخطر قامئاً ومستمراً ومن أهم الواجبات الوطنية املشاركة يف التصدي له كجيش وشعب
ومقاومة للحفاظ عىل لبنان قوياً ومنيعاً وعصياً عىل االحتالل واالستغالل.
 كام أن خطراً داه ًام يهدد لبنان الوطن ،لبنان الصيغة ،لبنان العيش الواحد ولبنانالرسالة والنموذج هو التيار التكفريي اإلرهايب الذي يستهدف جميع املكونات اللبنانية
كام مكونات املنطقة دون استثناء ،ورضورة التصدي له بكل اإلمكانيات والوسائل ودعم
الجيش اللبناين واألجهزة األمنية بكل املستلزمات الالزمة إلنجاز هذا األمر وتأمني الحاضنة
الشعبية الواسعة ،والغطاء السيايس الكامل لهام للقيام بدورهام الوطني الدفاعي عن
وطننا العزيز لبنان.
ثالثا :الدولة والنظام السيايس واملشاركة
 لقد نص اتفاق الطائف عىل وجوب تشكيل هيئة وطنية عليا إللغاء الطائفيةالسياسية والتي مل تتشكل حتى اليوم ألسباب كثرية ال مجال لذكرها ،وإىل أن يتمكن
اللبنانيون ومن خالل حوارهم الوطني من تحقيق هذا اإلنجاز التاريخي والحساس -
نعني إلغاء الطائفية السياسية  -وطاملا أن النظام السيايس يقوم عىل أسس طائفية فإن
الدميقراطية التوافقية تبقى القاعدة األساس للحكم يف لبنان ،ألنها التجسيد الفعيل لروح
الدستور ولجوهر ميثاق العيش املشرتك.
 من هنا فإن أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة األكرثية واألقلية تبقى رهنتحقق الرشوط التاريخية واالجتامعية ملامرسة الدميوقراطية الفعلية التي يصبح فيها
املواطن قيم ًة بحد ذاته.
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 إن إرادة اللبنانيني يف العيش معاً موفوري الكرامة ومتساوي الحقوق والواجبات،تحتم التعاون البناء من أجل تكريس املشاركة لحقيقة والتي تشكل الصيغة األنسب
لحامية تنوعهم واستقرارهم الكامل بعد حقبة من الالإستقرار سببتها السياسات املختلفة
القامئة عىل النزوع نحو االستئثار واإللغاء واإلقصاء.
 إن الدميقراطية التوافقية تشكل صيغة سياسية مالمئة ملشاركة حقيقية من قبلالجميع ،وعامل ثقة مطمنئ ملكونات الوطن ،وهي تسهم بشكل كبري يف فتح األبواب
للدخول يف مرحلة بناء الدولة املطمئنة التي يشعر كل مواطنيها أنها قامئة من أجلهم.
 إن الدولة التي نتطلع إىل املشاركة يف بنائها مع بقية اللبنانيني هي:* الدولة التي تصون الحريات العامة ،وتوفر كل األجواء املالمئة ملامرستها.
* الدولة التي تحرص عىل الوحدة الوطنية والتامسك الوطني.
* الدولة القادرة التي تحمي األرض والشعب والسيادة واالستقالل ،ويكون لها جيش
وطني قوي ومقتدر ومجهز ،ومؤسسات أمنية فاعلة وحريصة عىل أمن الناس ومصالحهم.
* الدولة القامئة يف بنيتها عىل قاعدة املؤسسات الحديثة والفاعلة واملتعاونة ،والتي
تستند إىل صالحيات ووظائف ومهام واضحة ومحددة.
* الدولة التي تلتزم تطبيق القوانني عىل الجميع ،يف إطار احرتام الحريات العامة
والعدالة يف حقوق وواجبات املواطنني ،عىل اختالف مذاهبهم ومناطقهم واتجاهاتهم.
* الدولة التي يتوافر فيها متثيل نيايب سليم وصحيح ال ميكن تحقيقه إال من خالل قانون
انتخابات عرصي يتيح للناخب اللبناين أن يختار ممثليه بعيداً عن سيطرة املال والعصبيات
والضغوط املختلفة ،ويحقق أوسع متثيل ممكن ملختلف رشائح الشعب اللبناين.
* الدولة التي تعتمد عىل أصحاب الكفاءات العلمية واملهارات العملية وأهل النزاهة،
بغض النظر عن انتامءاتهم الطائفية ،والتي تضع آليات فاعلة وقوية لتطهري اإلدارة من
الفساد والفاسدين دون مساومة.
* الدولة التي تتوافر فيها سلطة قضائية عليا ومستقلة وبعيدة عن تحكم السياسيني
ميارس فيها قضاة كفؤون ونزيهون وأحرار مسؤولياتهم الخطرية يف إقامة العدل بني
الناس.
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* الدولة التي تقيم اقتصادها بشكل رئيس عىل قاعدة القطاعات املنتجة ،وتعمل عىل
استنهاضها وتعزيزيها ،وخصوصاً قطاعات الزراعة والصناعة ،وإعطائها الحيز املناسب من
الخطط والربامج والدعم ،مبا يؤدي إىل تحسني اإلنتاج وترصيفه وما يوفر فرص العمل
الكافية واملناسبة ،وخاص ًة يف األرياف.
* الدولة التي تعتمد وتطبق مبدأ اإلمناء املتوازن بني املناطق ،وتعمل عىل ردم الهوة
االقتصادية واالجتامعية بينها.
* الدولة التي تهتم مبواطنيها ،وتعمل عىل توفري الخدمات املناسبة لهم من التعليم
والطبابة والسكن إىل تأمني الحياة الكرمية ،ومعالجة مشكلة الفقر ،وتوفري فرص العمل
وغري ذلك...
* الدولة التي تعتني باألجيال الشابة والصاعدة ،وتساعد عىل تنمية طاقاتهم ومواهبهم،
وتوجيههم نحو الغايات اإلنسانية والوطنية ،وحاميتهم من االنحراف والرذيلة.
* الدولة التي تعمل عىل تعزيز دور املرأة وتطوير مشاركتها يف املجاالت كافة ،يف إطار
االستفادة من خصوصيتها وتأثريها واحرتام مكانتها.
* الدولة التي تويل الوضع الرتبوي األهمية املناسبة ،خصوصاً لجهة االهتامم باملدرسة
الرسمية ،وتعزيز الجامعة اللبنانية عىل كل صعيد ،وتطبيق إلزامية التعليم إىل جانب
مجانيته.
* الدولة التي تعتمد نظاماً إدارياً ال مركزياً يعطي سلطات إدارية واسعة للوحدات
اإلدارية املختلفة (محافظ  /قضاء  /بلدية) ،بهدف تعزيز فرص التنمية وتسهيل شؤون
ومعامالت املواطنني.
* الدولة التي تجهد لوقف الهجرة من الوطن ،هجرة الشباب والعائالت وهجرة
الكفاءات واألدمغة ،ضمن مخطط شامل وواقعي.
* الدولة التي ترعى مواطنيها املغرتبني يف كل أصقاع العامل ،وتدافع عنهم وتحميهم،
وتستفيد من انتشارهم ومكانتهم ومواقعهم لخدمة القضايا الوطنية.
* إن قيام دولة بهذه املواصفات والرشوط هدف لنا ولكل لبناين صادق ومخلص،
ونحن يف حزب الله نبذل كل جهودنا ،وبالتعاون مع القوى السياسية والشعبية املختلفة
التي تشاركنا هذه الرؤية ،من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.
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ختاماً:
إن الطريق الوحيد للوصول إىل إنجاز هذه الدولة الحضارية هو الحوار والتوافق إذ
ال ميكن لطرف أن يفرض رأيه عىل اآلخر أو أن يلزمه بتعديل الدستور فاملجتمع اللبناين
هو مجتمع تعددي ،ولبنان منوذج ورسالة والحفاظ عليه واجب وطني إنساين وحضاري،
واملشاركة السياسية يف ظل النظام الحايل هي الطريق السيلم للحفاظ عىل الوطن رغم
املالحظات عند املشاركني عىل كثري من األمور ،والشك وال ريب أن هذه املشاركة تنفس
االحتقان وتزيد التفاعل وتقرب وجهات النظر وتزيد من اللحمة الوطنية وتنبذ التطرف
وتؤسس للتوافق املنشود .إن لبنان أمانة يف أعناقنا جميعاً وكلام حرصنا عليه وحميناه
نحمي الخصوصية معه وكلام شاركنا فيه بفعالية اقرتبنا من بعضنا البعض ومشينا خطوات
إىل األمام نحو وطن حضاري متطور ،لبنان نعمة فال تحولوه إىل نقمة.
عاش لبنان
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كلمة ممثل حزب القوات اللبنانية
النائب �أنطوان زهرا

ّ
استهل كلمته بالرتحيب بالحضور وشكر الرابطة املارونية عىل مسعاها.
وقال إن لبنان يف ذاته هو الوطن وامليثاق والدولة وع ّدد املراحل التي م ّر بها لبنان
حيث تبلور خاللها كيانه ور ّكز عىل ّ
محطات النزاع التي جعلت الحياة السياسية فيه غري
مستقرة ،مشرياً إىل الحروب والنزاعات الداخلية بني اللبنانيني وإىل دور القوى األجنبية
وتدخلها وصوالً إىل وضع دستور الطائف ،حيث شعر املسيحييون لدى تطبيقه بأنهم
غري ُمنصفني فابتعدوا عن الدولة وأحجموا عن االنخراط يف وظائفها إىل أن كان انسحاب
الجيش السوري من لبنان وانطالق رشارة انتفاضات الربيع العريب الذي أنتج الواقع الحايل
القلق وغري املستقر إقليمياً وداخلياً.
وانطالقاً مام تقدم ووفق عنوان الوثيقة إننا يف حزب القوات اللبنانية نع ّول عىل أن
قيمة االنسان هي يف ذاته وأن الحريات بتنوعها حق أسايس من حقوقه وأن الهوية
اللبنانية تعددية يف جوهرها ومر ّكبة يف تحققها وتج ّلياتها.
السوي:
أو ًال :يف العيش املشرتك املسيحي اإلسالمي ّ
إن لقاء املسيحية واإلسالم يف لبنان هو لقاء تفاعيل يش ّكل ميزة للبنان يف إيجابيته.
ويكون لبنان حقاً ذاته عندما يكون ،بتفاعله اإليجايب ،مرشوع لقاء دائم يرتكز عىل
املشاركة املتوازنة من خالل املناصفة السياسية الحقيقية عىل مستوى الحكم واملؤسسات
الدستورية .يستطيع العيش املشرتك املسيحي  -االسالمي ،مع املامرسة السليمة بحرية
ّ
وتخطي الرصاعات التاريخية ،كام
ومساواة ،أن يق ّدم للعامل قدوة يف تجاوز الصدمات
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يق ّدم أمنوذجاً حضارياً تعددياً ال مي ّثل املجابهة بل التفاعل ،وال ميثل العزل بل التالقي.
ثانياً :يف الدولة:
 .1إن الدولة هي الكيان الرشعي الوحيد املؤمتن عىل السيادة فوق كامل األرايض
اللبنانية ،واملسؤول عن حامية املواطنني كافة ،واملقيمني عىل أراضيها ،وصون حريتهم
وكرامتهم من خالل ح ّقها الحرصي يف استعامل السالح والقوة الرادعة لفرض القانون.
 .2عىل الدولة أن تجهد لقيام لبنان الحرية وسلطة القانون واملساواة يف الحقوق.
أ .لبنان الحرية :حرية الضمري واملعتقد ،حرية الرأي والفكر ،حرية التعبري والتظاهر،
حرية الرتبية والتعليم والعمل ،وحرية مقاومة الظلم.
ب .لبنان دولة الحق والقانون :مبا يعني ذلك من سيادة مطلقة للقانون يف مواجهة
أي تأثري ألي موقع سلطوي عىل اختالفه .وسلطة القانون تعني الحفاظ عىل امللكية
الفردية للناس ومصالحهم وموارد رزقهم وحقوقهم كالعامل واملستخدمني واملتعاقدين
وأرباب العمل ،لبنانيني كانوا أم غري لبنانيني ،عرب قوانني عرصية وشفافة ذات معايري
معتمدة عاملياً .واألهم أنها تعني الثقة بالنصوص القانونية وباملراجع القضائية كسلطة
مستقلة تفصل يف املنازعات وتعطي كل ذي حق ح ّقه.
إن التحدي األسايس أمام الدولة هو فرض تطبيق القانون بالتساوي ،بحزم وانضباط
ونزاهة وتج ّرد.
ج .لبنان املساواة يف الحقوق والواجبات :فاملساواة تلغي من نفوس الناس مشاعر
الغنب واإلحباط والخوف ،وتفتح قلوبهم عىل تق ّبل اآلخر؛ واملساواة تع ّزز تطبيق العدالة
وفق مقياس واحد عىل الجميع ،وتؤمن تكافؤ الفرص واملنافسة الرشيفة تحت سقف
القانون ،واالنصاف يف توزيع الخريات العامة واإلمناء املتوازن بني املناطق .فال أفراد
غنى فاحش
محظيون وال آخرون مظلومون ،وال مجموعة متس ّلطة وأخرى مغبونة ،وال ً
يقابله بؤس وحرمان ،وال منطقة مزدهرة وأخرى تعاين اإلهامل.
د .لبنان املساواة بني املرأة والرجل :إن املساواة بني األفراد تعني مشاركة أكرب وأكرث
فعالية للمرأة يف الحياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،ويف صنع القرار الوطني .لذا،
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يعمل حزب القوات اللبنانية عىل إلغاء الترشيعات املجحفة بحق املرأة وتعديلها وتطوير
القوانني لتحقيق املساواة املنشودة.
ثالثا :يف النظام السيايس:
 .3ينبغي التمييز بني الدولة كمفهوم كياين ميثاقي ودستوري قانوين وكشخصية
معنوية من جهة ،وبني النظام السيايس كصيغة حكم تتوافق عليها مكونات املجتمع من
جهة أخرى .فمن البديهي التمييز أيضاً بني الدولة كمؤسسة ترعى شؤون املواطنني وتسهر
عىل حقوقهم ،وبني السلطات واملؤسسات التي متارس عملياً اتخاذ القرارات وتنفيذها.
 .4يتميز النظام اللبنانية بخصوصية أساسها الرتابط العضوي والوظيفي بني مفهوم
الدولة وكيان ّيتها من جهة ،وبني صيغة محددة لتوزيع السلطة فيها بني املك ّونات املؤسسة
لها من جهة أخرى ،وهذا يجعل أي تغيري يف بنية النظام ينعكس بالرضورة عىل بنية
الدولة ،وينبغي بالتايل أال يتم إال من خالل الدولة عىل قاعدة السلم االجتامعي .وبالتايل،
فإن التوزيع الطوائفي للسلطة كام ورد يف وثيقة الوفاق الوطني هو القاعدة البنيوية
للنظام .ال ميكن التطرق إىل هذا املوضوع مبعزل عن أسس الكيان ،وال سيام أنه يعكس
الرتابط السببي بني التنوع البنيوي للمجتمع والنظام السيايس .إن أي فصل بني االثنني
ال بد من أن يؤدي إىل تغيري ،غري مرغوب فيه ،يف جوهر الكيان وطبيعته .إن تخطي
الطائفية السياسية ممكن ولكن رشطه الرضوري املسبق هو تك ّون ثقافة مدنية أساسها
اإلنسان  -الفرد بذاته ،ومواطنة مدنية تستقي محتواها من َمعني ثقايف واحد تتقاسمه
الجامعات كلها.
 .6إن املشاركة املتوازنة يف السلطة السياسية يف لبنان مبنية عىل املناصفة الفعلية عىل
مستوى الحكم واملؤسسات الدستورية .يستدعي ذلك وضع قوانني إنتخابية عادلة تسمح
بتمثيل حقيقي وفعيل يرتجم هذه املناصفة بني املسيحيني واملسلمني بحيث ال تكون هذه
املناصفة مز ّيفة ووهمية.
 .7إن تطبيق النظام السيايس بشكل سليم يفرتض مامرسة سياسية صحيحة .تدعو
القوات اللبنانية يف هذا املجال املجتمع اللبناين كله ليتحول إىل قوة تغيري من خالل رفض
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املامرسات السياسية التقليدية ،ورفض الخضوع لإلقطاع السيايس الذي يسخّ ر الوطن
ملصالح شخصية أو عائلية أو قبلية ض ّيقة.
أما بشأن الوثيقة التي بني أيدينا فاملهم االلتزام مبضامينها من كافة األطراف ليك ال
تكون فقط رصخة يف وا ٍد ألنه سبق وأن أعلنت عدة وثائق وطنية مل يتم االلتزام بها.
عاش لبنان
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كلمة ممثل الحزب التقدمي اال�شتراكي
الأ�ستاذ رامي الري�س

بعد الشكر للرابطة التي تنطلق من مارونيتها لتكرس وطنيتها وتطل من وطنيتها
لتثبت دعائم مارونيتها.
يف الشكل:
لو قدر يل أن أضع عنواناً لهذه الندوة لكنت قد ذكرت "الوحدة الوطنية سبيل إىل بناء
الدولة ونبذ العنف".
فالوحدة طريقها الرشاكة ما يجعل الوحدة الوطنية مبثابة اإلطار الوطني األوسع الذي
يحتضن الرشاكة واملواطنة والعيش املشرتك والتعايش وسواها من املصطلحات املامثلة.
وكنت ع ّدلت تحصني الدولة "ببناء الدولة" ،نعم نحن بحاجة إلعادة بناء الدولة من
خالل إعادة تعريف عالقة القوى السياسية بالدولة واملجتمع ومن خالل إعادة اإلنتظام
لعالقة املواطنة مع الدولة بعيداً عن واسطة الطائفة أو املذهب ،وذلك هو املدخل
الحتمي لتطوير الحياة السياسية من خالل إلغاء الطائفية السياسية.
وكنت اقرتحت ثالثاً تعديل مقولة نبذ التطرف واستبدالها "بنبذ العنف" ،فالتطرف ال
يولد من الفراغ ،بل له أسبابه وعنارص تراكمه ،وما نشهده اليوم يف سوريا ،كمثال حي،
ليس سوى الدليل القاطع كيف أن العنف و ّلد ويو ّلد التطرف والعنف يولد العنف ،ولبنان
خرج من حرب أهلية أكدتها هذه العالقة السببية بني العنف ووليده أي التطرف.
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إذن لتفكيك املصطلحات:
 .1الرشاكة الوطنية :إتفاق الطائف كنص ميثاقي مرجعي ،صحيح أنه ح ّول قس ًام كبرياً
من السلطة التنفيذية إىل مجلس الوزراء مجتمعاً ولكن املامرسة املشوهة لفكرة هذا
"النص" حولت املفهوم من أن يكون لدى القوى السياسية حق املشاركة إىل امتالكها حق
التعطيل.
وغني عن القول أن الحكومة الحالية تق ّدم
حق املشاركة يختلف عن حق التعطيلّ ،
مثاالً صارخاً عىل قدرة أي فريق من الفرقاء للتعطيل ووفق مسار القرارات.
 .2بناء الدولة :فلنملك الجرأة والشجاعة :كل القوى السياسية أقوى من الدولة ولو
بنسب متفاوتة ،ولكن ليست كل القوى السياسية تسعى لقيام الدولة املوحدة القوية
التي هي املساحة املشرتكة الوحيدة بني اللبنانيني.
فإن وظائف أساسية من نوع :إحتكار مهمة الدفاع عن األرض وإمتالك قرار الحرب
والسلم والتفاهم عىل سياسة خارجية موحدة والتفاهم عىل سياسات إقتصادية إجتامعية
معيشية موحدة ليست سوى عناوين  -ثوابت يف أي دولة يف العامل ،وغني عن القول
أن اللبنانيني مختلفون عىل كل تلك املسلامت ،ناهيك طبعاً عىل خالفهم حيال املحكمة
الدولية والحرب السورية واإلتفاق النووي اإليراين  -األمرييك وأخرياً البحرين واليمن
والثورات العربية.
واضح أن الطريق أمام بناء الدولة ال يزال طوي ًال وشاقاً ،فملفات إصالح اإلدارة العامة
ومكافحة الفساد ورسم سياسة إقتصادية إجتامعية لخدمة املواطن وإلغاء الطائفية
السياسية ليست سوى مقدمات لقيام الدولة املرتجاة ،وواضح أننا بعيدون كل البعد عن
تلك العناوين السياسية االساسية.
 .3نبذ العنف :كام سبقت اإلشارة ،فالعنف هو أحد املسببات الرئيسية للتطرف التي
قد تتفاقم يف حاالت أخرى كالفقر والحرمان وغياب التنمية االقتصادية واالجتامعية.
املعالجة السياسية اللبنانية أصبحت واضحة ،وفائض القوة هي ظاهرة تناوبت عليها
تقريباً مختلف الطوائف واألحزاب السياسية ،ولكن النتيجة كانت دامئاً واحدة :العودة
إىل طاولة الحوار وتكريس منطق التسوية السياسية ،فال يستطيع أي فريق لبناين أن ُيلغي
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أي فريق آخر ال سياسياً وال عسكرياً وال معنوياً وال إعالمياً ،مام يح ّول الحرب إىل حرب
عبثية غري ذات جدوى ومعنى.
التحديات تحيط بلبنان من كل حدب وصوب من إرسائيل التي متقت التجربة اللبنانية
يف التعددية والتنوع املناقضة لتجربتها األحادية العنرصية فض ًال عن الحرائق املتصاعدة
من كل االتجاهات وهو ما يتطلب تعميق قنوات الحوار بني اللبنانيني ومحاولة التوصل
إىل قوائم مشرتكة منها ما يأيت:
خالصات واستنتاجات ختامية:
 .1ال مفر من العودة إىل مرشوع الدولة يف الوقت الذي تنهار ،فيه الكيانات والدول
وتسقط الحدود الجغرافية ،وذلك من خالل التمسك بالطائف (نهائية لبنان ،عروبته،
املناصفة) فالدخول يف تعديل الطائف مغامرة غري محسومة النتائج مع مراعاة إمكانية
إجراء تعديالت طفيفة عىل الصالحيات.
 .2رضورة العودة رسيعاً إىل إحياء العمل الدستوري واملؤسسايت وذلك ال يكون إال
من خالل إنتخاب الرئيس املسيحي املاروين خصوصاً يف هذه اللحظة التي يتهجر فيها
املسيحيون من الرشق ،مام سيعيد تكريس التجربة اللبنانية كتجربة متعددة يف التنوع
والتعددية والعيش املشرتك ،ونحن هنا نتحدث من عىل منرب الرابطة املارونية.
وبقدر ما تقرتب القوى السياسية من منطق التسوية السياسية بقدر ما نوفر إستنزاف
املزيد من الوقت.
 .3العودة إىل إعالن بعبدا ألنه كان محل إجامع اللبنانيني جميعاً يف لحظة ما ،وألنه
قد يشكل مدخ ًال لفك إرتباط لبنان برصاعات املحاور الخارجية ،فيكفي لبنان إعادة
ربطه وربط مصريه مبسارات وأزمات املنطقة بأكملها من أفغانستان وباسكتان إىل عدن
ودمشق وبغداد وصوالً رمبا إىل مجاهل إفريقيا الحقاً.
 .4العمل عىل إيالء امللف االقتصادي واالجتامعي األهمية التي يستحق ،فإذا كان
االتفاق عىل إسرتاتيجية دفاعية واملوقف من الحرب السورية والحروب األخرى متعذراً،
فإن االتفاق عىل معالجة الكهرباء واملياه والهاتف واإلصالح اإلداري وتطوير العجلة
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اإلمنائية ممكن ،إذا توفرت اإلرادة السياسية .فالتحصني اإلقتصادي واإلجتامعي ال يقل
أهمية عن التحصني األمني.
ختاماً ،أنقل إليكم تحيات االستاذ وليد جنبالط.
عشتم وعاش لبنان
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كلمة ممثل التيار الوطني الح ّر
النائب المحامي ابراهيم كنعان

أيها الحضور الكرام،
ال يسعني يف هذه املناسبة ،التي تضم كوكبة من ممثيل معظم االحزاب اللبنانية ،إال
أن أتوجه بالشكر إىل الرابطة املارونية والقيمني عىل إدارة شؤونها لسببني رئيسيني.
 أولهام ،تنظيمها لهذه الندوة بحيث أتاحت لألفكار أن تتالقى فتتحاور ويحتكبعضها بالبعض اآلخر ،وكلنا يعلم أن باحتكاك اآلراء واألفكار تظهر بارقة الحقيقة وتتحدد
اإلطر التي قد تؤدي إىل قواسم مشرتكة تساهم يف بلورة رؤية وطنية مشرتكة يفتقدها
لبنان منذ زمن طويل والتي من دونها تبقى كل املشاريع والربامج والسياسات تصادمية ال
بل ان غيابها يفتح الباب واسعاً أمام التدخالت الخارجية يف الواقع اللبناين.
 وثانيهام ،اختيارها موضوعاً لهذه الندوة يقوم بنيان الكيان اللبناين عىل أساسه،عنيت بذلك موضوع "الرشاكة الوطنية".
وليس مستغرباً أن تقوم الرابطة املارونية بهذه املبادرة ،وهي من أبرز تنظيامت الطائفة
املارونية التي لعبت الدور األسايس يف تأسيس الكيان اللبناين وأسهم بطاركتها ورجال الدين
فيها وعامتها بدور الدافع واملح ّفز وا ُملسهم يف الدفاع عن هذا الكيان ضد غزوات الطامعني
فيه منذ أن تجذرت املارونية يف جبال لبنان وأوديته ومتركزت يف ثغوره وحصونه.
أيها الحضور الكرام،
وبالعودة إىل موضوع ندوتنا اليوم ،أي الرشاكة الوطنية ودورها يف تحصني الدولة ونبذ
العنف ،فال يسعني إال أن أبادر ألقول:
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 إن الرشاكة يف املطلق ترتب حقوقاً للرشكاء وواجبات عىل كل منهم بحيث تتحددهذه الحقوق والواجبات بشكل واضح ورصيح يف نظام الرشكة بحيث ال ينتقص أحد
الرشكاء أو بعضهم من حقوق الرشكاء اآلخرين وال يفرضون عليهم موجبات يستنكفون
هم عن القيام بها.
 وإن الرشاكة الوطنية تبدأ بصياغة رؤية وطنية مشرتكة ( )Visionيف مختلف املسائلالخارجية (حياد ،خيارات مستقلة ،الخ )...والداخلية بشارك فيها جميع مك ّونات الوطن
دون استثناء وذلك يف إطار من الدميوقراطية والحرية وبعيداً عن الظروف االستثنائية
وضغوطاتها واملصالح التي تتحكم مبسارها وما قد تفرزه من نتائج.
 وإن الرشاكة الوطنية تعني بأن يحرتم الرشكاء يف الوطن حقوق رشكائهم املك ّرسةيف النصوص الوضعية من دساتري وقوانني ومواثيق فال يفتئتون عليها وال يعملون عىل
االنتقاص منها ...فالرشكاء يف الوطن سواسية يف الحقوق والواجبات ...وما ال يرتضيه رشيك
لنفسه يجب أن ال يفرضه عىل سواه.
 وإن الرشاكة الوطنية تفرتض تفهم هواجس الرشيك اآلخر والعمل عىل طأمنته،وليس اإلمعان يف قهره وتجاوزه وتسعري هواجسه.
 وإن الرشاكة لوطنية هي فعل إميان دائم ما دام الوطن ،وليست شعاراً يرفع يفاملناسبات.
 وإن الرشاكة الوطنية هي التزام كامل مبقومات الرشاكة ،وليست الئحة طعام يطلبمنها الرشيك ما يريد ويهمل ما ال رغبة أو مصلحة له فيه.
 والرشاكة الوطنية إيثار وليست استئثاراً.هذا هو فهمنا ،يف التيار الوطني الح ّر ،للرشاكة الوطنية ،وهذا هو النرباس التي نهتدي
به يف مامرستنا السياسية ويف عالقاتنا برشكائنا يف الوطن:
 فمطلبنا بانتخاب رئيس للجمهورية قوي يف بيئته وقادر عىل االيفاء بالتزاماتالرئاسة الوطنية وقسمه ،هو من أجل تكريس الرشاكة الوطنية الحقيقية املغيبة منذ
 24عاماً.
40

 ومطالبتنا بقانون انتخاب يؤمن املناصفة الفعلية بني الطوائف ويحقق التمثيلالصحيح لجميع مكونات املجتمع اللبناين ليست إال الرتجمة الصحيحة للرشاكة الوطنية
التي تكرست يف الدستور ويف وثيقة امليثاق الوطني.
 ومطالبتنا باعتامد الالمركزية اإلدارية واملالية املوسعة ونقل قسم كبري من صالحياتاإلدارة املركزية ،وال سيام اإلمنائية منها ،إىل سلطات المركزية منتخبة وفقاً لألصول ،وتأمني
اإليرادات الذاتية الالزمة لذلك ،هو من أجل بناء سليم وعادل لهذه الرشاكة الوطنية التي
تكرست يف الدستور ويف وثيقة الوفاق الوطني.
 ومطالبتنا االلتزام بأحكام الدستور املتعلقة باملالية العامة ،وبأحكام قانون املحاسبةالعمومية التي تحدد موازنة الدولة وشموليتها .وكذلك االلتزام برضورة تحديد سقف
لالقرتاض ال ميكن تجاوزه إال بإجازة جديدة من املجلس النيايب ،وبرضورة ترشيد االنفاق
والحد من الهدر واإلنفاق غري املجدي ،ومحاربة الفساد املسترشي ،وإعامل قانون اإلثراء
غري املرشوع ،وإنشاء املحكمة الخاصة بالجرائم املالية هو من أجل تثبيت الثقة بالدولة
وهذه الرشاكة.
 ومطالبتنا التمسك باملبادئ الكيانية املؤسسة للوطن اللبناين والتي هي سبب وجودهوجوهر رسالته يف التسامح والتنوع والتعايش الفريد القائم عىل املشاركة الكاملة يف
الحكم ،والتي تصاب باختالالت بنبوية مقصودة من خالل املس بالجنسية والدميوغرافيا
واألرض والهوية والثقافة ،والعمل املشرتك من أجل إقرار القوانني املحققة لذلك ،ويف
طليعتها قانون استعادة الجنسية وقانون متلك األجانب ،ومن أجل الحيلولة دون جميع
اإلجراءات التي تخالف هذه املبادئ املنبثقة من الصيغة اللبنانية ومن امليثاق الوطني هو
أيضاً وأيضاً من أجل هذه الرشاكة املطلوبة واملغيبة.
 واعرتاضنا عىل التمديد للمجلس النيايب ينبع من منطلق احرتامنا ملرتكزات الرشاكةالوطنية وحرصنا عىل تداول السلطة بالعودة إىل الشعب ،مصدر كل السلطات ،ليختار من
ميثله يف السلطات العامة ،أي ملن يحقق الرشاكة الوطنية الصحيحة والسليمة يف كل حني.
 واعرتاضنا عىل التمديد للقيادات األمنية ينبع من حرصنا عىل احرتام القوانني النافذةيف كل حني ،عىل اعتبار أنها صدرت بنتيجة التوافق الوطني عىل مضمونها ،أي بنتيجة
الرشاكة الوطنية.
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ولعلمنا يف التيار الوطني الحر أن االلتزام مبقومات الرشاكة الوطنية ال ميكن أن يتحقق
بالعنف واإلكراه أو بالتهميش واإلهامل كانت مبادرتنا ،منذ أكرث من سنتني ،للحوار مع
جميع مكونات املجتمع اللبناين ،هذه املبادرة التي أمثرت حداً من التشنج السيايس ومزيداً
من تفهم هواجس بعضنا بعضاً .ولعل أبرز ما نتج عن هذا الحوار:
 -1تأليف حكومة املصلحة الوطنية.
 -2وإعالن النوايا الذي توصل إليه التيار الوطني الحر مع حزب القوات اللبنانية
مبفاعيله التي بدأت بالظهور حتى قبل التقاء الدكتور سمري جعجع والعامد ميشال عون
إلعالنه رسمياً.
إ ّال أننا نفهم الحوار بأنه ليس مناورة إليهام الغري بأننا جديون يف ما نسعى إليه ونحن
خالف ذلك ،وليس شطارة من أجل اقتناص حق ليس لنا وفقاً ملقتضيات الرشاكة الوطنية،
بل رصاحة يف األسلوب ويف الرؤيا ويف الغاية املنشودة من الحوار ،ووضوح يف عرض الحجة
ومربرات كل موقف ورأي.
صحيح أن الرشاكة الوطنية هي سبيل لتحصني الدولة ولنبذ العنف ،إذا حسنت
النوايا وتضافرت اإلرادات من أجل احرتام مرتكزات هذه الرشاكة والعمل عىل االلتزام
مبقتضياتها ،إال فإنها تصبح سبي ًال إىل الشعور بالقهر والغنب واالستقواء وتحني الفرص
لالقتصاص والثأر فتسقط الدولة وتسود رشيعة الغاب .والتجربة غري مشجعة عىل امتداد
خمس وعرشين سنة سابقة وما زالت.
أيها الحضور الكرام،
تحرضين يف نهاية كلمتي الهواجس التي أشارت إليها مذكرة بكريك الصادرة بتاريخ
التاسع من شهر شباط  2014يف هذا الشأن ،توصيفاً لواقعنا الحايل ومنها:
 أوالً ،عدم الوضوح يف تحديد "املصلحة الوطنية املشرتكة العليا" وااللتزام بها ،مايؤدي يف الغالب إىل مامرسة سياسية تجنح إىل املحاصصة ودوائر النفوذ ،بدالً من تحقيق
العدالة احرتاماً للميثاق ومنطق الدولة .لذلك برز اليوم عندنا الرصاع عىل تنازع السلطة
عىل حساب امليثاق ،وتعطيل الدستور لصالح رصاع القوى ،وشل الدولة جراء لعبة
تجاذبات املحاور الخارجية.
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 ثانياً ،تكبيل املؤسسات الدستورية ورهنها بخيارات األفرقاء الذين يدعي كل منهم أنخياراته هي املنجية .فليس من املنطق مبكان أن يتغنى اللبنانيون بأن لديهم دميقراطية
ودستوراً ومؤسسات ،وهم يف معظمهم يناقضون الدميقراطية لصالح االستقواء ،ويعلقون
الدستور رهناً بحسابات ذاتية أو فئوية ،ويعطلون املؤسسات باستغاللها كل عىل هواه.
وقد طغى عىل الحياة السياسية عندنا استغالل مربح "للدميقراطية التوافقية" ،ما أدى إىل
عجز اللبنانيني عن إيجاد الحلول داخلياً ،وحاجتهم الدامئة إىل ناظم خارجي يبدع لهم
التسويات.
 ثالثاً ،عرقلة تكوين السلطة .ومن النتائج الخطرية لتكبيل املؤسسات الدستوريةتحويل االستحقاقات الدستورية مبهلها أزمات وجودية ،بدالً من أن تكون فرصاً للدميقراطية
من أجل تداول سلس للسلطة ،وكأننا أمام رصاع آلهة يف األساطري اليونانية .وخري مثال
عىل ذلك :عدم التوصل إىل اتفاق عىل قانون انتخايب عادل ،وعدم إجراء االنتخابات يف
موعدها ،ما أوصل إىل متديد للمجلس النيايب ،وعدم التمكن من تشكيل حكومات يف مهل
معقولة ،والتخوف من إحداث فراغ يف رئاسة الجمهورية".
فلنتعظ من تجربة املايض املستمر يف حارضنا من أجل بناء عالقاتنا املستقبلية،
ولنعمل إذن عىل إزالة هذه الهواجس بتحقيق الرشاكة الوطنية الحقيقية التي وحدها
وتحصن املؤسسات وتبني الدولة وتجعلنا قادرين عىل مواجهة التحديات
تحمي الكيان
ّ
املتعاظمة واالخطار الداخلية والخارجية متامسكني ومتحدين يف الدفاع عن لبنان
ومصالحنا الوطنية.
عشتم وعاش لبنان
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كلمة ممثل تيار الم�ستقبل
الجراح
النائب جمال
ّ

الشك أن أخطاراً جسيمة ته ّدد لبنان بكيانه واجتامعه الوطني وأن هناك خلل يف ال ُبنى
األساسية للدولة .فلقد تعثرّ استكامل بناء املؤسسات وبناء الدولة الناظمة لإلجتامع اللبناين
بتنوعه الديني وإرثه الثقايف واملحافظة عىل أيقوناته الوطنية وأولها وأهمها املساحة
الكبرية واملميزة من الحرية عىل تنوعها من حرية الفرد إىل حرية املعتقد وحرية التعبري.
ولهذا التعثرّ أسبابه وظروفه الداخلية والخارجية
فقد تعثرّ ت مسرية بناء الدولة نتيجة لوجود سلطة وصاية سوريا أرادت مصادرة قرار
وهجرت
غالبية اللبنانيني والهيمنة عىل إرادتهم فاغتالت من إغتالت وسجنت من سجنت ّ
هجرت من القيادات الوطنية التي رفضت اإلنصياع ملا عرف آنذاك بالنظام األمني
من ّ
السوري اللبناين.
أيضاً كان هناك احتالل لألرايض اللبنانية من العدو االرسائييل ونشأت مقاومة لهذا
االحتالل وتم تحرير األرض عام  2000وكانت هناك فرصة مثينة للولوج إىل منطق الدولة
لكن هذه املقاومة آثرت البقاء خارج الدولة وعىل حساب الدولة.
وها نحن اآلن بعد مرور ما يقارب السنة بدون رئيس للجمهورية الذي هو إضافة
إىل أنه رأس الدولة ورمز وحدة الوطن وحامي الدستور ،هو تعبري سيايس عن مشاركة
مكون أسايس من االجتامع اللبناين يف السلطة نص عليه إتفاق الطائف وأكد عليه امليثاق
الوطني.
أما األخطار الخارجية :فنحن نعيش وسط منطقة ملتهبة مل تعد الرصاعات والنزاعات
فيها نز ٍ
اعات جيوسياسية أو قومية أو إقتصاد ّية إنمّ ا أصبحت تأخذ أبعاد حضارية ودينية
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وطائفية ومذهبية وظهرت تنظيامت متطرفة ولدت وترعرعت يف أقبية أنظمة اإلستبداد
تحمل رايات األديان الساموية بعضها يقتل بإسم الدين واآلخر يجهد إلستتباع اآلخرين
والهيمنة عىل قرارهم بإسم املذهب.
وبقيت قضية العرب األوىل أعني قضية فلسطني دون حل بل إزدادت غطرسة العدو
الصهيوين إستيطاناً وقت ًال للشعب الفلسطيني يف محاولة إلزالة كل أسباب البقاء يف أرض
فلسطني أو قيام دولة فلسطينية.
أما حال بقية الدول العربية من العراق إىل اليمن إىل سوريا تنذر باستمرار التدهور
الذي تشهده هذه الدول وال شك أن تداعياته ستكون كبرية وخطرية خاصة عىل لبنان
الرتباطه الوثيق مبحيطه العريب من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
أمام هذه التحديات واألخطار ال بد لنا جميعاً من وقفة مسؤولة تنقذ لبنان واللبنانيني
وتحافظ عىل الكيان والدولة وتخ ّفف من تداعيات ما يجري حولنا وذلك عرب تجاوزنا
للتناقضات الفرعية والهامشية وتغليب منطق العقل والتبرص بقضايانا األساسية والجوهرية
وتوحد قوى اإلعتدال وإرساء مفاهيم السالم وقبول اآلخر وتحييد لبنان عن رصاعات
ّ
املنطقة وعدم التدخل يف قضايا الدول األخرى ألنه عندما يحني زمن التسويات والحلول
سرنى أنفسنا عىل مائدة املفاوضات عرضة لكل أنواع اإلختزال واإللغاء وسنكتشف أن ما
بذلناه من أرواح شبابنا ومن إقتصادنا وإستقرارنا وسلمنا األهيل ليس له أي قيمة أو دور.
لقد آن األوان بأن نجتمع عىل مصالح لبنان العليا وعىل إعادة اإلعتبار للفرد اللبناين
ولقيمته اإلنسانية وحريته وإستقراره وأمنه وإعطاء الفرصة إلبداعه وفكره .هذا الفرد
الذي أثبت عرب التاريخ أنه رائد من ر ّواد النهضة عىل مساحة الوطن العريب.
عاش لبنان
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كلمة ممثل حزب الكتائب اللبنانية
النائب �إيلي ماروني

إنه ملن دواعي رسوري أن أقف بينكم لنتحدث عن الرشاكة الوطنية.
وكم هي رضورية لبناء القناعات املؤدية إىل تحصني الدولة ونبذ التط ّرف.
فشكراً أوالً إىل الرابطة املارونية وخصوصاً اللجنة السياسية فيها التي ّ
نظمت هذه
الندوة الجامعة ألحزاب لبنان والذي بوحدتهم واتفاقهم وتضامنهم نكون جميعاً من
بناة الدولة القوية العادلة واملعتدلة يف منطقة تشتعل فيها الحركات املتطرفة التي تهدم
البرش والحجر.
فيا أيها االصدقاء والزمالء واألحباء
التزم لبنان منذ االستقالل باملواثيق الدولية التي تنادي باحرتام حقوق االنسان
واملواطن وتنادي بالحرية التي انترشت يف هذا الوطن الحبيب ح ّتى أصبح مقصداً لكل
طالب حرية وعدالة .أ ّما دينياً فكان وما زال لبنان وطن الرسالة الساموية الجامعة لكل
األديان املحرتمة لحق كل انسان يف مامرسة الشعائر الدينية.
لكن الحروب ،حروب بعض اللبنانيني ،وحروب اآلخرين عىل أرض لبنان وعىل مدى
سنوات طويلة أطاحت بالعدالة ورضبت الدميقراطية التي تح ّولت إىل حرية فوضوية
فظن البعض أنّ اإلنتامء إىل الحرية يعني االنتامء إىل إباحة كل ما
ال تعرف لها حدود ّ
فعم الفساد وساد كل االرجاء ،وها نحن نحصد اليوم فوىض الحرية ،حرية
هو محظور ّ
اآلخرين عىل أرضنا وحرية الطوائف واملذاهب عىل حساب الوطن واملواطن وحرية الوالء
املوحد واملتنوع وإىل الدولة
للخارج عىل حساب االنتامء اللبناين وبدل االنتامء إىل لبنان ّ
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السيدة الح ّرة املستقلة وإىل دستور وقوانني وأنظمة بتنا ننتمي إىل قالب حلوى يتقاسمه
أصحاب النفوذ وكل قطعة فيه تنتمي إىل خارج الحدود اللبنانية.
وأخطر من هذا ك ّله أنّ التط ّرف بدأ يطرق األبواب اللبنانية ويحاول االمتداد إىل الداخل
عرب جامعات متعددة بعضها افتتح مدرسة خاصة يف تفسري الدين واألديان وبعضها ينتمي
إىل مدارس االرهاب يف العامل.
ولبنان بصيغته النادرة واملم ّيزة عاىن ويعاين من كل هذا التط ّرف وهذه الفوىض وهذه
الحرية بل من هذه الدميقراطية التي ال تنتمي إىل أ ّية مدرسة من مدارس الدميقراطية يف
أتوسع يف أمور تعلمونها جيداً وتدركونها بل عايشتموها وما زلتم.
العامل وحتى ال ّ
أقول أنّ عنوان هذه الندوة "الرشاكة الوطنية سبيل إىل تحصني الدولة ونبذ التط ّرف"
هو وحده الكفيل بإيجاد الحلول ألخطار قادمة ولبقاء لبنان بلداً منوذجياً والعادة تفعيل
مؤسساته وبنائها .والرشاكة هي التوازن بني الجميع وإرشاك الجميع حتى ال يسبب قهر
فئة سبي ًال إىل تط ّرفها كام حصل يف املايض وكام يحصل اليوم.
وعليه سأطرح بعض االفكار حول عنوان هذه الندوة:
أوالً :ال أحب وإن استعملتها كلمة رشاكة ألنّ الرشاكة من رشكة والرشكة قابلة للحل
وتنتهي بحلول أجلها ،لذلك يجب استبدال مفهوم الرشاكة مبفهوم الوحدة ،ألنّ الوحدة ال
تحل وال تنتهي فإما أن نبقى جميعاً كلبنانيني من كل الطوائف واملذاهب معاً أو ننتهي
معاً .ومعاً تعني املناصفة الحقيقية يف إدارة شؤون الدولة ويف اتخاذ القرارات ال هيمنة
لفئة عىل أخرى هكذا يكون مفهوم الوحدة.
وأنا ال أفهم ملاذا مفهوم الرشاكة ال ينادى به إ ّال يف لبنان؟ فها هي الواليات املتحدة
األمريكية مث ًال اتّحدت يف دولة ومل تتشارك وأصبح اسمها الواليات املتحدة األمريكية وليس
الواليات املتشاركة األمريكية.
إذاً الطريق األ ّول الذي علينا سلوكه هو الوحدة الحقيقية لبناء الدولة أوالً ثم تحصينها
من الفنت والتط ّرف فالتط ّرف هو كل مفهوم يعترب أنّ الفكرة التي يؤمن بها شخص معينّ
يجب أن يؤمن بها جميع الناس سواء بإرادتهم أو غصباً عنهم .والوحدة تعني املساواة يف
الحقوق والواجبات.
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والتط ّرف يف فرض اآلراء يشمل جميع األفكار الدينية والسياسية والعلمية واالقتصادية
واالجتامعية واملتط ّرف قد يلجأ إىل جميع الوسائل لفرض مفاهيمه التي يؤمن بها ويعتربها
الحقيقة الوحيدة ومن هذه الوسائل عىل سبيل املثال ال الحرص:
 السالح الحرمان االقتصادي العمل عىل نرش الرذيلة والفساد يف املجتمع لتطويعه والسيطرة عىل أفكار أفرادهبسهولة.
ّ
موحد ،يتشارك األفراح
والشك أنّ شعور الشعب اللبناين بأكلمه بأنّه شعب واحد ّ
واألتراح نفسها عىل اختالف مناطقهم وطوائفهم ،يلعب دوراً رئيسياً يف منع ظهور
الحركات املتطرفة.
إذاً أ ّيها األح ّباء...
موحدة فيها فقط مواطنني متساوين.
نحن بحاجة إىل بناء دولة قو ّية ،قادرةّ ،
نحن بحاجة إىل دولة تؤمن باإلمناء املتوازن وتعمل عىل تفعيل املؤسسات وإيجاد
فرص عمل للشباب ،ألنّ الشباب العاطل عن العمل هو أ ّول من يقع فريسة سهلة ملن
يريد زرع األفكار املتطرفة يف رؤوسهم .ويف األساس يجب أن تكون مؤسسات الدولة
مفتوحة أمام الجميع.
واملواجهة الح ّقة للحركات املتطرفة تكون يف الدول التي تحرتم الدميقراطية وتداول
السلطة وتط ّبق القانون عىل املسؤولني مهام عال شأنهم.
أ ّما هنا ،يف وطننا ،يف لبناننا فال أعلم ملاذا دامئاً تنقلب املفاهيم؟
فاسأل كمواطن وكمسؤول:
 ملاذا فقط يف لبنان ،نه ّلل دامئاً ملسؤول إذا قام بواجباته وهو عليه أن يقوم بها؟ ملاذا فقط يف لبنان ،النائب ال ميارس دوره األسايس إ ّال وهو الترشيع ،إال نادراً؟ وتبقىالحكومة غائبة عن دورها وواجباتها والنائب يبقى وسيلة خدمات.
 وملاذا فقط يف لبنان بعض النواب ال يقومون بواجبهم الوطني يف انتخاب رئيسللجمهورية ،وليس من قانون يحاسبهم وال رادع يقف بوجههم.
49

 ملاذا فقط يف لبنان هنالك بعض املسؤولني والقضاة واملوظفني ،خط أحمر وذنبهممغفور ،مهام فعلوا ملاذا وملاذا وملاذا؟
أيها الحضور الكريم
أختم بالتأكيد أنّ التن ّوع الطائفي يف لبنان هو مصدر غنى ووحدة هذا التنوع مصدر
القوة ،قوة الوطن وقوة املواطن ،وللوحدة رشوط ذكرتها وهي وحدها تصون األرض
والشعب وتقيض عىل التط ّرف وتقودنا إىل االنتصار يف التصدي له فتعالوا نبني مواطناً
لنبني وطناً يبقى لنا وطن قانون ووطن مؤسسات.
أ ّما يف غري ذلك وغري ما تق ّدم فإين آمل أن نصل يوماً إىل بناء الدولة وأن نؤمن جميعاً
موحد وبأنّ الدين لله والوطن للجميع.
بأننا شعب واحد ّ
عشتم
عاشت الرابطة املارونية
عاش لبنان
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كلمة ممثل حركة �أمل
الم�ست�شار علي حمدان

تلبية الدعوة هي فعل إميان لدى الحركة يف إطار السعي والبحث للخروج من هذه
الحلقة بالحوار واإلنفتاح وتوسيع املساحة املشرتكة بني اللبنانيني إنطالقاً من ثابتة لدى
حركة أمل بأن لبنان وطن نهايئ لجميع أبنائه ،وكللت هذه الثابتة وثيقة الوفاق والدستور.
إن املنطقة عرضة لسلسلة من الزالزل وتردداتها ،ونع ّول عىل اللبنانيني وتضامنهم ،فيام
العكس يجري يف البلدان العربية ،ما أدى إىل مليون ونصف املليون الجئ عدا نصف
مليون نزحوا بعد نكبة فلسطني .وبتنا أغنياء باملواعيد والوعود ،فيام يتحمل اللبنانيون
كارثة كبرية نتيجة هذا النزوح.
أمور طارئة تختزل ما نعيشه :الفراغ الرئايس والنزوح .أما أزمة الفشل يف بناء الدولة
فيتحمل مسؤوليتها الجميع .علينا أن نعترب من تجارب اآلخرين .ليس املطلوب أن نخرتع
صيغة جديدة لدينا صيغة فريدة تتمثل بالتعايش اإلسالمي  -املسيحي التي باتت مطلباً
لصياغة السالم والتعايش يف البلدان العربية .وإذا بقينا يف االنتظار تنحدر األمور رسيعاً
وتتجه نحو اإلنهيار .وال يجب أن تستمر هذه الوضعية ألنها ليست الحل .وعىل اللبنانيني
التضامن يف مهمة ج ّبارة وهي إنقاذ الكيان .ونحن يف لحظة نشهد تبدالً يف الكيانات يف
ثالث قارات.
ونتمنى أن تكون املبادرة مقدمة لحوار أشامل وأوسع بني اللبنانيني للحفاظ عىل الدولة
والكيان .فإن تشكيل لجنة إلغاء الطائفية السياسية ال يعني إلغاء الطائفية .واملطلوب
تطبيق الطائف ليس بطريقة إختيارية .والخطر إننا نبني جي ًال جديداً يف غيتوهات تربوية
وأن هوامش ومساحات اإلختالط بني الطالب اللبنانيني تضمحل .وقد افتقدنا هذا التعايش
واالختالط ليس فقط بني املسيحيني واملسلمني ،بل حتى بني املسلمني أنفسهم.
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وعىل صعيد السلطة هل لدينا حكم عادل؟ كلنا نشكو غياب الحكم العادل ،إن
العدالة واملساواة أساس الرشاكة الوطنية.
علينا أخرياً أن نستكمل الخطوة التي بدأناها بحوار وطني جامع .وتوسيع هذا الحوار،
لنسلم هذا البلد وطناً ح ًّرا س ّيداً عزيزاً ومننع إرسائيل من االنقضاض عىل هذا الكيان .إذ
هناك خوف من االنهيارات التي تحصل يف املنطقة ومبادرة إرسائيل إىل استغاللها .وواجبنا
منعها من ذلك ،ومقاومة سعيها إىل رضب صيغة التعايش وما وجودنا هنا إال للتأكيد عىل
الرشاكة وتحصينها والعيش معاً يف وطن نهايئ لجميع أبنائه.
عاش لبنان
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الوثيقة
يف ختام الندوة وافق املنتدون عىل الوثيقة اآليت نصها .وقد تالها املحامي وليد خوري
عضو املجلس التنفيذي يف الرابطة املارونية ومقرر اللجنة السياسية فيها وذلك بحضور
املنتدين كاف ًة.
نحن ممثلو االحزاب السياسية اللبنانية املشاركني يف مؤمتر "الرشاكة الوطنية ونبذ
التطرف" نعلن التزامنا مببادئ الحرية والعدالة والدميقراطية واحرتام حقوق االنسان
واملواطن التي تنص عليها الرشائع املدنية ويف مقدمها رشعة االمم املتحدة والرشائع
الدينية والسيام منها املسيحية واالسالمية.
املوحد واملتنوع نؤ ّكد متسكنا بالرشاكة التي عربت عنها
اننا اذ نعلن انتامءنا للبنان ّ
وثيقة الوفاق الوطني وبدولة سيدة حرة مستقلة وبجمهورية أساسها الدستور ،ترعاها
القوانني وينهض مجتمعها ومؤسساتها عىل ركائز الرشاكة الوطنية املتوازنة وعىل االعتدال
واالنفتاح واالعرتاف واالحرتام املتبادل بني املواطنني عىل تنوع انتامءاتهم الدينية والثقافية
والسياسية.
أن تجديد االلتزام برشعة حقوق االنسان وبدولة الحق واملؤسسات وبالرشاكة
وباالعتدال هو املدخل الصحيح لحامية لبنان مام تتعرض له بعض الدول واملجتمعات
ومنها املجتمعات العربية من موجة تعصب وتطرف تبلغ حد العنف الدموي وذلك عن
طريق تحريف الدين وتشويه جوهره واستغالله لغري غاياته النبيلة:
بنا ًء عىل ما تقدم نؤكد عىل اآليت:
 ادانة جميع أنواع االرهاب الفكري والدموي يف أي مكان يف العامل ورفض التعصبالديني الذي يؤدي إليه.
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 التمسك بجوهر الديانتني املسيحية واالسالمية اللتني تقومان عىل الدعوة إىل السالمواقامة العدل بني البرش.
 احرتام حق االختالف بالرأي واملعتقد والدين. تحريم اللجوء إىل العنف واعتبار الحوار أداة وحيدة لحل املشاكل بني االفرادواالحزاب السياسية والجامعات التي تتشكل منها املجتمعات واألوطان.
 صون العالقات املسيحية  -االسالمية يف دول املرشق التي قامت مجتمعاتها عىلالتنوع الديني والثقايف منذ أكرث من الفي سنة ،وهذا يعني بكل وضوح التصدي العامل
العنف واالصطهاد أو التخويف التي تتعرض لها جميع شعوب املنطقة وتؤدي إىل هجرتهم
وإىل انحسار التنوع الذي م ّيز دول املرشق العريب عموماً.
ويف ما خص لبنان ،نعلن التأكيد عىل اآليت:

التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التي حسمت الكثري من القضايا الخالفية
 ّالسابقة والتي أكدت عىل عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل والتي أكدت عىل مامرسة
الرشاكة املتوازنة والحقيقية بني جميع الطوائف يف صناعة القرار الوطني وتصحيح الخلل
الحاصل عىل مستوى الحكم واالدارة وإعادة التوازن يف الرشاكة السياسية.
 انتظام العمل بني املؤسسات الدستورية ومعالجة أي خلل يؤدي إىل تعطيل احداهاويف مقدمتها رئاسة الجمهورية.
 إعادة تكوين السلطة وبنائها عىل أساس الرشاكة والعدالة من خالل اصدار قانونعرصي لالنتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته.
 تفعيل املناصفة التي نص عليها الدستور ك ًام ونوعاً. االتفاق عىل رضورة صياغة القرارات الوطنية املتعلقة بانتظام العمل باملؤسساتالدستورية مبعزل عن التأثريات واالمالءات الخارجية.
 التأكيد عىل حق الدولة اللبنانية صاحبة السيادة عىل جميع االرايض اللبنانيةمبؤسساتها الدستورية اللجوء إىل جميع الوسائل املعرتف بها دولياً لتحرير االرايض اللبنانية
املحتلة من قبل العدو االرسائييل.
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ان التزامنا بهذه املبادئ ،الثوابت يؤكد عىل تضامننا يف وجه كل من يهدد مصرينا
ويش ّوه أدياننا ،ولن نألو جهداً يف حامية التنوع والحق يف االختالف والتمسك باالعتدال
ألن قوتنا يف اعتدالنا وضامنتنا يف رشاكتنا.
عاش االعتدال
عاشت الرشاكة
عاش املرشق املتنوع
وعاش لبنان بلد الحريات
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تعليقات ال�صحف

� ّأي وثيقة �ستجمع غد ًا �صقور « 8و»14؟
طوني عي�سى  -الجمهورية 2015/5/8 -
يف زمن املخاطر الوطنية الكربى ،هل هناك مجال لبعض الضوء؟ الذين يدركون حجم
الكوارث اآلتية قادرون عىل تقويم الوثيقة املنتظرة غداً ،مببادرة من «الرابطة املارونية»،
والتي تكرس الحواجز بني صقور  8و :14من «حزب الله» إىل «القوات اللبنانية» ،ومن
«املردة» و«أمل» و«الوطني الح ّر» إىل «املستقبل» والكتائب واإلشرتايك.
إنه لقاء مثني حول وثيقة جريئة ،يف الوقت الضائع بحثاً عن أوراق التفاهم الثنائية،
مذهبياً أو فئوياً .ففي مؤمتر «الرشاكة واالعتدال» ،غداً ،سيطلق صقور  8و 14آذار وثيقة
تنصل منه
موحدة هي األوىل من نوعها منذ «إعالن بعبدا» ،مع فارق أنّ هذا «اإلعالن» َّ
َّ
كثريون ،وأما الوثيقة فالجميع ٍ
آت إليها متح ّمساً.
يف األسابيع األخرية ،عملت اللجنة السياسية يف الرابطة بعيداً من األضواء لجمع
املتصارعني عىل مبادئ -ثوابت تكرس الحواجز .وستكون الوثيقة خالص ًة لبلور ٍة هادئة
ودقيقة بني األفرقاء جميعاً .وهي تواكب حراكاً سياسياً للرابطة شمل الفاتيكان يف نيسان،
حيث حصلت عىل وع ٍد مبديئ مبشاركة فاتيكانية رفيعة يف مؤمتر حوار األديان الذي
ّ
تنظمه يف الخريف.
ويقول عضو املجلس التنفيذي يف الرابطة أنطوان قسطنطني إنّ بناء الجسور بني
املك ِّونات الوطنية هو جزء من مسؤولياتنا كرابطة مارونية ،ومن دورنا كمسيحيني.
فالوظيفة الطبيعية التي عىل املسيحيني اللبنانيني أن يؤ ّدوها هي تفعيل عملية التالقي
الحضاري للحفاظ عىل امليثاقية اللبنانية الفريدة .هذا هو الدور التاريخي للمسيحيني،
الذي صان حضورهم ويكفل لهم االستمرار.
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املداخالت يف املؤمتر ،الذي سينعقد يف «امليرتوبوليتان باالس» -سن الفيل ،ستكون
لـ«املردة» (الوزير رميون عريجي)« ،حزب الله» (الحاج محمود قامطي)« ،القوات»
(النائب أنطوان زهرا) ،اإلشرتايك (الزميل رامي الر ّيس)« ،الوطني الح ّر» (النائب إبراهيم
كنعان)« ،املستقبل» (النائب جامل الجراح)« ،أمل» (املستشار عيل حمدان) والكتائب
(النائب إييل ماروين).
ووفقاً ملصادر الرابطة ،سيعلن املجتمعون التزام مبادئ الحرية والعدالة والدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،والتمسك بلبنان سيداً حراً مستق ًال ،عىل أسس الرشاكة املتوازنة واالعتدال
واالنفتاح بني املواطنني ،مهام تن ّوعت انتامءاتهم الدينية والثقافية والسياسية.
التعصب الذي يعصف مبجتمعات عربية و ُيح ِّرف الدين ،ستطلق الوثيقة تحرمياً
وإزاء ّ
للعنف وإدانة لإلرهاب الفكري والدموي والتط ُّرف الديني ،وتتمسك بالحوار وجوهر
املسيحية واإلسالم مع احرتام الحق يف االختالف ،يف الرأي واملعتقد والدين .وتؤكد الوثيقة
رفضها ما يستهدف املسيحيني من عنف واضطهاد وتخويف ،يف دول مرشقية قامت
مجتمعاتها عىل التن ّوع الديني والثقايف منذ  2000عام ،ما يؤ ّدي اىل هجرتهم وانحسار
التن ُّوع.
وتتمسك الوثيقة بالطائف الذي حسم الكثري من القضايا الخالفية وأكد املناصفة
وتثبيت عروبة لبنان ونهائية الكيان .وتدعو إىل «االحرتام الدقيق» لروح امليثاق ،لجهة
الرشاكة املتوازنة والحقيقية يف القرار وتصحيح الخلل يف الحكم واإلدارة،
وهذا يعني تفعيل املناصفة كماّ ً ونوعاً يف الوظائف واإلدارات ،وإعادة تكوين الدولة
وبناء السلطة عىل أساس الرشاكة والعدالة ،من خالل قانون عرصي لالنتخابات يعكس
صحة التمثيل وعدالته.
ويف الفراغ الرئايس ،تش ّدد الوثيقة عىل انتظام عمل املؤسسات الدستورية ومعالجة
ّأي خلل ِّ
يعطل تكوينها ،والسيام رئاسة الجمهورية .وتذ ِّكر املصادر بدور الرابطة يف فتح
القنوات بني األقطاب املسيحيني املعنيني إلنهاء الفراغ .ووفقاً للمصادر ،ستج ِّدد الوثيقة
تأكيدها أنّ ارسائيل دولة عد ّوة .وستق ُّر بالحقّ يف استخدام كل الوسائل املتاحة ،واملعرتف
اض لبنانية تحتلها.
تبقى من أر ٍ
بها يف الرشائع الدولية ،لتحرير ما َّ
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إنها فرصة للقوى اللبنانية ،الذاهبة إىل الحروب اإلقليمية واملستوردة لها ،يك تصوغ
سالمها اللبناين ،إنطالقاً من وثيقة وطنية جامعة ،ال فئوية أو مذهبية .فهل يكون للرابطة
املارونية دور يف التأسيس لهذا السالم الضامن للجميع؟
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الرابطة المارونية عن تح�صين الدولة ونبذ التط ّرف:
ال�شراكة الوطنية وانتخاب الرئي�س هما ال�سبيل
ابراهيم الطويل  -النهار 2015/5/11 -
نظمت الرابطة املارونية ندوة عنوانها "الرشاكة الوطنية سبيل اىل تحصني الدولة ونبذ
التطرف" ،يف فندق مرتوبوليتان يف سن الفيل ،شارك فيها وزير الثقافة رميون عريجي
ممثال "تيار املردة" ،النائب انطوان زهرا ممثال حزب "القوات اللبنانية" ،النائب اييل
ماروين ممثال حزب الكتائب ،النائب جامل الجراح ممثال تيار "املستقبل" ،النائب ابرهيم
كنعان ممثال "التيار الوطني الحر" ،محمود قامطي ممثال "حزب الله" ،عيل حمدان ممثال
حركة "أمل" ،رامي الريس ممثال الحزب التقدمي االشرتايك.
وحرض الندوة ممثل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي املطران
سمري مظلوم ،وشخصيات.
وبعد كلمة ملقرر اللجنة السياسية وليد خوري ألقى رئيس الرابطة سمري أيب اللمع كلمة
قال فيها " :من دون املس بروح امليثاق والصيغة والطائف ،ال بد للمتنورين اللبنانيني ان
يستنبطوا ملحقا تاريخيا يعطي صيغة العيش املشرتك بعدا مدنيا يقوم عىل الوالء للوطن
وحده ،ولصيغة الوحدة الوطنية".
ثم بدأت الندوة التي أدارها املستشار االعالمي السابق لرئاسة الجمهورية رفيق شالال
وألقى عريجي كلمة ،رأى فيها ان "الزلزال الخطري الذي رضب املنطقة جعل من الوجود
املسيحي يف لبنان آخر املعاقل املسيحية الحقيقية يف هذا الرشق" .ودعا إىل "تضافر جهود
الجميع النتخاب رئيس ذي شخصية قيادية يتمتع بوجود سيايس ومتثيل شعبي بالحد
املقبول ".
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وأكد زهرا ان "اتفاق الطائف واالعرتاف بنهائية الكيان هام عنوانان أساسيان
لحياتنا الوطنية ،بعدما اخترب كل االطراف اللبنانيني عقم أي طرف خارج إطار الوحدة
الوطنية".
وأكد قامطي ان "الدولة التي نتطلع اىل املشاركة يف بنائها مع بقية اللبنانيني هي
الدولة التي تصون الحريات العامة ،وتحرص عىل الوحدة الوطنية والتامسك الوطني،
وتحمي االرض والشعب والسيادة واالستقالل ،ويكون لها جيش وطني قوي (.")...
ورأى الريس "اننا يف حاجة إىل إعادة بناء الدولة من خالل إعادة تعريف عالقة القوى
السياسية بالدولة واملجتمع ،ومن خالل إلغاء الطائفة السياسية".
وعدد كنعان يف كلمته سلسلة مطالب يف مقدمها :رئيس للجمهورية قوي يف بيئته،
قانون انتخاب يؤمن املناصفة الفعلية بني الطوائف ويحقق التمثيل الصحيح لجميع
مكونات املجتمع  ،اعتامد الالمركزية االدارية املوسعة ،التمسك باملبادئ الكيانية املؤسسة
للوطن اللبناين التي هي سبب وجوده وجوهر رسالته".
ثم قال الجراح" :أمام التحديات واألخطار ال بد لنا جميعا من وقفة مسؤولة تنقذ
لبنان واللبنانيني وتحافظ عىل الكيان والدولة وتخفف من تداعيات ما يجري حولنا،
وذلك عرب تجاوزنا للتناقضات الفرعية والهامشية وتغليب منطق العقل والتبرص بقضايانا
االساسية والجوهرية وتوحد قوى اإلعتدال وإرساء مفاهيم السالم وقبول اآلخر وتحييد
لبنان عن رصاعات املنطقة".
وقال ماروين" :نحن يف حاجة اىل بناء دولة قوية ،قادرة ،موحدة ،فيها فقط مواطنون
متساوون ،نحن يف حاجة اىل دولة تؤمن باإلمناء املتوازن وتعمل عىل تفعيل املؤسسات
وإيجاد فرص عمل للشباب ،ألن الشباب العاطل عن العمل هو أول من يقع فريسة
سهلة ملن يريد زرع األفكار املتطرفة يف رؤوسهم".
وتاله حمدان" :ان اموراً طارئة تختزل ما نعيشه :الفراغ الرئايس والنزوح ،اما أزمة
الفشل يف بناء الدولة فيتحمل مسؤوليتها الجميع ،علينا ان نعترب من تجارب اآلخرين،
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لدينا صيغة فريدة تتمثل بالتعايش االسالمي  -املسيحي التي باتت مطلبا لصوغ السالم
والتعايش يف البلدان العربية".
وبعد الندوة و ّقع ممثلو االحزاب الوثيقة املشرتكة التي تال نصها وليد خوري ،وعنوانها
"الرشاكة الوطنية سبيل لتحصني الدولة والتصدي للتطرف".
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"ال�شراكة" في ندوة "الرابطة المارونية
بالل قبالن  -ال�سفير 2015/5/11 -
نظمت اللجنة السياسية يف الرابطة املارونية ندوة بعنوان «الرشاكة الوطنية سبيل اىل
تحصني الدولة ونبذ التطرف» ،يف فندق مرتوبوليتان يف سن الفيل ،شارك فيها وزير الثقافة
رميون عريجي ممثال تيار «املردة» ،النائب انطوان زهرا ممثال حزب «القوات اللبنانية»،
النائب ابراهيم كنعان ممثال «التيار الوطني الحر» ،النائب جامل الجراح ممثال تيار
«املستقبل» ،النائب اييل ماروين ممثال حزب «الكتائب» ،محمود قامطي ممثال «حزب
الله» ،املستشار عيل حمدان ممثال حركة «أمل» ورامي الريس ممثال الحزب التقدمي
االشرتايك.
وألقيت كلامت لكل من :عضو املجلس التنفيذي انطوان قسطنطني ،مقرر اللجنة
السياسية وليد خوري ،رئيس الرابطة املارونية النقيب سمري ايب اللمع ،املستشار االعالمي
السابق لرئاسة الجمهورية رفيق شالال.
وبعد الندوة وقع ممثلو االحزاب عىل الوثيقة املشرتكة التي تال نصها وليد خوري،
وهي بعنوان «الرشاكة الوطنية سبيل لتحصني الدولة والتصدي للتطرف».
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توقيع وثيقة تت�ضمن التم�سك بالطائف
و�إعادة تكوين ال�سلطة وادانة االرهاب
ندوة عن ال�شراكة الوطنية تجمع كل االحزاب ال�سيا�سية في لبنان
الأنوار 2015/5/11 -
نظمت اللجنة السياسية يف الرابطة املارونية ندوة بعنوان الرشاكة الوطنية سبيل اىل
تحصني الدولة ونبذ التطرف ،يف فندق مرتوبوليتان يف سن الفيل ،شارك فيها وزير الثقافة
رميون عريجي ممثال تيار املردة ،النائب انطوان زهرا ممثال حزب القوات اللبنانية ،النائب
ابراهيم كنعان ممثال التيار الوطني الحر ،النائب جامل الجراح ممثال تيار املستقبل،
النائب اييل ماروين ممثال حزب الكتائب ،محمود قامطي ممثال حزب الله ،املستشار عيل
حمدان ممثال حركة أمل ورامي الريس ممثال الحزب التقدمي االشرتايك
بدأ االحتفال بالنشيد الوطني ونشيد الرابطة وبعدما عرف عضو املجلس التنفيذي
انطوان قسطنطني بالندوة ،ألقى مقرر اللجنة السياسية وليد خوري كلمة أشار فيها اىل ان
طاولة الحوار التي تلتئم اليوم ال تدعي إحداث تغيري يف واقع الحال ،لكنها وبفضل تجاوب
االحزاب الكرمية تشكل حلقة من حلقات الحوار اللبناين  -اللبناين وتفاخر بانها تتجاوز يف
هذا الشأن اإلطار املذهبي الطائفي لتعيد اىل صيغة التنوع اللبناين مقامها االول.
ايب اللمع
ثم ألقى ايب اللمع كلمة االفتتاح ،فرأى انه من غري الجائز وال املقبول عند اللبنانيني
جميعا انتظار فرقاء آخرين بل غرباء عنهم رسم اآلفاق السياسية والدميغرافية للبنان،
لفرتات آتية من السنني ،ومن غري الجائز تفويض كائن من كان ان ينوب عنا يف تقرير
66

مصرينا ،ومن غري املمكن االنتظار حتى يرتسم أمامنا رشق أوسط جديد عىل حساب وطن
اسمه لبنان يف غياب ابنائه الذين ال تعوزهم روح املبادرة اذا شاؤوا وصمموا الحفاظ
عليه واحدا موحدا قويا معاىف.
وقال :نحن اليوم ،ومن دون املس بروح امليثاق والصيغة والطائف ،ال بد للمتنورين
اللبنانيني من احزاب وطوائف وقوى مجتمع مدين ،ان يستنبطوا ملحقا تاريخيا يعطي
لصيغة العيش املشرتك بعدا مدنيا يقوم عىل الوالء للوطن وحده ،ولصيغة الوحدة
الوطنية ،مساحة المركزية موسعة ،تنمي املناطق جميعا بالتساوي ،ولصيغة التعددية
الحضارية أفقا توافقيا .لقد أنهكت السياسة الطوائف ،بقدر ما أنهكت الطائفية السياسة،
وسجنت املركزية الوحدة ،وأساء العدد اىل التعددية.
عريجي
ثم ألقى الوزير عريجي كلمة ،عرض فيها لرؤية تيار املردة حيال الطروحات الوطنية،
والتي تتلخص اوال برضورة وضع رؤية اسرتاتيجية بني القوى املسيحية لتحصني وجودهم
يف لبنان وتفعيل دورهم فيه ،تستند بشكل اسايس عىل تفاهم ثابت وعميق مع الرشيك
اآلخر يؤكد عىل الدميومة امليثاقية لتكوين السلطة يف لبنان ،عىل ان تبقى لكافة القوى
واالحزاب املسيحية حرية العمل السيايس ،حفاظا عىل غنى التنوع املسيحي وتفاديا
للوقوع يف تجربة الحزب الواحد.
ثانيا :التمسك بدستور الطائف النابع من قناعات وطنية حول العروبة ونهائية الكيان
والرشاكة الكاملة يف الحقوق والواجبات ويف اتخاذ القرارات املصريية.
ثالثا :رضورة استحداث قانون انتخابات عرصي يوصل اىل متثيل دميوقراطي عادل
تتشارك فيه رشائح املكونات اللبنانية لتوليد سلطة قادرة عىل الترشيع وتنفيذ القوانني
تبعا ملتطلبات املعارصة وحاجات شعب لبنان.
رابعا :الدعوة اىل إقرار الالمركزية االدارية التي أضحت مع الطائف موضع إجامع
وطني.
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خامسا :تحفيز الشباب املسيحي لدخول املؤسسات العامة وإعادة اإلميان لديها
باإلنتامء اىل الدولة الراعية.
زهـــرا
وأكد النائب زهرا ان اتفاق الطائف واالعرتاف بنهائية الكيان هام عنوانان أساسيان
لحياتنا الوطنية ،بعدما اختربت كل االطراف اللبنانية عقم أي طرف خارج إطار الوحدة
الوطنية والرشاكة الوطنية واستحالة مامرسة أي غلبة لفريق عىل اآلخرين ،النه سينتهي
بكارثة وطنية ورمبا بحروب أهلية متجددة.
ورأى انه ال ميكن ان تستقيم االمور إال بدءا برأس الدولة بعدم القبول بالشغور يف
رئاسة الجمهورية ،فال ميكن لهذا الجسد أي الدولة اللبنانية واملؤسسات الدستورية ان
يعيش من دون رأس.
وأعلن زهرا املوقف الرسمي لحزب القوات اللبنانية من الدولة والنظام السيايس من
خالل الرشعة السياسية التي أطلقها الحزب لتكون املرشدة يف العمل السيايس.
قامطي
وتطرق قامطي يف كلمته اىل مفهوم الوطن وحاميته من خالل الشعب والجيش
واملقاومة واىل الدولة والنظام السيايس واملشاركة ،ناقال بذلك وجهة نظر حزب الله يف
هذا اإلطار .فرأى ان من أهم الرشوط لقيام وطن واستمراره ان تكون له دولة عادلة
وقادرة وقوية ونظام سيايس ميثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته اىل العدالة والحرية
واالمن واالستقرار والرفاه والكرامة ،وهذا ما ينشده كل اللبنانيني ويعملون من أجل
تحقيقه ونحن منهم وان تتحقق املشاركة الوطنية الواسعة من جميع رشائحه السياسية
والدينية واالجتامعية.
وأكد ان الدولة التي نتطلع اىل املشاركة يف بنائها مع بقية اللبنانيني هي :الدولة
التي تصون الحريات العامة ،وتوفر كل األجواء املالمئة ملامرستها ،الدولة التي تحرص
عىل الوحدة الوطنية والتامسك الوطني ،الدولة القادرة التي تحمي االرض والشعب
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والسيادة واالستقالل ،ويكون لها جيش وطني قوي ومقتدر وجاهز ،ومؤسسات أمنية
فاعلة وحريصة عىل أمن الناس ومصالحهم.
الريس
ورأى الريس اننا بحاجة إلعادة بناء الدولة من خالل إعادة تعريف عالقة القوى
السياسية بالدولة واملجتمع ،ومن خالل إعادة االنتظام لعالقة املواطن مع الدولة بعيدا
عن واسطة الطائفية او املذهب ،وذلك هو املدخل الحتمي لتطوير الحياة السياسية ،من
خالل إلغاء الطائفة السياسية.
واعترب ان التطرف ال يولد من الفراغ بل له أسبابه وعنارص تراكمه ،وما نشهده اليوم يف
سوريا كمثال حي ليس سوى الدليل القاطع كيف ان العنف ولد ويولد التطرف ،والعنف
يولد العنف ،ولبنان خرج من حرب اهلية أكدتها هذه العالقة السببية بني العنف ووليده
اي التطرف.
كنعـــــان
والقى كنعان كلمة رأى فيها ان الرشاكة يف املطلق ترتب حقوقا للرشكاء وواجبات
عىل كل منهم ،بحيث تتحدد هذه الحقوق والواجبات بشكل واضح ورصيح يف نظام
الرشكة.
وعدد سلسلة مطالب يف مقدمها :رئيس للجمهورية قوي يف بيئته وقادر عىل اإليفاء
بالتزامات الرئاسة الوطنية وقسمه ،هو من أجل تكريس الرشاكة الوطنية الحقيقية املغيبة
منذ  24عاما ،انتخاب يؤمن املناصفة الفعلية بني الطوائف ويحقق التمثيل الصحيح
لجميع مكونات املجتمع اللبناين ،اعتامد الالمركزية االدارية واملالية املوسعة ،االلتزام
بأحكام الدستور املتعلقة باملالية العامة ،وبأحكام قانون املحاسبة العمومية التي تحدد
موازنة الدولة وشموليتها ،التمسك باملبادئ الكيانية املؤسسة للوطن اللبناين والتي هي
سبب وجوده وجوهر رسالته يف التسامح والتنوع والتعايش الفريد القائم عىل املشاركة
الكاملة يف الحكم.
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ودعا كنعان اىل اإلتعاظ من تجربة املايض املستمر يف حارضنا من أجل بناء عالقاتنا
املستقبلية ،ولنعمل عىل إزالة هذه الهواجس بتحقيق الرشاكة الوطنية الحقيقية التي
وحدها تحمي الكيان وتحصن املؤسسات وتبني الدولة وتجعلنا قادرين عىل مواجهة
التحديات املتعاظمة واألخطار الداخلية والخارجية متامسكني ومتحدين يف الدفاع عن
لبنان ومصالحنا الوطنية.
الجراح
ثم تحدث الجراح ،فاعترب ان أخطارا جسيمة تهدد لبنان بكيانه واجتامعه الوطني،
وان هناك خلال يف البنى االساسية للدولة .فلقد تعرث استكامل بناء املؤسسات وبناء الدولة
الناظمة لالجتامع اللبناين بتنوعه الديني وإرثه الثقايف واملحافظة عىل إيقوناته الوطنية
وأولها وأهمها املساحة الكبرية واملميزة من الحرية عىل تنوعها ،من حرية الفرد اىل حرية
املعتقد وحرية التعبري ،ولهذا التعرث أسبابه وظروفه الداخلية والخارجية.
وقال :أمام التحديات واألخطار ال بد لنا جميعا من وقفة مسؤولة تنقذ لبنان
واللبنانيني وتحافظ عىل الكيان والدولة وتخفف من تداعيات ما يجري حولنا ،وذلك
عرب تجاوزنا للتناقضات الفرعية والهامشية وتغليب منطق العقل والتبرص بقضايانا
االساسية والجوهرية وتوحد قوى اإلعتدال وإرساء مفاهيم السالم وقبول اآلخر وتحييد
لبنان عن رصاعات املنطقة وعدم التدخل يف قضايا الدول االخرى ،النه عندما يحني
زمن التسويات والحلول سرنى أنفسنا عىل مائدة املفاوضات عرضة لكل أنواع اإلختزال
واإللغاء ،وسنكتشف ان ما بذلناه من أرواح شبابنا ومن اقتصادنا واستقرارنا وسلمنا
األهيل ليس له أي قيمة أو دور.
ماروين
من جهته قال ماروين ان عنوان هذه الندوة الرشاكة الوطنية سبيل اىل تحصني الدولة
ونبذ التطرف هو وحده الكفيل بإيجاد الحلول ألخطار قادمة ولبقاء لبنان بلدا منوذجيا
وإلعادة تفعيل مؤسساته وبنائها .والرشاكة هي التوازن بني الجميع وإرشاك الجميع حتى
ال يسبب قهر فئة سبيال اىل تطرفها كام حصل يف املايض وكام يحصل اليوم.
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وشدد عىل ان الطريق األول الذي علينا سلوكه هو الوحدة الحقيقية لبناء الدولة أوال
ثم تحصينها من الفنت والتطرف.
حمدان
بدوره قال حمدان :ان تلبية الدعوة هي فعل إميان لدى حركة أمل يف إطار السعي
والبحث للخروج من هذه الحلقة بالحوار واإلنفتاح وتوسيع املساحة املشرتكة بني
اللبنانيني ،إنطالقا من ثابتة لدى أمل بان لبنان وطن نهايئ لجميع أبنائه وكللت هذه
الثابتة وثيقة الوفاق والدستور.
وقال :ان املنطقة عرضة لسلسلة من الزالزل وتردداتها ،ونعول عىل اللبنانيني وتضامنهم
فيام العكس يجري يف البلدان العربية ،ما أدى اىل مليون ونصف مليون الجئ عدا نصف
مليون نزحوا بعد نكبة فلسطني ،وبتنا أغنياء باملواعيد والوعود ،فيام يتحمل اللبنانيون
كارثة كبرية نتيجة هذا النزوح.
وثيـقـة
وبعد الندوة وقع ممثلو االحزاب عىل الوثيقة املشرتكة التي تال نصها وليد خوري،
وهي بعنوان الرشاكة الوطنية سبيل لتحصني الدولة والتصدي للتطرف.
وجاء فيها :نحن ممثلو االحزاب السياسية اللبنانية املشاركون يف مؤمتر الرشاكة الوطنية
ونبذ التطرف نعلن التزامنا مببادئ الحرية والعدالة والدميقراطية واحرتام حقوق االنسان
واملواطن التي تنص عليها الرشائع املدنية ،ويف مقدمها رشعة االمم املتحدة والرشائع
الدينية وال سيام منها املسيحية واالسالمية.
اننا اذ نعلن انتامءنا للبنان املوحد واملتنوع ،نؤكد متسكنا بالرشاكة التي عربت عنها
وثيقة الوفاق الوطني وبدولة سيدة حرة مستقلة وبجمهورية أساسها الدستور ،ترعاها
القوانني وينهض مجتمعها ومؤسساتها عىل ركائز الرشاكة الوطنية املتوازنة وعىل االعتدال
واإلنفتاح واالعرتاف واالحرتام املتبادل بني املواطنني عىل تنوع انتامءاتهم الدينية والثقافية
والسياسية.
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ان تجديد االلتزام برشعة حقوق االنسان وبدولة الحق واملؤسسات وبالرشاكة
وباالعتدال هو املدخل الصحيح لحامية لبنان مام تتعرض له بعض الدول واملجتمعات
ومنها املجتمعات العربية من موجة تعصب وتطرف تبلغ حد العنف الدموي ،وذلك عن
طريق تحريف الدين وتشويه جوهره واستغالله لغري غاياته النبيلة.
بناء عىل ما تقدم نؤكد عىل اآليت:
 إدانة جميع أنواع اإلرهاب الفكري والدموي يف أي مكان يف العامل ورفض التعصبالديني الذي يؤدي اليه.
 التمسك بجوهر الديانتني املسيحية واالسالمية اللتني تقومان عىل الدعوة اىل السالموإقامة العدل بني البرش.
 احرتام حق االختالف بالرأي واملعتقد والدين. تحريم اللجوء اىل العنف واعتبار الحوار أداة وحيدة لحل املشاكل بني األفرادواألحزاب السياسية والجامعات التي تتشكل منها املجتمعات واألوطان.
 صون العالقات املسيحية -االسالمية يف دول املرشق التي قامت مجتمعاتها عىلالتنوع الديني والثقايف منذ أكرث من ألفي سنة ،وهذا يعني بكل وضوح التصدي العامل
العنف واالضطهاد او التخويف التي تتعرض لها جميع شعوب املنطقة وتؤدي اىل هجرتهم
واىل انحسار التنوع الذي ميز دول املرشق العريب عموما.
ويف ما خص لبنان ،نعلن التأكيد عىل اآليت:
 التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التي حسمت الكثري من القضايا الخالفيةالسابقة والتي أكدت عىل عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل والتي أكدت عىل مامرسة
الرشاكة املتوازنة والحقيقية بني جميع الطوائف يف صناعة القرار الوطني وتصحيح الخلل
الحاصل عىل مستوى الحكم واالدارة وإعادة التوازن يف الرشاكة السياسية.
 انتظام العمل بني املؤسسات الدستورية ومعالجة اي خلل يؤدي اىل تعطيل إحداهاويف مقدمتها رئاسة الجمهورية.
 إعادة تكوين السلطة وبنائها عىل أساس الرشاكة والعدالة من خالل إصدار قانونعرصي لالنتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته.
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 تفعيل املناصفة التي نص عليها الدستور كام ونوعا. االتفاق عىل رضورة صياغة القرارات الوطنية املتعلقة بانتظام العمل باملؤسساتالدستورية مبعزل عن التأثريات واإلمالءات الخارجية.
 التأكيد عىل حق الدولة اللبنانية صاحبة السيادة عىل جميع االرايض اللبنانيةمبؤسساتها الدستورية اللجوء اىل جميع الوسائل املعرتف بها دوليا لتحرير االرايض اللبنانية
املحتلة من قبل العدو االرسائييل.
ان التزامنا بهذه املبادئ ،الثوابت ،يؤكد عىل تضامننا يف وجه كل من يهدد مصرينا
ويشوه أدياننا ،ولن نألو جهدا يف حامية التنوع والحق يف االختالف والتمسك باالعتدال
ألن قوتنا يف اعتدالنا وضامنتنا يف رشاكتنا.
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ندوة «الرابطة المارونية»:ال�شراكة وتح�صين الدولة
اللواء 2015/5/11 -
نظمت اللجنة السياسية يف الرابطة املارونية ندوة بعنوان «الرشاكة الوطنية سبيل اىل
تحصني الدولة ونبذ التطرف» ،يف فندق مرتوبوليتان يف سن الفيل ،شارك فيها وزير الثقافة
رميون عريجي ممثال تيار «املردة» ،النائب انطوان زهرا ممث ًال حزب «القوات اللبنانية»،
النائب ابراهيم كنعان ممث ًال «التيار الوطني الحر» ،النائب جامل الجراح ممثال تيار
«املستقبل» ،النائب اييل ماروين ممث ًال حزب «الكتائب» ،محمود قامطي ممث ًال «حزب
الله» ،املستشار عيل حمدان ممث ًال حركة «أمل» ورامي الريس ممث ًال الحزب التقدمي
االشرتايك.
وبعد الندوة وقع ممثلو االحزاب عىل الوثيقة املشرتكة بعنوان «الرشاكة الوطنية سبيل
لتحصني الدولة والتصدي للتطرف».
وفيام خص لبنان أعلنت الندوة «التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التي
أكدت عىل عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل والتي أكدت عىل مامرسة الرشاكة املتوازنة
والحقيقية بني جميع الطوائف وإعادة التوازن يف الرشاكة السياسية ،وانتظام العمل بني
املؤسسات الدستورية ومعالجة اي خلل يؤدي اىل تعطيل إحداها ويف مقدمتها رئاسة
الجمهورية ،وإعادة تكوين السلطة وبنائها عىل أساس الرشاكة والعدالة من خالل إصدار
قانون عرصي لالنتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته ،وتفعيل املناصفة ك ًام
ونوعاً ،واالتفاق عىل رضورة صياغة القرارات الوطنية املتعلقة بانتظام العمل باملؤسسات
الدستورية مبعزل عن التأثريات واإلمالءات الخارجية ،والتأكيد عىل حق الدولة اللبنانية
صاحبة السيادة عىل جميع االرايض اللبنانية مبؤسساتها الدستورية اللجوء اىل جميع
الوسائل املعرتف بها دوليا لتحرير االرايض اللبنانية املحتلة من قبل العدو االرسائييل.
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ندوة حزبية لـ  8و�14آذار في الرابطة المارونية وتوقيع وثيقة
م�شتركة الت ّم�سك بالطائف وقانون انتخاب يعك�س � ّصحة التمثيل
وحق الدولة بتحرير الأر�ض بجميع الو�سائل
البناء 2015/5/11 -
نظمت اللجنة السياسية يف الرابطة املارونية ندوة بعنوان «الرشاكة الوطنية سبيل إىل
تحصني الدولة ونبذ التطرف» ،يف فندق مرتوبوليتان يف سن الفيل ،شارك تيار «املردة»،
فيها وزير الثقافة رميون عريجي ممث ًال حزب «القوات اللبنانية» ،النائب أنطوان زهرا
ممث ًال «التيار الوطني الحر» ،النائب ابراهيم كنعان ممث ًال تيار «املستقبل» ،النائب إييل
ماروين جامل الجراح ممث ًال «حزب الله» ،حزب «الكتائب» ،محمود قامطي ممث ًال حركة
«أمل» ورامي الريس املستشار عيل حمدان ممث ًال الحزب التقدمي االشرتايك ممثل وحرض
الندوة ممثل البطريرك املاروين الكاردينال بشارة الراعي املطران سمري مظلوم ،ممثل وزير
الخارجية واملغرتبني جربان باسيل سيزار أبو خليل ،ممثل وزير العمل سجعان قزي منري
الديك ،ونواب حاليون وسابقون ،رئيس الرابطة املارونية النقيب سمري أيب اللمع وأعضاء
املجلس التنفيذي ،الرئيس السابق للرابطة جوزف طربيه ،رئيس الرابطة الرسيانية حبيب
افرام وشخصيات سياسية ونقابية وإعالمية .وبعد كلامت أيب اللمع واملشاركني يف الندوة
عرضوا فيها رؤيتهم لألسس التي يجب أن تقوم عليها الدولة وسبل تحقيق املشاركة
نصها مقرر اللجنة السياسية
الوطنية ،وقع ممثلو األحزاب عىل الوثيقة املشرتكة التي تال ّ
وليد خوري ،وهي بعنوان «الرشاكة الوطنية سبيل لتحصني الدولة والتصدي للتطرف»،
وجاء فيها«:نحن ممثلو األحزاب السياسية اللبنانية املشاركني يف مؤمتر «الرشاكة الوطنية
ونبذ التطرف» نعلن التزامنا مببادئ الحرية والعدالة والدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان
واملواطن التي تنص عليها الرشائع املدنية ،ويف مقدمها رشعة األمم املتحدة والرشائع
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الدينية ،وال سيام منها املسيحية واإلسالم ّية .إننا إذ نعلن انتامءنا إىل لبنان املوحد
واملتنوع ،نؤكد متسكنا بالرشاكة التي عربت عنها وثيقة الوفاق الوطني وبدولة سيدة حرة
مستقلة وبجمهورية أساسها الدستور ،ترعاها القوانني وينهض مجتمعها ومؤسساتها عىل
ركائز الرشاكة الوطنية املتوازنة وعىل االعتدال واالنفتاح واالعرتاف واالحرتام املتبادل بني
املواطنني ،عىل تنوع انتامءاتهم الدينية والثقافية والسياسية .إن ّ تجديد االلتزام برشعة
حقوق اإلنسان وبدولة الحق واملؤسسات وبالرشاكة واالعتدال هو املدخل الصحيح
لحامية لبنان مام تتعرض له بعض الدول واملجتمعات ومنها املجتمعات العربية من
موجة تعصب وتط ّرف تبلغ حد العنف الدموي ،وذلك عن طريق تحريف الدين وتشويه
جوهره واستغالله لغري غاياته النبيلة .بناء عىل ما تقدم نؤكد اآليت:
 إدانة جميع أنواع اإلرهاب الفكري والدموي يف أي مكان يف العامل ورفض التعصبالديني الذي يؤدي إليه.
 التمسك بجوهر الديانتني املسيحية واإلسالم ّية اللتني تقومان عىل الدعوة إىل الساملوإقامة العدل بني البرش
 احرتام حق االختالف يف الرأي واملعتقد والدين. تحريم اللجوء إىل العنف واعتبار الحوار أداة وحيدة ّلحل املشاكل بني األفراد
واألحزاب السياسية والجامعات التي تتشكل منها املجتمعات واألوطان.
 صون العالقات املسيحية  -االسالمية يف دول املرشق التي قامت مجتمعاتها عىلالديني والثقايف منذ أكرث من ألفي سنة ،وهذا يعني بكل وضوح التصدي ألعامل
التنوع
ّ
العنف واالضطهاد أو التخويف التي تتعرض لها جميع شعوب املنطقة وتؤدي إىل
هجرتهم وإىل انحسار التنوع الذي ميز دول املرشق العريب .عموماً ويف ما خص لبنان،
نعلن التأكيد عىل اآليت:
 التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التي حسمت الكثري من القضايا الخالفيةالسابقة والتي أكدت عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل والتي أكدت عىل مامرسة
الرشاكة املتوازنة والحقيقية بني جميع الطوائف يف صناعة القرار الوطني وتصحيح الخلل
الحاصل عىل مستوى الحكم واإلدارة وإعادة التوازن يف الرشاكة السياسية.
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 انتظام العمل بني املؤسسات الدستورية ومعالجة أي خلل يؤدي إىل تعطيل إحداهاويف مقدمها رئاسة الجمهورية.
 إعادة تكوين السلطة وبنائها عىل أساس الرشاكة والعدالة من خالل إصدار قانونعرصي لالنتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته.
نص عليها الدستور كماًّ ونوعاً
 تفعيل املناصفة التي ّ االتفاق عىل رضورة صياغة القرارات الوطنية املتعلقة بانتظام العمل يف املؤسساتالدستورية ،مبعزل عن التأثريات واإلمالءات الخارجية.
 تأكيد حق الدولة اللبنانية صاحبة السيادة عىل جميع األرايض اللبنانية مبؤسساتهاالدستورية ،اللجوء إىل جميع الوسائل املعرتف بها دولياً لتحرير األرايض اللبنانية املحتلة
من قبل العدو «االرسائي ّ
يل».
إن التزامنا بهذه املبادئ ،الثوابت ،يؤ ّكد تضامننا يف وجه ّ
كل من يه ّدد مصرينا ويش ّوه
أدياننا ،ولن نألو جهداً يف حامية التنوع والحق يف االختالف والتمسك باالعتدال ،ألنّ قوتنا
يف اعتدالنا وضامنتنا يف رشاكتنا».
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ندوة للرابطة تدعو الى انتخاب رئي�س
بمعزل عن الإمالءات الخارجية
�س .م - .الم�ستقبل 2015/5/11 -
ن ّدد ممثلو األحزاب السياسية املشاركون يف ندوة «الرشاكة الوطنية سبيل إىل تحصني
الدولة ونبذ التطرف» ،بـ«جميع أنواع االرهاب الفكري والدموي والتعصب الديني الذي
يؤ ّدي إليه» ،داعني إىل «صون العالقات املسيحية  -االسالمية عرب التص ّدي ألعامل العنف
واالضطهاد أو التخويف التي تتع ّرض لها جميع شعوب املنطقة وتؤ ّدي إىل هجرتهم».
وأكدوا «التمسك باتفاق الطائف وبانتظام العمل بني املؤسسات الدستورية ومعالجة
أي خلل يؤ ّدي إىل تعطيل إحداها ،ويف مقدمتها رئاسة الجمهورية ،وإصدار قانون
عرصي لالنتخابات النيابية وصياغة القرارات الوطنية املتعلقة بانتظام العمل باملؤسسات
والتمسك
الدستورية مبعزل عن التأثريات واالمالءات الخارجية من أجل حامية التن ّوع
ّ
باالعتدال ،ألن ق ّوتنا يف اعتدالنا وضامنتنا يف رشاكتنا».

عقدت الندوة بدعوة من اللجنة السياسية يف «الرابطة املارونية« يف فندق «مرتوبوليتان»
 سن الفيل اول من امس ،مبشاركة وزير الثقافة رميون عريجي عن تيار «املردة» ،النواب:جامل الجراح عن تيار «املستقبل» ،أنطوان زهرا عن «القوات اللبنانية» ،ابراهيم كنعان
عن «التيار الوطني الحر» ،إييل ماروين عن حزب «الكتائب اللبنانية» ،الزميل رامي الريس
عن الحزب «التقدمي االشرتايك» ،عيل حمدان عن حركة «أمل» ومحمود قامطي عن
«حزب الله» ،يف حضور املطران سمري مظلوم ممث ًال البطريرك املاروين الكاردينال بشارة
بطرس الراعي ،ونواب ووزراء حاليني وسابقني ،ونقباء ورؤساء روابط وجمعيات ،ورئيس
«الرابطة املارونية» النقيب سمري أيب اللمع وأعضاء املجلس التنفيذي وفاعليات.
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وتال مقرر اللجنة السياسية يف الرابطة وليد خوري البيان الختامي ،الذي أعلن فيه
ممثلو األحزاب التزامهم «مبادئ الحرية والعدالة والدميوقراطية واحرتام حقوق االنسان
واملواطن التي تنص عليها الرشائع املدنية ويف مقدمها رشعة األمم املتحدة والرشائع
الدينية ،ال سيام منها املسيحية واالسالمية«.
املوحد واملتن ّوع» ،ش ّددوا عىل متسكهم بـ»الرشاكة
وإذ أكدوا انتامءهم إىل «لبنان ّ
التي عبرّ ت عنها وثيقة الوفاق الوطني وبدولة سيدة حرة مستقلة وبجمهورية أساسها
الدستور» .ورأوا أن «تجديد االلتزام برشعة حقوق االنسان وبدولة الحق واملؤسسات
وبالرشاكة واالعتدال هو املدخل الصحيح لحامية لبنان مام تتع ّرض له بعض الدول
تعصب وتطرف تبلغ ح ّد العنف
واملجتمعات ومنها املجتمعات العربية من موجة ّ
الدموي ،وذلك عن طريق تحريف الدين وتشويه جوهره واستغالله لغري غاياته النبيلة».
ودان املجتمعون «جميع أنواع االرهاب الفكري والدموي يف أي مكان يف العامل»،
«التمسك بجوهر الديانتني
رافضني «التعصب الديني الذي يؤ ّدي إليه» .ودعوا إىل
ّ
املسيحية واالسالمية اللتني تقومان عىل الدعوة إىل السالم وإقامة العدل بني البرش،
احرتام حق االختالف بالرأي واملعتقد والدين ،تحريم اللجوء إىل العنف واعتبار الحوار
أداة وحيدة لحل املشكالت بني األفراد واألحزاب السياسية والجامعات ،صون العالقات
املسيحية  -االسالمية التاريخية يف دول املرشق عرب التص ّدي ألعامل العنف واالضطهاد أو
التخويف التي تتع ّرض لها جميع شعوب املنطقة وتؤدي إىل هجرتهم وإىل انحسار التن ّوع
الذي م ّيز دول املرشق العريب عموماً».
وأكدوا «التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التي حسمت الكثري من القضايا
الخالفية السابقة والتي أكدت عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل ،انتظام العمل بني
املؤسسات الدستورية ومعالجة أي خلل يؤ ّدي إىل تعطيل إحداها ،ويف مقدمتها رئاسة
الجمهورية ،اعادة تكوين السلطة وبنائها عىل أساس الرشاكة والعدالة من خالل اصدار
قانون عرصي لالنتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته ،تفعيل املناصفة التي
نص عليها الدستور كماّ ً ونوعاً ،االتفاق عىل رضورة صياغة القرارات الوطنية املتعلقة
ّ
بانتظام العمل باملؤسسات الدستورية مبعزل عن التأثريات واالمالءات الخارجية ،التأكيد
عىل حق الدولة صاحبة السيادة عىل جميع األرايض اللبنانية مبؤسساتها الدستورية
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اللجوء إىل جميع الوسائل املعرتف بها دولياً لتحرير األرايض اللبنانية املحتلة من قبل
العدو االرسائييل».
واعترب املجتمعون أن التزامهم «بهذه املبادئ ،الثوابت يؤكد تضامننا يف وجه كل
من يه ّدد مصرينا ويش ّوه أدياننا ،ولن نألو جهداً يف حامية التن ّوع والحق يف االختالف
والتمسك باالعتدال ،ألن ق ّوتنا يف اعتدالنا وضامنتنا يف رشاكتنا«.
ّ
وكانت الندوة افتتحت بالنشيد الوطني ونشيد الرابطة ،ثم ترحيب من عضو املجلس
التنفيذي يف الرابطة أنطوان قسطنطني ،وتاله خوري الذي أكد أن «الندوة تشكل حلقة من
حلقات الحوار اللبناين -اللبناين وتتجاوز اإلطار املذهبي والطائفي لتعيد إىل صيغة التن ّوع
اللبناين مقامها األول ،حرصاً عىل حامية لبنان من رصاعات املحاور وشظايا الحروب».
وقال« :نريد لهذا الحوار أن يكون رصيحاً نظهر فيه التباينات واالختالفات وكذلك
القواسم املشرتكة وبناء شبكة األمان الوطني ،عىل أمل قيام الدولة املدنية واملواطنة بدي ًال
عن دولة الطوائف والرعايا».
واعترب أيب اللمع أن «علينا مواجهة االرهاب املسترشي والطامعني بأرضنا وقيمنا»،
مؤكداً أن «االنتصار السيايس إن مل يكن للوطن كله ،يشكل نقطة ضعف للفريق الذي
ميارسه ويصبح مصدر خطر عىل الوطن ،وعند االنتصار ال ينتقل الربح إىل الفريق اللبناين
املنترص ،بل يؤدي إىل املزيد من التدخالت الخارجية».
وأشار اىل أن «السياسة أنهكت الطوائف بقدر ما أنهكت الطائفية السياسة» ،مك ّرراً
امللحة إىل االرساع يف انتخاب رئيس للجمهورية ،فلبنان يحتاج اليوم إىل رجاالت
«الدعوات ّ
دولة ليخرج من هوية «الساحة» إىل هوية «الدور».
بعد ذلك ،أدار رفيق شالال الندوة ،فرأى أنه «لو كانت الحياة الربملانية بخري ملا كان
الحوار خارج املجلس ،ولو كان هناك رأس للدولة ملا منا القلق والهواجس واملخاوف حول
مصري الرشاكة الوطنية».
بعدها ،تح ّدث عريجي فاعترب أن «رشذمة املنطقة وتفتيتها من خالل املذهبة
والتطييف حصلت نتيجة غياب الدولة املدنية الراعية وتغييب الفكر السيايس املتنوع،
ولألسف ُأصيب الوجود املسيحي يف الصميم ،خصوصاً يف سوريا والعراق» .ولفت إىل أن
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«الفراغ يف رئاسة الجمهورية أظهر أهمية دور الرئيس يف حامية امليثاقية وحفظ العيش
املشرتك وتفعيل الحياة السياسية وانتظام عمل املؤسسات».
وأكد زهرا أن «األهم يف البيان  -الوثيقة هو االلتزام بها ،إذ إن بناء الدولة والرشاكة
تبدأ بعدم القبول باستمرار الشغور يف رئاسة الجمهورية ،فال جسم يعمل من دون رأس
والربهان هو األزمات عىل الصعيد الحكومي والشلل الترشيعي» .ولفت إىل أن «تطبيق
النظام السيايس بشكل سليم يفرتض مامرسة سياسية صحيحة ،وأن الدولة هي الكيان
الرشعي الوحيد املؤمتن عىل السيادة فوق كامل األرايض اللبنانية واملسؤول عن حامية
املواطنني واملقيمني عىل أراضيها من خالل حقها الحرصي يف استعامل السالح والقوة
الرادعة لفرض القانون».
وش ّدد قامطي عىل «أهمية الحوار والتوافق ،فلبنان منوذج ورسالة والحفاظ عليه
واجب وطني وانساين وحضاري ،واملشاركة السياسية والوطنية يف ظل النظام الحايل هي
الطريق السليم للحفاظ عىل الوطن ،وهي ال شك تن ّفس االحتقان وتق ّرب وجهات النظر».
وقال الريس« :لنملك الجرأة والشجاعة ،كل القوى السياسية أقوى من الدولة ولو
املوحدة القوية .فإن
بنسب متفاوتة ،ولكن ليست كل القوى تسعى اىل قيام الدولة ّ
وظائف أساسية من نوع احتكار مهمة الدفاع عن األرض وامتالك قرار الحرب والسلم
والتفاهم عىل سياسة خارجية موحدة ،هي عناوين ثوابت يف أي دولة لكن اللبنانيني
مختلفون عىل كل تلك املس ّلامت ،وكذلك عىل املحكمة الدولية والحرب السورية» .ودعا
يتهجر فيها املسيحيون من
إىل «انتخاب رئيس للجمهورية خصوصاً يف هذه اللحظة التي ّ
الرشق».
وطالب كنعان بـ»االتعاظ من تجربة املايض من أجل بناء عالقاتنا املستقبلية،
وبانتخاب رئيس قوي قادر عىل االيفاء بالتزامات الرئاسة وقسمه ،من أجل تكريس
الرشاكة الوطنية الحقيقة املغ ّيبة منذ  24عاماً ،وبالتايل اقرار قانون انتخاب يؤ ّمن املناصفة
الفعلية والتمثيل الصحيح».
ورأى الجراح أن «أخطاراً جسيمة ته ّدد لبنان وأن مسرية بناء الدولة تعثرّ ت نتيجة
وهجرت عدداً من القيادات الوطنية،
وجود سلطة وصاية سورية التي اغتالت وسجنت ّ
وكذلك احتالل العدو االرسائييل لألرايض اللبنانية ونشوء املقاومة التي آثرت بعد العام
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 2000البقاء خارج الدولة وعىل حساب الدولة» .وقال« :نعيش وسط منطقة ملتهبة
وظهرت تنظيامت متطرفة ولدت وترعرعت يف أقبية أنظمة االستبداد ،وبقيت قضية
فلسطني من دون حل .وأمام هذه التحديات ال بد لنا من وقفة مسؤولة تنقذ لبنان
واللبنانيني عرب تجاوزنا للتناقضات الهامشية وتغليب منطق العقل وتحييد لبنان عن
رصاعات املنطقة».
ور ّكز ماروين عىل أن «الطريق األول الذي علينا سلوكه هو الوحدة الحقيقية لبناء دولة
قوية تؤمن باالمناء املتوازن وتعمل عىل تفعيل املؤسسات وايجاد فرص عمل للشباب
الذي هو أ ّول من يقع فريسة األفكار املتطرفة» .وسأل« :ملاذا فقط يف لبنان بعض النواب
ال يقومون بواجبهم الوطني يف انتخاب رئيس للجمهورية وليس من قانون يحاسبهم؟».
وذ ّكر حمدان بأن «املنطقة عرضة لسلسلة من الزالزل وتر ّدداتها» ،من ّبهاً عىل أن
«اللبنانيني يتح ّملون كارثة كبرية نتيجة النزوح السوري ،إىل جانب الفراغ الرئايس».
وأوضح أن «ليس املطلوب أن نخرتع صيغة جديدة ،لكن علينا التضامن النقاذ الكيان،
ونحن يف لحظة نشهد فيها تب ّدالً يف الكيانات يف ثالث قارات ،وأن نستكمل الحوار الوطني
الجامع».
واختتمت الندوة بتوقيع ممثيل األحزاب الثامنية املشاركة عىل البيان الختامي.
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«ال�شراكة الوطنية �سبيل الى تح�صين الدولة ونبذ التطرف»
بم�شاركة جميع الأحزاب والتيارات ال�سيا�سية والمجتمعية
ال�شرق 2015/5/11 -
نظمت اللجنة السياسية يف الرابطة املارونية ندوة بعنوان «الرشاكة الوطنية سبيل اىل
تحصني الدولة ونبذ التطرف» ،يف فندق مرتوبوليتان يف سن الفيل ،شارك فيها وزير الثقافة
رميون عريجي ممثال تيار «املردة» ،النائب انطوان زهرا ممثال حزب «القوات اللبنانية»،
النائب ابراهيم كنعان ممثال «التيار الوطني الحر» ،النائب جامل الجراح ممثال تيار
«املستقبل» ،النائب اييل ماروين ممثال حزب «الكتائب» ،محمود قامطي ممثال «حزب
الله» ،املستشار عيل حمدان ممثال حركة «أمل» ورامي الريس ممثال الحزب التقدمي
االشرتايك.
حرض الندوة ممثل البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي املطران
سمري مظلوم ،ممثل وزير الخارجية واملغرتبني جربان باسيل سيزار ابو خليل ،ممثل وزير
العمل سجعان قزي منري الديك ،النائبان نعمة الله ايب نرص وناجي غاريوس ،الوزراء
السابقون ادمون رزق ،زياد بارود ،جو رسكيس ،خليل الهراوي وفريد هيكل الخازن،
النائب السابق بيار دكاش ،املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور طوين شقري ،نقيب
املحامني جورج جريج ،نقيب املحررين الياس عون ،النقيب السابق للمحامني انطوان
اقليموس وفاعليات.
بدأ االحتفال بالنشيد الوطني ونشيد الرابطة وبعدما عرف عضو املجلس التنفيذي
انطوان قسطنطني بالندوة ،ألقى مقرر اللجنة السياسية وليد خوري كلمة أشار فيها اىل
«ان طاولة الحوار التي تلتئم اليوم ال تدعي إحداث تغيري يف واقع الحال ،لكنها وبفضل
تجاوب االحزاب الكرمية تشكل حلقة من حلقات الحوار اللبناين  -اللبناين وتفاخر بانها
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تتجاوز يف هذا الشأن اإلطار املذهبي الطائفي لتعيد اىل صيغة التنوع اللبناين مقامها
االول».
ايب اللمع :ثم ألقى ايب اللمع كلمة االفتتاح ،فرأى انه «من غري الجائز وال املقبول عند
اللبنانيني جميعا انتظار فرقاء آخرين بل غرباء عنهم رسم اآلفاق السياسية والدميوغرافية
للبنان ،لفرتات آتية من السنني،ومن غري الجائز تفويض كائن من كان ان ينوب عنا يف
تقرير مصرينا.
الندوة :بعد ذلك بدأت الندوة التي أدارها املستشار االعالمي السابق لرئاسة
الجمهورية رفيق شالال الذي رأى ان «كل االحداث والحروب املؤملة التي تجري من
حولنا ،وما يرتافق معها من تصاعد يف التحجر واالرهاب الفكري واالمني والتطرف الديني
وأجواء الشلل والتشنج».
عريجي :ثم ألقى الوزير عريجي كلمة ،رأى فيها ان «الزلزال الخطري الذي رضب
املنطقة وال يزال ،وهجر االقليات املسيحية اىل دول الجوار والعامل  -املتغاضية واملتعاملة
بخبث وأنانية مع هذه املأساة  -جعل من الوجود املسيحي يف لبنان آخر املعاقل املسيحية
الحقيقية يف هذا الرشق».
زهرا :وأكد النائب زهرا ان «اتفاق الطائف واالعرتاف بنهائية الكيان هام عنوانان
أساسيان لحياتنا الوطنية ،بعدما اختربت كل االطراف اللبنانية عقم أي طرف خارج إطار
الوحدة الوطنية والرشاكة الوطنية واستحالة مامرسة أي غلبة لفريق عىل اآلخرين ،النه
سينتهي بكارثة وطنية ورمبا بحروب أهلية متجددة».
قامطي :وتطرق قامطي يف كلمته اىل «مفهوم الوطن وحاميته من خالل الشعب
والجيش واملقاومة واىل الدولة والنظام السيايس واملشاركة» ،ناقال بذلك وجهة نظر حزب
الله يف هذا اإلطار.
الريس :ورأى الريس «اننا بحاجة إلعادة بناء الدولة من خالل إعادة تعريف عالقة
القوى السياسية بالدولة واملجتمع ،ومن خالل إعادة االنتظام لعالقة املواطن مع الدولة
بعيدا عن واسطة الطائفية او املذهب ،وذلك هو املدخل الحتمي لتطوير الحياة
السياسية ،من خالل إلغاء الطائفة السياسية».
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كنعان :والقى كنعان كلمة رأى فيها ان «الرشاكة يف املطلق ترتب حقوقا للرشكاء
وواجبات عىل كل منهم ،بحيث تتحدد هذه الحقوق والواجبات بشكل واضح ورصيح
يف نظام الرشكة».
وشدد عىل ان «الرشاكة الوطنية تبدأ بصياغة رؤية وطنية مشرتكة يف مختلف املسائل
الخارجية.
الجراح :ثم تحدث الجراح ،فاعترب ان «أخطارا جسيمة تهدد لبنان بكيانه واجتامعه
الوطني ،وان هناك خلال يف البنى االساسية للدولة .فلقد تعرث استكامل بناء املؤسسات
وبناء الدولة الناظمة لالجتامع اللبناين بتنوعه الديني وإرثه الثقايف واملحافظة عىل
إيقوناته الوطنية وأولها وأهمها املساحة الكبرية واملميزة من الحرية عىل تنوعها».
ماروين :من جهته قال ماروين ان عنوان هذه الندوة «الرشاكة الوطنية سبيل اىل
تحصني الدولة ونبذ التطرف» هو «وحده الكفيل بإيجاد الحلول ألخطار قادمة ولبقاء
لبنان بلدا منوذجيا وإلعادة تفعيل مؤسساته وبنائها .والرشاكة هي التوازن بني الجميع
وإرشاك الجميع حتى ال يسبب قهر فئة سبيال اىل تطرفها .
حمدان :بدوره قال حمدان« :ان تلبية الدعوة هي فعل إميان لدى حركة أمل يف إطار
السعي والبحث للخروج من هذه الحلقة بالحوار واإلنفتاح وتوسيع املساحة املشرتكة
بني اللبنانيني ،إنطالقا من ثابتة لدى أمل بان لبنان وطن نهايئ لجميع أبنائه وكللت هذه
الثابتة وثيقة الوفاق والدستور».
وثيقة الندوة :وبعد الندوة وقع ممثلو االحزاب عىل الوثيقة املشرتكة التي تال نصها
وليد خوري ،وهي بعنوان «الرشاكة الوطنية سبيل لتحصني الدولة والتصدي للتطرف».
وجاء فيها« :نحن ممثلو االحزاب السياسية اللبنانية املشاركني يف مؤمتر «الرشاكة
الوطنية ونبذ التطرف» نعلن التزامنا مببادئ الحرية والعدالة والدميوقراطية واحرتام
حقوق االنسان واملواطن التي تنص عليها الرشائع املدنية ،ويف مقدمها رشعة االمم
املتحدة والرشائع الدينية ال سيام منها املسيحية واالسالمية.
اننا اذ نعلن انتامءنا للبنان املوحد واملتنوع ،نؤكد متسكنا بالرشاكة التي عربت عنها
وثيقة الوفاق الوطني وبدولة سيدة حرة مستقلة وبجمهورية أساسها الدستور ،ترعاها
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القوانني وينهض مجتمعها ومؤسساتها عىل ركائز الرشاكة الوطنية املتوازنة وعىل االعتدال
واإلنفتاح واالعرتاف واالحرتام املتبادل بني املواطنني عىل تنوع انتامءاتهم الدينية والثقافية
والسياسية.
ان تجديد االلتزام برشعة حقوق االنسان وبدولة الحق واملؤسسات وبالرشاكة
وباالعتدال هو املدخل الصحيح لحامية لبنان مام تتعرض له بعض الدول واملجتمعات
ومنها املجتمعات العربية من موجة تعصب وتطرف تبلغ حد العنف الدموي ،وذلك عن
طريق تحريف الدين وتشويه جوهره واستغالله لغري غاياته النبيلة.
بناء عىل ما تقدم نؤكد عىل اآليت:
 إدانة جميع أنواع اإلرهاب الفكري والدموي يف أي مكان يف العامل ورفض التعصبالديني الذي يؤدي اليه.
 التمسك بجوهر الديانتني املسيحية واالسالمية اللتني تقومان عىل الدعوة اىل السالموإقامة العدل بني البرش.
 احرتام حق االختالف بالرأي واملعتقد والدين. تحريم اللجوء اىل العنف واعتبار الحوار أداة وحيدة لحل املشاكل بني األفرادواألحزاب السياسية والجامعات التي تتشكل منها املجتمعات واألوطان.
 صون العالقات املسيحية -االسالمية يف دول املرشق التي قامت مجتمعاتها عىلالتنوع الديني والثقايف منذ أكرث من ألفي سنة ،وهذا يعني بكل وضوح التصدي العامل
العنف واالضطهاد او التخويف التي تتعرض لها جميع شعوب املنطقة وتؤدي اىل هجرتهم
واىل انحسار التنوع الذي ميز دول املرشق العريب عموما.
ويف ما خص لبنان ،نعلن التأكيد عىل اآليت:
 التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التي حسمت الكثري من القضايا الخالفيةالسابقة والتي أكدت عىل عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل والتي أكدت عىل مامرسة
الرشاكة املتوازنة والحقيقية بني جميع الطوائف يف صناعة القرار الوطني وتصحيح الخلل
الحاصل عىل مستوى الحكم واالدارة وإعادة التوازن يف الرشاكة السياسية.
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 انتظام العمل بني املؤسسات الدستورية ومعالجة اي خلل يؤدي اىل تعطيل إحداهاويف مقدمتها رئاسة الجمهورية.
 إعادة تكوين السلطة وبنائها عىل أساس الرشاكة والعدالة من خالل إصدار قانونعرصي لالنتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته.
 تفعيل املناصفة التي نص عليها الدستور كام ونوعا. االتفاق عىل رضورة صياغة القرارات الوطنية املتعلقة بانتظام العمل باملؤسساتالدستورية مبعزل عن التأثريات واإلمالءات الخارجية.
 التأكيد عىل حق الدولة اللبنانية صاحبة السيادة عىل جميع االرايض اللبنانيةمبؤسساتها الدستورية اللجوء اىل جميع الوسائل املعرتف بها دوليا لتحرير االرايض اللبنانية
املحتلة من قبل العدو االرسائييل.
ان التزامنا بهذه املبادئ ،الثوابت ،يؤكد عىل تضامننا يف وجه كل من يهدد مصرينا
ويشوه أدياننا ،ولن نألو جهدا يف حامية التنوع والحق يف االختالف والتمسك باالعتدال
ألن قوتنا يف اعتدالنا وضامنتنا يف رشاكتنا».
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�أحزاب « 8و � 14آذار» تُو ّقع وثيقة تتم ّ�سك بـ «اتفاق الطائف»
الجمهورية 2015/5/11 -
نظمت اللجنة السياسية يف الرابطة املارونية ندوة تحت عنوان «الرشاكة الوطنية
سبيل اىل تحصني الدولة ونبذ التطرف» مبشاركة ممثلني عن األحزاب كافة والذين وقعوا
وثيقة تتضمن التمسك بالطائف وإعادة تكوين السلطة عىل أساس الرشاكة.
الرابطة املارونية نجحت يف جمع األحزاب تحت عنوان «الدولة» ش ّدد رئيس الرابطة
املارونية النقيب سمري أيب اللمع عىل أن «لبنان يحتاج اىل تحديد مسار كل طائفة بعالقتها
مع الدولة ومع الطوائف االخرى ،والعمل عىل بناء دولة قوية تفرض القانون وتحمي
املواطن وتح ّرر االرض ،وتحافظ عىل املك ّونات املتن ّوعة التي تؤلف النسيج الوطني
اللبناين».
ورأى ممثل تيار «املردة» وزير الثقافة رميون عريجي أ ّن «الزلزال الخطري الذي
رضب املنطقة وال يزال ،وهجراألقليات املسيحية اىل دول الجوار والعامل جعل من الوجود
املسيحي يف لبنان آخر املعاقل املسيحية الحقيقية يف هذا الرشق ،حيث يؤدي املسيحيون
دورهم الوطني كام ًال ،بالتضامن التام مع إرادة رشكائهم ،حفاظاً عىل صيغة لبنان املثال
تؤججه حمم الغرائز والتطرف الديني».
املحتذى لعامل تح ّول بركاناً ّ
من جهته ،أكد ممثل حزب «القوات» النائب أنطوان زهرا ،أنّ «اتفاق الطائف واالعرتاف
بنهائية الكيان هام عنوانان أساسيان لحياتنا الوطنية ،بعدما اختربت ّ
كل االطراف اللبنانية
عقم ّأي طرف خارج إطار الوحدة الوطنية والرشاطة الوطنية واستحالة مامرسة ّأي غلبة
لفريق عىل اآلخرين ،ألنه سينتهي بكارثة وطنية ورمبا بحروب أهلية متجددة» .ورأى أنّ
«االمور لن تستقيم إ ّال بدءاً برأس الدولة».
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بدوره ،رأى ممثل «حزب الله» محمود قامطي ،أنّ «الطريق الوحيد للوصول إىل
انجاز الدولة الحضارية هو الحوار والتوافق إذ ال ميكن لطرف أن يفرض رأيه عىل اآلخر
أو أن يلزمه تعديل الدستور ،فاملجتمع اللبناين هو مجتمع تع ّددي ،ولبنان منوذج ورسالة
والحفاظ عليه واجب وطني انساين وحضاري ،واملشاركة السياسية يف ّ
ظل النظام الحايل
هي الطريق السليم للحفاظ عىل الوطن رغم املالحظات عند املشاركني عىل كثري من
االمور».
إىل ذلك ،أكد ممثل الحزب «التقدمي االشرتايك» رامي الريس وجوب «العودة إىل
مرشوع الدولة يف الوقت الذي تنهار فيه الكيانات والدول وتسقط الحدود الجغرافية،
وذلك من خالل التمسك بالطائف ورضورة العودة رسيعاً إىل إحياء العمل الدستوري
واملؤسسايت ،وذلك ال يكون إ ّال من خالل انتخاب الرئيس املسيحي املاروين».
كذلك ،طالب ممثل «التيار الوطني الحري» النائب ابراهيم كنعان ،بـ «رئيس
للجمهورية قوي يف بيئته وقادر عىل اإليفاء بالتزامات الرئاسة الوطنية وقسمه ،وبقانون
انتخاب يؤ ّمن املناصفة الفعلية بني الطوائف ويحقق التمثيل الصحيح لجميع مك ّونات
املجتمع اللبناين ،اعتامد الالمركزية االدارية واملالية املوسعة ،التزام أحكام الدستور
املتعلقة باملالية العامة ،وأحكام قانون املحاسبة العمومية ،التمسك باملبادئ الكيانية
املؤسسة للوطن اللبناين».
أ ّما ممثل تيار «املستقبل» النائب جامل الجراح ،فاعترب أنّ «أخطاراً جسيمة تهدد
لبنان بكيانه واجتامعه الوطني ،وأنّ هناك خل ًال يف البنى االساسية للدولة .فلقد تعرث
استكامل بناء املؤسسات وبناء الدولة الناظمة لالجتامع اللبناين بتن ّوعه الديني وإرثه
الثقايف واملحافظة عىل إيقوناته الوطنية وأولها وأهمها املساحة الكبرية واملميزة من
الحرية عىل تنوعها ،من حرية الفرد إىل حرية املعتقد وحرية التعبري ،ولهذا التعرث أسابه
وظروفه الداخلية والخارجية».
من جهته ،فقال ممثل حزب «الكتائب» النائب إييل ماروين «إننا نحتاج إىل بناء دولة
موحدة ،فيها فقط وفقط مواطنون متساوون .نحن نحتاج إىل دولة تؤمن
قوية ،قادرةّ ،
باإلمناء املتوازن وتعمل عىل تفعيل املؤسسات وإيجاد فرص عمل للشباب ،ألنّ الشباب
العاطل عن العمل هو أ ّول َمن يقع فريسة سهلة ملن يريد زرع األفكار املتطرفة».
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وأوضح عيل حمدان ممثل حركة «أمل» ،أنه «علينا أن نستكمل الخطوة التي بدأناها
بحوار وطني جامع وتويع هذا الحوار لنسلم هذا البلد وطناً حراً سيداً عزيزاً ومننع
انقضاض ارسائيل عىل هذا الكيان».
وبعد الندوة و ّقع ممثلو االحزاب الوثيقة املشرتكة» ،التي دعت إىل «إدانة اإلرهاب
التكفريي ،والتمسك بجوهر الديانتني املسيحية واالسالمية .والتمسك باتفاق الطائف
الوثيقة الدستورية التي أكدت مامرسة الرشاكة املتوازنة والحقيقية بني جميع الطوائف
يف صناعة القرار الوطني وتصحيح الخلل عىل مستوى الحكم واالدارة وإعادة التوازن يف
الرشاكة السياسية .وانتظام العمل بني املؤسسات الدستورية ومعالجة ّأي خلل يؤدي
إىل تعطيل إحداها ويف مق ّدمها رئاسة الجمهورية .وإعادة تكوين السلطة وبنائها عىل
أساس الرشاطة والعدالة من خالل إصدار قانون عرصي لالنتخابات النيابية يعكس صحة
نص عليها الدستور».
التمثيل وعدالته .وتفعيل املناصفة التي ّ
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ندوة للرابطة المارونية عن ال�شراكة :التم ّ�سك بالطائف
�صدى البلد

نظمت اللجنة السياسية يف الرابطة املارونية ندوة بعنوان "الرشاكة الوطنية سبيل إىل
تحصني الدولة ونبذ التطرف" يف فندق مرتوبوليتان يف سن الفيل ،شارك فيها وزير الثقافة
رميون عريجي ،ممث ًال تيار "املردة" .النائب أنطوان زهرا ممث ًال حزب "القوات اللبناين" .النائب
ابراهيم كنعان ممث ًال "التيار الوطني الح ّر" .النائب جامل الج ّراح ممث ًال تيار "املستقبل".
النائب إييل ماروين ممث ًال حزب "الكتائب"  .محمود قامطي ممث ًال "حزب الله" .املستشار
عيل حمدان ممثال حركة "أمل" ورامي الريس ممث ًال الحزب التقدمي االشرتايك.
أيب اللمع
وتحدث رئيس الرابطة املارونية النقيب سمري أيب اللمع ملقياً كلمة االفتتاح ،بعد ذلك
بدأت الندوة التي أدارها املستشار االعالمي السابق لرئاسة الجمهورية رفيق شالال.
عريجي
ثم ألقى الوزير عريجي كلمة .عرض فيها "لرؤية تيار املردة حالل الطروحات الوطنية،
والتي تتلخص أوال برضورة وضع رؤية اسرتاتيجية بني القوى املسيحية لتحصني وجودهم
يف لبنان وتفعيل دورهم فيه ،تستند بشكل أسايس إىل تفاهم ثابت وعميق مع الرشيك
اآلخر يؤ ّكد الدميومة امليثاقية لتكوين السلطة يف لبنان .عىل أن تبقى لكافة القوى
واالحزاب املسيحية حرية العمل السيايس .حفاظاً عىل غنى التنوع املسيحي وتفادياً
للوقوع يف تجربة الحزب الواحد.
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زهرا
وأكد زهرا أن "اتفاق الطائف واالعرتاف بنهائية الكيان هام عنوانان أساسيان لحياتنا
الوطنية .بعدما اختربت كل االطراف اللبنانية عقم أي طرف خارج إطار الوحدة الوطنية
والرشاكة الوطنية واستحالة مامرسة أي غلبة لفريق عىل اآلخرين .ألنه سينتهي بكارثة
وكنية ورمبا بحروب أهلية متجددة".
ورأى أنه "ال ميكن أن تستقيم االمور إال بدءاً برأس الدولة بعدم القبول بالشغور يف
رئاسة الجمهورية ،فال ميكن لهذا الجسد أي الدولة اللبنانية واملؤسسات الدستورية أن
يعيش من دون رأس".
قامطي
وتطرق قامطي يف كلمته إألى "مفهوم الوطن وحاميته من خالل الشعب والجيش
واملقاومة وإىل الدولة والنظام السيايس واملشاركة" .ناق ًال بذلك وجهة نظر حزب الله يف
هذا اإلطار .فرأى أن "من أهم الرشوط لقيام وطن واستمراره أن تكون له دولة عادلة
وقادرة وقويةونظام سيايس ميثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته إىل العدالة والحرية واالمن
واالستقراروالرفاه والكرامة .وهذا ما ينشده كل اللبنانيني ويعملون من أجل تحقيقه
ونحن منهم وأن تتحقق املشاركة الوطنية الواسعة من جميع رشائحه السياسية والدينية
واالجتامعية".
الريس
ورأس الريس أن "ال بد من العودة إىل مرشوع الدولة يف الوقت الذي تنهار فيه
الكيانات والدول وتسقط الحدود الجغرافية .وذلك من خالل التمسك بالطائف ورضورة
العودة رسيعاً إىل احياء العمل الدستوري واملؤسسايت ،وذلك ال يكون إال من خالل
انتخاب الرئيس املسيحي املاروين خصوصاً يف هذه اللحظة التي يتهجر فيها املسيحيون
من الرشق ،ما سيعيد تكريس التجربة اللبنانية كتجربة متقدمة يف التنوع والتعددية
والعيش املشرتك".
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كنعان
والقى كنعان كلمة رأى فيها أن "الرشاكة يف املطلق ترتب حقوقاً للرشكاء وواجبات
عىل كل منهم .بحيث تتحدد هذه الحقوق والواجبات بشكل واصح وثريح يف نظام
الرشاكة".
وعدد سلسلة مطالب يف مقدمها :رئيس للجمهورية قوي يف بيئته وقادر عىل اإليفاء
بالتزامات الرئاسة الوطنية وقسمه .هو من أجل تكريس الرشاكة الوطنية الحقيقية املغيبة
منذ  24عاماً .انتخاب يؤمن املناصفة الفعلية بني الطوائف ويحقق التمثيل الصحيح
لجميع مكونات املجتمع اللبناين ،اعتامد الالمركزية االدارية واملالية املوسعة ،االلتزام
بأحكام الدستور املتعلقة باملالية العامة .وبأحكام قانون املحاسبة العمومية التي تحدد
موازنة الدولة وشموليتها .التمسك باملبادئ الكيانية املؤسسة للوطن اللبناين والتي هي
سبب وجوده وجوهر رسالته يف التسامح والتنوع والتعايش الفريد القائم عىل املشاركة
الكاملة يف الحكم".
الجراح

ثم تحدث الجراح ،فاعترب أن "أخطاراً جسيمة تهدد لبنان بكيانه واجتامعه الوطني،
وأن هناك خل ًال يف البنو االساسية للدولة .فلقد تعرث باستكامل بناء املؤسسات وبناء
الدولة الناظمة لالجتامع اللبناين بتنوعه الديني وإرثه الثقايف واملحافظة عىل أيقوناته
الوطنية وأولها وأهمها املساحة الكبرية واملميزة من الحرية عىل تنوعها .من حرية الفرد
إىل حرية املعتقد وحرية التعبري .ولهذا التعثرّ أسبابه وظروفه الداخلية والخارجية".
ماروين
من جهته قال ماروين أن عنوان هذه الندوة "الرشاكة الوطنية سبيل إىل تحصني الدولة
ونبذ التطرف" هو "وحده الكفيل بإيجاد الحلو ألخطار قادمة ولبقاء لبنان بلداً منوذجياً
وإلعادة تفعيل مؤسساته وبنائها .والرشاكة هي التوازن بني الجميع وإرشاك الجميع حتى
ال يسبب قهر فئة سبي ًال إىل تطرفها كام حصل يف املايض وكام يحصل اليوم".
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وشدد عىل أن "الطريق األول الذي علينا سلوكه هو الوحدة الحقيقية لبناء الدولة أوالً
ثم تحصينها من الفنت والتطرف".
حمدان
بدوره قال حمدان" :ان تلبية الدعوة هي فعل إميان لدى حركة أمل يف إطار السعي
والبحث للخروج من هذه الحلقة بالحوار واالنفتاح وتوسيع املساحة املشرتكة بني
اللبنانيني .إنطالقاً من ثابتة لدى أمل بأن لبنان وطن نهايئ لجميع أبنائه وكللت هذه
الثابتة وثيقة الوفاق والدستور".
ومتنى أن تكون املبادرة مقدمة لحوار أشمل وأوسع بني اللبنانيني للحفاظ عىل الدولة
والكيان وتعويض الفشل طوال عقود يف بناء الدولة".
وثيقة
وبعد الندوة وقع ممثلو االحزاب عىل الوثيقة املشرتكة التي تال نصها وليد خوري،
وهي بعنوان "الرشاطة الوطنية سبيل لتحصني الدولة والتصدي للتطرف".
وأكدوا متسكهم بـ "الرشاكة التي عربت عنها وثيقة الوفاق الوطني وبدولة سيدة حرة
مستقلة وبجمهورية أساسها الدستور .ترعاها القوانني وينهض مجتمعها ومؤسساتها عىل
ركائز الرشاكة الوكنية املتوازنة وعىل االعتدال واالنفتاح واالعرتاف واالحرتام املتبادل بني
املواطنني عىل تنوع انتامءاتهم الدينية والثقافية والسياسية".
التعصب
ودانوا جميع أنواع االرهاب الفكري والدموي يف أي مكان يف العامل ورفض
ّ
الديني الذي يؤدي إليه والتمسك بجوهر الديانتني املسيحية واالسالمية اللتني تقومان
عىل الدعوة إىل السالم وإقامة العدل بني البرش واحرتام حق االختالف بالرأي واملعتقد
والدين وتحريم اللجوء إىل العنف واعتبار الحوار أداة وحيدة لحل املشاكل بني االفراد
واالحزاب السياسية والجامعات التي تتشكل منها املجتمعات واألوطان".
وأعلنوا "التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التي حسمت الكثري من القضايا
الخالفية السابقة والتي أكدت عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل والتي أكدت عىل
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مامرسة الرشاكة املتوازنة والحقيقية بني جميع الطوائف يف صناعة القرار الوطني وتصحيح
الخلل الحاصل عىل مستوى الحكم واالدارة وإعادة التوازن يف الرشاكة السياسية.
 انتظام العمل بني املؤسسات الدستورية ومعالجة أي خلل يؤدي إىل تعطيل إحداهاويف مقدمها رئاسة الجمهورية.
 إعادة تكوين السلطة وبنائها عىل أساس الرشاكة والعدالة من خالل إصدار قانونعرصي لالنتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته.
 تفعيل املناصفة التي نص عليها الدستور ك ًام ونوعاً. االتفاق عىل رضورة صياغة القرارات الوطنية املتعلقة بانتظام العمل باملؤسساتالدستورية مبعظل عن التأثريات واإلمالءات الخارجية.
 التأكيد عىل حق الدولة اللبنانية صاحبة السيادة عىل جميع االرايض اللبنانيةمبؤسساتها الدستورية باللجوء إىل جميع الوسائل املعرتف بها دولياً لتحرير االرايض
اللبنانية املحتلة من قبل العدو االرسائييل.
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ندوة "الرابطة المارونية" عن ال�شراكة الوطن ّية
و ُممثلو الأحزاب وقعوا على وثيقة التم�سك بالطائف

الديار 2015/5/11 -

نظ ّمت اللجنة السياسية يف الرابطة املارونية ندوة بعنوان "الرشاكة الوطنية سبيل إىل
تحصني الدولة ونبذ التطرف" يف فندق مرتوبوليتان يف سن الفيل.
وقال رئيس الرابطة املارونية النقيب سمري أيب اللمع يف كلمة االفتتاح ،أنه "من
غري الجائز عند اللبنانيني انتظار فرقاء آخرين بل غرباء عنهم رسم اآلفاق السياسية
والدميغرافية للبنان ،ومن غري الجائز تفويض كائن من كان أن ينوب عنا يف تقرير مصرينا،
ومن غري املمكن االنتظار حتى يرتسم أمامنا رشق أوسط جديد عىل حساب وطن اسمه
"لبنان" مكرراً الدعوة إىل "انتخاب رئيس للجمهورية ،اليوم قبل الغد".
بعد ذلك ،بدأت الندوة التي أدارها املستشار االعالمي السابق لرئاسة الجمهورية
رفيق شالال الذي شدد عىل أن "االعتدال ونبذ التطرف واحرتام حرية املعتقد والفكر
والضمري هي اليوم أساس تطور املجتمعات والقيم االنسانية التي تقوم عليها ،ولطاملا كان
لبنان رائداً يف تبني هذه املبادئ وعيشها".
ثم تطرق وزير الثقافة رميون عريجي ممث ًال تيار "املردة" إىل موضوع الفراغ الرئايس،
وقال" :عىل اللبنانيني وعىل املسيحيني بشكل خاص واجب تضافر جهودهم لتأمني انتخاب
رئيس ذي شخصية قيادية يتمتع بوجود سيايس ومتثيل شعبي بالحد املقبول ،يخوالنه
تأدية الدور املطلوب عم ًال بالدستور وبروح امليثاق".
وتوجه النائب أنطوان زهرا ممث ًال حزب "القوات اللبنانية" بنداء إىل كل اللبنانيني "أن
نلتزم سلطة الدولة ومرجعيتها وأن نستمر ونواظب عىل محاولة تطبيق اتفاق الطائف
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كام ًال وعدم التفكري يف أي تعديل له قبل استكامل تطبيقه ،ألن ال ضامن الستمرار وحدة
لبنان وحرية مكوناته والرشاكة الفعلية يف ظل أي مغامرة غري محسوبة النتائج".
وتطرق محمود قامطي ممث ًال "حزب الله" إىل "مفهوم الوطن وحاميته من خالل
الشعب والجيش واملقاومة وإىل الدولة والنظام السيايس واملشاركة" ناق ًال بذلك وجهة
نظر حزب الله يف هذا اإلطار .فرأى أن "من أهم الرشوط لقيام وطن واستمراره أن تكون
له دولة قوية ونظام سيايس ميثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته إىل العدالة والحرية واالمن
واالستقرار والرفاه والكرامة ،وهذا ما ينشده كل اللبنانيني ويعملون من أجل تحقيقه.
واعترب رامي الريس ممث ًال الحزب التقدمي االشرتايك أن "التطرف ال يولد من الفراغ
بل له أسبابه وعنارص تراكمه ،وما نشهده اليوم يف سوريا كمثال حي ليس سوى الدليل
القاطع كيف أن العنف ولد ويولد التطرف ،والعنف يولد العنف ،ولبنان خرج من حرب
أهلية أكدتها هذه العالقة السببية بني العنف ووليده أي التطرف".
ورأى النائب ابراهيم كنعان ممثال "التيار الوطني الحر" أن "الرشاكة يف املطلق ترتب
حقوقاً للرشكاء وواجبات عىل كل منهم ،بحيث تتحدد هذه الحقوق والواجبات بشكل
واضح يف نظام الرشكة" داعياً "اإلتعاظ من تجربة املايض املستمر يف حارضنا من أجل
بناء عالقاتنا املستقبلية ،ولنعمل عىل إزالة هذه الهواجس بتحقيق الرشاكة الوطنية التي
وحدها تحمي الكيان وتحصن املؤسسات وتبني الدولة وتجعلنا قادرين عىل مواجهة
التحديات واألخطار الداخلية والخارجية متحدين يف الدفاع عن لبنان".
ثم قال النائب جامل الجراح ممثال تيار "املستقبل"" :أمام التحديات واألخطار ال بد لنا
جميعاً من وقفة مسؤولة تنقذ لبنان واللبنانيني وتحافظ عىل الكيان والدولة وتخفف من
تداعيات ما يجري حولنا ،وذلك عرب تجاوزنا للتناقضات الهامشية وتغليب منطق العقل
بقضايانا االساسية والجوهرية وتوحد قوى االعتدال وارساء مفاهيم السالم وقبول اآلخر
وتحييد لبنان عن رصاعات املنطقة".
من جهته ،أكد النائب إييل ماروين ممث ًال حزب "الكتائب" أن "التنوع الطائفي يف
لبنان هو مصدر غنى ،ووحدة هذا التنوع مصدر القوة ،قوة الوطن وقوة املواطن ،وهي
وحدها تصون االرض والشعب وتقيض عىل التطرف وتقودنا إىل االنتصار.
بدوره ،قال املستشار عيل حمدان ممث ًال حركة "أمل"" :أن أموراً طارئة تختزل ما نعيشه:
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الفراغ الرئايس والنزوح ،أما أزمة الفشل يف بناء الدولة فيتحمل مسؤوليتها الجميع ،علينا
أن نعترب من تجارب اآلخرين ،ليس املطلوب أن نخرتع صيغة جديدة ،لدينا صيغة فريدة
تتمثل بالتعايش االسالمي – املسيحي".
الوثيقة
وبعد الندوة وقع ممثلو االحزاب عىل الوثيقة املشرتكة التي تال نصها وليد خوري،
وهي بعنوان "الرشاكة الوطنية سبيل لتحصني الدولة والتصدي للتطرف" ،وجاء فيها :نحن
ممثلو االحزاب السياسية اللبنانية املشاركني يف مؤمتر "الرشاكة الوطنية ونبذ التطرف"
نعلن التزامنا مببادئ الحرية والعدالة والدميقراطية واحرتام حقوق االنسان واملواطن التي
تنص عليها الرشائع املدنية ،ويف مقدمها رشعة االمم املتحدة والرشائع الدينية والسيام
منها املسيحية واالسالمية.
اننا اذ نعلن انتامءنا للبنان املتنوع ،نؤ ّكد متسكنا بالرشاكة التي عربت عنها وثيقة
الوفاق الوطني وبدولة سيدة ح ّرة مستقلة وبجمهورية أساسها الدستور ،ترعاها القوانني
وينهض مجتمعها ومؤسساتها عىل ركائز الرشاكة الوطنية وعىل االعتدال واإلنفتاح
واإلعرتاف واالحرتام املتبادل بني املواطنني.
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الرابطة المارونية ت�ؤكد ال�شراكة لتح�صين الدولة

المركزية

املركزية – أوضح مق ّرر اللجنة السياسية يف الرابطة املارونية وليد خوري أن الرابطة
ستتخذ من الوثيقة الصادرة عن ندوة االحزاب اللبنانية كتيباً توزّعه خالل استكامل
جوالتها عىل املرجعات الوطنية والروحية ،بهدف املتابعة للمساهمة يف تقريب وجهات
النظر ،واملطالبة باالرساع يف انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال يف حديث لـ "املركزية" الندوة كانت جامعة ملختلف االحزاب اللبنانية تحت
سقف واحد تحقيقاً لرغبة الرابطة املارونية التي تسعى يف هذا االتجاه ،والدليل تجاوب
الجميع مع ما تضمنته الوثيقة من بنود هامة حول املشاركة يف املؤسسات الدستورية
والحكم ونبذ التطرف والعنف وما يحصل يف املنطقة".
وقال "نسعى إىل جمع الجميع يف املؤسسات الدستورية ويف الحكم لناحية وجود أي
خلل يف الصالحيات الدستورية انتجتها املامرسة منذ العام  1991لغاية اليوم ،اضافة إىل
قضية قانون االنتخاب ،وبند املقاومة وحق الدولة يف تحرير االرايض املحتلة ،وموقف
موحد مام يحصل يف املنطقة".
ّ
الوثيقة :ويف ما ييل نص الوثيقة التي تالها خوري بعنوان "الرشاكة الوطنية لتحصني
الدولة والتصدي للتطرف" يف ندوة للرابطة املارونية ،جاء فيها "نحن ممثلو االحزاب
السياسية اللبنانية املشاركون يف مؤمتر "الرشاكة الوطنية ونبذ التطرف" نعلن التزامنا
مببادئ الحرية والعدالة والدميقراطية واحرتام حقوق االنسان واملواطن التي تنص عليها
الرشائع املدنية ،ويف مقدمها رشعة االمم املتحدة والرشائع الدينية وال سيام منها املسيحية
واالسالمية.
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املوحد واملتن ّوع ،نؤ ّكد متسكنا بالرشاكة التي عربت
اننا اذ نعلن انتامءها للبنان ّ
عنها وثيقة الوفاق الوطني وبدولة سيدة حرة مستقلة وبجمهورية أساسها الدستور،
ترعاها القوانني وينهض مجتمعها ومؤسساتها عىل ركائز الرشاكة الوطنية وعىل االعتدال
واالنفتاح واالعرتاف واالحرتام املتبادل بني املواطنني عىل تنوع انتامءاتهم الدينية والثقافية
والسياسية.
ان تجديد االلتزام برشعة حقوق االنسان وبدولة الحق واملؤسسات وبالرشاكة
وباالعتدال هو املدخل الصحيح لحامية لبنان مام تتعرض له بعض الدول واملجتمعات
ومنها املجتمعات العربية من موجة تعصب وتطرف تبلغ حد العنف الدموي ،وذلك عن
طريق تحريف الدين وتشويه جوهره واستغالله لغري غاياته النبيلة.
بناء عىل ما تقدم نؤكد عىل اآليت:
 إدانة جميع أنواع اإلرهاب الفكري والدموي يف أي مكان يف العامل ورفض التعصبالديني الذي يؤدي إليه.
 التمسك بجوهر الديانتني املسيحية واالسالمية اللتني تقومان عىل الدعوة إىل السالموإقامة العدل بني البرش.
 احرتام حق االختالف بالرأي واملعتقد والدين. تحريم اللجوء إىل العنف واعتبار الحوار أداة وحيدة لحل املشاكل بني االفرادواالحزاب السياسية والجامعات التي تتشكل منها املجتمعات واألوطان.
 صون العالقات املسيحية – االسالمية يف دول املرشق التي قامت مجتمعاتها عىلالتنوع الديني والثقايف منذ أكرث من ألفي سنة ،وهذا يعني بكل وضوح التصدي العامل
العنف واالضطهاد أو التخويف التي تتعرض لها جميع شعوب املنطقة وتؤدي إىل
هجرتهم وإىل انحسار التنوع الذي ميز دول املرشق العريب عموماً.
 ويف ما خص لبنان ،نعلن التأكيد عىل اآليت: التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التي حسمت الكثري من القضايا الخالفيةالسابقة والتي أكدت عىل عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل والتي أكدت عىل مامرسة
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الرشاكة املتوازنة والحقيقية بني جميع الطوائف يف صناعة القرار الوطني وتصحيح الخلل
الحاصل عىل مستوى الحكم واالدارة وإعادة التوازن يف الرشاكة السياسية.
انتظام العمل بني املؤسسات الدستورية ومعالجة أي خلل يؤدي إىل تعطيل إحداهاويف مقدمتها رئاسة الجمهورية.
إعادة تكوين السلطة وبنائها عىل أساس الرشاكة والعدالة من خالل إصدار قانونعرصي لالنتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته.
االتفاق عىل رضورة صياغة القرارات الوطنية املتعلقة بانتظام العمل باملؤسساتالدستورية مبعزل عن التأثريات واإلمالءات الخارجية.
التأكيد عىل حق الدولة اللبنانية صاحبة السيادة عىل جميع االرايض اللبنانيةمبؤسساتها الدستورية اللجوء إىل جميع الوسائل املعرتف بها دولياً لتحرير االرايض اللبنانية
املحتلة من قبل العدو االرسائييل.
ان التزامنا بهذه املبادئ ،الثوابت ،يؤكد عىل تضامننا يف وجه كل من يهدد مصرينا
ويشوه أدياننا ،ولن نألو جهداً يف حامية التنوع والحق يف االختالف والتمسك باالعتدال
ألن قوتنا يف اعتدالنا وضامنتنا يف رشاكتنا".
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nationales. Des propos repris par Élie Marouni, député des Kataëb,
qui a aussi appelé à une unité « plutôt qu’à un partenariat révocable
a tout moment », reprenant également les thèmes de la décentralisation, d’une loi électorale moderne, et de l’élection présidentielle imminente. Quant au conseiller du président de la Chambre Nabih Berry,
Ali Hamdane, il a affirmé avoir préféré que la table ronde donne lieu
à un dialogue plutôt qu’à des discours. « Nous savons comment construire un État. Il suffit de calquer des modèles qui ont réussi dans le
monde. C’est du dialogue national fédérateur dont nous avons besoin», a-t-il déclaré.
Parmi les personnalités présentes samedi, l’évêque Samir Mazloum représentant Mgr Raï, les anciens ministres Ziyad Baroud,
Khalil Hraoui, Edmond Rizk, Farid Haïkal el-Khazen et Joe Sarkis, les
députés Naji Gharios et Neemtallah Abi Nasr, l’ancien ministre Pierre
Daccache et des représentants de nombreux ministères, ainsi que
le bâtonnier de Beyrouth Georges Jreige, le président du syndicat
des journalistes Élias Aoun et le président de la Ligue maronite Samir
Abillama.
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formé en automne », a-t-il encore déclaré. « Le Liban peut envoyer un
message au monde entier en élisant maintenant un président chrétien
maronite qui consacre l’expérience libanaise du vivre-ensemble », a
observé Rami Rayès.
De son côté, Mahmoud Comaty a estimé que le Liban doit être
présent dans l’équation régionale et y jouer un rôle de décideur, «
pour protéger la patrie, le peuple, l’armée et la Résistance ». Affirmant
que le Hezbollah est attaché a la démocratie consensuelle et à la construction d’un État fort qui protège les libertés publiques et le territoire,
et qui soit doté d’une armée forte, il a appelé à la décentralisation
administrative et au dialogue, « seul moyen d’aboutir au partenariat ».
Des politiciens qui se taclent
Assis entre les représentants du courant du Futur et du Hezbollah,
Ibrahim Kanaan, député du CPL, et son collègue Antoine Zahra n’ont
pas manqué de mulitplier les bons mots à ce sujet. « Nous allons nous
retrouver au beau milieu du Futur et du Hezbollah avec ce dialogue
FL-CPL », a dit M. Zahra. « Espérons que le dialogue CPL-FL permettra à nouveau de réunir les Libanais », a renchéri Ibrahim Kanaan, qui
a déploré l’absence d’une vision entre les différentes composantes
libanaises, nécessaire, selon lui, au partenariat national. « L’appel
du CPL à l’élection d’un président fort, à l’adoption d’une nouvelle loi
électorale, à l’application de la décentralisation administrative, au refus de la prorogation des mandats des chefs sécuritaires et des députés s’inscrit dans l’esprit du respect de ce partenariat », a-t-il affirmé,
dénonçant « l’exploitation abusive de la démocratie consensuelle, et
la paralysie de la Constitution et des institutions à des fins personnelles ou sectaires ».
Pour sa part, Jamal Jarrah, du bloc parlementaire du Futur, s’est
contenté de dénoncer le fait que « certaines parties aient choisi de
rester en dehors de la patrie, aux dépens de la patrie », en allusion
au Hezbollah, avant d’appeler ces dernières a des prises de position
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veulent savoir ce que les partis politiques font pour sauvegarder ce
partenariat », a ainsi déclaré le journaliste Rafic Chelala, modérateur
de la table ronde, au début de la rencontre qui a duré plus de trois
heures et au cours de laquelle chaque intervenant a exposé la vision
de son parti concernant le thème du document, que chacun a compris
à sa manière.
Représentant les Marada, le ministre de la Culture, Rony Araigi,
s’est surtout penché sur les problèmes auxquels les chrétiens d’Orient
sont confrontés en raison du « chaos créatif, conséquence d’un jeu
des nations ». M. Araigi a insisté sur le rôle joué par les chrétiens
du Liban à travers l’histoire, « des intellectuels qui ont fait évoluer la
langue arabe, repoussé la menace de l’imposition de la langue turque,
et participé à l’évolution des régimes politiques à travers l’exploration
d’idées comme la laïcité, le nationalisme arabe, le socialisme et le
marxisme ». « Le Liban est le dernier bastion chrétien en Orient », a-til dit. Il a aussi mis l’accent sur l’importance d’élaborer une vision stratégique entre les partis chrétiens, tout en préservant leurs différences en politique, et l’attachement à la parité et à Taëf « malgré ses
quelques lacunes ». Le ministre a en outre jugé nécessaire d’élaborer
une loi électorale et d’appliquer la décentralisation administrative «
pour barrer à jamais la voie à toute proposition de fédéralisme ». «
L’absence d’un président a mis en relief l’importance du rôle de cette
institution », a-t-il enfin dit.
Parité, loi électorale moderne, accord de Taëf et souveraineté de
l’État, autant de thèmes développés par Rami Rayès, représentant
le PSP, et le député des FL Antoine Zahra. Ils ont tous deux affirmé
que l’exercice politique a montré qu’aucune partie ne peut gouverner
seule au Liban et réitéré leur attachement à la déclaration de Baabda.
S’interrogeant sur le point de savoir pourquoi les députés n’ont toujours pas élu un président, M. Zahra a appelé au respect du document
signé. « Nous n’avons pas oublié que n’ont été respectées ni les décisions de la conférence de dialogue ni la déclaration de Baabda qui est
très importante à l’heure du printemps arabe qui s’est peut-être trans104

unies », commence le texte. « Nous annonçons notre appartenance à
un Liban uni et pluraliste, et réitérons notre attachement au partenariat
prévu dans le document d’entente nationale, (...) et au respect mutuel
entre les citoyens, quelles que soient leurs différences religieuses,
culturelles et politiques. L’attachement à l’État, à la Charte des droits
de l’homme, aux institutions, au partenariat et à la modération est la
voie correcte pour protéger le Liban de la vague d’extrémisme et de
fanatisme violente qui déforme les religions et frappe certains pays et
sociétés, dont des sociétés arabes », poursuit le document.
Après avoir rejeté « toute forme de terrorisme intellectuel ou physique, tout genre d’extrémisme religieux et toute expression de violence», et plaidé en faveur du respect de la liberté de religion et
d’opinion, du dialogue et de la sauvegarde des relations islamo-chrétiennes en Orient, les signataires assurent leur attachement à l’accord
de Taëf « qui a consacré le partenariat équilibré entre les composantes
du pays ». Ils se disent en faveur du « règlement de toute anomalie
paralysant les institutions, notamment la présidence de la République», soulignent la nécessité d’élaborer une loi électorale « moderne
qui assure une représentativité juste », plaident pour « la dynamisation de la parité stipulée dans la Constitution » et l’adoption des décisions nationales « loin des influences extérieures ». Ils réaffirment « le
droit de l’État, souverain sur l’ensemble du territoire, de recourir à tous
les moyens pour libérer tout terrain occupé par Israël ».
Résistance ou pas résistance ?
Le texte ne mentionne pas la « Résistance », mais il semblerait
que le Hezbollah a d’abord insisté pour l’y inclure, avant d’en être dissuadé par les autres partis.
Samedi, en effet, le représentant du Hezbollah, Mahmoud Comaty,
a été le seul à mentionner la Résistance dans son discours, alors
que les autres signataires se sont plutôt penchés dans leurs allocutions sur les moyens de trouver des terrains d’entente. « Les Libanais
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Le document de partenariat national :
une seconde déclaration de Baabda ?
Béchara maroun - L’Orient le jour - 11/5/2015

Huit partis du 8 et du 14 Mars ont consenti, difficilement, à se réunir
samedi pour élaborer un document d’entente. Une initiative proposée
par la commission politique au sein de la Ligue maronite, dont le succès reste tributaire de son application.
Au terme de trois mois de laborieux pourparlers, la Ligue maronite a
réussi ce week-end un tour de force en réunissant autour d’une même
table des représentants de différents partis libanais : le Hezbollah, les
Forces libanaises (FL), le courant du Futur, le Courant patriotique libre
(CPL), le Parti socialiste progressiste (PSP), le mouvement Amal, le
parti des Marada et celui des Kataëb.
Samedi, au cours d’un séminaire organisé à l’hôtel Metropolitan, la
commission politique au sein de la Ligue a ainsi rendu public un document d’entente que tous ces partis ont signé et qui pourrait constituer,
à en croire les auteurs, « une nouvelle déclaration de Baabda ». Le
texte sera bientôt présenté au patriarche maronite Béchara Raï. Ce
document, qui a été rédigé et débattu par les partis concernés il y a
quelques semaines, s’intitule « Le partenariat national pour renforcer
l’État et contrer l’extrémisme ».
Le ton est très solennel : « Nous, représentants des partis politiques
cités, annonçons notre engagement en faveur du respect des principes de liberté, de justice, de démocratie et des droits de l’homme et du
citoyen, ceux stipulés par les chartes religieuses, chrétiennes et musulmanes, et les chartes civiques, notamment la Charte des Nations
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الفهر�س
مق ّدمة بقلم �أمين عام الرابطة المارونية المحامي فار�س �أبي ن�صر
كلمة رئي�س الرابطة المارونية النقيب �سمير �أبي اللمع
كلمة مق ّرر اللجنة ال�سيا�سية المحامي وليد خوري
كلمة ممثل تيار المردة الوزير ريمون عريجي
كلمة ممثل حزب اهلل الحاج محمود قماطي
كلمة ممثل حزب القوات اللبنانية النائب �أنطوان زهرا
كلمة ممثل الحزب التقدمي اال�شتراكي اال�ستاذ رامي الر ّي�س
كلمة ممثل التيار الوطني الح ّر النائب المحامي ابراهيم كنعان
كلمة ممثل تيار الم�ستقبل النائب جمال الج ّراح
كلمة ممثل حزب الكتائب اللبنانية النائب �إيلي ماروني
كلمة ممثل حركة �أمل الم�ست�شار علي حمدان
الوثيقة
تعليقات ال�صحف
الجمهورية
النهار
ال�سفير
الأنوار
اللواء
البناء
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