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أين الصيغة اللبنانية من ن ّيات اللبنانيني؟
حتى ال نكرر كالما قيل كثريا عن الصيغة اللبنانية وماهيتها وجوهرها،
جئنا يف هذا املقال نعرض وجهة نظر ،بعدما علمتنا التجربة انها
االنجح واالنجع لبلد كرث فيه تجار الحقائق وقل فيه رشاء الصدق.
بداية ،ما هي الصيغة اللبنانية؟ وهل تعيش اذا مل تتنفس قناعة
برضورة احرتام الرشيك وتقبل اختالفه؟ او هل يكتب لها ان تعمر اذا
مل يكن عبق الحرية ساريا يف عروقها؟ وبالتايل كيف للنيات ان تلعب
دورا يف اي صيغة يرتضيها قوم لتكون دستور حياة.
التعريف الرسيع للصيغة اللبنانية يرتكز يف اختصار شديد عىل آلية
الحكم يف هذا البلد وكيفية توزيع السلطات ،حتى تبنى الرشاكة
الفعلية وال تشعر فئة بالتهميش او االقصاء او الغنب .ومع ان تعديالت
جمة ادخلت عىل الصيغة ،منذ نشأة امليثاق اللبناين ،وتحديدا مع
دستور الطائف ،اال ان هذه التعديالت مل تستطع الخروج من رشنقة
التفسريات والتفسريات املضادة ،ما اوحى يف اكرث من مرة ويف عز
االزمات ،ان الصيغة اللبنانية باتت تحتاج اىل صيغة تحييها.
يف العودة اىل االسئلة التي طرحناها ،نشري اىل انه ما مل تتوحد مفاهيم
االفرقاء حول قناعة ثابتة راسخة صلبة ان االختالف يشكل جوهر هذا
الكيان ،بل يزيده غنى وفرادة ويرفده بقدرة عىل التطور والرقي ،لن
نتمكن من مغادرة واقعنا السيىء ،وال اخالء موقعنا الرديء ،الن اي
فئة ،ومهام حاولت منفردة ،ستبقى عاجزة عن الرسو حيث تريد،
بل قد تجعل من مخيلة االخرين ارضا خصبة لشتى انواع الظنون
والشكوك ،وتدفعها بالتايل اىل النفور ورمبا ابعد.
يف معرض النقاش ،قد يطرح سؤال عن مدى االختالف الذي يحق لنا
ان نبلغه ،بحيث ال تذهب االمور اىل الخالف والصدام .هنا جوهر
االزمة التي واكبت لبنان وما زالت .طبعا لن يتسع هذا املقال للخوض
يف هذه االشكالية وجدليتها ،لذلك تحدثنا عن النيات ،ويقودنا هذا
الكالم اىل سؤال جوهري :هل فعال كنا صادقني يوم قلنا ال رشق وال
غرب؟ وهل فعال صفت نياتنا يوم قررنا الخروج من اتون الحرب اىل

اتفاق الطائف؟ وما املقصود يف عدم التزام اتفاق الطائف ومندرجاته
وملاذا جعل بنود اساسية فيه طي النسيان؟
كل ما سبق يدفع اللبناين اىل سؤال :هل مثة قراءة واحدة التفاق
الطائف ،وهل املفاهيم واملرامي من الطائف واحدة؟ واذا مل تكن
كذلك ،فعن اي بلد نبحث ،واي دولة نريد ان نبني؟
يف كل مرة نعود اىل الصيغة ،نسأل عن نية واضعيها التي مل تكن
اطالقا التأسيس الزمات مستقبلية بل وضع حد الزمات اضعفت
الكيان ورمت باهله يف براري الضياع.
من هذا املنطلق ،يظهر لنا ان الثقة املفقودة بني اهل الحكم يستحيل
ان تع ّمر بيت االطمئنان .واذا كانت الكتل السياسية قد ارتضت
لنفسها ان تتعايش يف ظل ما بات يعرف بالدميوقراطية التوافقية،
فان من موجبات ذلك العودة اىل الشورى يف ما بينها ،واال عد عكس
ذلك خدعة تستجلب اكرب قدر من "الرشكاء" لتغطية اجندة خاصة
والباسها عباءة املباركة ،ويف ذلك سوء نية من دون شك.
الحديث هنا عن النية ليس من باب الوعظ ال سمح الله وال من
باب ادعاء الزهد ،بل الن مسريتنا الدولتية ،بحلوها النادر ومرها
القاهر ،تظهر ان ما كان يخفيه االطراف بعضهم لبعض ،او يضمره،
كان هو نواة الرصاع املستقبيل ،بعد حقبات االقتتال السيايس او حتى
العسكري.
الركيزة الثانية يف صيغتنا هي الحرية .فلبنان بلد الرسالة والعيش
املشرتك يفقد مغزى وجوده ان مست حرية ابنائه ،وهذا ال نقاش
فيه .لكن هل نعي كلنا مفهوم الحرية؟ وهل نجعل النفسنا رادعا
منطقيا اخالقيا ،حتى ال نطلق العنان لحرية تقفز فوق كرامة االخرين،
او تدوس مقدساتهم ،او تزدري شعائرهم ،او تستهني بشهدائهم ،او
تستخف بهواجسهم؟
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عن الحوار بني اللبنانيني
تعترب االزمات جزءا ال يتجزأ من الحياة السياسية يف املجتمعات
املتعددة .بالتايل ،فان تاريخ لبنان املتأرجح بني نزاعات وتسويات
شكلت معا حالة استقرار عىل حافة الهاوية ،وعكست املأزق املستمر
بني الجامعات الطائفية واملذهبية املكونة للمجتمع .فاالنقسام
الطائفي كرس ،ومنذ االستقالل ،طائفية النظام السيايس ،ووضع
لبنان يف دائرة االستهداف االقليمي والدويل .فالطوائف يف تناحرها
الدائم للتسلط ،امنا ترشع االبواب امام التدخل االجنبي يف الشؤون
الداخلية ،وتضع لبنان ،وبشكل دائم ،امام ازمات كربى ال ميكن
لنظامه السيايس ،بطبيعته الهشة ،معالجتها .ففي كلمته االخرية اىل
اللبنانيني يف مناسبة اعالن دولة لبنان الكبري ،قال فخامة الرئيس
العامد ميشال عون" :علموا االجيال الطالعة كيف ان الطائفية هي
مرض مدمر ،يستعملها اعداء الوطن كلام ارادوا رضبه فينفذون من
خاللها اىل مجتمعنا ،يفتتونه ويصبح اهلنا وقودا لالقتتال الداخيل
الذي يخلف يف كل مرة جراحا وندوبا ال تشفى بسهولة".
لقد دلت ازمات لبنان املتكررة عىل ان النهج التوافقي للحكم مل يؤد
اىل السالم الدائم :فال استقاللية الدولة قد متت ،وال التآخي والتآلف
بني املواطنني قد متا ،وال رضيت جميع الفئات ،الن التوافقية قد
بنيت عىل فكرة تكريس الفئوية ،وعىل فكرة املساومة ،والتوازن بني
الطوائف املتنافرة املتضاربة االتجاهات.
هذا يعني ان املساومة التي اخرتعتها التوافقية تحافظ عىل الفرقة
املجتمعية وتعممها .مبعنى اكرث دقة ،ان التوافقية توفر للطوائف
املتعاقدة رشوط سلم اهلية وهدنة دامئة ليتمكنوا خاللها من
مراجعة نقدية عقالنية لتفادي دورة عنف جديدة .وعىل اللبنانيني
االقرار بهذه الحقيقة ،كدافع لتطوير نظامهم السيايس.
هذا النظام لن يتطور اال عرب الحوار ،البديل االفضل من استمرار
االزمة الوطنية .لكن نجاح هذا الحوار ينبغي ان يعتمد عىل تحقيق
ثالثة رشوط اساسية:
 1ـ مشاركة االطراف ذوي الحيثية السياسية والشعبية والوطنية.

 2ـ الشفافية والرصاحة ،وتغليب املصلحة الوطنية عىل اي مصلحة
اخرى ،وذلك استنادا اىل ارادة ذاتية وقرار لبناين حر وملتزم.
 3ـ ان يشمل الحوار كل القضايا ذات الطابع الوطني والتي تقتيض
التوافق العام.
اننا نعترب هذا التوجه مسألة جوهرية اىل حد ان حياة لبنان تستند
اىل قدرة اللبنانيني يف املحافظة عىل الحوار الذي يجب ان يبنى عىل
التفاهامت التالية:
 1ـ النظر اىل الحوار كعملية طويلة االمد .فدولة يف ظروف شبه
ظروف لبنان ال تستطيع ان تصل واقعيا اىل نتائج ضمن الحوار
الوطني يف غضون اشهر قليلة فقط.
 2ـ ان ال تقترص عملية الحوار الوطني عىل عدد من السياسيني،
بل ان تشارك فيه النقابات واالحزاب والقطاع الخاص ومؤسسات
املجتمع املدين.
 3ـ ان ال ينحرص الحوار يف املسائل االسرتاتيجية ،بل ان تتوسع املناقشات،
لتشمل كل سياسات القضايا الوطنية االخرى ،كقضايا املساواة بني الرجل
واملرأة ،ودعم الشباب ،وقضايا البيئة ،والترسب املدريس...
عىل اللبنانيني ان يسلموا بأنهم وحدهم قادرون عىل وضع حد
ملعاناتهم ،وعليهم ان يدركوا ان ثقافة االعتدال ،وضبط النفس،
والالعنف ،هي مفاتيح الوالدة الجديدة للبنان.
بكالم آخر ،اذا مل يؤخذ الحوار الوطني يف االعتبار كصيغة اختيارية
لحل ازمات لبنان املتكررة واملتعددة البعد ،ويصبح حقيقة واقعية،
فان لبنان ،ذلك الجامل املجنون ،سيبقى ويالالسف مجنونا.
ويبقى االمل يف ما كتبه املطران انطوان حميد موراين عام :1994
"اذا كانت ازمات لبنان هي دامئا ازمات هوية ،فهذا يعني ان لبنان
ليس واقعا قامئا يف ذاته ،بل هو مهمة ،وهذا يعني ان عليه ان يخلق
دامئا مربرات وجوده .انه بالتايل بلد ذو رسالة".
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