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"اللقاء الوطني" في بعبدا ش ّرع باب الحوار:
تطبيق الدستور وحماية األمن والسلم األهلي

اثبتت التجارب التي عاشها لبنان ان اقرص الطرق اىل الحلول ،هو الجلوس اىل طاولة واحدة والحوار حول جميع
القضايا وعدم ترك االمور عىل غاربها حتى تستفحل ،ثم ننتظر الخارج ،القريب منه او البعيد ،يك يتدخل ويجمع
اللبنانيني لصياغة تسوية او اتفاق رضورة ،بعدما تكون االوضاع انحدرت اىل مهاو خطرية

االحداث الخطرية التي شهدها لبنان يف غري
منطقة يف الشهر املايض ،وكادت يف محطات عدة
ان تذهب بالبالد اىل اعادة انتاج رصاعات خربها
اللبنانيون طيلة خمسة عرش عاما من النصف
الثاين من القرن املايض ،دفعت رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون ،من موقعه الدستوري
الجامع ،هو املؤمتن عىل الدستور ووحدة الوطن
والشعب واملؤسسات ،اىل لقاء وطني جامع يف
القرص الجمهوري ،دعا اليه كل القيادات الرسمية
والسياسية والنيابية والحزبية .وارص عىل عقد
اللقاء مبن حرض ،عىل الرغم من اعالن البعض
عدم تلبية الدعوة العتبارات تم االعالن عنها يف
بيانات ومواقف سبقت اللقاء .لكن ذلك مل يلغ
اهمية ما صدر عن اللقاء من بيان جامع ،شكل
خارطة طريق واضحة للخروج من االزمة املتشعبة
التي يقع لبنان تحت عبئها.
يف قراءة الهمية انعقاد اللقاء وما صدر عنه،
ال بد من التوقف عند تركيز رئيس الجمهورية
عىل االمن ،وجعل الجميع يجمعون عىل رضورة
املحافظة عىل االمن واالستقرار والسلم االهيل،
كونها املرتكزات للثوابت الوطنية لحامية لبنان.
يف نتيجة اللقاء فتح الباب امام نقاش كل املواضيع
االساسية يف البلد ،ولعل ابرزها "التطوير الواجب
اعتامده يف نظامنا السيايس ليكون اكرث قابلية
للحياة واالنتاج ،وذلك يف اطار تطبيق الدستور
وتطويره لناحية سد الثغر فيه وتنفيذ ما مل يتحقق
من وثيقة الوفاق الوطني" .هذا االمر حصل يف
غياب الذين قاطعوا ،ما يعني ان الرئيس عون
مرص عىل فتح الحوار يف املستقبل القريب عىل
مواضيع اساسية يف البلد النه "يرى فيه السبيل
الوحيد لتطوير النظام ،سواء كانت املعارضة او
مل تكن".
بالتايل ،مل تنته االمور مع انتهاء اللقاء .اذ ان رئيس
الجمهورية يتابع يوميا ردود الفعل عىل "اللقاء
الوطني" واملواقف التي صدرت عنه ،والتي اتت

مثابة تأكيد من الحارضين عىل اهمية املحافظة
عىل االستقرار يف البالد ،ومنع الفتنة من ان تخرق
صفوف اللبنانيني من جديد .فاللقاء الذي فتح بابا
واسعا للحوار بني اللبنانيني يف املواضيع االساسية
التي تشغل بالهم راهنا ،لن ينتهي عند صدور
البيان والتأكيد عىل الثوابت الوطنية ،بل سوف
يستمر بشكل او باخر للولوج اىل معالجة املواضيع
التي وردت يف الفقرة الخامسة من البيان ،واهمها
تطوير النظام وفق االسس التي يتوافق عليها
اللبنانيون من خالل الحوار الذي سوف يستمر
من خالل مبادرات رئاسية متنوعة.
من هنا ،فان ردود الفعل السلبية تجاه لقاء بعبدا
ليس لها ما يربرها ،وكان حري بالذين قاطعوا ان
يشاركوا ويبدوا مالحظاتهم ويطرحوا اراءهم،
السيام وان النقاط التي وردت يف البيان الختامي
ليست من النقاط الخالفية ،بل هي موضع اجامع
لبناين .
كام ان اثارة الوضع االمني يف لقاء اراده رئيس
الجمهورية وطنيا ،هو خطوة استباقية رضورية يف
ضوء ما شهدته البالد خالل االسابيع املاضية يف
تظاهرات بريوت وطرابلس وعند خطوط التامس
السيئة الذكر بني محلتي الشياح وعني الرمانة،
السيام وان التقارير التي صدرت عن االجهزة
االمنية ال تزال تورد معلومات عن مسائل امنية
دقيقة يقتيض التحرك رسيعا لتطويقها ومنع
تفاعلها ،النه ثبت وجود جهات تعمل عىل االخالل
بالسلم االهيل .لذا ،ال شك يف ان ما يحصل حاليا
يدعو اىل مقاربة وطنية تحصن الساحة الداخلية
ومتنع اي اخرتاقات .
من هنا ،فان الباب الذي فتحه رئيس الجمهورية
للحوار لن يقفل بسهولة ،ألن هناك تصميام عىل
امليض فيه بالتوازي مع املعالجات القامئة لالوضاع
االقتصادية واملالية املرتدية يف البالد ،ولن تكون
هناك معالجة لوضع ما عىل حساب وضع آخر،
مع االخذ يف االعتبار رضورة االرساع يف التعاطي

مع امللفني االقتصادي واملايل ،نظرا اىل دقتهام
واتصالهام مبارشة بالحياة اليومية للبنانيني.
كذلك مثة حرص عىل عدم التعليق عىل بعض
املواقف التي تعاطت بسلبية مع لقاء بعبدا،
الن الظرف الراهن يتطلب تجاوزا للحسابات
الضيقة واعتبارات املصالح الشخصية ،بل يفرتض
باملعرتضني ان يساهموا يف كل عمل ايجايب يصب
يف النهاية يف مصلحة االستقرار والوحدة الوطنية،
ألن اي خلل يف مسرية السلم االهيل يعرض
الجميع للخطر ولن يستثني فريقا من دون آخر .
اما ابرز ما خلص اليه املجتمعون يف "اللقاء
الوطني" ،فهو انهم ناقشوا االوضاع العامة يف
البالد ،السيام الوضع االمني بعد التطورات التي
حصلت يف شهر حزيران املايض يف كل من بريوت
وطرابلس ،واجمعوا عىل االيت:
"اوال :ان االستقرار االمني هو اساس ال بل رشط
لالستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي واملايل
والنقدي .اما التصدي للفتنة وللشحن الطائفي
واملذهبي ،تحضريا للفوىض ،فهو مسؤولية جامعية
تتشارك فيها جميع عنارص املجتمع ومكوناته
السياسية.
بناء عليه ،يدعو املجتمعون اىل وقف جميع انواع
الحمالت التحريضية التي من شأنها اثارة الفتنة
وتهديد السلم االهيل وزعزعة االستقرار االمني
الداخيل الذي تحقق بفعل وعي املسؤولني عن
مقدرات البالد وجهود القوى العسكرية واالمنية،
وتصديهم استباقيا وميدانيا ،لالرهاب وخالياه
وفكره االلغايئ.
ثانيا :ان حرية التعبري مصانة يف مقدمة الدستور
ومتنه ،عىل ان متارس هذه الحرية بحدود القانون
الذي يجرم الشتيمة والتحقري واملس بالكرامات
وسائر الحريات الشخصية .ان الحرية سقفها
الحقيقة وال حد لها سوى حرية االخر واحرتام
القانون.
ثالثا :ال تستقيم الحياة الدميوقراطية يف نظامنا

انعقاد "اللقاء الوطني" يف قرص بعبدا.

الدستوري الربملاين من دون وجود املعارضة السيام
منها الربملانية ،وحق التظاهر والتعبري يصونه
الدستور واالعالن العاملي لحقوق االنسان ،ذلك ان
الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.
لكن املعارضة العنفية التي تقطع اوصال الوطن
وتواصل ابنائه ،وتلحق الرضر باملمتلكات العامة
والخاصة ال تندرج يف خانة املعارضة الدميوقراطية
والسلمية .يف زمن االزمات الوجودية ،عىل
الحكومة واملعارضة التالقي والعمل معا النقاذ
الوطن من اي خطر يتهدده.
رابعا :مير لبنان بأزمة معقدة ومتفاقمة ،سياسية

واقتصادية ومالية واجتامعية وصحية مستجدة،
اال انها لن تتغلب عىل ارادة اللبنانيني ،ولن
يكون الشعب هو املغلوب من جرائها .نستمد
من تاريخ لبنان منظومة قيم اخالقية ووطنية
نركن اليها ونجد فيها مالذا امنا يقينا الترشذم
والتبعرث والتقاتل .هي ازمة اخطر من حرب،
ويف زمن االزمات الكربى علينا جميعا ان نرتقي
بالعمل السيايس اىل املستوى الوطني ،متجاوزين
االعتبارات والرهانات السلطوية .الشعب ال
يعادي ذاته وال يعادي وطنه ،وعلينا جميعا تحمل
املسؤوليات الناجمة عن هذه املعادلة.

اجتامع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب عىل هامش "اللقاء الوطني".

خامسا :التأسيس عىل هذا اللقاء لالنطالق من
بحث توافقي ،من دون عقد او محرمات ،بل
باعالء املصلحة الوطنية املشرتكة ،يك نعالج بروح
املسؤولية والتفاهم مفاصل الخالفات الكبرية التي
تؤجج انقساماتنا ،فنسعى معا اىل توحيد املواقف
او تقاربنا بشانها ،اقله حول املسائل الكيانية
والوجودية التي تتعلق بوحدة وطننا ودميومة
دولتنا ويندرج ضمن ذلك:
 السبل االيلة اىل معالجة االزمة االقتصاديةواملالية والنقدية وتداعياتها االجتامعية ،عرب
اعتامد مسار نهايئ لالصالحات البنيوية يف ماليتنا
العامة ،واعتامد برنامج صندوق النقد الدويل يف
حال وافقنا عىل رشوطه االصالحية لعدم تعارضها
مع مصلحتنا وسيادتنا ،وعرب مكافحة الفساد
بشكل جدي ،والتاكيد عىل حقوق املودعني وعىل
نظامنا االقتصادي الحر املنصوص عنه يف دستورنا
وجعله منتجا.
 التطوير الواجب اعتامده يف نظامنا السيايسليكون اكرث قابلية للحياة واالنتاج وذلك يف اطار
تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغر فيه
وتنفيذ ما مل يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني.
 املسائل االساسية التي تتعلق باملصلحة اللبنانيةالعليا لناحية التاكيد عىل موقع لبنان ودوره يف
محيطه والعامل كجرس عبور بني الرشق والغرب
ومكان تالق لالديان واملعتقدات ،وتداعيات كل
ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر
عىل هويته العربية وعىل موقعه الجامع ،كقانون
قيرص ومسألة النزوح والتوطني وعملية اعدام
القضية الفلسطينية ،مبا لها من تأثريات تدمريية
عىل النموذج اللبناين وتفاعله مع محيطه.
كل هذه املندرجات ،تؤكد مبا ال يقبل مجاال
لالمتناع عن املشاركة يف معركة تحصني لبنان،
ان السبيل الوحيد ملعالجة امللفات الداخلية هو
الحوار من ضمن املؤسسات الدستورية .من
خالل ارصار رئيس الجمهورية الذي هو رئيس
كل املؤسسات عىل امليض بال هوادة يف فتح الباب
واسعا جدا الدخال الجميع اىل الحوار ليكونوا رشكاء
يف تثبيت املرتكزات وتطوير عنارص القوة ،انطالقا
من استكامل تطبيق كامل بنود الدستور ،وعدم
التلكؤ عن سد الثغر بروح من املسؤولية الوطنية
والرشاكة يف القرار ،وباب الحوار فتح ليستمر
مرشعا حتى الوصول اىل الهدف االساس حامية
لبنان والحفاظ عىل شعبه وتطوير مؤسساته".
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