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ثم  تون�س،  من  بد�أت  عربيٍة  �شبابيٍة  حركاٍت  ر  تفُجّ  2011 �لعام  �شهد 

�لأنظمة  ذ�ت  �لبلد�ن  يف  وبخا�ّشٍة  �لعربي  �لوطن  �أنحاء  �شائر  يف  �نت�رشت 

من  متطاولٍة  عقودٍ  مدى  على  �شعوبُها  عانت  �لتي  و�لأمنية  �لع�شكرية 

�ل�شتبد�د �ل�شلطوي، و�لعتد�ء على �حلريات �لعامة و�لفردية، و�فتقرت �إىل 

متيزت  وقد  وحقوقه.  �لإن�شان  كر�مة  و�حرت�م  لل�شلطة،  �ل�شلمي  �لتد�ول 

تلك �حلركات باأربع ميز�ٍت رئي�شية: �شخامة �جلمهور �مل�شارك، وتنوع فئاته، 

رغم  التحرك  �ِسلمية  على  والإ�رصار  الثائرين،  اأو�ساط  يف  ال�سباب  وغلبة 

�حلرية  و�أهد�ف  �شعار�ت  على  و�لجتماع  �لأول،  �ليوم  منذ  للقمع  �لتعر�س 

�ملدنية. و�لدولة  و�لعد�لة،  و�لتعددية  و�لدميقر�طية  و�لكر�مة 

وىل، لقيت تلك �لتحركات �ل�شبابية و�ل�شعبية ��شتجابًة 
ُ
ومنذ �لأ�شابيع �لأ

م�سارق  يف  كما  امل�ستقبل،  تيار  وجمهور  اللبنانيني  اأو�ساط  يف  عميقًة 

�لفظيع  �لتاأزُّم  �إىل  ذلك  ويرجع  و�شع. 
َ
�لأ و�لعاَل  ومغاربه  �لعربي  �لوطن 

�أربعة  من  لأكرث  وطاأته  حتت  بخا�شٍة  �لعربية  جمتمعاتُنا  عا�شت  �لذي 

كادْت  �أو  و�ملنتديات  و�لبلد�ت  �ملُُدن  و�شاحاُت  �شو�رُع  خاللَها  َخلَْت  عقود، 

وعن  اآرائها  عن  التعبري  يف  حقها  من  الأمة  �سعوب  وُحرمت  اجلمهور،  من 

م�ساحلها، واأ�ساعت الإحباط، واأخمدت الأمل بامل�ستقبل لدى فئاٍت وا�سعٍة 

�لكر�مُة  و�متُهنت  �لتطرف،  مقابل  يف  �ل�شتبد�د  عليها  وُفر�س  �لنا�س،  من 

و�لعْجز  بالد�خل،  �لأمنية  و�لدولة  م  �ملنَظّ بالطغيان  و�لقومية  �لوطنيُة 

با�سم  بالنا�س  وال�ستبداد  اخلارجية،  الت  والتدُخّ واحلروب  الجتياحات  اأمام 

ح�ساب  على  وال�سفقات  التخاذُل  اأنواع  �سّتى  وممار�سة  القومية  الق�سية 

الق�سية.
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لقد ز�د يف ُعمق �إح�شا�س جمهور تيار �مل�شتقبل باأهمية �لتغيري �لذي يقودُهُ 

ال�سباُب العربي، اأنه كان مع معظم اللبنانيني قد بادر اإىل اجرتاح ربيٍع لبناين 

�أثر ��شت�شهاد �لرئي�س رفيق �حلريري، وحمل �شعار�ت  2005 على  �نطلق عام 

تعرَّ�س  كما  تعرَّ�سوا  وقد  اأي�ساً.  والعدالة  وال�ستقالل  والكرامة  احلرية 

ال�سيا�سي  والغتيال  م  املنَظّ والُعنف  لال�ست�سهاد   - الثائرون  العرب  �سباُب 

�لآن.  1943 حتى  �لعام  220 �غتيالً منذ  �إىل  و�لذي و�شلت وقائعه يف لبنان 

فما َفَلّ ذلك يف عزائمهم، ول ثناُهم عن الن�سال بالعمل والأمل، كما فعل 

نظر�وؤهم يف �شائر َمو�طن حركات �لتغيري، وما يز�لون يفعلون.

لقد وقع التغيري الذي دفعت اإليه حتركات ال�سباب العربي. ولأنه لي�س انقالباً 

�ملجتمعات  َهزَّ  فقد  �ل�شلطوية،  �لفئات  د�خل  من  ترتيبات  ول  فوق،  من 

ووعيها،  �ملجتمعات  ثقافة  يف  �لعميقة  �مل�شائل  تَنَاوََل  عنيفاً،  هّز�ً  و�لدول 

�ل�شلطة باملجتمع،  �لأخالقية، وعالقات  و�إىل �ملفاهيم  �لهوية و�لنتماء،  من 

ونوعيتها  �حلياة  م�شتوى  يف  نهو�ٌس  �إنه  �لفردية.  و�حلريات  بالدولة،  و�لدين 

ز�خرةٍ  عمليٍة  �إىل  ب�رشعٍة  ر  تطَوّ فقد  ولذلك  �لإن�شان.  و�إن�شانية  و�لكر�مة 

يف  كما  �لطبيعي،  ومن  كّلها.  �مل�شتويات  على  �لأثر  وبعيدة  �ملدى،  طويلة 

�لتغيريية  �لعمليات  من  �ملو�قُف  تختلف  �أن  �لكربى،  �لتغيري  حركات  كّل 

دول  جانب  ومن  �لعربي،  بالد�خل  �لجتماعية  �لفئات  جانب  من  �جلارية، 

الدويل.  املجتمع  يف  القرار  اأ�سحاب  جانب  من  كما  وجمتمعاتها،  اجلوار 

�لعميق  �لطابع  ذو  �لكبري  �لتغيري  هذ�  �أثار  كما  فاإنه  ذ�ته،  �ل�شياق  ويف 

العرب  بني  وبخا�سٍة  النا�س،  وت�ساُمن وم�ساركة كرثةٍ كاثرةٍ من  ا�ستح�سان 

الدينية  اجلماعات  بع�س  وهواج�َس  َقلََق  ويثري  اأثار  فاإنه  اللبنانيون(،  )ومنهم 
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امل�سالح،  اإدراك  اإىل  الفئات،  �سّتى  لدى  ا�ستناداً،  وال�سيا�سية،  والجتماعية 

اأو الآمال املحبَطة. ولأّن  واإىل جتارب املرحلة ال�سابقة، واإىل التوُقّعات املرُجّوة، 

�لتغيري وَقع بالفعل كما �شبق �لقول، ولأننا نحن جمهور تيار �مل�شتقبل جزءٌ 

منه، فاإننا راأينا �رصورة املبادرة اإىل التعبري عن الت�سامن وامل�ساركة من طريق 

يف  وعملنا  فكرنا  ُه  تُوِجّ التي  والأ�سا�سية  الكربى  هات  التوُجّ تت�سمن  وثيقٍة 

هذه �ملرحلة �لتاريخية من حياة �أمتنا و�إن�شاننا.

وحتدياً  وُفر�سًة  جديداً  وم�ساراً  ن�سوٍج  مرحلَة  العربَيّ  التغيريَ  نعترب  اإننا 

فيه  ونحن  العربَيّ  الوطن  ي�سع  اإنه  حيث  من  ُفر�سٌة  هو  عينه.  الوقِت  يف 

اأمتنا لإقامة  ومعه، على م�سارف م�ستقبٍل جديٍد مفعٍم بطموحات �سباب 

وبخا�شٍة  �لعامة،  و�حلريات  �حلقوق  �حرت�م  قو�عد  على  �ل�شيا�شية  �لأنظمة 

يف  وال�سالح  والعدالة  الإن�سانية،  الكرامة  �سون  وكذلك  الدينية،  احلريات 

اللبنانيني على  العاّم- وهو حتٍدّ من حيث قدرتُنا نحن املواطنني  ال�ساأن  اإدارة 

ل للنهو�س �لقيمي و�لثقايف و�ل�شيا�شي، وعلى  �ملر�جعة و�لنقد، وعلى �لتاأُهّ

�شيطر  �لتي  �ل�شابقة  �ملرحلة  �آثار  من  �مل�شتنري  و�لعمل  بالتفكري  �خلروج 

و�أثارت  �ملجتمعات،  وق�ّشمت  �ملحاور،  و�شيا�شات  و�لتطرف،  �ل�شتبد�د  فيها 

اخل�سومة بني الدين والدولة، وبني املجتمعات و�سلطاتها.

اإّن الهدَف من املراجعة واملتابعة والنقد والن�سال هو التمكن من �َسون وحدةِ 

م�شار  يف  و�لدخول  �لتحولت،  زمن  يف  �إن�شاننا  وكر�مِة  وتنوِعها،  جمتمعاتِنا 

لبنان  فئات  �شائر  �لوطني مع  �مل�شتوى  ومتقدم على  و�شامٍل  عمٍل م�شرتك 

ناته �لجتماعية و�لثقافية و�ل�شيا�شية، لتمتني �لعي�س �مل�شرتك، ومكِوّ
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للنهو�س  و�لد�شتور  �لوطني  �مليثاق  ومن  منه،  �أ�شا�ٍس  على  و�لنطالق 

م�شتقبلهم،  �شنع  يف  �مل�شاركة  من  �شبابنا  ومتكني  �لعام،  بال�شاأن 

العرب.  و�سائرِ  لبنان  م�ستقبِل 

املدى،  بعيدة  دميقراطية  عمليٌة  هو  العرب،  �سبان  اأطلقه  الذي  التغيري  اإّن 

ثقافة،  اأي�ساً  اإنها  حتكم.  اأكرثيٌة  عنها  تنبثُق  انتخاباٍت  اإجراء  وتتعدى 

وم�شاو�ةٌ تاّمٌة بني �ملو�طنني، و�شوٌن للحريات �لعامة، و�حرت�م �لتنوع وحق 

�أي نوٍع كانت. �لختالف و�حلوؤول دون تفرد �لأكرثيات من 

6

العربي الربيع  آفاق  المستقبل و  تيار 

tayyar al moustakbal-backup.indd   6 3/27/12   10:31 PM



أواًل

الوطنية المسألة  في 
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ل ي�سكو لبنان من حيث املبداأ من الفتقار اإىل الدولة املدنية التعاُقدية منذ 

واإن خالطت ذاك النظاَم بع�ُس ال�سوائب. كما ل  زمن امليثاق الوطني الأول، 

ي�سكو من نق�ٍس اأو ق�سورٍ يف الولء الوطني لأبنائه. ومع ذلك، وعلى م�سارف 

اأمام عقباٍت وحتديات، وذلك  ه يبدو وطنُنا ونظاُمُه  الربيع العربي ويف ِخ�َسِمّ

لها  تعر�ست  التي  واخلطرية  الكثرية  ال�سطراب  ووجوه  لالختاللت  بالنظر 

خم�شة  عن  ناجمٌة  وهي  عقود،  �شبعة  عرب  نظاُمها  لها  وتعر�س  �لبالد، 

عو�مل:

من  �لأكرب  �لق�شم  على  �ل�شتيالء  بعد  بجو�ره  �لإ�رش�ئيلي  �لكيان  ظهور 

 .1967 1948، و�ل�شيطرة على كامل فل�شطني عام  فل�شطني عام 

ميُل هذه الطائفة اأو تلك من طوائفه الكربى يف بع�س الظروف اإىل الَغلَبة 

وال�ستئثار بالقرار يف جتاوُزٍ لأعراف النظام واآلياته. 

اتخاذ لبنان �ساحًة لل�رصاع يف اأزمنة التوتُّر من جانب اأطراٍف عربية واإقليمية 

ودولية، مما اأدى اإىل انك�ساف البالد على �ستى التدخالت اخلارجية. 

من  �أكرث  خالل  ونظاِمه  لبنان  على  �ل�شورية  �لأمنية  و�لهيمنة  �لو�شاية 

ثالثني عاماً. 

و�لدولة  �لوطن  يحمي  وطني  �شيا�شي  م�رشوع  وتطوير  �شياغة  عن  �لعجزُ 

و�لنظام.
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�ل�شعبية  بحركيته  �لعربَيّ  �لربيع  �أّن  �مل�شتقبل  تيار  يف  نحن  نر�ه  �لذي  �إّن 

�لو��شعة وفعالياته �لتغيريية �لكبرية على م�شتوى �ملنطقة �لعربية و�جلو�ر 

اخلروج  باجتاه  ونظامه،  وُمواطنيه  للبنان  كربى  ُفر�سًة  ي�سّكل  اإمنا  الإقليمي، 

مور:
ُ
من �لرهانات و�لرتهانات. ويبدو ذلك يف ثالثة �أ

و�لتعاوُن  �لدميقر�طية،  �لتحولت  حُتدثُها  �لتي  �ل�شرت�تيجية  �ملتغري�ت   .1
احلقيقُيّ والفّعال لدول اجلامعة العربية على �سّتى ال�ُسُعد، بحيث ل يعود 

جانب  من  رة  و�ملدِمّ �لتق�شيمية  الت  وللتدُخّ �ملحاور،  ل�شيا�شات  جماٌل  هناك 

�جلهات �لإقليمية و�لدولية.

بني  العالقة  ت�ستقيم  بحيث  �سورية  اجلاري يف  الدميقراطية  نحو  التحول   .2
�لبلدين على �أ�شا�س �لندية و�لتو�زُن، و�إىل ذلك �أ�شار �ملجل�س �لوطني �ل�شوري 

اإىل  اأر�سلها  التي  الت�سامنية  ر�سالته  ويف   ،2012/1/25 بتاريخ  بيانه  يف 

فيهما  حتدث  وقد  �حلريري.  رفيق  �لرئي�س  ��شت�شهاد  ذكرى  يف  �آذ�ر   14 تكتل 

عن ت�سحيٍح جذري يف العالقات بني البلدين جلهة تعديل التفاقيات، وجلهة 

وال�ِسالت  امل�سالح،  �َسون  يف  والتعاون  الت�سامن  وجلهات  احلدود،  تر�سيم 

�لطبيعية بني �ل�شعبني و�لدولتني.

3. �لو�شول �إىل �إدر�ك �للبنانيني - مبن فيهم �أهُل �ل�شتقو�ء بال�شالح - يف �لزمن 
والإ�سالمية  والعربية  الوطنية  مل�سلحتهم  وجمتمعاتهم،  للعرب  اجلديد 

بالتوجه بالإرادة اجلامعة اإىل الإ�سالح وامل�ساحلة والطائف والد�ستور. 
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�لعربية،  �لتغيري  حركات  �نطالق  عن  �لناجم  �ل�شرت�تيجي  �ملتغري  �أّن  بيد 

�إحباطاٍت  من  لقيْتُه  بعدما  ومتكينها  �للبنانية  �لوطنية  لإقد�ر  كافياً  لي�س 

ونك�شات.  بل هناك م�شوؤولياٌت على كل �جلهات �ل�شيا�شية �للبنانية للدخول 

يف غمار �لتغيري �لعربي. 

والقومي،  والوطني  املدين  الوعي  ذوي  لبنان  �سباب  على  م�سوؤوليات  وهناك 

مو� �شهاد�ٍت  ظهرو� �إمكانياٍت وُقُدر�ٍت كبريةً خالل �لربيع �للبناين، وقَدّ
َ
و�لذين �أ

جديداً،  تاريخاً  بن�سالتهم  ي�سنعون  العرب  نظراوؤهم  هم  وها  و�سهداء. 

�إ�شكالياٌت كثريةٌ، ولكنها تُخرُج من حقبة  و�أنظمًة جديدةً، تخالط م�شارها 

�لتغيريي  �ملدين  �لوعي  فاإّن  ولذ�  و�ل�شرت�تيجي.  و�ل�شيا�شي  �لأخالقي  �لتاأزُّم 

لكل �سباب لبنان مهما كان انتماوؤهم، والقائم على احلريات الفردية والعامة، 

باإعطاء  �لكفيُل  هو  و�لو�جبات،  �حلقوق  يف  �مل�شاو�ة  على  �ملبنية  و�ملو�طنة 

�لقائم  �لد�شتور  باإعطاء  وَقع  �إْن  �لكفيُل  وهو  جديدةً،  روحاً  �مل�شرتك  �لعي�س 

وطنية  اإىل  ندعو  اإننا  اأي�ساً.  جديداً  دفعاً  اللبنانية  والوطنية  املواطنة  على 

لبنانية قائمة على مفهوم دولة �ملو�طنة �لدميقر�طية، ونريد �مل�شاركة مع كل 

اللبنانيني يف بناء �سيا�سات توؤدي اإىل التخلُّ�س من الظواهر ال�سلبية للنظام، 

وتُو�ِشُل بالتدريج �إىل �لدولة �ملدنية �حلقة.
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مكونات  بني  و�لتفاهم  للتو��شل  جديد�ً  �أفقاً  �لعربي  �لربيع  يطرح 

التوتر  و�سل  اأن  بعد  وال�سيعة،  ال�سنة  بني  وبالأخ�س  العربية،  املجتمعات 

عام  بال�شالح  بريوت  �إىل  �لدخول  وعند  �لعر�ق،  يف  �لفتنة  حدود  �إىل  بينهما 

2008. ولهذا التوتُّر ثالثة اأ�سباب: خ�سو�سية الوعي املتنامي لدى الطرفني 
�سيا�سات  يف  الدخول  و  ال�سلطة.  على  وال�رصاع  خمتلفة،  لأ�سباٍب  واإْن 

بينهما،  �لتوتر  تبدد  �شيغ  �إيجاد  �إىل  يدفع  �لطالع  �لربيع  هذ�  �إّن  �ملحاور. 

و�لتالقي د�خل �أطر �شيا�شية تقوم على مبد�أ �ملو�طنة و�ل�رش�كة �لكاملة يف 

�إد�رة �حلياة �لعامة.

و�لفقهية  �لتاريخية  �مل�شائل  من  �لكثري  حول  خالفات  وجود  �أحد  ينفي  ل 

رغم �أن �مل�شرتكات بينهما �أكرب بكثري. �إنها خالفاٌت يجُب �أن تبقى يف نطاق 

خ�سو�سية كل مذهب، والتي يجب اأن حُترتم، ول ي�سُحّ ول يجوزُ ا�ستغاللُها 

فالتغيري  وحتري�سي.  �سجايل  ب�سكل  اإعالمياً  تداوُلُها  اأو  �سيا�سياً،  ا�ستغاللً 

وتقدير  املعتقد،  وحرية  بالختالف،  احلّق  مبادَئ  َن  يت�سَمّ اأن  بَُدّ  ل  العربي 

والإثنية  الدينية  نات  املكِوّ خ�سو�سيَة  حترتُم  قيٌم  وهي  والتعدد.  التنوع 

بني  للعالئق  �لناظمة  �لوطنية  �ملرجعيات  على  تخرج  ل  ولكنها  جهة،  من 

اأخرى. ال�سيا�سية من جهٍة  واحلياة  الجتماعي  والن�ساط  اجلماعات، 

�أنظمة  كِلّ  م�رشوعية  �لعربي  �لربيع  �أنهى  �ل�شيا�شي،  �مل�شتوى  على 

باملقابل  خ  ور�َشّ �لفا�شدة،  �حلكم  جماعات  عن  �لغطاء  ورفع  �ل�شتبد�د، 

كل  يف  �لدميقر�طية  �ل�رشعية  مبد�أ  �مل�شاومة  يقبل  ل  قطعي  وب�شكل 

وتنهي  طرف،  على  طرٍف  ��شتقو�ء  دون  حتوُل  مبادُئ  وهي  �لعامة.  �ل�شوؤون 
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م�سوغات تورُّم اخل�سو�سيات على ح�ساب الدولة اأو انعزالها عنها، وتقطع 

وتفر�س  وغاياته،  م�شمياته  كانت  مهما  �لدولة،  خارج  �شالح  �أي  حجة 

خالف،  اأي  ومعاجلة  لت�سوية  ح�رصيًة  مرجعيًة  والد�ستور  القانون  اعتماد 

حتول دون �للجوء �إىل �ل�شالح و�جتياحات �ملدن كما حدث عام 2008. و�لأهم 

�لولء  تقدمي  �إىل  �للبنانيني  تدفع جميع  �ملنطلقات،  فاإّن هذه  كله،  ذلك  من 

�لتح�شيدية،  و�لأيديولوجيات  و�لفرعية  �لو�فدة  �لولء�ت  على  �لوطني 

ميكن  فقط  بهذا  والدولية.  الإقليمية  املحاور  وممار�سات  �سيا�سات  وعلى 

العربي  املجال  داخل  ال�سيعية   - ال�سنية  امل�ساألة  توترات  كل  امت�سا�س 

ويف لبنان حتديد�ً، مبا يوؤكد على �جلامع يف �لنتماء �لعربي وم�رشوعية �لتنوع 

الديني والثقايف، ويقطع الطريق على اجلهات الطامعة، من خالل ت�سخيم 

اأو العرقية، بطريقة تخدم  اأو ا�ستغالل خ�سو�سيته املذهبية  خماوف طرف 

اخلا�سة. وم�ساحلها  ال�سرتاتيجية،  اأغرا�سها 

ي�شهد  �أن  ينبغي  ل  �للبناين،  �ل�شيا�شي  لالجتماع  �حلديثة  �لتجربة  ظّل  يف 

الإ�سالمية  للوحدة  منوذجاً 
ُ
اأ يبقى  اأن  ويجب  �سنياً،   - �سيعياً  �رصاعاً  لبنان 

�شيا�شيني  وقادة  دين  علماء  من  �لطرفني،  يف  �ملوؤثّرين  على  �إّن  و�لوطنية. 

ومثقفني ومفكرين، �أن يظلُّو� متم�شكني باأهد�ف �لوحدة، قادرين على منع 

م�شتمرة  مبادر�ت  من  بّد  ل  ولذ�  و�رش�عات.  خالفاٍت  �إىل  �لختالفات  حتويل 

و�أ�شكال متعددة،  �لطرفني، مب�شتويات  بني  ود�ئمة  تو��شل عميقة  وحلقات 

�للتبا�شات وتفكيك �لأزمات �ملزمنة  وتبديد  بينهما  �ملتبادلة  �لثقة  لتعميم 

اأو الطارئة، وجتنُّب خْلط الديني  واملذهبي بال�سيا�سي.
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لثـــًا ثا

المسيحية  - اإلسالمية  المسألة  في 
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وح�سارتهم  ثقافتهم  التاريخ  مدى  على  وامل�سيحيون  امل�سلمون  �سنع 

معاً  ونا�سلوا  الوطنية،  هويتهم  اأي�ساً  معاً  �ساغوا  كما  معاً،  وعي�َسهم 

كذلك لتحرير �أوطانهم �لعربية من �لحتاللت �لأجنبية، وو�جهو� معاً �أعباء 

وُمعاناة وتبِعات الت�سلُّط الذي مار�ستُه بع�ُس الأنظمة ال�سيا�سية امل�ستبدة 

وغري الر�سيدة. وما دُمنا ب�سدد تقييم اآثار وتداعيات احلراك ال�ساب على لبنان 

واملنطقة، يكون من ال�رصوري اأن نذُكر اأّن امل�سيحيني العرب كانوا يف طليعة 

املُ�سهمني يف �سناعة النه�سة العربية، ويف بلورة الهوية والنتماء العربيَّني، 

مثقفوهم  كان  فقد  وبذلك  ثقافتها.  و�إغناء  �لأمة  لغة  على  �ملحافظة  ويف 

احلديثة،  العربية  النه�سة  رواداً يف ظهور  امل�سلمني  اإىل جانب  و�سيا�سيوهم 

ورو�د�ً يف حركة �لتنوير و�لنفتاح �لعربية، ويف قيام �لدولة �لوطنية يف �مل�رشق 

العربي. وقد بدا يف منا�سباٍت عديدة، يف اأزمنة ال�رصاع على لبنان واملنطقة، 

واأّن   ، / م�سيحٌيّ اإ�سالمٌيّ اخلالُف  كاأمنا  بدا   - لبنان  اأر�س  النزاعات على  وخالل 

�إىل  �أ�شبابها  �أكرث  ترجع يف  �أنها  رَْدُمها - يف حني  �لطرفني ل ميكن  �لُهّوة بني 

بالطائف  �لوطني  �لوفاق  وثيقة  �أّن  بيد  �لطابع.  دينية  غري  خارجية  عو�مَل 

وامل�سري  الواحد،  والنتماء  امل�سرتك،  العي�س  اعتبارات  الطرفني  لدى  دت  اأَكّ

الراحل  البابا  قدا�سة  دفع  مما  اأ�سباُحه،  وانتهت  النزاع  انتهى  بحيث  الواحد، 

يوحنا بول�س �لثاين عام 1994 للقول �إّن لبنان �أكرث من وطن، �إنه ر�شالة!

ولذ� فقد �ُشِدَم كثريون منا بعد �نطالق حركات �لتغيري وو�شولها �إىل �شورية، 

من ت�رصيحات زعماء دينيني ومدنيني من خمتلف الطوائف يف لبنان و�سورية، 

ظهورُ  ذلك:  يف  م�شتندهم  وكان  وتخوفاتهم.  وهو�ج�شهم  قلقهم  عن 

اإ�سالمٍيّ مت�سّدد لبع�س هذه الثورات، وما حدث مل�سيحيي العراق بعد  وجٍه 

tayyar al moustakbal-backup.indd   15 3/27/12   10:31 PM



16

�لغزو �لأمريكي عام 2003 من اغتيالٍت ل�سخ�سياٍت دينية، وهدٍم للكنائ�س، 

م  وتقُدّ دين،  املت�سِدّ جانب  من  تخريب  من  م�رص  يف  كنائ�ُس  له  تعر�ست  وما 

هذه  ثم  بلدان.  عدة  يف  النتخابات  يف  املت�سددة   الإ�سالمية  الأحزاب  بع�س 

الهجرة الكثيفة للم�سيحيني من �سائر اأنحاء امل�رصق العربي والتي ح�سلت 

�لأنظمة  تغيري  ��شطر�بات  و�شط  تتفاقم  �أن  ويُخ�شى  �لثور�ت،  حدوث  قبل 

و�لروؤ�شاء. �إّن هذه �ملخاوَف و�لهو�ج�َس قد يكون لها ما يربرُها وهي ت�شتدعي 

قاطعة  �شيا�شية  نتائج  وترتيب  �أمرٌ،  هذ�  �أّن  بيد  و�لتفهم.  و�ملر�جعَة  �لنظرَ 

فر�س ظهورهم  �لأعظم على  �شو�دهم  فامل�شلمون يف  متاماً.  �آخر  �أمرٌ  عليها 

ول  تطرفاً  �حلديثة  �لأزمنة  يف  �أظهرو�  ما  كذلك،  باعتبارهم  �ل�شيا�شي 

�لتغيري،  مار�شو� عنفاً على �مل�شيحيني ول تعاطفو� مع �ملتطرفني. وقد وقع 

منها  عانى  منق�سية،  ا�ستبداديٍة  اأنظمٍة  على  الرهاُن  مبكاٍن  ال�رصر  فمن 

تُبنى  �لتي  و�مل�شاريع  �لتحالفات  �إّن  ثم  �لأمرَّين.  �مل�شلمون  كما  �مل�شيحيون 

على مفهوم الأقليات ل م�ستقبَل لها وهي ل تُ�سبه امل�سيحيني العرب الذين 

�لثقافة  يف  �رشكاءُ  بل  �أقليات،  �أنف�َشهم  يعتربون  ول  �مل�شلمون  يعتربهم  ل 

الأنظمة،  بع�س  انتهجته  الذي  احلماية  منطق  عن  بعيداً  وامل�سري،  والنتماء 

و�لذي كانت نتائجه �شلبية جد�ً.

�إّن �لو�قَع بالفعل �أّن �لربيع �لعربَيّ ُفر�شٌة لكّل �لفئات يف جمتمعاتنا، ولكّل 

�ُش�َس 
ُ
نات �لتاريخية �لأ�شيلة يف هذ� �ل�رشق. فقد كاد �ل�شتبد�د يُزعزُع �أ �ملكِوّ

بدون  �لأ�شا�شية  �حلقوق  يف  و�مل�شاو�ة  �ملو�طنة  ومفاهيم  �مل�شرتك،  �لعي�س 

متييزٍ بني م�سلمني وم�سيحيني. اأّما العوامل الإ�سكالية يف املوقف واملت�سلة 

و�لتعاوُن  �لهتمام  وت�شتدعي  موجودةٌ،  فاإنها  �ملت�شدد،  و�لإ�شالم  �شولية 
ُ
بالأ
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على التجاوز - والثبات والن�سال معاً يف نطاق قيم ومبادئ احلرية والكرامة 

و�ملو�طنة و�لدولة �ملدنية. فقد قامت يف �لعقود �ملا�شية- كما �شبق �لقول- 

نقي�سه.  ي�ستدعي  النقي�س  لأّن  والتطرف،  ال�ستبداد  بني  ُمتََقابلٌة  ثُنائيٌة 

اأّن  ذلك  ال�ستبداد، فلي�س معنى  التطرف ب�سقوط  تراجع  اإذا  اأنه  اإمنا ل �سَكّ 

 - الوعي  وتفاوتات  العقبات،  جتاوُز  يف   - الرهاُن  واإمنا  انتهت.  امل�سكالت  كَلّ 

على الن�سال امل�سرتك من جانب املواطنني الأحرار، وعلى احلراك املدين القوي 

اإىل  اجتاهاتهم  خمتلف  على  اجلميع  يدفع  �سوف  والذي  ال�سباب،  جانب  من 

�مل�شاركة يف بناء �ملجتمع �ل�شيا�شي �جلديد، و�إىل �لتالوؤم و�لوقوف حتت مظّلة 

�لدولة �ملدنية و�لآليات �لدميقر�طية و�حلريات �ملكفولة من �لقانون. و�إذ� كان 

- على �حلِر�ك �ملدين و�ل�رش�كة فيه بني 
ُ
�لعتمادُ �لأوُل يف ذلك - كما �شبق ذْكرُه 

�سائر املواطنني لتثبيت دولة احلرية واملواطنة، ونظام املنا�سفة بغ�ّس النظر 

�لثاين للثقة يتمّثل يف �لفكر  عد�د و�خلالفات �ل�شيا�شية؛ فاإّن �لعامل 
َ
�لأ عن 

الثورات  بعد  اأ�سدر  الذي  مب�رص،  الأزهر  �سيُخ  يقودُهُ  والذي  امل�ستنري  الديني 

�لدميقر�طية،  �لتعددية  و�لدولة  �ملدين،  باحلكم  �أولها  تتعلق  وثائق.  ثالث 

يف  وحّقها  وم�رشوعيتها  �لعربية  �لتغيري  بحركات  �لثانية  �لوثيقُة  وتتعلق 

يف  وقعت  �إذ�  و�لأنظمة  �حلكام  لتغيري  �لعنيفة  وغري  �مل�شلَّحة  غري  �لثورة 

�لال�رشعية نتيجًة للظلم و�لقمع و�ل�شتبد�د، ومْنع �حلياة �ل�شيا�شية �حلرة، 

�لأربع:  للحريات  �لثالثة  �لوثيقُة  وت�شرتُع  �ل�شلطة.  على  �ل�شلمي  و�لتد�ول 

حرية العتقاد والعبادة، وحرية الراأي والتعبري، وحرية البحث العلمي، وحرية 

الإبداع الأدبي والفني. وي�ستند الأزهر يف نه�سته هذه اإىل منظومة "�حلقوق 

العقل،  وحَقّ  احلياة،  تت�سمن حق  والتي  امل�سلمني،  الفقهاء  لدى  وامل�سالح" 

وحَقّ �لدين، وحَقّ �لكر�مة، وحَقّ �ملِْلك، و�أّن �لإ�شالم ل يقول بالدولة �لدينية. 
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�إّن يف  �لدين:  �ل�شيخ حممد مهدي �شم�س  �لر�حل  �للبناين  وقد قال �لعالّمة 

�لدولة �ملدنية �لقائمة على �ملو�طنة، �إنقاذ�ًَ للدين وللدولة معاً!

يف  تكمن  كربى  �إ�شالميٍة  مرجعيٍة  جانب  من  �لوثائق  هذه  �شدور  �أهمية  �إّن 

وظو�هر  و�لغلو،  �لتطرف  ومو�جهة  �لإ�شالمية،  �لثقافة  بتجديد  �لإ�شهام 

النه�سة  يف  مهمة  وم�سائل  ق�سايا  وهي  وال�سيا�سة.  الدين  بني  اخللط 

�لعربية �جلديدة.

على  ونعمل  ونرجو  الدينية،  الدولة  جتاوْزنا  الذين  اللبنانيني-  نحن  علينا  اإّن 

�َسوُن  فهو  الواجُب  اأّما  ور�سالة.  واجباً  الطائفية-  للدولة  جتاوُزُنا  يكتمل  اأن 

�لر�شالة،  و�أما  و�أعر�فها.  �أ�شولها  على  �لعتد�ء  ومنع  �مل�شرتك،  �لعي�س  دولة 

فهي �لعمل مع �ملحيط �لعربي على تعزيز �لعي�س �مل�شرتك بني �مل�شيحيني 

�لدينية  �حلريات  دول  �لأحر�ر،  و�ملو�طنني  �حلرة  �ملو�طنة  دول  يف  و�مل�شلمني 

و�ملدنية، ويف زمن �لتغيري بالذ�ت، لأنه زمُن �مل�شتقبل.
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رابعـــًا

العربية المسألة  في 
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التي  احل�سارية«  »العروبة  عن  احلديث  على  الأخرية  العقود  يف  كثريون  اعتاد 

املرتبطة  وللعروبة  تارةً،  القومية  للعروبة  نقي�ساً  ويعتربونها  يحّبذونها 

�لظروف.  كل  يف  و�لأمنية  �لع�شكرية  �حلكومات  ولعروبة  خرى، 
ُ
�أ تارةً  بالدين 

ولي�س  �ملتجددة  للعروبة  مقولتني  ظهور  �لثور�ت  زمن  يف  �لآن  يحدث  و�لذي 

والتي  احلالية  فالثورات  الوطنية.  والعروبة  العروبة احل�سارية  واحدة:  مقولًة 

و�لدولة  و�لكر�مة،  و�حلرية،  �ل�شلمي،  �لتحرك  و�شعار�ت:  عناوين  يف  ت�شرتك 

الدميقراطية، ل تريد اأحزاباً عقائديًة اأو حاكمة. فامل�سكلة التي يت�سدى لها 

�لقومية،  وبا�شم  �ل�شتقر�ر،  با�شم  �ل�شتبد�د  �لثائرون هي م�شكلة  �ل�شبان 

وبا�سم املمانعة - وم�سكلة �سياع امل�سالح الوطنية وتف�سي الف�ساد، ومنع 

كان  ولذلك  �مل�شاءلة.  و�نعد�م  �لعاّم  �ل�شاأن  باإد�رة  و�ل�شتئثار  �لتعبري  حرية 

بلٍد قامت فيه  ال�سباب والدميقراطية يف كّل  ارتباٌط وثيٌق بني حتركات  هناك 

بالدميقر�طية  هذه  �جلديدةُ  �لعروبُة  ترتبط  مرةٍ  فالأول  ولذ�  �ل�شبابية.  �لثورة 

�لتغيري  حركات  فمنطق  ثانية.  جهٍة  من  �لثائرين  وبالوطنيني  جهة،  من 

�َشون  يف  �مل�شكلُة  بل  �لنتماء،  يف  م�شكلة  ل  �أنه  و�ملمار�شة  �لتفكري  يف 

ال�سلمي  التداول  مبداأ  واإقرار  العاّم،  ال�ساأن  اإدارة  وتغيري  واحلقوق،  امل�سالح 

بني  امل�سَطنع  التناُق�س  من  للخروج  ال�سباب  اأجنزها  قفزةٌ  وهذه  لل�سلطة. 

ل  مرذولة،  �ملعنى  بهذ�  �لوطنيُة  تعودُ  ل  وكما  و�لقومي.  و�لوطني  �لفردي 

امل�سرتك  هي  ت�سبح  بل  �سلطوية،  اأو  نظريٍة  مبقولٍة  مرتبطًة  العروبة  تعود 

اجلديد  العتبار  هذا  وجند  النابذ.  احل�رصي  ولي�س  وامل�ستوعب،  اجلامع  الثقايف 

�إىل  للوطنية و�لقومية يف م�شارعة و�شائل �لإعالم �ملو�لية للنظام �ل�شوري، 

�تّهام �ملتظاهرين �ل�شلميني من �أجل �حلرية و�لكر�مة، باأنهم جزءٌ من �ملوؤ�مرة 

على �لنظام �لقومي �ملُمانع و�ملقاوم، و�مل�شارعة �إىل �خلروج من �لعروبة كلِّها 
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النظام  ميار�سه  الذي  الهائل  العنف  رف�س  على  اجلامعة  دول  اإجماع  ب�سبب 

�ل�شوري �حلايل �شد �شعبه.

للوطنية  جديد�ً  دَفعاً  تُعطي  �لتعبري،  �شَحّ  �إذ�  �جلديدة  �لوطنية  �لعروبة  �إّن 

اللبنانية، التي تبلورت لدى امل�سلمني يف وثيقة »الثوابت الإ�سالمية الع�رص« 

والإ�سالمية«  الوطنية  »الثوابت  ووثيقة   ،1983 عام  الفتوى  دار  عن  ال�سادرة 

فتخرج  احل�سارية«  »العروبة  اأّما   .2011 عام  اأي�ساً  الفتوى  دار  عن  ال�سادرة 

ولي�شت  ثقافٌة  �لعروبة  �أّن  لتعني  �شائد�ً  كان  �لذي  �ل�شْلبي  �ملعنى  على 

تتزايد  وعليهما  العتبارين  هذين  ويف  ديني.  اأو  اإثني  طابع  ذا  ح�رصياً  اعتقاداً 

د بني �مل�شلمني و�مل�شيحيني للحفاظ على �ل�شتقالل  �إمكانيات �للقاء و�لتوُحّ

ب من اأّي نوٍع با�سم الدين اأو با�سم القومية.  وال�سيادة، واإزالة حواجز التع�ُسّ

ما عادت الوطنيُة اللبنانية حمرَّماً ين�رص التناُق�س مع الأحا�سي�س وامل�سالح 

القومية، بل هي يف حراك ال�سبان اللبنانيني والعرب الآخرين جزءٌ ل يتجزاأ من 

هذه �لعروبة �جلديدة �أو �أنها �رشطها �لباقي و�حلامي.
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الع�رصينات  منذ  ال�سهيوينَّ  امل�رصوَع  العرب  وقاوم  الفل�سطينيون،  قاوم  لقد 

�أر�س  على  قيامه  بعد  �لإ�رش�ئيلي  �لكيان  �شَدّ  وقاتلو�  �لع�رشين.  �لقرن  من 

فل�شطني. وكانت �لعقود �لأربعة �ملا�شية بالغة �لق�شوة على �أهل فل�شطني 

و�ل�شيا�شات  �لإ�رش�ئيلي،  �لكيان  دولة  تعْملُق  ب�شبب  �لعربية،  و�أمتهم 

اجليو�س  بع�س  وحتويل  وتبعيتها،  ال�ستبداد  اأنظمة  وعْجز  الظاملة،  الدولية 

العربية  وال�سعوب  الآن،  اأّما  احلية.  وقواها  الأمة  اأجهزة قمٍع �سّد �سباب  اإىل 

ها يف �سون م�ساحلها الوطنية  نها العاّم، وحَقّ
ْ
ت�ستعيد حريتها واإدارتَها ل�ساأ

احلرية  زمُن  حمّله  ليحَلّ  ينق�سي،  والت�سييع  ال�سياع  زمن  فاإّن  والقومية، 

�لقد�س  وعا�شمتُها  �مل�شتقلة  �لفل�شطينية  �لدولة  �إقامة  زمُن  لفل�شطني، 

الإ�رصائيلي  العدو  مع  ال�رصاع  يجعل  العربي  الربيع  زمَن  اأّن  ذلك  العربية. 

اأنظمٍة قمعيٍة بل مع �سعوب حرةٍ ت�ستعيد  ياأخذ �سكل املواجهة لي�س مع 

وم�ساحلها  اإرادتها  متجاهالً  قراره  عليها  م�ستبٌد  حاكٌم  يفر�س  ول  قرارها 

فل�سطني  انت�سار  زمن  هو  العربي  الربيع  زمن  �سيكون  والقومية.  الوطنية 

كانت  لقد  امل�سري.  تقرير  وحّق  احلرية،  با�سم  وال�ستيطان،  ال�ستعمار  على 

�لتحرر  مل�رشوع  عنو�ناً  عقودٍ  �شبعة  خالل  و�أر�شاً  �شعباً  فل�شطني  ��شتعادة 

�لعربي، وهي �ليوم �لعنو�ن �لعميق للحريات �لعربية �جلديدة.
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�لنظام  مع  يتعاملو�  �أن  عقود،  ثالثة  من  �أكرث  مدى  على  �للبنانيون  �عتاد 

توّجٍه  �أو  �أّي فكرةٍ  و�لتبعية. وكانت م�رشوعية  يف �شورية من مو�قع �خلوف 

�شيا�شي تتحدد من خالل �ملوقف من �لوجود �لع�شكري �ل�شوري يف لبنان، 

العربية  القومية  »لنظام  الولء  خالل  من  تتحدد  العروبُة  كانت  كما 

�أو  �لأمرين  �لذين يخرجون على هذين  وحد« �مل�شيطر على دم�شق. وكان 
َ
�لأ

اأ�سواأ.  ما هو  اأو  الهجرة  اأو  اخلائف  ال�سمت  اإىل  وينتهون  نون،  يَُخَوّ اأحدهما 

»ملقاومٍة«  الت�سليُم  هو  ثالٌث  ركٌن  هذين  العروبة«  »رُْكني  اإىل  �سيف 
ُ
اأ ثم 

خرى!
ُ
اأ مرةً  املُمانع  ال�سوري  والنظام  الله  يف حزب  اً  تتمّثل ح�رصْ

ببيان  �لزعزعة  وبد�أت  تزول  �أن  دون  �لثالثة  �لأركان  هذه  تزعزعت  لقد 

�جلي�س  وخروج  �آذ�ر   14 حركة  بقيام  ثم   ،2000 عام  �ملو�رنة  �ملطارنة 

�حلريري.  رفيق  �لرئي�س  ��شت�شهاد  �أثر  على   2005 عام  لبنان  من  �ل�شوري 

لبنان،  من  �ل�شوري  �جلي�س  خروج  ورغم  �ملا�شية،  �ل�شبع  �ل�شنو�ت  ويف 

الدعاوى  هذه  من  خمرج  فال  وا�ستعلى،  دام  العروبة  بخيانة  التهام  فاإّن 

�لأفكار  ��شتعبدت  �لتي  �أنظمة �لطغيان  بزو�ل  �إل  �لتزويرية  و  �لإ�شتبد�دية 

العربية. ال�سعوب  و 

هي  وها  و�ل�شيادة.  و�ل�شتقالل  �حلرية  �شعار�ت  �للبناين  �لربيع  رفع  لقد 

التغيري.  حركات  زمن  يف  عامًة  عربيًة  �سعاراٍت  ت�سبح  ال�سعارات  هذه 

اأ�سوات  الرتفاع  اإىل  عادت  �سورية،  يف  النظام  على  الثورة  ن�سوب  بعد  اإمنا 

يت�سامن  اأو  ال�ستقالل،  على  يُ�رصُّ  َمْن  كِلّ  �سَدّ  والتخوين  التاآمر  ودعاوى 

�حلملة  لتلك  وكانت  �لطاغية.  حكومته  على  �ل�شوري  �ل�شعب  ثورة  مع 

على  »املوؤامرة  يف  يدخل  ال�سوري  ال�سعب  مع  يت�سامن  من  اأّن  ُحّجتان: 
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عدم  ت�ستدعي  خ�سو�سيًة  و�سورية  لبنان  بني  للعالقات  اأّن  اأو  املقاومة«، 

ي�سنُع  الذي  هو  ال�سورَيّ  ال�سعب  اأّن  �سَكّ  ول  ال�سوري.  ال�ساأن  يف  ل  التدُخّ

�أزمنة  باأ�شاليب  �ل�شوري  �ل�شاأن  يف  حقاً  لبنان  من  يتدخلون  و�لذين  ثورته، 

�لإعالم،  و�شائل  يوٍم يف  كَلّ  يُجاهرون  �لذين  �أولئك  وعهوده، هم  �ل�شتبد�د 

وعلى �لأر�س، ويف �ملحافل �لعربية و�لدولية �أنهم مع �لنظام �ل�شوري �شَدّ 

�ل�شوري! �ل�شاأن  يف  �لتدخل  عن  باأنُف�شهم  ون 
َ
يناأ �أنهم  �أو  �شعبه، 

لبنان وحريات �شعبه، ل ي�شتطيع  �أ. فالذي يقول بحريات  �إّن �حلرية ل تتجزَّ

�حلرية  �أجل  من  �لثائر  �شعبه  �شد  �ل�شوري  �لنظام  دعم  يف  �ل�شتمر�ر 

�ل�شورية على �شويٍّة �شيا�شيٍة  �للبنانية-  �لعالقات  و�لكر�مة. ولن ت�شتقّر 

يُْن�سُئ  والذي  �سورية،  الدميقراطي يف  التحول  اإذا جنح  اإلّ  وعربية  واأخالقية 

مقت�سيات  وفق  الدولتني  بني  �سويًّة  عالقًة  ويقيم  والعدالة،  احلرية  نظام 

علينا  ال�سوري  ال�سعب  حّق  فمن  امل�سرتكة.  وامل�سالح  اجلوار  ح�سن 

واأن  احلدود،  اأق�سى  اإىل  عليه  وثورته  نظامه  مع  حمنته  يف  معه  الت�ساُمُن 

�لعربي-  �لربيع  ينجزها  �لتي  و�لكر�مة  و�حلرية  �لأخوة  لعهود  مناءَ 
ُ
�أ نظَلّ 

و�لقاتل  �مل�شتبد  �ل�شوري  �لنظام  ل�شتمر�ر  �ملربر�ت  �إيجاد  عن  و�لتوقف 

بقاء  من  تكون  اأن  فينبغي  البع�ُس،  يُبديها  التي  املخاوُف  اأما  �سبيل.  باأّي 

زو�له. من  ولي�س  �ل�شتبد�د،  نظام 

اإن الربيع ال�سورَيّ الذي ن�رص يف الأجواء اأريج احلرية والكرامة امل�سمخ بدماء 

�سيكون  واآلمهم،  وُمعاناتهم  �سورية  و�سيوخ  واأطفال  و�سباب  �سابات 

كما  ونديًة،  طبيعيًة  وعالقاٍت  و��شتقاللً،  وحريًة  نظاماً  لبنان  على  خري�ً 
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ول  �ملوت  �شعار:  �شعبُها  رفع  �لتي  و�لعروبة  �لعربية  �شورية  على  خريٌ  هو 

والزبداين،  ودم�سق  ودوما  واإدلب  وحماة  وحم�س  درعا  ربيع  لي�سبح  املذلّة! 

وربيع  لبنان  ربيع  و�حدةً مع  وحدةً 

وامل�سائر. القيم  ووحدة  الأهداف،  ووحدة  النتماء،  لوحدة  العرب، 

اليوَم،  واأحرارُها  �سورية  ثوارُ  ي�سنُعُه  الذي  هو  اجلديد  العربَيّ  امل�رصق  اإّن 

اأنُف�َسُهم  احلرية،  اأجل  من  ال�ست�سهاد  و  والن�سال  بالثَبات  يُخرِجوَن  اإذ 

الكربى  الق�سايا  وتزوير  وال�ستقطاب،  ال�ستبداد  اأزمنة  من  واأمتَهم 

الأمة  اأعداء  غري  تخدم  ول  خدمت  ما  خمتلفة  بذرائَع  الكربى  واملفاهيم 

�لعربية. 
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اإّن   :)1902( ال�ستبداد«  »طبائع  كتابه:  يف  الكواكبي  الرحمن  عبد  يقول 

وها  �لإن�شان!  و�إن�شانية  و�ل�شيا�شة  و�لأخالق  للدين  ُمْف�ِشٌد  �ل�شتبد�د 

كربى  �إ�شالحيٍة  بحركٍة  يقومون  �لعربي  �لوطن  يف  �لثائرون  �شبابنا  هم 

الأنظمة  واإقامة  ال�سيا�سة،  ونِ�ساب  القيم،  �ُسلَّم  اإىل  النتظام  لإعادة 

نُح�ُسّ  �إذ  وقيادةً،  جمهور�ً  �مل�شتقبل  تيار  يف  نحن  و�إننا  �لدميقر�طية. 

واحلكم  الدميقراطَيّ  الإ�سالح  اأّن  نعرف  الكبري،  لالإجناز  والعتزاز  الفرح 

�لإ�رش�ر  �إىل  حتتاجان  وهما  �لأعباء،  وكثريتا  �ملدى،  بعيدتا  عمليتان  �لر�شيد، 

باملتابعة  اجلديد،  ل�ستقبال  ال�ستعدادُ  فاملطلوب   . والتب�رصُّ والن�سال 

اإىل  اليد  مُدّ  واملطلوب  والأخالقي.  وال�سيا�سي  الثقايف  والن�سال  والنقد 

يف  و�مل�شاو�ة  و�حلرية  �ملو�طنة  �أ�شا�س  على  وجماعاٍت  �أفر�د�ً  �لفئات  �شائر 

اأحا�سي�س وممار�سات اخلوف والُغنب  احلقوق والواجبات. واملطلوُب اخلروُج من 

والد�ستور. بالطائف  ك  التم�ُسّ واملطلوب  وال�ستقواء. 

وال�سالح.  واحل�سار  العزلة  مواجهة  يف  اللبناين  الربيع  اأمواج  تعرثت  لقد 

باجتاه اجلديد  والتغيري  �سا�سعًة للحرية  اآفاقاً  العربي يجرتح  الربيع  وها هو 

فيه.  و�لعد�لة  و�لكر�مة  �حلرية  بقيم  لبنان  �إنه يخاطب  و�ملتقدم.  و�لو�عد 

وال�ستقطاب  التبعية  من  بالتحرر  ن�سارك  واأن  ن�ستجيب  اأن  علينا  ويكون 

�حلما�شة  ��شتعادة  على  نعمل  و�أن  و�مل�شلَّحني،  بال�شالح  و�ل�شتقو�ء 

طريق  من  و�لدميقر�طية،  و�لقادرة  �حلرة  �لدولة  ولبناء  �مل�شرتك،  للعي�س 

وفعالً. قولً  اأولً  لبنان  �سعار  وممار�سة  الطائف،  تطبيق  ا�ستكمال 

�لنهائي،  ب�شكله  بعد  يتبلور  ل  �لعربي  و�لد�شتوري  �ل�شيا�شي  �لربيع  �إّن 
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فيها  �قرتن  �ل�شتبد�د  من  عقودٍ  بعد  �لنتقالية  �ملر�حل  تعانيه  ما  ويعاين 

بالظلم والقهر واخلنوع؛ لكنه �سوف ي�سل بالتاأكيد لإقامة نظاٍم  ال�ستقرار 

�شيا�شٍي يقرر �ل�شعب فيه خيار�ته بو��شطة �لقرت�ع �حلر. فالدميقر�طية م�شارٌ 

باملو�طنة  و�لقتناع  �ملنفتحة  و�ملمار�شة  �لفكري  و�لتطوير  �لتطور  طويٌل من 

لن  فاإنه  �للبناين  �لربيع  �أّما  �لقانون.  وحكم  و�مل�شاو�ة  بالتعددية  و�لعرت�ف 

والفعال من خمتلف مكونات  العاقل  باللتزام  اإلّ  ي�ستكمل نهو�سه وجتدده 

ال�سعب اللبناين بتطبيق الد�ستور اللبناين دون ا�ستن�ساب يف مواده وذلك لأّن 

الربيع العربي يفتح الباب وا�سعاً لأجواء الثقة والطماأنينة والتغيري الإيجابي، 

مبا يوؤمن للبنانيني ويف �ملدى �ملنظور فر�شة �لتفكري بكل ما هو ملح و�رشوري 

وتثبيته  ال�ستقرار  لتعميق  �سعياً  والد�ستورية،  ال�سيا�سية  ق�ساياهم  يف 

بعناوينه �ملتنوعة.

الن�ّس  عن  ف�سالً  لبنان-  يف  ال�سيا�سية  اجلماعة  اأخالد  يف  خت  تر�َسّ لقد 

�لد�شتورّي �ملُْلزِم- �ملنا�شفُة بني �مل�شيحيني و�مل�شلمني يف �لتمثيل �لت�رشيعي 

�أو هاج�ٌس عددٌيّ يف  ولن ينجح �شحٌن طائفٌيّ  وىل. 
ُ
�لأ �لفئة  و�لوز�ري ووظائف 

تغيري ما �لتزْمنا به من منا�شفٍة تو�ُفقيٍة وغري ماأزومة. و�شيظُلّ �حلو�رُ �لعاقل 

و�مل�شتنري هو �ل�شبيل لتنفيذ هذ� �للتز�م.

�أخالد  يف  ثابتًة  حقيقًة  و�لتنظيمية  �مليثاقية  ومو�ده  �لد�شتور  كان  و�إذ� 

خرى خا�ستها الفئاُت اللبنانية دون 
ُ
اأ اللبنانيني وت�رصفاتهم، فاإّن هناك جتربًة 

والنظام  بالدولة  املخّلة  والأزمات  اخليبات  غري  منها  ح�سدت  وما  ا�ستثناء، 

اإطار  اأو ا�ستعمال ال�سالح من خارج  والعي�س امل�سرتك، وهي جتربة ال�ستنجاد 
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الولء الوطني للدولة اللبنانية. نعم لقد ع�سفت جتربُة ال�سالح غري ال�رصعي 

غامر  من  ومنهم  الق�سية.  �ساحب  بال�سقيق  انت�رص  من  فمنهم  باجلميع. 

انت�ساره  وهج  من  الكثري  خ�رص  من  اأخرياً  وهناك  م�ساّد.  �سالٍح  با�ستعمال 

وكُلّ  �لد�خلي،  �ل�شتقو�ء  يف  �ل�شالح  وبا�شتعمال  �ل�شقيق،  �جلي�س  بخروج 

ذلك من �سمن م�رصوٍع اإقليمٍي غري عربي، ي�سُعُه يف مواجهة الدولة الوطنية 

اأّي  بقدرة  العربي  الربيع  ذهب  لقد  وال�سلم.  احلرب  بقرار  النفراد  يف  وحقها 

�شالٍح غري �رشعي على تغيري �لتو�زنات، و�شارت �خليار�ت �لأ�شا�شية يف يد �لنا�س 

�ل�شالح  حمُل  ظّله  يف  يتُمّ  �لذي  �لعنو�ُن  كان  �أياً  فئٍة  �أو  فردٍ  يد  يف  ولي�شت 

على  ونحن  ومنق�سية.  ما�سيًة  الوقائع  هذه  كَلّ  نعترب  اإننا  ا�ستعمالُه.  اأو 

��شتعد�دٍ د�ئٍم و�أكيد من �أجل �إز�لة �آثار هذ� �ملا�شي بالدخول يف �حلو�ر �لإيجابي 

و�لدميقر�طي و�ل�شلمي، يف �إطار مناق�شة وجود وجدوى كّل �شالٍح لبناين على 

�للبنانية مبوؤ�ش�شاتها  للدولة  �لدفاعية  �ل�شرت�تيجية  �للبنانية �شمن  �لأر�س 

خالل  من  وتتوىل  تتحمل  و�لتي  �للبنانيني،  لكِلّ  و�ملمثِّلة  دميقر�طياً  �ملنتخبة 

م، وم�سوؤوليات قرار احلرب  موؤ�س�ساتها الد�ستورية حَقّ و �سلطة الإمرة والتحُكّ

و�ل�شلم، و�شون حريات �ملو�طنني وكر�ماتهم من ��شرت�طات �لَغلَبة �ملتجاهلة 

للدولة وجهاتها املخت�ّسة. ول �سّك اأّن ال�رصوع يف تنفيذ مقررات احلوار الوطني 

خرى، 
ُ
�لأ �لأولويات  معاجلة  على  �لرتكيز  ي�شّهل  �لفل�شطيني،  �ل�شالح  ب�شاأن 

د العنوان والزمان  وذلك لأّن احلوار اجلدي واملطلوب وطنياً ينبغي اأن يكون حمَدّ

و�لنتائج �ملرتقبة.

واأكرث، بالق�سايا املغلوطة  اأربعة عقودٍ  لقد جُلم النهو�ُس يف لبنان على مدى 

و�مل�شتعارة، و�ل�شْطو على �لأمن �لوطني و�ملال �لعاّم و�لإد�رة و�ملوؤ�ش�شات 
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هو   - �ملعلنة  لأهد�فه  �إ�شافًة   - �حلا�شُل  �لعربُيّ  و�لتغيري  و�لدولة.  و�لنظام 

الف�ساد   مكافحة  ويف  املوارد،  اإدارة  ويف  الوطني،  القت�ساد  يف  اأي�ساً  نهو�ٌس 

و�لإف�شاد، مبا يوؤدي �إىل �لنهو�س يف م�شتوى �حلياة و�لوجود و�إن�شانية �لإن�شان. 

الذين  اللبنانيني  فاإّن  والعربي؛  اللبناين  لل�سباب  احلرة  الإرادات  تتالقى  وعندما 

عانَوا وما يزالون، يقعون بالفعل يف طليعة امل�ستفيدين من ربيع العرب، وربيع 

�لإن�شان �لعربي. يتحقق ربيع لبنان با�شتعادة �للبنانيني لدولتهم ونظامهم 

�ل�شيا�شية  �لتحديات  من  �لكّم  ذلك  مو�جهة  من  ميكنهم  مبا  �لدميقر�طي 

اأن  هو  جميعاً  وم�سوؤوليتُنا  الأفق.  يف  تلوح  التي  والجتماعية  والقت�سادية 

ننا�سل حقاً من اأجل عودة الدولة التي يريدها اللبنانيون حافظًة مل�ساحلهم 

�لوطنية و��شتقاللهم و�زدهارهم وحرياتهم.

باإرادة النا�س احلرة يحدث التغيري ويحدث النهو�س. وباإرادة العرب الأحرار يح�سل 

التكاُمُل وال�ستقرار احلقيقي، و�ُسنع اجلديد، وال�سري نحو امل�ستقبل الأف�سل: 

»لتكوَن لهم حياةٌ، وتكوَن حياةً اأف�سل« )اإجنيل يوحنا 10:10(.

والُفرَ�س  الكبرية،  التحديات  زمُن  ال�سباب،  زمُن  زمُن اجلمهور،  النا�س،  زمُن  اإنه 

�لكبرية، وزمُن �لتجدد و�جلديد �لنافع: {فاأما �لزبُد فيذهُب ُجفاءً، و�أّما ما ينفُع 

النا�َس فيمكُث يف الأر�س} )�سورة الرعد: 16(.
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