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تيار المستقبل و آفاق الربيع العربي

تفجر حركاتٍ �شبابي ٍة عربي ٍة بد�أت من تون�س ،ثم
�شهد العام 2011
ُّ

وبخا�ص ٍة يف البلدان ذات الأنظمة
انت�رشت يف �سائر �أنحاء الوطن العربي
ّ
الع�سكرية والأمنية التي عانت �شعوبُها على مدى عقودٍ متطاول ٍة من

اال�ستبداد ال�سلطوي ،واالعتداء على احلريات العامة والفردية ،وافتقرت �إىل
التداول ال�سلمي لل�سلطة ،واحرتام كرامة الإن�سان وحقوقه .وقد متيزت

تلك احلركات ب�أربع ميزاتٍ رئي�سية� :ضخامة اجلمهور امل�شارك ،وتنوع فئاته،

وغلبة ال�شباب يف �أو�ساط الثائرين ،والإ�رصار على ِ
�سلمية التحرك رغم
التعر�ض للقمع منذ اليوم الأول ،واالجتماع على �شعارات و�أهداف احلرية

والكرامة والدميقراطية والتعددية والعدالة ،والدولة املدنية.

ومنذ الأ�سابيع الأُوىل ،لقيت تلك التحركات ال�شبابية وال�شعبية ا�ستجاب ًة
عميق ًة يف �أو�ساط اللبنانيني وجمهور تيار امل�ستقبل ،كما يف م�شارق
مَ
والعال الأَو�سع .ويرجع ذلك �إىل الت�أزّ ُم الفظيع
الوطن العربي ومغاربه

الذي عا�شت جمتمعات ُنا العربية بخا�ص ٍة حتت وط�أته لأكرث من �أربعة
كادت
و�ساحات امل ُ ُدن والبلدات واملنتديات �أو
عقود ،خَ لَ ْت خاللَها �شوار ُع
ْ
ُ
وحرمت �شعوب الأمة من حقها يف التعبري عن �آرائها وعن
من اجلمهورُ ،

م�صاحلها ،و�أ�شاعت الإحباط ،و�أخمدت الأمل بامل�ستقبل لدى فئاتٍ وا�سع ٍة
من النا�س ،و ُفر�ض عليها اال�ستبداد يف مقابل التطرف ،وامتُهنت الكرام ُة
َّ
والعجز
املنظم والدولة الأمنية بالداخل،
الوطني ُة والقومية بالطغيان
ْ

والتدخالت اخلارجية ،واال�ستبداد بالنا�س با�سم
�أمام االجتياحات واحلروب
ُّ

الق�ضية القومية وممار�سة �شتّى �أنواع التخاذ ُل وال�صفقات على ح�ساب
الق�ضية.
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لقد زاد يف ُعمق �إح�سا�س جمهور تيار امل�ستقبل ب�أهمية التغيري الذي يقودُهُ
ال�شباب العربي� ،أنه كان مع معظم اللبنانيني قد بادر �إىل اجرتاح ربي ٍع لبناين
ُ

انطلق عام  2005على �أثر ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري ،وحمل �شعارات
احلرية والكرامة واال�ستقالل والعدالة �أي�ضاً .وقد تع ّرَ�ضوا كما تع ّرَ�ض
َّ
املنظم واالغتيال ال�سيا�سي
�شباب العرب الثائرون  -لال�ست�شهاد وال ُعنف
ُ

والذي و�صلت وقائعه يف لبنان �إىل  220اغتياال ً منذ العام  1943حتى الآن.
فما َف َّل ذلك يف عزائمهم ،وال ثنا ُهم عن الن�ضال بالعمل والأمل ،كما فعل

نظرا�ؤهم يف �سائر َمواطن حركات التغيري ،وما يزالون يفعلون.

لقد وقع التغيري الذي دفعت �إليه حتركات ال�شباب العربي .ولأنه لي�س انقالبا ً
من فوق ،وال ترتيبات من داخل الفئات ال�سلطوية ،فقد َه ّزَ املجتمعات
والدول ه ّزا ً عنيفاً ،تَنَاوَ َل امل�سائل العميقة يف ثقافة املجتمعات ووعيها،

من الهوية واالنتماء ،و�إىل املفاهيم الأخالقية ،وعالقات ال�سلطة باملجتمع،

نهو�ض يف م�ستوى احلياة ونوعيتها
والدين بالدولة ،واحلريات الفردية� .إنه
ٌ

والكرامة و�إن�سانية الإن�سان .ولذلك فقد تط َّور ب�رسع ٍة �إىل عملي ٍة زاخرةٍ
طويلة املدى ،وبعيدة الأثر على امل�ستويات ك ّلها .ومن الطبيعي ،كما يف

ّ
ُ
املواقف من العمليات التغيريية
كل حركات التغيري الكربى� ،أن تختلف

اجلارية ،من جانب الفئات االجتماعية بالداخل العربي ،ومن جانب دول

اجلوار وجمتمعاتها ،كما من جانب �أ�صحاب القرار يف املجتمع الدويل.
ويف ال�سياق ذاته ،ف�إنه كما �أثار هذا التغيري الكبري ذو الطابع العميق

ا�ستح�سان وت�ضا ُمن وم�شاركة كرثةٍ كاثرةٍ من النا�س ،وبخا�ص ٍة بني العرب
(ومنهم اللبنانيون) ،ف�إنه �أثار ويثري َقلَقَ
وهواج�س بع�ض اجلماعات الدينية
َ
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واالجتماعية وال�سيا�سية ،ا�ستناداً ،لدى �شتّى الفئات� ،إىل �إدراك امل�صالح،
املرج ّوة� ،أو الآمال املحبَطة .ولأ ّن
و�إىل جتارب املرحلة ال�سابقة ،و�إىل التو ّ ُقعات
ُ

التغيري و َقع بالفعل كما �سبق القول ،ولأننا نحن جمهور تيار امل�ستقبل جزء ٌ
منه ،ف�إننا ر�أينا �رضورة املبادرة �إىل التعبري عن الت�ضامن وامل�شاركة من طريق
ُوج ُه فكرنا وعملنا يف
وثيق ٍة تت�ضمن
التوجهات الكربى والأ�سا�سية التي ت ِّ
ُّ
هذه املرحلة التاريخية من حياة �أمتنا و�إن�ساننا.

ن�ضوج وم�سارا ً جديدا ً و ُفر�ص ًة وحتديا ً
العربي مرحل َة
�إننا نعترب التغيري َ
ٍ
َّ
العربي ونحن فيه
يف الوقتِ عينه .هو ُفر�ص ٌة من حيث �إنه ي�ضع الوطن
َّ
مفعم بطموحات �شباب �أمتنا لإقامة
م�ستقبل جدي ٍد
ومعه ،على م�شارف
ٍ
ٍ

الأنظمة ال�سيا�سية على قواعد احرتام احلقوق واحلريات العامة ،وبخا�ص ٍة

احلريات الدينية ،وكذلك �صون الكرامة الإن�سانية ،والعدالة وال�صالح يف

�إدارة ال�ش�أن العا ّم -وهو حت ٍّد من حيث قدرت ُنا نحن املواطنني اللبنانيني على
املراجعة والنقد ،وعلى الت�أ ّ ُهل للنهو�ض القيمي والثقايف وال�سيا�سي ،وعلى

اخلروج بالتفكري والعمل امل�ستنري من �آثار املرحلة ال�سابقة التي �سيطر
وق�سمت املجتمعات ،و�أثارت
فيها اال�ستبداد والتطرف ،و�سيا�سات املحاور،
ّ

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

َ
�صون وحدةِ
�إ ّن
الهدف من املراجعة واملتابعة والنقد والن�ضال هو التمكن من َ
جمتمعات ِنا وتنوعِها ،وكرام ِة �إن�ساننا يف زمن التحوالت ،والدخول يف م�سار

و�شامل ومتقدم على امل�ستوى الوطني مع �سائر فئات لبنان
عمل م�شرتك
ٍ
ٍ
ومك ِّوناته االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ،لتمتني العي�ش امل�شرتك،
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أ�سا�س منه ،ومن امليثاق الوطني والد�ستور للنهو�ض
واالنطالق على �
ٍ
بال�ش�أن العام ،ومتكني �شبابنا من امل�شاركة يف �صنع م�ستقبلهم،
م�ستقبل لبنان و�سائرِ العرب.
ِ

�إ ّن التغيري الذي �أطلقه �شبان العرب ،هو عملي ٌة دميقراطية بعيدة املدى،
وتتعدى �إجراء انتخاباتٍ تنبث ُق عنها �أكرثي ٌة حتكم� .إنها �أي�ضا ً ثقافة،

وم�ساواةٌ تا ّم ٌة بني املواطنني ،و�صو ٌن للحريات العامة ،واحرتام التنوع وحق
االختالف واحل�ؤول دون تفرد ا لأكرثيات من �أي نو ٍع كانت.
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ً
أوال
في المسألة الوطنية
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ال ي�شكو لبنان من حيث املبد�أ من االفتقار �إىل الدولة املدنية التعا ُقدية منذ

بع�ض ال�شوائب .كما ال
زمن امليثاق الوطني الأول ،و�إن خالطت ذاك النظا َم
ُ
نق�ص �أو ق�صور ٍ يف الوالء الوطني لأبنائه .ومع ذلك ،وعلى م�شارف
ي�شكو من
ٍ

�ض ِّمه يبدو وطنُنا ونظا ُم ُه �أمام عقباتٍ وحتديات ،وذلك
الربيع العربي ويف خِ َ
بالنظر لالختالالت ووجوه اال�ضطراب الكثرية واخلطرية التي تعر�ضت لها
البالد ،وتعر�ض لها نظا ُمها عرب �سبعة عقود ،وهي ناجم ٌة عن خم�سة
عوامل:

أولها

ظهور الكيان الإ�رسائيلي بجواره بعد اال�ستيالء على الق�سم الأكرب من

ثانيها

مي ُل هذه الطائفة �أو تلك من طوائفه الكربى يف بع�ض الظروف �إىل ال َغلَبة

ثالثها

اتخاذ لبنان �ساح ًة لل�رصاع يف �أزمنة التوتُّر من جانب �أطرافٍ عربية و�إقليمية

فل�سطني عام  ،1948وال�سيطرة على كامل فل�سطني عام .1967

واال�ستئثار بالقرار يف جتاوُز ٍ لأعراف النظام و�آلياته.

ودولية ،مما �أدى �إىل انك�شاف البالد على �شتى التدخالت اخلارجية.

ُ
رابعها
ُ
خامسها

الو�صاية والهيمنة الأمنية ال�سورية على لبنان ونظامِه خالل �أكرث من
ثالثني عاماً.
العجزُ عن �صياغة وتطوير م�رشوع �سيا�سي وطني يحمي الوطن والدولة
والنظام.
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العربي بحركيته ال�شعبية
�إ ّن الذي نراه نحن يف تيار امل�ستقبل �أ ّن الربيع
َّ
الوا�سعة وفعالياته التغيريية الكبرية على م�ستوى املنطقة العربية واجلوار
ّ
ي�شكل ُفر�ص ًة كربى للبنان و ُمواطنيه ونظامه ،باجتاه اخلروج
الإقليمي� ،إمنا
ُ
من الرهانات واالرتهانات .ويبدو ذلك يف ثالثة �أمور:
 .1املتغريات اال�سرتاتيجية التي تحُ دثُها التحوالت الدميقراطية ،والتعاو ُن
ال�ص ُعد ،بحيث ال يعود
والفعال لدول اجلامعة العربية على �شتّى
احلقيقي
ّ
ُ
ُّ
وللتدخالت التق�سيمية واملد ِّمرة من جانب
هناك جما ٌل ل�سيا�سات املحاور،
ُّ
اجلهات الإقليمية والدولية.

 .2التحول نحو الدميقراطية اجلاري يف �سورية بحيث ت�ستقيم العالقة بني

البلدين على �أ�سا�س الندية والتوازُن ،و�إىل ذلك �أ�شار املجل�س الوطني ال�سوري

يف بيانه بتاريخ  ،2012/1/25ويف ر�سالته الت�ضامنية التي �أر�سلها �إىل

تكتل � 14آذار يف ذكرى ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري .وقد حتدث فيهما

ت�صحيح جذري يف العالقات بني البلدين جلهة تعديل االتفاقيات ،وجلهة
عن
ٍ

ِ
وال�صالت
�صون امل�صالح،
تر�سيم احلدود ،وجلهات الت�ضامن والتعاون يف َ
الطبيعية بني ال�شعبني والدولتني.

 .3الو�صول �إىل �إدراك اللبنانيني  -مبن فيهم �أه ُل اال�ستقواء بال�سالح  -يف الزمن

اجلديد للعرب وجمتمعاتهم ,مل�صلحتهم الوطنية والعربية والإ�سالمية

بالتوجه بالإرادة اجلامعة �إىل الإ�صالح وامل�صاحلة والطائف والد�ستور.
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بيد �أ ّن املتغري اال�سرتاتيجي الناجم عن انطالق حركات التغيري العربية،
لي�س كافيا ً لإقدار الوطنية اللبنانية ومتكينها بعدما لقي ْت ُه من �إحباطاتٍ

ؤوليات على كل اجلهات ال�سيا�سية اللبنانية للدخول
ونك�سات .بل هناك م�س�
ٌ

يف غمار التغيري العربي.

وهناك م�س�ؤوليات على �شباب لبنان ذوي الوعي املدين والوطني والقومي،
والذين �أَظهروا �إمكانياتٍ و ُق ُدراتٍ كبريةً خالل الربيع اللبناين ،وق َّدموا �شهاداتٍ
و�شهداء .وها هم نظرا�ؤهم العرب ي�صنعون بن�ضاالتهم تاريخا ً جديداً،

إ�شكاليات كثريةٌ ،ولكنها ت ُخر ُج من حقبة
و�أنظم ًة جديدةً ،تخالط م�سارها �
ٌ

الت�أزّ ُم الأخالقي وال�سيا�سي واال�سرتاتيجي .ولذا ف�إ ّن الوعي املدين التغيريي
لكل �شباب لبنان مهما كان انتما�ؤهم ،والقائم على احلريات الفردية والعامة،
واملواطنة املبنية على امل�ساواة يف احلقوق والواجبات ،هو الكفي ُل ب�إعطاء
العي�ش امل�شرتك روحا ً جديدةً ،وهو الكفي ُل � ْإن و َقع ب�إعطاء الد�ستور القائم
على املواطنة والوطنية اللبنانية دفعا ً جديدا ً �أي�ضاً� .إننا ندعو �إىل وطنية

لبنانية قائمة على مفهوم دولة املواطنة الدميقراطية ،ونريد امل�شاركة مع كل
اللبنانيني يف بناء �سيا�سات ت�ؤدي �إىل التخ ّل ُ�ص من الظواهر ال�سلبية للنظام،
وت ِ
ُو�ص ُل بالتدريج �إىل الدولة املدنية احلقة.
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ثا نيـــًا
في المسألة اإلسالمية  -اإلسالمية
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يطرح الربيع العربي �أفقا ً جديدا ً للتوا�صل والتفاهم بني مكونات

املجتمعات العربية ،وبالأخ�ص بني ال�سنة وال�شيعة ،بعد �أن و�صل التوتر

بينهما �إىل حدود الفتنة يف العراق ،وعند الدخول �إىل بريوت بال�سالح عام

 .2008ولهذا التوت ُّر ثالثة �أ�سباب :خ�صو�صية الوعي املتنامي لدى الطرفني

أ�سباب خمتلفة ،وال�رصاع على ال�سلطة .و الدخول يف �سيا�سات
و� ْإن ل
ٍ
املحاور� .إ ّن هذا الربيع الطالع يدفع �إىل �إيجاد �صيغ تبدد التوتر بينهما،
والتالقي داخل �أطر �سيا�سية تقوم على مبد�أ املواطنة وال�رشاكة الكاملة يف

�إدارة احلياة العامة.

ال ينفي �أحد وجود خالفات حول الكثري من امل�سائل التاريخية والفقهية

يجب �أن تبقى يف نطاق
خالفات
رغم �أن امل�شرتكات بينهما �أكرب بكثري� .إنها
ٌ
ُ
ي�صح وال يجوز ُ ا�ستغاللُها
خ�صو�صية كل مذهب ،والتي يجب �أن تحُ رتم ،وال
ُّ

ا�ستغالال ً �سيا�سياً� ،أو تداوُلُها �إعالميا ً ب�شكل �سجايل وحتري�ضي .فالتغيري

العربي ال ب ُ َّد �أن يت�ض َّم َن مباد َئ احلقّ باالختالف ،وحرية املعتقد ،وتقدير
قيم حترت ُم خ�صو�صي َة املك ِّونات الدينية والإثنية
التنوع والتعدد .وهي
ٌ

من جهة ،ولكنها ال تخرج على املرجعيات الوطنية الناظمة للعالئق بني

اجلماعات ،والن�شاط االجتماعي واحلياة ال�سيا�سية من جه ٍة �أخرى.

كل �أنظمة
على امل�ستوى ال�سيا�سي� ،أنهى الربيع العربي م�رشوعية
ِّ
ور�سخ باملقابل
اال�ستبداد ،ورفع الغطاء عن جماعات احلكم الفا�سدة،
َّ

وب�شكل قطعي ال يقبل امل�ساومة مبد�أ ال�رشعية الدميقراطية يف كل
ال�ش�ؤون العامة .وهي مباد ُئ حتو ُل دون ا�ستقواء طرفٍ على طرف ،وتنهي

12

3/27/12 10:31 PM

tayyar al moustakbal-backup.indd 12

م�سوغات تورّ ُم اخل�صو�صيات على ح�ساب الدولة �أو انعزالها عنها ،وتقطع

حجة �أي �سالح خارج الدولة ،مهما كانت م�سمياته وغاياته ،وتفر�ض
اعتماد القانون والد�ستور مرجعي ًة ح�رصي ًة لت�سوية ومعاجلة �أي خالف،

حتول دون اللجوء �إىل ال�سالح واجتياحات املدن كما حدث عام  .2008والأهم

من ذلك كله ،ف�إ ّن هذه املنطلقات ،تدفع جميع اللبنانيني �إىل تقدمي الوالء
الوطني على الوالءات الوافدة والفرعية والأيديولوجيات التح�شيدية،

وعلى �سيا�سات وممار�سات املحاور الإقليمية والدولية .بهذا فقط ميكن
امت�صا�ص كل توترات امل�س�ألة ال�سنية  -ال�شيعية داخل املجال العربي
ويف لبنان حتديداً ،مبا ي�ؤكد على اجلامع يف االنتماء العربي وم�رشوعية التنوع

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

خماوف طرف �أو ا�ستغالل خ�صو�صيته املذهبية �أو العرقية ،بطريقة تخدم

�أغرا�ضها اال�سرتاتيجية ،وم�صاحلها اخلا�صة.

يف ّ
ظل التجربة احلديثة لالجتماع ال�سيا�سي اللبناين ،ال ينبغي �أن ي�شهد
لبنان �رصاعا ً �شيعيا ً � -سنياً ،ويجب �أن يبقى �أُمنوذجا ً للوحدة الإ�سالمية
والوطنية� .إ ّن على امل�ؤثّرين يف الطرفني ،من علماء دين وقادة �سيا�سيني
ومثقفني ومفكرين� ،أن يظ ّل ُوا متم�سكني ب�أهداف الوحدة ،قادرين على منع

حتويل االختالفات �إىل خالفاتٍ و�رصاعات .ولذا ال ب ّد من مبادرات م�ستمرة
وحلقات توا�صل عميقة ودائمة بني الطرفني ،مب�ستويات و�أ�شكال متعددة،
لتعميم الثقة املتبادلة بينهما وتبديد االلتبا�سات وتفكيك الأزمات املزمنة
�أو الطارئة ،وجتنُّب خ ْلط الديني واملذهبي بال�سيا�سي.
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ثا لثـــًا
في المسألة اإلسالمية  -المسيحية
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�صنع امل�سلمون وامل�سيحيون على مدى التاريخ ثقافتهم وح�ضارتهم
َ
وعي�شهم معاً ،كما �صاغوا معا ً �أي�ضا ً هويتهم الوطنية ،ونا�ضلوا معا ً
كذلك لتحرير �أوطانهم العربية من االحتالالت الأجنبية ،وواجهوا معا ً �أعباء
بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية امل�ستبدة
و ُمعاناة وتبِعات الت�س ّل ُط الذي مار�ست ُه
ُ
وغري الر�شيدة .وما دُمنا ب�صدد تقييم �آثار وتداعيات احلراك ال�شاب على لبنان
واملنطقة ،يكون من ال�رضوري �أن نذ ُكر �أ ّن امل�سيحيني العرب كانوا يف طليعة

املُ�سهمني يف �صناعة النه�ضة العربية ،ويف بلورة الهوية واالنتماء العرب ّيَني،
ويف املحافظة على لغة الأمة و�إغناء ثقافتها .وبذلك فقد كان مثقفوهم
و�سيا�سيوهم �إىل جانب امل�سلمني روادا ً يف ظهور النه�ضة العربية احلديثة،

وروادا ً يف حركة التنوير واالنفتاح العربية ،ويف قيام الدولة الوطنية يف امل�رشق

العربي .وقد بدا يف منا�سباتٍ عديدة ،يف �أزمنة ال�رصاع على لبنان واملنطقة،
ُ
م�سيحي ،و�أ ّن
إ�سالمي/
اخلالف �
وخالل النزاعات على �أر�ض لبنان  -بدا ك�أمنا
ٌّ
ٌّ

ال ُه ّوة بني الطرفني ال ميكن ر َ ْد ُمها  -يف حني �أنها ترجع يف �أكرث �أ�سبابها �إىل
َ
عوامل خارجية غري دينية الطابع .بيد �أ ّن وثيقة الوفاق الوطني بالطائف
� َّأكدت لدى الطرفني اعتبارات العي�ش امل�شرتك ،واالنتماء الواحد ،وامل�صري

أ�شباحه ،مما دفع قدا�سة البابا الراحل
الواحد ،بحيث انتهى النزاع وانتهت �
ُ
يوحنا بول�س الثاين عام  1994للقول �إ ّن لبنان �أكرث من وطن� ،إنه ر�سالة!

�ص ِد َم كثريون منا بعد انطالق حركات التغيري وو�صولها �إىل �سورية،
ولذا فقد ُ

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

عن قلقهم وهواج�سهم وتخوفاتهم .وكان م�ستندهم يف ذلك :ظهور ُ
إ�سالمي مت�ش ّدد لبع�ض هذه الثورات ،وما حدث مل�سيحيي العراق بعد
وج ٍه �
ٍّ
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الغزو الأمريكي عام  2003من اغتياالتٍ ل�شخ�صياتٍ دينية ،وهد ٍم للكنائ�س،

كنائ�س يف م�رص من تخريب من جانب املت�ش ِّددين ،وتق ّ ُدم
وما تعر�ضت له
ُ
بع�ض الأحزاب الإ�سالمية املت�شددة يف االنتخابات يف عدة بلدان .ثم هذه
الهجرة الكثيفة للم�سيحيني من �سائر �أنحاء امل�رشق العربي والتي ح�صلت

قبل حدوث الثورات ،ويُخ�شى �أن تتفاقم و�سط ا�ضطرابات تغيري الأنظمة
َ
والهواج�س قد يكون لها ما يربرُها وهي ت�ستدعي
املخاوف
والر�ؤ�ساء� .إ ّن هذه
َ

النظرَ واملراجع َة والتفهم .بيد �أ ّن هذا �أمرٌ ،وترتيب نتائج �سيا�سية قاطعة
عليها �أمر ٌ �آخر متاماً .فامل�سلمون يف �سوادهم الأعظم على فر�ض ظهورهم
ال�سيا�سي باعتبارهم كذلك ،ما �أظهروا يف الأزمنة احلديثة تطرفا ً وال

مار�سوا عنفا ً على امل�سيحيني وال تعاطفوا مع املتطرفني .وقد وقع التغيري،

فمن ال�رضر مبكا ٍن الرها ُن على �أنظم ٍة ا�ستبدادي ٍة منق�ضية ،عانى منها
امل�سيحيون كما امل�سلمون الأم ّرَين .ثم �إ ّن التحالفات وامل�شاريع التي ت ُبنى
َ
م�ستقبل لها وهي ال ت ُ�شبه امل�سيحيني العرب الذين
على مفهوم الأقليات ال
أنف�سهم �أقليات ،بل �رشكاءُ يف الثقافة
ال يعتربهم امل�سلمون وال يعتربون � َ
واالنتماء وامل�صري ،بعيدا ً عن منطق احلماية الذي انتهجته بع�ض الأنظمة،
والذي كانت نتائجه �سلبية جداً.

ّ
ّ
ولكل
لكل الفئات يف جمتمعاتنا،
العربي ُفر�ص ٌة
�إ ّن الواق َع بالفعل �أ ّن الربيع
َّ
ُ
�س
�س َ
املك ِّونات التاريخية الأ�صيلة يف هذا ال�رشق .فقد كاد اال�ستبداد يُزعز ُع �أ ُ
العي�ش امل�شرتك ،ومفاهيم املواطنة وامل�ساواة يف احلقوق الأ�سا�سية بدون

متييزٍ بني م�سلمني وم�سيحيني� .أ ّما العوامل الإ�شكالية يف املوقف واملت�صلة
بالأُ�صولية والإ�سالم املت�شدد ،ف�إنها موجودةٌ ،وت�ستدعي االهتمام والتعاوُن
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على التجاوز  -والثبات والن�ضال معا ً يف نطاق قيم ومبادئ احلرية والكرامة

واملواطنة والدولة املدنية .فقد قامت يف العقود املا�ضية -كما �سبق القول-
ثُنائي ٌة ُمتَقَابل ٌة بني اال�ستبداد والتطرف ،لأ ّن النقي�ض ي�ستدعي نقي�ضه.

َّ
�شك �أنه �إذا تراجع التطرف ب�سقوط اال�ستبداد ،فلي�س معنى ذلك �أ ّن
�إمنا ال
َّ
كل امل�شكالت انتهت .و�إمنا الرها ُن  -يف جتاوُز العقبات ،وتفاوتات الوعي -

على الن�ضال امل�شرتك من جانب املواطنني الأحرار ،وعلى احلراك املدين القوي
من جانب ال�شباب ،والذي �سوف يدفع اجلميع على خمتلف اجتاهاتهم �إىل
امل�شاركة يف بناء املجتمع ال�سيا�سي اجلديد ،و�إىل التال�ؤم والوقوف حتت مظ ّلة

الدولة املدنية والآليات الدميقراطية واحلريات املكفولة من القانون .و�إذا كان
االعتماد ُ الأو ُل يف ذلك  -كما �سبق ْ
ذكرُه ُ -على احل ِراك املدين وال�رشاكة فيه بني

بغ�ض النظر
�سائر املواطنني لتثبيت دولة احلرية واملواطنة ،ونظام املنا�صفة
ّ
عن الأَعداد واخلالفات ال�سيا�سية؛ ف�إ ّن العامل الثاين للثقة يتم ّثل يف الفكر

ُ
�شيخ الأزهر مب�رص ،الذي �أ�صدر بعد الثورات
الديني امل�ستنري والذي يقودُهُ
ثالث وثائق .تتعلق �أوالها باحلكم املدين ،والدولة التعددية الدميقراطية،
وتتعلق الوثيق ُة الثانية بحركات التغيري العربية وم�رشوعيتها وحقّ ها يف

الثورة غري امل�س ّلَحة وغري العنيفة لتغيري احلكام والأنظمة �إذا وقعت يف
الال�رشعية نتيج ًة للظلم والقمع واال�ستبداد ،ومنْع احلياة ال�سيا�سية احلرة،
والتداول ال�سلمي على ال�سلطة .وت�شرت ُع الوثيق ُة الثالثة للحريات الأربع:

حرية االعتقاد والعبادة ،وحرية الر�أي والتعبري ،وحرية البحث العلمي ،وحرية
الإبداع الأدبي والفني .وي�ستند الأزهر يف نه�ضته هذه �إىل منظومة "احلقوق

َّ
وحق العقل،
وامل�صالح" لدى الفقهاء امل�سلمني ،والتي تت�ضمن حق احلياة،
َّ
َّ
َّ
وحق امل ِ ْلك ،و�أ ّن الإ�سالم ال يقول بالدولة الدينية.
وحق الكرامة،
وحق الدين،
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وقد قال العالّمة اللبناين الراحل ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين� :إ ّن يف
الدولة املدنية القائمة على املواطنة� ،إنقاذا ًَ للدين وللدولة معاً!
�إ ّن �أهمية �صدور هذه الوثائق من جانب مرجعي ٍة �إ�سالمي ٍة كربى تكمن يف
الإ�سهام بتجديد الثقافة الإ�سالمية ،ومواجهة التطرف والغلو ،وظواهر

اخللط بني الدين وال�سيا�سة .وهي ق�ضايا وم�سائل مهمة يف النه�ضة
العربية اجلديدة.

�إ ّن علينا نحن اللبنانيني -الذين جتاو ْزنا الدولة الدينية ،ونرجو ونعمل على
�صو ُن
�أن يكتمل جتاوُزُنا للدولة الطائفية -واجبا ً ور�سالة� .أ ّما
الواجب فهو َ
ُ

دولة العي�ش امل�شرتك ،ومنع االعتداء على �أ�صولها و�أعرافها .و�أما الر�سالة،

فهي العمل مع املحيط العربي على تعزيز العي�ش امل�شرتك بني امل�سيحيني
وامل�سلمني يف دول املواطنة احلرة واملواطنني الأحرار ،دول احلريات الدينية
واملدنية ،ويف زمن التغيري بالذات ،لأنه زم ُن امل�ستقبل.
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رابعـــًا
في المسألة العربية
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اعتاد كثريون يف العقود الأخرية على احلديث عن «العروبة احل�ضارية» التي
يح ّبذونها ويعتربونها نقي�ضا ً للعروبة القومية تارةً ،وللعروبة املرتبطة
بالدين تارةً �أُخرى ،ولعروبة احلكومات الع�سكرية والأمنية يف كل الظروف.
والذي يحدث الآن يف زمن الثورات ظهور مقولتني للعروبة املتجددة ولي�س
مقول ًة واحدة :العروبة احل�ضارية والعروبة الوطنية .فالثورات احلالية والتي

ت�شرتك يف عناوين و�شعارات :التحرك ال�سلمي ،واحلرية ،والكرامة ،والدولة
الدميقراطية ،ال تريد �أحزابا ً عقائدي ًة �أو حاكمة .فامل�شكلة التي يت�صدى لها

ال�شبان الثائرون هي م�شكلة اال�ستبداد با�سم اال�ستقرار ،وبا�سم القومية،
وبا�سم املمانعة  -وم�شكلة �ضياع امل�صالح الوطنية وتف�شي الف�ساد ،ومنع

حرية التعبري واال�ستئثار ب�إدارة ال�ش�أن العا ّم وانعدام امل�ساءلة .ولذلك كان
ٌ
ارتباط وثي ٌق بني حتركات ال�شباب والدميقراطية يف ّ
كل بل ٍد قامت فيه
هناك
الثورة ال�شبابية .ولذا فلأول مرةٍ ترتبط العروب ُة اجلديدةُ هذه بالدميقراطية

من جهة ،وبالوطنيني الثائرين من جه ٍة ثانية .فمنطق حركات التغيري
�صون
يف التفكري واملمار�سة �أنه ال م�شكلة يف االنتماء ،بل امل�شكل ُة يف َ

امل�صالح واحلقوق ،وتغيري �إدارة ال�ش�أن العا ّم ،و�إقرار مبد�أ التداول ال�سلمي
َ
امل�صطنع بني
لل�سلطة .وهذه قفزةٌ �أجنزها ال�شباب للخروج من التنا ُق�ض
الفردي والوطني والقومي .وكما ال تعود ُ الوطني ُة بهذا املعنى مرذولة ،ال

تعود العروبة مرتبط ًة مبقول ٍة نظري ٍة �أو �سلطوية ،بل ت�صبح هي امل�شرتك

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

للوطنية والقومية يف م�سارعة و�سائل الإعالم املوالية للنظام ال�سوري� ،إىل

ات ّهام املتظاهرين ال�سلميني من �أجل احلرية والكرامة ،ب�أنهم جزء ٌ من امل�ؤامرة
على النظام القومي املُمانع واملقاوم ،وامل�سارعة �إىل اخلروج من العروبة ك ّلِها
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ب�سبب �إجماع دول اجلامعة على رف�ض العنف الهائل الذي ميار�سه النظام

ال�سوري احلايل �ضد �شعبه.

�صح التعبري ،ت ُعطي دَفعا ً جديدا ً للوطنية
�إ ّن العروبة الوطنية اجلديدة �إذا
َّ
اللبنانية ،التي تبلورت لدى امل�سلمني يف وثيقة «الثوابت الإ�سالمية الع�رش»

ال�صادرة عن دار الفتوى عام  ،1983ووثيقة «الثوابت الوطنية والإ�سالمية»
ال�صادرة عن دار الفتوى �أي�ضا ً عام � .2011أ ّما «العروبة احل�ضارية» فتخرج
على املعنى ال�س ْلبي الذي كان �سائدا ً لتعني �أ ّن العروبة ثقاف ٌة ولي�ست

اعتقادا ً ح�رصيا ً ذا طابع �إثني �أو ديني .ويف هذين االعتبارين وعليهما تتزايد
والتوحد بني امل�سلمني وامل�سيحيني للحفاظ على اال�ستقالل
�إمكانيات اللقاء
ُّ

التع�صب من � ّأي نو ٍع با�سم الدين �أو با�سم القومية.
وال�سيادة ،و�إزالة حواجز
ُّ
ما عادت الوطني ُة اللبنانية حم ّرَما ً ين�رش التنا ُق�ض مع الأحا�سي�س وامل�صالح

القومية ،بل هي يف حراك ال�شبان اللبنانيني والعرب الآخرين جزء ٌ ال يتجز�أ من
هذه العروبة اجلديدة �أو �أنها �رشطها الباقي واحلامي.
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خا مســـًا
في القضية الفلسطينية
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ينَ منذ الع�رشينات
لقد قاوم الفل�سطينيون ،وقاوم العرب امل�رشو َع ال�صهيو ّ
من القرن الع�رشين .وقاتلوا �ض َّد الكيان الإ�رسائيلي بعد قيامه على �أر�ض

فل�سطني .وكانت العقود الأربعة املا�ضية بالغة الق�سوة على �أهل فل�سطني
تعملُق دولة الكيان الإ�رسائيلي ،وال�سيا�سات
و�أمتهم العربية ،ب�سبب
ْ

وعجز �أنظمة اال�ستبداد وتبعيتها ،وحتويل بع�ض اجليو�ش
الدولية الظاملة،
ْ

�إىل �أجهزة قم ٍع �ض ّد �شباب الأمة وقواها احلية� .أ ّما الآن ،وال�شعوب العربية
ت�ستعيد حريتها و�إدارت َها ل�ش�أْنها العا ّم ،وح َّقها يف �صون م�صاحلها الوطنية
َّ
ليحل حم ّله زم ُن احلرية
والقومية ،ف�إ ّن زمن ال�ضياع والت�ضييع ينق�ضي،
لفل�سطني ،زم ُن �إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتُها القد�س
العربية .ذلك �أ ّن زم َن الربيع العربي يجعل ال�رصاع مع العدو الإ�رسائيلي
ي�أخذ �شكل املواجهة لي�س مع �أنظم ٍة قمعي ٍة بل مع �شعوب حرةٍ ت�ستعيد
حاكم م�ستب ٌد عليها قراره متجاهال ً �إرادتها وم�صاحلها
قرارها وال يفر�ض
ٌ

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

على اال�ستعمار واال�ستيطان ،با�سم احلرية ،وحقّ تقرير امل�صري .لقد كانت
ا�ستعادة فل�سطني �شعبا ً و�أر�ضا ً خالل �سبعة عقودٍ عنوانا ً مل�رشوع التحرر
العربي ،وهي اليوم العنوان العميق للحريات العربية اجلديدة.
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سادســـًا
في الموقف من الثورة السورية
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اعتاد اللبنانيون على مدى �أكرث من ثالثة عقود� ،أن يتعاملوا مع النظام

توج ٍه
يف �سورية من مواقع اخلوف والتبعية .وكانت م�رشوعية � ّأي فكرةٍ �أو
ّ
�سيا�سي تتحدد من خالل املوقف من الوجود الع�سكري ال�سوري يف لبنان،
كما كانت العروب ُة تتحدد من خالل الوالء «لنظام القومية العربية
ا لأَ وحد» امل�سيطر على دم�شق .وكان الذين يخرجون على هذين ا لأمرين �أو
�أحدهما يُخَ َّونون ،وينتهون �إىل ال�صمت اخلائف �أو الهجرة �أو ما هو �أ�سو�أ.
الت�سليم «ملقاومةٍ»
ثم �أُ�ضيف �إىل «ر ُ ْكني العروبة» هذين رك ٌن ثالثٌ هو
ُ
تتم ّثل ح�صرْ ا ً يف حزب الله والنظام ال�سوري املُمانع مر ةً �أُخرى!
لقد تزعزعت هذه ا لأركان الثالثة دون �أن تزول وبد �أت الزعزعة ببيان
املطارنة املوارنة عام  ،2000ثم بقيام حركة � 14آذار وخروج اجلي�ش

ال�سوري من لبنان عام  2005على �أثر ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري.
ويف ال�سنوات ال�سبع املا�ضية ،ورغم خروج اجلي�ش ال�سوري من لبنان،

ف�إ ّن االتهام بخيانة العروبة دام وا�ستعلى ،فال خمرج من هذه الدعاوى
ا لإ�ستبدادية و التزويرية �إال بزوال �أنظمة الطغيان التي ا�ستعبدت ا لأفكار
و ال�شعوب العربية.

لقد رفع الربيع اللبناين �شعارات احلرية واال�ستقالل وال�سيادة .وها هي
هذه ال�شعارات ت�صبح �شعاراتٍ عربي ًة عام ًة يف زمن حركات التغيري.

�إمنا بعد ن�شوب الثورة على النظام يف �سورية ،عادت �إىل االرتفاع �أ�صوات
كل َم ْن يُ�رصّ ُ على اال�ستقالل� ،أو يت�ضامن
ودعاوى الت�آمر والتخوين �ض َّد ِّ

مع ثورة ال�شعب ال�سوري على حكومته الطاغية .وكانت لتلك احلملة

جتان� :أ ّن من يت�ضامن مع ال�شعب ال�سوري يدخل يف «امل�ؤامرة على
ح ّ
ُ
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املقاومة»� ،أو �أ ّن للعالقات بني لبنان و�سورية خ�صو�صي ًة ت�ستدعي عدم
َّ
�شك �أ ّن ال�شعب ال�سور َّي هو الذي ي�صن ُع
التدخل يف ال�ش�أن ال�سوري .وال
ُّ

ثورته ،والذين يتدخلون من لبنان حقا ً يف ال�ش�أن ال�سوري ب�أ�ساليب �أزمنة
اال�ستبداد وعهوده ،هم �أولئك الذين يُجاهرون َّ
كل يو ٍم يف و�سائل ا لإعالم،

وعلى ا لأر�ض ،ويف املحافل العربية والدولية �أنهم مع النظام ال�سوري �ض َّد
�شعبه� ،أو �أنهم ين�أَ ون ب�أن ُف�سهم عن التدخل يف ال�ش�أن ال�سوري!
�إ ّن احلرية ال تتج ّزَ�أ .فالذي يقول بحريات لبنان وحريات �شعبه ،ال ي�ستطيع
اال�ستمرار يف دعم النظام ال�سوري �ضد �شعبه الثائر من �أجل احلرية

والكرامة .ولن ت�ستق ّر العالقات اللبنانية -ال�سورية على �سوي ّ ٍة �سيا�سي ٍة
ْ�شئ
و �أخالقية وعربية �إال ّ �إذا جنح التحول الدميقراطي يف �سورية ،والذي يُن ُ
نظام احلرية والعدالة ،ويقيم عالق ًة �سو ي ّ ًة بني الدولتني وفق مقت�ضيات

ح�سن اجلوار وامل�صالح امل�شرتكة .فمن حقّ ال�شعب ال�سوري علينا

الت�ضا ُم ُن معه يف حمنته مع نظامه وثورته عليه �إىل �أق�صى احلدود ،و �أن
َّ
نظل �أُ مناءَ لعهود الأخوة واحلرية والكرامة التي ينجزها الربيع العربي-

والتوقف عن �إيجاد املربرات ال�ستمرار النظام ال�سوري امل�ستبد والقاتل
ُ
البع�ض ،فينبغي �أن تكون من بقاء
املخاوف التي يُبديها
ب� ّأي �سبيل� .أما
ُ
نظام اال�ستبداد ،ولي�س من زواله.

�إن الربيع ال�سور َّي الذي ن�رش يف ا لأجواء �أريج احلرية والكرامة امل�ضمخ بدماء

�شابات و�شباب و�أطفال و�شيوخ �سورية و ُمعاناتهم و �آالمهم� ،سيكون
خريا ً على لبنان نظاما ً وحري ًة وا�ستقالالً ،وعالقاتٍ طبيعي ًة وندي ًة ،كما
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هو خري ٌ على �سورية العربية والعروبة التي رفع �شعبُها �شعار :املوت وال
املذلّة! لي�صبح ربيع درعا وحم�ص وحماة و�إدلب ودوما ودم�شق والزبداين،
وحدةً واحدةً مع ربيع لبنان وربيع
العرب ،لوحدة االنتماء ،ووحدة ا لأهداف ،ووحدة القيم وامل�صائر.
العربي اجلديد هو الذي ي�صن ُع ُه ثوا ر ُ �سورية و�أحرارُها اليو َم،
�إ ّن امل�رشق
َّ
�س ُهم
�إذ يُخرِجو َن بالثَبات والن�ضال و اال�ست�شهاد من �أجل احلرية� ،أن ُف َ

و�أمتَهم من �أزمنة اال�ستبداد واال�ستقطاب ،وتزوير الق�ضايا الكربى
واملفاهيم الكربى بذرائ َع خمتلفة ما خدمت وال تخدم غري �أعداء الأمة
العربية.
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يقول عبد الرحمن الكواكبي يف كتابه« :طبائع اال�ستبداد» (� :)1902إ ّن
اال�ستبداد ُم ْف ِ
�س ٌد للدين والأخالق وال�سيا�سة و �إن�سانية ا لإن�سان! وها
هم �شبابنا الثائرون يف الوطن العربي يقومون بحرك ٍة �إ�صالحي ٍة كربى
�س ّلَم القيم ،و ن ِ�صاب ال�سيا�سة ،و�إقامة الأنظمة
لإعادة االنتظام �إىل ُ

ُح�س
الدميقراطية .و�إننا نحن يف تيار امل�ستقبل جمهور ا ً وقياد ةً� ،إذ ن ّ ُ
الدميقراطي واحلكم
الفرح واالعتزاز للإجناز الكبري ،نعرف �أ ّن ا لإ�صالح
َّ

الر�شيد ،عمليتان بعيدتا املدى ،وكثريتا الأعباء ،وهما حتتاجان �إىل الإ�رصار

والتب�ص .فاملطلوب اال�ستعدا د ُ ال�ستقبال اجلديد ،باملتابعة
والن�ضال
رّ ُ
والنقد والن�ضال الثقايف وال�سيا�سي وا لأخالقي .واملطلوب م ّ ُد اليد �إىل
�سائر الفئات �أفرادا ً وجماعاتٍ على �أ�سا�س املواطنة واحلرية وامل�ساواة يف
واملطلوب اخلرو ُج من �أحا�سي�س وممار�سات اخلوف وال ُغنب
احلقوق والواجبات.
ُ
التم�سك بالطائف والد�ستور.
واال�ستقواء .واملطلوب
ُّ

لقد تعرثت �أمواج الربيع اللبناين يف مواجهة العزلة واحل�صار وال�سالح.
وها هو الربيع العربي يجرتح �آفاقا ً �شا�سع ًة للحرية والتغيري باجتاه اجلديد

والواعد واملتقدم� .إنه يخاطب لبنان بقيم احلرية والكرامة والعدالة فيه.

ويكون علينا �أن ن�ستجيب و�أن ن�شارك بالتحرر من التبعية واال�ستقطاب
واال�ستقواء بال�سالح وامل�س ّلَحني ،و �أن نعمل على ا�ستعادة احلما�سة

للعي�ش امل�شرتك ،ولبناء الدولة احلرة والقادرة والدميقراطية ،من طريق
ا�ستكمال تطبيق الطائف ،وممار�سة �شعار لبنان �أوال ً قوال ً وفعالً.
�إ ّن الربيع ال�سيا�سي والد�ستوري العربي مل يتبلور بعد ب�شكله النهائي،
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ويعاين ما تعانيه املراحل االنتقالية بعد عقو دٍ من اال�ستبداد اقرتن فيها

اال�ستقرار بالظلم والقهر واخلنوع؛ لكنه �سوف ي�صل بالت�أكيد لإقامة نظا ٍم
�سيا�سي يقرر ال�شعب فيه خياراته بوا�سطة االقرتاع احلر .فالدميقراطية م�سار ٌ
ٍ
طوي ٌل من التطور والتطوير الفكري واملمار�سة املنفتحة واالقتناع باملواطنة
واالعرتاف بالتعددية وامل�ساواة وحكم القانون� .أ ّما الربيع اللبناين ف�إنه لن
ي�ستكمل نهو�ضه وجتدده �إال ّ بااللتزام العاقل والفعال من خمتلف مكونات

ال�شعب اللبناين بتطبيق الد�ستور اللبناين دون ا�ستن�ساب يف مواده وذلك لأ ّن
الربيع العربي يفتح الباب وا�سعا ً لأجواء الثقة والطم�أنينة والتغيري الإيجابي،

مبا ي�ؤمن للبنانيني ويف املدى املنظور فر�صة التفكري بكل ما هو ملح و�رضوري
يف ق�ضاياهم ال�سيا�سية والد�ستورية� ،سعيا ً لتعميق اال�ستقرار وتثبيته
بعناوينه املتنوعة.

الن�ص
تر�سخت يف �أخالد اجلماعة ال�سيا�سية يف لبنان -ف�ضال ً عن
لقد
ّ
َّ
الد�ستوري امل ُ ْلزِم -املنا�صف ُة بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف التمثيل الت�رشيعي
ّ
ُ
هاج�س عدد ّ ٌي يف
طائفي �أو
والوزاري ووظائف الفئة الأوىل .ولن ينجح �شح ٌن
ٌ
ٌّ
التزمنا به من منا�صف ٍة توا ُفقي ٍة وغري م�أزومة .و�سيظ ّ ُل احلوار ُ العاقل
تغيري ما
ْ
وامل�ستنري هو ال�سبيل لتنفيذ هذا االلتزام.
و�إذا كان الد�ستور ومواده امليثاقية والتنظيمية حقيق ًة ثابت ًة يف �أخالد
الفئات اللبنانية دون
اللبنانيني وت�رصفاتهم ،ف�إ ّن هناك جترب ًة �أُخرى خا�ضتها
ُ

ا�ستثناء ،وما ح�صدت منها غري اخليبات والأزمات املخ ّلة بالدولة والنظام

والعي�ش امل�شرتك ،وهي جتربة اال�ستنجاد �أو ا�ستعمال ال�سالح من خارج �إطار
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الوالء الوطني للدولة اللبنانية .نعم لقد ع�صفت جترب ُة ال�سالح غري ال�رشعي

باجلميع .فمنهم من انت�رص بال�شقيق �صاحب الق�ضية .ومنهم من غامر
�سالح م�ضا ّد .وهناك �أخريا ً من خ�رس الكثري من وهج انت�صاره
با�ستعمال
ٍ
بخروج اجلي�ش ال�شقيق ،وبا�ستعمال ال�سالح يف اال�ستقواء الداخلي ،وك ّ ُل

إقليمي غري عربي ،ي�ض ُع ُه يف مواجهة الدولة الوطنية
ذلك من �ضمن م�رشو ٍع �
ٍ
وحقها يف االنفراد بقرار احلرب وال�سلم .لقد ذهب الربيع العربي بقدرة � ّأي
�سالح غري �رشعي على تغيري التوازنات ،و�صارت اخليارات الأ�سا�سية يف يد النا�س
ٍ
ً
ٍ
ٍ
يتم يف ظ ّله حم ُل ال�سالح
الذي
ن
العنوا
كان
ا
أي
�
ة
فئ
أو
�
د
فر
يد
يف
ولي�ست
ُ
ُّ

�أو ا�ستعمالُه� .إننا نعترب َّ
كل هذه الوقائع ما�ضي ًة ومنق�ضية .ونحن على

ا�ستعدادٍ
دائم و�أكيد من �أجل �إزالة �آثار هذا املا�ضي بالدخول يف احلوار الإيجابي
ٍ
والدميقراطي وال�سلمي ،يف �إطار مناق�شة وجود وجدوى ّ
�سالح لبناين على
كل
ٍ

الأر�ض اللبنانية �ضمن اال�سرتاتيجية الدفاعية للدولة اللبنانية مب�ؤ�س�ساتها
لكل اللبنانيني ،والتي تتحمل وتتوىل من خالل
املنتخبة دميقراطيا ً واملمثِّلة
ِّ

ُّ
م�ؤ�س�ساتها الد�ستورية َّ
والتحكم ،وم�س�ؤوليات قرار احلرب
حق و �سلطة الإمرة
وال�سلم ،و�صون حريات املواطنني وكراماتهم من ا�شرتاطات ال َغلَبة املتجاهلة

ّ
�شك �أ ّن ال�رشوع يف تنفيذ مقررات احلوار الوطني
املخت�صة .وال
للدولة وجهاتها
ّ
ي�سهل الرتكيز على معاجلة الأولويات الأُخرى،
ب�ش�أن ال�سالح الفل�سطيني،
ّ
وذلك لأ ّن احلوار اجلدي واملطلوب وطنيا ً ينبغي �أن يكون حم َّدد العنوان والزمان
والنتائج املرتقبة.

النهو�ض يف لبنان على مدى �أربعة عقودٍ و�أكرث ،بالق�ضايا املغلوطة
لقد لجُ م
ُ
ْ
وال�سطو على الأمن الوطني واملال العا ّم والإدارة وامل�ؤ�س�سات
وامل�ستعارة،
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العربي احلا�ص ُل � -إ�ضاف ًة لأهدافه املعلنة  -هو
والنظام والدولة .والتغيري
ُّ
نهو�ض �أي�ضا ً يف االقت�صاد الوطني ،ويف �إدارة املوارد ،ويف مكافحة الف�ساد
ٌ

والإف�ساد ،مبا ي�ؤدي �إىل النهو�ض يف م�ستوى احلياة والوجود و�إن�سانية الإن�سان.

وعندما تتالقى الإرادات احلرة لل�شباب اللبناين والعربي؛ ف�إ ّن اللبنانيني الذين
عان َوا وما يزالون ،يقعون بالفعل يف طليعة امل�ستفيدين من ربيع العرب ،وربيع
الإن�سان العربي .يتحقق ربيع لبنان با�ستعادة اللبنانيني لدولتهم ونظامهم

الكم من التحديات ال�سيا�سية
الدميقراطي مبا ميكنهم من مواجهة ذلك
ّ
واالقت�صادية واالجتماعية التي تلوح يف الأفق .وم�س�ؤوليتُنا جميعا ً هو �أن
ننا�ضل حقا ً من �أجل عودة الدولة التي يريدها اللبنانيون حافظ ًة مل�صاحلهم
الوطنية وا�ستقاللهم وازدهارهم وحرياتهم.

ب�إرادة النا�س احلرة يحدث التغيري ويحدث النهو�ض .وب�إرادة العرب الأحرار يح�صل
و�صنع اجلديد ،وال�سري نحو امل�ستقبل الأف�ضل:
التكا ُم ُل واال�ستقرار احلقيقيُ ،
«لتكو َن لهم حياةٌ ،وتكو َن حياةً �أف�ضل» (�إجنيل يوحنا .)10:10

�إنه زم ُن النا�س ،زم ُن اجلمهور ،زم ُن ال�شباب ،زم ُن التحديات الكبرية ،وال ُفرَ�ص
جفاءً ،و�أ ّما ما ينف ُع
الكبرية ،وزم ُن التجدد واجلديد النافع} :ف�أما الزب ُد
فيذهب ُ
ُ
النا�س فيمكثُ يف الأر�ض{ (�سورة الرعد.)16 :
َ
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تيار المستقبل
و آفاق الربيع العربي
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