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َد المنتدى اإلقتصادي اإلجتماعي الثالث في بكركي في 22 حزيران 2021 
ِ
ُعق

تحت عنوان »معًا من أجل لبنان: المئوية الثانية«، في حضور أكثر من 
180 شخصّية مرموقة في مجاالت القانون واإلقتصاد واإلدارة واألعمال 
والتربية والديبلوماسّية وترأسه غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة 

بطرس الراعي.

مّرًة أخرى أثبتت المؤّسسة البطريركّية المارونّية العالمّية لإلنماء 
الشامل على ثوابتها في ترسيخ الوجود المسيحي بكافة أوجههه 

وذلك من خالل التشديد على أهّمية بكركي ودورها في كّل المراحل 
الخالصّية للبنان، وعلى المسؤولية الملقاة على عاتق سّيد الصرح 

الذي يتطّلع إليه اللبنانّيون الذين ينشدون الخالص.

جوقة فيلوكاليا واألخت مارانا سعد، أسمعت الجميع بدايًة ترتيلة عن 
»مجد لبنان الذي أعطي له« وأختتمت المنتدى أنشادًا للنشيد الوطني 

اللبناني الثابت رغم كّل الصعاب.

بكيركي في 22 حزيران 2021

نص الميثاق كما أقّره المنتدى
التأكيد على مواصلة العمل معًا من أجل لبنان الوطن – الرسالة، ليتجاوز شعبنا التحّديات 

التي يعيشها.

نؤّيد الحياد الناشط والفاعل تأييدًا مطلقًا، كما طرحه صاحب الغبطة والنيافة البطريرك 
الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، من أجل إنقاذ لبنان. ونضم صوتنا إلى صوته في 

مطالبته بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف األمم المّتحدة، تحصينًا لمرتكزات 
وطن آمن ومستقر.

إنّنا نتطّلع إلى أبناء وبنات لبنان في دول اإلنتشار، الذين يحملون اإلرث اللبناني ونراهن 
على إستمرار دعمهم للبنان وصمود شعبه، مثّمنين محبتهم وعطاءاتهم، وكّلنا رجاًء بأّن 

.
ٍ

خالص لبنان آت

نحمل في قلوبنا وضميرنا هموم شباب لبنان الطموح والواعد، ونريدهم أن يتشّبثوا دومًا 
بهذا الوطن ويكونوا ثورة رجاء فيه.

إنّنا لن نتراجع ولن نتوّقف عن العمل معًا على ّكل الصعد، ومهما غلت التضحيات، حّتى 
الوصول بلبنان وشعبه إلى شاطىء األمان، متمّسكين بالجيش اللبناني وحده مسؤواًل 

شرعيًا عن سيادة لبنان وسالمة أراضيه.

كّنا وسنبقى كلنا للوطن. 
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لم يوّفر البطريرك الراعي فرصة ليقرع أبواب الدول، ليدعوها إلى تحّمل 
مسؤولّياتها في توفير طوق اإلنقاذ ألّمٍة قّدمت الكثير إلى الحضارة 

اإلنسانّية، مطالبًا بإحقاق الحياد وإطالق مؤتمر دولي يكون بمثابة مظّلة 
ضامنة إلستمرار هذا النموذج الحضاري لتعايش األديان والعقائد، الذي 

مّثل »رسالة« تخّطت الوطن إلى الفكر اإلنساني.

في هذا السياق، دعت »المؤّسسة البطريركّية المارونّية العالمّية 
لإلنماء الشامل« إلى عقد »المنتدى اإلقتصادي اإلجتماعي الثالث« في 

بكركي، برعاية ورئاسة صاحب الغبطة، رئيس المؤّسسة. وأن يكون 
ا في تناوله  هذه المّرة – من منظارٍ مختلف – وجوديًّا في هدفه، علمانيًّ

ا في نّص  الطروحات التي حمل لواءها السّيد البطريرك، وتجّلى ذلك جليًّ
»الميثاق« الذي خلص إليه المؤتمرون.

البطريرك السابع والسبعين غبطة أبينا حامل أمانة األسالف، المؤتمن 
على مصير وطن وشعب، صاحب الغبطة مار بشارة بطرس الراعي. 

الدكتور كريستيان أوسي

إسمحوا لي أّواًل أن أرّحب بكم جميعًا، وأنا في عدادكم، في رحاب هذا الصرح اإليمانّي والوطنّي 
الكبير الذي يجمعنا، في المنتدى اإلقتصادي واإلجتماعي في نسخته الثالثة، بتنظيٍم من المؤّسسة 

البطريركّية المارونّية العالمّية لإلنماء الشامل WPF برئاسة وحضور صاحب الغبطة البطريرك 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

في كّل مرة شَدْدُت الرِحاَل إلى بكركي غادرُتها وأنا مغموٌر بالدهشة. أيُّ سرٍّ خلف جدران هذا الصرح 
المكيِن، لماذا يحتّل هذا الموقع في الوجدان الوطنّي مكّرسًا سيرَة شعٍب ومسيرة سلسلة 

تمتدُّ حتى نبع العاصي حيث دير مار يوحنا مارون. أّي أحجية هذه التي تمّيز سبعًة وسبعين رجاًل، 
هم بطاركة الموارنة، عن سواهم من الناس؟ لماذا هم دائمًا في الصدارة؟ وكّلما تعّقدت األمور 

إنبروا، كّلما كُثَرت المصاعب تبّوأوا وكّلما ثقلت األوزان تصّدروا. هكذا استحّقوا لبنان واستحّقهم 
لبنان فصاروا هم وهو واحدًا. ما عاد الموارنة طائفة، صاروا وطننا، يحملونه مع القلب حيثما حّلوا. 
رسموا أرز الّرب على بّذاتهم الكهنوتية، رفعوا إسم سّيدة لبنان وشربل وسواهما على كنائسهم 

في أربعة أقطار المعمورة فكانوا هم السفراء وهم المؤتمنون على هذا الوطن. أّي سرٍّ وراء 
السابع والسبعين. من أين قّوته، جبروته، عناده، تصميمه وإرادته التي ال تلين؟

استمعت إليه منذ عشرة أّيام يتحّدث عن الروح القدس بحسب ما كتب بولس الرسول. تعّمقت 
فيما سمعت. إنكشفت لي أحجية اللُّغز سّيدنا. أيقنت أّن السّر كّل السّر يكمن في الروح القدس 

إّياه، إذ كيف له البطريرك الراعي كما ألسالفه األقرب، صفير، خريش، المعوشي، عريضة، الحوّيك؛ 
كّل هذه الحكمة؟ هذا الصبر؟ هذا العناد في اإليمان والوطن، لكأّنهم هم المكّلفون باألرض والّرعية 

وعليهم هم، هم فقط، أن يزودوا عن الحاضر والمستقبل والمصير. 

أستمُع إليَك سّيدنا فُأعَجب: في هدأة صوتك عاصفة، في رجاحة موقفك ثورة، في تصميمك على 
الوطن جباروت. في ّكل ما تفعل مسؤولية. 

كلمة اإلفتتاحية
ر ُيفّسر هذه العالقة الكونونية ببكركي بما تجّسد  إستوقفني نّص ُمَعبِّ

ولبنان أتلوه عليكم. إستمعوا أرجوكم بتمّعن:

»بكركي من األهمّية بحيث إذا َخرَِب لبنان وبقيت هي سليمة، معافاة، 
قوّية، ماسكة بيٍد من حديد بزمام دعوتها التي أنيطت بها أزلّيًا، 

فباستطاعتها وحدها أن تعيد تعمير لبنان. أّما، ال سمح هللا، إذا َخرَِبت 
بكركي أو وَهَنت أو حلَّ بها ثقٌب ما، فلبنان وحده ال يستطيع إغاثتها 
كي تستعيد عافيتها وتبني ذاتها من جديد. وإذا كان لبنان َخرِبًا فقد 
ال يستطيع أن يعّمر نفسه بنفسه إذا كانت بكركي أيضًا خربت. أّي 

مؤسّسة أخرى في لبنان يصّح فيها هذا القول، هكذا يتجّلى لنا مركز 
بكركي الفريد وتابعتها العظمى في لبنان والعالم«. 

إذا كان هذا الكالم العظيم ألرثوذكسي كبير من وطني هو المفّكر 
الفيلسوف شارل مالك، أَفتشّكون بعد أن سرَّ هذا الصرح يكُمن حّقًا 

في الروح القدس؟ 

إّن هذا لوحده كاٍف كي يزيل الشّك من القلب حيال لبنان ومصير لبنان 
ومستقبل شعبنا فيه. 

على مفترق طريق الوطن، حيث األزمات تشّد على خناق المواطنين 
وتهّدد مصير الشعب والبالد، تقف بكركي في مواجهة العاصفة، 
ويصدح صوت سّيد الصرح، غبطة البطريرك مار بشارة بطرس 

الراعي، وحيدًا، مناشدًا الضمائر والعقول منّبهًا أصحاب القرار، ُمقّرعًا 
ممارساتهم، محّذرًا إّياهم من مغّبة تقاعسهم عن اإلقدام على اجتراح 

الحلول، والسعي إلى تخفيف عبء األزمة اإلقتصادّية عن اللبنانّيين.
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ذّكرنا القّديس البابا يوحنا بولس الثاني، نحن هنا من أجل تشديد الثقة 
بوطننا، ببعضنا ببعض، بإعطاء قيمة لِما لنا وعندنا من مقّدرات 

وإمكانّيات، هذه ال يستطيع أحد أن يبّددها. 

نحن قادرون أن نحافظ عليها. عندما إعتقل بولس الرسول وُقّيد 
بالسالسل قال: »يداي مقّيدتان بالسالسل لكّن لساني حّر«. نعم عقلنا 

حّر، قدراتنا حّرة. نستطيع،  إذا تضامّنا وتكاتفنا ووضعنا اليد باليد كما 
هي الغاية من هذا المنتدى اإلجتماعي اإلقتصادي، نستطيع أن ننهض 

وأن ننهض كّل يوم بالّرغم من كّل شيء. 

لسنا الوطن الوحيد الذي يختبر مثل هذه المحنة. ال، سبقنا أيضًا 
شعوب آخرون وبلدان آخرون ُهدِمت واستطاعوا بقّوتهم وقدراتهم أن 

يعيدوا بنائها. هذا هو دورنا اليوم. أجدادنا قاوموا. أجدادنا حفظوا لنا هذا 
الوطن. هذا دورنا اليوم، نحن أبناء هذا الظرف، الزمن ينتظر كّل واحد 

منا. هكذا نحن نفتتح هذا المنتدى اإلجتماعي اإلقتصادي بهذه الروح، 
بهذه الهّمة، بهذا اإليمان، بهذا الرجاء.

عشتم وعاش لبنان.

إخواني السادة المطارنة،
أصحاب المعالي والسعادة األحباء،

نائب رئيس المؤّسسة البطريركّية المارونّية العالمّية لإلنماء الشامل 
الدكتور سليم صفير وكّل المعاونين في هذه المؤّسسة العزيزة،

أهاًل وسهاًل بكم جميعًا.

سمعنا كلمات جميلة رائعة سواًء من نشيِد مجد لبنان أم من الكلمة 
اإلفتتاحّية وأجيُب كما كان يجيب سلفي المثّلث الرحمة البطريرك مار 
نصرهللا بطرس صفير عندما كانوا يأتون إلى بكركي ويصرخون »مجد 

لبنان أعطي له«، فكان يجيب: »بفضلكم، بفضلكم«. نعم بفضل هؤالء، 
هؤالء الموارنة، بفضل هؤالء اللبنانيين جميعًا، مسيحيّين ومسلمين 

الذين أعطوا الثقة لهذا الكرسي البطريركي، وللبطريرك، إستحّقوا 
كّلهم من خالله مجد لبنان. 

أنا أحّيي مجَد لبنان فيكم اليوم ولو كانت السياسُة ُممعنة عندنا 
بالتخريب والهدم وكأّن العمل السياسي هو من أجل خراب وطن 

وهدم دولة وتبديد وتهجير مواطنين وكّل قوانا الحّية. بهذا المجتمع 
بقدراته وبما يمّثل وما له وما أعطاه هللا من كفاءات، نستطيع أن نبني 

لبنان. األزمة هي دائمًا من أجل إنطالقة جديدة، كّل أزمة أّيًا تكن إنّما 
هي مناسبة للعودة إلى الذات من أجل إنطالقة جديدة، وثبة جديدة. 
هذا المنتدى اإلجتماعي اإلقتصادي في دورته الثالثة إّنما يهدف إلى 

هذا، أن ُنشّدد القيم والهمم وأن ننتزع من قلوبنا كلَّ خوف وأن نجّدد 
اإليمان بلبنان، برسالة لبنان، بمقّدرات لبنان وشعب لبنان، بما ُينتَظر 

من لبنان من رسالة في هذه األسرة اإلقليمّية واألسرة الدولية كما 

صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي - رئيس المؤّسسة
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»وما كان في صوت رافض، إال صوت سّيدنا البطرك...«

علمًا إنو كتار توّقفوا وإنسجنوا، والعدد األكبر أبرياء، إال إنو المسؤولين 
عن هالجريمة بعدهن مجهولين.

كمؤّسسة بطريركية، أقدمت WPF على اللي بِتقَدر عليه، وكّل الُشكر 
بهاإلطار لصاحب الغبطة على رعايتو عملنا، فتمكّنا بمساعدة الخّيرين 

من ترميم »شارع فرعون« بالكامل وكنيسة »مار مخايل« ، ولو كان 
الَخير أكتر ِكّنا وّسعنا أكتر دائرة الترميم.

وما منقدر إاّل ما نِشُكر سيادة المطران عبد الساتر على كّل التعاون 
والتفاهم والمحّبة الّلي ميّزت عالقتنا.

WPF مّدت كمان يد العون لـ 1150 عايلة من أهلنا المحتاجين، فأصدرنا 
بطاقة تمويلية رائدة من نوعها، منضّخ فيها شهرّيًا مبلغ متواضع، 

بإسهام الخّيرين، بشكل ِيحَفظ كرامة الّلي عميستعملها، ونحنا بقِدرتنا 
نزيد عدد العائالت الُمستفيدة، إذا تجاوِبت معنا أبرشيات اإلنتشار، 

وتبّنت كل أبرشية مجموعة من العائالت...

كما إنو هاألمر ُمتاح أمام المشاركين معنا بهالمؤتمر، ورح تتوزع عليكن 
معلومات عن كيفية اإلسهام بالدعم، حتى نعّزز من قدرتا على الصمود 

واإلستمرار بهالظرف اإلقتصادي الصعب.

وبمحنة كورونا، دعمنا بـ 40 ماكنة أوكسيجين، ووّفرنا لبعض الطّلاب 
المحتاجين أجهزة » TABLET و LAPTOP« لتأمين التعليم online، من 

»روتاري نورمندي«، باإلضافة للُحَصص الغذائية.

صاحب الغبطة،
أصحاب السيادة،

المشاركين الكرام،
تحّية من القلب لكّل الّلي نظّموا واشتغلوا لهاللقاء، كما لكل الّلي كانوا 

راغبين بالمشاركة وما ِقدروا يكونو معنا.

إجتماعنا عمبيتّم بوقت صعب كتير عمبيعيشو وطننا وعمبيعاني ّمنو 
ًمجتمعنا وشعبنا.

خمس عناصر شّكلت ثروة لبنان هّني: جامعاتو، مستشفياتو، 
مصارفو...وسياحتو.

واألهم هّوي اإلنسان اللي قدر يجعل من هالمؤسسات عنصر نجاح، 
وتمّكن إنو ِيجعل كمان من اإلنتشار عنصر قّوة ودعم للبنان.

زِتو بالمنطقة. هيدي كانت على مّر التاريخ الحديث، ثروة وطننا اللي َميَّ

ولألسـف كل هالعناصر هّيي اليوم بدائرة اإلستهداف:

الخمسة خسرو كتير، إال إنو السنوات القليلة الماضية ِحملت معها 
ضربات قاسية من دون أي رادع، َفِخِسر اإلنسان أملو وانكَسر طموحو، 

واّتجه نحو المغادرة والهجرة...  

وألّنو اإلنسان هّوي ثروتنا األساسّية، بدأت تِخَسر المؤّسسات قّوتها 
وتفتقد األدمغة...

زادت المصيبة بإنفجار 4 آب المشؤوم، اللي أطاح بالوجه المسيحي 
التراثي للعاصمة...ومن دون أي إهتمام من قبل المسؤولين 

والمعنّيين بالدولة، فتراكمت الخسائر والمصائب على أهلنا 
ومؤّسساتنا. 

كلمة المؤّسسة البطريركّية المارونّية العالمّية لإلنماء الشامل
الدكتور سليم صفير
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Donate NOW

+ 961 76 845 235+ 961 1 493 830

FEED
A FAMILY

قدرت المؤسسة كمان إطالق برامج تعليم متخّصصة من خالل 
إتفاقيات تعاون مع »NDU« و »AUST«، لتأمين قاعدة علمية للشباب 

لتوفير الوظيفة... مجانًا.

كما أطلقنا برنامج تأهيل مهني وتقني مع معهد »الصنايع« لتخريج 
شباب ِحَرفّيين ليِشّقوا طريق مستقبلهم... مجانًا.

مكتب التوظيف بالمؤسسة، وبالرغم من الظروف الصعبة، عميسعى 
يأّمن وظائف لشبابنا، وهون ندائي لكل أصحاب المؤسسات: إتصلو 

رلكن طلبكم مجانًا... هيك  فينا أذا احتجتو ألي نوع وظيفة، ونحنا منوفِّ
منساعد شعبنا أكتر.

بهاإلطار، ال بد من شكر سيادة المطران أنطوان شربل طربيه الّلي 
شّكل همزة الوصل مع شعبنا بأوستراليا الّلي ما قّصر أبدًا بالدعم.

سّيدنا،
كمجتمع مسيحي، نحنا عمنشعر بضغط كبير، وحضورنا اليوم 

لهالصرح الوطني لنقول بكل صراحة:

بكركي مرجعنا، وصاحب الغبطة أملنا. كلنا مع برنامجك سّيدنا ومع 
تطّلعاتك إلنقاذ لبنان وشعبك.

ويا ريت، يا ريت كّل المسؤولين بيتعاطفوا مع الشعب بالفعل مش 
بس بالحكي، ليكونو َشَبه لبكركي ومؤسساتها،

ويا ريت، يا ريت القضاء بيدافع عن مؤسساتنا، عن ثروة لبنان الحقيقّية 
حتى تبقى قادرة تستمر...

فالمدارس الكاتوليكية اللي عندا مئات آالف الطاّلب وآالف األساتذة 
واقعة تحت عجز سنوي بيوازي 150 مليون دوالر... المطلوب دعمها،

والمستشفيات األهم واألكبر، مش قادرة تستمّر بال أموال الضمان 
المستحّقة... المطلوب دعمها،

دير الصليب الّلي بيخدم 3000 إنسان عمينزف... المطلوب دعمو،

جامعاتنا، اللي صنعت مجد لبنان ما قادرة تتابع بال دعم...

مشكور كل مين قادر يساعد ، بس العمل األهم مطلوب من الدولة، 
وبشكل سريع وحاسم، ما بقا الحالة تنحمل، بدنا نهضة، والنهضة 

ما بتصير إال برفع الصوت والتعبير عن المطالب، هيدا هّوي المدخل 
للمستقبل، إنو جميعنا نلتّف حول صاحب الغبطة، ليصير موقفو 

جارف.

الشعبوّية خراب والشعبّية خالص.

كلنا مسؤول...

وشكرًا. 

10



التحّديات التي تواجه لبنان 
في المئويّة الثانية

 اإلختالف
ِ

لبناُن الكبيُر وفلسفُة تآلف

بقلم األب البروفسور جورج حبيقة
الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس الكسليك

- الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس الكسليك، 
- حائٌز على PhD في الفلسفة األلمانية من جامعة السوربون 

الرابعة في باريس. 
- كان رئيسًا لجامعة الروح القدس الكسليك، وقبلها عميدًا لكّليِة 
الفلسفة والعلوم اإلنسانّية في الجامعة، ونائَب الرئيس لألبحاث، 

ورئيَس معهِد الدكتوراه، ونائب الرئيس للعالقات الدولّية.
- له مؤّلفاٌت وأبحاٌث عديدة، منها كتاُبه في الفيلسوف األلماني 

ليسينغ Lessing في دار النشر الفرنسية
 .Editions du Cerf

- محاضٌر في أوروبا وأميركا وأستراليا. 
َعف  - حائٌز على وسامين فرنسيين: ضابط في جوقة السَّ

األكاديمّية وقائٌد في الجوقة ذاتها،
وهو أرفُع وساٍم أكاديمي في فرنسا:

.Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques
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في 23 أيار 1926، جمهورّيًة لبنانّيًة في األّول من أيلول من العام ذاته. 
وهكذا، في جوابهم على السؤال السادس »هل يكوُن التمثيُل النيابي 

طائفياًّ أم ال ولماذا؟« من مجموعة األسئلة األساسّية التي أرسلها 
هنري دي جوڤنيل إلى البطريركّية المارونّية، ُيفّند البطريرك الياس 
الحوّيك واألساقفُة الموارنة في 8 كانون الثاني سنة 1926 األسباَب 
الموجبة لمطلبهم كما يلي: »إّن البالَد تتأّلُف من طوائَف مختلفة، 
وهذه الطوائُف ال تختلُف بعُضها عن بعض في العقيدة الدينّية 

فقط، بل تختلُف أيضًا في التقاليِد والعاداِت واألخالِق والرأي في األمور 
ُل هذه الطوائَف على  اإلجتماعّية. فاإلنتخاُب على قاعدة الطائفية يمثِّ

نسبة معّينة في ذلك المجلس، فتتعارُف فيه وتتآلُف وُيضّحي كلٌّ 
منها بشيٍء من مطلبه بحكم األخذ والعطاء، ويؤّدي ذلك تدريجيًا إلى 

اإلمتزاج وتوحيد السياسة، حاُل كوِن إلغاِء القاعدة الطائفية في الوقت 
ُح طائفٌة على أخرى وينتُج عن ذلك التحاسُد  الحاضر ُيزيُل التوازن، فُترجَّ

والتباغض، ولذلك نرى أن يكوَن التمثيُل طائفّيًا«.

ما يلفت القارئ في هذا العرض المحبك الذي يجمع اإليجاز إلى اإلكتناز، 
هو أن البطريرك الحوّيك يقارب مسألة التنّوع والتعددّية والفروقات في 

المجتمعات البشرّية كمعطًى طبيعي. فهو ال يرى استهجانًا في ما 
تفرزه المعتقدات الدينية من تقاليَد وعاداٍت وأخالٍق وآراء غير متجانسة. 

فالعكس هو المستهجن. فهو يحترم حق االختالف ويتمّسك بالتالي 
به كحق مقدس غير خاضع ألّي مساومة. إّن تشديد البطريرك على 

األهمّية القصوى لظاهرة التنّوع الثقافي والسلوكي في المجتمع 
ستتلّقى دعمًا كبيرًا من الدراسات القّيمة التي سيضعها في نهاية 
القرن العشرين تشارلز تايلور )Charles Taylor( الفيلسوف الكندي 

والعالم في السياسة في مؤّلفه الشهير
»Multiculturalism and The Politics of Recognition« التعّددية 

الثقافّية وسياسة اإلعتراف. فهو يقول بالنسبة إلى سياسة اإلختالف: 
»قبل نهاية القرن السابع عشر، لم يكن أحد يفكر بأّن التمايزات 

ِغبطَة أبينا البطريرك نيافَة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الكّلي 
الطوبى، رئيَس المؤّسسة البطريركّية المارونّية العالمّية لإلنماء 

الشامل،
حضرة الدكتور سليم صفير، نائَب الرئيس،

أصحاَب السيادة والمعالي والسعادة، آبائي األجالء،
أّيها الحضور الكريم،

دعوني أعبّر، في مستهل كالمي، عن فرحي العارم بأن أكون هنا، في 
هذا الصرح البطريركي التاريخي العظيم، وعلى رأسه غبطة أبينا 

البطريرك والكردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي يرعى برؤيته 
الثاقبة وفكره المتبّحر والمتجّلي والجريء والمقدام كنيسًة مجاهدة، 

معّذبة ونازفة، خائفة ومرتعدة، تعَرُق دمًا وماًء في جسمانية هذا 
الشرق التائه والمشرذم والمتصّدع، ومع ذلك تطفح وتضّج بحيوّية 

الرجاء واإلنتظارات الجميلة، وتندفع بزخم أسطوري إلى قبر المسيح 
الفارغ لتولد مجّددًا في حضن الحياة. وكّلنا نرى بأّم العين كيف يتأّرق 
ِغبطُته سهرًا وقلقًا مريرًا ويحضن باستبسال األبّوة وحنان األمومة 

وطنًا عظيمًا وهّشًا، غنّيًا وُمعدمًا، مزدهرًا وُمنتكسًا، ِمعطاًء ومتسّواًل، 
مساحة ممّيزة لبشرّية تارًة متشّنجة ومتنافرة ومتباعدة ومتنانبذة، 

وطورًا متصالحة مع ذاتها في االختالف والغيرّية واإلنسجام والتآلف. 
هذا هو لبناُن الكبير في حدوده الطبيعّية والتاريخّية، لبنان، الكبيُر في 

رسولية كيانه وديمقراطّيته التوافقّية وأزماته المتناسلة من بعضها 
البعض، في أصغر مساحة ألّمة ُمدمنٍة على التنّوع والحّرية.

بعد مضي ما ُينّيُف على أربعة أعوام على إعالن دولِة لبناَن الكبير، عّينت 
حكومُة أريستيد بريان )Aristide Briand( الصحافي والدبلوماسي هنري 

دي جوڤنيل )Henry de Jouvenel( مفّوضًا ساميًا في 23 كانون األول 
سنة 1925. منذ وصوله إلى لبنان، عمل جاهدًا على تهدئة روع مكّونات 

المجتمع اللبناني والوقوف على رأيها، وأطلق في السياق عينه ورشَة 
كتابِة دستورٍ للدولِة الناشئة التي سُتعلن، بعد تبّني الدستور الجديد 

بين البشر تحمل مدلواًل معنوّيًا وشخصّيًا. إّن هناك طريقًة خاصًة 
لكي أكوَن كائنًا بشرّيًا، أال وهي طريقتي أنا. إّنني مدعٌو إلى أن أعيش 

حياتي بهذه الطريقة، وليس بتقليد شخٍص آخر«. وينتهي في تحاليله 
إلى إطالق مبدأ الفرادة )le principe d’originalité( الذي يجب أن 

يرافَق تكويَن المجتمعات الديمقراطّية ويؤّطَر سياساتِها وبرامَجها 
التنموية. وفي السياق ذاته، تشدد ماري غاي )Marie Gaille( في 

كتابها »ألمواطن«، على »أن كلَّ واحد مّنا إّنما هو فريد من نوعه ولديه 
أموٌر ما ليقوَلها، ليس بمقدور أي شخص آخر أن يعلَنها. في مجتمع 

ديمقراطي، على الحكومة، وهي تعترف بالمساواة بين المواطنين، أن 
تعطي الجميع الفرص عينها لتنمية الذات الحقيقّية«.

إّن مبدأ الفرادة الذي أشبعه تشارلز تايلور دراسات ومقاربات ملهمة، 
يتمظهر في الحالة اللبنانّية، بين شارع وشارع، بين حّي وحّي، بين قرية 

وقرية متجاورتين، وحّتى ضمن القرية ذاتها وضمن الحّي عينه. فالسعي 
إلى إلغاء الفروقات المجتمعّية الطبيعّية إّنما هو عمل عنفي قاهر 

وظالم، لن يقوى مهما طال الزمن على الصمود أمام زحف نواميس 
الطبيعة القائمة حصرًا وحكرًا على التنّوع والتعّددّية. في آخر األبحاث 

العلمّية حول علم الوراثة، وأذكر منها كتاَب العالِم الفرنسي ألبير جكار 
)Albert Jacquard(، يتبّين بشكل ال يداخله ُلبس أن كّل كائن بشري هو 
فريد من نوعه، لم تر البشرية مثله من قبل ولن ترى مثياًل له من بعد. 

إّن تشديد البطريرك الحوّيك على ضرورة حماية الذاتّيات والخصوصّيات 
لكّل المكّونات اللبنانّية في مشروع دولة لبنان الكبير كان يتزّخُم 

من عمق التاريخ المديد لهذه البقعة الجغرافّية، منذ الفينيقّيين 
وحرصهم الشديد على الخصوصّيات والحفاظ عليها في ممالك 

صغيرة، ضمن وحدة الشعب واألرض في المركزية إدارية كاملة، مرورًا 
بنظام القائمقامّيتين الذي اقترحه وزير خارجية النمسا ومستشارها 
األمير فون ميترنيخ )Von Metternich( وشّدد على التمثيل الطائفي 

للمّرة األولى نظرًا لطبيعة المجتمع اللبناني، ووصواًل إلى بروتوكول 
المتصّرفية، حيث ُجمع مجلسا القضاء اللذين خلقهما شكيب أفندي 

لتمثيل الطوائف الست األساسّية، في مجلس إدارة جبل لبنان. 
إن الواقعّيَة في الفلسفة السياسية لفون ميترنيخ وتشديَده على 

التمثيل الطائفي التعّددي والتداعياِت اإليجابّية لهذا النظام على 
االستقرار والنمو والعمران واإلزدهار على مدى أربٍع وخمسيَن سنة، 

كلُّ هذه االعتبارات مجتمعًة كانت الدافع األساسي للبطريرك الحوّيك 
واألساقفة الموارنة في صياغة مطلبهم كما جاء في جوابهم على 

السؤال السادس.

إّن مفهوم الطائفة هنا ال يعني البّتة اإليمان والممارسة الدينّية 
والتبشير، بل اإلنتماء إلى مكّون إجتماعي وثقافي، عابر لألحزاب 

والمناطق، له شخصّية ممّيزة تبلورت في حقب زمنّية متتالية عبر أتون 
اإلضطهاد واأللم والتشّرد، بسبب اإلنتماء الديني. واألكثرّية الساحقة 

من مكّونات المجتمع اللبناني آتون من رحم األوجاع، بسبب معتقداتهم 
الدينّية المختلفة التي أفرزت تلقائّيًا سلوكّياٍت وآراًء مجتمعّيًة مغايرة. 
غير أّن هذا الرافد الديني، وإن لعب دورًا أساسّيًا في بلورة هذا المكّون، 

ال يسعه أن يختزل لوحده مقّومات هذا اإلنتماء. لذا نرى في جميع 
الطوائف أعضاًء عديدين ملحدين وغيَر مؤمنين وال أدريين، إلى ما هنالك 

من تصنيفات ممكنة ومتنّوعة. وهذا األمر ال يؤّثر أبدًا على قناعتهم 
باإلنتماء إلى طائفتهم كمكّون إجتماعي وثقافي وسياسي، من دون أّي 

خلفّية دينّية.

 فالنظاُم الطائفي في لبنان ال يعني مطلقًا رفَض الطوائِف األخرى 
ونبَذها والدخوَل معها في صراع وجودي. إّنه على شاكلة اإلنتماء إلى 

عائلة، من مّنا اختار أباه أو أّمه، أو وطنه أو لغته، أو حّتى دينه؟ كّل واحد 
مّنا، بحسب التحديد األلماني لإلنسان، هو »الكائن هنا« )Dasein(. أخذنا 
الحياة مّجانا ورأينا أنفسنا في ُحضِن وجوٍد لم نختره، وفي انتماٍء عائلي 

ُن جّيدًا سرَّ الوجود، يحبُّ المعادلة  لم نسع إليه بمحض إرادتنا. من يتذهَّ
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الحياتّية التي ُولد فيها ويفرح باإلنتماء إليها، وفي الوقت عينه يحترم 
ها ويدخل معها في تحاٍك وجودي، خاّلق  إنتماءات اآلخرين وُيجلُّها ويحبُّ

وهادف. إّن الوجود البشري ال يستقيم البّتة خارج اإلنتماء. واإلنتماء 
في مضامينه الصحيحة ال يداخُله أبدًا منطُق الصراِع وتهميِش اآلخر 
وإلغائِه. من هنا النظاُم الطائفي، كما حّدده البطريرك المكّرم الياس 

الحوّيك، إّنما هو نظاٌم إشراكي لمكّوناٍت غيرِ متجانسة، تعاهدت على 
العيش السلمي معًا في تآلِف اإلختالف.

جميعنا يعرف حق المعرفة أن أصواتًا مسيحّية عديدة كانت ناقدة 
ورافضة لسعي البطريرك الحوّيك إلى إرجاع لبنان إلى حدوده الطبيعّية 

والتاريخّية، أي إلى حدود فينيقيا القديمة، أو حدود اإلمارتين المعنّية 
والشهابّية، بحسب الخريطة التي رسمتها األركان العاّمة في البعثة 

العسكرّية الفرنسّية سنة 1860 ــ 1861. بالنسبة إليهم، إن ضمَّ هذه 
األقضية التي سلخها الحكم العثماني عن لبنان، سيحّول عاجاًل أم 

آجاًل األكثرّية المسيحّية في متصرفّية جبل لبنان إلى أقلّية. تقاَطَع هذا 
الموقُف المسيحي مع موقف المسلمين الرافضين إلنسالخهم عن 

جمهورّية عربّية واحدة حيث هم األكثرّية الساحقة، وانضماِمهم إلى 
لبناَن الكبير حيث هم أقلّية. بيد أّن هذا المنطق األكثري واألقّلي لم يكن 

في صميم فكر البطريك الحوّيك. فالمسيحّية الحّقة تتنافى كلّيًا مع 
هذه المفاهيم. التقوقع والرِعدة والخوف من اآلخر المختلف، جميع 

هذه العوامل تقّوض ركائز المسيحية. كيف كان للبطريرك القّديس 
أن يغفل دعوة المسيح لرسله: »إذهبوا إلى العالم كله«؟ كيف كان 

له أن يتجاهل حدث العنصرة، هذه اللفظة العبرية التي تعني التالقي 
واالجتماع؟ جميع شعوب البحر األبيض المتوّسط، بمن فيهم العرب، 

كانوا متحلقين حول الرسل في عّلية صهيون عندما حّل روح الرب 
عليهم. أخذتهم الدهشة عندما تيّقنوا أّنهم كانوا يفهمون في لغتهم 

كالم مار بطرس المتحّدث في اآلرامّية. مع حلول الروح القدس، لم 
تلغ أيُّ لغة وال أيُّ حضارة، بل باتت الثقافاُت المتعّددة تفهم بعُضها 

البعض وتتالقح وتتكامل. إّن عيد التالقي هذا كان النقيض لبرج بابل 
والتبعثر اللغوي والكراهّية الثقافّية. هذه الخلفّية اإليمانّية الغنّية 

كانت تحرك البطريك. واألمر الذي أذهلني هو أّن البطريرك الحوّيك في 
جوابه على السؤال السادس استعمل الفعل ذاته الوارد في سورة 

الحجورات، اآلية 13، في القرآن الكريم، حول مشيئة هللا العظمى 
المتمظهرة في التنّوع العرقي والقومي: »يا أّيها الناس، إنا خلقناكم 

من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتتعارفوا«. والبطريك يقول: 
ُل هذه الطوائَف على نسبة معّينة  »فاإلنتخاُب على قاعدة الطائفّية يمثِّ

في ذلك المجلس، فتتعارُف فيه وتتآلُف«. 

إّن هذا التآلَف في اإلختالف، ال يمكن أن ترعاه إال دولٌة توافقّية 
)Consociational State(، بحسب التحديد العلمي الصارم الذي 

أطلقه العالم الهولندي األميركي الشهير في العلوم الساسية أرند 
ليبهارت)Arend Lijphart(. إّن بعض الباحثين يقيم مقارنة مفيدة للغاية 
بين فكرة الكوربوراتّية اإلقتصادّية التي ُصّممت لتنظيم الّصراع الطبقي 
وتعطيل اإلنفجار المجتمعي، من جهة، ونظرّية الدولة التوافقّية إلدارة 

التنّوع وتخصيبه والحؤول دون التصّدع المجتمعي على أسس عرقية 
ودينية، من جهة ثانية. في هذا السياق التحليلي، يذهب جون ماكغري 
)John McGarry( وبريندان أوليري )Brendan O’Leary( في تحليالتهم 

إلى تحديد ثالثة شروط أساسّية لتأسيس تقاسٍم ديمقراطٍي توافقي 
للسلطة: أّواًل، يجب تحفيُز الُنخِب لإلنخراط في تنظيم الّصراع؛ هذا 
الشرط يقودنا إلى فهم أعمق لخلفّيات دعوة غبطة أبينا البطريرك 
الراعي المتكّررة والملحاحة، اللبنانّيين جميعًا إلى إيصال النخبة إلى 

ر هنا كيف حّقق لبنان إنجازاٍت كبيرًة  مجلس النّواب. يكفي أن ُنذكِّ
واستقرارًا مدهشًا عندما كانت مقاليُد السلطة في يد ُنخبة من رجال 

الدولة إستثنائّية، وكيف انحدر الوضع إلى َدْرك مأساوي، عندما تسّلمت 
قيادَة البلد مجموعٌة من سياسّيين، أكثريتُّهم الساحقة غيُر مؤّهلة 

إلدارة دولٍة توافقّية. ثانيًا، يجب أن تقود الُنخب قطاعاٍت حيوّية؛ ثالثًا، 

يجب أن يكون هناك توازٌن متعّدٌد للقوى. في كتابه »فرُض تقاُسِم 
السلطة: صراٌع وعيٌش مشترك في إيرلندا الشمالية ولبنان«

)Imposing Power Sharing: Conflict and Coexistence in Northern
)Ireland and Lebanon الصادر سنة 2006، ُيضيف الباحث اإلنكليزي 
مايكل كير )Micheal R. Kerr( إلى قائمة ماكغاري وأوليري شرطًا 

أساسّيًا لمنع الدولة التوافقية من اإلنهيار، يقوم على ممارسة ضغوط 
خارجّية إيجابّية، تزّوُد النخَب الداخلّية بالحوافز والدوافع الكافية وتدعُمها 
للترابط والتماسك والتآلف. وهذا ما حصل فعلّيًا في إيرلندا الشمالّية، 

بعد إبرام إتفاقّية الجمعة العظيمة )Good Friday Agreement( في
10 نيسان 1998، بفضل وساطة السيناتور الديمقراطي الماروني النشأة 

جورج ميتشيل )George Mitchell(، )والدته ماري سعد من بكاسين 
وأبوه اإليرلندي األصل تبنته عائلة لبنانية(، مبعوثًا من قبل الرئيس بيل 

كلنتون. فنقل إليهم الصيغة اللبنانّية وحّل مشكلة إيرلندا الشمالّية: 
رئيس الحكومة بروتستانتي، ونائب الرئيس كاثوليكي، ويتمّتعان 

بالصالحّيات ذاتها، وتوافقهما ممر إلزامي لكل قرارات الحكومة. ولوال 
الدعُم الخارجي اإليجابي من قبل المملكة المتحدة وجمهورّية إيرلندا 

لما رأت هذه االتفاقّية النور ولّما إنطلق النظام التوافقي اإليرلندي 
وثُبت وترّسخ. من هنا أهمّيُة التدّخل الخارجي اإليجابي لتذليل الصعاب 

الداخلّية التي تعترض طبيعّيًا تشغيَل النظام التوافقي. 

في وجيز الكالم، إّن لبناَن الكبير لم يخرج يومًا من دائرة المخاطر، ولن 
يخرج أبدًا منها، ألّنه بلد الحياة، والحياة ال تنمو وتزدهر إال في المخاطر 
والمصاعب واألزمات. من حسن طليعه ومن سوء حّظه في آن أّنه ال 

يشبه أحدًا في هذا الشرق التاعس. إّنه مصدر اإلزعاج اإليجابي للجميع. 
فلسفُة كيانه تقوم على تآلِف اإلختالِف وتخصيِب األضداد، وعدِم 

تهميش اآلخر المختلف وإخضاِعه وإلغائِه، واعتبارِه طريقًا إلى الذات 
وشريكًا كامَل العضوّية في نظاٍم تعّددي وتوافقي مبني على مبدأ 

تقاسم الّسلطة والحكم معًا. إّن بلدًا كان في إعادة الحياة إليه بطريرٌك 

مكّرٌم وقّديس، وكان وراء رفِعه على منّصة المرجعّية العالمّية للدول 
المتعّددة ثقافّيًا ودينّيًا وحضارّيًا، بابا إستثنائٌي وقّديس، لن يكوَن قدُره 

إاّل ديمومُة الحياة.

وشكرًا.
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بحٌث في الحياد

مداخلة الدكتور نبيل خليفه
حياد لبنان في خدمة “األخّوة اإلنسانّية”

- من مواليد حدتون البترون سنة 1939
- دكتور في اآلداب وباحث في الفكر السياسي.

- مؤّسس ومدير مركز بيبلوس للدراسات واألبحاث )1990(. 
- من مؤّلفاته: لبنان والخيار الرابع : الحياد أو التحييد )1984(. 

لبنان في إستراتيجّية كيسنجر )1991(. اإلستراتجّيات السورّية 
واإلسرائلّية واالوروبّية حيال لبنان )1993(. مدخل إلى الخصوصّية 

اللبنانّية )1997(. جيوبوليتيك لبنان: اإلستراتيجّية اللبنانّية )2008( 
- ترجم إلى العربية كتابي ميشال شيحا: »فلسطين« )ترجمة 

جديدة( )2004(. »تحّوالت على المتوسط« )2012(. 
- صدر له »إستهداف أهل السّنة« 2014 ترجم إلى االنكليزية 

2017، »الصراع العربي-الفارسي« )2018(، بيبلوس مهد األلفباء 
الفينيقّية« )2020(.

األزهر أحمد الطّيب، وسماحة المرجع السيستاني، كي يترّكز العمل 
منذ اليوم على تحديد جوهر العالقة بين المسيحّيين والمسلمين وهي 

عالقة األخّوة كي ال تكون يومًا عالقة عداوة. وهذا ما تمّثله وثيقة األخّوة 
اإلنسانّية في منتصف العالم اإلسالمي في أبوظبي. وفي غربة في 

المغرب، وفي شرقه في كواالالمبور.

5. إّن لبنان، هو المكان النموذج لترجمة هذه االخّوة. فهو منذ الِقدم بلد 
الحياة المشتركة المسيحّية – اإلسالمّية في مختلف وجوهها. لكّنه بلد 

تعّرض ويتعّرض لثالث تحّديات كبرى تهدد أمنه وسالمه واستقراره.

ّأّولها: أنه في تصنيف الجغرافيا السياسّية بلٌد حاجز بين سوريا 
وإسرائيل. وهو بالنسبة لهما خطٌّ جغرافٌي وتاريخٌي ألنه نقض 

لسوريا الكبرى ونقٌض ونقيض إلسرائيل الكبرى، ولذا، فهو على 
الدوام عرضة للمؤامرات واإلنتهاكات إلثبات عدم قابلّيته للحياة. 

وأّول ذلك عدم ترسيم حدوده مع الدولتين األمر الذي يعني في علم 
الجغرافيا السياسّية عدم اإلعتراف بكيانه وسيادته.

ثانيها: أّن لبنان يعاني مّما يسّمى العطوبّية الجغرافّية، وذلك أّن 
نسبة مساحته إلى حدوده 10452/679=15.40 وهي من أدنى النسب في 

العالم وتجعل وضعه األمني مكشوفًا ومهددًا.

ثالثها: إّن لبنان بلد األقلّيات المتشاركة وهو ما يفسح في المجال 
لتدّخالت األقربين واألبعدين ويخلق إشكاالت سياسّية – أمنّية... 

لكل هذه األسباب وسواها قال ميشال شيحا جملته الشهيرة: »أّن 
لبنان بلٌد يعيش على حدود الخطر الدائم«.

6. وألّنه كذلك، ومهّدد على الدوام في أمنه وسيادته، رأى غبطة أبينا 
البطريرك بشارة الراعي ضرورة العمل على حماية لبنان ورفع الضغوط 

عنه ووقف التعدّيات عليه والتدّخالت فيه، لكي يستمّر في القيام 

صاحب الغبطة،
السؤال األساسي المطروح علينا اليوم هو التالي:

كيف شّكل طرح حياد لبنان، الذي يتواله صاحب الغبطة البطريرك 
بشارة الراعي، جزءًا أساسّيًا ومصيرّيًا من جيوبوليتيك األديان كما يراه، 

ويتصّوره، ويعمل له، قداسة الحبر األعظم البابا فرنسيس في هذه 
المرحلة الصعبة والمفصلّية من تاريخ األديان وتاريخ لبنان في آن؟! 

وبالتالي كيف يجّسد قداسة البابا وغبطة البطريرك نموذجين مثالّيين 
لما اشتهر به حكماء وحّكام أثينا أي: أن يرى صحيًحا... ويرى بعيًدا!

1. إن المؤّشرات الديمغرافّية القائمة على تحديد نسبة النمو السكاني 
تؤّكد على حقيقة ملفتة وهي أن عدد المسلمين سيتكاثر بحيث يصبح 

المسلمون الديانة األولى في العالم في القرن الحادي والعشرين.

2. إن المؤّشرات الجيوسياسّية تعطي أهمّية خاصة لتأثير الديمغرافيا 
على التاريخ والجغرافيا وهذا يترجمه القول، بل المعادلة التي يترّدد 

صداها في الغرب وبالتالي اختصرها الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال 
سركوزي بالقول »إن الديموغرافيا هي التي تصنع التاريخ«.

3. هذه المعطيات تعيد إلى الذاكرة كالمًا للمفّكر الفرنسي الشهير 
ا أو ال يكون«  أندريه مالرومن »إن القرن الحادي والعشرين سيكون دينيًّ

وكالًما آخر للمؤّرخ العالمي أرنولد توينبي من »إن اإلسالم سيعود 
يوًما ليفرض وجوده في التاريخ« كما يحمل تأكيدًا لنظرّية صموئيل 

هنتغنتون حول »صدام الحضارات«!

4. أدرك قداسة الحبر األعظم أهمّية وخطورة المسؤولّية الملقاة على 
عاتقه وهي الوقوف في واجهة منافسة كبيرة دينّية حضارّية سياسّية 
بين المسيحّية واإلسالم، ولذا، سعى ويسعى وسيسعى إلى إستباق 

الوصول إلى هذا الصراع بجميع الوسائل الممكنة وأّولها خلق وعي لدى 
الجانبين بسعي القادة الروحّيين: قداسة البابا فرنسيس، فضيلة شيخ 
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بدوره رافعة تاريخّية للحياة المشتركة المسيحّية – اإلسالمّية وتلك 
هي المهّمة التي تنسجم وتتوافق مع إستراتيجّية الحبر األعظم البابا 

فرنسيس. لذا دعا غبطته إلى حياد لبنان كحّل وحيد للحفاظ على لبنان: 
الكيان واإلنسان والدولة وصار من الضروري أن تجتمع قوى الحبر 

األعظم والكنيسة الرسولّية المارونّية وكّل القوى الحّية في لبنان وديار 
اإلغتراب والعالم، وأصدقاء لبنان، سعيًا لتحقيق حياد لبنان الشرعي 

والدولي والدائم في مجلس األمن.

7. إّن أدّق وأهّم مرحلة في سياق العمل لحياد لبنان هي في تحقيق ما يلي:
• فكر سياسي إستشراقي نوعي يتمّثل أفضل ما يتمّثل بمذّكرة 

المثّقفين اللبنانّيين في باريس عام 1983. )منهم األب يواكيم 
مبارك، والدكتور غسان سالمه، والدكتور باسم الجسر، والدكتور 
جورج قرم، واألديب أمين المعلوف،...( فهي تكاد تكون ألصالتها 

الفكرّية والوطنّية موضوعة إلجتماعنا اليوم في بكركي.
• فكر حضاري يسترجع ويستعرض دور لبنان في خدمة اإلنسانية 

منذ فجر الحضارة. وفي هذا ال بّد من التركيز على خمسة أمور 
سياسّية وتأسيسّية:

أّولها: أن فريدوبتش راتزل في كتابه المرجعي، الجغرافيا السياسّية 
»صّنف لبنان ومحيطه الجغرافي كفلسطين منطقة ذات قيم ثابتة 
ومستمّرة عبر التاريخ« وهو تصنيف لم تحَظ به أّية منطقة جغرافّية 

أخرى من خريطة العالم.

ثانيها: أن في لبنان وفي بيبلوس بالذات، كانت المغامرة الكبرى 
بصياغة الحروف الهجائّية التي أصبحت المرجع األوحد لكافة 

حضارات وثقافات العالم )ما عدا الصين(، ولم يكن غريبًا قول ول 
ديورنت »في قصة الحضارة«: »كانت الكلمة بداية اإلنسان ألّنه 

بالكلمة أصبح اإلنسان إنسانًا« وال قول سبتينو موسكاتي صاحب 
كتاب الحضارات السامية القديمة:

»إّن األلفباء الفينيقّية هي أحد أكبر اختراعات البشرّية« إّنها الحد الذي 
يعني بداية التاريخ.

ثالثها: أّن لبنان استشعر منذ القدم أهمّية العدالة بين البشر. ولذا، كانت 
بدايات تدريس الحقوق في مدرسة الحقوق الرومانّية في بيروت.

رابعها: إّن لبنان كان بواسطة الدكتور شارل مالك المسهم األكبر في 
صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

وخامسها: ما يسعى له غبطة البطريرك بأن يظّل لبنان عبر الحياد، البلد 
الذي يقّدم لإلنسانّية كل فّن وكل عدل وكل سالم.

هذه قيٌم خمس حّققها لبنان في تاريخ البشرّية وهو بكل ذلك، ولكي 
يستمّر في دوره التاريخي، نقطة تفاعل بين األديان والحضارات والشعوب، 

ينبغي على الكنيسة والشعوب واألمم وخاصًة منّظمة األمم المتحدة 
دعمه في إتمام رسالته كبلد – رسالة، وتحقيق مصداقّيته كبلد – رمز.

في الخالصة: إّن حياد لبنان يجعله بلد استقرار وازدهار، ونقطة مركزّية 
للنشاطات الفكرّية والسياسّية واألديولوجّية في المنطقة والعالم 

العربي والعالم، ونموذًجا ُيحتذى به لتأكيد األخّوة المسيحّية اإلسالمّية، 
إّنه الخيار الجيو – سياسي األكثر ضرورة ونفًعا للبنان واللبنانّيين.

وهو في كل ذلك ليس مّنة علينا بل حّق لنا على األمم والشعوب 
ومؤّسسة األمم المتحدة ومؤّسسة الجامعة العربية، ألنه كما وضعناه 

في مشروع الرابطة المارونّية الستشراف مستقبل لبنان والذي وافق 
عليه مجلس الرابطة باإلجماع عام 2012 »الحياد – المصير« إذ هو نعمة 
كبرى لشعب لبنان وإنسانه ودولته وكيانه ولألسرة العربّية والعالمّية 

واألهّم في كل ذلك أّنه التطبيق العملي لمبدأ األخّوة اإلنسانّية بين 
المسيحّيين والمسلمين كما أعلنتها ودعت إليها »وثيقة األخّوة 

اإلنسانّية«

لبنان الجديد في المئويّة الثانية

المهندس مارون الحلو– نقيب المقاولين

- مواليد غوسطا 1951، تلّقى دروسه في مدرسة سّيدة الجمهور
- تابع علومه في الجامعة األميركّية في بيروت وتخّرج سنة 1975 

مهندسًا مدنيًا 
- أّسس شركة »أبنية« للهندسة والتعّهدات التي أصبحت 

من أكبر وأنجح الشركات الهندسّية التي عملت بالقطاع العام 
والخاص في لبنان والخارج

- إنتخب عضوًا في مجلس إدارة نقابة المقاولين سنة 2004 وأعيد 
إنتخابه لثالث دورات متتالية

- انتخب نقيبًا للمقاولين سنة 2015 وأعيد انتخابه مّرة ثانية
سنة 2019 

- ممّثاًل قطاع المقاوالت والبناء للنقابة في الهيئات اإلقتصادّية 
- أمينًا للمال وعضو مؤّسس في مجلس أمناء المؤّسسة 

WPF البطريركّية المارونّية العالمّية لإلنماء الشامل
- رئيسًا لرابطة آل الحلو منذ سنة 2004 ورئيسًا لجمعيات خيرّية 

واجتماعّية عدة،
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صاحَب الغبطة،
يوم َحَمل َسَلفكم البطريرك الحوّيك والقادة الروحّيين والسياسّيين 

حلم لبنان الكبير كانوا يطمحون إلى تجسيده موئاًل للحرّية ومنارة 
حضارّية في هذا الشرق، ونموذجًا للتنّوع الذي ُيغني، والتعايش 

المسيحي-اإلسالمي في ظّل دولة القانون والمواطنة. فأين نحن من 
هذا اللبنان؟ 

أعتقد أن هذا اللبنان مقيم فقط في وجداننا فيما الواقع يفيض بؤسًا 
وصراعات وكراهّية وفقرًا ويأسًا. 

خرجنا من الحروب الدموّية عام 1990 إلى صراعات من نوع آخر. غابت 
الممارسة الديمقراطّية نتيجة تطبيق اتفاق الطائف تحت الوصاية 

السورّية. تعّمقت المحاصصة الطائفّية على حساب السلطة 
المتماسكة التي كان يجب أن تضع استراتجّية ومشروع حكم يترجم 

سياسة اقتصادّية اجتماعّية وتنموّية تحاسب عليها.

وجاء مؤتمر الدوحة ليكّرس ديمقراطّية توافقّية هجينة تجعل حقوق 
المذاهب فوق الطوائف وبداهة فوق حقوق المواطن مّما إنعكس 

تعطياًل كاماًل للمؤّسسات خارج المفهوم العام لإلنتظام الدستوري.

أّيتها السّيدات والسادة،
ًا حين أقول أّننا نعيش اليوم أزمة غير مسبوقة على كل  ال أكشف سّر

المستويات الوطنّية واالقتصادّية والمالّية والنقدّية وقبلها جميعًا أزمة 
أخالقّية ُتنذر بإنهيار كل المؤّسسات جّراء تقاسم السلطة بين أركان 

الطوائف والمذاهب وسط ظواهر، غير مسبوقة أيضًا، في الفساد 
والجهل والتعّنت والخّفة في تحّمل المسؤولّيات. 

يأتي ذلك نتيجة تراُكم الفشل في ُمقاربة المشاكل التي تفّجرت منذ 
التسعينات وقد تّمت معالجُتها بتسويات خاطئة حينًا وظرفّية حينًا آخر 

صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي،
أصحاب السيادة،

أيها األصدقاء والحضور الكريم،
نلتقي اليوم في رحاب هذا الصرح الذي ُأعطَي مجد لبنان وقد عبرنا 
إلى المئوّية الثانية للبنان الكبير وهو يمّر في أصعب وأخطر مرحلة 

من تاريخه المعاصر. نطوي المئوّية األولى بأسف ونحن نحُصُد تراكم 
الفشل والفساد والمحاصصة واألنانّية ومحاوالت اإلستفراد بالسلطة 

والهيمنة واإلستقواء بالخارج، ناهيك عن تزعزع ُسلَّم القيم األخالقّية 
والوطنّية.

ال شّك أن لبنان َعَرف محطات إزدهار واستقرار وبحبوحة، ومحاوالت 
جّدّية لوضع أسس الدولة والمؤّسسات، إال أننا لم نستطع أن نرّسخ 

هذه األسس وما يرافقها من مواطنة وأبسط حقوق اإلنسان. 

فِشلنا في تثبيت قواعد جمهورّية ديمقراطّية برلمانّية واإلنتقال من 
اإلنتماء الطائفي إلى اإلنتماء الوطني واإلنفصال عن التأثيرات الخارجّية 

التي كانت تتالعب بنا وفق مصالح وأجندات إقليمّية ودولّية.

فمن تأثير الحقبة الناصرّية ما بين 1956 و 1969 إلى هيمنة السالح 
الفلسطيني ما بين 1969 و1982 وصواًل إلى الوجود السوري ما بين 1990 

و 2005 وتسّلط النظام اإليراني من الـ 2006 إلى اليوم إختّلت التوازنات 
الداخلّية وتعّطلت اآللّيات الدستورّية وانُتهكت السيادة وتعَثر قيام 
دولة القانون والعدل والمؤّسسات الفاعلة. لن أتوّقف عند الحروب 

الداخلّية، فالتاريخ يشهد على ما َيزيد عن نصف المئوّية من الصراعات 
والقتال الداخلي وتعطيل مؤّسسات الدولة واختالل التوازن الداخلي 

مّما جعل لبنان ساحًة لتدّخالت قوى إقليمّية ودولّية عّدة.

ومبتورة دائمًا. خلق ذلك كّله تعقيدات إضافّية ِعَوَض اعتماِد الحلوِل 
الجْذرّية الُمناسبة.

صار النقاش حول المسائل الخالفّية يْحَتِكم إلى التوازنات المذهبّية 
والمحاصصة. وِعَوض أن يعالج أسباب األزمات وجوهرها إعتمد إجراءات 

وتدابير مؤّقتة أوَصلتنا إلى حائط مسدود.

هذا التوصيف المؤسف لمرحلة مضت ال يعني الوقوع في شباك اليأس. 
على نقيض ذلك تمامًا. فنحن أبناء الرجاء، راسخون في هذه األرض 

وملتزمون بناسها. سنواصل العمل في سبيل لبنان أبٌي، عصٌي على 
اإلحتالالت، شعبه حّر يعيش بكرامة بعيدًا عن طوابير الُذّل على محطات 

البنزين والصيدلّيات والمستشفيات وغيرها مّما تعرفونه.

لم تنجح المئوّية األولى في تحقيق طموحاتنا. وأثبت النظام القائم 
أّنه غير قابل للحياة. حتى حين إتفق اللبنانيون على أفكار وطروحات لم 

ينجحوا في ترجمتها، كما حصل في إتفاق الطائف. وصار كل إستحقاق 
مشروع أزمة أو فتنة.

لذلك آن اآلوان للخروج من التسويات الظرفّية العقيمة إلى رحاب 
الخيارات الوطنّية الكبرى المنفتحة على كّل تطّور وتنّوع من ضمن 

الوحدة.

نريد نظامًا يحترم خصوصّيات كل مكّونات الكيان اللبناني ويطمئنها. 
وهذا يستدعي مّنا اإلنفتاح على كّل الطروحات التي تجعل هذا البلد 

ًا، آمنًا، منفتحًا  مشروعًا قاباًل للحياة يحاكي الحداثة والمستقبل، مستقّر
على مناقشة كّل األفكار التي تعّزز الشراكة الوطنّية في ظّل أوسع 

المركزّية ممكنة أو إتحادّية أو أّي إسم يتوافق عليه اللبنانّيون. 

لم يعد ُممكنًا اإلستمرار في نموذج حْكم أورثنا كل هذا الفشل 
واإلنقسام. لنّتعظ من تجارب العالم ونلبِنن طرحًا يجعل من بلدنا 

واحة حرّية وسالم وتسابق على اإلنجاز والنمو لما فيه خير اإلنسان 
والمجتمع.

وقبل كل هذا وذاك ال بد من إعتماد الحياد كما تفّضلتم بطرحه يا 
صاحب الغبطة.

حياُد لبنان خشبُة خالصه.

وكما َحَملْت بكركي زمن البطريرك الحوّيك مسؤولّية لبنان الكبير، وهو 
ما لم يكن عليه إجماع في بداية االمر، ها هي مجّددًا تحمل راية حياد 

لبنان. وال ُيضيُركم سّيدنا أو ُيحِبَط عزيمَتكم أن أصواتًا ترتفع معارِضة 
كة. في العمق جميعهم يعرفون أّن بكركي ال تعمل من  أو مشكِّ

أجل مصلحة فئوّية. بكركي وسّيد بكركي يعمالن من أجل كل لبنان 
واللبنانّيين.

واللبنانّيون مدعوون اليوم إلى التالقي والحوار والبحث عن مخارج 
ألزماتهم من دون خوف أو محّرمات أو تخويٍن وتشكيك.

لَنعَتِمَد الحياد مدخاًل إلى ترتيب بيِتنا الداخلي ولندفع باتجاه تطبيق 
إقتراح صاحب الغبطة البطريرك الراعي بالتحضير لمؤتمر دولي برعاية 

األمم المّتحدة.

فعلى الرغم من كل السوداوّية التي تحُكم يومّياتِنا، فإّن ُفَرص اإلنقاذ 
قائمة. 

لسنا وحدنا والمجتمع الدولي حريص، أكثر من بعض مسؤولينا مع 
األسف، على منع سقوط لبنان. ولنا في المبادرة الفرنسّية وفي 

المؤتمر الداعم للجيش كما في تحّرك الفاتيكان واهتمام الدول العربّية 
ومساعدة الواليات المتحدة لترسيم الحدود، كما المساعدات من كل 

الدول ما يعّزز هذه القناعة. 
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نعم لسنا وحدنا والعالم ال يريد للبنان أن ينهار. لكن ذلك مسؤولّيِتنا 
نحن وواجباتنا نحن.

آن اآلوان للترّفع فوق الوالءات الخارجّية واإلنتماءات الفئوّية فلنلفظ 
التكاذب وندخل لمّرة في مصارحة وطنّية تقودنا إلى تعميق مفهوم 

اإلنتماء الوطني واحترام الدستور والقوانين وبناء الدولة ومؤّسساتِها 
وَفصِل السلطات فعاًل ال قواًل.

لم يفت أوان اإلنقاذ بعد، ومّرة جديدة، تتقّدم بكركي الصفوف ومعها، 
وخلَفها، شعب يتوق إلى وطن يعيش بسالم وإستقرار إقتصادي 

واجتماعي.

وإذا كان البطريرك الياس الحوّيك طبع لبنان في المئوّية األولى، فإّن 
رهاَننا أن يطبع البطريرك بشارة الراعي المئوّية الثانية مكّرسًا حياد 

لبنان وحرّية قراره.

هي بشارة ُمنَتَظرة... وقد طال انتظاُرنا سّيدنا.

وشكرًا لكم.
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هل خالُص لبناَن
َن اإلنتشار؟

ِ
يأتي م

- من مواليد  تنورين. سنة 1967
- سيم كاهًنا سنة 1993 بعد نيله اإلجازة في الالهوت من جامعة 

الروح القدس – الكسليك 
- نال شهادة الماجستير سنة 1996 في الالهوت األدبي من معهد 

األلفونسيانوم في روما ، وثانية في علم أخالقيات األحياء سنة 1998 
من معهد يوحّنا بولس الثاني لعلوم الزواج والعائلة 

- في العام 1999، أنتقل الى فرنسا ونال دبلومًا في الدراسات 
المعّمقة في حقوق اإلنسان من جامعة ليون الكاثوليكية والدكتوراه 

في الالهوت األدبي– أخالقيات علم االحياء من جامعة مار يوحنا 
الالتران روما.

- شغل منصب أستاذ محاضر في أخالقيات األعمال وأخالقيات علم 
األحياء في جامعة الروح القدس- الكسليك، وفي الالهوت األدبي في 

الجامعة األنطونية. 
- عيُّن رئيسًا لدير ومدرسة مار شربل في أوستراليا، وكاهنًا للرعّية في 

سيدني، 
- عام 2013، عّينه قداسة البابا فرنسيس، مطرانًا ألبرشية

مار مارون – أوستراليا، بعد انتخابه من قبل سينودس أساقفة 
الكنيسة البطريركية المارونية في لبنان.

- سنة 2014، وضع خطة رعوية ألبرشية اوستراليا لمدة سبع سنوات، 
حّدد فيها األولويات الرعوّية ورؤيته الرسولّية لألبرشّية وتم تجديدها 

بعد العديد من اإلنجازات  الخطة لسنة 2027
- في آذار 2021 أعلن قداسة البابا فرنسيس توسيع حدود أبرشّية 

اوستراليا لتضّم نيوزالنده وباقي دول قارة أوقيانيا، نظرًا الزدياد أعداد 
الموارنة في هذه البلدان وثقًة برسالة الكنيسة المارونية.

- شارك المطران طربيه في العديد من الندوات وألقى محاضرات 
في مختلف الشؤون الكنسّية والرسولّية، وله مؤلفات باللغة 

االنكليزية وباللغة العربّية منها: 
Maronite Church Roots and Mission •

Bioethics at the Crossroad of Religions •
• نعم للحياة: مسألة االجهاض

• والكهنوت في الكنيسة المارونّية: تتلمذ او تنشئة؟ )تحت الطبع(.

ِ
اإلنتشاُر المارونيُّ ودوُره في استمراريّة

ه – تجربُة أوستراليا
ِ
 شعب

ِ
لبنان وصمود

صاحب السيادة المطران أنطوان-شربل طربيه 
راعي أبرشية أوستراليا، نيوزيالندا وأوقيانيا المارونّية
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حركة الهجرة
ولكْن قبَل أْن نتكّلَم عن دورِ اإلنتشارِ المارونيِّ في دعِم إستمرارّيِة 

لبناَن وصموِد شعِبه، ال بّد من أن نتوّقَف عند مسألِة الهجرِة المارونّيِة 
وأسباِبها وانعكاساتِها السلبّيِة واإليجابّيِة على لبنان:

حركُة الهجرِة هي من األحداِث الكبيرِة التي تعّرَض لها لبناَن وبنوٍع 
خاصٍّ المورانة، وقد قاموا بها طلًبا لألماِن والحرّيِة والعيِش الكريم. 

ويعوُد تاريُخ الهجرِة المارونّيِة من لبناَن إلى الغرِب وخصوًصا إلى أوروبا 
وأمريكا وأوستراليا وأفريقيا إلى مطلِع القرِن التاسِع عشر. ويمكُننا 

، الفقُر والعوز، والحروُب  اختصاَر أسباِب الهجرِة بثالثة: اإلضطهاُد الدينيُّ
واألزمات. ومن الواضِح أّن أعداًدا كبيرًة من اللبنانّييَن الموارنِة إختاروا 

الرحيَل أفراًدا وجماعاٍت بعَد المحّطاِت التاريخّيِة التالية: األحداُث الدموّيُة 
سنَتي 1840 و 1860، والحرَبيِن العالمّيتيِن األولى والثانية. أّما األزمة الكبيرُة 

التي دفَعْت بَمْوجاٍت كبيرٍة للهجرِة فكانت األحداُث التي بدأت في 13 
نيسان سنة 1975، حيُث بلَغ عدُد المهاجرين خاللِها ما يقارُب المليوَن 

َنَسَمة، معظُمهم من الموارنة. 

ونشهُد اليوَم هجرًة مستجّدًة نتيجَة األزماِت السياسّيِة واإلقتصادّيِة 
المتراكمِة التي يعيُشها شعُب لبنان. وقِد إنطَوْت نتائُجها على مؤّثراٍت 

مريرٍة في حياِة اللبنانّييَن الشخصّيِة والعائلّيِة كما في حياِة كنيسِتِهم 
ووطِنهم، نتيجَة لما قامت به منظومُة الفساِد في لبنان، مّما أّدى إلى 

تزعزع الثقِة بلبناَن الدولِة وبحّكاِمه والمسؤوليَن فيه عند الكثيرِ من الدوِل 
كما عند الموارنِة في بلداِن اإلنتشار. 

مقّدمة
أّوُد في البدايِة أن أشكَر المؤّسسَة البطريركّية المارونّيَة العالمّية لإلنماِء 

الشامِل على تنظيِم هذا المؤتمر بشخص نائب الرئيس الدكتور سليم 
صفير، ألّن اللبنانّييَن مقيميَن ومنتشريَن مدعّووَن اليوَم أكثَر منه في ما 

مضى ليكونوا مًعا من أجِل لبناَن وشعِبه المعّذب.

ِمن الواضِح أّن تراكَم األزماِت السياسّيِة والمعيشّيِة واإلقتصادّيِة 
والصحّيِة في اآلونِة األخيرة، وعجَز الدولِة عن معالجِتها، جعَل الكثيرين 

يفّتشوَن عن مخرٍج أو عن خشبِة خالٍص للخروِج من أزمٍة قاهرٍة أصاَبِت 
ْت إلى بدايِة انهيارِ  اللبنانيَّ في صميِم حياتِه وسرَقْت ِمنه لقمَة عيِشه وأدَّ

النموذِج اللبنانيِّ التعّددّي. 

أماَم هذا الواقِع أعوُد إلى ما قاَله صاحُب الغبطِة والنيافِة أبينا البطريرك 
الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي خالل حفِل توقيِع كتاِب األستاِذ 

جوزف لبكي »اإلنتشاُر المارونيُّ في العالِم، واقٌع ومرتجى )1840 - 2010(«، 
والذي أطلَقُه في جامعِة سّيدة اللويزة سنة 2014، إّن »خالَص لبناَن يأتي 

ِمَن اإلنتشار«. وقد شرَح غبطُته آنذاَك األسباَب األربعَة التي دَفَعْتُه لهذا 
القوِل منطِلًقا من نجاِح اللبنانّييَن في مختلِف بلداِن اإلنتشارِ، وكيف 

ًها باستعداِدهم  انَخَرطوا في المجتمعاِت الجديدِة وحّققوا ذواَتُهم، ُمَنوِّ
الدائِم لمدِّ يِد المساعدِة والعوِن ألهِلهم ولبلِدهم.

وإذا كاَن خالُص لبناَن يأتي من أبنائِه المنتشرين في مختلِف أصقاِع 
األرِض، فإّن استمرارّيَة النموذِج اللبنانيِّ التعّدديِّ هو رهٌن بإرادِة أبنائِه 

المقيميَن، ومدى وحدتِهم وتضامِنهم، ألّنه وكما يقوُل صاحب المزامير: 
»فإْن لم يبني الربُّ البيَت فعَبًثا يتعُب البّناؤون...« )مز 127: 1(

أ - مضاُر الهجرة 
 دائمة

ٍ
 إلى هجرة

ٍ
 مؤّقتة

ٍ
- من هجرة

يعتبُر األستاُذ جوزيف لبكي في كتابه »اإلنتشاُر المارونيُّ في العالِم 
واقٌع ومرتجى« أّن الهجرَة خسارٌة سكانّيٌة وإقتصادّية، خصوًصا أّن 
خسارَة البالِد لشباِبها من أدمغٍة ويٍد عاملٍة، والتي كانت في البدِء 

هجرًة مؤقتًة، تحّوَلْت في ما بعد إلى هجرٍة دائمٍة )ص 784(. وهذا هو 
واقُع حاِل الهجرِة الحالّية.

- خسارٌة معنوّيٌة وقومّيٌة
ويضيُف أّن هناَك أيًضا خسارًة معنوّيًة وقومّيًة ألّن َمن لم ينجْح من 
المهاجريَن في مجال األعمال، أمسى متقّلًبا على نارِ الجوِع والغربِة، 
وليس هناك ِمن معيٍن وأصبَح يتمّنى العودَة لو استطاَع. أّما الذين 
أصابوا نجاًحا في اإلنتشارِ فقد إستقَدموا عائالتِهم ورّكزوا أعماَلهم 

وآماَلهم في ديارِ اإلغتراب. )ص787(

ِ
- ضياُع الهوّية

إّن السواَد األعظَم من المهاجريَن لم يعودوا يعتبرون أنفَسُهم 
لبنانّيين بل ِمن أصوٍل لبنانّية، ولم يُعْد َيُصحُّ تسميُتهم ِبُمغتربيَن ألّن 

نظرَتهم تختلُف عن نظرِة المقيميَن إليهم. وقد أّدى ذلَك إلى ضياِع 
الهوّيِة ألّن المجتمعاِت الصناعّيَة واإلستهالكّيَة التي يعيشون فيها 

تفِصُلهم عن جذورِهم وتقَطُعهم عِن التواصِل مَع كنيسِتِهم وتراثِهم 
المارونيِّ والوطنّي. وراحوا يمارسوَن حياَتهم الروحّيَة واإليمانّيَة في 

الكنائِس المحلّيِة، وأصبَح ِمن الّصعِب الوصوُل إليهم وإعادُة ربِطهم 
بكنيسِتهم وتراثِهم أو بوطِنهم.

 ودوُرها 
ِ
ب - فوائُد الهجرة

- نجاُح المهاجرين
ْت في وجوِههم  في المقابِل، منَحِت الهجرُة مجااًل واسًعا للذين ُسدَّ

أبواُب الرزِق، وضاَقْت بهم ُسُبُل العمِل والحياِة في الوطن. وقد حّقَق 
ا ِمَن المهاجريَن نجاًحا كاَن يستحيُل تحقيُقه في الوطِن  عدٌد كبيٌر نسبيًّ

األّم. وعاَد البعُض منهم إلى بلداتِهم وقراُهم، وعّمروا بيوًتا جميلًة، 
واسَتْثَمروا في الوطِن، فكان رجوُعهم مصدَر كسٍب لمجتمِعهم 

ووطنِهم. ولكْن شّجَعْت هذه العودُة على إستمرارِ الهجرِة والنزوِح 
َطَمًعا بالنجاِح والثروِة. وبالّطبِع لقد أعطى لبناُن البلداَن التي 

إستقبَلْت المهاجريَن طاقًة عاملًة شبابّيًة نشيطًة، ساهَمْت في 
تطّورِ تلك البلداِن وأّمَنْت بالوقِت عيِنه مداخيَل خارجّيًة مهّمًة للبنان. 

- المساندُة الُمَتباَدلة
يتناوُل النصُّ الرابُع من المجمِع البطريركيِّ المارونيِّ موضوَع الكنيسِة 

، ويتطّرُق إلى المساندِة المتبادلة: أي  المارونّيِة في إنتشارِها العالميِّ
مساندُة لبناَن للمنتشريَن والعمُل على إعطائِهم حقوِقهم، ومنها 
الوطنّيِة باستعادِة الجنسّيِة، أو حقِّ التمّلِك، وحقِّ العودِة إلى لبنان. 

ويشيُر النصُّ إلى ضرورِة إهتماِم المنَتِشريَن بمصيرِ لبناَن ونقِل 
خبراتِهم الناجحِة إليه، على ُأُسٍس علمّيٍة وتنظيمّيٍة، َوَيدعوُهم بالتالي 
ِة واإلسهاِم في الحفاِظ على هوّيِته وحضورِه  إلى دعِم قضاياُه الُمِحقَّ

في المنطقِة والعالم )ص 129(. ومن هنا نفهُم أّن وقوَف المنتشرين 
إلى جانِب أهِلِهم وبلِدهم ال يقتصُر على المساعداِت المالّيِة فقط، 

إّنما المطلوُب اليوَم من المنتشرين خلَق تّيارِ محّبٍة ودفاٍع عن حقوِق 
الشعِب اللبنانّي الذي يستحقُّ كلَّ تقديرٍ وثناء. 
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تجربُة أوستراليا
تعوُد الهجرُة المارونّيُة إلى أوستراليا إلى منتصِف القرِن التاسِع عشر. 

ولم تتأّخرِ الكنيسُة المارونّيُة في إرساِل كهنٍة لخدمِة أبنائِها هناك، ففي 
يِن إلى سدني هما الخوري  سنة 1893 كان وصوُل أّوِل كاهَنيِن مارونيَّ

يوسف دحدح والخوري عبدهللا يزبك. أّما أّوُل كنيسٍة مارونّيٍة في 
أوستراليا فتكّرَسْت سنة 1897 على إسم القّديس مارون في سدني. فمن 
بدايٍة متواضعٍة مع بعِض المئات من الموارنِة وكنيسٍة واحدٍة في نهايِة 

القرِن التاسِع عشر إلى أكثَر من مئتي ألِف مارونيٍّ و22 كنيسٍة ورعّيٍة حاليا. 
ا عن لبنان، هي األقرُب إليِه  فالجاليُة المارونّيُة التي هي األبعُد جغرافيًّ

بالحنيِن والتضامِن واإلنتماء. 

ها: ويتمّيُز إرتباُط المورانِة األوسترالّيين بلبناَن بأمورٍ متعّددٍة، أهمُّ

• ليَس إرتباُطهم األّوُل مع لبناَن الوطِن والدولِة، إّنما مع العائلِة 
واألصدقاء. وال يترّدُد الموارنُة األوسترالّيون بزيارِة لبناَن بطريقٍة 
منتظمٍة خاّصُة خالَل فصِل الصيِف للقاِء األهِل وقضاِء العطلِة 

معُهم في ربوِع لبنان.

• بعد ذلك، يأتي اإلرتباُط بالبلدِة أو المدينة. وقد أّسَس اللبنانّيون في 
أوستراليا حوالي 160 جمعّيًة خيرّيًة على إسِم البلداِت والضيِع التي أتوا 

منها وُيسِهموَن بشكٍل دوريٍّ بالحاجاِت العاّمِة واألساسّيِة فيها.

• أّما في الدرجِة الثالثِة فيأتي اإلرتباُط بالكنيسِة والتراِث، وقد حمَل 
المورانُة تراَثُهم إلى أوستراليا، وبالوقِت عيِنه ساَهموا ببناِء الكثيرِ من 

الكنائِس الرعوّيِة في اوستراليا كما في بلداتِهم باإلضافِة إلى اإلسهاِم 
بكّل مشروٍع خيرّي.

• ويرتبُط البعُض منهم، بالدرجِة الرابعِة، باألحزاِب السياسّيِة اللبنانّيِة 
وقد نقلوا إلى أوستراليا صورًة كاملًة عن هذه األحزاِب التي أخَذْت 

مكاَنَتها في الجاليِة اللبنانّية.

• ويأتي في أسفِل السّلِم اإلرتباُط بلبناَن الوطِن والدولِة. 

وقد تجلَّْت عاطفُة أبناِء الجاليِة اللبنانّيِة في أوستراليا وتعّلُقها بلبناَن 
بطريقٍة الفتٍة بعد انفجارِ بيروت. وقد كان حجُم المساعداِت األوسترالية، 

ُمَعّبرًا خيَر تعبيرٍ عِن إرتباِطهم ومحّبِتهم إلخوتِهم وأخواتِهم المقيمين. 

إّن الموارنَة في أوستراليا هم طاقٌة حقيقّيٌة وفعلّيٌة للوطِن وللكنيسِة، 
فهم روٌح وقلٌب ويٌد حاضرٌة أبًدا لكي تساعَد وتبنَي حيُث َفَشَل اآلخرون.

خالصاٌت وتطّلعات
أّواًل:

إّن الكنيسَة المارونّيَة المتجّذرَة في لبناَن هي قلُب المارونّيِة النابُض، 
فكما أّن األغصاَن تقتاُت من جذوِعها كذلك يقتاُت موارنُة اإلنتشارِ من 

الجذورِ المارونّيِة )ص 793(، في براد وكفرحّي ويانوح وإيليج وقّنوبين 
ووادي قاديشا وبكركي. واإلنقطاُع عن هذه الجذورِ أو اإلبتعاُد عنها يؤّدي 

إلى َضياِع الَهِويَِّة والقضّيِة ويصبُح الموارنُة من الجالياِت الكاثوليكّيِة أو 
اإلثنّيِة في العالم. 

ثانًيا:
إّن التواصَل مع البطريركّيِة المارونّيِة في لبناَن هو ما يمّيُز الموارنَة عن 
غيرِِهم، ألّنها رمُز وحدتِهم وما يجمُع بينهم وهم منتشرون في مختلِف 

أصقاِع األرِض. فالمسألُة ليَسْت مسألَة والٍء للبناَن َوَحْسب، ِبَقْدرِ ما هي 
مسألُة طابٍع وهوّية. والسؤاُل كيف يحافُظ موارنُة اإلنتشارِ على هوّيِتهم 

وتراثِهم وارتباِطهم بلبناَن مع اإلنفتاِح على العالم؟ في هذا االطار اريد 
أن انّوه بالدور الكبير، والعمل الجّبار التي قامت به المؤّسسة المارونّية 

لالنتشار، بفتح مكاتب في عّدة دول في العالم لتسجيل المنتشرين 
ومساعدتهم للحصول على الجنسّية اللبنانّية. 
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ثالًثا:
إّن اإلنتشاَر المارونيَّ هو حركٌة وديناميكّيٌة انطلَقْت من الداخِل إلى الخارج، 

َفَبَدْت للوهلِة األولى وكأّنها حركُة إضعاٍف للبناَن وللكنيسِة المارونّيِة 
فيه. ولكنَّ هذه الحركَة ما لبَثْت أْن تحّوَلت إلى ديناميكّيٍة من الخارِج إلى 

الداخِل، ألّن قسًما كبيًرا من المنتشريَن لم ينقطعوا عن الوطِن األمِّ 
ولم ينسوا أهَلهم وبلداتِهم فكانوا قّوًة إضافّيًة وشعلَة رجاٍء خصوًصا 

في األّياِم الصعَبِة واألزماِت الخانقِة. وما يحصُل اليوَم من تضامٍن 
ومساعداٍت ودعٍم من المنتشريَن المورانِة إلى أهِلهم وبلداتِهم في 

لبناَن، َلَخيُر دليٍل على ذلك. فعلى سبيِل المثال، تؤّكُد بعُض المصادرِ 
الرسمّيِة أّن التحويالِت المالّيَة السنوّيَة من المنتشريَن إلى أهِلهم في 

لبناَن تصُل إلى 6 مليار دوالر. أّما الالفُت هذه السنِة فقد وصَلْت هذه 
التحويالت إلى اكثَر من 6 مليار دوالر ونحن ال نزاُل في منتصِف السنة.

رابًعا:
إّن الصعوباِت والتحّدياِت التي يواجُهها اللبنانّيون اليوَم تدعونا إلى تفعيِل 

اإلرتباِط بين لبناَن المقيِم ولبناَن المغترب. ومن هذا المنطلِق أصبَح 
من الضروريِّ خلُق ُأُطرٍ جديدٍة وفاعلٍة للتواصِل والتضامِن بين الموارنِة 

أينما ُوِجدوا لكي ال تّتِجَه المارونّيُة المقيمُة إلى اإلنحسارِ والضعِف 
واإلضمحالِل مما ينعكُس سلًبا على النموذِج اللبنانّي التعّددّي. وقد عّبَر 

عن ذلك المجمُع البطريركيُّ عندما تكّلَم عن المساندِة المتبادلِة بين 
موارنِة لبناَن واإلنتشارِ لكي تتابَع الكنيسُة المارونّيُة دوَرها ورسالَتها في 

لبناَن والعالم.

خامًسا:
إّن المارونّيَة هي مساحٌة روحّيٌة وليَسْت مساحًة جغرافّيًة. ورغم أّن أعداَد 

الموارنِة في اإلنتشارِ هو أضعاُف المقيمين في لبناَن، الكلُّ مدعوٌّ اليوَم 
ألن َيِعَي هذه الحقيقَة، فيكوَن ارتباُطهم بلبناَن ليَس ألسباٍب إقتصادّيٍة 

أو ديمغرافّيٍة أو وطنّيٍة وحْسب، إّنما للحفاِظ على الهوّيِة، وعلى الثروِة 

التراثّيِة والروحّيِة التي أغَنْت لبناَن والعالم. َفِمن روحانّيِة القّديِس مارون 
ا أّنها  ُولَدت الكنيسُة المارونّيُة وأعَطْت الكثيَر للعالِم، ويكفيها فخًر

أعَطْت قّديسيَن عظاَم منُهم شربل ورفقا ونعمةهللا والطوباوّي األخ 
إسطفان والبطريرك المكّرم إسطفانوس الدويهي وغيرِهم الكثيرين 

الذيَن عاشوا الفضائَل المسيحّيَة وتوّفوا برائحِة القداسة. 

وأخيًرا يبقى السؤاُل الكبير: هل ما زاَل من الممكِن إعادُة اللبنانّييَن 
المنتشريَن إلى حضِن وطِنهم؟ وهل ما زاَل من الممكِن إعادُة موارنِة 

اإلنتشارِ إلى َكَنِف كنيسِتهم؟ 

ليس من السهل إعطاُء الجواِب ولكْن من الضروريِّ التوّقَف عند ثالثِة 
أمورٍ:

أّواًل:
من الواضِح والمعروف أّن الهجرَة ليَسْت دليَل عافيٍة مهما كاَنت 

ا في الجسِم اللبنانّي، يجُب  مناِفُعها، وهي تشّكُل اليوَم نزيًفا حادًّ
اإلسراُع إلى وضِع حدٍّ له، ألّن استمرارّيَتها تشّكُل خطًرا كبيًرا على 

حياِة لبناَن التعّددّي.

ثانًيا:
ا عقُد مؤتمرٍ بطريركيٍّ خاٍص باإلنتشارِ  أصبح من الضرورّي جدًّ

المارونّي، يضُع ُأُسًسا جديدًة لكي تتحّوَل الكنيسُة المارونّيُة من 
محلّيٍة إلى عالمّية.

ثالًثا:
لقد طاَل اإلنتظاُر لخلِق مركزٍ جّدٍي ومتطّورٍ في لبنان لدرِس شؤؤِن 

اإلنتشارِ المارونّي في إحدى الجامعاِت المارونّية... يعمُل بشكٍل 
فّعاٍل على خلِق فرٍص للتواصِل مع المنتشريَن وربِطِهم بالمقيمين. 

فخّزاُن اإلغتراِب المارونّي ال يزاُل ينتظُر مدَّ الجسورِ وفتَح األبواِب 
الكنسّيِة والوطنّيِة لإلنطالِق مًعا إلى اآلفاِق الجديدة. 

 
ِ
 القّديسين ومحّبة

ِ
وفي الختام: إّن خالَص لبناَن يأتي من صالة

 العظيم
ِ
 المخلصيَن لهذا الوطن

ِ
المغتربيَن وعمل

مبادرة جديدة
محّبة وعطاء المنتشرين للبنان هي سّر استمرارية لبنان باأليام الصعبة. 

أريد أن أعلن اليوم عن مبادرة جديدة من أوستراليا وخبر سار لطالب 
المدارس الكاثوليكّية في لبنان،

هالمبادرة قامت فيها شركة Ethan Group وعلى رأسها السيد طوني 
جعجع، عضو المؤّسسَة البطريركّية المارونّيَة العالمّية لإلنماِء الشامل 

في أوستراليا بالتعاون مع األبرشّية المارونّية، وتقوم هذه المبادرة 
بوضع برنامج لمّدة سنتين نؤمن خاللها 50 الف laptops مجانًا لمن يحتاج 

من الطالب خصوصًا باألطراف والمناطق النائية.
بإسمكم نشكر السيد جعجع وشركته على هالمبادرة التي ستخدم 

التعليم والطالب في لبنان بشكل كبير. 
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إستقاللّية القضاء ودوره 
في الحفاظ على كيان لبنان

إستقاللّية القضاء ودوره في الحفاظ 

على كيان لبنان

القاضي غالب غانم– رئيس مجلس القضاء األعلى السابق

- من مواليد بسكنتا 1943.
- إنتقل إلى التحصيل في الجامعة اللبنانّية والجامعة اليسوعّية 

وجامعة السوربون الثالثة والعاشرة في باريس.
- حصل على إجازات الحقوق واآلدب العربي وديبلوم الدراسات 

العليا في القانون وديبلوم الدراسات المعمقة ودكتوراه في 
األدب العربي.

- مارس المحاماة منذ 1966 إلى 1972 متدّرجًا في مكتب المحامي 
عبد هللا لحود ثم مستقاًل في مكتب خاص به.

- إنتسب إلى معهد الدروس القضائّية عام 1973 وشغل مراكز 
قضائّية عّدة بينها رئيس محكمة كسروان حّتى عام 1990، رئيس 

محكمة البداية رئيس محكمة اإلستئناف في جبل لبنان عام 1995 
وفي بيروت حتى عام 1997، رئيس لهيئة التشريع واإلستشارات 

حتى عام 1999، مدعي عام جبل لبنان عام 2000، عضو في مجلس 
القضاء األعلى من عام 1992 حتى 1999 ورئيس مجلس شورى 

الدولة منذ عام 2000.
- له مؤلفات شّتى، بعضها يتناول إستقالل القضاء الذي عمل 

في سبيله قواًل وفعاًل، طوال توّليه المسؤوليات القضائّية 
المختلفة.
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أخشى أن تكون بعض المصطلحات التي تلّف الحالة اللبنانّية في هذه 
اآلونة، مثل التهافت والقهقرى والشّلل والمرارة، قد بدأت تحوم في 

أفق الحالة القضائّية َحومانًا جعل الخشيَة تتعاظم على إستقالل 
القضاء وفاعلّيته ومهابته، وعلى دوره في بلورة حكم القانون وإشاعة 

العدل وترسيخ الديموقراطّية وتمتين أواصر الدولة والّظفر بثقة 
المجتمع وبإرتياح األوساط الدولّية. بل وعلى دوره في إمداد الكيان 

الوطني بَأنساغ الحياة وأسباب الديمومة.

 من زاويِة اإلطالق هذه أقارُب المسألة التي جمعت، عن رؤيا نقّية 
وعن حّق، وعن سْبٍق في ماهّية الطرح أيضًا، بين مفهومين قّلما 

يخطر اجتماعهما في البال، هما إستقالل القضاء من نحو، ودور هذا 
اإلستقالل في الحفاظ على الكيان الوطني، من نحٍو مقابل. وتتنامى 

المهّمات المنوطة بهذا الدور حين يتوّجه إلى اإلسهام في الحفاظ على 
كياٍن وطنّي ُيخشى أن يتداعى، ال لعّلٍة في ذاته أو لتفّسٍخ في الحصانة 
الدستورّية التي تجّلله بعد تواُضِع اللبنانيين على نهائّيته... بل ألّن ثّمة 

تفّككًا بعُضُه منهجيٌّ وبعُضُه فوضوّي.... بعُضُه هادٌف وبعُضُه ال 
مباٍل... بعُضُه حِذق وبعُضُه مفعٌم بالغباء... ألّن ثّمَة تفّككًا أصاب 

نيا  سلطات الدولة ومؤّسساتها ومرافقها ومنّصاتها الُعليا والدُّ
وآلّياِت عملها وجذوَعها وأغصاَنها والفروع... وراحت دوائُرُه تتوّسع 

وتتمادى لتخترق الحقل الخاص بعد الذي خّلفته من ضنًى ووهن وأدواَء 
متلّونة في الحقل العام.

العالقة عضوّية بين الدولة الحديثة وكيانها:
الكيان، مجّردًا عن الدولة القادرة، وجداٌن يترّنح. والدولة، مجّردًة عن 

الكيان المؤّصل، صبواٌت منكسرة.
الكيان، مجّردًا عن الدولة الصالحة، مسرُح خيبات. والدولة، مجّردًة 

عن الكيان الراسخ، قبضٌة في مهّب الريح.
الكيان، مجّردًا عن الدولة العادلة، نذيُر ِشقاٌق وِفتن. والدولة، مجّردًة 

عن الكيان الحاضن، جهاٌت وُقصاصات.

حين نتحّدث عن القضاء فإّنما نعني ركنًا من أركان الدولة، بل كيانًا 
من كياناتها. لهذا الكيان الخاص... لهذا الّضلع من أضالع المثّلث 

الدستوري العريق، حدوُدُه كأرٍض لها »َحَرُمها« وكسلطٍة ال كفرٍع من 
سلطة. وله قواعُدُه وحرماُتُه ومحّرماُتُه ومناقُبُه وكرامُتُه ومهابُتُه 
وطاقاُتُه وحرّيُة حركتِه وخطورُة مهّماتِه وسطوُة قراراته وقاموُس 

مصطلحاته. تسييُس القضاء، ترويُضُه، إغراُؤُه، إنهاُكُه، ترهيُبُه، تيئيُسُه، 
تشطيُرُه... تصنيُفُه والءاٍت وانتماءات... كلماٌت خارجة - أو يقتضي أن 

تكون خارجة - عن هذا القاموس.

واألطاريح في إستقالل القضاء كثيرة. في ذّمة قلمي إضمامٌة كبرى 
منها. وفي ذّمة ممارستي الطويلة األمد أيضًا. من وجوه هذه األطاريح، 
التي تستلزم تشريحًا في غير هذا المقام، ماهّية اإلستقالل الُملّمح اليه 

في الدستور. واإلستقالل المفّصل في القوانين. واإلستقالل – وهو 
األهّم- في مسلك القاضي الفرد وفي مثابرتِِه ومعاندتِه ونظرته إلى 
القوي والضعيف بعيٍن واحدة. واإلستقالل المعّزز بضمانات شّتى 

ُتمنح للقضاة. واإلستقالل عن أصحاب الّزمام، وأهِل السياسة، وأهِل 
الوّد المزّيف وأرباِب إصطياد الفرص. واإلستقالل عن هوى الذات ومنه 

تنبثق النزاهة، وعن أصحاب الدعاوى ومنه ينبثق الحياد. واإلستقالل 
المؤّيد بحرارة من قبل المجتمع المشبع بالثقافة القضائّية، أي تلك 

التي تتفّهم دور القاضي بالعمق، وتحميه، وتزيُدُه تحصينًا ال تهشيمًا... 
واإلستقالل الموهوم على لسان بعض المنّظرين وبعض الّساسة... 

ونموذج اإلستقالل األكثر إشراقًا على مدى عمر لبنان الكبير... كلُّ 
ضروب اإلستقالل هذه حرّيٌة بأن تكون موضع استعادة، وتبّصر، 

وتقويم، ومجادلة، وتثقيف، واعتبار... ولكّني، في هذه اللحظات الَعجلى، 
أذكرها ذكرًا عابرًا، ألرتّد، بعجالٍة كذلك، إلى صلب الموضوع المتمّثل بدور 

القضاء المستقّل في الحفاظ على الكيان، وقل، هنا، على كيان لبنان!.

َفْليْذهْب القضاة إلى ممارسِة اإلستقالل باعتباره طليعَة الفضائل، 
وطليعة الواجبات، وطليعة الحقوق... أجل! طليعة الحقوق ألّنه حقٌّ 

للقاضي، وحقٌّ للمتقاضي، وحقُّ الوطن علينا.

فليْذهبوا إلى التمثُّل بما قّدمه اآلباُء القضائيون المؤّسسون، 
الراسخون في العلم، من ُجهٍد واجتهاد، ومواقَف وِعبر، على امتداد قرٍن 
من عمر »لبنان الكبير«. في بعض الحقب الذهبّية كان لبنان ُيعرف بنبل 

ساسته، وبسالة جيشِه، ومناعة قضاته...

فليْذَهبوا إلى إكماِل عملّية »ترسيم الحدود« وقياس المسافة ما بينهم 
وبين السياسة، وما بينهم وبين كّل فضولّي وحشرّي ومتبّذل وطارئ 

على مهنتهم الرسولّية.

فليْذهبوا إلى اقتحام الميادين الكأداء وإلى جعل خيام العدالة 
والمساواة تظّلل َمن ظّن أّنه عصيٌّ عليها.

فليذهبوا إلى البذِل وشّق الّنفس كّلما تراخت الدولة وتهالكت، ألّن 
الحاجة إليهم تزداد كّلما تفاقم هذان التراخي والتهالك.

فليْذهبوا، حينًا بعد حين، إلى مراجعة تقييمّية... إلى عملّية نقٍد ذاتي 
ُتنّقي وترسم دروبًا ومناهَج جديدة.

فليذهبوا إلى الّنضال الهادئ، الحكيم، حّتى يرّدوا اإلهمال والّضيم واألذى 
عن البيت القضائي.

فليذهبوا إلى مصالحٍة مع المجتمع الذي تزعزت الثقة بينه وبينهم 
ألسباب شّتى، بعُضها حقائق وبعضها افتئاٌت ومزاعم.

َفْليذهبوا إلى حيُث هي وحدُة القضاء الذي لم يتشظَّ يوم كانت البالد 
شتيتًا وِمَزقًا وِفَرقًا... إّن وحدتهم هي من وحدة الكيان.

بذهابهم إلى هذه الجهات - وقد بلغها من بينهم كثيرون... بلغها 
كثيرون، ال األكثرون-بذهابهم إليها ال يكونون قد حّصنوا القضاء 

وحسب، أو أعادوا البريق إلى ركن من أركان الدولة وحسب... بل يكون 
لهم على الكيان الوطني فضٌل عميم. 

إّن لألمن القضائي – وهو فرٌع جوهرّي من فروع األمن القومي- أثرًا بّينًا 
في تعزيز وجود الدولة القادرة الصالحة العادلة... يتلوه أثٌر بالٌغ آخر في 
حماية الكيان وتأّلقه. كّنا نفخر بقضاتنا وعلمائنا ونهضوّيينا حين كانت 

دوٌل وجماعات تفخر بسّفاحيها.

أثبتوا، أّيها القضاة، أّن الكيان اللبناني قابٌل للحياة، مئوّيًة جديدة، ومئين 
من السنين. 
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اإلدارة العامة: رسالة ومصير 

اإلدارة العامة: رسالة ومصير

البروفسور جورج لبكي

- حامل شهادة دكتوراه في الحقوق من جامعة السوربون.
- حامل شهادة دكتوراه في اللغة الفرنسّية وآدابها من جامعة 

باريس الثانية عشر.
- أستاذ جامعي سابق في جامعات ماريالند وجورج تاون وجونز 

هوبكنز في الواليات المّتحدة األميركّية.
- أستاذ جامعي، كاتب وباحث في الشأن العام.

- حائز على العديد من األوسمة والدروع التقديرّية في لبنان 
والخارج.

- له مؤّلفات ومئات المقاالت المنشورة في المجالت العلمّية في 
لبنان والخارج.
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صاحب الغبطة، 
أصحاب السعادة،
أيها الحفل الكريم،

سأتناول في مداخلتي عددًا من األمور، تتعّلق باإلدارة العاّمة في لبنان 
وفي علم اإلدارة العاّمة ألنه يوجد لغٌط كبير حول هذه األمور الجوهرّية.

أّواًل: دور اإلدارة العاّمة:
 Public تشّكل اإلدارة العاّمة األداة الفعلّية لتطبيق السياسات العاّمة

Policies. فاألفكار قد تكون مهّمة، ولكّنها ُتصبح أهّم عندما تتحّول 
ا على أرض  إلى مشاريع قابلة للتطبيق، وتصبح أهّم عندما ُتطّبق فعليًّ

الواقع. وتشّكل اإلدارة الوسيلة الفعلّية لتطبيق السياسات العاّمة.

ثانًيا: اإلدارة العاّمة والسياسة:
يوجد رابط فعلي بين السياسة واإلدارة العاّمة. قد يبدو األمر غير 

مألوف خاّصًة وأّننا نسمع دائمًا دعوات للفصل بين اإلدارة العاّمة 
والسياسة، وهنا أشير إلى أننا ال نقصد بحياد اإلدارة العاّمة المفهوم 

 MAX WEBER الذي يتحّدث عنه الفيلسوف اإللماني ماكس فيبير
الذي يدعو إلى معاملة المواطنين بنفس الطريقة أي ضمن اإللتزام 

بالقوانين واألنظمة. 

أّما موضوع عالقة السياسة باإلدارة العاّمة فالمقصود هنا السياسات 
العامة التي تعتمدها الدولة – أّية دولة – في المواضيع اإلقتصادّية 

واإلجتماعّية واإلنمائّية والخدماتّية واإلدارّية. هنا تدخل السياسة من 
الباب الواسع فتأتي هذه السياسات العاّمة نتيجة توافق القوى الحّية 

أو الفاعلة في الوطن، ويرتدي هذا األمر طابعًا إستراتيجّيًا ألّن لبنان 
مؤّلف من عّدة طوائف ومذاهب تعيش تحت سقف الوطن وتتآّلف في 

أرجائه.

ثالثًا: إدارة عاّمة ناجحة قبل 1975
َنِعَم لبنان بإدارة عاّمة ناجحة قبل الحرب اللبنانّية عام 1975، وقد إعتمد 

وقتها توازن ُعرَِف بإسم 6 و 6 مكّرر أي تقاسم عادل للوظائف بين 
المسيحّيين والمسلمين مع إعتماد مبدأ الكفاءة. يومها كان كبار 

الموّظفين في العالم العربي يأتون إلى بيروت لمتابعة دراسات تدريبّية 
في اإلدارة العاّمة والديبلوماسّية في لبنان. وقد إكتشفُت عندما كنت 

ألقي محاضرات في البلدان العربّية، أّن القوانين العربّية كانت ُتنَقل 
حرفّيًا عن القوانين اللبنانّية بفخر واعتزاز.

إتفاق الطائف:
ألغى إتفاق الطائف إلى حدٍّ كبير قاعدة الـ 6 و 6 مكّرر واكتفى بالتوازن 
في وظائف الفئة األولى، وأصبح التوظيف في القطاع العام خاضعًا 

لنظام المباريات التي تجريها اإلدارة العامة المعنّية بموضوع 
التوظيف.

يبدو أّن إلغاء طائفّية الوظيفة لم يأِت بالنفع الُمنَتَظر بل على 
العكس زاد من تقهقر وتراجع اإلدارة العامة.

رابعًا: الوجود المسيحي في اإلدارة العاّمة:
بناًء على ما تقّدم، أرى شخصّيًا الوجود المسيحي في اإلدارة العاّمة من 

خالل ثالثة أمور جوهرّية: المشاركة، التوازن والكفاءة.

 أ - المشاركة:
أظهرت األحداث اللبنانّية في العقود الماضية بأّن لبنان ال يقوم إال 

بمشاركة جميع أبنائه من كل الطوائف وكل المذاهب، فأصحاب 
الكفاءة موّزعين على جميع الطوائف والمذاهب.

والعائلة جميلة بمشاركة جميع أفرادها في تقّدمها. لذلك كّل خلل 
في هذه المشاركة ينعكس سلبًا على لبنان وعلى القطاع العام.

فأمام هذا الخلل في المشاركة تبدأ الطوائف والمذاهب بالتناُحر 
لتتقاسم الوظائف العاّمة غالبًا دون األخذ بعين النظر معيار الكفاءة 

والنزاهة وينعكس األمر شَلاًل على اإلدارة العاّمة بحيُث تبقى 
الوظائف العاّمة غير مشغولة إال بالتكليف أو اإلنابة )Acting( وهذا 

األمر ينعكس سلبًا على إنتاجّية اإلدارة العاّمة.

 ب - التوازن:
مبدأ التوازن في توزيع الوظائف العاّمة ُمعتَمد في كّل بلدان 

العالم خاّصًة الراقّية منها. يقوم مبدأ التوازن على توزيع الوظائف 
العاّمة ضمن معيار الكفاءة، على كاّفة مكّونات المجتمع اإلثنّية أو 
اإلجتماعّية أو المناطقّية أو الثقافّية. فالواليات المّتحدة األميركّية 

تعتِمد مبدأ التوزيع العادل للوظائف بين كل مكّونات المجتمع 
األميركي حيث توجد وظائف محفوظة للمجموعات العرقّية األقّل 

تمثياًل في القطاع العام ألّنها عانت من التمييز لفترات طويلة 
بحيث أّنها تراجعت وأصبحت غير قادرة على الحصول على وظائف 
في القطاع العام ألّنها لم تحَظ بنفس فرص التعليم التي توافرت 

لجماعات أخرى. أّما كندا، وبشكٍل خاص مقاطعة كيبيك، فقد 
اعتمدت مبدأ تمثيل المكّونات العرقّية بشكٍل يتناسب مع نسبتها 
من عدد السّكان. فالتوازن في التوزيع للوظائف وللموارد العمومّية 

يشّكل عامل إستقرار في البالد.

 ج - الكفاءة والنزاهة:
ال يعلو أي معيار على معيار الكفاءة. والكفاءة والنزاهة متوفران في 

كل أطياف المجتمع. فأنا ضّد توظيف أشخاص غير كفوئين أو غير 
نزيهين إلى أّية جهة أو دين إنتموا. فاإلدارة العاّمة يجب أن تكون في 
خدمة المواطنين ورسالتها أن تؤّمن لهم أفضل الخدمات من ناحّية 

الكلفة والوقت والنوعّية.

خامسًا: التوزيع: 
لوحظ وجود خلل كبير من ناحّية توزيع وظائف القطاع العام على 

مختلف األطياف في لبنان علمًا، كما أشرنا أعاله، فإّن إلغاء طائفّية 
الوظيفة العاّمة لم ينعكس إيجابًا على إنتاجّية القطاع العام بل على 

العكس فإّنه زاد من نسبة ودرجة التموضع الطائفي والمذهبي.

أّما بالنسبة لتوزيع الوظائف بين مختلف الطوائف والمذاهب فال 
توجد تقديرات دقيقة وسأعتمد، في هذا المجال، الدراسة التي أجرتها 

المنّظمة الدولّية للمعلومات والتي أذيعت في مؤتمر حول اإلدارة 
العاّمة ُعِقد في جامعة الحكمة في عام 2016.

 أ - عدد الموّظفين في القطاع العام:
ال يوجد عدد دقيق للعاملين في القطاع العام بسبب تنّوع فئات 

الوظائف العاّمة والتحايل على آلّيات التوظيف في ظّل وجود 
تشريعات تمنع التوظيف في القطاع العام بشكٍل كامل مّما يدفع 

التحايل على هذا األمر من خالل اعتماد بعض األساليب اإلدارّية 
ا. لذلك  كعقود شراء الخدمات التي تخفي في الواقع تعاقدًا وظيفيًّ

يقّدر عدد العاملين في القطاع العام بحوالي الـ 22.000 شخص بما في 
ذلك األسالك األمنّية.

 ب - تقسيم الوظائف:
م الوظائف في اإلدارة العامة المركزّية إلى خمس فئات موّزعة  ُتَقسَّ

كالتالي:
- فئة أولى: مدير عام

- فئة ثانية: رئيس مصلحة
- فئة ثالثة: رئيس دائرة

- فئة رابعة: محّرر
- فئة خامسة: حاجب أو سائق
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بالنسبة للفئة األولى، يبُلغ عدد الوظائف 150 وظيفة نصفها في السلك 
الخارجي وهي موّزعة توزيعًا عاداًل بين المسيحّيين والمسلمين وفقًا 

للماّدة 95 من الدستور اللبناني التي نّصت على توزيع وظائف الفئة 
األولى مناصفًة. أّما بالنسبة لوظائف الفئة الثانية فهي حوالي 570 مركزًا 

موّزعة بنسبة 60-40 بالمئة.

أّما بالنسبة لوظائف الفئة الثالثة فعددها حوالي 4.150 وظيفة يشّكل 
الوجود المسيحي فيها حوالي الـ 34% وأخيرًا بالنسبة لوظائف الفئتين 

ر الوجود المسيحي بحوالي الـ 27-28 بالمئة. الرابعة والخامسة فُيَقدَّ

سادسًا: أسباب التراجع:
توجد أسباب عديدة تفّسر أسباب تراجع الوجود المسيحي في اإلدارات 
علمًا أّن مبدأ المباريات هو الُمعتمد والشريك في الوطن غير مسؤول 

عن هذا الخلل. أّما أبرز أسباب إحجام المسيحّيين عن الدخول إلى 
القطاع العام فهي:

 أ - شغف المسيحّيين بالعمل في القطاع الخاص الذي يعتبرونه 
أكثر ربحّية.

 ب - عدم اإلستعداد الكافي للمباريات التي لها قواعد محّددة وخاصة 
ال ُتَدرَّس في الكثير من المؤّسسات التربوّية.

 ج - إنخفاض مستوى األجور في القطاع العام يقابله إرتفاع في كلفة 
المعيشة.

 د - عدم المعرفة غالبًا بوجود مباريات وانعدام الثقة بها علمًا أّن هذا 
األمر غير صحيح.

 ه - صعوبة الدخول إلى القطاع العام. غالبًا ال ينجح في المباراة التي 
يجريها مجلس الخدمة المدنّية العدد المطلوب وهذا ينفي مقولة 

الواسطة.

 و - التدّني في المستوى التعليمي: هذا التدّني الواضح في المستوى 
التعليمي ينعكس سلبًا على نتائج المباريات بحيث ال ينجح غالبًا 

العدد المطلوب.

سابعًا: التوصيات:
أمام هذا الواقع ال بّد من إعتماد وسائل ناجحة ضمن قواعد الكفاءة 

والنزاهة والتوازن. أّما أبرز هذه التوصيات فهي:

 أ - تفسير المادة 95 من الدستور. تنّص المادة 95 من الدستور على 
إلغاء طائفّية الوظيفة إال ما خّص وظائف الفئة األولى مع مراعاة 

مبدأ التوازن الوطني. وقد وّجه فخامة رئيس الجمهورّية رسالة إلى 
مجلس النّواب يطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور وهذا من 

شأنه أن يحّل جزءًا كبيرًا من مشكلة التوظيف في القطاع العام 
حيث يشمل الخلل معظم األطياف اللبنانّية.

 ب - تغيير في الذهنّية: إّن المسيحّيين بحاجة اليوم إلى تغيير نظرتهم 
إلى الدولة التي كانوا من مؤّسسيها والتي ابتعدوا عنها خاّصًة بعد 

مقاطعة إنتخابات عام 1990. فالمسيحّيون بحاجة إلى تغيير هذه 
الذهنّية Change of Mindset والعمل مع إخوتهم في الوطن من 
أجل إعالء شان الوطن. وفي هذا اإلطار، يرّدد الكثير من أصدقائي 
المسلمين أمامي بأّنه من واجب المسيحّيين التمّسك بالقطاع 

العام وبالمؤّسسات العاّمة الناجحة التي خّرجت أهّم رؤساء 
جمهورّية كالرؤساء فؤاد شهاب والياس سركيس وكميل شمعون 

وغيرهم.

نهايًة، ال بّد من الحديث عن الوضع الحالي لإلدارة العاّمة التي 
انخفضت فيها الرواتب واألجور بشكٍل حاد بحيث أّن الكثيرين 

يفّكرون بترك القطاع العام. وتقّدر نسبة هؤالء بحوالي 3% وهي 

سترتفع إذا لم تتّم معالجة هذا الموضوع بمقاربات إدارّية جديدة 
تسمح بتحديث القطاع العام الذي يجب أن يكون في خدمة جميع 

المواطنين.

الخالصة:
يجب تدارك موضوع القطاع العام بسرعة وقد أعطيت لمداخلتي 

عنوان »القطاع العام: رسالة ومصير«. فالسينودوس من أجل 
لبنان دعا المسيحّيين إلى اإلنخراط بالشأن العام ألن فيه خدمة 

للمجتمع وللمواطن فال قيامة بدون مصيرٍ عام فاعل. وأنا كدارس 
لتاريخ الحضارات أالحظ اّن الشعوب وقادتها ال يروا غالبًا المخاطر 

المحدقة بهم والتي تدفع باألوطان إلى اإلنهيار الكامل. فلنعمل قبل 
فوات األوان ألّن وجود دولة قوّية يشّكل درعًا للوطن كّل الوطن وكّل 

المواطنين وليس فقط المسيحّيين.

ودمتم،
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الحياد في سبيل ديمومة لبنان

يديرها سعادة النائب نقوال النّحاس

- مواليد طرابلس عام 1946. لديه ثالثة أبناء كريستيان وكميل 
ومارك.

- تلقى نقوال نحاس تعليمه في مدرسة الفرير في طرابلس.
- حصل على شهادة في الهندسة المدنّية من جامعة القديس 

يوسف في بيروت عام 1972.
- إنضم إلى دورة تخّصص في الدراسات العليا في كلّية إدارة 

األعمال ISMP في جامعة هارفارد عام 1992.
- في بداية مسيرته المهنّية إنضم إلى شركة في مجموعة 

“Amiantus” السويسرّية.
- شغل منصب نائب رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانيين من 

عام 1991 حتى عام 1995.
- شغل منصب المدير التنفيذي لشركة “ترابة سبلين” من العام 

1980 حتى عام 2009.
- أسس شركة تنمية األعمال التجارّية وإدارة االستثمارات 

“EDAFI Value Partners” عام 2010.
- شغل منصب المستشار اإلقتصادي لرئيس مجلس الوزراء 

نجيب ميقاتي خالل فترة واليته في العام 2005.
- إنتخب نائب رئيس جمعّية الصناعيين اللبنانيين في العام 2010 .

- ُعّين وزيرًا للتجارة واإلقتصاد في حكومة دولة الرئيس نجيب 
ميقاتي )بين حزيران 2011 حتى شباط 2014(.

- هو حاليًا عضو مجلس أمناء جامعة البلمند وعضو مجلس 
أمناء كلّية البشارة األرثوذكسّية.
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صباح الخير جميعًا،
سّيدنا يسعد صباحك،

الحقيقة هالندوة اليوم بتضم نخبة من السادة يّلي كان عندن البال 
الطويل بالحقل العام بالفكر والعمل الدؤوب. بدنا نتناول موضوع 

اساسّي جدًا. غبطتك فتحت موضوع الحياد وكان أّول إشارة جدّية على 
مستوى الوطن، اّنو هناك حاجة أساسّية إلعادة التوازن إلى البلد. لبنان 

فاقد التوازن؛ لبنان بمسار مش معروف أّي إتجاه ماشي في. 

لّما غبطتك قلت الحياد اإليجابي ومن ثّم المؤتمر، قلت ببساطة ُكلّية 
اّنو يجب إعادة بلَورة الخيارات. ألنو متل منا ماشيين، هنالك إختالل في 
التوازن األساسي يّلي قام عليه لبنان ويّلي يجب إعادة بلورته من جديد. 

أنا ما رح طّول عليكن الحديث ألنو بدنا نسمع للسادة يّلي حيعملو 
مداخالت بالموضوع. 

ولكن لفتني نظر شغلة حابب قوال إللكن جميعًا:  إذا نظرنا نظرة 
تاريخّية لنشئة لبنان ووجوده منالقي على 100 سنة في 65 سنة كان في 

وجود لجيوش أجنبّية على أرض لبنان. 65 سنة منها: 
- 26 سنة لإلنتداب الفرنسي،
- اإلنزال األميركي سنة 1958،

- 14 سنة للوجود الفلسطيني،
- 30 سنة للوجود السوري،

- قوات الردع العربّية سنة 1976 إلى سنة 1978، 
- الغزو اإلسرائيلي سنة 1982،

- تدّخل القوات المتعّددة الجنسيات 1982، 
- التدّخل األميركي في سنة ـ1984، ومنتذكر القصف البارجة العظيمة، 

- التدخل الفرنسي على خطوط التماس، 
- قوات حفظ السالم سنة 1986،

65 سنة من وجود جيوش أجنبّية في لبنان وكانت هي األقوى على 
األرض. نحنا قدرتنا في هذه المرحلة كانت مشلولة جدًا. ومن احد 

مساوئ عدم الحياد إنو بتسمح لوجود هيك تواجد لجيوش اجنبّية. 

الشغلة الثانية يّلي حابب ضّوي عليها غبطتك، إنو مش أّول مرة بينحكا 
بالحياد. لّما تعمل جردة تاريخّية عن الحياد بتالقي

- إنو أّول مين حكا عن الحياد هو شخص إسمو سليمان كنعان 
وكان عضو في المجلس االداري بمطلع العشرينات ودعا عضو 

مجلس اإلداري للبنان سليمان إلى تبّني نظام الحياد لتضمنه البلدان 
الكبرى ألّنو كان الدستور ما خلص، وكان في سوريا الكبرى. أّول واحد 

دعا إلى الحياد، سليمان كنعان. 

- في الخمسينيات مع الوحدة السورّية المصرّية إنتشرت »دعوة 
للحياد«. 

- الرئيس السابق شارل حلو دعا إلى حياد قانوني على الطريقة 
النمساوية ويقال إنو الرئيس حسين الحسيني أّيدو من بعدها بهذا 

الموضوع. 

- سنة 1967، مؤتمر حزب الكتائب دعا إلى الحياد،

- جامعة الكسليك نّظمت سنة 1975، مناظرة وأّصدرت دعوة للحياد، 

- مع اإلجتياح اإلسرائيلي سنة 1982، أنِشَئت حركة لبنان الُمحايد، 

- سنة 1987 كان هناك دعوات متكّررة للحياد، 

- سنة 2014 َصَدر إعالن بعبدا الذي نّص بوضوح وصراحة في البند الـ12 
منه على تحييد لبنان، 

- سنة 2015 المجلس الوطني لثورة األرز أطلق دعوته للحياد، 

- واخيرًا، أطلق الرئيس السابق ميشال سليمان بتاريخ
 7 كانون األّول 2015، وثيقة لقاء الجمهورية مؤّكدًا أّن تحييد لبنان هو 

مطلب تاريخي. 

عم قول هالشي كّلو لغبطتك، بعد ما سمعنا من النقيب مارون حلو، 
إنو لبنان عاش سنوات طويلة بأزمات متتالية، إنو أحد وسائل الخروج 

هو الحفاظ على التوازن، والحفاظ على لبنانية لبنان، بدون إنتماء خارجي. 
ما عّنا إنتمائات إال لهذا الوطن والحياد أحد وسائله. 

اليوم عّنا 5 مداخالت أساسية عن موضوع الحياد، هّني مرجعية بخبرتهم 
بهالموضوع. 
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الحياد في سبيل ديمومة لبنان

الحياد والوحدة الوطنية.
معالي الوزير السابق شكيب قرطباوي

- مواليد كفرسلوان، قرية مختلطة، درزية ومسيحية.
- تابع علومه الثانوية في مدرسة الفرير ماريست في جونيه.

- نال إجازة الحقوق الفرنسية واللبنانية من جامعة القديس 
يوسف سنة 1967 .

- يعمل محاميًا منذ سنة 1968 وال يزال.
- انتسب إلى الكتلة الوطنية بقيادة العميد ريمون إده سنة 1969 .
- إنُتِخب نقيبًا للمحامين سنة 1995 وحتى 1997 وُعرِف بتشدده في 
تطبيق قوانين المهنة وآدابها، وفي الدفاع عن إستقالل لبنان، 

وإستقالل السلطة القضائية، وعن حقوق اإلنسان في أيام 
الهيمنة السورية على لبنان.

- ُعّين وزيرًا للعدل في حكومة الرئيس ميقاتي، وأعلن عند توّليه 
الوزارة أنه يفتخر بانتمائه إلى تكتل اإلصالح والتغيير، لّكنه سيكون 
وزيرًا لكل اللبنانيين، وهكذا كان بالفعل. وبدأ حركة إصالح قضائي 

كبيرة بعيدًا عن اإلعالم وعن الشعبوية إحترامًا لهيبة السلطة 
القضائية.

سيدنا بدي أشكر طبعًا بكركي، والمؤّسسة البطريركّية المارونّية 
على الدعوة يلي ُدعيت إليها.

صار لي سنوات بعيدًا عن أي مداخلة سياسية أو إعالم. اليوم قّررت 
إنو إحكي شوي بدون ما إحكي سياسي، إحكي تجربتي الشخصية 

كمواطن ولدت في شتورا بمنطقة مختلطة، ورح خّبر هيك بسرعة 
كتير كيف عشنا وكيف على مّر السنوات تابعنا ما يجري في البلد. 

أّول ما بذكر وضعي كشخص، بشتورا سنة الـ 58، مين هو مع 
الوحدة العربية ومين ضد الوحدة العربية، مين مع السورّيين 

والمصرّيين يلي عملوا الجمهورية العربية المتحدة ومين ضد. بّلشنا 
نشعر بالمشاكل. كّنا والد صغار يخّبونا أهلنا من إطالق الرصاص 

بالحمامات والغرف المقفلة، بّلشنا نشعر وكّنا أول طلعتنا إنو هيدا 
البلد فيه مشكل. بلشنا نعرف إنو في نزاعات داخلية وإنو واقعين 

بمنطقة فيها 3 عوامل أساسية تؤجج المشاكل غير مشكلتنا 
الداخلية: في إسرائيل، في بترول وغاز، وفي تعّصب ديني. عشت هذه 

العوامل كشاب بعّز حياتي. سنة الـ 68 بّلِشت المشاكل اإلضافية. 
دخل علينا العامل الفلسطيني وتداخلت كل دول العالم في تأجيج 
هذا الصراع، ووصلنا لمشكل كتير كبير ما زلنا ندفع ثمنه إلى اليوم 

اسمه » إتفاق القاهرة سنة 69«. وهون يظهر كم من الزعامات 
اللبنانية متخاذلة. شخص وحيد وقف ضد إتفاق القاهرة اسمو 

ريمون إّدة، والباقي كّله كان يقول: ماشي الحال، ما بيصير أفضل، 
وشو منقدر نعمل. هكذا بدأت مشكلة سنة الـ 75، سنة الـ 69 بّلشنا 

نحّضر أنفسنا. أذكر مشاكل الـ73، وخالل سنة 73 أذكر جملة لن 
أنساها في حياتي تبّين حجم المشاكل الداخلية: أحد القضاة الشباب 

كنت احترمه كثيرًا وبعدني بحترمو وكبر بالعمر. في نقاش أنا واياه 
سنة 73 قال لي: الجيش هو للمسيحيين، جيشنا هم الفلسطنيون، 

قاٍض من أفضل القضاة ومن أنزههم عم يحكي كمواطن. 
هكذا بدأنا حياتنا. أنا بتذكر كنت عم خبرو إنو رحت تبرعت بدم 

للجيش اللبناني سنة 73، قال لي هذا الجيش جيشكم وأنا جيشي 
الفلسطيني. طبعًا سنة 58 كانت قد مّرت، وكالم صائب سالم، 

رحمه هللا، » لبنان واحد ال لبنانان« »وال غالب وال مغلوب« بقي حبرًا 
على ورق، ما تعّلمنا شيء. جينا على الـ 75 بدأنا حرب طويلة: فريق مع 
فريق، فريق ضد فريق، ناس مع الفلسطينّيين، ناس مع األمريكّيين 

ناس ضد األمريكّيين. نحنا ما منعرف أميركا وين ومع مين. تدخّلت 
الدول، المارينز األميركي، القّوات الدولية، قّوات الردع العربية... إلى 

آخره. إنتهت الحرب بالسوريين واضعين يدهم على لبنان وعلى 
اللبنانيين وبقيت قّلة قليلة جّدًا تقول ال. أذكر إنني أعطيت حديثًا للـ 

Orient le Jour، هللا يرحمو األب عبو اعتبر إنو عم قول كالم جيد جدًا 
في ذلك التصريح، وتصّوروا إّن كل ما قلته هو إّن المطلوب من 

اللبنانيين ان يقولوا كال. شو هالكالم العظيم، شو هل المقاومة 
التاريخية ! اعتبر األب عبو أنه بهيك إّيام، إّيام السورّيين أصبحنا 

مدّجنين ومشّينا واصبحنا نعتبر إّنو هيدا أمر طبيعي، إذا قول كلمة 
كال أمر مهم. هودي كّلن انتهوا وسوريا حّطت إيدا على لبنان. 

وخليني إذكر شغلة أساسية اّنو نشأت المقاومة في الفترة هذه 
بمساعدة السورّيين، واألميركّيين أطلقوا يد سوريا في لبنان. خلينا 

عم نذكر تاريخ، خّلينا ما نقول مين مسؤول ومين مش مسؤول، 
بس في التاريخ ما فينا نطلع مّنه. نشأت المقاومة اإلسالمية 

في فترة الحكم السوري يّلي كان األميركاني سّلمه لبنان، األميركي 
واألوروبي. نحنا اليوم وصلنا لنزاع عربي - إيراني ونزاع عربي-عربي. 

مع األسف نحنا فريق في هذا النزاع ومن هون نحنا مندفع الثمن 
اليوم. طبعًا نحنا في أزمة إقتصادية وإجتماعية وسياسية، وما فينا 
نقول كل ذلك حدث فجأة. خّلينا نقول وين مسؤوليتنا كسياسيين 

وكمواطنين. 30 سنة من السياسة اإلقتصادية الخاطئة، الفساد 
يّلي صار طريقة حياة في لبنان. وعلى هامش الفساد، بّدي قول 

شغلة دائمًا أنتبه لها: بلبنان نقول دائمًا ليش ما عملوا، ليش ما 
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بيقولوا. وال مرة منقول ليش ما عملنا. نضع اللوم دائمًا على غيرنا 
بينما أنا المواطن، وأنا كنت وزير شاركت بهذه السياسة الخاطئة، 

خّلينا نتذكر إنو كلنا شاركنا بطريقة من الطرق وبدرجات مختلفة. 
مثاًل عندما يجرون توظيف عشوائي وكيف ما كان مين بيستفيد؟ 

يستفيد منه السياسيين، يصير عندهم عدد ناخبين أكبر، بس مش 
أنا المواطن الذي توظفت توظيف عشوائي استفدت أيضًا. اليوم 
موجودين بمشكل كبير. كيف الخروج؟ كيف بدنا نطلع منه؟ طبعًا 
يمكن الجواب المبدئي إنو نروح إلى الحياد لِنخلص من قسم كبير 

من هذه المشاكل. أنا لست ضد الحياد، والحياد بخّلص بلد وخّلص 
بلدان كثيرة. خّلينا نلتفت إلى سويسرا: بعد عشرات السنين من 

القتال الداخلي بسويسرا قدروا عملو بلد من أهم بلدان العالم.

كيف أنا بشوف الحياد؟ نحنا جزء من العالم العربي، وأنا ال أرى 
الحياد مع إسرائيل، أنا ال أرى الحياد خصوصي بوجود الفلسطينيين 

في لبنان وعدم السماح لهم بالعودة إلى بالدهم. إذًا الحياد عندما 
نطالب به، رأيي الشخصي، الزم تكون إسرائيل خارج الحياد. نحاول أن 

نكون على الحياد بين إخواننا العرب. من غير شّر إخوانا العرب
100 شقفة. تبقى النقطة األساسية: الحفاظ على الوحدة الداخلية 

كيف بّدي أعمل حياد؟ أكيد بدو يكون حياد رضائي مّتفق عليه فيما 
بين اللبنانيين. كيف أصل إلى الحياد بوجود المقاومة التي هي على 

خالف مع قسم من العرب؟ أنا ال أنسى أن المقاومة ساهمت 
بإخراج اسرائيل وال أنسى أّن المقاومة ساهمت بمقاتلة داعش. 
خّلينا نكون واقعيين ونذكر الوقائع مثل ما هي، مثل ما أنا بشوفا 

على األقل. كيف بّدي روح على الحياد دون المساس بالوحدة 
الوطنية؟ هنا المشكلة. أنا بّدي روح إلى الحياد بس أنا ما بّدي مّس 

بالوحدة الوطنية. ما عندي عجائب، بس بقول ألف كّف من برا وال 
كّف من بعضنا ضّد البعض. أنا مع الحياد شرط ان ال يمس بالوحدة 

الوطنية. كيف الوصول إلى ذلك؟ الحقيقة ما بعرف، ما عندي 

جوابات. كيف بدنا نشتغل عليها لنقنع بعضنا أن مصلحتنا جميعًا 
كفرقاء في الحياد. 

بّدي إلفت النظر أخيرًا ألمر مهم: ال نتكل على األجانب، ال نتكل على 
أحد، بس على أنفسنا. وبّدي إنهيها بكلمة لـ Tom Fletcher الذي 
كان سفير بريطانيا في لبنان سنة 2013. هذا الشخص أحّب لبنان 

كثيرًا. يطلق نداء فيقول وقتها: »أحببت لبنان كثيرًا، وبقدر ما أحب 
لبنان أسمح لنفسي بعيد إستقاللكم أن أعطيكم نصيحة. النصيحة 

األساسية ال تستمعوا إلى أي أجنبي ابتداء مني أنا سفير بريطانيا. 
تكّلموا فقط مع بعضكم ألنه ما في وال أجنبي بيهّمو لبنان أواًل. 

فقط أنتم همكم لبنان أّواًل، فتحاوروا فيما بينكم.«

الحياد في سبيل ديمومة لبنان

هل يمكن للحياد أن يشّكل حاجة عربّية في خضّم 
صراعات المنطقة؟

سعادة السفير سيمون كرم

- من مواليد جزين 
- تلّقى علومه في مدرسة الحكمة بيروت 

- نال إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف
- يعمل محاميًا منذ سنة 1968 

- عّين محافظ عن البقاع سنة 1990 
- عّين سفير لبنان في الواليات المتحدة سنة 1991

- عضو فاعل في تجمع مار روكز من أجل قضية جزين منذ 1995
- كان عضو فاعل في تجمع قرنة شهوان
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• الجواب المباشر على اإلشكالية التي يطرحها السؤال، هو أن حياد 
لبنان يصبح حاجة عربية وإقليمية، عندما يتحّقق حوله إجماع لبناني.

• إستقطب موقف البطريرك بضرورة حياد لبنان عن محاور الصراع 
في المنطقة، تأييدًا مضطربًا من قطاعات واسعة بين المسيحيين 

والمسلمين على حّد سواء.

• حياد لبنان قضّية تحّرك وجدان الجماعة المسيحّية، وفي المّرات التي 
تصّدى أقطاب منهم لطرحها منذ قيام الكيان وتأسيس الدولة، كان 
هذا الطرح يالقي معارضة متعّددة الخلفّيات السياسّية والطائفّية، 

تتمحور حول ضرورة إلتزام لبنان بمقتضيات ومجريات الصراع العربي – 
اإلسرائيلي. هذا الحفظ القديم أخذ في التطّور منذ انعقاد »مؤتمر مدرير 

للسالم« قبل ثالثة عقود ونّيف، وقد استجّدت تطورات مؤّخرًا في 
العالقة بين دول عربية مؤّثرة وإسرائيل، وقد يحدث المزيد منها، وهذا 

من شأنه التأثير على قناعات ومواقف فئات داخلية عديدة.

مجمل هذه اإلعتبارات تضفي المزيد من الصدقّية على طرح حياد لبنان 
من قبل البطريرك الماروني، لجهة المضمون والتوقيت في آٍن معًا.

• سوف لن يقَفل الملف الفلسطيني – اإلسرائيلي قبل التوّصل إلى حّل 
يضمن للفلسطينيين حقوقهم، ولبنان معني بقيام دولة فلسطينية، 
أو كيان فلسطيني مهما كانت بنيته القانونّية، وأن يكون لفلسطينيي 

الشتات، الحق بحمل جنسّية هذه الدولة أو الكيان، والعودة إلى األرض 
الفلسطينّية، بشكٍل دائم أو ظرفي دون عوائق قانونّية وأمنّية. هذا 

يقتضي انخراطًا لبنانيًا في جهود السالم، على نقيض موقف الحكومات 
في حقبة الوصاية السورّية.

• وضمن هذا المسار السياسي الذي يندرج في المدى المتوّسط، فإن 
طرح حياد لبنان يستدعي اإلستقواء بالقرارات الّدولية الصادرة عن 

مجلس األمن الدولي – 1559، 1680، وخاصة تلك التي تدعو الدولة اللبنانّية 
إلى التفاوض مع كل من سوريا وإسرائيل حول القضايا الخالفّية وعلى 

رأسها ترسيم حدود لبنان مع الدولتين الجارتين.

• العالقات الطبيعية مع سوريا مسألة شهدت تقدمًا ملحوظًا بعد 
ربيع 2005، مع إنسحاب الجيش السوري من لبنان وإقامة عالقات 

ديبلوماسية كاملة بين البلدين. هذا تقّدم يستأهل البناء عليه لتحقيق 
مزيد من التطبيع في العالقات السياسّية والعسكرّية واألمنّية 

واإلقتصادّية، لتصفية رواسب حقبة الوصاية، ضمن معادلة تجد 
سوريا نفسها محرومة من المزايدة على جارها في مسألة الصراع مع 

إسرائيل.

الموضوع المستجد منذ اندالع اإلنتفاضة السورية قبل عقد كامل، 
هو مسألة النازحين، والتفاوض مع الحكومة السورّية والدول المعنّية 

بالمسألة السورّية حول شروط عودتهم اآلمنة إلى بالدهم.

• مؤّخرًا باشر لبنان مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، 
وهذا موضوع يجب أن يصل إلى نتيجة تأخذ بعين اإلعتبار مصالح 

الطرفين. ولكن مسألة حياد لبنان عن صراعات المنطقة، تقضي بأن ال 
يقتصر الحل التفاوضي بين لبنان وإسرائيل على مسألة الحدود البحرّية 

وتقاسم الثروة الغازّية والنفطّية المحتملة، بل أن يتعّدى األمر ذلك إلى 
إتفاقات حول الحدود البّرية، بما فيه حسم ملكّية مزارع شبعا بتوضيح 

موقف سوريا في هذا الصدد، وترتيبات أمنّية كاملة تضمن أمن 
الدولتين على جانبي الحدود، بخالف ما هو قائم منذ أربعة عقود حيث 
أمن الحدود اللبنانّية هو بعهدة قّوات دولّية تعمل حصرًا على األرض 

اللبنانّية. إتفاقية الهدنة الموّقعة سنة 1949 بين الدولتين تصبح نقطة 
إنطالق إلقامة نظام أمني ثابت ومتوازن وعادل، تمهيدًا للوصول إلى 

عالقات طبيعّية بين الدولتين.

• الصراع الكبير اآلخر الذي يعصف بالعالم العربي، ويتعّداه إلى العالم 
اإلسالمي الكبير، هو المحتدم بين السنة والشيعة دواًل وجماعات أهلية 

على حّد سواء، وهو يشّكل عقبة كبرى أّما الحياد يجب العمل على 
تفادي ما يمكن من انعكاسات.

• يطول البحث في المنطلقات واألسباب، ولكن مؤّرخين معتبرين 
للقرن العشرين وأحداثه توافقوا على اعتبار 1979 سنة مفصل في 

العالم اإلسالمي، أحداثها البارزة انتصار »الثورة اإلسالمية« في إيران، 
وفشل قرينتها في المملكة السعودية بإخماد استيالء متشّددين 
على المسجد الحرام في مكة، ثم اإلنقالب العسكري في باكستان 

وإعدام رئيس الوزراء المنتخب ذو الفقار علي بوتو، وهو شيعي، على يد 
الجنرال ضياء الحق زعيم اإلنقالب، وهو سّني، ثم اإلجتياح السوفياتي 
ألفغانستان، واندالع مقاومة، إسالمية الهوّية، بدعم من دول الخليج 

وأميركا، إنتهت بهزيمة اإلتحاد السوفياتي ثم تفّككه.

• تدحرجت األحداث المزلزلة بعد ذلك، اغتيال إسالمّيون متشددون 
رئيس مصر، عقابًا له على اتفاقية كامب ديفيد، ولكن أيضًا على سياسة 

التحالف مع العرب، المملكة السعودّية اعتمدت سياسات تشّدد 
إجتماعي في الداخل وتصدير العقيدة يصيغتها الوّهابية المتشّددة 

إلى كل أنحاء العالم اإلسالمي، ثم انخرطت في حرب أفغانستان، 
حيث أّسس أحد مواطنيها »قاعدة الجهاد«، إندلعت حرب شاملة 

بين إيران والعراق الذي سّمى رئيسه المعركة »قادسّية صّدام« تيّمًنا 
بهزيمة الفرس على يد العرب في مطالع »صدر اإلسالم«، فمشت 

معه كل الدول العربّية، ما عدا نظام حافظ األسد ذات الطابع 
العلوي، الذي تحالف مع إيران، ثم اجتاحت إسرائيل لبنان وانخرطت 
إيران في المواجهة حيث أّسس سفيرها في سوريا حزب هللا الذي 
استمّرت الجمهورّية اإلسالمّية بدعمه على قاعدة إنضوائه ضمن 

»والية الفقيه«. ثم انفجرت سوريا عندما لفحتها رياح »الربيع العربي« 
فتقاتلت جيوش شيعّية وسنّية في معارك طاحنة، دّمرت خاللها مدن 

عن بكرة أبيها، وهجر الماليين، والشيء نفسه حدث في العراق، وال 
يزال جاريًا في البلدين.

• وفيما هذه الحرب مستمرة، إجتاحت أميركا العراق وأفغانستان 
واحتّلت روسيا سوريا ووضعت هذا البلد تحت وصايتها.

• التأثير المتضافر لهذه األحداث، قيام مواجهة كبرى، هي بمثابة الحرب 
الرابعة بين الشيعة والسنة لإلستحواذ على جوهر اإلسالم من حيث 

هو عقيدة دينّية وهوّية ثقافّية وشريعة حياة وحضارة عالمّية.

• »المقاومة والممانعة« في وجه إسرائيل والغرب هي أحد أدوات هذا 
الصراع وسالح من أسلحته الكثيرة.

• لبنان له مصلحة واضحة في تحييد نفسه عن هذا الصراع، فيما لهيبه 
يلفح مواطنيه الشيعة والسّنة على حّد سواء، وفيما الوضع يحكمه 

توّتر شديد، وقد حدثت اغتياالت ومواجهات ميدانية، وفيما األحداث ال 
تزال جارية، وموازين القوى لم تستقّر على حال نهائية.

• وقد أصبح واضحًا لشريحة واسعة من اللبنانيين أّن دولتهم ال 
طاقة لديها لتحّمل إستمرار هذه الحرب وتفاقمها، والكيان لن يكون 

إستمراره ممكنًا إذا أخذ الصراع السّني - الشيعّي مداه في الزمان 
وطبيعة األحداث.

• طرح الحياد كما قّدمه البطريرك هو تعبير عن استحالة استمرار هذا 
الواقع ألن نتائجه كارثّية والبالد تعيش طالئعها وهو أيضًا المخرج 

الوحيد الذي يمكن أن يجّنب كل اللبنانيين، وموطنينا السّنة والشيعة 
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على وجه الخصوص هذا االحتمال الكارثي، بمعنى أن يخرج اللبنانّيون 
جميعًا ثم حماة الحرب الدينّية المستعرة، بإعالن حياد بالدهم عن 

اإلستمرار باإلنخراط فيها، وفي سائر صراعات الشرق األوسط.

• محاولة إعطاء جواب مباشر على السؤال الذي طرحه المنتدون عنوانًا 
لهذه المداخلة، هو أّن اإلنهاك الذي تسّببه الحروب الدينّية الطويلة، قد 

فتح النوافذ السياسّية في فييّنا وبغداد ومسقط، وما على اللبنانيين 
إال السعي إلى وحدة داخلة حول الحياد تفتح نافذة إنقاذ بالدهم.

الحياد في سبيل ديمومة لبنان

هل الحياد هو حاجة وطنية وضامن للمستقبل؟
كلمة البروفسور أنطوان مسّره

- رئيس كرسي اليونسكو لدراسة األديان المقارنة والوساطة 
والحوار، جامعة القديس يوسف.

- عضو المجلس الدستوري سابًقا، 2009 - 2019.
- أستاذ في الجامعة اللبنانية منذ 1976 وفي جامعة القديس 

يوسف.
- عضو مؤّسس للمؤّسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم )جائزة 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP ومؤّسسة جوزف ولور 
مغيزل »للسلم األهلي وحقوق االنسان«، 1997.

- أستاذ في معهد الدروس القضائية.
- عضو لجنتي »التربية المدنية« »والتاريخ« في خطة النهوض 

التربوي في المركز التربوي للبحوث واالنماء، 1996 - 2002.
- جائزة الرئيس الياس هراوي: لبنان الميثاق، 2007.
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أّواًل:
ال حيادية في ما يتعّلق بمفهوم الدولة األساسي. وثانيًا انني أتكّلم عن 

المستقبل ألّن عقولنا ُمبرمجة على سجاالت من الماضي والحاضر. ما 
أقوله هو للمستقبل.

نتكلم عن الحياد وكأّنه وسيلة للهروب من الموضوع األساسي. يتطّلب 
الحياد أساسًا أن يكون هناك دولة صاحبة سيادة. ما معنى دولة؟ نتكلم 

عن الدولة ولكن غالًبا بكثير من الغموض. ال أعّبر ال عن رأي وال عن 
موقف. الدولة لها صفات أساسّية في كل بلدان العالم وفي كل تاريخ 

األمم. الدولة لها 4 صفات: 
- وحدها تحتكر القّوة المنّظمة. 

- وحدها تبني عالقات دبلوماسية. 
- فرض الضرائب وجبايتها. 
- رسم السياسات العاّمة. 

هذه الصفات مخترقة ومعدومة. الدولة في لبنان ليست صاحبة 
سيادة! في لبنان جيشان ودبيلوماسّيتان: دبلوماسّية رسمّية 

ودبلوماسّية أخرى. لدينا جيشان في الحالة اللبنانّية. في كتابات أخيرة 
في فرنسا

 Frontières et la souveraineté

وردت أسماء ثالث دول سّموها »دول من ورق« بينها الصومال 
ولبنان! لسنا دولة. ليس لدينا السيادة الوطنية! الحياد يتطّلب السيادة 

الوطنّية: جيش واحد ال جيشان ودبلوماسّية واحدة ال دبلوماسّيتان. 
الجواب: نعم أم ال. أساًسا كل قضايا السيادة هي بطبيعتها ثنائية. 
الجواب فيها: نعم أم ال، بدون رياضة موسمّية في الحوار الوطني! ال 

يوجد وحدة وطنّية بدون دولة أساسًا. 

ثانًيا:
جذور الحياد موجودة بكثافة واستمرارّية في كل الوثائق الرسمّية 

في لبنان بخاصة منذ ميثاق 1943 وفي وثائق جامعة الدول العربّية، 
ونقاشات مجلس النواب، ومناقشة مجلس الّنواب لميثاق الدفاع 
المشترك... وهي موجودة في كل البيانات الرسمّية لدى الحكومات 

وفي كل سياسة لبنان الخارجية الرسمّية وفي القرارات الدولّية بشكٍل 
مباشر أو غير مباشر.

ذكرها غبطة البطريرك في المذّكرة عن الحياد. تفصيالتها ووثائقها 
موّثقة. 

ال يحتاج بالتالي الحياد إلى إقناع. يحتاج كما قال غبطة البطريرك إلى: 
عودة لبنان إلى لبنان! إنه حياد لبناني عربي إنسجاًما مع مقّدمة الدستور: 

»لبنان عربي الهوّية واإلنتماء«. نسينا ذلك! نحن ذاهبون إلى أي 
انتماء؟ تّم خرق الحياد اللبناني في اتفاقية القاهرة سنة 1969. إّن تحالف 

مار مخايل في 2006/2/6 مع جيش-حزب مرتبط بسالحه ودبلوماسّيته 
بالجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية هو إتفاق قاهرة متجّدد! أتكّلم عن 

المستقبل. ال أدخل في سجاالت الماضي والحاضر. نريد الحياد 
للمستقبل. 

نحن بحاجة الستعادة السيادة واستعادة صفات الدولة المسّماة 
ملكية. 

هذا هو الشرط للمستقبل. انتفت الحروب بين الدول. بعد إنتشار 
األسلحة المتطّورة، تحصل حروب بالوكالة في دول ضعيفة أو 

مستضعفة. دول العالم بحاجة إلى ساحة! لبنان ساحة! هل نصبح 
وطنًا وليس ساحة؟ ال يجوز بعد اليوم المسايرة والتموضع وعلى 

مسافة واحدة من الجميع في ما يتعلق بالدولة: مّشيها، شوفيها، 
بيناتنا...! هذا جّيد في عالقاتنا اليومّية. 

قضّية السيادة الجواب فيها: نعم أم ال. نحن لسنا دولة. 

»لماذا الغموض بشأن الدولة؟«

كّل يوم مساًء على شاشات التلفزة يتوّجه الناس باإلتهام للمستوردين 
وللتجار وللمصارف... نحن في الحالة الحاضرة المثال األنتربولوجي لما 

يحدث في بلد عندما ال توجد دولة! عندما ال توجد دولة الناس تساعد 
بعضها وتقوم بأعمال رائعة تثير اإلعجاب. لكن كل واحد يدّبر أموره! 
تحديد الدولة هو: mise en oeuvre du droit، أي الدولة مسؤولة عن 

تطبيق القانون. ال يوجد في لبنان دولة. توجد دولتان. كيف نضمن ذلك 
في المستقبل؟ 

الشرط األول نسيناه وهو المادة 49 من الدستور: »رئيس 
الجمهورية هو رئيس الدولة«. هذه إضافة في الدستور.

ما معنى »رئيس الدولة«؟ يعني أّنه ال يدخل في محاصصات 
وتوازنات وأحجام وما يسمى صالحيات... هو مؤتمن على الدستور 

وسمو الدستور! هذا تأكيد وتثبيت لما جرى في لبنان في عهد 
الرئيس فؤاد شهاب وما جرى بأشكال مختلفة ومتباينة في عهد 

الرئيس الياس الهراوي وميشال سليمان أو غيرهم. هذا هو »رئيس 
الدولة« في لبنان حامي الدستور. ما هي صالحيتي؟ كاّل: ما هي 

مسؤولّيتي! 

الشرط الثاني ثقافي: ال نحتاج إلى دراسات تجريبية قانونية حول 
الحياد وسجاالت قانونّيين، وال أقول حقوقّيين، يكتبون عن الحياد! 

نحن بحاجة إلى تثقيف عن الحياد على الطريقة السويسرية أي عن 
كوارث لبنان في الالحياد. 

إشترط الرئيس عبد الناصر سنة 1958 على لبنان الحياد لمتابعة 
التفاوض مع لبنان )النهار، 1958/4/2(! إّنه حياد لبناني عربي ويحتاج 

أساسًا إلى دولة وإلى مثاقفة الدولة في اإلدراك الجماعي وفي علم 
النفس التاريخي. لدى اكبر المؤّرخين في لبنان ال يوجد تاريخ الدولة! هذا 

عمل تربوي مهم جدًا للمستقبل. هذا ما حصل في سويسرا لنشر 
ثقافة الحياد لدى السويسرّيين. هذا ما نحتاج إليه في المستقبل. وال 

أدخل في سجاالت الماضي والحاضر.
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الحياد في سبيل ديمومة لبنان

الحياد وإنعكاساته على اإلقتصاد.
البروفسور إيلي عساف

- من مواليد بيروت
- نال ماجستير في اإلقتصاد وعلوم اإلجتماع من جامعة القديس 

يوسف سنة 1975،
- نال دكتورى في اإلقتصاد وإقتصاد الشركات من جامعة

باريس 1 -  السوربون سنة 1981،
- عين في مناصب عدة:

- مدير عام في رئاسة الجمهورية لشؤون الملفات اإلقتصادّية 
واإلجتماعّية والثقافّية والتعليم العالي واألبحاث لمدة 

عشرون سنة
- مدير عام الجمارك

- مدير كلّية اإلقتصاد واإلدارة في الجامعة اللبنانية وجامعة 
الكسليك

- عميد كلّية اإلعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانية
 ENA مدير عام المدرسة الوطنية لإلدارة -

صاحب الغبطة، 
أيها الحضور الكريم، 

بإطالعنا ودراساتنا عن الدول التي إعتمدت الحياد كالنمسا وسويسرا 
والسويد ومالطا وغيرها من الدول، وأّيًا تُكن أشكال الحياد وطبيعته 

الذي إعتمد، يتبّين لنا ان هذه الدول قد انتقلت من واقع إقتصادي 
متأرجح إلى واقع اقتصادي ثابت ومستقّر، أثمر نّموًا وإنماءًا وتطورًا في 

جميع الميادين اإلقتصادية واإلجتماعية والتربوية والثقافية. 

ما يمكن إستنتاجه من تجارب هذه الدول أّن الدورة اإلقتصادّية أو ما 
متعارف عليه بالعجلة اإلقتصادّية )Le cycle économique( يصبح 

كالتالي: 
        يؤدي                يؤمن                                  تطلق         يعطي

حياد          إستقرار           بيئة مؤاتية لإلستثمار          النمو         إزدهار       

 وبالتالي               إرتفاع مستوى معيشة األفراد. 

فالحياد يفتح الباب واسعًا لإلستثمار والتجارة من خالل تطوير وتفعيل 
العالقات الدولية. فاإلقتصاد المحايد بإمكانه تعاطي التجارة مع العالم 
أجمع وبإمكانه أيضًا قبول اإلستثمارات من جميع الدول والمؤّسسات 

واألفراد. 

الحياد يحترم مبدأ المساواة، إذ إنَّ العالقات اإلقتصادية مع الدول 
ترتكز على أن ال أفضلية لدولة أو لشركة أو مؤّسسة على أخرى في 

المعامالت التجارية أو اإلستثمارّية. 

الحياد يؤّمن المنافسة الحّر ة المشروعة وينّظم عمل األسواق سواء 
أكانت مالية أم تجارية أم خدماتّية... 

الحياد يرّكز التوازنات اإلقتصادّية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد 
الخارجي، وبالتالي ُيَنّح العجز في المالية العامة وفي ميزان المدفوعات. 

فهو أداة في خدمة اإلستقالل اإلقتصادي الذي هو هدٌف بحّد ذاته 
ويصل إلى ان يكون عنصرًا من الهوّية الوطنّية. 

الحياد عامل سالم واستقرار، إذ يسمح للمكونات اإلجتماعّية والثقافّية 
في المجتمع بأن تتفاعل وتنمو دون إضطراب يعكّر نشاطاتها. 

إّن الكيان اللبناني الذي تأّسس على مفهوم الحرّيات وكّرّس في 
دساتيره حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد وحرية تنّقل األشخاص 

والبضائع والرساميل، وكان بذلك من أوائل الدول في إنفتاحه وتعاونه 
مع دول العالم أجمع، وسّباقًا في إنتمائه إلى العولمة، نراه اليوم 

يتخبط في أزمة تكاد تكون ازمة وجودية. 

فلبنان، هذه الجمهورية الديمقراطية البرلمانية التي قامت على 
احترام الحريات العامة والخاصة والتزام النظام اإلقتصادي الليبرالي 

الحّر الضامن للملكية الخاصة والمبادرة الفردية والمحافظ على حرية 
اإلستثمار واإلستهالك نتيجة إنفتاحه على الحضارات والثقافات، مهدّد 

اليوم بجعله دولة فاشلة ومارقة. 

 فاألزمة التي يمّر بها هي نتيجة سياسات مخطئة وسوء إدارة اصابها 
الفساد والالكفاءة، وليس كما يزعم البعض بأنها وليدة هذا النظام 

الليبرالي الحّر المنفتح على العالم. 

إّن عودة النمو واإلزدهار إلى لبنان تكمن في إصالح السياسات 
المخطئة التي أصابت بنيانه وبالحفاظ على نظامه الليبرالي الحّر الذي 

وحده الحياد يكفل ديمومته ويجعل من لبنان دولة فاعلة وناشطة في 
العولمة. 

ال خيار لنا إال باإلنفتاح على دول العالم أجمع وتعاطينا مع جميع 
الحضارات والثقافات وتفاعلنا مع جميع األسواق واإلقتصادات. 

الحرية هي عّلة وجود لبنان وضمانة هذه الحرية في حياده. 
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الحياد في سبيل ديمومة لبنان

مفهوم الدفاع في حالة الحياد.
العميد المتقاعد مارون الحتي

- من مواليد 30 آب 1958، 
- تخّرج من المدرسة الحربّية )الكلّية العسكرّية( عام 1980 كمالزم 

في سالح المدرّعات، 
- تابع تدريبات عّدة في المعاهد العسكرّية األميركّية والفرنسّية،

- أّسس وقاد مدرسة القوات الخاصة، 
- عّين في قيادة الجيش مديرًا للعمليات ثّم نائب رئيس اركان 
للعمليات بالوكالة، ونائب رئيس اركان للتخطيط حتى تقاعده، 

- ترأس لجان استراتيجية عدة أهمها اللجنة العسكرية التنفيذية 
المنبثقة من المجموعة الدولية لدعم لبنان وغيرها، 

- عضوًا في اللجنة اإلستراتيجّية لصالح المركز الماروني للبحوث 
والتوثيق التابع للبطريركية المارونّية.

- نشط منذ تشرين األّول 2019 في عدة مجموعات تغيير منه،ا 
»اإلئتالف المدني اللبناني« ومجموعة »سوا للبنان«

مقّدمة
مع ظهور النظام الوستفالي )1648(، برز مفهوم واقعي للعالقات 

الدولية، متمّثل بسلوك الدول، القاضي ببحثها عن مصلحتها الوطنية 
من خالل إمتالك القوة. وفي السياق التقليدي للتوازن بين الدول، حيث، 

شّكل الغزو اإلقليمي - البّري أو اإلجتياح، التهديد والخطر الرئيسي 
عليها عند اندالع حرب بينها، برز مفهوم حياد الدول الدائم.

.La neutralité perpétuelle

ونالحظ أّنه من خالل هذا الحياد، عبرت الدول عن نّيتها البقاء خارج 
أي صراع، وكأنه، أّي الحياد، إستجابة لتطلعاتها إلى البقاء في سالم 

والحفاظ على سيادتها واستقاللها وأمنها وإستقرارها في جميع 
الظروف.

ولكن، هل يكفي أن تعلن دولة حيادها، من أجل البقاء في سالم وضمان 
مصالحها؟ تظهر تجربة الحرب العالمّية الثانية بشكل جّيد، من خالل 

غزو ألمانيا النازية لعّدة دول محايدة في القارة األوروبية )لم ينج 
منها سوى السويد وسويسرا(،أنه في الواقع، إذا ظّل حيادها ضمن 

االطار اإلعالني )d’ordre déclaratoire(، فإّن الدولة ال تزال مهددة بأّن 
ترى حيادها غير محترمًا، وبالتالي تجد نفسها منجذبة إلى حرب ضد 

إرادتها. وبعبارة أخرى، فإّن الحياد ليس في حّد ذاته ضمانًا لألمن: فإذا 
أرادت دولة أن تبقى دائما في سالم وأمن، فإنها ال تستطيع ببساطة 

أن تجعل من الحياد وحده أساسًا لنظريتها األمنية إّنما يجب أن 
تستكمله بسياسة محددة في خدمة تنفيذ هذا المبدأ. إّن تحديد بعض 

مبادئ هذه السياسة هو ما يهمنا في هذه الحلقة: ما هي مبادىء 
السياسة الوطنية الدفاعية التي يتوجب عليها أن ترافق مبدأ الحياد 

من أجل ضمان السلم واألمن للدولة المحايدة؟ آخذين بعين اإلعتبار 
خصوصياتها الجيوسياسية والظروف التاريخية التي تمارسها فيها؟

وأخيرًا، من ماذا ينبع الحياد؟ أهو نتيجة غريزية الختبارات تاريخية وتجارب 
صعبة نبعت من االنحيازات الدائمة والتدخالت العاطفية والغير 

مدروسة، أّم يجب أن يكون إستنتاجًا لتطبيق مسار منهجي لتنظيم 
سياسة وطنية للدفاع واألمن، تكون إحدى إستنتاجاته وخالصاته وجوب 

إعتماد الدولة مبدأ الحياد؟

و حتى لو كان الحياد حّقًا، فيتوّجب المدافعة عنه بالقدر نفسه الذي قد 
ندافع فيه عن حدودنا مع الفارق المتمّثل بأّن اعتماد الحياد بالشروط 

التي سنتكلم عنها، يجعل من أّي إعتداء عماًل غير مشروعًا يضع 
المجتمع الدولي إلى جانب الحيادي، المعتدى عليه.

الحياد الدائم، أساس الدفاع األصلي؟ المسّلمات النظريّة األولّية.
واعية تمام الوعي أن مجرد إعالن حيادها لم يكن يومًا كافيًا لضمان 
إحترام سالمتها، حاولت البلدان المحايدة، على مّر التاريخ، تحسين 

سلوكها من أجل حماية نفسها إلى أقصى حّد ممكن من أّي انتهاك 
لحيادها. ولقد أّدى ذلك إلى تطوير القواعد القانونية المكّرسة في 

إتفاقيتي الهاي التي حددت أساسًا أربعة واجبات تقع على عاتق 
البلدان المحايدة وقت الحرب:

- واجب اإلمتناع أو النأي بالنفس )le devoir d’abstention(، الذي 
يحّظر على البلدان المحايدة تقديم أي دعم عسكري لدولة متحاربة؛

 le devoir d’interdiction ou de prévention واجب المنع والدفاع - 
et de défense، الذي يتطّلب منهم ضمان عدم إنتهاك وضعهم 

الحيادي، والدفاع عنه إذا حصل ذلك؛

- واجب التسامح )le devoir de tolérance( الذي يلزم المحايد بقبول 
تدخل المتحاربين في أعالي البحار في ظروف الحصار اإلقتصادي 

والتهريب؛

- واجب عدم اإلنحياز )le devoir d’impartialité(، الذي يفرض على 
المحايدين معاملة المتحاربين على قدم المساواة في الميادين غير 

العسكرية.
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 كما تذكر القواعد المذكورة أنه على الدول المتحاربة، بإعترافها 
بالحياد الدائم لبلٍد ما، تتعهد بعدم إنتهاك سالمة أراضيه، وبالتالي 

عدم إستدراجه إلى دخول الحرب: إذًا، ومن الناحية النظرّية، فإن الدول 
المحايدة بصفة دائمة هي مصونة وال يمكن جّرها إلى نزاع ضد إرادتها.

من الناحية العملية
إّنما، ومن الناحية العملّية، ليست األمور بهذه البساطة: فالدول 

القوية ال تترّدد في معظم الحاالت على مخالفة قواعد الحياد، إذا كانت 
مصالحها تقضي ذلك وخاصة  إذا كانت المخالفة سهلة التطبيق. 

لتجّنب ذلك، إستحدث الِعرُف عددًا من الممارسات، يشار إليها 
أحيانًا بإسم »الواجبات الثانوية أو الواجبات الضمنية« التي تطّبق 

في زمن السلم، وتهدف إلى التعويض عن أوجه القصور في معايير 
الهاي المذكورة أعاله. ومن خاللها، تدفع الدول المحايدة إلى تنظيم 

سياساتها الدفاعّية ليس من حيث تنظيم وتحديد قدراتها العسكرية 
فحسب، ولكن أيضًا من حيُث تلميع صورتها وتحسين سمعتها على 

الساحة الدولية.

المصداقية واإلحترام كمعايير لفعالّية الحياد
إن الفكرة الكامنة وراء وجود »واجبات ثانوية« للبلدان المحايدة أبديًا هي 
التالية: فالدولة التي تعلن أنها دائمة الحياد، إّنما لم يقبل حيادها بسبب 

تصرفاتها، لن تجد نفسها محّصنة من اإلنجذاب إلى حرب ضد إرادتها، 
وبالتالي، فإّن إدعاءها الحياد لن يجدها نفعًا. لذلك ال يكون الحياد الدائم 

فّعااًل وقاباًل للتطبيق إاّل إذا كان مقبواًل ومعترفًا به دوليًا ؛ ومن أجل 
ذلك يتوّجب على الدولة الراغبة بالحياد الدائم توليد درجة كافية من 

الثقة على الساحة الدولية. وهذا يفترض مسبقًا أن يعرض المحايد على 
المجتمع الدولي بأسره صورة بلد مستقر وقادر على البقاء، ال يشكل 
الحياد له إعاقة، وأنه يعطي أقرانه أسبابًا لإليمان بحياده واإلقتناع به، 

من خالل سلوكيات ال جدال حولها وال ريب فيها، فيما يتعّلق بآثار ذلك 
الحياد. 

وبعبارة أخرى، لكي ترى الدولة أن حيادها مقبول من قبل جهات فاعلة 
أخرى على الساحة الدولية، يجب أن تجعله ذات مصداقية ومحترمًا. لكن 

ما هو المقصود بالضبط بالمصداقية واإلحترام؟

المصداقية
حتمية المصداقية تنبع من المنطق القائل بأنه من غير المرجح أن 

يرى بلدًا محايدًا حياده محترمًا في زمن الحرب، إذا بدا من خالل سلوكه 
في زمن السلم غير قادرًا على أن يكون محايدًا تمامًا في صراع في 

المستقبل. ويترّتب على هذا المنطق أنه يتوجب على الدولة المحايدة، 
بغية ضمان إحترام حيادها في حالة نشوب النزاع، أن تنتهج مبدأ اإلقناع 

)la persuasion( التي تتمّثل من ناحية أولى باإلثبات للجهات الفاعلة 
األخرى على الساحة الدولية أنه يمكن الوثوق بحيادها، ومن ناحية ثانية، 

تقديم صورة إيجابية لحيادها للمتحاربين الحاليين والمحتملين من 
خالل إقناعهم بأن وجود بلدان محايدة، عوضًا عن اإلضرار بمصالحهم، 

يخدمهم.

اإلحترام
و تنبع حتمية اإلحترام من التساؤل التالي: أليس من المحتمل أن 

يتعرض بلدًا محايدًا ال يعطي إنطباعًا بأنه قوي عسكريًا بما فيه 
الكفاية، لخطر إنتهاك حياده من جانب محارٍب، يحتاج إلى استخدام 

أراضيه لضمان بقائه أو كسب الحرب؟ وقد إستنتج من هذا التساؤل 
الزامية اعتماد أي بلد محايد مبدأ الردع التي يتمثل هدفه الرئيسي في 

ردع المتحاربين الحاليين والمحتملين عن مهاجمته.

التوازن بين مبدأي اإلقناع والردع، شرط لحياد محترم وذو 
مصداقية

إّن مبدأي اإلقناع والردع يشّكالن إذًا، ضامنين ألمن البلدان المحايدة. 
وبعبارة أخرى، فهما أداتا أمنها.

ينتمي مبدأ اإلقناع أساسًا إلى مجال السياسة الخارجية. وهو مسألة 
تقديم صورة إيجابية عن الحياد للمتحاربين الحاليين والمحتملين، 

وإقناعهم بأن وجود بلدان محايدة، بداًل عن اإلضرار بمصالحهم، 
يخدمهم. من الناحية العملية، يؤدي هذا أساسًا إلى ثالث إجراءات 

أساسية:

اإلجراء األّول، الذي يهدف إلى إقناع المتحاربين الفعليين والمحتملين 
بأّن المحايد، بحكم تعريفه، قد تخّلى عن الحرب كأداة للسياسة 

الخارجية وال ينظر في استخدام القوة إال في شكل الدفاع عن النفس 
أو الردع او ردًا على هجوم .

اإلجراء الثاني الذي، في زمن الحرب، يفرض على المحايد اإلمتثال لجميع 
متطلبات الحياد التقليدي، وكما أّنه بالنهاية، حتى تعاطفه األيديولوجي 

مع دولة ما لن يتعارض مع ممارسة سياسة متوازنة تجاه نزاع بين 
دول تشترك فيه تلك الدولة. ويتمثل ذلك، بالنسبة للبلد المحايد، 

في إتخاذ موقف الحياد الصارم في وقت السلم وعدم المشاركة 
في التحالفات العسكرية، واحترام سيادة البلدان األخرى وسالمة 

أراضيها...

ويتمّثل اإلجراء الثالث بإثبات جدوى الحياد من خالل إقتراح تقديم 
الوساطة والمصالحة والمساعدات اإلنسانّية كمخارج من االزمات 

والحروب للمتحاربين والمتخاصمين.

ومن أجل ضمان أمن الدولة المحايدة، يتوجب ان تكون هذه اإلجراءات، 
وهي دبلوماسية أساسًا والنابعة من مبدأ اإلقناع، مصحوبة بمبدأ ردع 
ذات طابع عسكري أساسي وواضح، هدفها الرئيسي ردع المتحاربين 

الفعليين والمحتملين عن مهاجمة بلد محايد. لتحقيق ذلك، يجب على 
الدولة المحايدة أن تعطي إنطباعًا انها قوية بما فيه الكفاية لمقاومة 

كافة محاوالت الضغوط والتالعب وتهديدات اإلجتياح ألراضيها.

ومن هنا تأتي الحاجة لكل بلد محايٍد ليس فقط إلظهار اإلستقرار 
الداخلي الدال على القوة، ولكن أيضًا بناء جيش قوي، مجهزًا ومدربًا 
جيدًا، وقادرًا على مواجهة أي إنتهاك للسيادة وعلى جعل تكلفة أّي 
إجتياح باهظة نسبة إلى الفوائد المتوّقعة منه من قبل أّي معتدي.

عالوة على ذلك، يجب أن تكون الدولة المحايدة مستقّلة تمامًا 
)ألغراض عدم اإلنحياز والنزاهة واإلقناع المذكورين سابقًا( في حاجاتها 

الدفاعّية وسياسة الردع التي تتبعها ال يجب أن تستند نظريًا إال على 
مواردها الذاتية )أو في بعض الحاالت أن تعتمد تعّدد المصادر(.

بالتالي فإّن مبدأي اإلقناع والردع، بعيدًا عن إستبعاد بعضهما البعض، 
يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب: فالدولة المحايدة التي تبني دفاعها على 

الردع وحده تخاطر بالخروج عن إطار الحياد التقليدي وبالتالي تجعل 
نفسها ضعيفة سياسيًا؛ وعكسيًا، فإن المحايد الذي ال يحمي سيادته 

إال باإلعتماد على اإلقناع والدفاع الدبلوماسي، سيكون هدفًا سهاًل 
للمتحاربين الذين يسعون للسيطرة عليه... لذا فإن اإلقناع والردع 

يكّمالن بعضهما البعض وحتى يميالن إلى التعويض بعضهما عن 
البعض. وقد يعطي الساعون إلى الحياد أحيانًا األولوية ألحدهما على 
حساب اآلخرى، إعتمادًا على العناصر التاريخية واإلعتبارات الجغرافية 

والموارد المتاحة... 

نتيجة لذلك، ال توجد طريقة واحدة فقط يمكن للمحايدين من خاللها 
تصّور سياسة الحياد الخاصة بهم، ولكن هناك قدر من التوازن بين 

اإلقناع والردع. ومع ذلك، وبطريقة تخطيطية إلى حد ما، يمكن التمييز 
بين نموذجين أساسيين: األول، التأكيد على الدفاع من خالل اإلقناع؛ 

اآلخر، الذي يحّركه الردع بدرجة أكبر في الدفاع.
»أعتقد أن حالة لبنان يحتاج إلى حالة من التوازن بين اإلثنين«. 
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8- خالصة

من المستحسن ان يبنى قرار إعتماد الحياد من قبل بلد ما، ولبنان 
تحديدًا، على إتباع مسار )Processus( تخطيط وتنظيم لمستنداته 

المتعلقة بالدفاع واألمن تعتمد على المبادئ المذكورة سابقًا، لتحقيق 
اإلحترام والمصداقية للحياد المنشود، والذي قد يكون - أو ال يكون - أحد 

الخالصات أو اإلستنتاجات النابعة من التخطيط المذكور. 

إن اعتماد الحياد ال يلغي بتاتًا مفهوم الدفاع بل يعتمد عليه بصورة 
أساّسية لتحقيق اإلحترام والمصداقية. الحياد ليس إستسالمًا.

بعد ذلك، ومن أجل حماية نفسها من إمكانية انتهاك حيادها وبالتالي 
ضمان وصون سيادتها وأمنها، يتوجب على دولة محايدة أن تثبت 

احترام ومصداقية حيادها، أي إلعطاء عن نفسها صورة بلد غير ضار، 
بل مفيد على الساحة الدولية وقادر على الدفاع عن نفسه. ويترجم ذلك 

عمليًا إلى إعتماد متزامن لمبدأ اإلقناع ومبدأ الردع في تنظيم الدولة 
المحايدة نصوص سياستها الوطنية للدفاع واألمن: فهذان المبدآن 

يشّكالن مصدر فعالية إلعتماد حالة الحياد من قبل الدولة ويعززان 
إحترام ومصداقية حيادها. 

يرتدي هاذان المبدآن باإلضافة إلى طابعهما التشغيلي ألي سياسة 
حيادية طابعًا تكميليًا. إّن فعالية سياسات الحياد في كل بلد محايد 

تتوقف على التوازن القائم بين اإلقناع والردع لضمان اإلحترام 
والمصداقية في وضع الحياد.
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