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ن!5،%:15-!اأ!اؤ-ثعدب!للالا

منذ!صمناحوليلت!الذيالاخطبوطهذاهوما.

أننانتصور"ختى!خرحينمنضدهنشفضوئصفقرن

الديمقراطية)رحابفيلننطلققبضتهمنالافلاتاهبةعلى

فييكبلناكثر2فااكثرا!هـ(الأهتدرانااننلبثلاثمالانسانية

الخانق4؟اذرعهمنالتحررعنويقعدناوسكونناحركتنا

مثلماافةادانةعلىيوروكلاللبنانيونيجمعلم

النواتمجظسىمناقشاتفي،ا(لطائفيةادانةعلىاجمعوا

وعلى1391سنةاستقلالنامستهلوفي26!الدستور

والمفكريندباءوالاوالاديانالاحزابزعماءجميعلسا.ن

هذهيلعنالجميعما،المدنيةالتنشئةاوكتبالثمعبوالناء

منهاللانعتاقويدعو،غضب"جامعليهاويصبالسيئة

واشملحياتنافياثرااشدانهاسلترىحولنلنتطلعثم

واحكامنا.وتصرفاتنامؤسسلتنافىقبلذيمنإنتشاراا

لف،حوللاالتي؟اتقاهرةالقوة-لمكهيما.لرى

1(1عليهاطولولا

المسوتزرعتالتيالداميةرثةالكلبعدالآنحتى

إويةزاكلا؟لحدادابستواوطننلار-اءكلفيوالدمار

ال!-دلحلقةفيلتدورايضاتعودبيوتنافيوايامن

علىلفقضاءالطائفيالنظامبتعديلبناديبعضنا،المفرغة

حياتناعنالغائهااتىيدعوالاخروالبعض،عساوئه

عنميادنإبعادهينشدونوالاخرون،فحسبالسياسة

عه!دالىاعهد،5منوالانتقالمعاوالمجتمعالسياسة

الطائفب"وتعقىفريقافريقويعائدالجدليطولو.لعلهـمنة1ا

تا.ئهةقطعانااللبنانيولانويبقىإلوقفاسيدةالهايةني

بوجههم.موصدةالفرجإإوابوابالهدلمامالقلقفيافيفي

للانكبلبنجتهـمع-الالفللمرةباليومنحرنوها

ذىالارجلالرخوياالحيوانهذا،الاخطبوطتدارسعلى

احداها2ف!قدتان،السابحة،المتنقلة،الطويلةالكعيرة1

بواسطتهايلتصقالمحاجممماتذي.اخرىلهينبت

اللعاببذي،التلونعلىالقادر،بهالمحيهطهةجسامبالا

اربا.ارباويرميها!يمزقهاانقبلفريستهبهيخدرالسعام

السلمةأقبضتهمنننعتقكيف

البحث؟منالهدفهوما:فلنتساءلالاجابةقبل

معا.نلجهمشتركامنفذا/نجدلعلنا

هواللبنانهـ،هجتمعنايعانيه!الىكطالكبرىالعلةان

بعضنايربطلاالاوصالمقطوعوانناوشعورننا.،التفكك

.المتبادلوالتشتتالمشتركالضياعإسوىببعض

سياسيةقوالبفيصبتدينيةطائفةعث!رةسبع

بينهافيما.كادتاواضعلقتوثقافيةقتصاديةواواجتماعية

المظاهرفيلتحصرهالجوهرامورف!التعاملمجاري

الواحدةتوجدايتدتواجدطائفةعشرةسبع،والاشكال

لالعضهاانايتتعايشلاولكنها،الاخرىقرب(منها

بعضهاتنفعلانها.الاخرالبعضحياةمشاكليعاني

ببعض.بعكهايتفاعلإولأالععضرضد

وانمقس!وهـكأمنهاواحدةكلطائفةعشرة.شبع

وصغير،محاف!الاقلعلىا-جاهينالىمتفاوتةبدرجات

جسسمهافيتوزع،متعددةزءاماتاألىاخاضبعمنهاكل

.المتناحرةالقبائليشبهماالى

وثلاثين،اربعاععثرةالسبعالطوائفاتصبحوهكذا

شأن،الاصغرالاذقساماتعنناهيك،وستينمنطبللا

.جراوهلموالنطقيةوالعائليةمنهاالطبقية،وظهورا

.انكبرىالعلةهيهذ.



مستخقعفيالنهايةفيتصببأخرىاإوبطريقةكلها

حثوهـالطائفي!.الاخقوائما.م!يرةالنها"يةف!كلها،واحد

وطنيبناءلكلكمقدمة،بدءذيباديءن،اذفالهدف

التمزقمننتخلصكيف:ابعلههذهنعالجان،اخر

الوطنى؟

قي،راتوجماعاتالمجتمعاتفىبأنقائللييفولنلا

حيسفيوندينهمنهنعانيلمانعجبفلمادا،متصارعة

ورضىأبهدوءسوانابهيسلم

جسمفىتنبسزالتيالخلافاتانهوالفرق

نحودلهاتتدأفعمسهجس،تعلىتتح!ارعالاخرى1المجتمعات

خلافاتف،انحينفي،وترقيهالمجتمعاحوالتحين

أدتقدمعلئقدرةكلفيهوتقتلشعبناجسمتنهك

.والازدهار

هناك،سلبيصراعوعندناابجابيصراعهنالك

.ا.لهدمعلىمباراةوهناالبناءعلىمباراة

اضاااحوموقعمنعلتنامعالجةعلينااقتضى6لذا

ارهقت،شعبنماحيويةامتصتالطائفية،بناالخاإصة

ا،قت!العنيجدلمالهحتىخصبهوجففتاعصابه

مناصا.ولابديلا

،والسادةالسيداتايها

تالثولانريدلااوالشعباهذاوحدةنريداننااما

فيه.النهايةفيتصبالطروحوكل،الخيارلهذا

حدبلغقداللعنانييبئمنفريقاانالعلمتماماعلم

التباعداءلوأيرفعوراخبهاوكفرالوحدةمنان!يأس

والسمالك.لصيغأبشتى

راحاللبنانيينمناخرفريقاانالعلمصنمامولىاعلم

تكنلمانتىبالوحدهيفمسلت-فراحالانقساممنيخشى

يرفضظيزاللابهاتمستتىفيإولكنه،.الماضيفيلتقلقه

بتمطلباتها.التسليميخشىاو

.والسمادةالسيداتايها

الحائربن،ا)كثروامثالتا،هناالجتمعيننحن"

ضحهمننةمانعلنانالىمدعوون،الصأمتينالضائعين

فائقة."ومحبوجرأةوقناعةبحقايمنالموبأسلوب

.لبنانلااولسضلن:أمامناالمطروحالخيار

الخوف،واتحذراليأسساحفيمراوحةاما

الخحسبارضرأىأقفزواما،والريبةالبغضى،إوالغب!

ء.والرلمحىوالانتاخ

مااقتحاميةوروحواقدامبوضوحنحددان.المطلوب

الطائفيةالغاءو،1الطريقهوالمعدلالطائفبىامالنظاكاناذا

الطريق.هبىالعلمنةاواتطريقهوالسياسية

فلنصنهاقناعةالىطبلتخلواالحواربناافضىواذا

-بيلفر،،شعبناسبيللهي،نصرتهاسبيلفيولنكافح

-طنناغدسبيلفي،وبناتناأبنائنالنبيلفي،انفسنما

البعيد.العذالميومحسطهالقريبالعربيمحيطهفئودوره

اًلممدثة!.ةال!فيه

الف،ظناوعدنناهاالانحنىالطائفيةمارسنالقد

اعطت؟فماذا،نعدلقدبذلك

ناعةههـممماالطائفيةانغاءفيهايمكنالتيالساعةان"

.لبنانتاريخفيركة2معاشاملةوطنيةيقظة

المهاباذنقريبةادصاعةهدهتكونلكىوسنسعى

واعدا،.تمهيداتىيحتاجذلكتحقيقانالطبيعيومن

،بالتعاونجميعاوسنعمل،النواحيمخترففي

!اة.وتطمئم!الانفسىتبقىلاحتى،اكأاعدادا"عهيدا

الخطير.الوطنيالاصلاحهذار!حقيقالىالاطمئنان

عمدةالقلفيمثلهيقال،ا)طشائفيةالقاعدةفييق،لوما

الراصدالوط!،منتجعلالثمدتاذاالتيالاقليمية

ه"متعددةاوطانا

فىحكومةاولاطلقتهماوتعهداموقفاذتككان

!4391سنةالاستقلالعهد

الفنيوالحكوماتالاولىلبنانحكومةوفتفكيف

الضعهد!بهداهذهايا!ش!حتىعقبتها

فيالمتعاقبةالعهودفعلتهماذامعان!ستعرضرتعالو،ا

-"تمىاوالطائفيةعلىقضتانها"هل،المضمارهذا

اضرارهـ!تخفيفالىسعتالاقلعلىاو،عليهاللقضاع

ججةالنتالىاعمالهاادتهلفعلتاوإن؟ومسصاوئها

!جرىماذا،المرجوة

النوابمجهلىفيالطالفمطاتتمثيلعلىالابقاء-1.

العرففيجاءالدستورمنبهالمتعلقالنصحذفرغم

.ستور2الدمناقوى

الؤقتة!59المادةتدطبيقفيالاستمرارص!2

والوظائفاتوزاريةالحقائببتؤزبعالقاضيةالدستور

العلمةبالوظيفةذلكاضروانحتىالطوائفعلىالعا"مة

الىالرسميةوالمناصبالوزأراتنجاسنادالعامةوالمصلحة

الىالاحيانمنكثيرفيالتفاتايدونالطوائفممثلي

.-المعين.الموظفاوالوزيراختصاساواهليظ

اليهاشارالذىالتشريعيالفراغملءعدم-3

رقما؟سبالقموالعدل)3691سنةالصادر6.رقمالقرار

تاريض53رقمبالقرارالمعدل3891سنةالصادر116

ةهس.اصت(للطوائفالشخصيةبالاحوالوالمتعلق،!391

ثىؤاونبطمالشخصيةللاحوالمدنيقانوناصدار

واالتاريخكيةالطوائفالىينتمونلاالذينلألهـلبنانيين

زظمها.اتباعيريدونل!اومنهاخرجوا

الشهيرالقانون5191نيسان2بتاريخصدر-4

الصالاصامورفياسدنسية3كمالمحاصلاحمياسنطمنزادالذي

اشهرادامبامرابالمحامونعذيه.أحئجوالذسدالشخصية

واحدحندؤ،فيضدهم2تأ.لببللانتيجةدونطويلة

والمسيحبونالمسلمونالديىرجالاليوملغةئقولكما

.الثسواء.على



تراجصةولكنجديدةلأخطواتسلسلةبهفابتدأت

وتوسعالطائفىالنظامقثبت،تقدماجديدكلوليس

الاشقلالبكألدودةاتكتفلموهكذا،سلطللهرقعة

الاندإب.نءالموروثةالنظامهذااثارعلىالقضاءبعدم

"رتعهدتمابعكستماما،وتقويهتغذيهراحتلل

.الاولبيانهاش

وشائجمنتبقىماتقطيعالخطواتتلكطليعةوفي

كنائسالىالاسلاميةلطوائفاوتحويلالمواطنينبين

تكتملحتى،اذبطاركةنظراءالمسلمينالدينسا،ر؟وجمل

اسوارها.وتشمخدعائمهاوترسخالطائفيةا،لعمارة

رقمالمرسومصدر5591-ا-13فبتار!-5

الطائفةسلطاتتنظم-7ء391-5بتارخالمعدل18

بصلاحياتبتمتعمستقلاج!سماابنائهلمنوجعلالسشية

.الحياةلمدىريصراسهعلىاويقومتثرلعية

بمنحالقانونصدرا62!-7-13وبتلرنح-6

مماثلا.وضعاالدرزيةالطائفة

حمكأتالقان!محسدرا67!-ا؟-91وبتلريخ-7

الطابع.ذاتالشيعيةالطائفةعلىيسبغ72/67

لنها/ونيخضعونا959سنةحتىاللبنانيونكان-8

ا؟بتارختصدربالحكومةفاذا،الارثقضايافيموحد

الاسلاميةالوائف9بينيفصلقانونا6-9591-

الارثيقانونهاالاخيرةهذهباعطاءالاسلاميةغيروانطؤائف

الارثقضايايرعىظلالذيالشرععنالمختلفالخاص

للمسلمين.

تمسعىكلنتبينماايضناا95!-6-12وفي-9

المراسيمهنسلسلةعبرالعامةالاداراتلتحديثالحكومة

مجموعبينالماواةباقامةتعبيلااجرتالاشتراعية

فاعتمدتالمسلمينالموظفبنومجموعالمسيحيينالوظفين

وكرستالسابقة5-6قاعدةبدلبينهاالمناصسفةقاعدة

95!ا/112رقمالاشتراعيالمرسو!ممن69المادة

.الدستورمن59المادهفيالمنصوص-المعدا

علىجديدتعديللاجراءمسعىاخيروكان-01

الصادرةالدستوريةبالوثيقةعرفمافيالطا(ئفيالنظام

والهادؤقي7691شباط14بتارخالداميةالاحداتاثناء

لحكومة-ا-لةالدو،لثلاثااؤرئاساتاابقاءيستكرالى

بتزرأكد"صلبفيالانتحتكرهماالتيللطوائف-البرلمان

والمسيحيبصالمعلمينبينبةالنيلمقاعدتوزيعإوالى

.الانحتىلمئدةالمت5-6نسبةمنبدلامناصفة

تكمانتالطائفكاالنظامتعديلخطواتاهم)كانتتلك

والتولسيع.التكريسمنمزيدباتجاهائماداتعبير

تكبيراا!اذكران.منليبدلاالانصاففىورغبة

عندوذلكمن.الطائفيةالتخفيفأتجا"هفياتخذواحدا

البلدب!الانتخاباتفيالطائفيالتوز!نصا(لغلء

هذاوكان،5591سنةالطائفيبالعرفواستبداله

ولااكثرلاالقلعدةاييوسكدالذيالشذوذكانطرلالذي

أقلة

)ءاتالاولئالاستقلالحكومةالامةاماما!لنتهمااين

يقطةساعةهيالطائفيةالفاءفيهليمكنالتيال!ساعة

.!"لبنانتار!فيمباركةشاملةوطنية

سباتفينفطزلنماولاتدقلماليقطةالاعة

..عميق

ميزماالوطنيةبالتعهداتبالبرالاسلوبهذاأولعل

القفاءفيمجالليسفقطألااستقلاليةلحاكمةادينانعهود

لقضألمج!اواالحكبملممجالاتشتىفيبلالطائفيةعلى

ولمة.ا

بيعمجموعةلبنانجمونانذتكبعدأونسشفربء

البيعتلكمصالمحتتصادموان؟ودولةوطنالاوليسوكنائى

قهاحقويةحملستارتحتلبناننجتهد؟م؟وتتنارعوالكنا.ئس

اورسالاتها.ؤحرياتهاالفئوية

السهميلأسمهةا!حفةالغك

الذىا(لمعدلالمطائفيللنظامستعراضالاهذاامام

السبنبرزتدعوةحرباخلاللبنانمنهوىمامعهوى

ضتفصمما-وطالاخقبضةمنالنخروجفيمخلصةترغب

إسية.السياالطائفيةالغاء

بن!يبلغوهلأالسياسيةالطائفيةءالغلهوما

فياوحدةاعنيت،حددناهكماالمنشودالهدفالى

والديمقراطية؟المساواة

وا.لقضائيوالاداريالسياسيمن!اعدةوجوهللطائف!ية

والمجتمعي.لتعليمدطاواوالتربوىوادتشريعيوالاقتصادي

اطوائ!ابتخصيصالسياس!يالوجهيتعلهـق

الجمهوريةكرئااسةاتتخفيذيةالسلطةفيثابتهبمناصب

إوزراءاما-ةورللشيعةالنوابمجلسورئاسةللموارنة

الطواذفمنحمد!علىالوزاريةالحقائبوتوزيع،للسنة

وؤكط،اعضائهاوعردألحكومةحجمحسبمتفا:وتلةبنسب

!اصحصص،النيابيةعدالمقلكتوزيعالتشريعيةالسلطة

عب"يطلعلااحصاءوفقاوعرفامعتمدةبن!سبالطوائف

...ا.لجنوالفيببدسرارالعارقينسوى

توزعمحاكمهناذكيكونبأنالقضاليالوجهويتعلق

اخت!لافهاعندالاعليهاللدولةسلطةولاالناليبينالعدالة

ا،صتتقالمومنقطاععلىوقفصلاحياتهاس،الاحكامفي

عثرةخه-ى)ء.الاخرينالواطنبندونمعيهـنةطوائفمن

من!العدنيالقضاءجانبالىطائفيةقضابيةصؤسسة

..لبنانخارجالعليامحاكمبماتدععمن

فيالاداراتالمناصببتوزحريالادااتوجهويتعلق

اادنا!الىرتبهااعلىمنالعامةوابصبالحوالمؤسسات

انتيكتلكابنسبالطوائفعلىارثيةتكونتكلدانصبة

..لوزارتة11والحقائبا-لنيابيةالقناعدتوزءمفيتتبع

يعاششمسحقالطوا-ئفبمعحالتثعريعيالوجهؤيتعلق



واؤوصيةيالا-لطا-لشخصيةألاحوالاهمهماعدةحقولش

واصول.بر6،وار*ناانعقادا،اجوالزواوالوصاية/والنفقة

..الديتيةالمحا"كملدىالمحاكمات

لإبالاوقافققطليسالاقتصاديالوجهويتعلق

تحاولالتيوالتجاريةلصناعيةاالمؤلسمساتابانشاءايضا

ابناءخدماتها.علئمنوالافادةفيه-،التوظيفوقف

صئعتطفي.!اقدرالاخرىدونالطوائفصنطائفة

الط،بعاضفاءعل!!التعليميالتربوياتوجهويتعلق

-يالطئف.!الخاصالتعليمصؤسسماتعلىالرسميشبه

رقبةمنعمديماواخراجهالضخمهبالساعدأتبتخصيصه

طالفيةلاعتبلراتوالكتبالمناهجباخضاعبللاالدولة

احاحما1.لمتطلباتقخضعممااكثرالطوائفسلطةو11

..الجامعةالوطنيئوالاعتباراتأعاماالتربؤى

حةميزانبمنقسمبتوزيعالجتمعيالوجهويتعلق

مستثحفب،تهـ،نالاجت!،عيةأئفانشلومؤلسساترعلىالدولة

سعاتالصمةاأرمنهافتحرموانديةوجمعياتوصتوصفات

اليهل.الحاجةامسىفيهىالتيا

ا"هـيال!-"الاحزالبقيل.موجهمناكثرفيويشترك

بو-جهتقفجيوشالىأوقتامعتحول!تالتيالطائفية

اوموسسات!!االدولةوبوجهوالعامةأخاصةااًلحريات

المجتمعيالتناظمدونوتحولاطيةالديمقراالاسسعىوتهدم

.خطيرةحيلولة

وجهبإلغاءئكتفياناويجوز،الطائفيةهوذتككلا

البافي؟علىوالمحافظةمنها

الطائفيالشظاممنالسياسىالوجهالغاءانشكلا

اطولماخطوةولكنهاالمرجوالطريقعلطالامامالىخطوة

عندها!توقفناانبعدهامنالطريق

فر،السمجفاةسيرنسيرانأالمنشودهواهذا

سعاضلنامرالرز،مالخروجنؤجلان،الوطنيةعللنماقخطي

التقدمدربفيالاحرارعدو،سوانايعدوحينفي

والنمو؟

تفكىالاوحدهاالغعتانالسماسيةالطائفيةان

المساواةهـملىالبنيةالوحدةببلوغايبالمطلوصبه

والديمقراطسة.

إلمقترتالثاورالطريقمناقشةالىيقودناوهذا

العلمنة.عنيتامامنا

مهما:اعتقهدءامرااوضحانبدءذيبادىءاود

تحقيقها.دائما؟بقصدلأتصدرلمالعلمنةالىالدعوةان

م..تتحققلالكينهارليلبهايناديمنفهنالك

.!طائفيةؤاوالاحرابا!طائفيةالجهاتذلكمثال

.ثقب--لفنئيتردد.منيسعاويسعنابهبفاجل

الها!عمنا!أا.لدعوةحسدرتاذابهمايسلمانالعلمنة

فيتصرفاتهمرأسهمقمةحتىأ.لطائفيةلججفىيغرقون

،البلاداعفاءهؤلاء.،وحاضرهمماصيهمفيةالهمواقوإ

طابعاعسيهايبغورلانهم،،مسيرتييخربونءلانهم

.والخداعاللاصدق

اندمارسها،شيءكلقبلىالعلمنةالىيلكومنفعلى

-معينة،حنائفةيمثللاحزبا-اناتكا،فاذابهمايتحلىان

طائفية.حقوقعنيدافعلاانشخصاكانواذا

اجل.علمانيايكونانالعلمنةالىيدعومنعلى

إليها.ابالدعوةحقاصحابالعلمانيونوحدهم

وهوالانسانبةوالحرياتبالديمقراطيةيناديكمنتماما

يقبلانيمكنكيف،والارهابللفاشستيةتامتلجمسيد

؟ويصدقنداؤه

ا"لصجيحة،الدعواتاتخربالازدواجيةحسذهان

فيهاتثيرلانها،وعقولهمالناسنفولسفيفعلهاتعرقل

والريبة.الحذر

هي؟وما،العلمنةذالمتوا!ي!ن

اليها.سعمقناالغربلانلاضراوريةالعلمنة-ا

الكاثوليك!يةاهتكليسةلانلاوريةكأسالعلمنة-2

طويل.عناءبعدبهاسلمت

لبنلنيةمحضخلصة.لاسبابضروريةاتعلمنة-3

وديمقراطية.اذسصانيةمحضعامةولالسباي!

مجتمعناانتقالضرورةفهياللبنانيةالاسباباما

بيناللبنانبينلاتبقىانيجوزلالانه،التناظمالىالتفتتمن

هـرنا،وتضوتعذبناقاسيفمانلبعد،تجتازلىحواجز

إلهانا،فيناالعقلوعطلطاقاتنااهدرالقائمالنظاملان

اهـلبيبللتناءفسىالعامةالمشتركةالاسا.سيةقضايانلعن

لبنانكلبتنميةنعنه-لمانبدللاننما..مالهداوانتنلزع

منطقةعنينا-بتنميةخيراتهوتعميمتهمؤسسلكلوترقية

وحصاداخرىدون!لائفيةمؤسس!ةوتزقيةاخرىدون

.خرى،11دونلفئةالخيرات

اصبح،والمسيحيةالاسلام،لبنانفنىاندينلان

هذان،وانكفاءانغلاقمصدر،وانقسامكراهيةمصدر

ودفعاطويلةلقرونالتاريخوجهغيرااللذان،الدينان

وعاملالصساائبنامجلبةجعلناهماالرفيالىالامم

...لتقهقرنما

بعدمناالكثيرينضمائرفيتزعزعقدالايمانلان

.حولناهماا-لىحول!نلهان

كم،اتدينرايةتحتاهلهيتذابحا.لذيالبلدهذا

كم؟ابنالهمنحقاالمتعبدينالممارسيناإومنيننسبةهي

.؟والمسيحمحمدتعاليمفيهمإتتغلبالذيننسبةهي

عن،واخلاوكا.يمان،الدينبفصلها،العلمنةان

،تنقذهوا،نقسامعدالبلإواسعابالسياسةعن،لدولةا

صفائهأطا،الاخلاقيدورهالى،اصا.لتهالىذعيده

نايجبلكاملين1المؤمنينانتصوريوفي.الرباني

..الاولالنلمنةدعاةهميكونوا



للعلمنهإالديمقراطيةالانسلنيةالعامة(الاسباباما

فكثيرة:

%حإلىهومنالواحدالبلمدفيالشتريعإتوحيدانمنها

بالساواةلمؤمنلانهلزوماواكثرهاالديمقراطيإةمظاهر

،الانمىإ،نأحقوقضمانةالعامنة.ولانالمواطنينبين

الدينةاساسعلئالنالرإيينالتمييرعدمعلىتنص*التي

.واللونالعرقاساسعلىبينهمالتمييزكرفضهاتماماإ

إنونعهلىالقاالتحايلمناللبنانيينتنقذالعلمنةلان-

عليهحايتعذردينهمافيالمختلفانوالفتاةفالالشاب

زواجاؤيعقدانأجنبيبلدإ!الىفيذهبانلبنانفيالزإواج

الاعترافالىالدودةفتضطرلبنانالىويعودانمدنعا

.هذهوتبقىمسيحيةيتزوجالذيوالمملم..بزواجهما

وكذلك،الدينلاختلافاولادهمايرثهالادينهاعلى

لغيرالارثقانونلانمسلمةيتزوجالذيالمسيحي

اختلافتحصلالتيالنإرعيةاتقاعدةتمبنىالسلميرإ

الذيوالسني.الارثنحرهـ12لأالسبابصنلسببا.الدين

لكيالشيعةيعتنقإوابنائهبناتهبينيساويانيريد

الذكرمنحقاعدةومنلوارثوصيةلاقاعدةمنيتخلص

..الانثيينحظمثل

حلزواجاءيدإيدالذياجمالااليبهيادكاتواووالاروصط

يبدلكنسياوليإرإأنسانيامشروعةاحياناتثونلاسإإلبإ،

..يطلقلإكيقنإاعةدونمندينه

مممملظاقدرانجعلهمنىالى،كثيروسواههذاكل

أوعدصالقوانينعلىالتحايلالىيدفعهم،أللبنانيينعلى

؟أإلادي!انوعدإهالبإرائعا

ووعذنيا،ودإمإقرائلياانانياماسةحإاجةادعلهـمنةان

حص،جةانهااضيف،منهموانا،للكلؤمنينوبالنسبة

الزيف.منالدينلتخليص،دينية

؟هطذأاءها."لوانرفعالتيالعلمنةهذههيماولكن

كل!فلاللطمئلة

شرعةاعلنتهاالتيالعامةالمباديءمن.انطلقنااذا

يل!حا:؟مإاالصلمافي-"اسرإتحد.يديمكنالانسانحقوق

الدوهـأيالسلطةعلى.:السلظةحياد:اولا

العتقداتتجاهمنحازالاموقفاتقفانوصؤلسسل"ها

يعني:وهذاالدينية

وأ"،معي!!دينيمعتقدلهايكونانلللإولةليس-ا

خلوأيكونانالدستورعلىإجبوعليه،الحاديمإصتقد

أدين.اضدموقفايمناودين؟أياعتناقمن

ر--لىالاديانبينالدوإقىقبلمنالتميمزعدم-2

.بالتمعاويمعاملتهما

معاملتهافيالاديانبيىتفاضلانللدولةليس-3

والحماية.بالاحترامبينهاتساويان؟بل

يوم!نالموإو!يررالؤمنبينتم-زانءللدولةليس4،-

الوظائفتوليع!دبينهمماتفريقفلا،معهماتعاملها

.المهماتإوا

واالدينشى!ونفيتتدخلانللدولةليس!-5

ناالدولةفعلى،الدولةشوإونفييتدخلانللدين

لشاء،كمالا،وصؤسسماتهاامورها،ألاديانتنطمبأنترضى

وحقوقهمافغيربحرياتصالاخلالالىذلكيؤديالاشرط

والسملام-الوطني.العامةاوالادابالصاموبالنظام

شامىااساسعلىقوانينهافصنانالداولةعلى-6

الصلمة.المشتركهإلمحنمالحهمووفقاالموأطني!نلجميع

الديية:الحرلة:ثانيا

يلي:بمايقرالعلمانيا!نإفلامان

واديناالفرديصتنقبأنالدينىالاختيارحإرية-ا

احد.لهيتعرضانبدونيعتنقلو*

فينتنإ-لالدينيمعتقد.هيغيرانللفرديحقبأن-2

ذلك.ننهيراوالمسيحيةالىالمسلماوالاإسلامالىالسيحي

وعلنا،بحريةدينهشعائرإؤمنايمارسرإباأن-3

لآالراصإالىويسيء،سواهحريةبذلكيمساردورإ

.الصاموالامنالصامةإ

بحريةمنتقدهه،عنالمؤمنوغيرلمؤمنايعبران-،

كزإاحترامحدودفيرإكلاماكتابةمضايفةدون

للاخر.منهما

يصودالحرياتهذهممارسةلملأزم3التيالحداودان

ث.القضاءالىسيماولاالسلطاتالىبالطبعتقديرها

،الحدودهذهتطبيقتفاسإلفيدلدخولالمجالويضيق

وبالسلامةوحقوقهمالاخرينبحرياتمالسىعدمسيما،لا

العامة.والاخلاقالعامةوالصحصةانعاموالنظامانعامة

قدوالاجتهناداتالفقهأنالىشارةبالاونكتفي

لكيمحأالخصوإصبهذاكفايةواضحةاوقواعدصولااارست

المصتقد.لحريةمعطلاتعسفياالتطبيقيأتيلا

الديني:التعليمحرية:ثالثما

9:تصنيالعلمانيا%-ظاميضمنهاالنإطإالحريةههـذهان

إيمتعاعنيعلنوابانالدينارجىالحرية-ا

وينشروها.دينهم

لىجألقياميعنيالذياذتعبيرمسالةتإطرحوهنا

واتإاءاديانهمتركالىالاخرىالادزاناتباعبدعوةالديرإ

شكىليتخذعندمااتع!ال!ذامثلان.المبشردر!يئ

الاخيىيانللادوالتعريضالغيروبحرياتلىبالامنألاخلال

التغليم.حريةيتعدى

وا-لاوصياء1،مهات،الاباء،الاهزإةحر-2

الاخلافياويالديةالتعلبماولادهماعطاء،فيالقانوديبلت

الداولة.ان-مإكنوعلى،اررخاصةمعتقداتهممعيتمشى،ألذي

الحقهذاالبعضمسرو،هذاحقهمممارسةمنالاهل

واما"مدارسها!ياما.التصليمهداإتنفقاالدولةتو!نبأن

خاصة.كلؤلسساتفي

لدينية:االموإسساتتملك.رابعا

اللاز،مةالمؤسساتتتملكانللاديانالعلمانيةوتإقر

المنقولة.اوالعقاريةالاموالمنوحاجاتهإالنشاطها


