
اركالع!ور.محث!

!!!فع!!!"!فى.)(!ا!!!الإـ!!ف!ه

بىالشتقليضانصيغةحوللحوارا)وطنىاضسوعموان

ن1بعدالعامةالاههحااماتواجهةفينفسمهليطرحيعود

انسل!"أستلصترارؤ!امسمىالدولةعجلةالستأنفت

ؤ-كطارا)رزحصرالخطومن.الحكممقاليدالدستورلة

اأ!ثارلان،ةاوالهو"العضثومحدودةواحد(ةهيئة

انجمد!لبنانمعالمتحديديستهدفالذيو/المثمرالمجدي

يخصلىعاملبنانيشانهوراجههاالضىالمشاكلوحل

رأحىدةهيئةضصنحص!هـهيجوزولا،إجيناللبناجميمع

هذاترك-يززلاانهلمكم،صغينةفئاتءلىواقتصاره

ي!والقاأغةاالصالاطرجادادونالطبيعةعلىالموضوع

ص-اديءفيوتجسدهالوطنىالحوارآبلورالتيالسليمة

ا،ؤلىصماتمح،ريفقتسيرمحددغاواهدافواضحسة

وءصدةترطيما-الىتكديواعمالمثريعالئتترجمهالتي1

رصؤلسسات-"نظامه.نحدثوالىوارضماشعبا"لبنا"ن

..السياسسيةوممارساته

ألتقليدعلىالخروجمنالجديدالعهدتمكنوكما

نفسثضبعبأنلأملفاننا،أيةالحاالحكومةتدشكيلفي

شعبلا:نا،الوظضميالحوارموضع!وعتحريكهفيالاساليب

الخسانروتكبرالتقذيبديةالعشائريةايببالاساكفرالذي

الماضيءصفحةع!يعلىيصرأهانتيجةالفادحةالجسيمة

هـن،ومتحررةكمتهطورةحكمباساليبالانمالاقوعلىالاليم

المنافعرؤمنالتكطالسابقةواًلمعارلاتاالعفنةالروالسبا

والمصلحةإشعبياالنفعحسحابعلىالخاصةوالمصالح

الوطنية.

الافضلال!حاسيإضظاماموضوعنبحثوعندما

،مالنظبينوالفاضلةالاختيارونحاوللبتانالىبالنسبة

اللبنانيالنظامنقتمانعلإنا،اتبرلمانيوالنظامالرئالأسى1

نحددوان،أليومحتىالاستقلالمنذالتجربةعلى.محك

ملاءمةمدىنهينوان،اءلمحلاحها!وكيفيةالخللمواقع

كلامكانيةومدىاللإضانيةللاوضماعالنظاميىنمنكل

وبص،.الوطنيةالمصلحةوإالشعبيةالامانىلتحقيقمنهمل
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ورغباتحاجناتحقيقاجلمن"وجدتادولةاصؤسسمةإن

وت!تلاح!))ضتفاعلسوتزدادتضطورمهامهاانوبما،المواطن

للتصاماخفارزلملأفانلذا!ك،المجتمتتغييرمعوتتكيف

يصنفالذيالعدديالقيابرفقطيمتمدلنالافضل

وا،.!قراطيةوداوارستقراطيةؤهـديةالسيالسيةالنظم

وا،وموتحلفهمتقدمةيصنفهماالذيالانماليالمقياس

واشتراكيةليبراليةيمصنفهاانذيالعقائدىالمقياس

جميععلىينطبق-الذيالوكلصفىالمقىاسىبل،وشيوععة

الملائمالنظاماختيارمن!كنناوالذيال!س!ياسيةالانظمهة

لخدمةهوالنظاملان،وكتضاومصيرشعبثالمتطلبات

بواجباتهقيامهمدىاساسءلمىيجريوتقييمه،الشعب

الهمة.هذهنصؤديووظائفه

الداتناشواق!عمنينطلقأنيجبهذاتقييمناان-

،ايت!كونانيجببانهاصتصورالتيإلمثاليات.منول!شى

وتعديلهتطولرهاوالنظامن!نم!قاكملأحنحااولانعلينا

اخذينشعبهوركباتارحاجاتلبنانواقعمنمضطلقين

فرةالتووالاصكاناتأجتازهاالتكماالمرحلةالاعتبارإمين

العتقداتمنالاستفادة،أمانينالتحقيق،ويمكننا.لدينا

.التجاربومن،اخرىشعوببهاتقولالتي/والنظريات

نتقيلى!انعليناولكن،الشعوبتلكاختبرتهاالتى

نابل،والتجاربوالنظرياتالمعتقداتنلك3بحرفية

إضلاءموملاحاجاتنامعيت!اسبمااخذينصحهانستفيد

اوضاعنا.امع

تفرضالماضسيكمحاماوالثلاتينالاربعةتجرب!ةان

الخجاحمدىلنرىظامناالىالمسىؤوتةالنظرةعلينما

مواجهسةعلىبالتاليقدرتهومدىحققهالذيالفشلاو

تحديالاخصوعلى،والخارجهية4الداخلي/التحديات

وتحسدي،وتقدمهلبنانوتنحديثالتخلفمنالتحرر

امام،لالمصفيتفسحالتبىوالطائفيةالفئويةالانقسامات

وقعتكالهتبىالاهليةوالحر/وبالدكلويةالاضعطرابات

.76!او7591وعامي58!اعام



السياسينظامناتطويرعلىألمحممةألرغبةهذهان

إ!مصرلتحدبصماتالتاريخىالستوىا)ىيرتفعلكئ

عنتح!قانيمكناللبنانيالجتمع.نركيبةوتحديات

وليىالديمقراطئوالشجددالاقناعشالتغييرطريق

وهو،اريخوالش.العنفيالتغييرحلريقبانضرورة-عان

اصيظالدبمقزأ.الانظمةبانلنايبين،الكبرىالمدرسة

تفادتالتيهيالتجددعلىوانطوتالتثور.ماشتالشي

العنف.

والثورية.اصلا!،ةثورةاتىبحا-ظ،أبنانان

يحت،جلبنانوواتع.الواقعمنتنطلقالتىهيالعلمي!ة

لارجماالدسش--؟التغييراسلوبالىالمرحلةهذهلش

العامه!فىخلالشاهدزاهمادلكعلىدليلواكبر.الصنفي

4ال!تتلكمناستنتجناهاالتيارالعظاتالمنصسهـن

لمة.!لؤا

السبءاسب-ةالصيغةتطويرعلىالتصبميمهذاان

ع3إأبرلمااالنظامؤشلبالضرورةيعن!لملاواصلاحهااللببالية

انهكمساالاصلاجتحقمقعلىالرئالسيالنظامقدرةاو

حولالتساؤلاتلطرحنايدفعماوهذا،أمكسايعنىلا

وتسهيلتلملاالاشكبعضاجلاءبقصدالحاليةالصيغة

والمضجمارادتفاعنالمعبرالديمقراط!بالنظامانتقاءمهمة

متطلباتنا.مع

،سيالسبنظامناعلىناقمونا،لحقيقةفينحنهل

النظا!؟ؤ!هذاألعملاسلوبنرفضىانناام،لهوراففون

؟الالستقلالمنذالنظامهذاسير-عثرسببهوما

تطورهاوعدموحيويهفعاليتهوشللجمودهسببهوما

للحياولةتقصيرهسببهوانعصر؟مامعمقتضياتليتجاوب

الدمويسةللاضطراباتخصبامرتعمادبنانجعلدون

الاهلية؟والحروب

،انظامنديالخللمكامناستعراضضولمعلى

،وبعدمرفوعةشعاراتمنيرافقهامامعالمطروحةوالمطالب

نستنعليع.والبرلمانيالرئاسخللنظامينومقارزتناعرضنا

.دالجدأبناقلبناءفضلالاال!سياسيالنظاع!نختماران

،،*

السلطةثنائيةاساسعلىالبرلاليالضظاميقوم

بينهاالتامالفصلدونالسلطاتاوتعاوناأشضفيذية

النظامهذاظلقفي.الاخرىعلىاحداهاسيطرةودون

وزاركومنأدولةارئيسمناذتنفيذيةالشلطةتتكون

الجلسامامتمثلوالوزارة.وزراءرئشىرأسهاعلى

وامتضامنةكهيئةسياستطعلىبهمايحالىلدذىالنيابي

بحاجةوهي/منفردينكوزراءافرادهاسي،سةعلى

الاستمرار!نتتمكنلكيالبرلمائيةالاغلبيةتقةلضما.ن

تلكيضصنمناعضالهابينعادةتضم.أذلك،الحكمفي

ظلفيوالوزارةالنيابةبينالجمعلمكنلانهالاغلبية

.النظامهذا

السلماةفرديةالساسعلىؤيقومالرئاسيالنظاماما
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معأالسلطاتبينانتامالفصلاسالهلىوعلىالتنفيذية

وهذا.اخرىعلىللطةتغليبدونمتبادلةرقابةاوجود

عا-!برالوظيفهفيتخحصاهنالكيكونبانيقضيالفصل

مهامها.اداءؤءعضبويواستقلالالسلطةممارسةصعيد

الحكومةولا،ثقتهويمنحهاالحكومةيممتجوبالمجلسفلا

استثنلألية.لدورإتتدعوهاوالمجلىتحلانتسعتطيع

والجلسالنيابيالدولةرئي!بينال!لطةفىالمساواةان

موحدكمصدرالشعبيالانتخابعنانبثاقهماالىتعود

منلىؤخذونلاالرئاسيأخظاماظلفيؤالوزراء.للسلطة

نبيسالجمعيجوزلالانهالتصثريعيةالهيئةاعضاءبين

.والوزارةالنيابة

الجمهوريالحكميعتعقصوحدةدأولةهولبنانان

فتكما،للحكمطريقةالبرلمانىوالننظام،للدولة.شكلا

الجمهوررانعلىينصاتذيدستوره!ضمونمن

اختقلاللايؤيهامكانولاتتجزالاموحدةدولةاللبنانية

وقيال!ففىالقانونامامالواطنونويتساوف،داخلي

"وصربالشخصيةبالريهرتمتعونكما،والواجبا!

.والرأيالممتقد

راوات.،القوافينبتشريعالنوابمجلسؤيعؤم

رئبروانتخماب.،الحكوميالعملاورقابة،لموازنةا

.رئي-لىومقاضاة،الدلستوروتعديل،الجمهورلة

.والوزراءالجمهورية

،والوزراءالوزراءرئيسالجمهوريةرئيسىويعين

اللازكحةوالانظمةالمراسيمويصدرويعيدهاالقوانينويقترح

انعقاده،وتأجيلالنيابيالمجلسحلحقوله،لتمطبيقها

وخقدالمعاهدات.الموظفينوتعيينالخاصالعفوواصسدار

ويهتمالوزاراتغلىعامةبمرأقبة"الوزراءرئيسويفوم

الوجهمنالادارةوحدةوإحف!اعفالهابينفيقبالتر

--،ويعرضالوزاراتجميعبينالاداريوالوجهالسياسي

والمنشوراتوالتعليماتالراسيممشاربععليةالوزراء

تنمي!ذعلىويسهرالعاماةوالى"دارةالحكومةتهمالتي

.(2691يلرا3اتاريخ3قمرمالرسو")المتخذةالقرارات

بتسييراحياثاإشالمراسيمقيعبتوتجمهوريةرئيساوي!نارك

الحكم.ش!ؤون

النظامهولبنانفيالحكمنظلمبانتقدمممايتبين

الح!امممارسةفيت!شاركالهيئاتجميعلانالبرلمائي

،السلطاتجميعاساسهووالمرلان،متوازنبشكل

أجمهورب-ةارئيسيتحملولاامامهصؤولةوالحكومة

نكمىالحكمفىالمشاركةبعضوهنالك،اعماتهمسؤولية

يتمتعالتينللقوةونسبة.المنفيذيةالسلطةثنائيةفي

يصنفبانيمخنالفعليالصعيدعلىالجمهورلةرئيسعبها

رئاسيما.برلملنيانظامااللبنانيا!!نظام

اضواحئابعضعلىينطويلبنانفيالحكمنطلمان9

فيه،لسلبي"1االبواحي!تلافيعلىاأعملويمكنالايخجابية

النفرةةمتمدانيجباللبنانيلنظامانقيمعندمالذلك

والمصالم!.العواحلفعنالمحردةالموضوعيةالعلمية



2ونس-،مأحسناتعنفتكلمعندمانتزلفلامنحن

عندمسا.النظاماخطاءنبينعند!مانخاصماونهدم

التصربةاغناءبقصدذتكنفعلالحسحناتالىنخطلع

وعندهـ.منهاالالستفادةمنالمزيدوتحقيتيوتعميقها

اًنتخمصروعدحهابقحمدالقضاءذلكئفعلالسيئاتالىنتطلع

نقوم،نففا،ونعارضرنحذوضتقدجفعندما.منها

الحقيفيةوالعورهالمنسودالاصلاحتحقيبئاجلمنلذلك

السريع.والتغيير

قدرةنرىاننحاولالوجزالعرضهذامنوانطلاقا

وعفىدبنانبتءعلىوالبرلمانيالرئاسيالنظامينمنكل

القضابومعالحةنظامنا!يالخللمكامناصلاح

واهمهما:الملحة

االوطني!الممث!المشاركلةصها

أرتثارهححوالسياسينظ،منافيالالساسيالخطان

"لنبنأفي".!الفمختلفبينالفثوىالتوازن!ادلةعلى

هوبلفحسبعرفي!اتوازناهوليسالتوازنهذاان

صدلىينصنمارسميابهومعترفومنظممكتوبتوازن

المعبهرالوطىءالميثاثويكرسه59الادةفيالدستورذلك

فيد.زتوزعللحء"بنظابماللبنانيةالفئاتقادةقبولعن

وضععنيعبروهو،الفئاتجميعترضيبطريقةالمناصب

هذاأن.الميثاقعلىاتفقحينصااللبنازكطانشعب

أصخوافمصا)-حبينتوازناهوليسالقائمالتوازن

العائلاتوالمؤلى-!ا،توالمناطقمختلفهمصالحبينبلفقط

تكأدانغدنةءمشوامام.السياسيةاوالقوىوالزعامات

وتضيءالدولةموسسةوتتبخرالوطنفطرةتتلالضىار

ر.ن!:-جعلتالمعادلةهذهان.العامةالمصلحةقصية

"--رالى،الطوائفبيئللتعايشمرادفاالوطنيةالوحدة

يفوناكأيجباللبنانيى!بينالانقسامبانيفترضىالذي

دياقتصتاجتماعىاساسعلىوليسطائفي.اساسعلى

مىش.اتذيالكيانلعييروجعلت،سياسيعقالدياو

املاض!مرادقابالزوالالمهددالوطنىالوجودالىعادة

الوطني.والميثاقللدستوروحتى

عهدمعولدتاوالنظامالكيانازدواجمةعمليةان

كازوال!الشعبىالتمثيلبارتكازاتصفالزرىفيةالمتصر

النت!.لماصبحوهكذا.الطائفىالتمثيلمبد!علىالاداري

ولدود-ءالكبيرلبنان)دولةوقاددةمنطلجز،الطائفي

--.خترسبمحاولاايوطنيالميثاقجاءوقد.الاستقلال

الانتص-،عوضمتاميانضمنوالس!يادةالاستقلال

ؤيملبنانلبتدوعدماي،العربيةالاسرةالىالمصيري

لعنو،الاجنبيةيةفضظالحمارقتالووبنفسالعربيالمحيط

ذه!-تحويلعلىالصيغةتلكلعملانعنعوضا

الروابطوتدعيمللوطنالولاءموحدشعبالىالطوائف

!قى..الفئوالحكمقواعدترسيخعلىعملت،المواطنينبين

الانقساماتتعميقفيلتساهم5891احداثوجاءت

اليثاقتطويرسياسةاتباعالىهذاادىوقد،الطائفية
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ؤوادألرئيسرعهدفيألأحدأثتلكبعدوتعميقهألوطني

اقتصاديماايجابيامتوىاعطلئهطريقعن؟شهاب

الغائه.اوتجممدهعنعوضماإجتماعيا.

ذيواطامننعانينزلءلمالتيالاهليةالحرببعداما

اصبحفقد،لهاونظرتالطائفيةالانقساماتعمئقت/والتي

تحولجديدةصيفةووضع/الميثاقهذاتجاوزالضروريمن

الموحدذالدولةالىالفئويةالدويلاتدولةمنلبنان

والوطن.الشعبدولة،الحديثة

الحكسمفيالشاركةبمبدأالتمسكاردنااذا

الا-تهمرارعلينمالزامايصجحالوطنيالميثاقوبمنطلقات

لبنانفيحاليابهالمعمولالبرلمانيالنظلمممارسةفي

النطامتبنياناذ،+ويستوعبهاالممارساتهذهيجيزلانه

منالتخلصوالىالوطنيالميثاقالغاءالىيؤديالرئاسي

اتحكم.مؤسسلتفيالفئوى/والتوازنالمشاركةقضية

يحققلاالرئا"سيبالنظاماليرلمانيالنظامإستبدالان

فيفعليةبسلطةيتمتعلاالرئيشنائبلانالمشاركة

صزشري!،الرئشمنائباصبحواذا،النظامهذاظل

ا.ىإؤديفهذاالقبرصيالنظامفيإحالاههكماالحكم

طائفي.اساسعلىوا!وطنكطالشعبيالتقسيممنالزيد

فرنسافيالخامسةالجمهوريةدستورتبتكطكذلك

فةموودعمالبرلمانيالنظامعلىابقئلانهالمشلركةيحققلا

ئيسيالالدوريهـلعباصبحاتذيالجهمهوريةرئيس

هـت\لانذلك،7التنفيذيةأنسلطةافيالمفعالوالقوي

طتي!نالسلءانشلفياًلعا!الاقتراعمبدأاعتمدالنظام

انتبهونعلى،بينهمااغحسلاومبدأوالتنفيذيةالتشريعية

اعفلؤهايجمعانيجوزولاالبرلمانأمامسؤولةالحكومة

وعضويةالحكومةعضويةببناي،السلطتينإين

ثنائيةرغمالجمهوريةرئيس!اويبقى،الوطنيةالجمعية

الحاكم.القويالرجلالتنفيذيةالسلطة

الطريقةعلىبالحكمالمشاركةإ-كلفلاالنظامهذاادن

الحالية.وممارلستهمامفهومهااسلسوعلىللبنلنيةا

وحدة،الوطنيةالبىحدةدعائمتوطيديمكنولاهذا

وترجمتهاالتعدديةنطريةطررفعن،ؤارضاشعباأبنان

نحامالىيؤديهذالان،سياسيةمركزيةلاالى

وهو،دا.زيااستقلالاتمارسالتبىالحافظاتاوالىازتونات

يتصفالذىالمجلسيالنظامالىالاقرباوالمعروفالنظام

ص!االاصعدةجمعععلىإلاداريةالتقسيماتباستقلالية

بخصوعيتصفكما،النقدية4ووالدفاعيةار-جةإ-ادا.يم

المجلسلان4التشريعصللسلطةال!ن!ذيةاطةا!--

تحتالحكومةمها"متزاوللجنةيعينالذيهوالنياببى

العامةلدمياستهاويحددالحكومةاعضاءويقميلاؤ"أنض-

بتنفيذها.يلزمهما،

فئياملتهوقدلمالانتشارواسعليسالنظامهذاان

فيحدثكماالاستثنائيةالظروفالاحيانمعظم

عامالتمسماوفي،187او1848و3917علمفردسا

حيثحالياسويسرأقىبهالمعمولالنظاماوهو02910



ألوصلفبممرانجلمنالمكونة)الفدراليةألجمعيةتنتحب

لسبعةصنالكونالفيدراله!الجلس(الولاياتومجلس

للاتحادرئيسابين!ممنوتنتخبسنواتاربعلمدةإءاعضا

تو!وراتتيهيالفيدراليةالجمعية)ن.فق!سنةلمدة

وسياكشي\،ته!،اجقررايتقيدالذيالفيدرلنيالجلهلىعمل

ا)صعيدعلىفعليةسلطاتيهإرلسالمحلمسرهذأولكن

.الترلمنفيذيالصملي

م*سا-"ورحيتنا!بلااملنظامه!ذاباننعتقد.نحن

بناءاعادةادىقيؤديلاصيغتهلان-ئهابنإوتطلعاتلبنان

بينجمعألذيالوطنلبنان،الموحدةالدؤلةلبنان

اؤطائفيةالشعاءاتهمعنا)ضظربصرفقيفرولاالمواطنبن

والفكريه.والجغرافيةةوالعشائر

االمب!الىيصهلفهمهدةا!ل!لى-؟

أ،جتمع"وأجهالتيالامراضإهممنالطائفيةتتقى

أظامهالسياسخهددالا.بىهـالذىبرالخطو.لشثلال!لبناني

المسيطرانلإنميالكونفيدراؤكعاألالتلافيشابمانتكولانهما

ووفمند.البلدفيألفاعلةانسياسهالعوىعدى

عهدحتىالؤرنسيالالتدأببعهدمراوراالمتصرليه

انينقهبه!جبكرستقدالطائفيةبانئرىالاستملال

عامالعالم!،ميتيئ1دنظأ.ألقا.نونا!ميةلهلواعرا!

ص-نكالارذرألمل،افي6ولح.186عاملولوبرتو،،18ص!

ىأاانطوانفبتعسيمانفاصسخ6!16و!رار،الدستور

الأ!!ألىوفأنونالمل،اننضموتعميق،طالكلهعشرهسبع

المسيحي"ولنطوانعا)8،لأعامالدرزيةللنذانفةادلشحصيه

وشطماكئهلأا3ىصكلامألسنمةالاسلاميةوداطتمةأ651عام

انينالقوهذهجميعأن،ا7!!عامالشيعيةالاسلاميه

والوطانفالسياسيةالراكزتوزءحالىبالاكسافةان!طائفية

ونظماما،نتخافيتوروقاأللبناني،وألهـدستورالادارية

خلالمنالوطنيخاطباللبناني-المواصلنتجعلالموضفين

محلريقشمبالضرغيرانتساباالدولةاتىوينتسبطائفته

الطائفية.

تحقيىقدونيحولالطائفيادفظاماعتمادان

المسماواةتامي!ندونيححوللانهورالصحيحيمقرأصليةاذص

إواطنين.ابين

الغاءمنبردلاأرئاسياالخظامتبنياردنااذا

،واض!طررناذلكعليناتعذراذأاما،تاصاءالغإالطائفية

منبدفلاالسيالسيةالطائفيةالغاءعملميةن!رحلان

بىنها!علممعهذأ.وتط!يرهالبرلاذصطبنظامناالتممسك

إنف،مانإغيانمنلنى،بدل!أنالودولةبنا-ء3-أردناادا

وزحريسىاررولةاعننالدفصلانىرؤديوهذا،الحذاتدي

اجتماعيةرابطةفياللبنانيينصهر05الوطشءالتلاحم

.واحدة

ييع!ا(!نحدويلاز!اء-!!

الذيالنظامطوالافضلأ!!ياررصىالنظامانبما
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ولريعة،فعالةبطريق!ةوتحدينهثبنانانماءالىرودي

سيةالسيلالؤسساتبنيةههبالنظامالقصودانوبمما

ومشءالبعضبعضهامعوتفإعلهاوالاجتماعيةوالافتصادية

الانظمةدراسةن!ستطيعلالذلك،وحاجاتهالمجتمعواقع

لاناوإلا-بتماعخ،الاقتصاديالواقععنبمعزلالسياسية

.للنظا-مالاساسىالمحتوىيعثكلالذيهوالواقعهذ)

ا-لتركيبةنظامنا!لازمةالمؤديةاالاسباباهمومن

طريقفيىعثرةحجرتقفاقتخالاجتماعيةالاءقتصادية

..وتطويرهالتحقسيق'الدريمقراطيةالافضلاتنظ،م.نوفير

لخدماتلةا،مفهـومدوللدولةالحديثالمفهومنفوءفبصد

الهائلالتفاوتبانالسياسيونالمفعرؤنأدركالاجتماخدية،

بيدلاقلةالانتاجوسائلونجمركزالمواطنينبينالثروذفي

)ذن.الحريةمنيحدوبالتاليةالمساوا7علىيكللكيمة!6ا

للديمقراطيةبدلاالصحيحةقر)محايذالديمنتحفيق

الاجتما"عيةبالديمظراطيةزلفترنانمنالسياسية

قتصاديه.ار

علىالا.ولىبالدرجةيعتمد!ببنانيلألافتصادان

الدخلثلثيعن2يزيدمايشثلالدجمةالحدماتصطاع

.القطاعلهذاألعالملمبلدانفطنسبةأعدىوهخالقومي

والصناعةالزراعةقطاعيعلىالثانيةبالدرجةويعتمد

حالةفيالخهطرالىاللإضانيالاقتصاديعرضالذيالامر

لصدمنسبةعالميةو01عربيةاولبنانيةاضطراباتانشوب

.االحالاتهذهفيالخدمماتقطاعتبات

الاقتصاديةالاوضاعترديفييزيدومما

المباشرةغيرالضريبةاناذ،الضرائبيالنظاموالاجتماعية

بكثيسرتفوقالنسبةبنفسوالفقيرالغنييدفعهإالتي

تصاعدياساصنعلىتجبىانيجبالتيالمباشرةالضريبة

علىتساعداتتيالتصاعدلميةالضريبةوكذلك.للدخل

هـنحتىأدنىعندنلفانهاللثروةعادلتوزيعتحقيق

.منجبايتها/الداولةل!كنتأذاهذا،أسمليةااالبلدإن

يىؤمناللبنانيالاقتصادللحوانعلينالذلك

خدمةفييكونولكيالاجتماعيةوالضماناتالحاجات

منبدولا.معينةطبقةلااوفئةخدمةفيلاككلالمجتمع

الزراعيةالناحيةمنالانتاجمةمنمزيدنحولهنحوان

الامرفتؤطالخدماتعلىالتركزعنعوضاوالصناعية

فرصالعملمنمزيدأويوفرا)صابتهالاقتصاديؤص!الذي

الاجتماعية.العدالةلتحقيقاللازملوطنيالدخللفيونموا

اداةالضرائييةالسيالسةتكونانيجبكذلك

الضريب!ةمعدلرفععلىتعملبحيثالاجتماعةللعدالة

ترهففوعلىوالتركاتيماتوالكمالالدخلصكللىالتصاعدية

الضرورية.لمواداعلىالمباشرةغيرالضرائب

ف!كماالملأهـ!رارقابلةوالتحديثلانماءاعمليةان

ا"لصحيحة،الديمقراطيةوالممارشةالامنخالاستقراراضل

البرلملنىالنظلميرنمنايطريقعنيتحققانيمكنوهذا

النظاممزماكمرليؤمنالرئاسىالنظامبانعلما،والرئاسي

التنفيذية.السلطةواستقرأرأستمراريةالبرلملني



االد!ةراطيمة4-االم!سمة

المصللفيتفسحاللبنانيةالدأيمقراطيةبانصحيح

ضنالتصبيروفيممثليهاختيارفيأيشتركالشعبامام

"المعارصشت!كوينوفيوالمهنىالحزبيالتنظيمفىرأيه

تلكانهوايفاالصحيحانالا.والرسميةالشعبية

الديمقراطصةلتطببقكافيةغيرتبقىوغيرهاالا!جراءات

عليه!،قومالتىالرركزاتاهممنلان.،ال!صحي!صة

الديمقراطى:النظ!ام

للسسطةهوحيدكمصدرالشععبسيادة-ا

النقرتبصرفالمواطنينبينالتامةالمساواة-2

.الثروةاوالمونااشا)تديناوالجنس

ألاساسيةالحرياتصيانة-3

وإلافتصادية.ا،جتماعيةالعدالةتحقيق-(

أنحريةلمؤمنالذيالدلمقرأطيالنظامنقيمولكي

نأ!قلنابدلا،والممهالقاعدةبينواللقاءوالساواة

-"،اللبنانىغةالصيتطويريحققتعديلااذدستورنعدل

الىالجامدةا!نظرةهذهننظراناطلاقايجوزولا

نشملالقدسيةفتلكاندستورسفدساكانواذا،الدستور

عدىتنصالتي97لغاية76الموادذلكب!ماموادهجميع

تعديله.

يمكنرشعلالانتخاباتقانوننعدالانوعليعضما

الوطنيةأظقياداتالىالحكممىؤوليةتسعليممنالشعب

با؟كف،ءةتتمضعوالتيارادتهعناوالمعبرةللشعبالممثلة

لبنانتمحديثالىيلة7أالقوانينلتثريعوالاخلاص

الاصحلانالاداريالجهازاصلاحعلىنعملوان،وتطويره

ناعلالماالاداريليإلاصلاحوثيقاار-ئاطايرتبطألسيالسى

الدولةمشاريعكافةلتنفيذالوسيلةهياتعامةالادارة

.المتزايرةبوظائفهاالقيامسنوتمكينها

النظامتعثرالىادتأالميالرئيس!يهـةالاسبابومن

تمتبرال!تي،المنظمةالاحزابعلىارتكازهعدماللبنائي

اذغالب!ىارتكازهبلالنظاملذدكالفقريالعمودبمثابة

را.عشائريةوعائليةاقليميةطائفيةيةتقليدماحزابعلى

نظامظلفيافضلنجاحايحققالديمقراطيالنظلما

اهماولعل.الاحزأبتعددظلفيلاالثلاثةاوالحزبين

صهرهماهيللوطنلمجاتقدمانالنظمةللاحزابيمكنخدمة

قىتفبهفىوالمناطقالطوائفمختلفمناللعنانيينلجميع

ناعلتااذن.الحقيقيةالوطنيةالممسلحهبوتقة،واحدة

-،تالحرباؤمنإالذىالهـحزببىالنظامتحديثعلىنممل

جمة.السلالمواطنيةويبنيالديمقراطمة

قب-،ممفىبدلاالرئاسيالنظلمنتبنىاناردنااذا

!5

الذيالاحزابتعددنظامعنعوضاالثلاثةاوالحزبيعننظام

البرلماني.النظامظلفربهالعمليمكن

الو!فنأصنعلىنحا)فظانعلينااخراوليىاخيرا

انياللبناللنظاممالاكبرانتحديلان.ادنمنغلامهما

حدودعلىالصهيونءالعدوصؤامرةهبىالعربيةوللانظمة

!-لماسةاتعرضهنا/هـن.اتجنوي!ارضوعلىإلوصن

الاسمتقلااطعهدمنذاوتقصيرهاالثجنوبتجاهالدولة

الجنوبابصاءلتمكينالتلليو.باأللازمةالتعبئةلتوفير

بالقولادتفي.النزوحوعدمالصمودمنادلا،!ميةوألقرى

لواجهةألعنيةالعربيةا!دولمعلنسقأنيجبلبنانبان

سؤوليههوالجنوبفيألوضعلاناتعدوان،هذا

لسيالاتالمد.خلأ.نالىاشيراناود.وا.مشتركةعربية

الخطيرةالاوضاعمعا.جةفييخمناللبنانيةألازمةلمحل

تبتديءالداءمعالجةلانالجنوبيةحدودناعلىالمتدهورة

بانانتأكيدالىيد،فمناوذلكالمسببالعامللجةبمعل

مىنتنطلمقلممماتثمرلنالحنةلانهاءالمبذولةالجهود

الامنشةالأوضاعبتفجيرتتحكماتتيالعلةاستئصال

وجهابشعان.الاسرائىليالاجتي،حلخطرالوطنوتعرصز

اسنمزارهوشعبنماضد-نحاكالتيإؤامرةاوجوهمن

نشاطاتمنيرأفقهاماسعالعسكريةالغدو،تحركات

لطائفيةاإذحىربفتنةنقلمحاولةوان.سياسيةاوتحركات

الطرفهوادصدولانتمربانالاحنحسهلنالجنوبالى

منا)وحيدالمستفيدأوهواالحربهذهفئالرئيسي

ألممواطضينمنيعارادعمالشدلالواقعوهذا.استمرارها

العدو،تمخططتضفيذدونللحيلولةوالمسلمئينالمسيحيين

.وانالوعيمعاالطرفينعلىللقضا،الهادفةالمشبوهـة

اللبنانياطنالموبهممايتحلىاللمذنالوطنيةواليقظةالقومى

المحتركةيةالمصيروالروابطالاخويالتعا-بثرالىبالاضافة

اسلحتها.مناوامنعالمؤامرةمناقوىهى

رلجبوالدوليةوالفلسطينية)عربيةالبنانصةسياسان

مصلحةمن،العربيةالل!بنانيةالوطنيةالمصصحهآ!نتنبعأن

اوالفئوية.الممائفعةالاعى"،را!.منلاككلاللبنانيالشعب

اللاطائفييمقراطبىإبىاالانسانياشموذجتعزيزان

وهوالصهيونيالعدوانييالعنصردالوجوصرإىردأبلمغهو

للعدوانمجابهتهافيوالعرريةاللبنانيةللقدر!تقوية

الالحرائيلي.

!تراطيا)راضخلامامعنحنمابقدرانناةوالخلا!

الاخطاءضدفنحن،بدونهللبنانحياةلاأذياالصحيح

يشكوالتيالكثيرةاءإل،واالتظاميرتكبهاالتيالفادحة

تلكعلي!للقضاءونتحركننمقدنحنماوبقدر،منها

وانقاذالافضلالنظامانتقاءعلىنعمل،والعللالاخمطاء

وارضه.شعبهوحدةوتوطيدلبنان


