
صسنأ!ف!مألد

!!ال!سصاصه

قراطيانديمللبنانيمتنارؤعنالحديتقبل،يقصضي

لينصنبخصائصسمختصرةلى!ىورةواوألميمان،الجديد

انقديم.

آ"لكالا!ي2إاوافالع!ط،لص

الوسي!العصرفيالسياسيةولاد.نهمنذذبنان.نميز

إ،لخحائهلى91!لأاواخرفيالاهليةانمحربانتهاء4ولغا!

الاتية:

الى*سلاروكببصنف-رالعربيبالطابعلبنانلكنطبمعام-اولا

الىذلكمرد.العر.بيةالاقطاركسمائروالش!مولالعمق

وتركيزهجبالهعنالمربيالحكمعزوفاهمهااور!مى،بىجملة

وتسمامح،يةالبحرالبيزنطيينغاراتترداحهـلا،"وعلى

هـ\،السابقةقا!أسثقاواةآلمذهبيا،!اليهـاتكلعلامالالى

ؤايىمالوسمائرلبناقاعطتالتيادغالبهالربس"اوللحضارة

.يتهـ،وهووتقاقيدهالغتهاالخصببهلهلالا

الب،زفزعمالمجاةبعيدرصنمنذ،لهتإنك!ان-!(نما

ا)كأنشوءادىالذيالامر،المضطهدةواذكطوائ!ف!الجماءات

حضارية!وليسأةفئو،لي-!دديةمتهـجمزأبنانيتجمع

آيه.اهابينفاعلوالتصراأ%رزووبمحدودبزو

ذئيجا-وكرالذاأور!لساأحىوأتاعلىلجمنانتميزأن-لثاثا

ليأديءالغربيألالستعمار-الاجنبياستغلهاثغراتكيانه

.والانقصامانتفهـقةمسمولزرع-إ.سصائيلثمالامر

عاء-لى(االاجنبيةانسوىلت-أ-وةسعالوهذاوإبسبب

لمعظمصحصدرإى،واالسحياسيةنرضانءياةفيمتداخل

."متاعب

ارسالياتمارستهالذيللنشاهـالمحكركان-،رابع

-لسطيلؤيليارزأثرالاجنبيةالتعليموءرسهسساتالتبشير

البرامجا-تلاورطبسبب،ادىمماالوطنيمصنصاتصانمو

فرادهاا:بينتربطلااجيالتخريجالى،اوالتوصبيهاتلم

الواحد.الوطنيوالالتزاموالمناقبالضقافةرابصصة

)خصوعلىذكرهاالمارالاوضاعتفاعلت-خامسما

الجماعاتبعضصطخد.مةفيلة6ممعهااللبنانيالنظاماضحى

بدورهادىالذيالامرالمتنافرة.والفئاتأئفإطوااداخل

اضحىبح-ث،النظامومفهوماتومحلنمفهـومبين2ا&نهـلطالى

كاتايا،منهالمسعتفيدةالجماعاتعر"ففيالمائمالنخئام

يا"الوطن"هوي!نلمانللوطنبديلا،المذهبيلونه!ل

والهـتضحيةبالحمايهاالجدلى-هـةالفضيلةاوالقيمه

لأ.مالتزلر*او

الى.اآتو!-!يةوحروبهااسرائيلقتامادى-سادسل

.اوبنشوءلبضانالىمنهقسمولجوءفلسطينشعبتثريد

الوجودلىتحوالمخيماتلاجئيابينالفلسطينيةالمقاومه

ةحفجظط!اثارمسلحوجودالىلبنانفيالفلسطذيني

أ-خوفةوا،القائماللبنلنيالنظاممنالمستفيداةلأانجماعات

عدىينع!رانداخليالقوىمبزانفيا،ختلالحصولمن

أ+)!مصلمنذنحصبيااستقرتالتيالخاصة؟وضماعهما

لأ.1864ببروتوكولى

،جهـ-"منظلولوفيالقائمالنظا(مبسبب-سابما

ؤإ-ىا-نلثصعبعلىقيامه!اومضاعفاتاسرائيلوبسحبب

البنانفينشأتااخرىجهةءنالمجاورةالمربص"قلاروالا

يتمحايىاتفاهاطراخذ،مذهبيطآبعذات!سياسصيةشاتية

"،حمااويصةزاومنحدةعلىكلالخارجيإمالعامع

الوحدةت!صدعت،وبكلمة.ضمانهاويةالفئومصلحته

وطصفوفيالوا-حدالوطىي!لمالولاءوانعدمالفشةالوعلنية

.نييصنللبناا

علصىاللبنان!االانفجارخطورةالىبالنظر-ث!امشا

تمري!واطارفي،العرأبيةالدولتدخذتالعربيالجسم

خانياللبالجسملتفككحدلوضع،والقاهرةالرياض
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لبنفةوادعةلرااةاتقويةهورالجهلرئش!فرتوو،وانهياره

ارضس،لاداًل:توحيداءادةبممممؤوليةنلنهـوضالكاملى"

.تلسمامؤ/وشعباو

مااللبنانيةأربوعاكلفيالحربزوقفت-لى،سعا

اللبنانيي-صنم!!فريقماالرأئيلتدءمحيثالجنوبعدا

نزعالىوصو،ا!قاهرةاتفاقهيةالخاءأىا،عبره،وتسمعى

.القتالكشرهـتوقفالفلسطينكيينسلاج

لمفهومصوسيةلسبمالالبناناتاقيادتض-لمف-اعاشر

يرىبعضثا.الحتةمنلخروجا0ومضهجيةيدالجدملبنان

صصغةوضعريد-فيوانهس!قطتؤدا3،!صيغةان

."ةالحضارالتعددرة))ر-يسممىمااسا.لسعلىجديدة

هـحمع91لأ3صيغةرتطففيإمارف!لاالاخربعضهما

بمسقوطيسلمتالثفريقوتمةمروحهماعلىالمحافظة

اسبار!ك!،اتجاوزألىويدءوإطأئفيةا3،91صيغشة

اطسهديمقرولبيةصيغةممارسى"اشصعبوونتائجها

وإنمائهوليضائهلستقلاأحى،نحبدت"اعادةتكفلعلمانية

.عصريمنظشورفي

المهئا!!واًلمننداديء-اة!ثةأهداالط"!يم!واطببةةا!و!ذالبهفقى

الولاءانعدامهيالاساسيةابنانمعضلةكانتأذا

واهـدافمامفاه!سمالىليهاهاوافتفار،الواحدالوطني

علىتنصبانيجبالن-ودالاء!لاحغار"ؤ،نمشتركة

هذداؤرزتا%تيوا!!واملوالامراضالته،قضاتمعالجة

اتانخغىرأستخلالجةلخارجاللقوىوسهلتالمعض!لة

الاص!لملاحولعل،خدمتهاؤ-يوروكليف!،الداخلية

الاتية:والمناهجا،:،دىءخلم!لمنير-حققالجذري

انبى:أ!ئلاظنمأ"!،!لة-ااولا

نءاتل-با"أرولمماعاتاإينأصنيا)وظبمالتظيتحقق

كلريق:

هـوحسضمنلبض،نإ"هو.ؤحددعلىفقالتوا-ا

ننه!،مزح-ورليتث!ا.أم!"،دةا3،مل،صى-ص"لىعرألييوكلن

والمساواة"-بالحرعاىايفومنيءل!برلمازيأطيديمقر

وحىدةوا!كضحاءهاتجمع"عربيةاسرةا!لارفيوالعدالة

،ديونفاللب!-هـصأو!-عأمعامح،لفيوالحسير،ويخالتار

ئيال!غاردنىرحربمو-4أإ-،بووانعلى،ومغتربينمقيم!ن

وإدعداهـةإ"الحرقي-مرزءش.لعزونشررهـ!العرؤةصسعفي

الامم.بينوالسلام

يعتهاصاإ،وفيعامةبحسورةالعقيدهةحركفالة-ب

لهط(ةوالدعهلىصبةالمألصورةبىواعلاز،،،الدينيةالعقائد

عدمطشرءدنبهبةغصراوعلنيةبطريقةشعائرهاومباشرة

.العاملنظام.للمالاخلال

الموسمساتولماترالدولةمؤسس،تعاصنة-!

لابلاداإوضوعبةالحاجاتوؤقوبنائهااعاماالنفعذاتا
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باه!ومحصورةمشروطةفيهاالخدمةاوجعل،والشعب

والتقنية.والعفليةالخلفية4الخفاب

المراكزوفيالفانونامامالواطنينمسلوأة-د

الحضسبسببتمييزدونالاجتماعيةالمهـنزلةفيووالفرص

و11إسيانىياا)لراياوالديناوأللغةاوالاصلاو

!.الاجتصاءيةاوالشخ!سيةالظروف

الذيللشعبملكماالوطنيةاسيادةجعلهـ-

.العامالالسسفتاءطريقوءنممثليهبواسحط-"يمارسهما

ولاتمسلاالتيالانس!انبحهوقألى"عترا!-و

وكفاؤخها،الهملوقيالحريةفيحقهسيما

آلاجتماعبقىالتشكيلاتفيعضواوباعتبارهفردابوصفه

دستورفياو"كريسمض،،شخصيتهفيهايمارسظالبيم

يفرضهطالتيالواجباتالهؤؤديبانالدولةيلزمعصري

والاجتصاعي.والاقتصاديال!سياسيالتضامن

بضتىفيللتعل-معصريوطنيبرن!اكلجوضع-ز

الصلبةقاعدتهاللبنانيهالجامعةت!ونوفروعهمراحله

وقميىبمواحدعوطنيولاءذ.ات)اصلممالبناءاجلممبئوذلك

العلميهالحفايأتوتربية،.متناظمةاجتطعيةاوخلفية

!تنظبع،وانمائهاهـالبلادلتطواللازمةوا)!نيةواًلمهنية

اهداثمعيتعارضلابمأتهحروضمانالخاصالتعليم

كرها.ذالارالوطنياخعليم01برنامج

يقوبمطبيعيكمجت!عالاسرةبحقوقالاءضراف-!

للزوجيننيةوالقازوالادريةالمساوأةعلىالمبنيالزواجعلى

وفقاؤ،الضخصيةنلاحوالاختبإريمدنيقانونوفق

.ألنافذةالمذهبية"الشريعات

خورىمقدسماوا%جماائوطنعنالدفاع-حلاهـ-

قى!وا،جشماء-العسكريةمةالخدمصلريقعناصلنإوأ

إ،لزامية.

التنلظمجدأ5صونيكفلجنسيةللقانونونحعع-ي

العقلبفىاتمواهبواجتذاب4العاماا!كلوةةوحمااصوطني

.البلادحاجاتوؤق4رالضقنب

"!،ف!ةالامنته!إذاتاا+لحدلا!و!،يمةااتاافاقق!اإاحلال-أاتلاك.ا

الطائور،.هاإؤالغايمحنلااجتماععيةئف!متحداتالطوا

إىأاوحسولالمهورمدتهذلىجهيمكنواجتماعيسياسيسحلود

التميبزعلى!بالفهـورة،.ز!نطويلفيةالطولان.الغائه

مع،ليبالتومتعأرضةالوطنيالتذاظممعمتناقضةفانها

الولاءتكوينالىنسعىكضماواذا.اًلواحدالولبيالولاء

الطهائفية.إغاءامن،اذن،بد.فلاا)واحدالوطني

سلوذانها.فحسبسلوكاليستالطائفيهانغير

بل.ظةالمحفووالحصصاللامتيازاتنظامويغذيهفداهير

الاكثريصكأطغيا(نلعدمضمانة،ال-عضعرففي،انهما

علىالعر.بيمحيطهانحاءوسمأئرلبنانفيالاسلامية

فيه.المسمهحيةإتالاقلب



لسنثينالحربو5891اباتضسطركانلااذاالدؤعاالو

الامتيازاتاسقطتانهمافهيفائدةمن(7691-الأ75)

!روزياكأأجمتهاالاكثريةلا.مصيريةكضماناتكأالطائكل-

الجيش.قى،دةمارونيةشنهاحىالاقليةاولا)ىالاوالرئاسة

،الانيروناصحرباسكرةمنأز،و!االذلينولعل

التوافقمنتمبعالحعيقيةأف!مانات،اان،احداقي،موسع

.ارلاسنرالدموهوأوطسيافقافالتو.لاآليس!.لوطنيا

الاوحا-،نفيوالازدهار،الازدهارمناخهووالاسحتقرار

.الجبوب/طهمسالرجالفيكالكرم

محلنصةالوطالضماناتاحلالاذنالمطلوب

والسبب/الخائفةالاقلياتنضمانهالظائفيةالامتيازات

اجناقاستقلاللمحميانالمطلوب.محسيرهاعلى،لأخر

قيادات!وتوافقشع!وحدةمن،ذأزا،ممننابعهضمانات

والاجتماعيةاإ-ياسيةحياتهأستقراراو،وصؤلسسهماته

منيتح!قذلكولعلألعرببةالاسرةمعوتعاونه4وتفاهم

الاتية:والمناهجالمباديءخلال

والراكشصزالميادينجميعفياليما،ئفيةاذغاء-أ

والخاصة.ا)عامةتؤدسثوالموالسلطات

يووالففانظائفيالتمييزضدقانونا!رار-با

المخالفين.ضدمشددةعقوبىأتمفلىيفئحهوي

نلاقلياتضمانةيكونالمشيوخمجلسانشاء-ب

ابزوثلاثةبورعدلينتخبانءلمى.مصيرهاعلىالخائفة

عاىاننتخب،النوابمجلسىويشارك،لمحالافظةكلعن

والاسادصيةالمصيريةالقضا؟بت،فيعلمانياوطني"اساس!

،هداتالمعقرارا،انحرباعلان،الد.ستور.نعديل:وهي

الشخصيةالاحوال!وازبنوخسعطالدوا"تجوا،تفا!ت

الميزانياتواقرار،الد.ضيةالمعتقداتحه،يه.لمها2وتعد

.ارحاكل-4والحسمابات

ار:عألىآبنانبتقسيبمدإرياالااشتنطيمتعدلق-د

إور-ماتح!اأملعودصحديدهمافييراعىأنعدى!ظةمحا!كلثرذ

أري3الإشالتعاملوأ!حشوررإرأد-إوكياؤقوالتزالاجتماعي

النفس!يهالظم!صررفوت!،ثل،معيناداريمركزمع

.اخاقتصاديةوالا

انتخا:-ظدواترة!ضالو*ربعالر،قنخاتماجعلهـ-ع

.عضوا؟،عددهمالباخالت!يوخمحاساءف،ءلانتخاب

مرشحانتخابفيأحقا1)دوائر3فيهذناخبصكلويكون

ؤئيالثلاثةالمقاعد.للءالمتقدمينالمرور-حى-نمنفقلىواحد

اخمسافة/الترز-بهذامشأنومن.دأنرذاومحافظةكل

ؤثىالنفسيوا،ستقراراتوازنواالتجازمصرءواملالى

ةليصورر"لمحئوالبنأنير"تعددجميتران،فظاتلمحاايدقحد

إتا)يالتحسوحاجةدوتصاآشيوخا"جدسخلدا!تكافئة

كائدي.لىىالىمالعدى

اتخ!ل!فيحالشيوم!جا-ىاعضاءاشواك-و

39:

للوصد:رمزاالاإولىالرئاسةجعل!بهدالجمهوريةرئيس

مبنالمتض"ررةالمركزب-"للسمذثةومحوراالوطنبتي

اختلملأفعندأ؟مادلأ.نحكمو،والاقليميةر"الضغوهـالفئو

استثنائية.خماروؤ!فيالبلادومرورالنظروجهات

مثسوعهـ-لعدىعهـاماستفتاءفيالتصويت-ز

تثريعاتبماخراراو،العامةالسلطاتبتنظيميتعلققالون

وأ،اوالا--هـ،عوالدينوالعقيدةالتعبيربحررإتتخعلق

رو-تكونمعاهدذاوأ.نفاقعلىبالتصدليقبالاذنخاص

لدولة.اصؤسساتسيرعلىثبرالتانهاشأ

اء،د-ولدستوراتعديلقتراحاعلىالاقتراع-!

مجل-ت-"افقبموهوريةالجمرئيشمنمقدمما-كان

لمحيئ،والشيؤخالنواببمجلسبىاعضاءمناوالوزراء

مجتمعسنوالثسيىوخاذنوابمجلسميفياوعاماستفتاء

التعديلمشروععلئفقهصالمواتتمولا.واحدةجلسةفي

يفالشتركينالاعصناءاخماسثلاثةايدهاذاالا

.الاقتراع

بضهاالتوافىنوأ،مقبقالعل!ةالسلالأتاًص!لاح-فا!ث!ا

الحقفيالاهميغعظيممبدأالمسلطاتتوأزن

سنطةطغيانعدمضمانةكونهفياههجته.الدستوري

يعب3الت!فسالعامةالسلطاتمنتكلانذلك.اخرىعلى

!نهاحلتنهغزمتميزااختصاصاوالقضائيةاوالتنفيذيه

استولتماراذا.الاخرىعنبالستقلالؤواصانهبمس!

عليهاعتدتاواخرىسلطةاختحمساصعلىمالسلطة

9ةابلب!-اوسادتبرمتهأل!-اسيالجسمتوازنأ-تل

.!.والمس!ؤولياتارةقاالروضاعت

محفاتالسل.زوازنمبدايتسبلبنانفيا/"على

عدىسلط"طغيانعدمضمانهليسانه.اضافيةاهمية

.اخرىعلىطالفةطغيانعدمبىفحشااخرى

نهيةفي،هيالعامةوالوظائفالمراكزانذلك

احدودانحدثؤاذا.يشغلونهاالدينالرجال،المطاف

العامالرأيعلىذ)كانحدسومنحازا،متعصبشاغليها

اليهاينتسبأتك!االطائفةب!انللا!تقادالجالافيوافسح

!،الانح-تمارسالخىهيالمنحازالموظفو11ولالمص"ذلك

منه.دوتست!

لافهو.العامةالسلهـطات/.نوازناهميةهـامن

صص!ممةبلفحسبالسياسيالجسمصمحةضمم-ن

ائوحدةوضمانةالدولةضمانةانه.ضاااتسياسيصعالحت

معا.آنفيالوطنية

بين!،التوازنوتحقيقالعامةأملطات.اولاصلاح

الاتية:والمناهجالم:،ديءنقترح

مج!ميقبلمنالجمهوريةرئيسىانتخاب-ا

.والنميوخالنواب



مجلسياعضاءقبلمنالوزراءرئيسىاختيار-ب

.والشيوخالنواب

بنا*ج!مهوريابمرلوماذحكومةاعضاءتعيين-ب

..ألوزراءرئشىاقتراحعلى

بناءجمهوريبمرسومالحغومةاعضاءاقهـالة-د

.الوزراءرفىاقمرأحعلى

اذمحكومةاقالةحق"الجمهوررئيسىاعطاءهـ-

اجرأءالى،الخالةهذهفي،يدعوالىعلى،ابرمتها

حائزةعادةتكونالحكومةانذلك.عامةنيا.يةانتخابات

هـننوعاعيهما.آواقالت،اتشبوخوالنوابمجلسيثقة

فاناضطراروءلميه.التشريعيةالسلطةارادةعلىاوزالتجا

طارئةالاسبابالحكومةاقالةالىالمجمهوريةرئشى

الشعب.القالاحتكاميرافقهاندجبالاهميةؤعظيمة

القضايااوالنزاعاوالتباينفيالنهائيةكلمتهليقول

الحكومة.اقالةفيتسبشتالتي

بجعىلاللبنانيالدسشوريالترأثالىالعودة-و

ومجذسى)النوابمجلسصلفيالجمهوريةرئيسىحق

الاجتماغبنتمردهترلملأثبحالاتمحصورا(الشيوخ

،لأقصدبرمتهاالميزا.يةرده،متواليتينمرتيندعوتهرغم

ف،قمرتينالحكومةعنالثقةحجبه،الحكومةيدشل

سعنتبن.مدى

من55المهـادةفينواردالاولانالسببانكان)

في8الص،درال!دستوريبالقانونتعديلها"قبلالدسصصور

التجربةضوءفيالثالثالسبباضفض،وقد،92!اايار

صخمعرسترلداروصدمنذللمبلادسىيةلمسيااو"رستوالد

.(لحاضراقتلوا

بة.2والنياالوزارةبينالجمععدم-ز

القضاز!ةللسصلمطةالتامالاستقلالتحقيق-!

أقضاةالتعيينالوحيدالمرجعللقضاءالاعلىسالمجلبجعل

وزيرصلاحيةوحصرخدماتهموازهاءوترفيعهماونقلهم

الاعليقالجلسلوتخو،العاروة.اتنياباتبتوجيهالعدل

ف!!رالىليلةالاوالانظمةلقوازيناادقتراحصلاحيةللقفاء

لقوانينايةردستورالطعنحقواعطائه،القضاءمستوى

اعضائهواختيار،االعلياالدستوريةالمحكمةاماموالانظمة

سنتين.كلثمرالمباشرالسريبالاقتراع

اك،زعاتالمتعلقهفيللنظرعليمامحكمةانشاء-ط

قى.والانظ!والمراسيمللقواتينالدستوريةبالممثروعية

ضدإوجيفاالا-هاهـاتوفيالقانونقوةلهماالتيوالتدابير

يكونانعلق،للدستورفقاووالوزراءالجمهـوريةرئشى

اوالاشخاصالصامالقانوناشخاصمن.نالمتضرر،

الطعنحقللقضاءالاعلىوالجلسوالمعنويينالالبيعيين

امامط.والداع!اة

التيئبالجرائمكريةالصىالمحاكمصلاحيةحصر-ي

فيالعمصحكريىنمثاركةو-ضظييمبونعسكريرتكبها

الحاك!اعهلوحصر،واجهزتهالعسمكريآقض(ءاهيئات

ققثلى..الحربوقتفيوالميدازيةالعرفية

للسلطسغالقضائيةالشرطةرجالاخضاع-ك

.مباشرةالقضائية

وقعريرالته!*هبما!لد،مؤاطياًصلاح-ر؟هدا

ا!لعهـا!!ةأالعري!اتإ

السأطة.علىالتناوبتصنيالصحيحةالديمقراطية

فففاوفردقبلمنالسلطةاحتكارمعديمقراطهيةفلا

منذالاستقلال،انهاللينانيزخلامنامساوىءاومن.حزباو

منمحذووةتفئةامتيازاالنيابيالتصثيل"جعل،الاقلعلى

،ويمنعونالحكيمويحتكرونلنيابةابتوارثوناللبنانيين

ادسلط!تتناوبانتسعتطيعجديدةقم!ياداتنشوء،بمالتالي

الذيالانتخابقازونلىاذلكمردولعل.بتهافميما

رجالويهـحابنيالحزبيالنظامتطوبرعلقالبتةيشجعلا

الدظائفية.العصبياتومثيريوالمتمولينالسياسيالاقطاع

الالسسعلقيقومللمونتخابقاتوناعتماداهميمةهنامن

ملماءلجنانجمل-لسياسيةاالظائفيةالغاء:لتاليةا

دائرةعبثرخمسعةذلكتعذرواذأواحداةانتخابيةدائرة

عشرهلكلنائب-النسبيالتمثيلبنظامالاخذ-كبرى

ع،ما-عثرلثمانيةاالانتخابس!نتخفيض-ناخبالاف

فيئالاقتراعمراكزتلمين-الانتخار-"البطاقةاعتمماد

لاجهزةوالمجانياويالمتساالاستخدام-السكناماكن

الهـثسوةااعتبار-الانتخابي!ةالدعايةفيالرسميةا،علام

اخلياذدأالنظامتعدربل-معانبتهلفيوالتشددجناية

انشاء-البرلمانيالتكتلمبدألترلسيخالنوابلمجلس

وبتاءلطعون!بات2خاالانتعلىللاشرافعلياقضائيةلجنة

ديوان"قابلرادنائب)اخضاع-الما/ليةالضمانةالغاء-

المحاسبة.

الانتخاباتجعلالىسبيللاانالبيمانكلنوغني

الحزبياتظاماوتنميةجديدة.ق!ياداتلتوليد.اداةالعامة

الصامة،3تلحرياتمناخلمتأمنلمصلمالسحياسيةلحياةاوعقلنة

يتطلب:وهذا

ثشكيلجريةيطلقديمقراطيقانونوضعأ-

دقب-كلمنوالانديةوالجمعيات/توالنقاباالاحزاب

سياسي.

تضعالنقابيللعملديمقراطيةهيكليةاقرابى-ب

علقالنقابيالتنطيموتزسياأراهناالتشتتلواقعحدا

.الوحدةنحواتجاههيعززقطاعياساسى

قانونبمثابةالانىانحقوقشرعةاعتبار-ب

بنودها.معالمتلائمةغيرأعقوانيناوتعديللبناني

القيودارالةبهـعيةالصحإفةقانونتعديل-د



الوسائلاوا،جاد،حريتهامنتحدالتياللاديمقراطية

.والتحاريإيالماز،،نلارإ*قهايرابضخرالكفيلة

النثر.حريةعلىالمفروضةالقيوداشغاءهـ-

وحسدودءالاحتياطيالتوقيفحالاتتحديد-و

الشخصية.تلحرياتضملنا

يرتعزويةلادارااللامركؤ"اعتحللا-ل!اخالامه

اال!السيالثمتنيل

والمتاهجانمبادفيءخلالىإلاداريةممنإرزاللامركزتتحقق

الاتية:

يتولىاق!ليميتمتيليمجلسمحافظةلكليكون-أ

الطابعذاتوالت!دابيرالثسوعاتجميعوتنفمذاقرار

إلمجلسوينتخب.الحافلسةنطاقفي-الممثتركالاقليمي

ئاتللهيممثلينمنلفيتأاوهو،سنواتاربعلمدةالاقليمي

والتعاونب--ةألعمانيةوالضقابات.إجمعيات"واوالمنظمات

علىألرقابةحقلهويكون.يةوالمعفوألثقافيةوالبلدلة

كما.المحافظةنطاققيلعامةلوالمؤس!ساتالادارات

بالالستقلالتتمتعيةمصبىوشحشصيةعامةصفة")تكون

لي.والا!اريالادا

إجلدت.واةبلد2وقرلةاوبلدةضةمدلكليكون-ب

.نتمتعمصويةوشخصيةعامةدكفةذاتمحليةحكومةهي

يجوزولا،*،نونالاحكاموفقاوالمالييالاداريبالاستقلال

المىتمنائيةاحالاتفيالامحلمهاتحلانيةالمركزللسلطة

.النقانونيعينهلمحددة

حدودفيالاأبلد.ياتاعلىمركزيةوصايةلا-!

والاقتراضمن،الجديدةوالرسومالضرائبعلى؟التصديق

يعالمشاروتنفيذوتخطيط،جكوميةغيركلؤسساتمن

الاندسس!ياوالوطنيالظابعذاتلاالكبرىالانشائية

.المشترك

مفوضالبلديةعلىالوصايةساطةيمارس-د

نافذةاوتعتبرالمحليالحكموزيرمن.بقراريعبنللحكومة

الوصابكأحدودفياعليهايوافقالتيالقرارات1جميع

اليها.الاثارةسبقتالضصيالبلديس،تعلىيمةالمركز

للرقهـابةوالبلدإ،تالاقليميةالمجالستخضع-ه!

المحاسبة.لديوانالؤخرة

كاملاصنممماعي-اقتنض!ادياصلاحء!بال!تنرة-سلإل!عا

ااثةوا!فهـنسلال!نللات!قهؤيسعتم!لفد

معاآنفعنييلابلع

والاجتماءيم،-الاقتصاديللاصلاحيكونانيجب

رئيسية:افاهداخمسة،الاهليةالحرببيد

الاجتماع-ةوالازمةالاقتصاديةالفوضىمعالجة-أ

\!

ور،ميسنقتصادالاتنظبمفيالحهـيثة1الدولةدوربتوسيع

ضماعية.الاحلموالخدماتلعدالةا

مختلمفيرلنمواؤيإزنوالتوالعدالط!تحقيق-ب

ا)شعب.فئاتوالجملادومناطقالاقتصادقطاعات

لتثميروا،للحكمباسلواماءزالاواالضنخطيطجعلهـ-

،ةلمضاعهاساساوالصناعي/الزراعيالانتاجقطاعيفي

أوطني.االدخل

آلفؤنيتصترهد.ؤ!-ديدةتررور"سي!السةوضع-د

وتوليد،اثمحبافئاتبناؤوطنيالتلاحمتحق!هق:مما

حورةثالمتطلباتاللملازمةالمهاراتوا(1الكادرات؟)الملاكات

العربية.البلادوسالرلبنإنفيوالانماءالتحديث

مواردالوطنفتاستكزالضيلمحةاثار"امواصهةهـ-

الاجض!اعيةوروؤسسالم"الاقهـتص،دليقىفقهومراا&مثرية

والتعمير.ضرللنهوشاملاببرنامج

*،،

كيف،وأ؟ن.الجديدا)د(يمقراطيللبنانراؤيتيهذه

؟،تحقيق!الىالسبيل

ا!لمناهليةحربمنهلضوخارجالبنانيكنلملو

اط-"يمورراداالوطنيةالصيغةاءدؤولارساءفضلالايقالطر

حميعتنتظمتهـاسيسيةحبم!عيةانضخابفييكمنالعلمانية

علىفقاللمتوارالحومباشرةلىوتتوالبلادفيالجيةالقوى
.التنفبذوؤدسائلا)تغييرومنا!جالاصلاحاسس1

نامنبأسنقلابعدعافيتهاتستردأمالبلادواناما

امامم!مىؤولى،.ؤ"يتحملوداجافص"،رعبمنارال-ويباشر

الارر-ضجداءظهـنبعيداال!--،مادرايوامامدهاندا

.(1)والمجاملة

رئيسىعيستطيالح،ميةالرؤوسىتبردانوابى

ظروف/وفيبظئاالمتحاورينفيلمسىهوان،"الجمهور

هـكأحكولفلمزان،العملفيالاسراعيسشوجبماا-للأدا

أضغب-راقوىجميععنممثلينتضمموسسعةؤطنيتوازن

هذهفي،تكونانعاتقهاعلى.نأخذ،الحيةالوطنية

خطط)رلسممصغراإبرلمانل،لصعبهاالانتقاليةفلظروا

موضعووضعهاوالاجت!صاعىوالاقتصاديالوطنيالنهوص

اشتراعية.ا؟سيمبمرالتنفيذ1

؟آكأرحلثمةهل

نعنهساىعصألم

قيفهنءدإددستورمشروعوضتاننيالىالاثارةمع"ا"

وذالمثاها2لىووفيلورؤدةاهذهفيردةالوالاصعلاحاتواأماهيمواالمبادكيلا

ة.سيا-5ؤاقونببةصياعى"إص!المحاوردي(ير-ابيعنيكونانبقصد

اكث-ولة.للاصلا-ات


