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نقطت--نعلىاركزانمداخلتيابدأانقبلاود

المجالهذافياستطبعلااننيهيالاولى.اساسيتين

.)1(معروفةسيالصإببةبحركهادتزاميئعناعبرانالا

تورو-نماعمليليكسرهوانماسأقولهممافانوبالتالي

الثانيةالنقطة.اليهماالانتماءشرإف"ليالمتىالحركحةبه

شرجفبعليكم2اطلتامااذاعذرااستميحكماننىهي

الؤ.حثمللوصولقرننصفطيلةمحاولاتناتعثراسباب

الخيرامامالجالفييفسحعلمانيعربيديمقراطىوطني

هـرإباننياعدكمفاننيحالكلوقإى.للبنا"نالحقيقي

وامينهأالانما.ئيةالدراصإساتندوةمإنليالمعطاةالمهلةاتجاوز

صإعب.حسنالدكتورالعام

مصإيذاصإائيل!"لمقومالذيالصهيوليالعدوانان

خلقالىالحقيقةفييهدفالعربيةألامةعلى1148عام.

التيالتقدميةتجاهاتهااتطورووقفالعربيةالثورةحركهإ

بفربمصالعباشرتواجت!اعيةاقتصاديةتحولات!فرزتا

بهبارالاقنطاعيإ-نمصاذحكذلكالتوطاالاجنبيةإراتالاحتكا

تصرففئيانفصإهميضعوندائماكانواالذينالمحليين

مقدراتعلصالسميمطرةقإياهدافهمليحققواالاستعإمار

ال!دوانكانقتلوانفسوفي.العربيةالمنطقة!وثروات

آلتوسعفياسرائيلمطامغتحقيقألىيهد(+فالصهيوني

،طينيةالفصإالقضيةتمصإفيةوالىالعربصإ"الامةحسابإعلى

صونيةالصيوالضغوط.التاريخذلكالابد،ومنذالىملها2بكا

العسكرقيالعدوانيفلحلمالتيالاهدافلتنفيذهذهتتركر

الشعبنضالبفضلنذاك2لتحقيقهاالمجاليلهيالمبالثر

العالمي،الصاموالرأيالصديقةالشعوبومسالدةبى2.العر

التيسإرلنطقمغايرةمتعددهاتجا.هات!ظروفولكن

وضدالاستعمارضدالنضاللتحقيقثدعووالتطوير

"رمرلضالالمساهـيتمكيناصإىادتإ،اصرائيلاطماع

منالتحروبر.هامش-(لمرابطونا)المسعتقلينألناصريينحركةهيأ)1

تنظيممنالفالسطينيةالمقاومةوضدالعربصإهإأ)صورةضد

منذلكفوقاوالبروزدوريةبصورة"الدموالجازر

هـ-زهءجملان.ألعربإه"السياسةمصرحعلىجديد

؟وإامققيابما)ىالنهاية!يادت/والضغوطاتالتحركات

الثلاتإ:نش،ئجهامواجهماالسميرهانفسهوجدجديد/عربي

ئيلسرابالضغوطا.تااوهدذهالتحركاتهذهفعتد:لاوا-

وهمب!انقناعتهمارغم،والعجرفةالتعنتمنالمزيدالى

عربيجندياولعبورمعسقطقداوتفوقهماسطوتها

الازمةتحربكحسإرب/فيصإيناءارضاقدامهوطئت

.7391عام

هـيتصإعتمرالاميركيةالمتحدةاالولاياتجعلت:ثانيا

عليه"حإصلتنا/زلكلمنلتنطلقالسياصإصإ"مناوراتها

آخر.تنلزل-بطلبالعربيةالاهـةمن

وهذهالضغوطاتهذهادتالاردنمذابحبعد:ثالثا

المقاومةحشد.الىالمحافظةالعربيةبالانظمةالتحركات

الح!حاباتتصفيةيسهلبإحيثلبنان!يالفلسط)ينية

معها.

الاجنحةلانتع(شاتب"المؤالظروفكلتهياتاهكذا

مإنالاجنحةهذهتمكنتبحيثالعربيةللثورةالمعادية

جإركةتعثر!سصإغلةالمكافحالعربي1الشعبصإوتاصإكا/ت

-مرةلاولمعهاوجرفتهمصرنظامعلىفانقضتالتخرر

الجماهيرلاهدافمعادسيإ،سينهجفي52اإاعاممنذ

منوالمدعومةالمعإاديةالاجنحةهذهوتممكنت.العربيبإ

متعطثسإةوجعلهاإالمتقدمةالانظمةمنتبقىمااحتواء

اسرائيلمعالمستعصيةازمتهاينهيحلبأيللقبول

بالقمع.

ازص-سةيةفثطريقاصبحالانظمةهددهتها"لكوبعد

ممتوحاالفلسطينيالشع!حسابمعلهـ(الاوسطالشرق

المزعومالحلاماميقمطيعد.ؤلماسإرائيلأمامومعبدا



،المفضالعلىالمصهم،ضلالمتالفملسمطى:فاأشمعباالاهدأ

مصيردورقير"ةروطنهفيح!"-اجلمن!صائلالوبمختلف

رةمبزاص-لاتنسالتحضيراستدعىمى،وهذا،بنفسه

ؤ!،دت،المكاؤحلشعب1هذأضد)"يبشراعقولفتهماعر

نؤذصهيونيكياميرمخططعنءبارةأنقذرذلبنانحربا

الم!اومةتحجيمالى4ادت.الي2ؤيماادتءربيةبادوات

4شعب-وحدةواصارةدبنانتدمبروالىالفلسطينية

فيبارزةالزهـقمن-لملأعوردحى،اثارهلستظكب!شرخ

مسمتقبله.تطور

لتقعتكنلمانجةالل-ءالحربانلالقوالبديهـبمن

عل!-ىاومهدورحقعاى-ناللمبنارنبىاختلافلمجرد

اقتبصادفي،اخرعلىاوسياسين!،معلى،مكتسبامتياز

امرر"ملأ،لمبرمسرحالبنانلارضنانمتامرآكأصا.ركانبل

ولاءيعرفونلامواطنينالارضهذهعلىبأنلقهناعتهملا

ارضعلىبأنلقناعتهم،ذلكمنالعكسعلىبل،لوطن

عشاثريطائفيلنظامكلطيةلض*ونخإقتفئاتلنبنان

تسثروللعائلةوللمعشرةللطائفةفيهالولاء،فاهداقطاعي

المصاكح-*سيطرةوتقودهوالرلثوةا؟غسادسلطةفيه

ناالماجيعيهـخنفكان،العامةاذسلحةعلىمةالخا.

التفرقةت!سودحيثلبنانفيالمرورمن،امر!المثتشم!ن

ةالسابمنحكامهماحابيلفيوقعواأن2بعدابناءه

بانوتوهموا،ي!نقطابوالاالاحتكاراتاواصحابالطائفيين

كىاكؤأنلمحينيقيةواخرىالاصلعروبسهفئةفعلاهناك

هـجحب-"واكأرىلثرقيةاسلاميةحضارتينفعلا

قجهاىللملأوالغتينهناكبان!قولواانواوشلأوا،غرإب!ية

قعون3ابناؤوبقي.لاتينيةحروفودل!ازيةعربي!ةحروف

ألنقهلآعواه.لصدعن!متنعين.النعراتهذهاسرى

الطوائفالمتعددةللشعوبالطيي!يآضطورايفرضهاالتي

حفيما.القناعةمناللبنانيينمنفريقلدىاصبححتى

فيلهميرسممآفيتنفيذ،زكمنمصلحتهمبأنللاعتقاد

ات-لمءمنالاخرالفريقاءصبحوبالمقابل،الغربيالخارج

ىالمثبرفالخارجفيجريتحمركلايأمرهيسامالمبلاد

ؤح!ىينالىبالضرورةسيوديهناكتغييرايبأنلايمالمنه

.بلدهفييعىشحه!اادتيالحرمانحالة

خص-ةلتنفيذارضمالجنانمنجعلتالامورهذهكل

التغ-،بضدونفذتخططتالففيالشرسةالمؤامرة

وبكلابذائهبكلاللبنانيالسمعبثمنهماودفعالفلممطيني

فئلاته.

لشرحمدصلاالاحقيقتهمافيستليالمقدمةهذهان

مناعةواضمحلاليالبناالجسمضعفاسمتمرارادسبابا

رىتأص-استخلالاوامرة!زلايالمتصديونظامهشعبه

لهتوضيحوبالتاليالطوائفالمتمددالسموسيولوجيلواقعه

نقولوحين،السياسي.الاصلاحمجالاتفي،مقترحات

جذوربلابانهييعمىلافهذاصحل--اليسالصراعبأن

افصلختالتيالعربمةالاقطاراحدهوفلبف،ن،محلية

تمناتض!تاحش!ائهفييحملوهوانعثمازيةالدولةعن

ا!مها:

السيادةم!نقليلةعهودخلقتهاطائفيةرواسب،-

واذلضهأالطوائفكللىا،اساءتالتيالجاهلى"العثي،أ--"

وجدالمنظقةفيألاوروبيالتدخلاجأوعضدماوقمعتهما

لمسارليمهخصبةاارضاالطوائففيالتعدذهدذاوسط

ليم!ون3،عا.مالاستقلالعهدعدهجاءتم،ةالاستع!ار

إسباسى"فى.ستمتعلى1الطوائفهذهبينزعاقدبمثاقي

الكونفدرا)ءةهذهفنىوجدتاحاكمةفئةالىالجلادمقدرات

نيوباكالحكمفيلاستمرارهاالامضىسلاحهاالطائفبة

والاقتصادية.السياسيةامضيأزاتهالتطببق

،تاثبتووقد-الرواسبهذهان!فى"شكلاومه-!

بعد-فيمماذللظمنالكثيزلبنانء(تهاعانىالضيت91الاحد

،فالطالفج!السياسيةألبنيةفيباف،تأثيرااثرتقد

عملبةوهي،للوطنمفسخواقعهيالعامةتأثيرا!هافي

رابحةتةوركونهاالىبالاضافةتجسدهاكوانهاأضعاف

الفوضىحالةفيالشعبلابقاءالضخلفقوىعليهاعراهنت

انحائه.كلفيوجودهمااخفاءعليهالبسهلوالانف،م

بحيثلبنانتاريخالطائفيةرافقتوقد.وجودهكلوفي

الونجوداقانيممقاقنيمااتلبنانيينورنيقفرلدىاصبحت

يظناقماح!تى.انةتمزيقهـافيهتعهلوظلت،اللبناني

كلفيقرونهاولذر.ؤعودحتىمتهاتخلصواانهمابنازه

لبنانتا.ريخرافقتوقد.نوعهماكهانمهرو-("مثكا

الط!ائفية.بالاهتياراتاسصيبمايخالنارهذا.زوجحتى

الطائفبةليحكممافانلوجتةسيوألسواهرالظو.وكأغلب

:اساس!يانعنصرانلبنانفي

دىا!علىتسيطرخوفهوعقد!نفوقمركب-

الاكثريةالمميجيةمنالاقايةتخافكانالهـلبنانية(الفئات

.مواطضهوابئمتقذمبانهالسيحييعتقدوكان،المسلمة

مدلولا:أهاتختلفبنيوإ-ةاتد،لاوتتخذ،متخلفالمس!لم

.برالمجتمعفيالاخرىالبنىمراميعن

يرضعترتبططا.ئفةكلأنالىيع-ودماديعنهس-

مصالحعبراقدامها.تثبيتلهايستيحاجدماعياقتصادي

نأدائم!انجدكضماولهذا.الف،ئمالنظامفيزعمائها"

وانكلجداشعهلطلئنيشأنالىممطابيشأنمنالانتقال

ابكبوت-"فئات!فيالشعبمصالحعنللتمحبيرمطلب

لإنالمأزفهذايعبران،عليهادهطوائفكلمنجماهيرهو

الالمتغلالومنالسياسيةالطائفبةمنالمستفيدين

تحوفيعلىبسهولةقادرونالشعب.لمجموعالسياسي

كطوالسياسسوالااقتصاديالاجتماعيمنحاهمنالصراع

الطائفي.الصراعهواخرمنحىالى

دؤتكونالمجالىهذافيالسياسيةالطائفيةولان

عاىالتغييريكونبانترضىولابالنظاممتمثاةاصبحت

تكونالتقالنفوسشحقتستعجلانبدفلا.حسمإ.بهـ،

الا،ق!تضاد.ية!مصالحهاالقوميةامصالحهاستيعاببابدأتقد



شلىكذللص.والطائفةالدينعنالدفاعحظيرةالىفتعود

المتعلبئبكيانه.وهو19لأخرالأزقايعبرانلهـلتغيرمطلبكل

حلوالمص!القوميةالمصالحمعبالضفاعليناديثانمطلبفأي

إلصيغةوعلىالكئانعلىمعتمدمطلمبهولاصضعبالحياتمية

الطائفية.زعماءومدالسبمصالحتحميأدتبى

ناالقولالىنخاصرالسريعةالمفاهيمهذهمن

النثمعباستغلال

الىإيةالنهفيأادلىالماجناني

إنيةالعلمالعقليةتطبيقمنبدلاالطائفيةالعقليةت!طبيق

منبدلاالاستعمارمعوتحالفهالاقما،عحكمخدمةوالى

الشعب.قوىحغمخدمة

يصسرقكيانعلىلبنانوجودقامالرواسبلهبذه

ادعرو.بيينيرضيعربيهوفلامزيفةحياةالعربيوجهه

اس!تقلاالهعهدودخل.خصومهميرضيعربيغيرهوولا

مزيفةديمقراطيةواجهةأللبنانيينعمايبدستورمدعما

وتجسيدهاحفرهماليزيدالطائفيةكرس،و

قرنتهـلثعاىانزيدلفترةاستقلالهونهب،النفوسفي

2.ولائهماوشعورهمافيلتقديرايختلفألساسا.كثريتينعلى

عابرةمرحليةضرورةكمانانديالوطنيايثاقاوحاول

ناالاستقلالالىإلضبعيةمنالضحولمقتضهيلمتاملتها

ولكنموصقتعابر-اختكفمجردالاختلاؤحاهذامنيجمل

وسلوكنماتقديرت،فياستترىحتىدائمااصبحقتالمو

ينحثكلثركةالااإواطنيةفينرىلاجعلصسحدالى

مبئويزيشصشروطهمنويحددامتيازاتهعنفيهمافريق

نف!اقه.

السياسيةبالظائفيةتمسكنماانكلههذامننستنتج

بالغاثيراتأأثرقدقرننصففىا"لتأثيراتهامملامناتوالف

فكبلتهوجعلتالسياسينظامنافيالتطورم!سيرةعلى

والمراجعة.لتحريكهصيللامتحرراجهـامدانظاممامنه

الصيالبرلمانيةالديمقراطيةالنظمممارسةلطرقالموصؤعية1

تثبتالطمائفيةبالعقليةاتلبنانيآلدلهصتورإاياهايمنحنما

التوهماتبوضعمارسوهـ،فدواربابهماالدولةان

الامتيازاتوبعلقشةوالوقائعاتحقائقموضعوالاساطير

الوطنيةالمساواةبروحلاالمتحجرةوالعشائريةالطائفية

الهويةتجدلىوانتنازعللوطنالرجوعوبمثابة،المتطورة

الروحعلىالخاصسةبلآالفئو"العقباتوبترجيحالقوفية

!ءالانتعلىالخارجيةالانشماءاتوبتغليبالمامةالوطنية

بينالغنائموتقاسمالسياسحيةالقوىوبشرذمة،الوطني

سيادةعلىادفرداهواءوبظضيان،والعائلاتالضصمخصيات

حكوعيص"لمالألادارا.ت،وبتجنيدالشمعبوسيادةاورانونا

كل5العامةالمصالححسى،بعلىالخاصةالمنافعلخدمة

روحعلىمبنيقانونيلضراث"جاوزاتاليتجاوزاتهذه

تمجرقيلاوالب!لديةالنياييةفالانتخابات،للتشريعطائصيش"

ضقي.)إ7طائفي-،شعبي،تمثيلايأتيطائفياساسعلىالا

اصصسدةعلىوطنيببرنامجالملتزمةالاكثريةروحفيه

النيابيةالمج!السرصفضصبحوالاج!تماعوالاقتصادالسياسة

الحكوهـاتمن!اتمبثقوزنولالهاقوةلاسعباسيهيات2منتد

غريبطائفياخليطلر-نسةمتجلمصضرضعيفة

يمكنه!افلا،والمكاسياالمغانمالطوائففيهتتق،سمعجيب

الجمهوريةرئاسةكلبزسسةقوةعلىالاحكمهافيالاعت!ماد

تملكالتيالوحمدة21لدستواريةالصدسسةوحىدهاتبمقىالتي

مسعتقلة.بارادةادحكمس!لطة

التناقصصانص!اهديممنالطائفيةالرواسبثانتواذا

الاقتصادبهـةفالتركيبةاحشائهفيلبنانيحملهاالتي

ابصسادفيتزيدوه!حدإةعنهاتقللاالاجتماعية

حولهالدسائروالعربيالعاليالصراع0اماماللبنانيةالمقاومة

.العربيس*الساحةعلىالمحتدمالصراعان.اخلهوبدا

.ذيولاد!.فقد،مباشراانعكاسالبنانعلىضعكس

الماضيةالاعوامطيلةاس!ضعرت.التيالاسرائيليالعدوان

صلانذلك،الاجتما"عيةالاقتصاديةالازمةحدةزيادةالى

لا-نتهاجلبشانلدؤءالكافيالجهدابذلتالحاكمةالهفئة

حذاضد؟المكافحةالعربيةالدوللبقيصةمغارةسياسة

والاقتصادياتسياسيارتباطهزيادةفيوسعتالعدوان

بضرنباوشاركتاالاميركيةانم!تحدةالولاياتلسياسعة

7وه-73اص6--اعواماحداثفيالفلسمطينيةالمقماومة

ان.ولهـلالصستعمارلهاالمعاديةالشعبيةوالحركة76-

صعوباتمنانطلاقاهذهاتلجاها-هاميتندفعالفئةهذه

.ط!ا.بعماتأخذبدأتالتيوالاقتصاديةالسياسيهصازماتها

تنعكسباتت9الازماتهذهأ!ثاراانح!يثتبنانداخلمزمنا

فياوالمدينةفيسواءاللبنانيالشعبفئاتاوسععلى

يضعفحيثالميسورةغيرالفئياتعلىوخاصةالريف

وهكذا!.ةوالعشائرألطائفيةاهراآظوزأثيرنسبيا.

ومهماتللبنانآلوطنبىالتحررمهماتبينالتسابقيزداد

الوطنيالمعركةمرداناطرافوتترابطالاجتماعيتطوره

ومطالبامانيتصطدمالميدأنينكلافيو،والاجتماعي

الاجنحةمنبكلعضوياالمرتبطآلحلفبنفسالشعب

النظامهذاتكونلقد..وانمائهلتطورهالمعاديةالعربية

ت!طووهوكانالاجنبيةالاقتصاديةالعلاقاتبنىفيوت!طور

العمالمصسةالاسواقاهـ،رفيبدخولهايذاناالشكلبهذا

وبحيث،مباثرغيرآومباشربشكلتبعهاباتبحيث

تطورلقوانىنوفف،الط!بيعيتطورهامكانا"تاعلىقضى

تبملمري؟وسيطلهـبناندوران.فةالمعروالرأسمالية

وبلدانالعربيةوالجلدان،الرأسماليةالدولوينإيوما

اقضصادهفيالمنتجةلأالقطاعاتتطوردمليأأعلقالنطقة

ينمووليهيمنلانالملائمةالظروفاتخذماتلقطاعواتاح

تطورهالاتتاهاتمقرراأصبحبحيثاعات.القطاسنائرعلى

البلاداعىطرأتالتيالعواملبعفرصكانتواذا.عامبشكل

للاقتصادالل:،نياتاحتملائمةودوليةاقليميةظروففي

(-58الصفلحالةع!طالئف!ة-



دستورئنديسد!
،ت9ال!دممف!ةع!الالنشورنلئمة-

محدودةاجتماعيةفئاتعمالذيالازدهارمننوعتحقين

هـذاانالا،ألجبلمناطقو.بعضالعاصمةواصاب

الغس!العوأمللفستمنعلمكمايستمهـ،تمالازذهار

مملىاما.امامهوالمصاعبالازماتقشامعليهساعدتا

وحمعالىالاقتصاديالخرديادىفقد،الاخرصعيد

والموادالغذاءتكاليفوارتفعت،ايضامترداجتماعي

الارياففيالتخلفواستمرملحوظةبنسمةالضرورية

سائىروبينوبينهماالعاصمةاحياءإينالهوةواتسعت

فياالسكنيةالازمةواكثراكثروتعقدت،اللبنا؟يةالمناطق

والشركاتالعقاراتاصحابكبارمصالحفوقفت،الدرنة

جهةو!نالازمةهذهلحلخطةايامامعائقاوالبنوك

رقيتفقدالصخيالضم،نبتطبيقالبدءوبرغم،ثانية

و!قالمعالجةتلقيعنء،جزةالشعبمنوالصععةفئات

ازمةواصبحت،المستشفياتأجورودفعالدواءثمندفع

البرلمجوازتالاميينعددفازدادحدةاكثرالتعليم

تؤديجديدةعواملالمترديعي،1الاجتضعالوالىلتضيف

واءس!4علميئلاسسوفقاالتعليمرقعةتضييقالى

وتضيف.وتينوعهالاختصاصمنالبلادحاجات-لبيلا

جماهيرالاعباءعلىمنمزيداالضرائبيةالدولةسيماسىة

منالاكبرالقمبمميؤمنونالذينالمش!ورةغيرالفئات

ضرلبةتحصيلعمليا.ويقتصرالمباشرةغيرالضرائب

خابيتهربابينمماوالمستخدمينالموظفينعلىالدخل

.الدؤعمم!الكبرىالاقتصاديةوالشركاتالرسساميل

اجتماغيةقتصاديةاتركيهةهناكبانتمقدمممايتضح

يقالعمالتناقضايضاويتضحكبرىبسرعةوتنموتغتطور

هـذهوبب!ألجامدخالمتحجرةالسياسيالنظا/مبنيةبين

بينا!-تاقضهذاأن.الاجتماعيةالاقتصاديةالتركيبة

الاقتصادر---4ألتركيبةواللطائعيةالسياسيةالبنبة

وضروراتحاجاتوبىنالسيا.صميلنظامناالاجتماعيمة

اًبطمنالمجالاتمختلففيالديمقراطىالبلاد!تطور

هويبقىوألاقتصاديالاجتماعيالتطورهذااستيعاب

متذواضحاكانوقد،الراهنة4اللبنانبالازمةاساس

وقدالانفجارالىديلم؟سوفالتهـناقضهذاانالبدابة

الىهـ"المستفيدةالطائفيةالفئاتلجطثحينهذالحقق

انتغييررءالمطالبإوجهالسلاحبقوةامتيازاتهماحماية

افرزتهـاالتيأتغيرات(اتجاهلاستمراران.ألاخرى

السياسيةالبنيةالىالعودة.ومحاولاتال!سنتينحرب

نظامنا4تبقيسوفترميمهامحاولةاوالمنهارةالسابقة

تدفعوسوفالتطورضروراتبوجهمنغلقاالسياسحي

8

جن.نمالتيالداخليالاقتتالمندوامةالىمجددالبلادا

.والهلاكالدمارالامنهالبنان

،ا**

يذهالاعتباربعين،واصذاالتحليلهذامنانطلاقا

تعطى.انيجبالسماحةعلىاستجدتالتيالتغمرات

-،الخاص/.للظروفاتنضالفيالاهمببئكلالاهمية

ت!مليهومالبنانلبلدناالتارخيةوالتقا)-سدوالملموسة

النضألاشكالعلىكبيرا/أثيراترت!ؤاعتصإرات.منعلينا

.2المرجوةالاهدافتحقيقالىصولالوسبيلفي

الرهيب2رالانفجاهد.يوعلىبدءذيفب،ديءلذلك

شقسيملدبموةايفصزرالمنهارالطائفيللنظامشهدزاًهلذ!ا

،الوروياستقلالةمنللحداولاضبعاؤ"اولتجزئت"اولبنان

قاعدةغلىلاقائممقابلؤلموحيديمسعىاينرفضكما

ذاكءنعوضاوندعو،مقدراتهءلىالفئاتاحهـدىهيمنة

ؤجرتهالذيللنظامبديلاي!ونجديدنظام"اقامةالىكله

ومعادلبنانييناتطلعاتمعيتفقزظام،الكبرىالؤامرة

فيوهو.الاحداثافرزت!،اكيالالسمالى--"المتغيرات

الال!اسي-"خطوطه

شم!سيةوطنيةوحدةداه،!ةربىجد)أجن،في"صيغة-ا

صيالوطنىيشىالتعاخلالهاومهبئفى!،يتجسدحقيقبة

،غى-رهاويطائف.نمييزدونالمواطغصنبىنالحقيقي

ي1ن11باعتبأرجمأهبريام!ثا-!اليومتبدوالصيغةهذهو

عتر"ءهتاكمنسلمةاوهنامسيحيةدولةلاقا"مةدعوة

-كأ-كأال!هذهألساسوعى.وترفضهيوم؟لالاص!وات

بوتت"فيانييناللجنالصهرإصح-حاالدخلنعتبرهاالتي

عاىتقومجديدةلدرمووراطيةنتطلعفازخا.واحدةوطزية

عليصىت،حرو.لاني"البراء-دالقووعلىبي-"الحريلهلهوا

الهـور-ةهذهاساسعلى(ا)جد،رخالديمقراطيةاقامة

للعروبةارفيلحضواالانساني،قص!ورزمعيتفقالعربية

ألتزأمناومع.عنصراودسقمعتوأفقهاالصصاسعلىالا

صيغةاتحديداهذافيننعثىدؤلمسناالعربيالقومى

سس!الطفيهننشدمابمقداراللبص،زيةلجروهوريتناجديدة

انغسااخومعوالقوميالوطنيلتلاحمفاصريحاقوميما

محتصع،،نهالبرلمانيةاورراطيةيمالدقواعدحددو.!العرب

.متعددةالت!ثيليةقواهت!ونانيجب.نعددي

الفرديةالب،درةفيهتشجعحراقتصاديزظام-؟

اكتسآبهماطرقو.ز-ددالخ،صةالملكيةؤ-"وتقفل

الاجتماعيى4وظيفتهايضققمماوحدودهـأبهاالانتفلعو

ح!،مقط،عيدتطلقيكما.ألجميعمتضاولويويجعل!،

ل!ضميةفعلشاتمدخلاإ،لتدخلللدوا"الصماحمهـنهالغرص

منوللح-صدالذبنانيالاقتصادمنابنتجةالقما،عات

هـنالطيقاتبينتعاوناوفعنيتأكلوحيثالاحتكارأت

.ءالفرءىفيهتتكاؤأعمجتماقنامةطرلق

لايمدخلبالحقيقةوهوجديد.انتخابقانون-3



.إض،ليةامبادئهتكوندلهصتورياوسي،سىملاحاى

النيابيةالمقاعدلتوزيعالهـطائفيساسس2الاالغاء-ا

عاما.عشربثمانيةخانبالاتسنتحديد-2

النس!بيالتمثيلاعتماد-3

واحدةانتخابيةدائرةلبناناعتبار-،

جديددستورالمصيغةلهذهالثالثةالقاعدة-4

ؤيهالطائفيةتلغىءصريدلستور،دبمقراطىبرلمانيلنظام

جميعمنتاهـ،الغاءالمجتمعمنهايغانياإتي،لسيةالسي

والادارية،والقضائيةوالتضفيذيةلعيةوالتشرالعامةالوظائف

متوازنش"عصريةيةدستورماتم!سسم!يمشئءدستور

والاقتصادي-يالسياسالبلملادتطورتلبيةيعتسخط

"اضيتلفئاتالسياسيةالضماناتافتعطئوالاجتماعي

دلستور.الاخرىالفئاتعنالغبنرفعويتم*حتلجها

التالية:والمبادىءيتفق

اعتبارمنأنطلاو-،العامةالحرياتصيانة-أ

الدستور.ممنيتجزالاجزءاالانسانلحقوقلعاليإالاعلأن

ينحصرلاالعاورةالديمقراطيةادحهـياتهذهءلى،و-دصن

قفطانموالىضعداهبل،منهالتفرجقفموؤ!قوبالوفقور

---،توالمنظمىوالمثهبيةالوطنبةالقوىكلمن

.رةالجماهير

إشعبأاعتبارمنف(اتطلا:العامة،السلطات-ب

فيالذيلبرلانلمأفيءأدضشرمهمةللى-إط،ت.حصرمصدرا

للنوابرمجل!:محللسينمنيتألفانيجباع"قادنس،

قاهـلمونالس،سىعلىالمبالثرالسريالعا.مبالاقشراعينتخب

التيالمباديءءإىمعتكلدالم4نفسىالمجليخسعهعصري

-!مثيلاساسىعلىينتخبللشيوخوءجلسى،ذكرنا

محافطة.كلفيالشبيوخمنعددبمعدلاقليمي

أيةوالماادتشريعيةإوظائفاهيهذهالبرلمانوظائف

يعبهسالتثبالوظيفةقيتعلفيمى،ولكنالمعفادةوا!ب،سية

"--الدوليا!عاهداتاقرارواالدسمتورقيعديلالمضملقة

ووانبنووصعالدإض!يةالمعتقدات"وحماالحربواعلان

سسثاراصيورر!اخوضم،-،وتعديلاتتصخصسيةالاحوال

صؤحيةمنكلهـ-،.نكون،الي!اوالل!بنانىصةا)جمهورية

ال-وابفلمجل-ىالاخرىا،حقولدى،ئرفياما.إدجلسينا

الوظيفة.هذهرلىةمماحقوحده

طرصق؟عنالتنفيذ/"السلطةصلاحياتتقو!ة-ج

صلملأحباتزروتحدألحقولرحضفيالتشريعحقاعطائها

لمإ!ضباسىندعوؤ،نناالجال،وفيهذااجمهوريةارئشى

دستس--ورمنبلأدناحاجاتحسباؤضء،سهيمك-نما

ر-!-ةهوشالجمدستوران-آخامسةافرنسابةجمهور

ائيه،نسسطعلئمايباتقريهطبقلهحسسبدراستناالخامسة

بىالتالي5الاحزابحراعممن'الدولةيحررجهةمنفهو

نكولوءضدما.هائلةقوةالتنفببذيةةالسلطيعطيفانه

التنفيذيةرئيسالسلطةراسينعنيالتنفيذيةالسلطة

لرئشالجمهوريةوب،لنسبة،الوزراءورئيسسالجمهورية

خإصةصلاحياتيعطئانجبوصلاحيا*نهتمززانيجب

لتالي"1بالميادينتتعلق

يأتىوعندصا.الوزراء.سائردونالوزشاءرئشىتعيين-

وؤنش،يتمذلكفانبالتعيينالاخربنالوزراءدور

الوزراءرئشلاقتراح

ئى-"استثطاحالاتفيالش!عبيالاستفتاءالىاللجوء-

المؤسساتتنظيمالى-ؤديالتيالمواضيعحولأصةوخا

ناالرتي!ى!يجدمعاهداتعلئللموافقةاوأمةالعا

ؤقطقوليمسؤيه!ارايهيبديانعليهيجباالشعب

النيابى.المجلسس

له!ضشأرةب!لالامقيديكونغيرانيجبالنوابمجلسىحل-

معينة.صإلات!فيالمجلسودئشىالحكومةرئيس

لجمهوريةادستوران:ءالحكومةلمصلاحياتتحديد-

يمعنماوالاقتباسسدراستهالىندعوالذيالخامس!ة

وظروفظروفضس،معيتناسبماحسبهـولاقباسه

هـ"للسلوسى"ثلاثةدوريميزالسيالسيةحياتنا

الاولوالرئيسىوالحكورو-ةالجمهوريةرفكحى:التنفيذية

.الاولالوزراءرئشىاو

ناد-حبقىالحكوص-صلاحياتبتحديديتعلقفيما

يديرالذيهوالحكومةرئشىاسأصراحةالدستوريمص

البلدسياسةتحددالضي!ي،والحكومةال!مكوميالعمل

الممسئحة.وبالقواتبالادارةذنكاجلمنتعههحوهي

يحددهـ،التسيابالطرقالبرلماناماممسمؤوتةهي-

!لدستورا

4حالواعلانالطواريءحالةاعلانللحكومةيحق-

هـ-نهيالتيأالحربحالةاعلاندونآلعامةالتعبئة

النيابيالمجلسصلاحيات

اجلها!نتعطئمراسيمبموجبالتشريعحقللحكومة-

الاشت.تإعيةالمراسهيمتصبحاناي.المجلسينمنيضاتةو

.متوربالد!رلسءحاملأرسة

الحكوهـ"لرئيسى.الحكومةرئيسصلاحياتتحديد-

الحكومة-اعما.لادارةفيمميزادورايمارسانوحده

النصوصستلكعدامالوظا.ئفاجميعفيالنتعبينحقله

عل-+،يوافقا.نجبوالتيالدستورفيصراحس"عنهس،

رةلرئشىالج!هوروالمشورةادرأيرعطي-يةالح!هوررئيس

ايان.الخاصةالرئيس.إصلاحياتيتعلقما"ؤيخاصة

بهايتمتعالتيالخاصةالصلاحياتبعضلهالذيالرئيس

هـصذها،لستعمالدهيجوزلاالوزاري!يعالتودويئوحده

انهصحبح.رئسسالوزراءرأياخذبعد/الاالصلاحي،ت.

رريمسب-ءيلالىليؤديبالنفا"يةولكنهالستثماريرأي

وهيانتحبتهاضياالجهةامامسمياسيةوليةمىثالجمهؤرية

يحددهااتياتملكمناوسعانتخاريةهيئاتأاوالععب

.اندستور


