12

درا�سات

السنة السابعة  /االربعاء  9 /أيلول  / 2015العــدد 1879
Seventh year / Wednesday / 9 September 2015 / Issue No. 1879

صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

وطن بين وثيقتين

من اجتماعات الحركة الوطنية
حينما قرر التحالف الصهيو-أميركي أن يشتت المقاومة الفلسطينية التي
كانت قد تمركزت في لبنان بعد أحداث أيلول األسود في األردن عام .1970
اشتعلت الحرائق اللبنانية ،حينا ً على أساس أن المسيحي اللبناني خائف
والمسلم اللبناني مغبون ،وحينا ً على قاعدة أن الفلسطينيين يريدون لبنان
وطنا ً بديالً لهم من فلسطين.
لم يكن يعي التحالف الصهيو -أميركي كثيرا ً ماهية القاعدة التي يستند
إليها الحريق اللبناني ،بقدر ما كان يعنيه الحريق بحد ذاته.
إن الحريق المخطط له آنذاك في الوطن الصغير ،كان يستهدف حريق
المقاومة الفلسطينية كهدف أساسي له ،وال بأس إذا ما تمدد هذا الحريق
وأخذ بطريقه االقتصاد واالجتماع والدولة في لبنان ،فكل ذلك مصلحة
استراتيجية للمشروع اليهودي في المنطقة.
المراقب ال��ذي يستعرض مقدمات االشتعال عام  1975ويقارنها مع
مقدمات االشتعال عام  1958وكذلك مع ما بذل التحالف الصهيو-أميركي
منذ أن اشتد عود المقاومة في لبنان من مؤامرات ،يدرك تشابه األساليب
وتشابه الخطاب ،ذلك أن المطبخ واحد والطبّاخ واحد والضحية واحدة.
عام  1958أص ّر األميركي على إحداث االنقالب في الشرق األوسط ،بعد
أن قرر الخروج على مبدأ الرئيس مونرو ،مبدأ االنكفاء بين المحيطين ،وبناء
نموذج الحياة األميركية بعيدا ً من االنخراط في الصراعات الدولية.
في عام  ،1958كان األميركي قد قرر الحلول مكان النفوذ اإلنكليزي في
لبنان ،فأخذ يفتعل األحداث واالغتياالت ،فكان اغتيال الصحافي نسيب
المتني ،وتفجير ترمواي بيروت ،تحضيرا ً لمسرح الدم الذي استمر مدة ستة
أشهر ،وكان بنهايته إسدال الستار على الالعب اإلنكليزي ودخول الالعب
األميركي منذ ذلك الحين إلى خشبة المسرح اللبناني وحتى االساعة .وكل
ذلك جرى على حساب دم اللبنانيين واقتصادهم ومستقبلهم.
لم تمر عشرون سنة على مسرح الدم األول ،حتى قرر التحالف الصهيو-
أميركي إقامة مسرح دم آخر ،مختلف ،سواء لجهة مساحته ،أم مفاعيله،
بحيث ظهر مسرح دم  1958لعبة أوالد أمام مسرح دم .1975
تماما ً كما استبق التحالف الصهيو-أميركي مسرح الدم اللبناني عام
 1958باالغتيال والتفجير ،كذلك فعل مستبقا ً مسرح الدم عام ،1975
حيث تم اغتيال المناضل معروف سعد قبل شهرين تقريبا ً من ان��دالع
ال��ش��رارة .وكذلك تم إع��دام العشرات من الفلسطينيين في عين الرمانة
بتاريخ  13نيسان .1975
وكما حصل قبيل المسرحين السابقين ،كرر التحالف الصهيو-أميركي
األمر أمام المسرح الثالث ،في الرابع عشر من شباط  ،2005حينما كان
اغتيال الرئيس رفيق الحريري إشارة البدء بالهجوم الصهيو-أميركي على
المقاومة وسورية.
وقعت الشرارة الثانية في  13نيسان  ،1975وكان لبنان في ذروة ازدهاره
االقتصادي واالجتماعي ،لبنان الذي ش ّكل آنذاك صيغة معاكسة للصيغة
«اإلسرائيلية» التي تحاول «إسرائيل» تسويقها في العالم ،على قاعدة أنها
الصيغة األسلم لطبيعة التركيب السوسيولوجي لشعوب المنطقة.
منذ أن اندلعت تلك الشرارة في عين الرمانة ،والمحاوالت جارية لحصر
هذه الشرارة ومنعها من أن تتحول إلى حريق شامل.
كانت المحاوالت تنجح على مستوى التكتيك ،ولكن االستراتيجية
المرسومة من قبل التحالف الصهيو-أميركي ،والقاضية بإشعال لبنان
حتى يحترق آخر مقاوم فلسطيني فيه ،مقدّمة لتقديم البلد لقمة سائغة
لـ»إسرائيل» ،ه��ذه االستراتيجية بقيت ق��ادرة على إسقاط التكتيكات
السلمية كافة التي كان يبادر إليها كثيرون من اللبنانيين ،وبالتالي إعادة
إدخال البلد بر ّمته في دوامة النار والدماء والمؤامرة.
لقد كان األميركي ،بشخص هنري كيسنجر ،يلعب دور المايسترو في
عملية االشتعال اللبناني ،فهو ال يريد للنار اللبنانية أن تنطفئ قبل أن
يصبح كل حطب المقاومة الفلسطينية رمادا ً بارداً .ومن أجل هذا الهدف،
كان يجري تشجيع الفريقين اللبنانيين المتخاصمين (الحركة الوطنية
اللبنانية والجبهة الوطنية) على استكمال حربهما .التشجيع الذي كان يتم
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،فتعتبر الحركة الوطنية اللبنانية أن فرصة
تغيير النظام قد دقت ،كما أن الجبهة اللبنانية كانت تعتبر أن لحظة بناء
لبنان ،كما تريد ،قد بدأت أيضاً .وبالتالي فإن الحرب التي ُي َد ْو ِزن كيسنجر
فصولها ،هي حرب حياة أو موت لكلي المشروعين.
هذا الفهم للحرب اللبنانية جعلها تستمر ما يقارب الخمسة عشر عاماً،
في وقت ُق �دّر لدمشق وبعض القيادات اللبنانية ،وعلى رأسها الرئيس
سليمان فرنجية ،التوصل إلى وضع وثيقة تنهي حريق الفتنة وتوقف
حرب «إسرائيل» على لبنان .س ّميت هذه الوثيقة بالوثيقة الدستورية ،وقد
صدرت بتاريخ  14شباط  ،1976أي بعد ما يقارب عشرة أشهر من اندالع
شرارة حرب «إسرائيل» األولى على لبنان بتاريخ  13نيسان .1975
• أك��دت الوثيقة الدستورية على النقاط التالية والتي نوقشت في
دمشق:
 تأكيد العرف القائم بتوزيع الرئاسات الثالث. توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ،ونسبيا ًضمن كل طائفة .وتعديل قانون االنتخابات في ضوء ذلك وبما يضمن تمثيالً
أفضل للمواطنين.
 انتخاب رئيس الوزراء من قبل المجلس النيابي باألكثرية النسبية.ثم يقوم رئيس الوزراء بإجراء المشاورات البرلمانية لتشكيل الوزارة ويتم
وضع الالئحة بأسماء ال��وزراء ،باالتفاق مع رئيس الجمهورية وبعدها
تصدر المراسيم.
 اعتماد أكثرية الثلثين في مجلس النواب إلقرار القضايا المصيرية،وأكثر من  55في المئة النتخاب رئيس الجمهورية في الدورات التي تلي
الدورة األولى.
 وض��ع ن��ص يجعل رئيس الجمهورية ورئ��ي��س ال���وزراء وال���وزراءمسؤولين ،وإنشاء المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
 قيام رئيس ال���وزراء وال���وزراء بقسم يمين دستورية أم��ام رئيسالجمهورية.
 إص��دار جميع المراسيم ومشاريع القوانين باالتفاق بين رئيسالجمهورية ورئيس الوزراء ،ما عدا مرسومي تعيين رئيس الوزراء وقبول
استقالة الوزراء أو إقالتهم .ويتمتع رئيس الوزراء بجميع الصالحيات التي
يمارسها عرفاً.
 تعزيز الالمركزية في العمل اإلداري. إزالة الطائفية واعتماد مبدأ الكفاية مع المحافظة على المساواة فيوظائف الفئة األولى.
 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط واإلنماء من مهماته وضع برنامج الخططاإلنمائية.
 العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة ،من خالل اإلصالح الماليواالقتصادي واالجتماعي.
 تعزيز التعليم العام ،بما يؤدي إلى تعميم التعليم المجاني وإلزاميته،وتطوير البرامج التربوية بما يرسخ الوحدة الوطنية.
 وضع سياسة دفاعية وتعزيز الجيش. -تكريس حرية مسؤولة للصحافة تضمن انسجامها مع سياسة المجتمع،

اجتماع اتفاق الطائف
وتحقيق الوحدة الوطنية وتوطيد عالقات لبنان العربية والدولية.
 تعديل قانون الجنسية.أيضا ً سنورد النص الحرفي للمبادئ العامة العائدة لوثيقة العرف
الوطني ،ص  15من وثيقة الوفاق الوطني حتى الفقرة (ي) من المبادئ.
نص وثيقة االتفاق
أوالً :المبادئ العامة واإلصالحات
المبادئ العامة:
أ -لبنان وطن سيّد ح ّر مستقل ،وطن نهائي لجميع أبنائه ،واحد أرضا ً
وشعبا ً ومؤسسات ،في ح��دوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني
والمعترف بها دولياً.
ب -لبنان عربي الهوية واالنتماء ،هو عضو مؤسس وعامل في جامعة
الدول العربية وملتزم بمواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة
وتجسد
األمم المتحدة وملتزم بميثاقها .وهو عضو في حركة عدم االنحياز
ّ
ال��دول��ة اللبنانية ه��ذه المبادئ في جميع الحقول والمجاالت من دون
استثناء.
ج -لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم على احترام الحريات
العامة ،وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد ،وعلى العدالة االجتماعية
والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو
تفضيل.
د -الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات
الدستورية.
هـ -النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و -النظام االقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز -اإلنماء المتوازن للمناطق ثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً ركن أساسي
من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح -العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خالل اإلصالح المالي
واالقتصادي واالجتماعي.
ط -أرض لبنان أرض واح��دة لكل اللبنانيين .فلكل لبناني الحق في
اإلقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون ،فال فرز للشعب
على أساس أي انتماء كان .وال تجزءة وال تقسيم وال توطين.
ي -ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
لنقارب النص في الوثيقتين لنرى ما إذا كانت وثيقة الوفاق الوطني
متقدمة على الوثيقة الدستورية حتى تستأهل وثيقة الوفاق الوطني أن
يدفع اللبنانيون من دمهم واقتصادهم وحياتهم على مدى أربع عشرة سنة
ونيّف.
أكدت الوثيقة الدستورية في البند األول منها:
أوالً :تأكيد العرف القائم بتوزيع الرئاسات الثالث.
وهذا ما جرى العمل به بعد توقيع وثيقة الوفاق الوطني بتوزيع
الرئاسات الثالث على الطوائف :المارونية والسنية والشيعية ،تطبيقا ً
للفقرة (أ) من البند (ز) من باب اإلصالحات السياسية.
نصت الوثيقة الدستورية على توزيع المقاعد النيابية بالتساوي
ثانياًّ :
بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا ً ضمن كل طائفة.
نصت وثيقة الوفاق الوطني في البند السادس من باب اإلصالحات
فيما ّ
السياسية بحسب التالي« :إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب
خارج القيد الطائفي تو ّزع المقاعد النيابية وفقا ً للقواعد التالية:
أ -بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب -نسبيا ً بين طوائف كل من الفئتين.
ج -نسبيا ً بين المناطق.
نصت عليه الوثيقة
ما
يتجاوز
الوطني
الوفاق
وثيقة
هل من جديد قدمته
ّ
الدستورية في شأن االنتخابات والتمثيل النيابي؟
ثالثاً :تنص الوثيقة الدستورية في بندها الثالث على« :انتخاب رئيس
الوزراء من قبل المجلس النيابي باألكثرية النسبية ،ثم يقوم رئيس الوزراء
بإجراء المشاورات البرلمانية لتشكيل الوزارة ،ويتم وضع الالئحة بأسماء
الوزراء باالتفاق مع رئيس الجمهورية وبعدها تصدر المراسيم».
في المقابل ،ينص البند ( )6من باب فصل صالحيات رئيس الجمهورية
بتسمية رئيس الحكومة« :يس ّمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع
رئيس مجلس النواب استنادا ً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا ً
على نتائجها».
إن الفارق بين النصين هو ف��ارق شكلي ،فالنص األول ،نص الوثيقة
الدستورية ،يقول بانتخاب رئيس ال���وزراء من قبل المجلس النيابي،
أما النص الثاني فيقول بتسمية رئيس الحكومة المكلف ...استنادا ً إلى
استشارات نيابية.»...
أليست االستشارات النيابية التي تجرى مع رئيس الجمهورية هي
بمثابة انتخاب من النواب ،طالما هي ملزمة لرئيس الجمهورية .فما هو
الفرق الجوهري بين النصين.
رابعاً :ينص البند الرابع من الوثيقة الدستورية على« :اعتماد أكثرية
الثلثين في مجلس النواب إلقرار القضايا المصيرية ،وأكثر من  55في المئة

بوسطة عين الرمانة
النتخاب رئيس الجمهورية في الدورات التي تلي الدورة األولى».
في المقابل تنص المادة  49من دستور الطائف أن «رئيس الجمهورية
ينتخب باالقتراع السري بغالبية الثلثين في مجلس النواب في الدورة
األولى ،ويُكتفى بالغالبية المطلقة ( 51في المئة) في دورات االقتراع التي
تلي.»...
لقد تقدّمت الوثيقة الدستورية على وثيقة الوفاق الوطني في موضوع
النسبة المطلوبة النتخاب رئيس الجمهورية .فهي ،وإن أكدت على نسبة
الثلثين ،في الدورة األولى ،فإنها أكدت أيضا ً على نسبة  55في المئة في
الدورات التي تلي ،وهذا انسجام مع أهمية موقع رئيس الجمهورية ،يصب
في تعزيز صالحيات وهيبة الرئيس.
خامساً :ينص البند الخامس من الوثيقة الدستورية على« :وضع نص
يجعل رئيس الجمهورية ورئيس ال��وزراء وال��وزراء مسؤولين ،وإنشاء
المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
فيما تنص المدة ( )80من دستور الطائف« :يتألف المجلس األعلى،
ومهمته محاكمة الرؤساء وال���وزراء ،من سبعة ن��واب ينتخبهم مجلس
النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتب ًة حسب درجات التسلسل
القضائي.»...
إن نص المادة ثمانين مطابق للبند الخامس من الوثيقة الدستورية ولم
يقدّم أي جديد عليه ،سوى آليات تعيين أعضاء المجلس األعلى.
سادساً :أما البند السادس من الوثيقة الدستورية فينص على« :قيام
رئيس الوزراء والوزراء بقسم يمين دستورية أمام رئيس الجمهورية .في
المقابل ال نرى نصا ً موازيا ً لهذا النص ،وهو ما يثير االستغراب ،ذلك أن
الدستور اللبناني في المادة ( )50ينص على ما يلي« :عندما يقبض رئيس
الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين اإلخالص
لألمة والدستور.»...
المستغرب في األمر ،أنه إذا كان رأس هرم الدولة يوجب عليه الدستور
أن يحلف اإلخالص لألمة والوطن ،فلماذا لم يلزم دستور الطائف رئيس
الحكومة والوزراء بحلف اليمين ذاتها أمام رئيس الجمهورية؟
من هنا نرى ،وبموضوعية ،أن الوثيقة الدستورية كانت أكثر توازنا ً
ومنطقية من وثيقة ال��وف��اق الوطني ودس��ت��ور الطائف في ه��ذه النقطة
تحديداً.
سابعاً :تشير الوثيقة الدستورية في بندها السابع إلى« :إصدار جميع
القوانين ومشاريع القوانين باالتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء،
ما عدا مرسومي تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالة الوزراء أو إقالتهم،
ويتمتع رئيس الوزراء بجميع الصالحيات التي يمارسها عرفاً».
في المقابل ،فإننا نقف عند عدد من النصوص ك ّرستها وثيقة الوفاق
الوطني ودستور الطائف ال تختلف عن مضمون ما أشار إليه البند السابع
أعاله.
فالمادة ( )54من دستور الطائف تقول« :مقررات رئيس الجمهورية
يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء
المختصون ما خال مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة
الحكومة واعتبارها مستقيلة».
وقد أضاف نص الوثيقة الدستورية (البند السابع) ما هو إضافة جوهرية
تتعلق باعتبار ما كان يمارسه رئيس الحكومة عرفاً ،أصبح دستورياً .وهذا
نوع من الحرص من قبل واضعي الوثيقة على التوازن في الصالحيات.
ثامناً :تشير الوثيقة الدستورية في بندها الثامن إلى« :تعزيز الالمركزية
في العمل اإلداري».
وكذلك ما تلحظه وثيقة الوفاق الوطني في بند اإلصالحات اإلداري��ة
(الالمركزية اإلدارية) البند الثاث والرابع منها ،حيث تنص في البند الثالث
على إعادة النظر في التقسيم اإلداري بما يؤمن االنصهار الوطني وضمان
الحفاظ على العيش المشترك ...وفي البند الرابع منها تنص على اعتماد
الالمركزية اإلداري��ة الموسعة على مستوى الوحدات اإلداري��ة الصغرى
(القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يترأسه القائمقام
تأمينا ً للمشاركة المحلية.
واضح أن نص وثيقة الوفاق الوطني يحمل ذات روحية نص الوثيقة
الدستورية وإن كان قد ذهب إلى التفصيل والتحديد في هذا الشأن.
تاسعاً :لقد نص البند التاسع من الوثيقة الدستورية على« :إزالة الطائفية
واعتماد مبدأ الكفاءة مع المحافظة على المساواة في وظائف الفئة األولى.
وفي المقابل نص البند (ز) من باب اإلصالحات السياسية على أن:
«إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقضي العمل على تحقيقه
وفق خطة مرحلية.»...
المالحظ هو ،أن نص الوثيقة الدستورية متقدم على نص وثيقة الوفاق
الوطني في موضوع الطائفية ،ففي وقت يشير نص الوثيقة الدستورية إلى
إلغاء الطائفية بشكل مطلق ،يؤكد نص وثيقة الوفاق الوطني إلغاء الطائفية
السياسية ،وال يشير سلبا ً أم إيجابا ً إلى غيرها من أنواع الطائفية.
لكأن خمس عشرة سنة من القتال كانت كافية لجعلنا نتراجع في مواجهة
الطائفية بدال ً من أن نتقدّم في هذا المجال.
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ُس َّجل لنص وثيقة الوفاق الوطني في هذا المجال أنه وضع آلية محددة
ي َ
إللغاء الطائفية السياسية.
عاشراً :ينص البند العاشر من الوثيقة الدستورية على« :إنشاء مجلس
أعلى للتخطيط واإلنماء ،مهمته وضع برنامج الخطط اإلنمائية».
نصت وثيقة الوفاق الوطني في البند (د) من ب��اب اإلصالحات
لقد ّ
السياسية على ض��رورة «إنشاء مجلس اقتصادي في صياغة السياسة
االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية ل��ل��دول��ة وذل���ك ع��ن ط��ري��ق تقديم المشورة
واالقتراحات».
لم يتغيّر شيء في موضوع التنمية سواء على مستوى النص األول أو
النص الثاني.
نصت الوثيقة الدستورية في بندها الحادي عشر على:
حادي عشرّ :
«العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة ،من خالل اإلص�لاح المالي
واالقتصادي واالجتماعي».
في وقت و ّزع��ت الوثيقة الدستورية الشأن االقتصادي – االجتماعي
واإلصالح المالي على بندين ،نظرا ً إلى أهمية ذلك في قيام الدولة العادلة،
فقد اكتفت وثيقة الوفاق الوطني بدمج األمرين في الفقرة (د) من باب
اإلصالحات والتي أشرنا إليها أعاله.
نصت الوثيقة في بندها الثاني عشر على« :تعزيز التعليم
ثاني عشرّ :
العام ،ما يؤدي إلى تعميم التعليم المجاني وإلزاميّته وتطوير البرامج
التربوية بما يرسخ الوحدة الوطنية».
في المقابل ،نشد البند (هـ) من باب اإلصالحات في وثيقة الوفاق الوطني
على األهداف ذاتها مع إشارة الفتة لتعزيز القطاع الخاص.
ثالث عشر :تشير الوثيقة الدستورية إلى« :وضع سياسة دفاعية وتعزيز
الجيش».
في المقابل ،أشارت وثيقة الوفاق الوطني إلى الموضوع ذاته في القسم
الثاني من الوثيقة ،فأشارت في البند ( )2إلى تعزيز قوى األمن الداخلي،
وفي البند ( )3إلى تعزيز القوات المسلحة.
النصين أنه في وقت وضعت الوثيقة الدستورية
ويبدو من خالل عرض
ّ
العناوين ،قامت وثيقة الوفاق إلى وضع العناوين ذاتها مع بعض التفاصيل
واآلليات.
رابع عشر :تقول الوثيقة الدستورية في بندها الرابع عشر« :تكريس
حرية مسؤولة للصحافة تضمن انسجامها مع سياسة المجتمع وتحقيق
الوحدة الوطنية وتوطيد عالقات لبنان العربية والدولية».
األم��ر ال��ذي أش��ارت إليه وثيقة الوفاق الوطني في البند ( )9من باب
تنص« :إع��ادة تنظيم جميع وسائل
اإلصالحات المتعلق باإلعالم ،حيث
ّ
اإلعالم في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات
الوقائية وإنهاء الحرب».
إن النصيّن يكادان يتطابقان في الشأن اإلعالمي .أما ما يتعلق بتوطيد
عالقات لبنان العربية والدولية فقد أشارت إليه أيضا ً وثيقة الوفاق الوطني
في القسم الرابع منها والمتعلق بالعالقات اللبنانية – السورية ،واستطراداً،
جميع الدول العربية.
لقد عمدنا إلى نشر النصوص الرسمية لكلتي الوثيقتين ،لنبيّن أن الوثيقة
الدستورية لم تكن تختلف من حيث الجوهر عن وثيقة الوفاق الوطني ،وأن
رفضها ،في حينه ،ش ّكل انتكاسة أصابت الدولة والشعب في لبنان ،ذلك أن
الوثيقة كانت قد صدرت بعد عشرة أشهر على بداية الحوادث ،في وقت لم
تكن مفاعيل الفتنة قد فعلت فعلها بعد ،ليس على المستوى األمني فحسب،
بل على المستويات االقتصادية واالجتماعية والمالية...
السؤال ،طالما أن وثيقة الوفاق الوطني ال تختلف بالجوهر عن الوثيقة
الدستورية ،فلماذا ما كان مقبوال ً بعد  15سنة لم يكن مقبوال ً قبل  15سنة.
لقد ضاع الوطن بين إص��رار التحالف الصهيو-أميركي على استمرار
الحريق ليلتهم المقاومة الفلسطينية بالكامل ،وأيضا ً ليقضي على مق ّومات
الدولة لمصلحة «إس��رائ��ي��ل» ،وبين طموحات كل من الحركة الوطنية
اللبنانية والجبهة اللبنانية لتحقيق برامجهما .وبالتالي فقد وجد لبنان
نفسه في العام  1989مضطرا ً إلى القبول بما كان قد رفضه بعض سياسيّيه
قبل  15سنة ،مضافا ً إليه مئتا ألف قتيل وأربعمئة ألف جريح وأربعة آالف
مهجر في وطنه ودولة ُمخلعة ...واجتياحان
مفقود ،واقتصاد مد َّمر وشعب
ّ
م ّزقا ما تبقى من نسيجه االجتماعي واحتالل ألجزاء من أراضيه ،بقيَت تحت
االحتالل حتى عام .2000
إن دراستنا المقارنة هذه ،إنما أردنا منها أن تضيف إلى المنطق الذي
نأخذ به ،والذي يقول ،إن النار التي تشعلها الصهيونية تحت شعارات
ومسميات ،عبر االغتيال واإلعالم والتحريض المذهبي ،هو عينه ما فعلته
قبل أن تبدأ حربها علينا عام  ،1975وهو ذاته ما تفعله اآلن إلحراق المقاومة
في لبنان.
لو أن السياسيين الذين رفضوا الوثيقة الدستورية في حينه وأخذوا
بالمنطق القائل ،إن إطفاء النار التي أشعلها التحالف الصهيو-أميركي هو
خير دفاع عن المقاومة ولبنان والعرب ،النار التي أحرقت الجميع من دون
استثناء .حيث لم يكن هناك اجتياح وال تهجير وال دمار ،بل لبنان مزدهر
مشعّ قوي ،هل كان لبنان في واقعه اليوم؟!
بين الوثيقة األولى المرفوضة والوثيقة الثانية المفروضة ،غرق لبنان
بهذا الويل المتكدّس فوق شعبه ،والذي ال رؤية واضحة لكيفية الخروج
منه.
فهل نتعلّم ،وهل ن��درك أن ما يثار اليوم بعد جريمة اغتيال الرئيس
الحريري ،ومهزلة المحكمة الدولية ،هو استمرار الشتعال نار يهودية تحرق
في المذاهب والطوائف ،وبالتالي ،تنخر في عظم البلد!
أليس من الحكمة الوطنية أن ندرك أن الشعارات التي أغدقها المنتج
الصهيو-أميركي لتوجيه شعوبنا نحو الذبح المتبادل ،الذي عشناه في
الصومال وليبيا والعراق وسورية واليمن ...والذي يريدونه أن يحدث في
لبنان ...هي الشعارات عينها بمصطلحات أخرى عرفناها في الحرب األهلية
عام .1975
كيف نقبل بما رفضنا ،ويصبح ما رفضناه مطلباً ،كيف يبنى وطن على
أسس هذه الكيفية السياسية ،الكيفية التي غيرت وجه لبنان وديمغرافية
سكانه ،وهدمت اقتصاده وش ّردت شعبه.
َق ِبلنا حتى ال نالمس الصفر ،بعد أن ُدفِعنا من المنزلة المئة إال قليالً إليه،
وها نحن حتى اللحظة ،ندور حول هذا الصفر بغثيانٍ قاتل.
كيف يصبح ال ُمنقذ المرفوض مفروضا ً لإلنقاذ؟!
سؤال مطروح أمام الشباب اللبناني ،علّنا َنخرج عبره بعبر ٍة ودرس
يَقينا مستقبالً ما اكتوينا به ماضياً.

