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العنوان
ليس المقصود ھنا اإلنقالب العسكري أو السياسي على نظام قائم  ،بل اإلنقالب
الفكري على مفاھيم وقيم سائدة ،ھي بالحقيقة أصالً منقلبة على الحقيقة ،ال سيّما تلك
المفاھيم التي تش ّكل المنطلق المنھجي في مقاربة المواضيع اإلنسانيّة واإلجتماعيّة
والسياسيّة.
لطالما استدعى المنطق الموضوعي أن يسير صاحب القضيّة في تسلسل زمني
إليضاح حجّ ته النقاشيّة .فھذا ھو المنھج الفكري المعتمد في كا ّفة حقول المعرفة ،من
العلوم الوضعيّة إلى النظريّة واإلنسانيّة.
ونحن ،رافعي علم القض ّية اللبنان ّية – ھوي ًّة وقومي ًّة وحضارة ومؤسسات ،لطالما
بدأنا ،في سبيل شرح أفكارنا ،من
ماض سحيق .يبدأ مع الجذور األولى للبشريّة ،ويمرّ
ٍ
بكافة الحقبات القبتاريخيّة 1والتاريخيّة ،ويتو ّقف عند أبرز المحطات ،إنجازات عظيمة
كانت ،أم إخفاقات وعصور انحطاط.
فن ّتھم بالوقوف عند أمجاد ولّت.
وحين نمرّ بتحليل الحاضر ،على أحداث دوليّة وإقليميّة ومحلّية ،بعين مجرّ دة
موضوع ّية ،تنتقد األمر الواقع وترفضه ،نجابه بذھنيّات من نوعين :ذھنيّة الخضوع،
واإلستسالم ،وفقدان األمل ،وذھنيّة التبعيّة التي ترفض اإلعتراف بخطأ الزعيم ،ال بل
تبرّ ر له الجرم ،وتغفر له الخطايا – دون الح ّد األدنى من المنطق للتبرير ،ودون الحد
األدنى من القدرة والصالحيّة للغفران.
فك ّل تبرير لفعل أو لحدث ،ال يثبت – على األق ّل – النيّة وراءه من أجل الخير
ٌ
ساقط حكما ً.
العام،
وك ّل غفران ،ال يتم ّتع صاحبه بصالحيّة المحاسبة ،ال قيمة له على اإلطالق.
أما عندما نتح ّدث عن طموح ورؤيا بعيدة النظر ،تتطلّع إلى أبعد ما يراه فاقدي
األمل والغارقين في صغائر اليوميّات ،نصبح أمام ھؤالء الخاضعين أصحاب أحالم
مستحيلة.
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"القبتاريخ" عبارة تقنيّة للمؤرخة مي المر ،تد ّل على حقبات ما قبل التدوين
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لكن واثق الخطوة يمشي ملكاً ،ح ّتى ولو في وادي ظالل الموت.
إذا كانت اليوم ،المفاھيم والمبادئ في انقالب ،فالسرقة شطارة ،ومخالفة القانون
والھروب من العقاب نجاح ،والقتل بطولة ،والفوضى منھج ...فلنحاول ،ولو لمرّ ة ،مداواة
الداء بالداء.
ال نعني اإلستسالم والسير مع التيّار ،أبداً! بل المقصود ھنا ،مخاطبة "الطفل" بلغة
يفھمھا.
أما الطفل ھنا ،فاللبناني المنقلب المفاھيم والمبادئ ،الذي ال يرى أبعد من يوم غد.
وأما اللغة ،فھي السير بالمقلوب – اإلنطالق من الحاضر وسطحيّاته ،ما ھو ملموس
ومفھوم ،لمحاولة الوصول إلى صلب الحقيقة.
تجدر اإلشارة ھنا ،إلى أن ھذه المحاولة ،ال تأتي ّإال:
 من باب الحرص على اإلنطالق من قاعدة مشتركة ومنظورة للنقاش،مع من ال يتم ّتع بمعرفة عميقة بالتاريخ والجغرافيا والعلوم اإلنسانيّة،
بل مع المواطن الذي ال يستقي إال من ما يدور حوله اليوم.
 في سبيل الواجب التبشيري بالھويّة اللبنانيّة ،الذي يش ّكل نقطةمحوريّة من حركة فكر ّية نھضويّة.
ھذا ما ھو مقصود باإلنقالب :اإلنطالق من الثمرة نحو الجذور – فالمنطق السليم
يستقيم في كا ّفة اإلتجاھات.
وعذراً من القارئ.
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بين الفكرة والحقيقة

مقدّمة:

يجب التفريق ،بين الفكرة والحقيقة ،حيث قد يبدو للبعض أنّ ال عالقة بين
المفھومين ،وأن الفرق بينھما بديھيّ  .لك ّنھما مرتبطان بشكل وثيق ،إذ أنّ من ي ّدعي إمتالك
الحقيقة موجود في ك ّل حزب وطرف سياسي ،كسيف مسلّط على أي نتيجة مرجوّ ة من
حوار ونقاش بناء .فال نرى إال طاوالت حوار عقيمة ،وقوى سياسيّة ال تزيح عن
"ثوابتھا" – ولع ّل المصالح الخاصة ھي الثابت الوحيد لديھم أجمعين.
الفكرة ،بالمبدأ ،تنطلق من ذاكرة تقرأ فترة معيّنة من الماضي ،تستنبط منھا
أمرين:
 -1القدرة ) (potentialتستشفّ من إنجازات الماضي ،فما تح ّقق سابقاً ،يمكنه
تحقيقه مج ّدداً.
 -2المعرفة ،تبنى من التجارب واإلخفاقات الماضية ،كي ال تتكرّ ر األخطاء.
وتمت ّد الفكرة ،عبر الحاضر ،لترسم أھدافا ً في مدى منظور في المستقبل ،يطمح
الوصول إليھا وتحقيقھا.
لكنّ الذاكرة ال تطال الماضي كلّه ،واألھداف أيضا ً قد ال تكون على قدر الطموح.
نلحظ مثالً ،قوى سياسيّة ،تبنى أفكارھا من قراءة للتاريخ ،ال تعود ألكثر من
قرون مضت )تأسيس دولة لبنان الجديد مثالً ،أو عھود المتصرّ فيّة ،أو الفتح العربي ،أو
اإلحتالل الروماني ،(...وال تلحظ أنّ ما تقرأه في التاريخ ،ال يش ّكل إال جزئيّة ضغيرة من
حقيقة تاريخيّة تمت ّد على آالف السنين.
كما نلحظ مشاريع سياسيّة ،ال يتع ّدى طموحھا أكثر من محاوالت للتخفيف من
ح ّدة األزمات وتأجيل اإلنھيارات ،بدل المعالجات الجذريّة والنھضويّة.
الفكرة:
الماضي

الذاكرة

الحاضر

الحقيقة:
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الطموح

المستقبل

أما العوامل التي تفرض ھذا القصور ،فھي ،في حال الذاكرة ،عدم المعرفة وجھل
الماضي ،وفي حال الطموح ،خضوع لألمر الواقع وغياب األمل.
لكنّ ما ال يحمل الجدل ،ھو التالي:
كلّما امت ّد حقل الذاكرة في الماضي ،كلّما تم ّتعت الفكرة بصالبة أكبر من حيث
المعرفة وتم ّكنت من رسم أھداف وطموحات أوسع .ويبقى الحاضر ھو النقطة المحوريّة
التي يُنطلق منھا باإلتجاھين.
بدالً من الغوص في الماضي ،أو الطير على أجنحة الطموحات الحالمة ،سنسير،
ھذه المرّ ة ،في مقاربتنا للشؤون السياسيّة ،إنطالقا ً من حاضر ،يراه العقل يوم ّياً ،مھما كان
مدى ذاكرته عميقاً ،أو مدى طموحاته واسعا ً...
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حول شؤون دوليّة
أوالً:
ّ

لبنان والعالم

بين األزمات اإلقتصادية التي تعاني منھا أوروبا والواليات المتحدة األميريكية،
وما يترافق معھا من وعي شعبي أدرك أھميّة إعطاء األوليّة للوطن قبل المحيط ،في
بوادر عودة فكريّة للرأي العام إلى اإلنتماء الوطني والقومي لألمّة ...وبين التحرّ كات
الشعبيّة المناھضة لألنظمة الحاكمة في دول شمال أفريقيا والشرق األوسط ،وما يستتبعھا
من إھتمام دولي وإقليمي من قبل دول ومنظمات شعبيّة سياسيّة وإجتماعيّة ودينيّة تسارع
إلى إتخاذ المواقف المتضامنة والداعمة والفاعلة ھنا وھناك ...وفي ظ ّل قصور الجھود
الدوليّة عن معالجة قضايا العصر )وأھداف األلفيّة اإلنمائية والتربويّة والبيئيّة والصحيّة
التي وضعتھا األمم المتحدة( ...يلحظ تراجع األضواء عن ھذه القضايا ،ال سيّما إنتاج
الطاقة عبر تكنولوجيات المصادر المتج ّددة ،واإلنتقال التدريجي والسريع نحو إنماء
مستدام وبيئي.
بالرغم من كون مؤشرات التغيير المناخي تنبئ بأزمة عالميّة تمسّ البشريّة
بأسرھا ،مما يستدعي وضع ھذه القضيّة على رأس األولويّات ،باإلضافة إلى ضرورة
محاربة الفقر والمرض ،ودعم حقوق اإلنسان – ال سيّما حقوق الطفل والمرأة في العالم
الثالث ...نرى المصالح اآلنية اإلقتصادية والسياسية واألمنيّة ،على أھمّيتھا ،تحجب
الضوء عن أخطار تھ ّدد العالم على المديين المتوسّط والبعيد.
قد ال يكون للبنان الدور الفاعل في ھذه القضايا ،بالنسبة لحجم إقتصاده
وجغرافيّته ،لكنّ ذلك ال يعفيه من إستثمار طاقاته الفكريّة والبشريّة .لطالما لعب لبنان
دوراً عالم ّيا ً يفوق حجمه الواقعي ،مثبتا ً أنّ القدرة على اإلنجاز واإلبداع ھي حقا ً في
النوعيّة ،وليس في الكميّة ،وھذا ما يمكن استشفافه من الماضي – ال بكا ًء على األطالل،
وال وقوفا ً عند أمجا ٍد غابرة ،بل إثباتا ً موضوع ّيا ً للقدرة الكامنة في ھذا الوطن الصغير،
كطاق ٍة جبّارة كامنة بين الروابط ) (bondsفي الذرّ ة ،تنتظر من يحرّ رھا.
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فلبنان التاريخي ،بنى لإلنسان قصوراً ،وبنى للله معابدا.
إ ّنه أمّة ب ّناءة – بل ٌد معمار.
عمّر في البحر ،فبنى السفن واكتشف العالم وتواصل مع قبائل األقوام .وال تزال
2
ّ
محط إھتمام األركيولوجيين.
اآلثار الفينيقيّة في األميريكيّتين
عمّر في األرض ،فحرث وزرع وأتقن لعبة البيئة والمناخ ،وعلّمھا لبوادي
الغرباء ،فأعطاھم ذلك اإلستقرار األكبر ،البذرة األولى للحضارة التي زرعھا قدموس
أينما ّ
حطط قدمه في رحلة بحثه عن أخته أوروب.
عمّر في الجو ،فارتفعت أعمدة المعابد ،وعلّم الھندسة والعمارة لشعوب لم تكن
تعرف أن تنصب أكثر من خيمة ،وسمّى المدن والقارّ ات على أسماء عظمائه.
عمّر في المادة ،وب ّشر عن الطاقة الكامنة في الذرّ ة يوم كان البشريّ ال يدرك إال
3
ما يستطيع أن يراه.
عمّر في العقل ،ونشر أبجديّته التي ال تزال قائمة حتى اليوم.
عمّر في الجسم ،وكان الطبّ رمزه رمز ذلك األشمون ،4وال يزال حتى اليوم.
عمّر في الحق ،وكان أوّ ل من أرسى مبادئ العدالة والديمقراطيّة ،بين جامعة
بيروت وحكم قرطاجة.
عمّر في األخالق ،فأشرقت فلسفته الرواقيّة عھود اإلمبراطوريات ،فكان زينون
معلّم معلّمي كرسي األباطرة الرومان ،ذلك العرش الذي جلسه إثنا عشرة لبناني.
آثار فينيقيّة مكتشفة في ماساتشوستس ،وآثار أخرى في البتراغواي تش ّكل دليالً أركيولوج ّيا ً أن الفينيقيين كانوا أول
من إكتشف "العالم الجديد" .راجع " "America B.C.لـ .B. Fell
3
موخوس الصيدوني كان أول من وضع فرضيّة ذريّة ،في القرن الثالث عشر قبل الميالد.
4
أشمون إله الطب الفينيقي ،رمزه األفعى الملتفّة حول الكأس – رمز مھنة الصيدلة
2
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عمّر في العلم ،فكتب لغته – لغة الرياضيات على عاموديھا فيتاغور وإقليد.
عمّر في اإلقتصاد ،فبنى إمبراطوريّة سيفھا التجارة ،ال المعدن المسنون.
عمّر في البال ،فأعطى الفنّ لونه ولحنه ،وأعطى الشعر حرفه وكلمته ،وأعطى
الحريّة تراجيديات ومآسي وبطوالت تتغ ّنى بھا ،وترفعھا – كقيمة إنسانيّة – إلى جانب
تلك القيمة اإللھيّة العظمى :المحبّة.
ھ ْل ما زلنا ،كلبنانيين ،نملك ھذه القدرة على البناء؟ ھل يمكن أن تكون يد
المعماريّ اللبناني قد ھرمت وكلّت ،فك ّفت عن اإلبداع؟
كال ،وألف ّ
ّ
كال!
ھا ھو لبنان ،بعد آالف من السنين ،ال يزال فت ّيا ً.
ھا ھو يسبق شرقه إلى الطباعة.
ھا ھو بين جبابرة الدول الحديثة ،يؤسّس في األمم المتحدة وجامعة الدول العربيّة.
ھا ھو يصيغ شرعة حقوق اإلنسان ،ويب ّشرھا في شرق غارق في قرونه
الوسطى.
ھا ھو اللبناني ،له قد ٌم في ك ّل أرض ،وله فيھا يداً تبدِع فنوناً ،ويداً تبنى بروجاً،
ويداً تحكم بلداناً ،وأيادي...
إذن القدرة على اإلنجاز موجودة! كانت ،ولم تزل ،وستبقى موجودة .ولكن أين
اإلنجاز؟ سؤال مطروح على من ُتسند إلى عاتقه مھمّة إدارة ھذه القدرة :السلطة السياسيّة
المؤتمنة على إدارة شؤون المجتمع...
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ثانيا ً:

النظام العالمي

بعد تجارب الحروب العالميّة التي تتالت في العصر الحديث ،وأدت إلى تشكيل
نظام عالمي من الدول ،تتفاعل فيما بينھا على صعد ثالث:
 عالقات ثنائيّة ،بين دولتين عالقات تك ّتليّة ،في إتحادات وجامعات ومجالس متخصصة وعامةمتعددة الدول )اإلتحاد األوروبي ،جامعة الدول العربيّة ،حلف شمال
األطلسي(...،
 عالقات شاملة من خالل األمم المتحدةلم يستطع ھذا النظام التخفيف من الصراعات والحروب ،ال بل استمرّ ت وكأن
عصر اإلستعمار وتصارع اإلمبراطوريّات لم ينته – وكأنّ الحرب ھي السمة الثابتة
للتفاعل البشري.
يبدو أن الخلل الذي يعاني منه النظام العالمي ،ظرفي ،يختلف بين إمبراطوريّة
وأخرى ،أو بين دولة وأخرى ،بحسب الظروف واألوضاع التي تعيشھا .ولكن ،لك ّل
ظاھرة ثابتة ،سبب ثابت  -ال ظرفي.
إن بحثنا عنه ،نجد أنّ النظامين ،ما سندعوه بالنظام الدولي )أي تفاعل الدول(
القائم ،ونظام اإلمبراطوريات )عصور اإلستعمار( ،فشال في تثبيت شكل الوحدة التفاعليّة
)دولة -إمبراطوريّة(.
ّ
يغطي شعوب وحضارات عديدة تحت حكم
فاإلمبراطوريّة ،بتعريفھا ،ھي كيان
واحد.
أما الدولة ،فما أكثر الدول الظرفيّة التي ال تتم ّتع بأسس حضاريّة كيانيّة ،بل نراھا
تنشأ وتتفكك وتزول مع تب ّدل الظروف التي أدت إلى إنشائھا.
ربّما تجدر محاولة البحث عن توازن جديد ،يح ّدد أسسا ً غير ظرفيّة لوحدات
التفاعل في نظام عالمي ،مبنيّة على مفھوم "األمّة الحضاريّة" للدولة – دون أي توسّع
إستعماري ،دون أي تف ّكك ظرفي ،ودون أي نعت أو صفة أو ھويّة مفروضة.
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فاإلتحاد األوروبي المتھاوي مثالً ،لن يصمد ،كما لم يصمد سابقا ً في القرون
الوسطى ،وفي عصور اإلمبراطوريّات ،وجميع المحاوالت التاريخيّة لتذويب أمم وشعوب
أوروبا في بوتقة واحدة .كما لن يصمد أي إتحاد أو جامعة أخرى ،تحمل ذات نوايا
وأھداف التذويب والضم لشعوب وأمم متعددة.
كما أن محاوالت تقسيم أمم ،قد تنجح تحت ظروف معيّنة ،لك ّنھا سرعان ما تعود
إلى كيانيتھا األساسيّة مع زوال ھذه الظروف .وعلى سبيل المثال ،يتوقّع البعض إعادة
توحيد كوريا ،مثلما توحدت ألمانيا بعد سقوط جدار برلين ،وذلك بعد زوال ظروف الحكم
القائمة – وھي حتما ً إلى زوال.
األمم الحضاريّة ثابت تاريخي-جغرافي-إنساني ،ال يزول ،ووجودھا كان وال
يزال دائم اإلستمرار ،وال يمكن تذويبھا أو تقسيمھا.
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حول شؤون إقليميّة
بعد عصر تشكيل الدول وتثبيت القوميّات في القرن الماضي ،كان ال ب ّد أن تبدأ
الخطوة الطبيعيّة التالية في نشوء وتتطوّ ر المجتمعات ،لشعوب أفريقيا والشرق األوسط.
ومن الطبيعي أن تأتي التحرّ كات الشعبية اإلنتفاضية والتحررية والثوريّة في ثوب
النسيج اإلجتماعي األكثر احتضانا ً لحاجات المجتمع التي أھملتھا أنظمتھا السابقة .ويجب
النظر إلى الطابع اإلسالمي للتحرّ كات الھادفة إلى الدمقراطيّة من منظور إيجابي ،كون
الجمعيّات التي لعبت األدوار اإلنمائية والثقافية والتربوية والصحية في المجتمعات كانت
بمعظمھا جمعيات دينيّة وإسالميّة ربحت والء الشعوب بجدارة في ظ ّل ظلم األنظمة،
وفسادھا ،وتغليب مصالح حكامھا على حساب مصالح مواطنيھا.
كذلك من الطبيعي ،أن تحظى كل ھذه التحرّ كات ،بإھتمام دول مجاورة ودول
ّ
التدخل بشكل من األشكال ،دعما ً أو
عظمى ،لك ّل منھا مصالح تستدعي منھا محاولة
ً
مناھضة أو حياد...
بنا ًء عليه ،وانطالقا ً من مبدأ أولويّة القضايا اللبنانيّة الداخليّة ،تكون سياسة الحياد
التي تتبّعھا الحكومة اللبنانيّة الحاليّة تحت شعار "النأي بالنفس" تجاه ما يجري في سوريا،
ھي الخيار األسلم – ال بل ھي الخيار الذي ننادي باتخاذه تجاه كا ّفة القضايا اإلقليميّة ،كي
ال يستمرّ اللبنانيّون في دفع ثمن صراعات الغرباء.
قد ال يكون للبنان اليوم القدرة التأثيرية المباشرة على فرض أي خيار على أي
طرف خارجي ،ال بل ال يكاد للبنان القدرة على تحصين ذاته من تداعيات ھذه الحركات
اإلقليميّة ،إال أن من الضرورة التأكيد على النقاط التالية:
أوالً:

إنّ القوى السياسيّة التي تنتقد الخيار الحكومي باتباع سياسة الحياد حيال
األحداث السوريّة ،ال يخفى على أحد المنطلقات والمصالح التي تقف
خلف ھذه المواقف ،وال فائدة من الدخول أكثر في تفاصيل السجاالت
القائمة بين القوى السياسيّة التي تعلن دعمھا لسوريا نظاما ً أم ثور ًة...

ثانيا ً:

إن الحكومة اللبنانيّة مدعوّ ة إلى تعميم ھذا الموقف الحيادي تجاه جميع
القضايا اإلقليميّة ،دون استثناء ،بعد أن أثبتت سياسة "النأي عن النفس"
صوابيّتھا من ناحية تجنيب لبنان تداعيات ال يستطيع تحمّلھا.
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ثالثا ً:

إن اإلستمرار بالسماح لقوى سياسيّة ،أحزابا ً أو ميليشياتا ً أو أفرادأ،
بممارسة سياسيّة خارجيّة خاصّة مستقلّة عن الدولة اللبنانيّة ،إلى درجة
المفاخرة بعالقات وصداقات بين ھذه األطراف ودول ،أمرٌ ال يجوز
السماح به – بل يجب حصر سياسة لبنان الخارجية بمؤسسات الدولة،
وواجب جميع األطراف اإللتزام بھذه السياسة التي ال أساس ال ّتباعھا إال
ما تقتضيه مصلحة لبنان العليا .السياسيّة الخارجيّة ،كما السالح  ،ال يجب
إال أن تكون حصر ّيا ً في يد الدولة ومؤسساستھا.
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حول شؤون داخليّة
تتبادل المعارضات والمواالت األدوار وتتوالى على المواقع اإلداريّة الرسميّة
وكراسي الحكم ،وتستمرّ األزمات بالتفاقم ،و األوضاع اإلقتصاديّة والمعيشيّة واإلنمائيّة
والسياسيّة واألمنيّة من سيّئ إلى أسوأ .الثابت المشترك ھو النھج التقليدي للسياسة ،القائم
على ثوابت ثالث :الفساد ،الوالء للخارج ،والطائفيّة.
أمّا المواطن ،فيضحك أمام مھازل أبطالھا السياسيّون ،مسرحھا مؤسسات الدولة،
أما المنتج والمخرج فدول إقليميّة ودول كبرى تتصارع على مصالحھا .وبين الضحكة
ّ
الممثلين.
والضحكة ،مال الدولة يسيل يمينا ً وشماالً إلى جيوب
لكن مبايعة الزعيم مستمرّ ة ،وكأن الديمقراطيّة في لبنان تحوّ لت إلى ما يشبه
مازوشيّة سياسيّة ،أق ّل ما يقال فيھا أ ّنھا السّمة الفخريّة لشعب عصر اإلنحطاط.
قد ال تلوح اليوم في اآلفاق أية آثار لنھضة مرجوّ ة.
لكن من يسعى يجد.
إن اإلستسالم لألمر الواقع والخضوع له أم ٌر مرفوض .فالموقف المطلوب ألية
مقاربة إنقاذيّة ونھضويّة ،يجب أن يبنى على المنھج التالي:
أوّ الً:

قراءة موضوعيّة ومجرّ دة للواقع ،خالية من أي تعصّب طائفي أو تر ّدد
صغار النفوس أو طمع الطامعين.

ثانيا ً:

قراءة معمّقة وعلميّة للتاريخ ،ال للوقوف عند أمجاد الماضي ،بل
الستشفاف القدرة من اإلنجازات التاريخيّة للحضارة اللبنانيّة ،وأيضا ً ال
للبكاء على مآسي ولّت ،بل لتعلّم الدروس من كل األخطاء واإلخفاقات.

ثالثا ً:

رؤيا بعيدة للمستقبل ،ال للھروب في أحالم واھية ،بل للتخطيط الواضح
والمحدد ،يستثمر القدرة والخبرة اللتين اكتسبھا من الماضي ،لرفض
الواقع واإلنطالق منه بخطى ثابتة نحو أقصى ما يمكن الطموح إليه.

حبر على ورق .وھذا متو ّقع من الذھنيّات
قد تبدو ھذه المنھجيّة للبعض ،مجرّ د ٍ
الغارقة في البراغمتيّة ،التي ال تستطيع إدراك قوّ ة الفكر.
15

أمّا نحن ،فنقول أنّ ال قيمة أليّ فعل أو حدث إال بالفكر الكامن وراءه ،5وأن
األفكار والنظريّات ھي األساس البراغماتي والعمالني للعلم الوضعي.
عود ًة للتطبيق العمالني لمنھجيّة النھوض:
أوّ الً:

اللبناني اليوم:
-

-

-

ثانيا ً:

ال يزال يفتقر إلى الوعي القومي ،رغم التجارب القاسية التي مرّ
ويمرّ بھا الوطن.
يبايع فريقا ً من السياسيين التقليديين وأسياد المصالح ،بالرغم من حالة
الموت والخراب واإلنحطاط التي أوصلونا إليھا .والغريب أن ھناك
من يستمرّ في اإلعتقاد بأن الخالص سيأتي عن طريق ھؤالء
السياسيين.
يستمرّ باإلنزالق في تيّارات أجنبية ،وإيديولوجيات مستوردة ،إما
مباشرة ،أو من خالل ردات الفعل التي تعكسھا بحاالت يأس وإحباط
وأفكار عبثية وعدميّة.
تعوّ د عدم محاسبة المسؤول ،ال بل تبريره باسم اإلستسالم للواقع ،أو
من خالل "التطنيش" عفا ^ عن ما مضى.
ً
ً
يقع ضحي ًّة للعصبيّة الطائفيّة ،التي كلّفتنا دما ودموعا خالل حقبات
عديدة في التاريخ.

لبنان أمّة حضار ّية قائمة بذاتھا ،ال تقبل أي نعت أو تصنيف آخر:
لبنان األرض ،والتاريخ ،والمؤسسات ،واإلنسان:
األرض ألنھا وعاء الوجود
والتاريخ ألنه فعل الوجود
والمؤسسات ألنھا حقل الوجود
واإلنسان ألنه غاية الوجود

5

راجع "تاريخ الفكر السياسي" ،لـ جان توشارد
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لبنان األرض:
-

ثالوثا ً مق ّدسا ً من جبل وسھل وشاطئ ،كل شبر منه بن ِْدر أرملة شھيد
وقبر بطل قائد
بيئة فريدة بطبيعتھاَ ،ولدت تلك الشخصيّة اللبنانية الفذة والفريدة
بھويتھا
حصن أزلي في وجه كل غريب ،يضمن بقاء الوطن بقاء 
ومرفأ إنطلقت منه الرسالة اللبنانية إلى العالم ،ال لتمرّ "مرور الكرام"
عبر التاريخ ،بل لتفعل به وتسيّره

لبنان التاريخ:
 بقدميّتيه الكيانية ،أي بظھور أوّ ل إنسان لبناني ،واإلجتماعية ،أيبوالدة الحضارة اللبنانية
 بفعله القائم على المحبة والمعرفة والحرية ،وعطاياه العلميّة والثقافيّةوالفنيّة واإلنسانيّة التي تشكل أكثر من ثلثي الحضارة العالمية اليوم

لبنان المؤسسات:
 دولة سيّدة حرّ ة مستقلّة ،مصيرھا في يدھا ،وقدرھا طموح بال حدود دولة الـ  10452كلم مربّع على األقل دولة عبقريّة وبطلة وقديسة في آن: oعبقرية ،كي تملك المعرفة إلدارة شؤون شعبھا ،إقتصاديا ً
وسياسيا ً وإجتماعيا ً وثقافيا ً .فالعبقرية ھي درب التنوّ ر.
 oبطلة ،كي تملك الشجاعة لمواجھة الخطر ،والقدرة لتنتصر
عليه ،واإلرادة لتفرض ھيبتھا وتصون كرامة شعبھا.
فالبطولة ھي ضمان السيادة.
 oقديسة ،بقادتھا وساستھا ،مثاليّة القيم ،ومتفانية في خدمة
شعبھا .فالقداسة ھي أسمى درجات الغيريّة.
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لبنان اإلنسان:
-

وطن الحرية ،أي إحترام اإلنسان في كرامته األصيلة التي ال تنتزع
منه ،أيا ً كانت تقلّبات الدھر عليه.
وطن الحق ،والحقيقة المستقلة تمام اإلستقالل عن كل غوغائية.
وطن الفكر ،ومنارة للعلم والفن والمعرفة.
وطن المحبة ،منبع للقيم السامية ،ودرع للمبادئ اإلنسانية.

الخطوة األولى ال بدأ ّإال بالتمسّك باألمل ورفض األمر الواقع
ثالثا ً:
رفضا ً مطلقاً ،واإلنطالق من المخزون الحضاري العظيم لألمة اللبنانية،
شعبا ً وأرضا ً وتاريخاً ،واإلصرار على العمل بإرادة صلبة ،في سبيل
ثورة فكرية نھضوية شاملة.
نقول ھذا ،ونراھن على الشباب اللبناني ،أبناء األرزة والفينيق،
شباب العنفوان والحركة ،شباب العناد والمثالية ،شباب الفكر والحريّة.
نقول ھذا ،ونسعى إلى:
:-1

إعادة ترسيخ الوعي القومي اللبناني واإليمان باألمة اللبنانية.

:-2

إخراج موضوع الھوية الوطنية من السجاالت السياسية الظرفية،
ووضعھا في إيطارھا التاريخي والحضاري الصحيح كھوية
لبنانية ال تقبل أي نعت أو صفة أخرى.

:-3

السعي إلى وضع مشروع سياسي وإقتصادي وإجتماعي نھضوي
حديث مبني على أسس فكرية وعلمية بعيداً عن ديماغوجية
السياسات التقليدية وفساد ساستھا ،يعالج األزمة اللبنانية بوعي
ودقة ،ويضع الحلول النھائية والجذرية بشجاعة ،يحدد رؤيا
استراتيجية واضحة ،تحصّن لبنان واللبنانيين من أزمات
مشابھة،يطمح إلى بناء دولة قوية تقود اللبنانيين نحو مستقبل يليق
بشعب األمة اللبنانية العظيمة.

18

إنّ أيّ مشروع نھضوي للبنان ،يتناول التفاصيل الدقيقة لكا ّفة القطاعات
واإلدارات والمؤسسات ،إن وُ جدت النيّة للقيام به ،يحتاج إلى أبنائه اإلختصاصيين ،فيما
ّ
وتدخالت
يشبه خاليا نوعيّة تكنوقراطيّة إختصاصيّة ،محصّنة من التجاذبات السياسيّة،
السياسيين التقليديين وأصحاب المصالح ،ال بل يجب أن تتم ّتع بسلطة فرض مقرراتھا
وإلزام الطبقة السياسيّة بھا .لذلك ،يمكن تحديد متطلّبات القيام بالخطوة األولى على الشكل
العملي التالي:
 -1إزاحة الطبقة السياسية التقليديّة ،بعد ان أوغلت في الفساد وفشلت في إدارة البالد
وأمعنت في تخريبھا .انه الشرط األول واألھ ّم لقيام الدولة الموعودة وإال فعبثا ً
يبني البناؤون.
ك إرتباطه بجميع المحاور اإلقليمية بعد ان تقاطعت على
 -2إعالن حياد لبنان ،وف ّ
أرضه كل صراعات المنطقة ،والعمل لدى األمم المتحدة لتكريس ھذا الحياد
وتحصينه دوليا ً.
 -3فصل ال ِّدين عن الدولة بعد إقرار العلمانية الشاملة تمھيداً إلزالة روح التعصّب
المذھبي والطائفي البغيض المتنامي يوما ً عن يوم والبعيد عن أصالة اللبنانيين
وتقاليدھم العريقة.
 -4إزالة الدويالت غير الشرعية والجيوش الرديفة ،وترسيم الحدود اللبنانيّة البريّة
والبحريّة ،مع حفظ حق لبنان في إستعادة المناطق المسلوخة عنه والواقعة على
طول سلسلة الجبال الشرقية والشمال والجنوب.
 -5العودة إلى دستور العام  ،١٩٢٦وإلغاء جميع التعديالت الدستوريّة ،مع التأكيد
على فتح المجال أمام جميع الطوائف في الوصول إلى أي منصب رسمي – حتى
رئاسة الجمھوريّة.
 -6العمل الدبلوماسي على ترحيل الالجئين الفلسطينيين إما إلى بالدھم وإما إلى بالد
أخرى قادرة على إستيعابھم.
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 -7صرف الفائض من موظفي الدولة ِممّن عينتھم الواسطة ،واإلبقاء على نخب ٍة
تح ّددھا الكفا َءة ،وعصرنة اإلدارات الرسمية بعد تطھيرھا من الرشوة والفساد،
وخصخصة اإلدارات الخدماتية كالكھرباء والماء والھاتف واألشغال العامة
وغيرھا.
 -8وقف عمليّات التجنس الجماعية ،وسحب الجنسيّات التي ُمنِحت لغير مستحقيھا،
ت جلّى.
وعدم منح الجنسية اللبنانية إال ألفراد ق ّدموا للبنان خدما ٍ
 -9وقف عمليّات بيع األراضي للغرباء ،وإعادة النظر بالصفقات المشبوھة.
سحب تراخيص األحزاب غير الموالية للبنان وتفكيك خالياھا الناشطة
-10
والنائمة ،ومالحقة عناصرھا ،وحصر السياسيّة الخارجيّة والعالقات الدوليّة
بمؤسسات الدولة اللبنانيّة ووزارة الخارجيّة.
تعزيز القوّ ات المسلحة الشرعية بكل اإلمكانيات التي تحتاج إليھا لفرض
-11
سلطان القانون على الجميع وفي كل بقعة من بقاع لبنان ،وبناء جيش عمالق يقف
في وجه كل من يحاول التطاول على سيادة لبنان وكرامة اللبنانيين.
تفعيل دور المغتربين ،وإإلعتراف بحقوق اللبنانيين والمتحدرين من أصل
-12
لبناني في أي بلد كانوا ،ال سيّما الحقوق المدنيّة.
إعتماد خطط إنمائيّة المركزيّة ،وتخصيص ربع الموازنة لألبحاث
-13
العلميّة والفنون الراقية ،من أجل تسريع الزمان والسير بوتيرة مضاعفة نحو
الخروج من زمن اإلنحطاط وانطالق النھضة.
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خاتمة:

دعوة إلى التبادع

على ضوء ما سبق ،نتوجّه اآلن إلى اللبناني الفرد ،غير العادي ...إلى اللبناني
"الحرّ " و"المبدع" ...إلى النخبة...
يقول المعلّم سعيد عقل:6
اإلنسان ،وھو بدائي ،يتطلّع إلى أن "يقتني" .بعدھا يعلو على نفسه ،فيتطلّع إلى أن
"يكون" .بعدھا يعلو أكثر ،فيتطلّع إلى أن "يبدع" .اليوم أصبح ينبغي له أن يعلو على نفسه
أكثر وأكثر ،ويتطلّع إلى أن "يتبادع" .أعجوبة ال يقدر على اجتراحھا إال إذا عمل ھو
البدَ ع وأدواتھم البدع أيضا ً!
والناس وأحالمھم ِ
التبادعيّة نظا ٌم يفرض سيادة اثنين :الحريّة والجودة – وال بحال يُح ّد من الحريّة،
وال بحال ُتفضّل الكثرة على الجودة.
أما النخبة ،فليست أفراداً أفذاذاً ،وال طبقة مثقفين .وليست النخبة حزباً ،وال تتطلّب
الحكم ،بل تعلو بنفسھا فوق شھوات السلطة .بل إنھا جسم حي ،ذو معرفة ُ
وخلُق في
واع ذاته ودوره في العالم.
مستوى المصائر الكبيرةٍ ،
النخبة وحدھا تستطيع أن تؤمّن ال تبادل اإلحترام بين أفرادھا وحسب ،بل أيضا ً
بينھم وبين كل مؤسسات المجتمع ،ومنھا الحكم .كما أنھا قادرة على اإلنجاز – اإلتيان
7
بعمل ضخم ،يجيء في مستوى القضاء والقدر! فالنخبة ،في التاريخ ،أوجدت صيدون
وأثينة 8وقرطاجة 9ورومة 10وفلورنس ،11وتستطيع النخبة اليوم إيجاد بيروت مج ّدداً!
ولما ال؟ سؤا ٌل الؤه غير موجودة عن الفرد المبدع.

لـ ّبـيـك لـبـنــان
6
7
8
9

10
11

راجع "غد النخبة" و "الوثيقة التبادعيّة" للمعلّم سعيد عقل
عقل وذوق ،وأم النظام الديمقراطي.
صيدون فاتحة العالم وملكة البحار ،مصدّرة ٍ
أثينة حاضرة فكر وفنّ  ،وملھمة الناس إلى األبد.
قرطاجة رمز البطولة ،بدأت مع ملكة أحرقت نفسھا ثباتا ً على فكرة ،وانتھت بملكة أحرقت نفسھا على فكرة ،وبين
اإلثنين أطول اإلمبراطوريات عمراً!
روما ما زال قانونھا حتى اليوم ،أوثق ما يش ّد البشر إلى الحقّ
فلورنس أشرف حلفٍ في التاريخ بين رجال مال ورجال فنّ  ،أطلع من التحف والتصوير والنحت والعمارة نصف
ثروة األرض من الجمال
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شــادي الزغـبـي

22

