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على الغالف

لقاء الكومودور :اجتماع موسع لقوى
ومجموعات وشخصيات من الحراك

ّ
تصور للمرحلة االنتقالية :حكومــة وبرنامج عمل
ان ـع ـقــد ف ــي ف ـن ــدق الـ ـك ــوم ــودور في
بيروت ،بعد ظهر أمس ،لقاء ّ
موسع
ملـجـمــوعــة مــن ال ـقــوى واملـجـمــوعــات
والشخصيات الناشطة في الحراك
ال ـش ـع ـبــي .ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي ش ـ ــارك فيه
ح ــوال ــى م ـئ ــة ش ـخ ــص ع ـق ــد بـعـيـدًا
عــن االعـ ــام .وق ــد ُمنعت «األخ ـبــار»
من الدخول إلــى الفندق أو تصوير
االجتماع أو مقابلة املشاركني .وقال
ّ
م ـنــظ ـمــون إن «املـ ـن ــع» تـ ـ ّـم ألس ـبــاب
تـ ـخ ـ ّـص امل ـج ـت ـم ـع ــن الـ ــذيـ ــن ي ـبــدو
أن ـهــم لـيـســوا ف ــي وارد الـكـشــف عن
لـقــاءاتـهــم للعلن فــي ه ــذه املــرحـلــة،
خشية استغالل ذلك بما يسيء إلى
أهدافهم.
حضر اللقاء جمع كبير مــن القوى
املشاركة في الحراك ،يتقدمها الحزب
الـشـيــوعــي وح ــزب الكتلة الوطنية
وتحالف «وطني» ومجموعات من
«بيروت مدينتي» و«لحقي» وعدد
كبير من الشخصيات الناشطة في
ال ـح ـقــول الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
واالعــامـيــة والثقافية ،إضــافــة إلى
نــاش ـطــن ف ــي ال ـع ـمــل الـجـمــاهـيــري
من الذين ينشطون في الـحــراك في
بيروت وبقية املناطق اللبنانية.
اسـتـمــر االج ـت ـمــاع ســاعــات عــديــدة،
تخللته م ــداخ ــات لـقـســم كـبـيــر من
ُال ـح ــاض ــري ــن حـ ــول ورقـ ـ ــة س ـب ــق أن
أرف ـقــت مــع الــدعــوة وتتضمن ّ
نصًا
تـحــت ع ـنــوان «املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة:
الرؤية والبرنامج».
تنشر «األخ ـب ــار» نــص هــذه الــورقــة
ُ
كما أعد قبل االجتماع ،وفيها:

مقدمة:
يـعـيــش لـبـنــان مـنــذ م ــا ي ـق ــارب الشهر
حالة ثورية غير مسبوقة ،حالة ّ
هزت
شرعية املنظومة السياسية الحاكمة
ملصلحة شــرعـيــة شعبية ،عـ ّـبــرت عن
ن ـف ـس ـه ــا بـ ــوضـ ــوح فـ ــي كـ ــل امل ـن ــاط ــق
والـســاحــات .لقد أكــد الشعب اللبناني،
وعلى مــدار ايــام االنتفاضة املستمرة،
إص ـ ـ ـ ـ ــراره عـ ـل ــى رف ـ ـ ــض الـ ـسـ ـي ــاس ــات
املـعـتـمــدة مــن قـبــل مــن يتحكم بالبلد.
ل ـق ــد ك ـس ــر ق ــواع ــد ال ـس ـل ـطــة ال ـس ــائ ــدة
منذ الـطــائــف حتى ال ـيــوم ،وسلوكيات
منظومة الفساد واملحسوبية والريعية
وال ـت ـب ـع ـيــة ال ـت ــي هـيـمـنــت ع ـلــى الـحـكــم،
تحولت اليوم إلى إدانة واضحة لكل من
ّ
تبوأ املناصب الرسمية .أما املعالجات
املطروحة من قبل السلطة املتهالكة فلن
تنفع ،ولن يصلح الترقيع في السلطة،
أو اإلج ـ ـ ــراءات ،أو ال ـل ـجــوء إل ــى قــوانــن
مفصلة على مقاس من هم في السلطة
وارت ـكــابــات ـهــم ،فـلـقــد تـ ـج ــاوزوا ح ــدود
السماح .وها هو البلد يدخل اليوم في
أتون أزمة سياسية واقتصادية خطيرة
نتيجة ما صنعت أيديهم.
في املقابل ،إننا اليوم أمام فرصة كبيرة
ّ
لتحقيق إنجاز تاريخي سيشكل بداية
لبناء الــدولــة ،الــدولــة التي عبث بها كل
من توالى على السلطة منذ االستقالل
حتى ال ـيــوم ،ومـنــع قيامها .إنـنــا اليوم
في مرحلة انتقالية حاسمة ملا تحمله
م ــن بـ ـ ــذور ال ـت ـغ ـي ـيــر واالن ـ ـطـ ــاق نـحــو
املستقبل ال ــذي يـحـلــم بــه الـلـبـنــانـيــون.
وهو ما يتطلب تظهير رؤيتنا وبرنامج
عملنا لهذه املرحلة ،إضافة الى تأمني

الـطــوائــف .وتتولى الــدولــة بالتالي حفظ
حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية
الـطــوائــف مــن بعضها البعض .القانون
امل ـ ّ
ـوح ــد ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة هــو الــذي
ّ
ّ
يــرســم اإلط ــار لـكــل الـقــوانــن الـتــي تطبق
عـلــى مــن اخ ـتــار أن يـنـتـمــي إل ــى إحــدى
ال ـطــوائــف ،وه ــو يسمو عليها فــي نظر
الـسـلـطــات ال ـعــامــة .ال يـكـتـســب اإلي ـمــان
الــديـنــي للمؤمنني حـقــا مـعـنــاه األصـيــل
إال إذا كان قائمًا على اعتقاد شخصي
وقرار ّ
حر.
 .3ثــم تـصــدر الـحـكــومــة ،بصالحياتها
الـتـشــريـعـيــة ،قــوانــن االنـتـخــاب النيابية
وال ـب ـلــديــة .ي ـكــون االقـ ـت ــراع عـلــى أس ــاس
اإلق ــام ــة ال ـف ـع ـل ـيــة ،ويـ ـك ــون ل ـكــل نــاخــب
ّ
ونــاخـبــة فــي االنـتـخــابــات النيابية الحق
بأن يختاروا أن يتمثلوا مباشرة من قبل
مرشحني ومرشحات ال ينتمون إلى أية
طائفة ،أو باملقابل أن يتمثلوا بمرشحني
ينتمون إلى املنظومات الطائفية .وتوزع
املـقــاعــد بــن التمثيل املـبــاشــر والتمثيل
الطائفي بحسب اختيار الناس .وتحفظ
ال ـقــوانــن ال ـتــوزيــع الـطــائـفــي ،أو ال ـتــوازن

أوسـ ــع ت ـحــالــف س ـيــاســي واجـت ـمــاعــي
حول برنامجها .إن املأزق الذي يعيشه
لبنان على مختلف الصعد السياسية
واالقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة نــاتــج عن
طبيعة نظامه السياسي .لذلك فإن الحل
ال يـمـكــن أن ي ـكــون بـعـيـدًا عــن أسـبــاب
املأزق .فطاملا املشكلة واضحة ،فليكن
الحل باتجاه معالجة أساس املشكلة.
لقد أصبح االنتقال نحو آفــاق جديدة
تمهد لتغيير طبيعة النظام السياسي
ضرورة ّ
ملحة للولوج الى ّ
تلمس املخرج
املطلوب للمأزق السياسي الذي أوقعت
السلطة فيه البلد .وهو ما يطرح عملية
انتقالية ّ
ملحة تمنع االنهيار الكلي.
ً
أوال :االنتفاضة وطروحاتها:
م ــن خ ـص ــائ ــص االن ـت ـف ــاض ــة ال ـحــال ـيــة
ت ــركـ ـيـ ـبـ ـه ــا املـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـع ــد
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة وامل ـنــاط ـق ـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـف ـك ــري ــة وال ـج ـن ــدري ــة
وال ـع ـم ــري ــة ،م ــع الـغـلـبــة ال ـك ـب ـيــرة لجيل
الشباب .ومن هذه الخصائص أيضًا،
التصميم النضالي العالي ،والقدرة على
ابتداع أساليب نضالية متجددة.
إن هذه االنتفاضة ّ
تعبر عن معارضة
جـ ــذريـ ــة ل ـل ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ال ـق ــائ ــم،
وتدعو الــى تغييره باتجاه آخـ َـر مدني
ديـمـقــراطــي حــديــث ،يـقــوم على العدالة
االجـتـمــاعـيــة واح ـت ــرام كــرامــة االنـســان
من خالل:
● رف ـ ــض ال ـط ــائ ـف ـي ــة ،وال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
امل ــواط ـن ــة واالن ـت ـم ــاء ال ــوط ـن ــي ،ورف ــض
املتاجرة السياسية باالنتماءات الدينية
واملذهبية واملناطقية.

كما يسمونه ،بني الذين ينتخبون على
أساس طائفي.
ومن جهة ثانية ،تتولى الحكومة تعديل
أســس النظام االقـتـصــادي الــذي ّ
ترسخ
في البلد منذ الحرب األهلية ،إنما ليس
بـتـكــرار ش ـعــارات حــول اقـتـصــاد ريعي
واق ـت ـص ــاد مـنـتــج وخ ـل ــق ف ــرص الـعـمــل
ومـ ــا إل ـي ـه ــا ،ب ــل ب ـع ـمــل م ـن ـظ ــم .ال ـن ـظــام
االقتصادي يتحدد بتوزع القوى العاملة
والرساميل بني القطاعات ،وبمستويات
كفاءتها تـجــاه ال ـخــارج .مـحــرك العمالة
وال ــرس ــام ـي ــل ت ـت ــوزع بـحـســب األس ـع ــار
والـ ـكـ ـل ــف ،وم ـ ــن ورائ ـ ـهـ ــا بــال ـس ـيــاســات
القطاعية واالستثمارات العامة وآليات
الـتــوزيــع واألنـظـمــة الـضــريـبـيــة .كــل هــذه
امل ـ ـجـ ــاالت س ـ ــوف ت ـت ـن ــاول ـه ــا م ــراس ـي ــم
اعتيادية ومراسيم تشريعية.
األزمــة هي تراجع مفاجئ في املداخيل
الـفـعـلـيــة وف ــي األس ـع ــار الــداخ ـل ـيــة مـعــا.
ال ـتــراجــع األول ي ـهــدد بــالـفـقــر والـهـجــرة
والثاني ببيع األصــول بأبخس األثمان.
مقولة إن «تصحيحًا تلقائيًا» يحصل
بـحـكــم تـقـلــص االس ـت ـهــاك وف ــق النهج

● رف ـ ــض ال ــزب ــائ ـن ـي ــة وامل ـح ــاص ـص ــة،
وامل ـطــال ـبــة بــاع ـت ـمــاد م ـعــاي ـيــر ال ـك ـفــاءة
والنزاهة والعدالة وحدها.
● رفـ ـ ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــات امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
واالقتصادية واالجتماعية للحكومات
املـ ـتـ ـع ــاقـ ـب ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـت ـب ـع ـي ــة
واالرتهان ،واملطالبة بالعدالة في توزيع
األع ـبــاء وبـفــرض العمل وبالضمانات
االجتماعية والصحية ،واسترجاع املال
العام املنهوب.
● وض ـ ـ ــع ح ـ ــد السـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ال ـش ـب ــاب
والـنـســاء وســائــر الـفـئــات املهمشة في
دائ ــرة االهـتـمــام واملـشــاركــة فــي الـقــرار
الوطني.
● ال ـت ـط ـلــع إلـ ــى ب ـن ــاء ال ــدول ــة الـحــديـثــة
الوطنية واملدنية والديمقراطية.

ّ
ساعات عدة
استمر االجتماع
ٍ
تخللته مداخالت لقسم
كبير من الحاضرين

الـنـيــو-لـيـبــرالــي ســاقـطــة بــالـتـجــربــة .كي
ال يـكــون ّ
التكيف تلقائيًا فيعيد إنتاج
أسـ ـب ــاب األزمـ ـ ــة ب ـع ــد ت ـك ـب ـيــد املـجـتـمــع
خ ـس ــائ ــر إض ــافـ ـي ــة ،ي ـت ــوج ــب اع ـت ـم ــاد
س ـ ـيـ ــاسـ ــات ح ــاسـ ـم ــة خ ـ ـ ــال امل ــرح ـل ــة
االنتقالية ،وهذا ما قصدناه ملا قلنا بأن
ً
تــوزيــع الخسائر يجب أن يـكــون عــادال
وإنما هادفًا أيضًا.
يهمنا أال يهاجر الشباب ،هــذا ال يعني
أن األكبر سنًا ال يهموننا بل إننا ،أمام
امل ـف ــاض ـل ــة ،ن ـع ـطــي أف ـض ـل ـيــة ل ـل ـش ـبــاب.
يهمنا أال تنهار املؤسسات القادرة على
التصدير .يهمنا عقد اتفاقيات تجارية
تعزز الطلب الخارجي على إنتاجنا من
جهة وتعزز قدراتنا اإلنتاجية .يهمنا أن
يترجم تــراجــع أسـعــار األص ــول املحلية
خفضًا في كلف اإلنتاج واملعيشة وليس
تصفية للموجودات.
االنـ ـتـ ـق ــال م ــن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـق ــائ ــم عـلــى
تصدير الشباب والـشــابــات والشحادة
واالرتهان إلى اقتصاد مقتدر لن يكون
ً
أمـرًا سهال .هناك نــاس ســوف يفقدون
ُ
ع ـم ـل ـه ــم ،وق ـ ـطـ ــاعـ ــات ك ــامـ ـل ــة تـ ـص ــاب.

ثانيًا :ملاذا املرحلة االنتقالية؟
م ـنــذ ث ــاث ــن ع ــام ــا ح ـتــى الـ ـي ــوم تـقــوم
ق ـ ـ ــوى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ب ـ ـم ـ ـصـ ــادرة الـ ـحـ ـي ــاة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـهـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواالة وهـ ــي
املـعــارضــة .أمــا الـخــافــات والـصــراعــات
بني أطرافها فال صلة لها بالتوجهات
أو البرامج السياسية أو االقتصادية أو
االجتماعية التي تهم املواطنني ،بل هي
تــدور حــول الحصص وتقاسم مغانم
ال ـس ـل ـطــة .ك ـمــا ت ـم ــارس ق ــوى الـسـلـطــة
فرض هيمنتها على مؤسسات الدولة

االن ـت ـقــال م ــن مـهــن ق ـطــاعــات إل ــى مهن
وقطاعات أخرى ليس عملية ميكانيكية.
بــل هــو يتطلب وقتًا واكتسابًا ملهارات
وتغييرًا في أنماط العمل والعيش .نتكلم
عــن مجتمعنا ،وعـلـيـنــا أن نـتـعــامــل مع
املجتمع الحقيقي ،بشره ،نسائه ورجاله،
امل ـت ـع ـل ـمــن وغـ ـي ــر امل ـت ـع ـل ـم ــن ،ال ـف ـق ــراء
واألغ ـن ـيــاء ،اللبنانيني وغـيــر اللبنانيني
أي ـضــا ،ال أن نـتـعــامــل مــع ط ــوائ ــف .هــذا
االنتقال يتطلب مواكبة دؤوبــة وسوف
يحظى بها.
مــن جـهــة ثــالـثــة ،تـتــولــى الـحـكــومــة إقــامــة
عـ ــاقـ ــات ج ــدي ــة مـ ــع ال ـ ـخـ ــارج بــوص ـفــه
خارجًا .فاالنتقال الــذي تفرضه األزمة
على من يريد تخطي مفاعيلها وأسبابها
يحتاج ،ال سيما في بلد صغير ،وطبعًا
بحدة تختلف بحسب نتائج الجردة ،إلى
عقد عالقات اقتصادية ثابتة مع دول ال
تناصبنا الـعــداء وال تسعى إلــى تفتيت
مـجـتـمـعـنــا وت ـهــديــد شــرع ـيــة سلطتنا.
فاالقتصاد سياسي بطبيعته.
نعرف جيدًا أنه يصعب على اللبنانيني
وال ـل ـب ـنــان ـيــات امل ـن ـخــرطــن ف ــي ال ـطــوائــف
عـ ـ ـم ـ ــوم ـ ــا ،وعـ ـ ـل ـ ــى زع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ـطـ ــوائـ ــف

واملجتمع وهيئاته املختلفة .هكذا قامت
تلك الـقــوى باحتكار الـقــرار فــي الدولة
واملـجـتـمــع ،وأصـ ـ ّـرت عـلــى إل ـغــاء ال ــرأي
اآلخر .فغابت كل أنواع الحوار ،وغابت
الحياة الديمقراطية الحقيقية .أما اليوم،
وبعد نجاح االنتفاضة الشعبية العارمة
ف ــي كـســر ق ـ ــرارات الـسـلـطــة ،وف ــي هـ ّـز
شرعيتها ملصلحة الشرعية الشعبية،
فقد دخل لبنان مرحلة جديدة عنوانها
األســاســي التسوية الرئاسية سقوطًا
أو بـقـ ًـاء ،لكن ضمن شــروط سياسية
مـخـتـلـفــة ع ــن ال ـســابــق ،وف ــي الـحــالـتــن
دخول لبنان مرحلة انتقالية فرضتها
االنتفاضة وعنوانها االســاســي كسر
االحتكار التاريخي للسلطة ،واإلعالم،
ومؤسسات الدولة ،والنقابات ،وسائر
هيئات املجتمع املهيمن عليها من قبل
قــوى سلطوية تابعة ومرتهنة للداخل
أو الخارج.
إن أسـ ـ ـل ـ ــوب ال ـس ـل ـط ــة ف ـ ــي امل ـم ــاط ـل ــة
والـتـســويــف وع ــدم االسـتـجــابــة ملطالب
االنتفاضة ،ومحاوالت بعض أطرافها
ركوب موجتها لتنفيذ أجندات خارجية
وتوتير الصراعات الطائفية واملذهبية
لـتـشــويـهـهــا وح ــرف ـه ــا ع ــن م ـســارهــا،
أفسحت وتفسح فــي املـجــال أم ــام كل
ال ـتــدخــات ال ـخــارج ـيــة ،املــرفــوضــة من
قبل االنتفاضة ،فاللبنانيون قــادرون
عـلــى معالجة مشاكلهم الــداخـلـيــة في
مــا بينهم بـعـيـدًا عــن ه ــذه ال ـتــدخــات،
وعلى مواجهة الضغوطات االقتصادية
واملالية الهادفة لحرف االنتفاضة عن
أهدافها الحقيقية باالنتقال بلبنان من
دول ــة املحاصصة الطائفية الــى الــدولــة

الحديثة الوطنية واملدنية والديمقراطية.
ثالثًا :برنامج املرحلة االنتقالية
ان الـقـضــايــا ال ـتــي حملتها االنـتـفــاضــة
ووضعتها أم ــام الشعب اللبناني القت
تـ ـج ــاوب ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ج ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
ع ـلــى اخ ـت ــاف مـنــاطـقـهــم وان ـت ـمــاءات ـهــم
السياسية واالجتماعية والــديـنـيــة .وقد
أك ــدوا تصميمهم عـلــى الـعـمــل مــن أجــل
تثبيت هذا الواقع املستجد مليزان القوى،
وعبور املرحلة االنتقالية بنجاح وأمــان
نحو التغيير ،لذلك يجب على اللبنانيني
ال ـت ـح ـل ــي ب ــال ــوع ــي وب ــال ـن ـف ــس ال ـط ــوي ــل،
واستكمال خــوض املــواجـهــة ب ــدون كلل
أو ملل ،والتصدي ألي محاولة إلجهاض
االنتفاضة أو تقسيمها أو حرفها عن
م ـس ــاره ــا ،أو ج ـ ّـر ال ـب ــاد إل ــى ال ـص ــراع
ً
األهـلــي ،والـفــوضــى ،فضال عــن مواجهة
الـ ـضـ ـغ ــوط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـت ــدخ ــات
السياسية والخارجية.
وذلك من خالل:
● ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة وط ـن ـيــة
تـحـظــى ب ــرض ــى االن ـت ـفــاضــة وال ـش ـعــب،
ومن خارج املنظومة الحاكمة السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـل ـت ــزم ب ــإن ـق ــاذ الـبـلــد
وب ـب ــرن ــام ــج ع ـمــل لـلـمــرحـلــة االن ـت ـقــال ـيــة،
وت ـع ـمــل بـشـفــافـيــة كــام ـلــة ت ـحــت رقــابــة
االنتفاضة والشعب اللبناني عمومًا.
● اس ـت ـمــرار االنـتـفــاضــة ط ــوال املــرحـلــة
االنـتـقــالـيــة ،مــع اع ـت ـمــاد أســال ـيــب تـحــرك
متنوعة تتناسب مع الظروف والتطورات
املستجدة.
● إنشاء هيئات على املستويني الوطني
واملحلي لدعم االنتفاضة واملساهمة في
الــرقــابــة عـلــى أع ـمــال الـحـكــومــة ،تتشكل

خصوصًا ،تصور أننا في دولة تتعامل
م ــع الـ ـخ ــارج بــوص ـفــه خ ــارج ــا ،بــالـقــدر
نفسه ال ــذي يصعب عليهم تـصــور أن
الــداخــل هــو مجتمع واقـعـيــا .فالطوائف
هـ ــي فـ ــي األص ـ ـ ــل افـ ـ ـت ـ ــراق عـ ــن ال ــواق ــع
املجتمعي وعــن مفهوم الــدولــة الــذي من
دون ـ ــه ال م ـع ـنــى ل ــداخ ــل وخ ـ ـ ــارج ،وهــي
ّ
ّ
السوية
بشكل أدق انحراف عن العالقة
بني املجتمع والسلطة.
من منطلق اقتناعنا بالحاجة الوظيفية
ل ــدى مجتمعنا إل ــى دول ــة ق ـ ــادرة ،ومــن
اقتناعنا بــأن الــدولــة الـقــادرة ال يمكنها
أن تكون ،واقعيًا ،إال دولة مدنية ،سوف
نتناول املسائل السياسية الشائكة التي
ترتكز على عــاقــات بــالـخــارج فــي حني
ت ـبــرز عـلــى شـكــل ان ـق ـســامــات داخـلـيــة،
تـحــت أرب ـعــة عـنــاويــن :ال ـعــداء إلســرائـيــل
وســاح حــزب الـلــه والـعــاقــة مــع سوريا
والـبـعــد اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي للتحول في
لبنان.

عـلــى مــن يـلـتــزم بــه أع ـبــاء جـســامــا .وال
ي ـكــون ال ـع ــداء جــديــا إن ل ــم يـكــن مـبــررًا
ب ــأس ـب ــاب وأه ـ ـ ـ ــداف .ن ـح ــن ،ف ــي حــركــة
«مواطنون ومواطنات في دولــة» ،نعتبر
ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي ت ـج ـل ـيــا م ـبــاش ـرًا
لإلمبريالية وقائمًا على تأدية وظيفية
ح ـيــويــة ل ـهــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ع ـبــر تجنيد
طــاقــات ال ـي ـهــود عــاملـيــا ضـمــن مـشــروع
عـنـصــري ديـنــي ع ــدوان ــي .عــداؤنــا لــه ال
يتوقف على مساحة محتلة من األرض،
قد تسوى ،أو على ظلم إجرامي ألحقه
بالشعب الفلسطيني ،الــذي قد يرضخ
بعض ممثليه للقهر فيسلمون بــه ،بل
هو ينبع من كونه ،كمشروع سياسي
فــي األسـ ــاس ،ي ـعــارض شــرعـيــة الــدولــة
الـتــي وحــدهــا تستطيع تأطير مصالح
مجتمعنا .وه ــو بــالـتــالــي ع ــداء أصـيــل.
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ي ـت ـع ــام ــل مــع
املـجـتـمـعــات عـمــومــا بــوصـفـهــا طــوائــف
وشـ ـبـ ـك ــات سـ ـلـ ـط ــوي ــة ،ويـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
منطقتنا بوصفها ممرات استراتيجية
ونـ ـفـ ـط ــا ،ويـ ـث ــاب ــر ع ـل ــى ّ
دك ال ـشــرع ـيــة
الداخلية لألنظمة ،وال سيما التحديثية
ال ــوط ـن ـي ــة ،وعـ ـل ــى ت ـع ــزي ــز ال ـع ـص ـب ـيــات

مسألة العداء إلسرائيل
ليس الـعــداء موقفًا لفظيًا بل هو يرتب

من الفاعليات والهيئات املمثلة ملختلف
ق ـطــاعــات املـجـتـمــع امل ــؤي ــدة لــانـتـفــاضــة،
وصاحبة املصلحة الحقيقية في التغيير
املطلوب.
● تشكيل منابر متعددة مــن أصحاب
االخـتـصــاص تقوم بتقديم االقـتــراحــات
والـ ــدراسـ ــات ال ـت ــي ت ـســاعــد االن ـت ـفــاضــة
ع ـلــى ت ـطــويــر عـمـلـهــا ،ك ـمــا ت ـش ــارك في
أعمال الرقابة على أداء الحكومة( ،منبر
اقـتـصــادي ومــالــي ،اجـتـمــاعــي ،حقوقي،
تربوي ،صحي ،عمالي ،إعالمي.)...
● ب ـنــاء حــركــة نـقــابـيــة مـسـتـقـلــة تــدافــع
عن املصالح الحقيقية ملن تمثل ،وترفع
رايات الديمقراطية واالنقاذ .ورفع هيمنة
السلطة عن سائر هيئات املجتمع املحلي
واألهلي والبلدي.
رابعًا :الحكومة االنتقالية الوطنية:
● هي حكومة انتقالية ملدة محددة ّ
تعبر
عن توجهات االنتفاضة ،وتحظى بثقتها
وبثقة الشعب اللبناني عمومًا ،بعيدًا عن
ال ــدع ــوات إل ــى إعـ ــادة تـشـكـيــل الـحـكــومــة
ال ـجــديــدة عـلــى أس ــاس املـحــاصـصــة بني
أطــراف السلطة ،ووفــق التوجهات ذاتها
للحكومة املستقيلة تحت غطاء تغيير
متخصصة.
الوجوه أو املجيء بوجوه
ّ
● على الحكومة االنتقالية تــولــي مهمة
حماية لبنان من املخاطر املحدقة؛ خطر
االنـهـيــار وخـطــر االن ــزالق الــى االنقسام
ً
األهـلــي والـفــوضــى ،فـضــا عــن مواجهة
املخاطر الخارجية أو الداخلية على األمن
واالستقرار والحريات.
ُ
● تمنح الحكومة االنتقالية صالحيات
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة مل ـســاعــدت ـهــا ع ـلــى إصـ ــدار

العنصرية فيها (وحتى في املجتمعات
الغربية) ،وعلى ابتزاز األنظمة ومصالح
حكامها.

مسألة «سالح حزب الله»
نحن نعتبر أن الكفاءة القتالية العالية،
ولـيــس ال ـســاح ال ــذي هــو بـضــاعــة تباع
وتـ ـشـ ـت ــرى ،الـ ـت ــي راكـ ـمـ ـه ــا ل ـب ـنــان ـيــون
ول ـب ـن ــان ـي ــات ف ــي املـ ـق ــاوم ــة ض ــد ال ـع ــدو
اإلسرائيلي ،وأبرز عناوين هذه املقاومة
ّ
هــو «حــزب الـلــه» ،تشكل رصـيـدًا كبيرًا
ل ـل ـب ـنــان وال يـ ـج ــوز ال ـت ـف ــري ــط ب ـه ــا وال
املـســاومــة عليها ،والـنـقــاش فيها يجب
أن ي ـت ـم ـحــور م ـن ــذ الـ ـي ــوم األول ح ــول
انتقالها ،مع الحفاظ على ّ
فعاليتها ،من
مـقــاومــة «طــائـفــة» إلــى منظومة وطنية،
عسكرية طبعًا ،ولكن أيضًا اجتماعية
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ت ـ ـتـ ــوزع أعـ ـب ــاؤه ــا عـلــى
الجميع كما يعود نفعها إلى الجميع.
مسألة العالقة مع سوريا
ل ــم ت ـك ــن ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـج ـم ـهــوري ـتــن

التشريعات واتخاذ الـقــرارات التي تتيح
لها القيام بمهامها ،وذل ــك ضمن مهلة
زمنية محددة ترتبط بإنجاز برنامجها،
وتنتهي بــإجــراء انتخابات نيابية وفقًا
لقانون جديد.
خامسًا :برنامج الحكومة
االنتقالية
ً
تطبيق الدستور تطبيقًا كامال ،وذلك من
أجل:
● إق ــرار قــانــون جديد لالنتخاب خــارج
القيد الطائفي يقوم على النسبية والدائرة
الــواحــدة مــع تخفيض ســن االق ـتــراع الى
 18س ـن ــة ،وم ــع إن ـش ــاء مـجـلــس شـيــوخ
يتمتع بصالحيات محددة (تطبيق املادة
 22من الدستور).

االنتقال نحو آفاق
أصبح
ّ
طبيعة
جديدة تمهد لتغيير
ّ
ُ
النظام السياسي ضرورة ملحة
● إج ــراء انتخابات نيابية مبكرة وفق
ه ــذا ال ـقــانــون ال ـجــديــد ،وتـحــت اإلش ــراف
الكامل لهيئة قضائية لبنانية مستقلة.
● إل ـغــاء الطائفية السياسية والـتــوزيــع
الـطــائـفــي لــوظــائــف الـقـطــاع ال ـعــام حسب
(امل ـ ـ ـ ــدة  ،95الـ ـفـ ـق ــرة «ح» مـ ــن م ـقــدمــة
الدستور).
● قــانــون جــديــد لـلـبـلــديــات عـلــى قــاعــدة
ال ـن ـس ـب ـي ــة ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز دور
الـبـلــديــات واالت ـح ــادات الـبـلــديــة ،وتحرير
أموال الصندوق البلدي املستقل.
● تـ ـفـ ـعـ ـي ــل املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي

اللبنانية والسورية ّ
سوية في يوم من
األي ــام مـنــذ استقاللهما عــن املـنـتــدب-
املستعمر الـفــرنـســي .وقــد ســارتــا في
ات ـج ــاه ــن م ـف ـتــرقــن م ـنــذ ذلـ ــك ال ـحــن،
على الصعد االقتصادية والسياسية
واالجتماعية ،نتيجة اختالف بنيتهما
الطبقية ومواقع السلطة في كل منهما.
ّ
فتعدلت بنية املجال وضعفت الروابط
الـتـجــاريــة بينهما وبــاتــت مبادالتهما
السلعية والخدمية هزيلة بينما ارتفعت
وت ــائ ــر ان ـت ـق ــال ال ـع ـمــالــة وال ــرس ــام ـي ــل.
مـ ــارسـ ــت سـ ــوريـ ــا ه ـي ـم ـنــة س ـيــاس ـيــة
وعسكرية مباشرة على لبنان طــوال
 30سنة .أما اليوم ،وقد نزح إلى لبنان
مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب م ـل ـي ــون ونـ ـص ــف م ـل ـيــون
سوري وتمزق املجال السوري داخليًا
وتـحــول إلــى ساحة صــراع دول ــي ،فقد
ب ــات ك ــل م ــن املـجـتـمـعــن م ـشـ ّـوهــا في
ت ــوازن ــات ــه ال ــداخ ـل ـي ــة .م ــن ه ـنــا تصبح
عـمـلـيـتــا إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار ف ــي ســوريــا
وت ـخ ـطــي اإلف ـ ــاس ف ــي ل ـب ـنــان بـحــاجــة
إلـ ــى إدارة الـ ـتـ ـش ـ ّـوه ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية فــي كــل منهما تكامليًا،
ولتعزيز وزن سوقيهما باملطلق وتجاه

واالجتماعي وتعزيز دوره كشريك في
القرار االقتصادي واالجتماعي ،وإعادة
تشكيله بعيدًا عن املحاصصات.
● إقرار قانون استعادة األمالك واألموال
ال ـعــامــة امل ـن ـهــوبــة ،ورفـ ــع ال ـح ـصــانــة عن
املسؤولني ،رؤساء ووزراء ونوابًا وكبار
امل ــوظ ـف ــن .وإنـ ـش ــاء ه ـي ـئــة وط ـن ـيــة ذات
صالحيات تنفيذية وقانونية ملحاسبة
الـفــاســديــن واس ـت ـعــادة األمـ ــوال املنهوبة
تـشـمــل :دراسـ ــة امل ـل ـفــات ،ورف ــع الـســريــة
املصرفية ،وتقديم املرافعات الى القضاء
املختص ،ويكون للهيئة مركز وموازنة
وجهازان قضائي وإداري كافيان لتنفيذ
مهمتها في أسرع وقت ممكن.
● إق ـ ـ ــرار ق ــان ــون اس ـت ـق ــال ـي ــة الـسـلـطــة
ال ـق ـضــائ ـيــة ل ـت ـقــوم ب ــدوره ــا ب ـع ـي ـدًا عن
التدخالت السياسية ،مع ضرورة تظهير
جسم القضاء مــن الـشــوائــب ،باالضافة
إلى إعادة النظر بقانون تشكيل املجلس
ً
ال ــدسـ ـت ــوري ،ف ـض ــا ع ــن رف ــع ي ــد قــوى
الـسـلـطــة وهـيـمـنـتـهــا ع ــن إدارات الــدولــة
ومــؤسـســاتـهــا وأج ـهــزت ـهــا وتـقــاسـمـهــا،
وتـطـهـيــرهــا مــن املـحـســوبـيــات ،وتفعيل
دور هيئات الرقابة واملحاسبة ،واعتماد
ً
معايير الكفاءة والنزاهة فيها ،فضال عن
محاربة كل أشكال الفساد والزبائنية.
● إن ـ ـقـ ــاذ ل ـب ـن ــان مـ ــن االنـ ـهـ ـي ــار امل ــال ــي
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال انـ ـتـ ـه ــاج
س ـيــاســات ن ـقــديــة ومــال ـيــة واق ـت ـصــاديــة
جديدة ،مختلفة عن السياسات الحالية
ال ـت ــي أدت الـ ــى املـ ـ ــأزق الـ ــراهـ ــن ،ووض ــع
سياسة جدية لتشجيع قطاعات االنتاج
وتطويرها ورعايتها ،واملحاربة الفعلية
ل ـل ـت ـهــريــب وإلغـ ـ ـ ــراق األسـ ـ ـ ــواق بــالـسـلــع
ً
املهربة أو املستوردة ،فضال عن العمل
من أجل:
● ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـن ـقــدي
وامل ــال ــي ،وت ـحــدي ـدًا عـلــى ال ـقــوة الـشــرائـيــة
لليرة اللبنانية ،وعلى تعويضات العمال
واألج ــراء ،واملوظفني في القطاعني العام
والخاص في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وسائر الصناديق الضامنة،
وع ـلــى أمـ ــوال ص ـغــار امل ــودع ــن بــالـلـيــرة
اللبنانية في املصارف.
وحـ ــل م ـع ـض ـلــة ال ــدي ــن الـ ـع ــام وت ــراك ـم ــه
مــن خ ــال نـظــام ضــريـبــي جــديــد يؤمن
موارد مستدامة للدولة ،ويقوم على رفع
الضرائب على األرب ــاح والــريــع والفوائد،
واستحداث الضريبة على الثروة ،وزيادة
معدالتها على توريث الثروات الكبرى.

الخارج .وهــذا ال يكون إال على أساس
قيام دولــة فعلية ،مدنية ومقتدرة في
ل ـب ـنــان تـشـكــل س ـن ـدًا مل ـش ــروع مـمــاثــل
ومتكامل في سوريا.

ّ
للتحول
البعد اإلقليمي والدولي
في لبنان
م ـشــروع ـنــا ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي نـطــرحــه
ً
ال ـيــوم واض ـحــا مـفـصــا ،هــو مـشــروع
إن ـق ــاذ ل ـل ـب ـنــان ،ول ـك ـنــه أي ـضــا م ـشــروع
على صعيد املنطقة ،التي تعيش واحدة
مــن أس ــوأ تـجــاربـهــا مــن ح ــروب أهلية
ّ
وانـفـجــارات اجتماعية وتشظي بناها
ودولـهــا .إن مـشــروع الــدولــة املدنية في
لـبـنــان وف ــي املـنـطـقــة ،ب ــدءًا مــن ســوريــا
ومـ ــن ال ـ ـعـ ــراق ،ح ـصــانــة لـلـمـجـتـمـعــات
م ـ ــن الـ ـطـ ـغـ ـي ــان الـ ــداخ ـ ـلـ ــي والـ ـ ـح ـ ــروب
األهلية وحماية من الهيمنة الخارجية
الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــو ال ـن ـق ـي ــض
الـجــوهــري للمشروع الصهيوني .هذا
البعد اإلقليمي مسؤولية لبنانية ال تنبع
من أفضلية لبنانية بل من كون لبنان
قد عــاش الحرب األهلية وخبر تسلط

● وض ـ ــع ض ــريـ ـب ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ع ـلــى
املصارف الستعادة األموال التي حصلت
عليها مــن خــال الهندسات املالية التي
قــام بها املـصــرف املــركــزي فــي السابق،
يضاف الــى ذلــك إع ــادة النظر بمشاريع
الخصخصة ،وباملشاريع املشكوك في
جــدواهــا ،وبتلك التي تفوح منها روائــح
الـعـمــات وتـقــاســم املـغــانــم ،مــع ض ــرورة
كسر االحتكارات املتحكمة باالستيراد
واألسواق واألسعار.
● اعـتـمــاد سـيــاســات اجتماعية جديدة
ّ
تحد من معاناة أصحاب الدخل املحدود،
وتحديدًا فئات الشباب والنساء واألكثر
فقرًا ،من بينها:
● سـحــب مــا سـ ّـمــي الـخـطــة اإلصــاحـيــة
لـلـحـكــومــة املـسـتـقـيـلــة وس ــائ ــر مـشــاريــع
ال ـش ــرك ــات وال ـخ ـص ـخ ـصــة الـ ـ ـ ــواردة في
مؤتمر «سـيــدر» ،منعًا لتبديد مــا تبقى
مــن مــؤسـســات ال ــدول ــة ملصلحة مــراكــز
ال ـق ــوى الـسـلـطــويــة ال ـت ــي اس ـت ـف ــادت في
فترات سابقة من عمليات السطو على
املال العام ،علمًا بأن املوافقة عليها ،من
ّ
قبل الحكومة املستقلة ،شكلت خضوعًا
إلم ــاءات الصناديق الدولية وللضغوط
واالرتهان إلى الخارج.
● إعـطــاء األولــويــة لتأمني فــرص العمل،
وال سيما للشباب ،وتلبية مطالب الفئات
والقطاعات املظلومة واملهمشة.
● تأمني التغطية الصحية الشاملة لكل
املواطنني.
● تـ ـع ــزي ــز ن ــوعـ ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــرس ـم ــي
والـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــع ال ـت ـشــديــد
عـلــى اسـتـقــالـيـتـهــا ،وإج ـ ــراء انـتـخــابــات
ديمقراطية إلعادة تشكيل اتحاد طلبتها
وإطالق عمله.
● وضـ ـ ــع خـ ـط ــة لـ ـت ــأم ــن حـ ــق ال ـس ـكــن
ل ــذوي الــدخــل امل ـح ــدود ،بــإشــراف الــدولــة
(وباالستفادة من مشاعاتها ومشاعات
البلديات .)...وخطة للنقل العام (تستند
إلى استخدام القطارات والباصات ...الخ).
مـ ــراق ـ ـبـ ــة اسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـسـ ـل ــع وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
األساسية ،والتدقيق في قانونية هوامش
األرباح.
● ح ـم ــاي ــة أمـ ـ ـ ــوال الـ ـصـ ـن ــدوق الــوط ـنــي
ل ـل ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي وس ــائ ــر أمـ ــوال
الصناديق الضامنة.
● حماية البيئة ،من خــال إعــادة النظر
ب ـم ـشــاريــع م ـعــال ـجــة مـشـكـلــة ال ـن ـفــايــات
والصرف الصحي ،والترخيص للمقالع
واملرامل ،بالتشاور مع الجمعيات البيئية.

زعامات الحرب بعد نهايتها قبل دول
املنطقة بثالثة أو أربعة عقود ،لكن هذا
البعد اإلقليمي يوفر باملقابل ملشروع
الدولة املدنية العادلة والقادرة في لبنان
زخمًا إقليميًا كبيرًا .وهذا البعد ،إذا تم
تثميره سياسيًا ّ
مؤهل إلعــادة اإلقليم
إلى لعب دوره الطبيعي في العالم وإلى
إعــادة الـتــوازن إلــى املنطقة عوضًا عن
استباحتها من قبل العدو الصهيوني
ً
واإلمبريالية أوال وتنازعها بني الــدول
اإلقليمية األخرى.

المرحلة الرابعة :انتخابات نيابية
ُ
م ــع ن ـهــايــة ال ـف ـتــرة االن ـت ـقــال ـيــة ،ت ـجــرى
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات نـ ـي ــابـ ـي ــة وف ـ ـ ــق الـ ـق ــان ــون
ّ
فيتبي إلى أي حد
االنتخابي الجديد،
يكون مجتمعنا قد ارتضى التضحية
ول ـ ـيـ ــس ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ألنـ ـ ــه ان ـ ـخـ ــرط فــي
مشروع افتقده هذا الشرق منذ عقود
إن لم يكن منذ قرون.
* أمين عام
«مواطنون ومواطنات في دولة»

