
شباط 2006
Février/February





74 املادة في «السبب اآلخر» .32
دستوريًا(٣٧) وآلية معالجته الرئاسة القانوني في الفراغ

تراث من عبارتان يتجزأ»، ومها ال لبناين تاريخ «يف الرئاسية»، «املرضية عنوانه اليوم موضوعنا
3 أيلول  يف عنوةً حصل الذي الرئايس هام التمديد ظلِّ وافر يف يعالج الفريد، جنبالط األديب كامل
،2004 األول  ترشين 1 يف  مروان محادة طالت التي املحاولة منذ لبنان لرجاالت قاتالً 2004
الشعبية والرصخة ، قاتالً كان التمديد األول 2005. كانون 12 يف تويني جربان اغتيال وحتى
هذه للمعرفة الشعبية العميقة بتفيش تتوجياً يومني منذ جاءت احلرية ساحة يف العارمة والقيادية
احلميم التواصل ا وأحزهنُ ،2004 صيف يف صاحبها طاقات مجيع سخرت التي الرئاسية املرضية
منذ التي عشناها الكوارث اىل أدت دستورية حالة لتفرض الشام، يف التمديد رشيكه يف مع
لقاؤنا وكان التمديد، قبل للعيان واضحاً كان األمر  هذا سوريا. يف كام  لبنان يف احلني، ذاك
مؤمناً كان الرياضية التي املعادالت أن اىل لتنبيهه قبل الكارثة سنة احلريري الرئيس مع األخري
سوريا ويف لبنان يف تفاعله املرتقب املتشنج اجلو يؤبَهُ هبا يف ال الدستور تقويض ملنع كافية بأهنا
دستورياً. وكان الوالية هناية اقرتاب غبّ اجلمهورية يف رئاسة األوان للبحث اجلدي حيني عندما
قربه من بام يعرف واشنطن يف اللبناين للسفري سيام ال املتكررة، نصائحي أتى إثر اللقاء قد هذا
وعلينا، عليه الكارثة لدرء التمديدية نزعته عن حلود اميل ختيل برضورة  اجلمهورية، لرئيس
النهار وعىل صفحة الناس كالم سيام يف ال ،2004 سنة امتداد عىل مداخاليت من عدد جاء بل
ال يرضون اللبنانيني الوثيقة بأن ملعرفتنا املشؤوم، التمديد هنار صبيحة آخرها وتكراراً، مراراً

اآللية خالله 2006/2/16 أعلن ، األمريكية اجلامعة خالل مؤمتر صحايف عقده يف مالط الرئايس شبيل املرشح كلمة (37)
الديمقراطي. للتغيري الدستورية
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مبدأ بجدية تناوهلم يف عاملياً الشعوب سائر عىل متقدمون ديمقراطيون فاللبنانيون بالتمديد،
القمة. يف املنتظم السلطات تداول

جلمهوريتنا، أول رئيس متديد ضد البيضاء الثورة يف العظيمة بسابقتها إذاً، الرئاسية املرضية
1976 وسنة 1988، سنة جمدداً بوادرها تكررت رئاسية مرضية ،1958 سنة الالحقة وتفشياهتا
التمديد بوجه الرشف  الئحة يذكر كام االستقالل، لنواب الشهرية  العريضة التاريخ  ويذكر
املتكررة الرئاسية عىل املرضية جاءت رداً شعبنا من األبية املواقف هذه ومجيع األخري، القرسي

السلطة. حول املنتظم والتداول للديمقراطية رفضاً

وكنا قد تنته. مل املرضية بأهلنا، وآثار أود الذي املرض هذا ملعاجلة جمتمعون اليوم نحن
أصاهبا ملا الرئاسة، يف السلمي التغيري رضورة عىل الروحية البطريرك غبطة مباركة  التمسنا
الدستور احرتام رضورة جلهة بكركي من املستمرة التحذيرات عليها رغم القيّم يف وهن من
يف املنتظم التغيري عىل الثابت تواصله يف للدستور خرقٌ عميقٌ وبعده. فالتمديد التمديد قبل
التعديل دستورياً باعتبار يصحح وال عنه. بالتغايض يصحح يصحح، وال اخلرق قمة اهلرم.
اللبنانيني مجيع ينفي أن دستوري لتعديل الله، سمح  يوماً، ال أردنا،  فإذا  ناجزاً. الدستوري 
ولو ، أصالً باطل التعديل هذا فمثل النساء من االقرتاع، يمنع أو أن العيون الزرقاء، ذوي من
األمن  قو كت حترّ احلال مثل هذه يف الله سمح وإذا ال . احلادّ بالتصفيق 128 نائباً عليه ت صوّ
عند مفاعيالً يوقَف الدستوري لرتحيلهم، فإن مثل هذا القانون العيون الزرقاء ذوي لتجميع
. احلدّ عند هذا البلد اىل يعادون فإهنم الزرقاء، العيون ذوو ونفي الرتحيل بدأ وإذا . احلدّ هذا
من تويف ض ويعوّ حيا بقي من فيعاد يف املنفى، بعضهم ومات الزرقاء ذوو العيون رحل وإذا

اإلمكان واملنطق. قدر ثانية وحتدّ مفاعيله األول، األصل يعالج احلد. هذا عند

والبطالن أصالً والديمقراطية، باطلة حقوق االنسان لثوابت املنافية أن القوانني اخلالصة
كانت وإذا األقرب. الزمني احلد عند إبطال مفاعيلها الداخيل والدويل القانون حقل يف حيتم
مبدأا م فيحكّ حيدث، ما غالباً وهذا  مطلق، بشكل رجعياً التصحيح  مستحيلة املفاعيل  هذه
قرارات يف نراه العام، احلقل يف بدهيي إرث هذا الطبيعية. يف مرافقها واستمرار الدولة املالءمة
بل الدكتاتورية فيها دول زالت تعقدها التي االتفاقات أو يف مثالً املرصية الدستورية املحكمة
يمكن ما ويصحح يبقى، املفاعيل فبعض السوفيايت، يف االحتاد نفسها، كام الدولة فيها زالت

األصل. ويزول تعويضه، يمكن ما ويعوض تصحيحه،
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يف الدستور عىل املتعدين أصلف يعرفه ما وهذا الدستوري، الفقه يف حاصل حتصيل هذا
-، ونعرف ة القمّ واملنتظم يف والطبيعي السلمي التداول أي - األساسية مبادئه الديمقراطية
الصياغة يف نفسه عن مدافعاً موارباً متخاذالً لبنان يف املبدأ هذا عىل التعدي دائامً  جاء كيف
خجالً ومجيعها أجريت املتتالية، الالديمقراطية بتعديالته دستورنا حتقري عىل تتالت التي احلذرة

استثنائي». وبشكل واحدة «ملرة

بحقوق اإلنسان كان ماساً - إن مبدأ أسايس دستورياً عىل أنّ التعدي يف إذاً األوىل النتيجة
متواترة إنسانية لرشعة وفقاً أصالً باطالً يعدّ  - السلطة  تداول  بمبدأ  ماساً  كان  أم بداهة،

الدينية  باملبادئ أعامقه يف املتالقي jusnaturalisme الطبيعي القانون يف  قوامها وراسخة
الكريم، القرآن حلظها وقد الباري، مع مميزة بعالقة اإلنسانية ترعاها األخالق التي الطاهرة
بحواشٍ الدفني اإلنساين املبدأ يلتقي هنا الناس». بني لَةً وَ دُ يكون «أمراً قيرص، أعامل تناوله يف

يف عرش، وأعادها الثامن القرن يف الغريب القانون فالسفة قبل من مطنبة فقهية كانت معاجلتها
قلب يف احلريات، عن حمارضاته يف سليم عبو الرئيس شجاعتها وعمقها يف لبنانية فريدة صياغة
نجاحها نعيش التي اللبنانية الثورة رائد غريه عندنا قبل وهو الوصاية، أيام أحلك لبنان ويف

املبني اليوم.

فعالوة .positivisme الوضعية املدرسة أصحاب الطبيعي هذه ينضم القانون فلسفة اىل
املفاعيل معاجلة مع أصالً وبطالنه أساسه، يف إنسانياً املجحف للقانون الفكري الرفض عىل 
لقد ؛ الدولة مرافق عىل  األقل بالكلفة  تصحيحه يمكن ملا باحرتاز البطالن  هذا ضوء عىل
املبدئني مشرتكة، عامليةً سنةً الديمقراطية لثبات املتنامية األعراف كام العامل، يف الدساتري حلظت
النص يف هلا املرسومة بالتواريخ امللتزم وتداوهلم السلطة يف ملمثليه الشعب اختيار جلهة التوأمني
األملاين القانون األسايس يف املساس بالثوابت الديمقراطية رفض الرتاث هذا الدستوري. من
«انتخايب»  بغطاء النازية الدكتاتورية استتباب يف املريرة االملانية التجربة خلفية عىل 1949 لسنة
تعديل دستوري ألي مح يُسْ ال التي اجلمهورية» «املبادء فرنسا يف 1933، ورديف هذا املبدأ سنة
الراسخة يف التجربة من املستقى الرتاث أيضاً هذا من اخلامسة. اجلمهورية يف هلا يتعرض أن
الكثرية املحاوالت رغم شخص املترصف برضورة تغيري واملتمثل املترصفية، خالل لبنان جبل
مؤخراً  أشار وقد  دستورنا،  يف 49 املادة الرتاث هذا من والياهتم، متديد املترصفني لبعض
»السهر  رضورة من 1990 سنة يف التعديالت الدستورية اليها أضيف ما ة مرسّ أنطوان الدكتور
هذا شخصية. حمض ملصالح استثنائياً خرقه عىل املتتايل عن الدأب عوضاً احرتام الدستور« عىل
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اآلن. منطقها صدد يف نحن التي الفلسفة الوضعية حقل يف

شعبه الدستورية التي فرضها االستقامة الدول يف بني من لبنان به يتميز ما فهذا دولياً، أما
،1559 القرار وللتذكري، فإن .1559 القرار يف الديمقراطي) (أو للبند الرئايس تفعيالً عىل العامل
التمديد أمس 2 أيلول 2004، يف نحن املقبلة - الرئاسية االنتخابات أمهية ديباجته حلاظ بعد
أو ل تدخّ كل من ونزهية حرة املقبلة الرئاسية «االنتخابات أن تكون اخلامس يف بنده طلب -
نعرف حجمه نكن مل لكنا األجنبي، التأثري مد طبعاً نعرف كنا لبنان يف أجنبي». نحن تأثري
والرئيس األسد الرئيس بني يف االجتامع املشؤوم دار ما عىل الضوء التحقيق الدويل إلقاء قبل
عىل عميقاً، للتمديد رفضه كان كم الذي نعرف وزرائنا، وهو رئيس أرغم من هتويلٍ احلريري
اليه آل عام  املقلقة األنباء يف التواتر هذا مرغامً. مهدداً الدستوري التعديل بركب االلتحاق
جملس من قرار عىل املرتكز الدويل التحقيق لوال موثّقاً العلن اىل ليظهر يكن مل األجنبي التدخل
رافدين تالقي القريب لبنان تاريخ يف رأينا وهكذا الراحل. وزرائنا رئيس مقتل األمن غداة
أو تدخل كل احلرة من الرئاسية باالنتخابات املرتبط ذاك األمم، تاريخ يف للقانون عظيمني 
- وهذا مؤخراً انتهى والذي الدولية، اجلريمة عىل النقاب بكشف وهذا امللتزم أجنبي، تأثري
احلريري الرئيس قتل «دافع أن اىل التحقيق - بداية أشهراً بعد نفسه الدويل للمحقق احلديث

بالتمديد». مرتبط

منه، اجلزائي الشق من الوضعي القانون ضمن أكثر أمهيةً ال يشء للفقه الفلسفي العرف يف
من اللبناين الديمقراطي املوقف أثاره فام الفلسفة. عن البعد كل بعيدة هي بوقائع التصاله
أوالمها فيه، متثلت نوعياً تقدماً فرضتا أساسيتني ركيزتني يف والعامل لبنان هزّ للتمديد رفض
البند أما البند. هذا بانتهاك  اجلزائي املوضوع بتالقي ثانيتهام ومتثلت نفسه، اخلامس البند يف
عدم العام األمني فيه يشجب والذي الرسن، رود لتريي األول التقرير رافقه فقد اخلامس،
صدر الذي الرئايس البيان املبني يف باإلمجاع تثبيته جاء كام ة، املقرّ الدستورية املواعيد احرتام
ربط اىل اليه آل ما يف اجلزائي، فقد آل التحقيق كانون الثاين 2006. وأما 23 جملس األمن يف عن

هلا. أساسياً دافعاً بالتمديد فيها املحقق اجلريمة

أزمتنا نواجه البلد هذا يف بتنا  فقد جبارة، العجامء وجناية قانونياً، جبّارة والنتيجة
الوضعية، والفلسفة  الطبيعية الفلسفة اجتامع يف فلسفياً ب، مركّ بتالقٍ اخلانقة الدستورية
اجلنائي، والشق اإلنتخايب الديمقراطي الشق بني الدويل يف القانون املزدوج التالقي يف وقانونياً
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منها كل املستويات اجلبارة هذه يف التالقي وأصل اللبناين. والدستور الدويل القانون بني كام
برجالنا بطولة صدرها عارٍ من شعبنا ه ما خيطّ العامل، تاريخ يف كام بالدنا تاريخ يف السواء عىل
عرش الرابع يف احلرية ساحة يف األوحد اهلتاف آخرها للتمديد»، «ال لقوهلم املغدورين ونسائنا
رضورة وأنّ القرسي، التمديد هو هذا اجلبار التالقي أصل العامل أن 2006، مذكراً شباط من

ة. ملحّ أولويّة معاجلته

74 من  املادة بتفعيل يكون اخللل، هلذا فعالة قانونية معاجلة واحد: ردّ مجيعاً األسباب هلذه
املادة هذه تعبري حد عىل - «حكامً» املجلس بالتئام الغد، قبل واليوم غد، بعد غداً قبل دستورنا
الداخلية القرسي  التمديد وتداعيات األصل للخلل تصحيحاً مجهورية  رئيس النتخاب -

املريب. ب املزدوج املركّ التالقي هذا والدستورية يف اجلزائية كام والدولية،

وقت ممكن. أرسع يف جديد رئيس بانتخاب والدويل الدستوري اخلرق األصل إذاً تصحيح
ملعاجلة  دستورياً السبل أجد و49 و75 و74 73 املواد فإن تفعيل قانونياً املتاحة اخليارات ويف
وفتح والدويل، الدستوري اخللل  لتصحيح «حكامً» املجلس بالتئام يكون املبني، اخلرق هذا
عليها متنافسني معلنني هلا الرئاسية مرشحني املعركة خوض يف الراغبني من التنافسية العملية

ونوابه. الشعب أمام

العقل تفعيل اىل حيتاج وبعضه خمطوط بعضه سيايس، وبعضه دستوري الطريق هذا بعض
األول وعنواهنا الالعنفية، ثورتنا  من املستقاة املساملة الديمقراطية روح مع تالؤماً أكثره  يف

الديمقراطية. أجل من املغدورين رفيق احلريري ورفاقنا تضحية

وتكريس الرئاسة موضوع يف القانون» «بحكم اإلجتامع يؤكد الدستوري والتفصيل
رئيس  النتخاب امللتئم  «فاملجلس الدستور: من 75 املادة يف حرصياً  الرئايس اإلنتخاب
رئيس انتخاب يف حاالً الرشوع عليه ويرتتب اشرتاعية هيئة ال انتخابية يعترب هيئة اجلمهورية
كلمة عن ننأ أن دقيقة دستورية لغة يف بدّ ولذلك فال آخر». عمل أو أي مناقشة الدولة دون
يستقي حني يف  ،فراد أو مجاعةً الشعوب حياة  يف حاصل حتصيل احلوار هو ملا «احلوار»،

وهو دستورياً قاضٍ ،74 يف املادة امللزم القانون» «حكم من دستورياً عبارته اليوم احلديث امللحّ
القانوين ملعاجلة شواذها البالد فيها املوجودة اخلاصة األوضاع يف عادي حواري منتد عىل

املركب.

مجيعاً، عىل وأؤكد مجيعاً، األطراف شجعنا وقد جامعاً، نريده ما فهو السيايس، التفصيل أما
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اليوم ونكررها ترشيحنا، إبان السوري علناً الرئيس طلبناها من التمديد، معاجلة يف التالقي
اللبنانية املرتددة السياسية القو من عنه، ونطلبها جمدداً نا غنىً مستقبيل كلُّ تشنّج من للتخفيف

الله. وحزب الوطني منها التيار وال سيام الرئاسية، املعركة يف خوض

عىل الناس مفتوحةً الرئاسية املعركة هذه فلتكن يثنيه، يشء وال القطار، فنقول: سياسياً أقلع
خلت، أشهر لثالثة بريوت صحف يف إعالن ترشيحنا منذ اتبعناها السواء كام عىل ونواهبم
،- احلريري الرئيس رفيق األول له واملقاوم - القرسي، التمديد ضحية ذكر يف فالتقى شعبنا
منا للجمهورية رئيساً نريد احلرية: ساحة عىل املسامل األوحد باهلتاف املطلب عىل الشعب التقى

. وسياسياً املتاح دستورياً األوسع الديمقراطي بالقدر ننتخبه ولنا،

العملية يف واجبنا ومن يستقل، مل اجلمهورية أو رئيس إذا استقال فرق ال دستورياً ونقول:
العظيمة بالتعديات املحدث اهلائل الفراغ لسدّ جديداً رئيساً ننتخب ودولياً أن داخلياً امللزمة
تضحياهتا بعد ألمتنا  املثري النقاش يف  أي سلمياً، أي ديمقراطياً، فنتوصل دستورنا، عىل
الثالث يف قرساً الرئاسية السلطة تداول منع يف الدستوري املزمن اخلرق معاجلة اىل العظيمة،
مجيعاً، يشملنا اجتامع وطني اىل رمزياً تارخياً آذار عرش من الرابع قبل فنتوصل ،2004 أيلول من

جديدة. وحكومة جديد رئيس يف مجيعنا،

تأثري أو من دون تدخل نزيه، بشكل جديد رئيس انتخاب غري اليوم بعد للمجلس عمل ال
دستورياً املنوطة وهي عليه إمكاهنا األعامل قدر ترصيف سو للحكومة آخر عمل وال خارجي،
طرح سو آخر عمل وال ،62 املادة بحسب اجلديد الرئيس ينتخب ريثام املسؤولية بتحمل
تنافيس ديمقراطي مسار يف ونواهبم، اللبنانيني، إلقناع وانجازاهتم برناجمهم للرئاسة املرشحني
الرئيس أما أسابيع. غضون يف جديد احلرّ لرئيس اإلنتخاب ليتم احلجة، وعىل املفاضلة، عىل بْنى يُ
به يعتد فال اخلارج املعلن من بالدعم السلطة يف واملستمر عنوة من اخلارج علينا املفروض القرسي
دستورياً مل يشأ زال وإن الوجه، بعض ماء وحفظ من التشنج ف وخفّ استقال، شاء إن اليوم. بعد
وألن الديمقراطية، بمبادء تعلقاً اجلديد اىل رئيس مشدود اللبناين الشعب ألن الشهر، غضون يف
يف األمن جملس بإمجاع املقر الرئايس البيان يف تثبيته املعاد الدويل بالقانون عمالً بانتظاره كله العامل

الفائت. الشهر هناية

يمثل الذي الدستوري الفراغ لسدّ تسهيالً املتعاقبة مراحلها يف الدستورية اآللية هنا ومن
تارخيها. يف ةٌ أمّ هولَه ام واجهت قلَّ سبب وهو الدستور، من 74 املادة يف اآلخر السبب
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أوىل: مرحلة

حرّ بشكل جديد انتخاب رئيس هدفها دستورية آلية عن الشعب أغلبية نواب قو من إعالن
اىل  3 أيلول 2004 يف القرسي بالتمديد ض املقوَّ الدستور إلعادة من آذار عرش الرابع قبل ونزيه
صالحيات أن قو األغلبية النيابية واعتبار الدولية، الرشعية كنف اىل لبنان وإلعادة عهده،

الدستور. من /62/ املادة عمالً بأحكام القائمة باحلكومة وكالة أنيطت قد رئيس اجلمهورية
ثانية: مرحلة

الرئاسة سدة بخلوّ رسمياً تعلمه فيها رئيس املجلس اىل عريضة القو نواب هذه توجيه
العريضة لتالوة هذه فورية جلسة عقد اىل وتدعوه الدستور من /74/ املادة بحسب دستورياً

األمر. إذا اقتىض عليها وللتصويت جمتمعاً املجلس أمام
ثالثة: مرحلة

/73/ املادة اجلمهورية متاشياً مع رئيس انتخاب موعداً جللسة حاالً املجلس تعيني رئيس
باالرتكاز القانون وبحكم فوراً املجلس املجلس، جيتمع رئيس حال امتناع ويف ؛ الدستور من

الدستور. من /74/ املادة أحكام جمدداً اىل
رابعة: مرحلة

احلضور عن رئيس املجلس امتناع استمرار حال يف نائبه وبرئاسة - رئيسه مع املجلس يتابع

.2006/2/16 الربيستول، مساء فندق املؤمترين يف عىل عت وزّ *
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الدستور، من باملادة /75/ عمالً آخر، عمل أي مناقشة دون من الدولة رئيس عملية انتخاب -
من بني املرشحني املعلنني. للدولة رئيساً /49/ املادة لرتتيبات وفقاً أن ينتخب اىل
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يتابعها التي ورئيسه هلذه اإلطاللة املهمة املركز أشكر أن أودّ أوالً لذا خاصاً، تارخيياً وقتاً نعيش
شهرين منذ واشنطن حرب يف وسيم الدكتور مع لقاء آخر وكان العربية والدولية، املنابر عىل
برهن الذي وهو الدويل، كم القانون حُ موضوع حول األمريكية املحامني لنقابة عارمة ندوة يف
ملّا مهنة القانون يف مجيعاً شأننا من ترفع التي األمور من الدولية املحافل يف أنّ حضور لبنان عىل

وبمستواه. بصفاته شخصٌ رها يتصدّ

حديث أنَّ وأعرف اليوم املرجوة. وهو عنوان الرئاسة والنهاية، البداية هو القانون كم حُ
تسمح التي الالعنفية الدستورية باآللية املتصل احلديث وهو إليه، اقة توّ البالد كلُّ الرئاسة،
ملثل شعبية رصخة باألمس من تضافر ما بعد خصوصاً جديدة، رئاسة إىل لوا يتوصّ أن للناس
مناسبة يف احلضور مثل هذا ت اإلستفادة من دْ موعد اليوم، ودَ عىل اتفقنا وعندما التغيري. هذا

أصدقائي. مع ها خوضَ حاولت كالتي معهودة رئاسية غري محلة يف حتدث ما نادراً

بينكم أكون أن ين ويرسّ جديد، رئايسٍّ ثوبٍ يف القانون كم حُ عن احلديث عنوان ولذلك كان
بمعناه املهني ص التخصّ موضوع احلملة يف هذه مرة ل أهل التخصص ألوَّ أمام مناقشاً اليوم،
الدستوري ه شقِّ يف عليكم ع املوزّ الربنامج م ويقدّ اللبناين. الشعب املطروح أمام يف الربنامج
املواطن التي تربط وهي القانون، دولة أو القانون، كم حُ فكرة حتت تنضوي خطوطاً عريضة
بول أمثال الغرب يف مون املتقدِّ الفقهاء يراه كام ودولته،  وحكومته  بمجتمعه طبيعي بشكلٍ

بتغيري املطالب الكبري الشعبي احلشد غداة القانون حلكم املركز العريب 2006 يف 15 شباط  يف  املحارضة هذه ألقيت *
دستوري. رئايس
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 Jürgen هابرماس  ويورغن املتحدة، الواليات يف Yale يال  جامعة يف Paul Kahn كان
أملانيا. يف Habermas

واهليكل بني الفرد الطاغي املواطنية كالرابط هابرماس عىل األملاين الفيلسوف ز فعندما يركِّ
عضوي إلتزام عن هابرماس ث يتحدَّ عندما أي األوروبية؛  املنظومة مه تقدِّ الذي  اجلديد
ترتسم التي الواسعة اهليكلية إرتباط هذه خمتلفة للمواطنية، وعن بنظرة للمنظومة األوروبية
قراءة يال جامعة فقيه وعندما يعيد حمضاً؛ القانونية أساساً املواطنية برابط األوروبيني أعني أمام
كميزة  وسيطرته القانون سلطة The Reign of Law برسم كتابه يف األمريكي الدستور والدة
مم؛ األُ تاريخ السبَّاقة يف مواطنيتها خلصوصية بل األمريكية وجمتمعها، الدولة ملاهيَّة أساسية
اإلنسان تربط املحورية التي العالقة حتديد من اليوم الفكرية مميّة األُ آلت إليه ما خيترصان فإهنام
القريب، اللبناين تارخينا يمثله يف كام املعمورة، هذه عىل من مجيع إليه يصبو ما وهو بدولته، الفرد
الدولة شور جملس ورئيس ما يُسمى بخطاب القسم، يف مجهوريتنا نقيض، رئيس عىل طريف

هذا املركز. يف األخرية حمارضته يف غانم غالب القايض
كلَّ إليها تشدّ أن الطبيعي من يف طروحات سياسية تأيت القانون كم حلُ العريضة اخلطوط

بشكلٍ أسايس القانون حيكمها الدولة، مع مميَّزة عالقة من إليه يصبون ملا مواطنة وكل مواطن
للقانون يريد الذي العارم التوق هذا عىل إذاً لٌ فصَّ مُ اجلديدة الرئاسة ثوب يكن حرصياً. مل إن
بمعنى الدولة مع املواطن وتعاطي كام املواطن، مع الدولة لتعاطي بالنسبة حرصياً أن يكون
حكم يف استقرار اللبناين املواطن يشهده الذي الفظيع ر التأخّ وألنَّ حقوقه. فقط واجباته وليس
نحاول اجلديدة، الرئاسة يف  األحوال ويف أحسن فإننا، العالقة، هلذه حرصياً مرتكزاً القانون
املواطن جتعل نتيجة اىل الله شاء إن يف آخره ننظر حتى العهد، أول أساساً يف كم القانون وضع حُ
الرئايس العهد هناية يف القانون حتت سلطة - األسايس فقط وليس - راضياً بانضوائه احلرصي

دستورياً. املرسوم

بالدولة، املواطن أساساً لرابط القانون كم حُ عنواهنا البداية هذا: للخط العريض إذاً خمترص
من أصالً غائبة اللبناين القانون سلطة كيف أنّ ألننا نعرف سهالً موضوعاً ليس ذاته وهذا بحدِّ
سوريا مع احلدود يف يف جممله، أو املخيامت الفلسطينية واجلنوب يف إن لبنانية كثرية، مناطق

وإرسائيل.

فيرب ماكس بمعنى فقط ليس حرصياً، القانون كم حُ عنواهنا ة املرجوّ للرئاسة أن النهاية كام
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أنَّ  لكم يقول من كاذب أنه الله حلزب أول حلظة نقول ونردد جعلنا منذ الذي Max Weber

خارج تبقى أن القوة ألثِرة يسمح عندما الطبيعية الدولة عنارص فيه أن تكتمل يمكن بلدٍ أيَّ
عن كشف التي -L’Etat a le monopole de la violence - نّة السُّ هذه . احلرصية سلطتها
ألنّ موضوع النهاية وهي الالقانون، من طويلة حلقبة تكون النهاية وأن ال بُدّ فيرب، ثباهتا ماكس
إىل حيتاجان لبنان، يف الفلسطيني املوضوع كام إرسائيل، مع  املعركة ظلِّ يف املرتاكم السالح

قلم. بخطِّ أصالً هنايتهام تكون ومراحل، وال وقتٍ

اجلديدة. الرئاسة عنوان هو هذا حرصاً، القانون حكم وهنايةً أساساً، القانون بدايةً حكم
موضوع ليس فقط القانون حكم ألن ، هنايةً احلرصية صفة عىل إضفاء بعض الرتوي من بدّ وال
يصلح بالنظر القانون ال حكم أو املعاقِبة، بل بالقوة الرادعة أي باألمن، احلرصي استئثار الدولة
فإن األعزل. ال، املواطن عىل الدولة علياء من مفروضة إجبارية قرسية وكأهنا العالقة هذه اىل
وأخرياً، أوالً القانون هو صاحب املواطن اختياري، ألن حكم هو يشء كلّ قبل القانون حكم
أن يمثله أرجو الذي هنا الفارق سنَّه. ل املخوَّ هو ألنه وأوالً جتاهه، باإللتزام يقبل أخرياً ألنه
اإلستامع منكم بطلبي اليوم هبا نشرتك التي احلوارية اآللية ليس فقط يف للرئاسة، ترشيحي
بالدنا ليحمل الناس، ة خاصّ القانون بام هو حكم تعميق يف بل وتبنيه، ونقاشه الطرح هذا اىل
مطروحة املميّزة معاملها بعض دستورية حقيقية عرب ورشة الديمقراطية من أرفع مستو اىل
اىل هذا احلضور ين اليوم يشدّ ما عىل أمهيتها. عمومية، تبقى أن هذه الطروحات إال الربنامج. يف
أي يف معناه األسمى، بحكم القانون تتعلق عملية اىل تفصيالت داللة أكثر بعمق النظر هو املميز،

التالية: الثالثة املواضيع يف وكقضاة، كمحامني، هتمنا التي القضائية يف اآلليات

بإطالق املؤسسات. الفساد مكافحة -

. للقضاء املستقلّ مرادفاً ه املنزَّ القضاء -

االصالح الدستوري. -

الفساد مقابل املؤسسات إطالق يف

العائلية وبالعالقات باالقتصاد، ويتصل بالبيئة، يتصل بطبيعته، واسع األطراف القانون كم حُ
يف القانون حكم أما الخ؛ ورقابةّ قانوناً وباالنتخابات القانون، كم خاضعة حلُ بعضها يف هي ملا
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يف رئاسة أي القمة، يف هلا دستوري إطالقٌ وهو املؤسسات، إطالق فهو األسايس املهني املعنى
اجلمهورية.

نحن الفساد. مكافحة صعوبة هي وكمواطنني  كحقوقيني  جتاهبنا التي املعضلة  املشكلة 
خيالفون للذين ية جدّ معاقبة يعني قرسي؛ الفساد مكافحة أساسياً يف عنرصاً نعرف طبعاً أنّ
«الفوتوكويب» صورة من فيذهبان أما الرشاء واالرتشاء، تقديمها. أو الرشوة بقبوهلم القانون
وهذا ، ملفّ أيِّ يف عليها للحصول إضافياً ماالً العدليـة يف نضطرّ إىل إعطاء املسؤول عنها التي

بـ«بنك املدينة». مثالً التي ترتبط العمالقة الرشوات إىل الرشوة، مظاهر أحد طبعاً

باستعامل تبدأ األعىل، وال بالدنا بتقديم املثال يف يشء قبل كل تبدأ الفساد مكافحة أنَّ عندي
رشوةً املال استعامل الفاضحة من املستويات عىل العامة حتريك النيابة النيابة العامة: طبيعي
تقديم قبل القرسية إىل اللجوء اللبنانية جتربتنا يف مفيداً أو ممكناً أظنّه ال إنَّام السياسية، احلياة يف
ل وأوَّ واملسؤوليّة، القرار أصحاب األشخاص قبل من القانون كم حُ إىل باالمتثال ادع الرَّ املثل

الفوتوكويب. خافر اجلمهوريّة، وليس هو رئاسة املواقع هذه
مفيداً أظنه ال لأليادي» و«قطع للمشانق» «تعليق من البعض يتداوله احلديث الذي أن كام
القسم خطاب بأخطاء آنفاً عنيته ما وهذا البالد؛ مسترشية يف كحالة بالنسبة ملكافحة الفساد
وأساتذة قانون، وقضاة كمحامني بنا مبارشة مرتبط طرحي خمتلف، وهو ألنَّ ،1998 سنة
اجلمهورية يف املسؤولني الكبار منصب األعىل، وهو يف املنصب األعىل املثل بتقديم يتجىل
ورئيس رئيس اجلمهورية ترفّع هذا ويعني املستقل. القضاء بتعزيز كام يكون بالرئاسة، بدءاً

القضاء. عمل يف لٍ تدخّ عن أيِّ احلكومة

املستقلّ للقضاء مرادفاً القضاء املنزه

وزارة طريق عن احلكومة هبا تضطلع  القضائية املسؤولية من جزءاً هناك أنَّ نعلم نحن
بإدارات العامة والنيابات العامة النيابة تربط التي القانونية الوصاية طريق عن كام العدل،
مطلقاً فصالً ليس أبداً السلطات فصل أنّ ونعرف القضائي؛ صلب العمل من األمن، وهذا
بشكلٍ املرشفة هي  تكون أن العامة، النيابات سيام وال  للدولة، دّ بُ ال األمور هذه مثل  ألنّ
بداهة هبا؛ والتي تتّصل اجلزائية منها، خصوصاً املواضيع أو باملوضوع التعامل عىل حرصي

مثلنا. ملهنيني بالنسبة حتصيل حاصل هذا مستقالً باملطلق، قضاءً ليس املستقل فالقضاء
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اإلختصاص عىل أهل تفرض ة الدقّ لكن وهذا جيّد. مستقل»، «قضاءٌ تقول العامة طبعاً
النبيلة اإلستقالل إفراغ صفة مضينا يف وإالَّ ببعض الرتوي، فيها ننظر أن علينا وتفاصيل معايري

عميل. مضمون أيّ من اللبناين، من الدستور 20 باملادة عمالً للقضاء، نرجوها التي

املرشوع  غري اإلنسان االتصال يراقب فكيف السهل. باألمر مستقل ليس قضاء إىل التوصل
ليس اجلواب للقايض؟ السيايس مهاتفة منع سبل هي وما والقايض، السياسة رجل بني أصالً
بآليات أن متىل وال يمكن بيوم، تبنى ال الثقافة وهذه عامة، ثقافة موضوع ، ألن املوضوع سهالً
يتناول أن شأنه عال مهام «السيايس» يستطيع ال بريطانيا، أنه يف مثالً نعرف ولئن املعاقبة الرصفة.
هناية الرجل تكون يف حلظته هذا تم فيه؛ وإن ل أن يتدخّ يريد ملفٍ يف بقاضٍ ويتصل اهلاتف

غري مقبول. عىل ترصف املرتتبة اجلزائية التبعات عن فضالً العامة، حياته وإلغاء السيايس

قدوة يف ويكون اجلديدة، الرئاسة درب املنزه أمل حقيقي عىل القضاء أن خالصةً هذا يعني
مناخ اىل يؤدي مما العهد، األوىل من والشهور األسابيع امتداد اليومي عىل ترصفه الرئيس يف

واألمر  الدستور. من 20 املادة معاين أهم أحد يف القضاء فاستقالل بالنزاهة القضائية عام يسمح
التدخالت، من من هة رسالة منزّ كصاحب القايض باحرتام تقيض خاصة طريق وترية عن يتم
اجتامعية مناسبات يف التقرب  أو هلاتفه، السيايس استعامل ر تصوّ يمكن ال أنه نتائجها  أهم 
اجلزائية أصوله له يف ملفّ قانونياً املرسوم اإلطار خارج النظر إىل لدفعه القايض من  خمتلفة
اجلمهورية رئيس يتوقف فعندما ؛ املنازعة يف دور  أي  من  «التليفون» متنع مجيعها  املدنية  أو
أو اخلاصة، شؤوهنم يف اإلتصال بالقضاة من والوزراء النيايب املجلس ورئيس ورئيس الوزراء
طريقه الطويل بدأ فعالً قد القضاء يكون هلم، ط يتوسّ ومن املتقاضون فيها يراجعهم شؤون يف

االستقالل. النزاهة أي إىل إىل

الدستوري اإلصالح

وهنَّ رائدات اللبناين، املجتمع هذا نساء رائدات يف مع املايض األسبوع جر حديث يف
الرئاسية احلملة هذه يف أن نعيشه تفرتض التي التواصل وترية املحادثة عىل كانت ، أعامهلنَّ يف
يف األسايس املرأة دور إىل واالرتفاع املايض، الرئايس احلكم  يف اختربناه عامّ خمتلفة كمحطة
مستفيضاً حديثاً اللقاء وكان السيايس. القرار لصناعة ماً متقدِّ متثيالً متثيلها بضامن املجتمع
صحيح متثيلٍ املختلفة وضامن يف املناصب أو احلكومة النيايب أو يف املجلس يف «كوتا» عن الـ
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أرفع مستو ننطلق إىل أن  بدونه ممكناً ليس متثيل هامش عىل احلديث مقابل الرائدة للمرأة 
الدستوري. االصالح الربنامج وأولويات صلب من هذا للديموقراطية.

النضج أعىل من درجة إىل بنظامنا باالرتفاع ترتبط العريضة اخلطوط هذه نقطة أخر يف
التنفيذية. يف السلطة لرؤسائه مبارشة الشعب باختيار تتعلق الديموقراطي

التواصل خانة يف تصبُّ أراها التي األمور من احلكم يف للناس مبارش متثيل البحث عن هذا
ليس أنا ، تأتون إيلَّ ملاذا : املواطن يقول ظلها. يف إليكم آيت التي احلملة الرئاسية اللبنانيني يف مع
ال يف الفعَّ النمط األسايس و طبيعي إنام هذا أمرٌ غري :هذا صحيح احلملة يف ونقول صوت. يل
مبارش انتخاب من رشعيتها تستقي الدولة يف األساسية املراكز أنَّ نفسها حترتم ديموقراطية أية
اآلن فيه حتى ال نزال والذي بالدنا، يف عرش، الطاغي التاسع القرن طريقة عىل انتخاباً وليس
وأمالً رمزاً احلملة، يف املواطن نشارك أن بأس فال األعيان. أو مجهورية األولياء، إىل ننتمي

خمتلف. بمستقبل

الطائفية الرتكيبة مشكلة

فارغ من التنفيذية السلطة لرئاسة املبارش فاالنتخاب سهلة. ليست الرشق يف األمور لكن
يف الرؤساء عن احلديث أعتمد األمور، بثنايا وبمعرفتكم الطائفية، باملعضلة االحاطة دون
عن مستو البحث ألن إفرادياً، اجلمهورية رئيس عن فقط وليس السلطة التنفيذية باجلمع،
وترون لبنان؛ يف الشائكة الطائفية الرتكيبة مشكلة  بمواجهة يرتبط الديموقراطية من أرقى 
محاية «فصل يف لبنان يف الرتكيبة الطائفية منطق بمواكبة الربنامج فيه يف معرباً الطرح هذا خمترص
تقليص عىل العمل نفسه الوقت ويف متفاوتة، خمتلفة قرارات منهج إجيابياً عرب تفرزه السلطات»

للمواطنني». الطائفية غري العامة املساحة «بتوسيع السلبي وقعها

الدنيئة الرسوبيات من وكأهنا املقارن الفقه يف طابع لبنان هلا الطائفية يف الرتكيبة مشكلة
سيئة ليست الطائفية أنَّ الرتكة نعرف، الرضورة أن من وأظننا نعرف، أننا إال مة. األُ تاريخ يف
مثالً لبنان جعلت يف وأهنا «مونتسكيو»، لـ سابقٍ السلطات فصل من نوعاً م تقدّ وأهنا باملطلق
إرسائيل، ألنّ فيها بام العربية وغري العربية الدول سائر جممل عن مرتفعة ديموقراطية حالة

نتناقش أن يمكن وهنا  - له قراءايت خالل ومن احلالية الدستورية حالته يف اللبناين النظام
الرشق يف الوحيدة» «الديموقراطية به أنه يدعى عامّ مرتفعة حالة يوفر نتناقش- أن ورضوري
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املتداول الغريب. يف ارسائيل طبعاً نعني - األوسط

إرسائيل من يف اليوم نعرفه مما ديموقراطية وأعمق متثيالً أكثر الدستورية تركيبتنا أنّ أظن
يقارب ما أنَّ اليوم نعرف هيودياً؛ كام طائفته يكن يف مل من لكل وسيايس سايت مؤسَّ عميق هتميش
هم ومسيحيون، مسلمون أهنم 48، ملجرد الـ سكان عن ث ونتحدّ إرسائيل، من سكان الربع

دستورياً وسياسياً. مهمشون إرسائيل دولة إنشاء منذ

هذا مثل نر أن املستحيل أنه من بحيث كالنظام اللبناين، دستوري نظام يف احلال خيتلف
كانت مهام إرسائيل، يف الديموقراطي العمل عميق يف عن نقص ينمّ والذي املتواصل التهميش
إرسائيل يف مقنّن كام هو األغلبية حالته النظام الدستوري يف ألنّ واسعة فيها، ساحة احلريات

ال وأسايس؛ فعّ بشكل املواطنني من اليهودي غري صوت يُسمع أن طبيعته يف يمنع

اليوم فاحلديث : الكوين  املستو عىل اللبناين الدستوري النظام لسبق مثالً آخر وأعطي
احلكم يف العراقيني نَّة السُ إشرتاك رضورة  عن األمريكي اجلمهورية رئيس عليه تواتر  الذي
الدستورية هبا الرتكيبة التي تتحىل النسبية للحكمة معلن غري اعتناقٍ عن ينمّ األمر» كلَّف «مهام
املواطنني  من % إىل 20 15 تتعد ال العراق يف عموماً نّية السُ الطائفة أنَّ وعندما نعرف لبنان. يف
العراقية يف احلكومة ممثليها إرشاك عىل من قدرة له األمريكي وما الرئيس إرصار فإنَّ العراقيني،
أنه كام األمريكي، الدستور  يف ة مقرّ هي كام الديمقراطية العملية مع واضح بشكل يصطدم
قارصاً يزال ال األمريكية الديمقراطية يف متداول هو الدستوري كام النظام أنّ إىل إشارة يعطي
الدولة شؤون  تدير التي احلكومة الكايف العتبار التمثيل أداء عن األوسط الرشق  منطق  يف 
الطبيعية الديمقراطية  العملية يف مهمشاً  يبقى الناس من جلزء  ممثلة ليست طاملا ديمقراطية

األكثرية. غلبة عىل الراسية

بة. املتشعّ لِه ملفاصِ كونية متابعة من املوضوع هذا ملناقشة بد  وال



يف 2006/2/9. النهار جريدة يف نرش (38)

السبع: حسن لحكمة تقديرًا .35
العنف(38) بالعنف عىل

ّ
استحالة الرد

                                                          لكل دينه ولكل دين 

                                                                                                     مصون كرامة تأبى التحدي 

(1925) األرز شاعر

مشاعر احرتام رضورة اىل ينبههم فيها أوالده اىل شهرية قصيدة يف املالط كانت عربة شبيل هذه
أبعاد التعرض لت حتوّ فجأة ونيّف، عقد منذ عندما نرشها رشدي سلامن رواية يف وكام املؤمن.
اإلنسان تشدّ ألهنا حتىص، مما أكثر تداعيات اىل األوروبية الصحف يف ورموزها الدينية للقيم
السيد حلياة تتعرض أفالماً كانت سواء عاملياً، راسخة سنّة يف كان دينه، أياً دفني معتقداته، اىل
ملعامل التعرض أو الغرب، يف املسلامت ترتديه الذي نزع احلجاب قوانني أو رفاقه، أو املسيح

املسكونة. من كانت بقعة أي القبور يف املسّ بحرمة أو اهلند، هندوسية يف
منطقها اخلاص ووقعها معومل عرصٍ يف هلا ترقبها إذاً، يمكن إحصاؤها أو مما تداعيات أكثر
األحد هنار العنيفة التظاهرات يف لبنان دور فكان خربها، ى يتلقّ الذي املجتمع املميز بحسب
بيئة هي خاصة وبيئة اللبناين،  املجتمع  هو خاص  جمتمع يف ملموس  انفعال من حلقها  وما 

األرشفية وسكنها املسيحي.
الداخلية، وزير أن واضح لكنه الشغب، ألعامل حتسباً كافيةً مل تكن الرتتيبات أن صحيح
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لوجود أوهلا يف حاشدة كانت  التظاهرة  ألن صعب وضع يف نفسه وجد وراءه، واحلكومة 
تيار وهي نصرية اإلسالمية» اىل «اجلامعة وبعضها الله»، «حزب اىل فلول بعضها مجوع ينتمي
هبا القيام مرشوعية لواقع عليها  التضييق أو أصالً منعها مستحيالً فكان انتخابياً، احلريري 
يف وقت الحق الندالع إال ينسحبوا مل  املساملني املتظاهرين أن واضحاً أيضاً ، كام كان  أصالً
قو عىل ة وحدّ عدداً التدافع غفلة، فطغى  عىل املوقف سيّد بدا أن العنف فالظاهر العنف.

الدماء. إراقة دون من أن يوقفوه صعباً وكان املوجودة، األعداد يف حتى واجليش األمن

الوزير ويف تقرير احلدث غداة الصحف تناقلته ما أساس اليوم عىل ميّال أنني يعني هذا
موقف يف به حتىلّ املميز الذي للدور احلضاري السبع اىل الوزير اإلعتبار اىل ردّ األول، فتفت
عليها تطغى  كارثة يف  البالد ألدخل  البطش طريق انتهج فلو السواء، عىل  ومسؤول  إنساين

الطائفية.

األرشفية يف أظهره أهلنا اإلنضباط الكبري الذي مع تالقت احلكمة هذه أن وشاءت الظروف
التهدئة. فلنتصور عىل وترية والسياسية الدينية واملسلمة املسيحية حترك الشخصيات رسعة ومع

أم الحقاً. املظاهرة يف بداية إن األمن، برصاص متظاهرون قتل لو األمور اليه كانت ما حلظة

يف السلطة، وأن الوزير يف اإلزدواجية املستمرة مستحيل شبه الفتن مثل هذه أن درء يبقى
بدأت ما  منذ مكبَّلة السلطة تكون عندما عسري أمر السوء  استباق  أن يف جمدداً  حمقّ السبع
األساسية الدستورية املقدمات فضاعت والية الرئيس حلود، متديد مع القانونية الثقة ترتاجع

البالد. اليها حتتاج التي

أماأنيستقيلوزير الداخليةيفمطلقاألحوال،فهذهظاهرة إضافيةلسلوكه احلضاري.وحتى
تذ حيُ أن مناسباً أر خاص، حتقيق يف التحقيق القضائي أو يف للمأل، جديدة معلومات تظهر
والعربة العنف، وجه يف حتى الدولة قبل من العنف الستعامل دقيق تقدير يف نمط الوزير السبع
احلال كانت مثل ما أخر دول ما نراه يف عىل الفلسفة، هذه بفضل حضارياً، لبنان بتفوق األخرية

واحداً. يف عامل بات أخر يف دولٍ حيصل أن ح املرجّ وما من األسبوع هذا يف أفغانستان

عرف يف مة متقدّ ظاهرة بالرصاص املتظاهرين تفريق عن واجليش األمن قو امتناع إن
متظاهرين أرواحَ ولو كانت األرواح- وازهاق املمتلكات عىل بني املحافظة ويف اخليار األمم،
ما بعد قضائياً يف وتعالج التعديات حياهتم، حلفظ مطلقاً األفضلية تبقى التدمري، عىل متدافعني

اآلن. احلال هي كام



أل مطعم يف نمور بشارة واألستاذ ريتا نمور السيدة من بدعوةٍ اللبناين املجتمع أقطاب مع يف لقاء الكلمة نص (39)
قواس. حسن القايض 3 شباط 2006، قدم هلا دنتي،

خبر املستقبل(٣٩)  بيروت في .36

تتزاحم، اللبنانية السنة. عناوين الثورة هذه بيننا، فينا، وفيام جر ما طبيعة عن تساؤل كلنا عندنا
وقفة وهي اجلالء. سنة كام هي الشهداء نَة سَ هي األرز. ثورة وهي فهي انتفاضة اإلستقالل،
هي عفريت. عىل كفّ وطن هي أهلها، كام البالد مستعادة اىل هي عاملية. حلظة هي احلرية، كام
هي ضائعة. انتخابات هي كام املحاسبة بداية هي اإلغتياالت. استمرار هي كام رصخة احلقيقة،
لبنان شعب وهي هو بريوت. ولبنان كلها بريوت، وهي ل. معطّ حكم ناشئة، وهي حكومة
عىل تتهافت بريوت، يا خارجها. وبريوت، الوطنية قيادات بريوت وهي بريوت، ه يف كلّ املسامل
التقينا طاملا التي تلك الطاولة عىل املكان، يف هذا بعضه خطَّ ر عظيم فْ سِ ختام يف نفسها، تساؤل
نثراً  املتواصل األدب صفحة من 700 يقع يف فذّّ كتاب يف سمري قصري، مؤرخها املغدور به فيها،
بسؤال  بريوت عن األخري فصله ،Samir Kassir, Histoire de Beyrouth, Fayard, 2005
حقنا عن مسكه وختام تكون، هل أو كانت هل ،être et avoir été هاملت، من مستوحى
بريوت اليوم هي كان، خرب يف البريوت تعد مل هي الوجود، وبريوت الوجود. يف بريوت وحق
والعمل والشجاعة بالفكر نستحقه وكام نريده، كام املستقبل نخطُّ املشرتك وجودنا وجود،

املستقبل. خرب يف هي إذاً بريوت والعقل، واألصالة

اليوم، لقائنا وهذا سبب اجلمهورية، رئاسة يف ومثلنا مثلكم شخص مستقبلنا، مطلب هذا
نستحقه. كام لبنان وعن املستقبل، بريوت عن مشرتك عمل يف
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أهل  هم ها ورسّ قوامها التي احلملة هذه يف اإلنجازات وعن الربنامج عن احلديث وقبل
الوجود سؤال من مستقاتان مالحظتان لنا اليه، ال الفعّ استدراجهم هكذا نحاول لبنان، أو

هذا:

يف  أكثر بل اليه، أرشنا كان كل ما يف لبنان ما حصل صحيح، ثورتنا. األوىل عن  املالحظة
تاريخ يف بل بالدنا، تاريخ يف وقفتنا، منعطف أو انتفاضتنا، أو فثورتنا، األعظم. التاريخ سنّة
وهذا الالعنف، هي ثورة ثورة األرز عىل رفض العنف. مبنية ألهنا العامل، تاريخ يف بل الرشق،
العربية، يف القارة غاندي املهامتا ثورة هي أجله. من هلكوا وأحبابنا أهلنا ألن به نحيا عظيم كنز
كان اجلهد غالياً. عليه مهام نحافظ ولبالدنا، وللرشق، للعامل، قدمناه فيها أعظم ما والالعنف
ثورتنا، كنز  هذا  للتغيري، سبيالً الالعنف ونجاح للسياسة، سبيالً العنف رفض  الالعنف، 
كل ويا سمري ويا جورج، ويا ماي، ويا باسل، ويا مروان، يا جربان، يا بريوت، تاريخ وخامتة

فيه. عنف ال ملنطقة مستقبالً احلريري الرئيس روح هذه معكم. ضحوا وتعذبوا من

فهي  للتاريخ، أمانةً فملكناها قمناهبا، نحن نحن، ثورتنا هي هذه، هي ثورتنا مالحظة ثانية:
وسريته آماله حتمل ومعه، له هي الالعنف ثورة بأن إيامناً الشارع ونزل هلا، عمل من كل ثورة

أنقاض العنف. عىل بريوت بنينا الذين نحن ثورتنا وحمبته، هي وطباعه

الربنامج. واىل العمل اىل واآلن

الرئاسية» التي يمكن «األوراق من وخمترصة مطنب، لنقاش منها كل مفتوحة الربنامج، يف مخسة حماور
www.mallatforpresident.com احلملة اإللكرتوين مركز عىل مراجعتها




