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 مداخلة د. عصام خل�فة في ندوة

 "لبنانیون من أجل الك�ان الوث�قة الوطن�ة"

12/1/2022 

  

عندما تمر الشعوب �كوارث �برى تسارع نخبها الفكر�ة والثقاف�ة إلى �حث أس�اب وخلف�ات هذه 

الكوارث وتشر�ح عناصرها وتوض�ح السبل التي تمكن المجتمع ان يتخطاها و�نطلق في دروب التقدم 

 واالنماء. 

ارثة التي �عاني منها فشكرًا لألصدقاء من المثقفین الذين وضعوا هذه الوث�قة الوطن�ة للخروج من الك

 شعبنا. 

ينطلق واضعوا الوث�قة من التسل�م �أن األزمة الحال�ة التي �مر بها شعبنا تتجاوز جم�ع األزمات 

 الماض�ة �حجمها وعمقها. وان ال خروج من االفالس الحاصل إال بلبنان آخر. 

ان وحدة الدولة وارتكازها و�ذ �شدد اصحاب الوث�قة على ان لبنان ل�س خطأ تار�خ�ًا أو جغراف�ًا، و 

على الحر�ة والمشار�ة واحترام التعدد�ة والع�ش معًا على قاعدة المواثیق وااللتزام �الدستور والقوانین، فانهم 

 �عتقدون ان الخروج من هذه األزمة يرت�ط بتحقیق ما يلي: 

 فیها �عض الصالح�ات. داصالحات دستور�ة تتحد -1

 ح�ات واضحة.انشاء مجلس للشیوخ له صال -2

 .المدن�ةالنقاش في  الدولة  -3

 ادخال الالمر�ز�ة في صلب الدستور. -4

 استعادة س�اسة الح�اد التي نهجها لبنان منذ االستقالل.  -5

 على هامش النقاط الواردة أرى من واجبي ان اورد �عض المالحظات:
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 واالقتصاديمن وجهة نظري اخطر ما �جري حال�ًا هو الوضع المالي  -1

من وضع خطة خالص شاملة �كون مدخلها ا�جاد الحلول القر��ة والحل السر�ع �جب ان يبدأ 

وال�عیدة األمد لهذه الكارثة. ومع استمرار انه�ار العملة الوطن�ة �جد اللبنانیون انفسهم امام ثالثة والمتوسطة 

 احتماالت: 

 الف هاجروا مؤخرًا). 200(طالئعها الخطیرة  إما الهجرة الكبیرة وقد بدأت -أ

 و�ما الموت �سبب المجاعة -ب

 والمجاعة ترت�ط �الفوضى والعنف والمساعدة في انحالل الدولة.  -ج

 % وتصاعدت2000السلع االستهالك�ة  % من قوتها الشرائ�ة، وتزايدت اسعار93لقد خسرت العملة الوطن�ة 

% من شعبنا تحت خط 90ه يترنح. وما �قارب %، والنظام التعل�مي �مختلف حلقات1200تكال�ف النقل 

 الفقر! فهل �ستط�ع شعبنا ان يتحمل هذه المآسي حتى حصول االنتخا�ات؟ 

وهل سُتحسن الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وهي ال تجتمع؟ وهل ان من مصلحة القوى الدول�ة ان 

ومن سیتحمل الخسائر؟ وهل ستوضع  و�علن دولة فاشلة. وهل �مكن اعادة المال للمودعین؟ لبنانينهار 

ع ز�ادة فاعلة لاليرادات الحكوم�ة ولماذا لم �فرض الكابیتول مللیرة اموازنة متقشفة؟ وهل سُیوّحد سعر صرف 

كونترول منذ الیوم األول الندالع األزمة؟ ولماذا ال يوضع موضوع استعادة االموال المهر�ة على رأس 

محروقات واالدو�ة والغاز واالسمنت وغیرها وهل سیتم التغاضي عن الوهل ستستمر احتكارات االولو�ات؟ 

است�الء اكثر الس�اسیین على االموال المرصودة لش�كات المجار�ر ومشار�ع السدود وانتاج الكهر�اء وخوات 

وعموالت االشغال العامة واالنترنت والسل�طة على قلب بیروت وعلى االمالك العامة وعلى االمالك ال�حر�ة 

 والنهر�ة، والنفا�ات وخدمات البر�د والمرفأ وقطاع االتصاالت والمرفأ والتهّرب الجمر�ي. 

حیث �كون دأب النخ�ة الس�اس�ة  –�ما �قول ال�احث د. البیر داغر  –هل ستستمر الدولة الز�ائن�ة النها�ة 

"تجییر الموارد العامة لتوز�ع منافع خاصة؟ ثم أل�ست دولتنا، بتر�یبتها الفاسدة، دولة �اتر�مون�ال�ة �ما وصفها 

ماكس فیبر. أي يتعاطى اغلب الس�اسیین معها و�أنها ارث لهم، أي ان االولو�ة هي خدمة المصالح 

م. و�التالي ال�س هذا النمط �كون معاد�ًا للنمو االقتصادي ووسیلة لد�مومة الخاصة ول�س االلتزام �الخیر العا

االستزالم. وهؤالء الس�اسیون  مالزعماء في السلطة. والصراعات بین هؤالء الزعماء هي البن�ة الفوق�ة لنظا

 �عتمدون العنف مدخًال للعمل في الس�اسة وممارسة الشأن العام. 
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ن اغلب�ة اهل الس�اسة تحكموا �التعیینات االدار�ة في �ل مواقع االدارة، وحولوها الى الدولة ألادارة نهارت لقد ا

ن الطائفي وعملوا على تغییب الكفاءات لمصلحة ز محاصصة المحاسیب. تنانشوا هذه االدارة تحت ستار التوا

ت واغراق االدارة الوالء والتنف�عات وترق�ة المرتكبین وتعطیل االجهزة الرقاب�ة واضعاف ادارة المناقصا

�الم�اومین (في التعل�م والجامعة اللبنان�ة ومصالح الم�اه والكهر�اء والر�جي واوجیرو والمیدل ا�ست والكثیر 

العقالن�ة هي الشرط لفعال�ة الدولة في دعم  –من المرافق). لقد اكد ماكس فیبر ان االدارة العامة القانون�ة 

الشهاب�ة من خالل مجلس الخدمة المدن�ة التوازن بین االكف�اء من �ل النمو الرأسمالي. الم تؤمن التجر�ة 

الخیر العام؟ ال�س ان انتزاع االدارة من يد الس�اسیین الطوائف؟ ثم الم تؤمن استقالل�ة وح�اد�ة االدارة لمتا�عة 

 هو محتوى االصالح وهدفه؟ 

خص تجعل الس�اسیین وعلى اال هل ستسمح االنتخا�ات القادمة للشعب اللبناني ان يوصل قوى جديدة

  االقطاب، تحت سلطة القانون؟ وتفعیل اآلل�ات التي تت�ح المحاس�ة العمود�ة واالفق�ة والمجتمع�ة؟

 والالمر�ز�ة هي توجه انمائي صح�ح اذا �انت ال تؤدي الى تفتیت المناطق اللبنان�ة الى مقاطعات �س�طر

 "المقاطعجیون الجدد" و�تعطل فیها القانون �ما يناقض مبدأ المواطنة.  علیها

و�النس�ة للدولة المدن�ة، دولتنا ل�ست محكومة �الشر�عة الدين�ة فهي مدن�ة لكنها محكومة �المحاصصة 

 الطائف�ة. والتحدي المطروح ��ف �مكننا االنتقال تدر�ج�ًا:

ة التوازن على قاعدة الكفاءة (نموذج الدولة الشهاب�ة) من دولة المحاصصة والفساد الطائفي الى دول -

اي االستحقاق من خالل الم�ار�ات، ومبدأ التقاسم الذي �حفظ حقوق الجم�ع. في المرحلة الالحقة 

العمل الى علمنة الدولة والمجتمع والتر��ة والثقافة ضمن أفق استرات�جي. وفي هذا الس�اق هل ان 

�مكن ان تسهل العمل بهذا التوجه  -الس�ما اذا �انت مسلحة –�ة الدين�ة االحزاب ذات العقائد المذهب

 ام انها ردة الى ما وراء دولة المحاصصة والفساد؟

وهل �مكن ان نستمر �السكوت على جر�مة اال�ادة الجماع�ة التي ترتكب �حق شعبنا؟ والى متى  -

 �سكت العالم عن هذه اال�ادة؟ 

 جئین الفلسطینیین: قض�ة النازحین السور�ین والال-2

اصدر امین عام االمم المتحدة �ان �ي مون تقر�رًا دعا ف�ه الى منح النازحین  2016ايلول  19في 

). وقد صرح السفیر 86نین �التجن�س (الفقرة طوالالجئین وضعًا قانون�ًا يت�ح لهم الفرصة ل�ص�حوا موا
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السور�ین في لبنان ل�س وهمًا". و�ان  ) "ان خطر توطین النازحین2015آب  4البر�طاني في بیروت (

 وا لبنان لكي ال �خرجوا منه". واذاالرئ�س السابق للمخابرات االلمان�ة قد صّرح "ان النازحین السور�ین دخل

ملیون دوالر، فان  25تخطینا تقر�ر البنك الدولي الذي لحظ ان �لفتهم على االقتصاد اللبناني ال تقل عن 

 .هو�ة اللبنان�ة و�زعزع اساس االجتماع الس�اسي والد�مغرافي للشعب اللبنانيرار وجودهم يهدد الماست

وهكذا فان االولو�ة الثان�ة �عد معالجة الوضع االقتصادي هي رفض ما ورد من اخطاء في مراس�م التجن�س 

 ول�س فقط العودة الفور�ة لهؤالء الى �الدهم فورًا على نحو آمن. 

 قض�ة الحدود البر�ة وال�حر�ة للدولة:  -3

 لن اتوسع �ثیرًا في هذه النقطة فقد �تبت عنها مئات الصفحات، ولكن اختصر فاقول: 

 دود مع اسرائیل:�النس�ة للح -أ

نیو�ومب) هي نفسها حدود -ة (بوله�على ان الحدود الدول 5يؤ�د في المادة  1949بر�ًا: هناك اتفاق الهدنة 

تم اح�اء ترس�م الحدود بین لبنان واسرائیل وتم توق�ع  1949�انون االول  15-5ذلك بین  دالهدنة. و�ع

 فر�د لندر. االتفاق مع خر�طة ملحقة وقعها عن لبنان الكابتن اسكندر غانم، وعن اسرائیل الكابتن

مزارع ش�عا وقر�ة وعلى الدولة اللبنان�ة التمسك �االتفاقین وعدم فتح �اب اعادة ترس�م الحدود. و�النس�ة ل

النخیلة وتالل �فرشو�ا والجزء اللبناني من قر�ة الغجر، فهي لبنان�ة من خالل مئات الوثائق التار�خ�ة التي 

 ط�عنا اكثرها. 

 حدود المنطقة االقتصاد�ة الخالصة: -ب

د�ة هو خط الحدود بین المنطقة االقتصا 29لقد اكدت ق�ادة الج�ش من خالل الوفد المفاوض، ان الخط 

وخط هوف ل�ست علم�ة وال  23ورقم  1للبنان والمنطقة االقتصاد�ة السرائیل. و�ل الخطوط األخرى: رقم 

أ تقر��ًا) واعتبرت صخور تخلیت جز�رة متر  30س الناقورة بل من شمالها (قانون�ة النها لم تنطلق من نقطة رأ

 االمم المتحدة. من قانون ال�حار الصادر عن  121وهي ل�ست �ذلك �ما تنص المادة 

في اول جلسة  6433الى طرح تعديل المرسوم  –المنتمي الى حزب هللا  –و�دل ان ي�ادر وز�ر االشغال 

ائ�ة المتحدة، او يدعو الى جلسة استثن لمجلس الوزراء وارسال التعديل �ما اقترحته ق�ادة الج�ش الى االمم

مجال مع التعطیل غیر المقنع لعمل مجلس لذلك، نالحظ وجود صمت مر�ب لموقف حزب هللا في هذا ال
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، 6433، اخفى عن مجلس الوزراء، الذي أقر المرسوم 2011الوزراء. مع التذ�یر �ان الرئ�س م�قاتي، عام 

 . 29الذي اقر �احق�ة الدولة اللبنان�ة �الخط  UKHOتقر�ر 

المناقض لقانون النفط والغاز ، 43وعلى صعید أخر فان فساد المنظومة الس�اس�ة حملها ان تصدر المرسوم 

الى شر�ات �ملكها  همن غالب�ة مردود الغاز والنفط و�حول جزءًا �بیرًا من الدولة ، والذي �حرم الخز�نة132

 اغلب افراد زمرة الس�اسیین الفاسدين!

أي وراء  ،1ومؤخرًا ارسلت اسرائیل رسالة الى االمم المتحدة تحذر لبنان من تلز�م شر�ات التنقیب وراء الخط 

P�لم 870ب  23الخط 

2
P 29. والدولة اللبنان�ة لم ترد على هذا االدعاء برسالة توضح حق لبنان حتى الخط! 

 فاذا �ان ذلك ال يوصف �الخ�انة العظمى لمصالح الوطن العل�ا، فماذا تكون الخ�انة؟

لنفط�ة هي احد الر�ائز ان عشرات مل�ارات الدوالرات التي �مكن للبنان ان �ستغلها من ثروته الغاز�ة وا

 االساس�ة للخروج من الكارثة االقتصاد�ة التي يتخ�ط بها، فهل �عي الشعب خطورة ما �جري؟ 

اضافة الى النقاط االساس�ة التي ذ�رنا هناك ملف السالح غیر الشرعي وتطبیق اتفاق الطائف �حل �ل 

هناك ملف االستشفاء والدواء وضمان المیل�ش�ات، وهذا موضوع �جب ان �حل على مستوى دولي واقل�مي، و 

الش�خوخة وملف االسكان وتشو�ه البیئة والتلوث وملف ال�طالة وملف الواقع القضائي المأزوم ورجولة 

والتعل�م العالم وانعكاس ذلك  القاضي ب�طار في جر�مة مرفأ بیروت، وهناك ملف التر��ة على صعید المدرسة

ي هذا الس�اق نلفت النظر الى الواقع الخطیر للجامعة اللبنان�ة وضرورة على مستقبل ودور لبنان االقل�مي. وف

الف شهادة  17اجراء اصالحات جذر�ة على اوضاعها، والصمت المر�ب الذي قو�ل �ه خبر �شف وجود 

 مزورة في العراق من �عض الجامعات في بینان هو امر يدعو الى االستهجان؟! 

و�بدو ان هذه العام�ة �انت وال تزال تحتاج الى برامج  2019األول  لقد انتفض الشعب اللبناني في تشر�ن

اصالح�ة وافكار والى انخراط النخب من مختلف المواقع في ص�اغة هذه البرامج وتوس�ع قاعدة الوعي 

الشعبي في فهم تفاصیل الفساد الذي اوصل شعبنا الى الكارثة الحال�ة. و�موازاة البرامج ال تزال هذه العام�ة 

لكبرى �حاجة الى تنظ�م ائتالف واسعة تتفق على االسس الكبرى وتتخطى الخالف على التفاصیل. لقد مّرت ا

شعوب �كوارث وانه�ارات، لكنها اعطت االولو�ة للمسألة الوطن�ة ولالصالح الجذري �ما يؤمن القضاء على 

 الفساد والفاسدين. 
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شعبنا ان �علن التعبئة العامة للدفاع عن هو�ته اللبنان�ة  والدولة اللبنان�ة الیوم في خطر وجودي والمطلوب من

ودولته التي �جب ان تؤمن حقوق االنسان وتستمر �كامل شعبها وارضها في المشرق العر�ي عامل انماء 

 وتقّدم.

وشكرًا لالصدقاء الذي وضعوا الوث�قة الوطن�ة من اجل الك�ان النهم تحسسوا الزلزال الجیو�ولیت�كي الحاصل 

 رحوا موقفًا ملتزمًا �ق�م االستقالل والحر��ة وحقوق االنسان. وط


