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 52/5/5105جريدة الجمهورية 
 .لطائف بين الميثاق وخطيئة السالحا
 

رة من أية قيود أو عامل  يكلره هل ه    حّرتمفيه األطراف  إرادةكن تلم  ماًا نلم ُيكتب ألي إتفاق سياسي أن يكون متواز
ل كر اإلتفاقات الموقعة بين لسياق في ه ا اوال حاجة لنا ، بنودًا تزي  عنه طابع التوازن متضمنًا على توقيع إتفاق اإلرادة 

عتهلا الواليلات المتحلدة    فريقيا التي تتناو  وجودها العسكري فيها ، وال اإلتفاقات المماثلة التي وّقأفرنسا وبعض دو  
الوجلود   شلّر   لك إال اإلتفاق الموقع مع العراق الل ي   على ّ دوليس أ. عربية واألميركية مع دو  أوروبية وخليجية 

 ... فيه العسكري
 
 السالح ؟؟؟تأثير ع لوال كي ال نبحر بعيدًا ، ه  كان إتفاق الدوحة ليوّقو
 

 دهّّل تعرعايلة عربيلة و   في ظّ  عقده، على الرغم من المدفع  تحت قصفينطبق على إتفاق الطائف ال ي وّقع ما ه ا 
 . لبنان علىالوصاية السورية ووجود اإلحتال  العسكري اإلسرائيلي  ومعتطبيقه بسوري 

 
بلداًل  ، دستوري ال بد منه بسبب الحاجة إلى تطبيق نظام برلماني فعللي  تعدي  في إطار  دخ وإ ا كان إتفاق الطائف قد 

رئيس الجمهورية  في هاعلى مجلس الوزراء بداًل من حصرمن خالله اإلجرائية ه رئاسي ، تتوز  السلطة لمن نظام شب
اإلصلالحات  إضافة إللى  مشاركة في صنع القرار السياسي ،  تك  الجماعا أو شخص واحد أو جماعة واحدة ، فتصبح

إللى   أماًل بالوصو على المناصفة  مبنيه ا اإلتفاق بدءًا بالالمركزية اإلدارية مرورًا بقانون إنتخاب عاد  ضمّنها التي ت
 .. .ة السياسيةلإلغاء الطائفي

 

اختلفلت أمكنتهلا    وإنالنزعة التسلطية النفعية لدى بعلض الجماعلات   ف،  لكن التطبيق جاء بعيدًا عن روح ه ا اإلتفاق
د نفلو ه فلي اإلدارة   ّدمفه ا ت. كيان سياسي أو طائفي كوأزمنتها راحت تستفيد من الوجود السوري لتحقيق مكاسب لها 
يا في لبنان من خال  مراسيم وتم التالعب بالديمغراف... و اك بسط محدلته إنتخابيًا وأولئك أثروا على حساب الما  العام 

همت أسف،  روح إتفاق الطائفوجاءت قوانين اإلنتخاب المطبقة من  الطائف وحتى تاريخه بعيدة ك  البعد عن  .التجنيس 
 ...ناهيك عن اإلبعاد والنفي والسجن السياسي ، منف  الحرية ضيقًا إ  بات في إقصاء المسيحيين سياسيًا عن السلطة 

 
 إنعلا  وما معنى الميثاق الوطني وما هو روح الطائف وجوهره ، ال بد أن ُيسهم في إعلادة  ولمن يدرك لما ا قام لبنان 

المجموعتين  يمّكنمن خال  قانون إنتخابي عاد  غبن ال ويزو صفة الفعلية اه ه المبادىء التي قام عليها لبنان ، فتعاد المن
دولة تسود فيها ثقافة القانون بداًل من ثقافة الفسلاد الل ي رّد   ، لبنان إلى الدولة المدنية ا لبنان أن تأخ  ميتألف منه اللتين

ع لالتوقيإدارة الدولة كي ال يضطر الساسة في لبنان إلى وونضع السالح كله في عهدة ، إلى الطائفية  ًأالبعض سببه خط
هدر الما  العام إلى الالمركزية اإلدارية التي تقتلرب  نتق  من الحكم المركزي الفاسد ال ي يب  ن ... 3أو  2ة لحدوعلى 

بعيدًا عن اإلجراءات اإلدارية المعقلدة التلي   فتحّد من الهدر في الما  العام أو تلتصق فيها الدولة من حاجات المواطنين 
 . تلحق الضرر الفادح بالمواطنين

 
العمل  اللوطني   جعل   إلى قانون عصري لألحزاب ي تعالوا، في النظام اإلنتخابي طروحة قب  الحديث عن النسبية المو

علن  الما  السياسي ، عندها يمكن الحلديث  حكم والعائلية أو المحسوبية ب الحزبية ال صوالكفاءة المعيار لتبؤ أعلى المنا



 2 

ة أو من دون فتاوى حاجبون على قاعدة المواطنة يالمسيحو المسلمون نخب دائرة إنتخابية واحدة ، فيتكفي لبنان النسبية 
 . مانعة

لى النظام اإلداري المرن ال ي يسه  فيه إنتقا  الموظلف ملن   إجيوب المواطنين تعالوا مافيا اإلنتخابات بتحكم توكي ال 
ويكلون للملواطنين   ، تسه  مساءلته ال ب  صرفه من الوظيفة إ ا أخّ  بواجباتله  حيث القطا  العام إلى القطا  الخاص 

وإ ا هل   هلال    . ة ليل بعيدًا عن الحصانة السياسية أو الطائفية أو حتى الوظيفموظف أو  اك سهولة في محاسبة ه ا ال
 .شارة اإلصالح قد انطلقت فعاًل  نعلم أنبتطبيق قانون السير عندها  نكون قد بدأناالحقيقي اإلصالح 

 
ويشلتد   صالحات كي ال يسلتمر النلقّ  عبر السير به ه اإلها تعالوا لردم،  عميقةالهوة بين النص والممارسة  ولئال تبقى
 .فعاًل الساقطين عداد يسه  السقوط إن لم نق  أننا في فالتراجع 
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