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 7/6/2012 جريدة الجمهورية

 !!!قالوا حوار لتأسيس دولة 
 

عندما تضيق الرقعة السياسية والجغرافية بمن يملك السالح يصبح مضطّرًا بأن يوسع رقعته، وبين المرحلتين َيفرض 
 .الحوار كحّل مَوّقت قبل االنفجار إن لم نقل للتهديد باالنفجار

لم يضع انتخاب رئيس جمهورية جديد حّدًا لالضطرابات السائدة، فتتّم   8591ي العام يوم وقعت األحداث العسكرية ف
خطف الصحافي الكتائبي فؤاد حداد، ثّم ُشكّ لت حكومة مؤّلفة من ثمانية أعضاء، سبعة منهم من المعارضة مّمتا ااد  

االة واثنتان متن المعارضتة،    في األامة تفاقمًا، األمر الذي فرض تشكيل حكومة من أربعة أعضاء، اثنان من المو
 .فتحاور الطرفان داخل مجلس الواراء

 
انقسم اللبنانّيون قسمين، قسم يقتف إلتج جانتب     8591وبعد الهايمة التي ألحقتها إسرائيل بالدول العربية في العام 

ة، وقد رّدت إسرائيل الفدائّيين الفلسطينيين، وآخر ال يؤّيد المواجهة التي يخوضونها مع إسرائيل من األراضي اللبناني
 .، مّما ااد من االنقسام81/5/8591عليهم من خالل تدمير كّل الطائرات الجاثمة علج أرض المطار في 

 
الذي بقي ساري المفعول حتج صتدور القتانون    3/81/8595لكّن السالح الفلسطيني فرض توقيع اّتفاق القاهرة في 

انون الذي أجاا للحكومة إبرام االّتفاق المعقتود متع حكومتة    الذي قضج بإلغاء الق 89/9/8511في  89/11الرقم 
وكذلك االتفاق الموّقع من الفريق اللبناني برئاسة العماد إميل بستاني مع رئتيس منممتة    81/9/8518إسرائيل في 

 .التحرير الفلسطينية فاعُتبر الغيًا وكأّنه لم يكن
 

 .كما سنرى هكذا فرض السالح توقيع اّتفاقات مكتوبة وغير مكتوبة
 

ومع إصرار الحكومة السورية علج اإلمساك بورقة المقاومة الفلسطينية المسّلحة ما شّجع المسيحيين علتج التستّلح   
بسبب الدور الفلسطيني المسّلح في لبنان، بعدما فشل الجيش اللبناني في السيطرة علج السالح الفلستطيني لستنوات   

بين فريق مسّلح من هنا وآخر متن هنتاك، فاضتُطر      8519بنانية في العام ثّم اندلعت األحداث األمنية الل. وسنوات
التي اعتبرت بمثابة إصالحات دستورية  81/8/8519عندها الرئيس سليمان فرنجية إلج وضع الوثيقة الدستورية في 

سوري األراضتي  علَّ المتنااعين يتركون السالح ويعودون إلج الحوار، لكّن ذلك لم يحصل، ما بّرر دخول الجيش ال
 .8/9/8519اللبنانية في 

 
هكذا استمّرت األطراف اللبنانية المتنااعة تؤّثر في مجرى األحداث في لبنان في تلك الفتترة ألّنهتا كانتت تحمتل     

 السالح، ثّم حصل االنسحاب
 

متن أستوأ    ، فوقعت مجاار الجبل التي كانت8518اإلسرائيلي المفاجئ من منطقتي الشوف وعاليه بعد اجتياح عام 
ينها دعا إليه الرئيس الجمّيل وانعقد في جنيف بتاريخ وجوه الحرب في لبنان، وقد فرض السالح مؤتمرًا للحوار في ح

، لكّنه لم يسفر عن هدنة سياسية وأمنية، فاستمّرت الدعوة إلج مؤتمر الحوار الثاني الذي انعقتد فتي   38/81/8513
، وهو أيضًا لم يوقف الصراع األمني، إذ عندما انسحبت القّوات اإلسرائيلية من شرق صتيدا  8511لواان في العام 

 .وإقليم الخّروب تكّررت المجاار
 



 8 

تشبه في بنودها ما تّم االتفاق عليه الحقًا فتي  " دستوري وثيقة إصتالح  " 8511ثّم وضع الرئيس الجمّيل في العام 
اّتفاق الطائف، لكن ذلك لم يوقف الصراع بين المتنااعين بل رّد عليها رئيس الحكومة آنذاك باالستتقالة، ثتّم أقتّر    

الذي جرى نتيجة لما اّتفق عليه في مؤتمر الحوار المنعقد في مدينتة الطتائف فتي     8551ي للعام التعديل الدستور
 .31/5/8515المملكة العربية السعودية 

 
جتراء شتغور   )وكان السبب األبرا في انعقاد هذا المؤتمر الصراعات األمنية التي تخّللت عهد الحكومة االنتقاليتة  

 .إللغاء مرورًا بحرب التحرير وانتهاًء بحرب اإللغاء الثانيةمن حرب ا( منصب رئاسة الجمهورية
 

لكّن نتائج مؤتمر الحوار الذي انعقد في الطائف لم ُتطّبق إّلا يوم اجتاحت القّوات السورية المنطقة الشرقية وفرضتت  
، عنتدها  89/1/8119استتبابًا لألمن، مستخدمًة كّل وسائل اإلكراه لفرض سيطرتها علج لبنان حتج خرجت منه في 

استعاد حاملو السالح دورهم، وقد ضاقت بهم المساحة السياسية في حينها فاستعملوا السالح وفرضوا حوار الدوحتة  
 .الذي تنّصل من أحكامه َحَملة السالح أنفسهم دون سواهم

 
ائج يوم بقتَي َحَملتة   وها هو السالح مجّددًا يفرض اليوم الحوار، في حين أّن التجارب التي ذكرناها لم ُتفِض إلج نت

 .السالح متمّسكين بسالحهم
 

ويوم يقتصر حمل السالح علج القوى الشرعية والقانونية والدستورية، عندها تاول الحاجة إلج مؤتمرات حتوار،، إذ  
ال يفرض السالح حوارًا، بل تقوم المؤّسسات الدستورية بلعب دورها فتتوّلج فيها األكثرية المنبثقتة عتن انتخابتات    

فيجّدد الناخبون الثقة ... يهة الحكم، فإّما أن ُتقنع الرأي العام بما تقوم به من خيارات سياسية واجتماعية واقتصاديةنا
بها، أو يصّوتوا للمعارضة ويجعلوها أكثرية تتوّلج الحكم، وتسعج إلج إقناع الرأي العام بما تقوم به لئّلا تفقد الحقتًا  

 .تأييد األغلبية لها
 

د اللعبة الديموقراطية الصحيحة، فال نجد من داع، للحوار وال للمؤتمرات الحوارية، ألّن كلمتة الفصتل   وعندما تسو
تكون بيد المؤّسسات الدستورية التي تترجم إرادة الناخب الذي يحّدد وحده مستقبل وطنه بداًل من أن يحّدده له َحَملتة  

 .السالح
 

الجمهورية ودوره في النمام السياسي اللبناني قبتل وبعتد اتفتاق     موقع رئيس: "للمايد من المعلومات راجع كتابنا
 .8111، "الطائف
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