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 في لبنان؟الّشعب ألزمة الحكم ومعاناة  هي الحلّ الفدرالّية هل 

 * نمر فريحه لدكتورا

 إلى الّدولةمن الّزعيم والّطائفة بناء دولة حديثة تعتمد المؤّسسات وتحّوُل انتماء الّناس بعد لم نستطع 
 (Beirut Today الّصورة من موقع)

 
ك الّدولة المركزّية، والّدولة الفدرالّية التي تتشّكل الفدرالّية هي إحدى أشكال تنظيم الّدولة، حيث هنا

اآلخر، وهناك الكونفدرالّية حيث تكون استقاللّية كّل والية  هامن واليات شبه مستقّلة بعضها عن بعض
أكثر شمولّية من الفدرالّية. وفي كّل واحدة من هذه الحاالت يبقى تعريف الّدولة والعناصر التي تقوم 

النظر عن  ة بغّض األساسيّ الّدولة بنية  هي: األرض، والّشعب، والحكومة، والّسيادة. كما أنّ عليها ذاتها، و 
 .الفاعلة وليس االسمّيةالمؤّسسات نوعها هي 

                                                   
ستانفورد" األميركّية، ثّم دكتوراه في الّتربية، وهو أستاذ مشرف على "حاصل على ماجستير في العلوم الّسياسّية من جامعة   *

الجامعة اليسوعّية في بيروت. له عّدة مؤلفات في الّتربية والّسياسة واألدب، وقد توّلى سابًقا رئاسة المركز  أطاريح الّدكتوراه في
 .الّتربوّي للبحوث واإلنماء
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ة ائفيّ الطّ  ،ائدالسّ الّسياسّي الّنظام  ركيبةة بسبب تّ ضعيفة وهشّ مؤّسسات على اللبنانّية الّدولة  تقوم
. جميعهامؤّسسات الّدولة ة أقوى من شكيالت المجتمعيّ حيث تبدو هذه التّ  ،ةة واإلقطاعيّ والعشائريّ منها 

الّطوائف ة أمام قوّ  حاألخيرة شب ، فتثبت أنّ الّدولةبشؤون تلك الّتشكيالت  ل عندما تتدخّ خاّصة يظهر ذلك 
 . ، والّزعماء وسطوتهم الميليشياوّيةونفوذها

الّدولة الحديثة، دولة المؤّسسات، فال  بوضوح في التي يفترض وجودهاالمواطنّية احية ا من النّ أمّ 
يفّضل أعضاؤه  يذال خصانيّ ما زلنا في حالة المجتمع الشّ  إذ إّننا الحالّي. لبنانتتوافر بشكل قوّي في 

ر أن ينتقل كيف يمكن تصوّ االنتماء والّتبعّية إلى شخص، أو مؤّسسة غير حكومّية، مع ما ترمز إليه. ف
القاسم المشترك بين سّكانه هو الحذر والحقد خاّصة وأّن  رعايا إلى دولة مواطنين؟  مجتمع كهذا من دولة

علمانّية،  بناء دولة مدنّية أو بعضهم تجاه بعضهم اآلخر. لذلك من الّصعب االّدعاء بأّننا نحاول
ة إنشاء دولة لبنان بداي ذمنالمنصرمة المئة سنة قد أثبتت و متجاوزين الواقع الّطائفّي بكّل تبعاته الّسلبّية. 

انتماء الّناس من الّزعيم  وتحّول   المؤّسساتنا لم نستطع بناء دولة حديثة تعتمد ى اليوم أنّ الكبير حتّ 
لخالفات  حضاريّ  حلّ  إيجاد ديّ عدّ تّ ال نامجتمعوالّطائفة إلى االنتماء الّطبيعّي إلى الّدولة، لذلك على 

ألجل المصلحة  انازل عن جزء من مصالحهوالتّ  ،فاهملتّ وا ،حوار، بواسطة اللهالمجموعات التي تشكّ 
 ة.العامّ 

 ا،بشكل مختصر جد   ّيةتاريخوقائع  سأستعرضاللبنانّية، الّدولة تغيير واقع طرح رات مبرّ وكي أدعم 
إلى ه سيصل ألنّ  يستمرّ ما بني على خطأ لن  ني على تناقضات وأخطاء. وكلّ ب    هذا البلد قدن أنّ ألبيّ 

من واقع  معاش وملموس وليس  نطلق فعلي ا ، نفيهام نتكلّ نبحث في الّسياسة، و  عندماإّننا . ينهارف وقت
 الواقع.  فيالعمل  ياسة  فنّ السّ متخّياًل  أو متوّهًما، ف

 الفدرالّيةلطرح ّبناني ةالل ّاألسباب  - أ
بنية  نكتشف أنّ منذ قيام دولة لبنان الكبير،  إذا استعرضنا الجزء القريب من تاريخنا المعاصر

من العمل على إرساء أسس متينة لعيش  اس، بداًل فرقة بين النّ استغاللها لزرع التّ  تمّ  ديّ عدّ المجتمع التّ 
ومن البديهّي القول لجميع. بين اساوي التّ  حقّ القانونّية المبنّية على  تهابحلّ المواطنّية ى فيه تتجلّ  ،مشترك

ضعيفة  ما زالت ،اليوم إلى 1943 عام منذ استقالل لبنان، ية الوطنورؤ الّدولة األمور المرتبطة ببنية إّن 
 في غالب األحيان. ة وضبابيّ 

 االنتداب - 1
أمثال يوسف الّسودا، وأنطون الجمّيل، الّلبنانّيين بعض  البلد، طرحبعد رحيل األتراك واحتالل الحلفاء 

أي لبنان اإلمارة  الّسياسّية التي أنشأوها،، بواسطة الجمعّيات ابقفكرة لبنان السّ وعباس بجّاني وغيرهم 
، حيث لح في باريسفي مؤتمر الّص  األمر كقبل أن يطرح البطريرك الحويّ وذلك  ،وبَشريّ  ككيان جغرافيّ 

  دولة. ام عن أيّ مصير لبنان كضّمه إلى سوريا، أو استقالله التّ حصلت مداوالت كثيرة بشأن 
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  1919ز و تمّ  2  فيالعامّ  الّسوريّ  المؤتمر -2
 : ة، ومنهاقرارات عدّ هذا المؤئمر خذ اتّ 

بها ة، المقصود احليّ ة السّ المعروف بفلسطين، والمنطقة الغربيّ  المطالبة بعدم فصل القسم الجنوبيّ 
 معاهدة تقضي بتجزئة البالد. وإلغاء كلّ  ،الّسوريّ لبنان، عن القطر 

 1920نيسان  إيطاليا، في مؤتمر سان ريمو - 3
خطوة  ين إّياهتبر مع بالقرارالّلبنانّيون رحب ، و سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسيّ ر المؤتمع وَض 

مع مؤيديهم في فتظاهروا ضّده ون الّسوريّ في حين اعترض عليه  ،لها تأييدً تظاهروا و نحو االستقالل، 
  ا.االنتداب استعمارً ، إذ عّدوا لبنان

  1920إنشاء دولة لبنان الكبير  - 4
لح في باريس الّص  ، إثر مؤتمر1920ل من أيلول عام دولة لبنان الكبير في األوّ  إعالن تمّ 

الوالدة  . لكنّ بنانّيةاللّ نوبر بوجود معظم القيادات (. أعلن ذلك الجنرال غورو من أمام قصر الّص 1919)
ين ون أنفسهم سوريّ وا يعتبر ظلّ  ،الجديدةالّدولة هم إلى ضمّ  ان الذين تمّ كّ من السّ  اقسمً  ة ألنّ لم تكن عاديّ 

 ما لبثت أن تالشت مع الوقت. ،أوجد إشكاالت كثيرة ، األمر الذيينلبنانيّ وليس 

 1936معاهدة  - 5
ت على انسحابها من سوريا. نّص  قدو  ،1936 وّقعت فرنسا هذه االتفاقّية مع الحكومة الّسورّية عام

الّلبنانّية الّتوّصل إلى معاهدة مماثلة، واعترض المطالبون، باالنضمام إلى سوريا، على محاولة الحكومة 
 بقبول اتفاقّية حكومتهم مع الفرنسّيين. نصحوهمن يالّسوريّ القادة لكّن 

ة بين لبنان وسوريا تحت فكرة حكومة كونفدراليّ  1936الفاعلين عام الّلبنانّيين كما طرح بعض 
 في المهد.  الفكرة ماتت "، غير أنّ بنانّيةاللّ ة الّسوريّ ة ى "الجمهوريّ مسمّ 

 الاّلحقة، واالستقالل، واألحداث 1943 ميثاق - 6
قياًسا على توّجهاتهم  ين والمسلمينلين للمسيحيّ هذا الميثاق هو تسوية بين ممثّ  من المعروف أنّ 

ما دعا بشأن الّلبنانّيون في مصر، فانقسم  ظام  ر النّ سنوات تغي  وبعد تسع . الّسياسّية بين العرب والغرب
حدثت ثّم وتحالفات،  اد الوضع أحالفً وولّ  .من وحدة عربّية ورفع شأن القومّية العربّية اصرالنّ  إليه عبد

 .الّسياسّيةاألمور  منقسمون في كلّ الّلبنانّيين  حيث أظهرت أنّ  1958فتنة عام 
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  1982، و75 ـال اوحرب 1967كارثة  - 7
ل ه تحمّ ألنّ  افقط، بل على لبنان الحقً  نّ كارثة على مصر وسوريا واألرد   1967حرب  لم تكن نتائج

ها ونشاط ها خالًفا ة بعد خسارة الحرب، و بقوّ  انطلقت  ة التيزر المقاومة الفلسطينيّ وحده و   قد سّبب وجود 
بين الّلبنانّيين المؤّيدين لها بالمطلق، والّلبنانّيين المعارضين لوجودها المتفّلت من أّي قيد أو قانون. انتهى 

( أن غزت لبنان بالّتفاهم مع قيادات 1982، ثّم ما لبثت إسرائيل عام )1975أهلّية عام األمر بحرب 
مسيحّية، بهدف الّتخّلص من منّظمة الّتحرير الفلسطينّية، ولكّن العالقات الودّية بين إسرائيل وهذه 

ده لهم بعد عن وعو  لئيس أمين الجميّ الرّ  القيادات انقلبت إلى شبه عدائّية، خصوًصا بعد أن تراجع
كان ار الذي أيّ  17اّتفاق رفض توقيع  ا، وما لبث أنليلة انتخابه رئيسً  "في "بيت المستقبلاجتماعه بهم 

 ، أّما الّثمن فكان تهجير أهالي الجبل. برعاية الواليات المتحدة ،وإسرائيليّ  لبنانيّ  ينمباحثات بين وفدثمرة 

 الّسورّي الوجود  - 8
ون لوقف الحرب الّداخلّية، ثم راح الّسوريّ  1976ي لبنان عسكري ا عام كانت سوريا قد تدّخلت ف

نتخابات فأتت االواب جميعهم، بالنّ  مروًراة و رئيس الجمهوريّ ب ابدءً  ،نون من يشاؤون في الحكومةيعيّ 
لم لسّ لرأَوا فيها حماية  مهعلى بقاء سوريا ألنّ الّلبنانّيون المسؤولون هؤالء  ة. وبالمقابل كان يصرّ صوريّ 

 مفاصله.  بكلّ  بنانيّ يطرة على الوضع اللّ ل لها االستمرار في السّ ما سهّ  و!! وهاألهليّ 

 ائف:الطّ اّتفاق حرير و حرب التّ  - 9
 هاإثر حصل و ، الّسوريّ الوجود  عون ضدّ ميشال أعلنها الجنرال  وقد 1989عام حرير حدثت حرب التّ 

حرب الذي دعم الحًقا  الوجود الّسوريّ  في ظلّ  تّم ذلك .اّتفاق الّطائف وتعديل الّدستورالّتوقيع على 
  لقوات!في قتاله اعون وانحاز إلى جانب بنانّية، اإللغاء ضد القوات اللّ 

. أيًضا المحاصصةعن طريق المحاصصة  بشأنخالفاتهم  حاضرون ال حلّ اّتفاق الّطائف في 
رئيس الوزراء. إلى أعطيت  فعلي اها لكنّ و ة إلى مجلس الوزراء، ات رئيس الجمهوريّ وانتقلت معظم صالحيّ 

لصالح  ،وصادق ريق بأسلوب سلميّ أن يمهدوا الطّ الّطائف المسؤولين الذين التقوا في  مستطاعبلقد كان 
. ة الموتح على حافّ التي تترنّ الّدولة إحياء  نّيتهموفي  ،هم ذهبوا إلى هناكلكنّ ، بنانّيةاللّ المجموعات كّل 

وقد  ّم تطبيق الّطائف بمعظم نصوصه استناًدا إلى قّوة كّل طائفة وقربها من سوريا.يتوبالّرغم من ذلك لم 
طر الذي يلي العنوان في السّ ناقضه المسؤولون الّلبنانّيون ة، ة اإلداريّ مركزيّ عن الاّل  ابندً ّتفاق ضّمن االت

، ال حاجة لذكر ما ورد بعد ذلكة"، و ة قويّ دة ذات سلطة مركزيّ موحّ دولة واحدة  الّدولة اللبنانّيةبالقول: "
  اإلنماء؟، وأين ةمركزيّ أين الاّل  :ّسؤال من دون إجابةالوبقي 

رونه كما يحلو لونه ساعة يشاؤون، ويفسّ عين، يعدّ ألعوبة بيد المشرّ إلى الجديد الّدستور تحّول لقد 
 ألساس.يعاملهم على هذا اأن الّشعب من يريدون لكّنهم يتمظهرون بزّي القداسة، و لهم، و 
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 الّسوريّ نسحاب اال  - 10
بسبب مقتل  ،غط األمريكيّ نسحب إثر الّض يل ،2005عام ى حتّ في لبنان  وريّ سّ الوجود البقي 

الّلبنانّيون فيما بينهم إاّل بعد تدّخل قطر، والوصول إلى اّتفاق الّدوحة  ولم يتفق الحريري.رفيق ئيس الرّ 
ا الوطن والّشعب فكانا أكبر الغائبين، إذ لم يكونا ضمن الذي هو تسوية ومحاصصة بين أهل الّسلطة. أمّ 

 اهتمام المجتمعين.  
الّسياسّية ة و ة والبشريّ بعناصرها الجغرافيّ الّدولة و الّشعب  بحقّ  قاتلةأخطاء سلسلة هذه األحداث شّكلت 

 عم الخارجيّ ة جلب الدّ في كيفيّ الّلبنانّيون  ءعمازّ الل. احتار امن الوجود الفعّ  تالًيا اممنعتهو ة، والمعنويّ 
في ظّل  ى مقولة العيش المشتركأسقطوا حتّ الّطوائف األخرى، ف مناطق نتقام وتدمير، سعًيا لاللطوائفهم

 . اعلى الحقد والخوف معً  مبنيّ واقع مصطنع 
 الً أوّ حدثت ، ذات طابع طائفيّ ة ، عرف لبنان صراعات عدّ الّدولةمن إنشاء المنصرمة المئة سنة في 
وحصلت صدامات مسلحة فيما  ،بين مؤيدين ومعارضين من أهالي الجنوب أراضيهين ل الفرنسيّ عند دخو 

 إثر 1983حرب الجبل عام تلتهما ، و 1975و 1958 ان عاَميحرب، فحدثت بعد االستقاللأّما  ...بينهم
جنرال عون، والالّلبنانّية حرب اإللغاء بين القوات كما اشتعلت  ،1982إسرائيل لبنان عام  تداعيات غزو

راعات معظم هذه الّص اّتسم . هللا حزب ، وقد نّفذهاعن احتالل جزء من بيروت 2007أحداث أسفرت و 
إلى  اتفاصيل حياته استنادً  في كلّ  ةائفيّ طّ ت مبرمجة على الباتوتربيته الّشعب  ذهنّية ألنّ  ،ةبصبغة طائفيّ 
كبيرة من  نسبةكانت تشرين  17ثورة ى عند قيام حتّ وال بّد من القول إّنه . الّسياسّية-ةقافيّ الموروثات الثّ 

فحصرت ارتكابات المخالفات  ،الّطائفيّ -الّسياسيّ زعيمها  عن نظافة كفّ ر بطريقة أو بأخرى ار تعبّ وّ الثّ 
آخر،  رعامل مدمّ  هذه ظهرة ائفيّ الطّ   معضلةزلهم ومحاكمتهم. وفي ظلّ والّطائفّية باآلخرين، مطالبة بع

وفساد  ،ةائفيّ الطّ  شكلتين على صعيد الوطن:أال وهو الفساد، فأصبحنا أمام مفاق الّطائف اتّ بعد  وال سّيما
أو ، الّدولة قيام إلعاقة يةكاف فتينين اآلاته ىحدمن المعلوم أّن إالمسؤولين الذين يلبسون عباءتها. و 

لسون جنوبي أفريقيا نهنا يحضرني قول شهير لزعيم و  ين؟!!تأصيبت باالثن، فكيف إذا الّتسّبب بانهيارها
 ويفسدون أوطانهم". ،اتهمو ما هم يبنون ذ، إنّ امانديال: "الفاسدون لن يبنوا وطنً 

أفقدت ممارسات الّطبقة الحاكمة الّدولة هيبتها، وجعلتها بناء فارًغا وهزياًل أمام تالحم وجبروت كّل 
 وكرتونيّ  هشّ  ّية، تحّول لبنان إلى بلد طائفة. ومع سيادة الّطائفّية على مؤّسسات الّدولة والحياة االجتماع

: أليس من األفضل استبدال هذا أساسيّ  طرح سؤاليتوّجب علينا  ومن هنا. مهترئ  ّسياسيّ نظام ذي 
 بين أبنائه؟ لسالم اجتماعيّ تؤّسس بأخرى قابلة للحياة  ،الّسياسّيةظام وتركيبته النّ 

 :أو العلمانّيةمدنّية الالّدولة  بسبب تعّذر إنشاء هي الحلّ الّدولة الفدرالّية  - ب

 الفدرالّية الّلبنانّية؟ما المقصود ب - 1
 .، وال اقتتااًل بين أبنائها للبنانليست تقسيمً  -
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 ين.إلى الدّ  امستندً  اا ديمغرافي  ليست فرزً  -
 آخر. امن المواطنين قسمً  ليست عداء قسم   -
 سنة. 100ل الذي أثبت فشله خالالّسياسّي لقرار اة ليست مركزيّ  -

 ، هو:الموضوع ناالذي يسبق استعراضالملّح ؤال السّ  إاّل أنّ 
  ؟البنان وطنً يعّد ة؟ وهل دولة قوميّ  مة؟ أأمّ -سات؟ أو دولةهل لبنان دولة مؤسّ 

 .شلها بشكل صارخما زالت هذه الّدولة تثبت فاليوم المؤّسسات، و  غياب دولةالّتاريخّية  ت الوقائعنبيّ 
قتنع بها ية مشتركة باإلضافة إلى هويّ الّدولة ن عناصر يتضمّ  يجب أنبنان "الوطن"، فلعن مفهوم ا أمّ 

ذه . همستقبللمشتركة لالؤية رّ الة، و اكرة الجماعيّ الذّ لدى شعبه اريخ مشترك، و االّتفاق على تالجميع، و 
ات لبيّ هذه السّ  ائف. كلّ الطّ اّتفاق باستثناء ما ورد في  ،ةعلى الهويّ اّتفاق يوجد . فال رةفاالعناصر غير متو 

 مشروع وطن.هو ، بل اال تسمح بتسمية لبنان وطنً 
ة ة، أو عدّ في دولة واحدة كاألّمة الفرنسيّ يمكن أن يكون األّمة إّن شكل ة؟ هل لبنان أمّ إذا تساءلنا و 

 في كلّ ا مً أّمة لبنانّية؟ عندما يكون الّشعب منقسنستطيع القول إّنه لدينا دول كاألّمة العربّية. لكن هل 
 ة. دم واحدة، وثقافة واحدة، فمجتمعه ال يشكل أمّ  رابطة   أفرادهجمع تشيء، وال 

وسعيد عقل  ،ومي المرّ  ،رينا أمثال كمال الحاجة. بعض مفكّ لقوميّ إذا تناولنا الّدولة اكذلك األمر 
غة المشتركة فإلى جانب اللّ  .وجودةعناصرها غير مكّل  ونّظروا لها. لكنّ ، بنانّيةآمنوا بالقومّية اللّ وغيرهم 

لقضايا ا حولؤية والرّ  ،ة القومّيةالهويّ ، و كوحدة الّشعب غائبةباقي العناصر فإّن ر، افكعنصر متو 
ة، وإسرائيل، الفلسطينيّ ة، والمقاومة اصريّ فرنسا، وسوريا، والنّ و  ،ينقسم حول تركيا اشعبً  المشتركة. إنّ 

ة في الماضي صاحب قوميّ ، يكون أّمة أو شّكلأن ي إطالًقا يمكنه ال، ةعوديّ والسّ  ،، وإيرانادً وسوريا مجدّ 
 و في المستقبل.أ

 ما هو البديل؟ - 2
الّدولة الفدرالّية إليها، أال وهي ه ر في حالة أخرى ننقللبنان، فلماذا ال نفكّ و وضع هذا هعندما يكون 

هي الفدرالّية  أنّ ناهيك عن . ةى اإلثنيّ وحتّ  ةبيّ والمذه ةينيّ الدّ  ةعتنوّ الّلبنانّي بأطيافه الم مجتمعال ضمّ التي ت
، في ا نحن فيههوض ممّ لن يسمحا لنا بالنّ  وهما ،ائفية والفسادتين ابتلينا بهما: الطّ اللّ  فتينالوحيد لآل الحلّ 
 أربعة أجيال.وتجربتها الفاشلة على مدى  ،ةالحاليّ الّدولة ثنا بتشبّ حال 

ة. وهذا قرارات سياسيّ الذي يستدعي إنجازه  الفيدرالّيةكح طر  تحقيقليس من الّسهل أو الّسرعة 
في حال رات على ذلك؛ أو المؤشّ ، وهناك الكثير من لّدولةفي حال االنهيار الّسريع لحتمال قد يحدث اال

والية  ان كلّ . عندما يحدث ذلك يستطيع سكّ ظام الهّش على تغيير هذا النّ الحًقا الّشعب ق من ينتخبهم افتّ ا
نسان" هي أي واالعتقاد واالختيار، وتكون "شرعة حقوق اإلة الرّ يّ من حرّ  حقوقهم في فضاء  ممارسة 

 فضل.األو نحالّدولة الفدرالّية ر ، ومع الوقت تنشأ أجيال تطوّ التي يتّم وضعها ستور والقوانيناألساس للدّ 
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ولة كما هي اآلن. هذا خطأ للدّ ركيبة أن نحافظ على هذه التّ  مقبلةة والاألجيال الحاليّ  إذ من الجريمة بحقّ 
هدفهم إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب  ، وقد كاناّتفاق الّطائفن هندس فادح ارتكبه مَ 

، أو ترميمه بشكل أو كما كان لبنائهشيء في البلد، وعادوا  وا عن واقع غّير كلّ هم تعامَ أي أنّ  ،ةاألهليّ 
  بآخر.

جريمة أخرى يرتكبها أصحاب القرار هناك تكون  في كّل األحوال، ، وهو متوّقع عند االنهيار العظيم
ة لتأسيس دولة ة إلى ما كانت عليه. يجب تحويل االنهيار إلى فرصة تاريخيّ الجثّ -الّدولةإذا أعادوا هذه 

أصحاب   أنّ ة، إالّ مركزيّ ن موضوع الاّل مضياّتفاق الّطائف أّن غم من للجميع، لألبناء واألحفاد. وبالرّ 
 . مطلقة مركزّيةشؤون البلد ب ما زالوا يقبضون وبإصرار علىين رار األساسيّ الق

 الواليات - 3
. فلنأخذ على سبيل المثال المحافظات الفدرالّيةولة للدّ  الجغرافيّ  بالواقع فكيرهذا ما يدفعنا إلى التّ 

فيما بينها سوى تلك محافظة إلى والية، وال حدود  ل كلّ نا سنحوّ نّ إل منها لبنان، ونقول التي يتشكّ 
ل بين الواليات من دون أي عراقيل أو إشكاالت، نقّ تّ عندها الالمواطن يستطيع المرسومة على الخريطة. و 

نة في و ة مصة الفرديّ والملكيّ نقل حرية التّ ، إذ إّن غير التي يقيم فيهاأخرى مسكن في والية بله  يحقّ كما 
 .سائر الواليات

ة. ة واالنتخابيّ ة والماليّ اإلداريّ  واحيوالية من النّ  كلّ استقاللّية كون في يولكّن الجديد المختلف هنا س
ته األخذ بتابعيّ  حيث يتمّ  ،لمحافظةفي اكما يحصل )للوالية  امحافظً  المركزّيةن الحكومة وبدل أن تعيّ 

اءة إدارة كفخدمة لمصالحهم وليس ل عماء، وحسابات من يوافقون على تعيينهة، وانتمائه ألحد الزّ الحزبيّ 
 في الوالية.  اتمامً ا سيكون األمر مختلفً  (،المحافظة وشؤونها

ح، ر بطائفة المرشّ ال يفكّ  ي نتخب من شعب حرّ والحاكم ة للحكم. مركزيّ  هذا الّطرح لن يكون هناك في
واألمر  ة.نفيذيّ ة أو الحكومة التّ ل الهيئة اإلجرائيّ تشكّ  ،مع مجموعة محدودة العدد بل ببرنامجه االنتخابيّ 

 ،عينينتخب مواطنو الوالية األحرار مجموعة محّددة من المشرّ ، حيث ةة المحليّ شريعيّ لطة التّ لسّ في اذاته 
 مكتبه، مشاريع القوانين في جاروريستطيع أي مسؤول تجميد  الومعها ة فساد، طين بأي عمليّ غير المتورّ 

 له. املكً د من مجلس  لم يعأخير، ويطرده التّ  عنالّشعب سيسائله  ألنّ 

 ةلطة العامّ السّ  - 4
من حيث  -ة ة، أو مركزيّ ة: هي حكومة رمزيّ لطة العليا أو الحكومة العامّ شكل السّ  فَ ص  أن نَ يبقى 
 فة من مجلس حكماء، وليس من مجلس محاصصين، ويمثل كل  مؤلّ و  متواجدة في بيروت، - االسم فقط

فاع، ة، والدّ ة، والماليّ الخارجيّ  اراتوز  مسؤولّياتفي الوقت ذاته ب يقوم المجلس. و ان اثنانوالية عضو 
في أي وقت خرق للعيش المشترك بين  كي ال يتمّ  ،َكم في تسيير أمور الوالياتويكون بمثابة الحَ  ،والعدل

حيث ال وجود  ،بين الّلبنانّيين لميّ عايش السّ التّ  تحّققسي . عندهاأبناء أي والية، أو بين أبناء والية وأخرى 
 راع.ر للّص ومفجّ  ،الفيّ لعامل خ
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عامل بين ا من حيث بنية المجتمع وطريقة التّ أمّ ، في الوالية هالطات وتشكيلهذا من حيث بنية السّ 
ة مثل أغلبيّ  ااحترام حقوقها دستوري   ة. لذا يتمّ ات دينيّ والية أقليّ  أن يكون في كلّ  بيعيّ فئاته، فمن الطّ 

ظام هو المواطنة التي تساوي بين من أ سس  بناء هذا النّ إّنه إذ ين اآلخر. الدّ المنتمين إلى ان من كّ السّ 
. قد اة جانبً ينيّ تضع الفروقات الدّ ، و ظر عن حجمهاالنّ  المجموعات بغّض  الجميع، وتحافظ على حقوق كلّ 

ينتخبون  طالما أّنهم ،مسلمحاكم  انتخاب اة في والية ما، فهذا ال يمنع أبدً اس مسيحيّ ة النّ تكون أكثريّ 
 . انامجه. في أمريكا ذات األكثرية البيضاء، انتخبت هذه األكثرية أوباما رئيسً بر 

 والية المواطنة - 5
 فه اإلداريّ بتصرّ  كيكشّ تّ مساءلته عند ال المسؤول تتمّ  ألنّ  ،المواطنة لن يكون هناك فسادفي "والية" 

من  ها من المؤّسسات التي ال بدّ وقوى األمن وغير  ا مصير الجيش. أمّ مًعا من الّشعب والقضاء أو الماليّ 
من أي  - وطنلدينا هنا يصبح  -لحماية الوطن  ًداموحّ  اواحدً أن يبقى الجيش تعّين على ، فيوجودها

والية  ة كلّ ا ماليّ قد ذاتها، أمّ بها، وتبقى وحدة النّ  خاّص  نظام شرطة والية  نشئ كلّ ، بينما ت  اعتداء خارجيّ 
، انهاالوالية وخدمة سكّ  تلك إلى شؤون  نمواطنيالجمع من ائب التي ت  ر حيث تذهب الّض  ،ةفتكون مستقلّ 

 ة.مزيّ ريبة لصالح الحكومة المركزّية الرّ جزء من الّض على أن يقتطع 
ن اذهأكي ينضج في  ،اًل فكير بحسناته أوّ حتاج إلى التّ قد نا كيف نصل إلى تنفيذ هذا االقتراح، فأمّ 

منصب نائب في إلى رح ح عدد من المقتنعين بهذا الطّ يترشّ . ويمكن أن اال يفرض فرًض حيث اس النّ 
 ،ر إلى البرلمان، تحت شعار إنشاء دولة لبنان الفدرالّية، وعندما يصل العدد المؤثّ مقبلةاالنتخابات ال

تعديل الّدستور وتصدر  . وبعد ذلك يتمّ اشرعي   ا، وتصبح الفدرالّية واقعً امون مشروع قانون ليصبح قانونً يقدّ 
 ة... يّ طبيقراسيم التّ الم

لواقعنا الّسياسّي قبل  اوعقالني   اإيجابي   راها حال  أالفدرالّية التي  ّمة عن الّدولة اللبنانّيةاهذه أفكار ع
 مجهول.المصير الوالوصول إلى  بأجمعها،البلد مؤّسسات انفراط 
حرب إلى  ؤّديالذي يو  ّطائفية،المصاب بالفساد والحقد وال ةل واقع الّدولة الحاليّ ا نفّض ا إذا كنّ أمّ 

 ومستقبلهم. ومصيرهمأبنائنا وأحفادنا  دماءعلى حساب إًذا ولو عقدين، فلنحافظ عليه  ة كلّ أهليّ 


