ألف المبنانييف يعيشوف حالة قمؽ كبير مف احتماؿ انفالت االمف وتجدد الحرب األىمية،

ألف عجز الدولة عف أداء وظائفيا في المجاالت كافة :األمنية والسياسية والخدماتية ...بات ييدد بتحوليا الى "دولة

فاشمة"،

ألف أطراؼ النظاـ السياسي الطائفي يفرضوف عمى المبنانييف جدوؿ اعماؿ خالفاتيـ ومراىناتيـ،
ألف وىـ الدولة الطائفية انيار وفقد النظاـ السياسي شرعيتو وقدرتو عمى االستمرار،

ألف انقاذ لبناف مما ىو فيو يستوجب المبػادرة إلػى اعػادة بنػاء الدولػة والنظػاـ السياسػي واالقت ػادي االجتمػاعي عمػى

أسس المواطنة والعدالة والكرامة اإلنسانية...

ندعوكم
لممشػػاركة فػػي المػػؤتمر الػػوطني لإلنقػػاذ الػػذي سػػيعقد فػػي قاعػػة أوتيػػؿ مػػونرو ،مقابػػؿ فنػػدؽ
باحاً.

فينيسيا ،يوـ السبت الواقع فيو  ،3152/6/51عند الساعة الحادية عشرة
المبادرون الى الدعوة
سركيس أبو زيد ،أنطواف أبي حيدر ،بيار أبي

عب ،سماح ادريس ،ريموف أفراـ ،روني

األسعد ،يوسؼ األشقر ،عبدالرحمف البزري ،إبراىيـ الحمبي ،أميمة الخميؿ ،ماري الدبس ،زياد
الرحباني ،ن ري ال ايغ ،رغيد ال مح ،حسف العبداهلل ،نا يؼ القزي ،بشير المر ،سمير

المقدسي ،ظافر المقدـ ،غادة اليافي ،زياد بارود ،غالب بو م مح ،سميماف تقي الديف ،غريغوار
حداد ،خالد حدادة ،حسف حمادة ،كماؿ حمداف ،محمد حمداف ،حياف حيدر ،مارسيؿ خميفة،

فؤاد خميؿ ،غانيا دوغاف ،إلياس سابا ،أسامة سعد ،طالؿ سمماف ،خضر سميـ ،نزار

اغية،

مسعود ضاىر ،بساـ ضو ،كاسترو عبد اهلل ،نبيؿ عرجة ،جاف عزيز ،ساسيف عساؼ ،ميشاؿ
عقؿ ،عبدالقادر عمـ الديف ،رفيؽ عمي احمد ،حسف عواضة ،ماروف عوف ،حنا غريب ،سايد

فرنجية ،رىيؼ فياض ،جورج قرـ ،أميف قمورية ،نواؼ كبارة ،فاديا كيواف ،إلياـ مبارؾ ،عزة

مروة ،غساف مطر ،عدناف ممكي ،ألبير من ور ،كامؿ مينا ،شربؿ نحاس ،عمر نشابة ،إميمي
ن ر اهلل ،ع اـ نعماف ،جماؿ ىرمز غبريؿ ،نجاح واكيـ.

نػداء مف أجػؿ

إنقاذ لبنان واعادة تأسيس الدولة
يعيش لبناف مرحمة حرجة جداً تنذر بتداعيات خطيرة تيدد أمف مجتمعو ،في ظؿ دولة معطمة لـ تعد قادرة ،ولو في

الحد األدنى ،عمى التعامؿ مع ال راعات المتشابكة التي تع ؼ في محيطو ،وال عمى مواجية انعكاسات ىذه
ال راعات عمى الداخؿ المبناني.

إف المعاينة الموضوعية لواقع بمدنا اليوـ ،ومف ثـ استقراء المستقبؿ القريب الذي بات محدد المعالـ ،يضعاف أمامنا
الحقائؽ اآلتية:
 .1يتأكد كؿ يوـ عجز الدولة المتفاقـ عف أداء وظائفيا األساسية في المجاالت كافة ،الدفاع والسياسة
الخارجية واألمف و وف الوحدة الوطنية ،دوف ذكر تق يرىا المتمادي عف تحمؿ مسؤوليتيا في الخدمات
العامة واإلدارة االقت ادية واألمف االجتماعي وبسط سمطة القانوف ومكافحة الفساد وغيرىا ،و وال إلى

إفالسيا في إدارة خالفات األطراؼ السياسية التي يفرزىا النظاـ مف ضمف آلياتو الشكمية.

 .2واذ يفتقد النظاـ السياسي القائـ عمى االقتساـ الطائفي لمبنانييف ولمدولة األساسات الخارجية التي ترسخ
عمييا بعد الحرب والتي سمحت بفرضو عمى المبنانييف ثـ بالتمديد لو ا طناعيا ،فقد بات اليوـ عاج از عف

استبقاء الشرعية ،ولو الشكمية ،لممؤسسات الدستورية لمدولة .فمجمس النواب سوؼ يكوف فاقدا لمشرعية بعد
 22حزيراف  ،2213وكؿ تمديد لواليتو انقالب مو وؼ ،أما الحكومة فيي ،إف تشكمت ،سوؼ تجد برلمانا
فاقدا لمشرعية ال يستطيع أف يمنحيا ىي أيضا أية شرعية .واالمر عينو ينطبؽ عمى رئاسة الجميورية بعد

أشير عندما يحيف موعد انتخاب رئيس جديد لمجميورية.

 .3إف الدولة المبنانية ميددة بالسقوط ،واقعيا وقانونيا ،وىذا تترتب عميو نتائج خطيرة أبرزىا:
أ .إف الغالبية الساحقة مف األسر التي يتمقى معيموىا أجورىـ مف العمؿ في لبناف وبالعممة الوطنية ،وال

سيما العامموف في الدولة وفي المؤسسات التابعة ليا (الموظفوف المدنيوف والعسكريوف والمستخدموف)،

معرضة لفقد مداخيميا ومدخراتيا ،مثؿ ما حدث عندنا في حقبة الثمانينات ،وكما نشيد حولنا اليوـ في

العالـ ،مع ما يترتب عمى ذلؾ مف زالزؿ اجتماعية.

ب .إف يأس المبنانييف مف الركوف إلى الدولة ،بأجيزتيا اإلدارية واألمنية والقضائية ،سوؼ يدفعيـ أكثر
فأكثر

وب اليجرة واالستزالـ لقادة الطوائؼ والرضوخ أل حاب الماؿ مالكي السمطة الفعمية ،ما

شرع أبواب لبناف عمى العوا ؼ اإلقميمية حربا أىمية ال تتوفر أية ضوابط لوقفيا ،أو حتى إلدارتيا.
ي ّ
ج .إف سقوط الدولة المبنانية يحرـ البمد مف كؿ ح انة يوفرىا لو القانوف الدولي واألمـ المتحدة ،ويفتح
األبواب لمتدخالت الخارجية بأبشع أشكاليا وأخطرىا.

حياؿ المآسي والعوا ؼ اإلقميمية ،ال يقؼ المبنانيوف وحدىـ أسرى لمع بيات الطائفية ،بؿ أ بح زعماء

الطوائؼ أنفسيـ مقيديف بأدوار محددة ضمف منطؽ النظاـ ووفؽ شروط ارتباطاتيـ الخارجية ،فانعدـ ىامش
التحرؾ لدييـ في زمف يحتاج فيو لبناف إلى ق اررات كبيرة .وبات النظاـ السياسي يفرز القمؽ باستمرار بينما
تتغذى الع بيات الطائفية مف القمؽ ذاتو.

ىذه الحمقة الجينمية ليست قد ار حتميا ،ال بؿ أنيا ال ترتكز إلى أي مسوغ دستوري وشرعي .ويجدر ،في ىذا

السياؽ ،التذكير ببضعة حقائق طالما سعى أركاف النظاـ إلى طمسيا:

 إف النظاـ السياسي الطائفي يتناقض مع المرتكزات األساسية لألنظمة المواطنية ،التي تفرض المساواة
بيف جميع المواطنيف في الحقوؽ والواجبات ،بؿ ويتناقض أيضاً مع المرتكزات األساسية لمدستور

المبناني ذاتو الذي جعؿ "الشعب م در السمطات" وكرس "حرية االعتقاد المطمقة" .وىذا يعني ببساطة
أف انتماء أي لبناني إلى ىذه الطائفة أو تمؾ يجب أف يكوف عمالً إرادياً شخ ياً .وعميو فإف أي نظاـ

انتخابي أو إداري ي نؼ المبنانييف تمقائيا واكراىيا ضمف طوائؼ ىو باطؿ.

 ليست الطوائؼ ،بمدلوليا القانوني ،كيانات قائمة بذاتيا ،بؿ ىي كيانات مجتمعية اعترفت بيا الدولة
وجعمت منيا ىيئات قانونية ،ضمف منطؽ حرية االعتقاد والتسامح .لكنيا تحولت ،في الممارسة ،إلى

كيانات سياسية بديمة مف الدولة .وما كاف لسطوتيا اف تتعزز وتترسخ ،عمى رغـ انتشار العمـ بيف
المبنانييف وما قاسوه مف المآسي ،إال نتيجة لترىؿ الدولة وانقيادىا لم الح المتسمطيف ،ولحاجة
المبنانييف إلى خدمات ومنافع وحمايات جعميـ النظاـ االقت ادي واالجتماعي الجائر ،القائـ عمى الريوع
والظمـ واالستئثار والمتاجرة بالوالءات ،مضطريف لمسعي إلييا.

وحر ،والطائفية ،متى
 مف وجية نظر القيـ اإلنسانية والدينية ،فإف اإليماف الديني فعؿ شخ ي ّ
تمأسست واستأثرت ،تناقض ىذه القيـ ،والطوائؼ ،بتحوليا مف تشكالت اجتماعية إلى تشكالت
سياسية ،تقوـ عمى الع بية ،وعمى تكتيؿ الجماعات ونبذ اآلخر ،وتت رؼ عمى أنيا مستقمة مف حيث

م الحيا وطموحاتيا وتطمعاتيا داخؿ لبناف وخارجو ،فتؤدي الى تفتيت المجتمع وتبديد الدولة.

والتشكالت الطائفية ال تقوـ عمى المذاىب الدينية فقط بؿ عمى خ و يات المغة أو النسب .يثبت
الواقع التاريخي أف المحمة الطائفية قد ارتكزت عمى مواجية طغياف أنظمة حكـ متسمطة ،ال سيما تمؾ

التي استندت إلى الديف ،و حيح أيضا أف المنطقة تضـ اليوـ أنظمة ونزعات تسمطية تدعي االستناد

إلى الديف ويتوجب مواجيتيا .لكف ىذه المواجية ال تكوف بشد الع ب الطائفي ،ألف الطائفية تغذي

التع ب الديني األكثري مف جية وتدفع بالمجموعات الطائفية مف جية أخرى لالرتياف إلى قوى الماؿ
والخارج ،فيتفتت المجتمع وتتبدد الدولة .إنما تكوف المواجية بتثبيت أسس الدولة المدنية الديمقراطية

عمى اساس المواطنة ،حيث ال م الح لطوائؼ بؿ لمواطنيف ،وىي وحدىا التي تحمي حرية اعتقاد

األفراد وكرامتيـ.

لذلؾ،
وفي ضوء ما تقدـ ،يؤكد مطمقو ىذا النداء تشخيصهم لممرحمة ومنطمقات مواجهتها:
أوالً :إف الكتؿ المنخرطة ضمف النظاـ السياسي الطائفي تفرض عمى لبناف جدوؿ أعماؿ خالفاتيا ومراىناتيا ،وىي
بمجمميا باتت عاجزة عف تمبية حاجة المواطنيف إلى الطمأنينة والكرامة ،وأق ى ما يمكنيا التو ؿ إليو تأجيؿ

انييار النظاـ بالكامؿ وانييار السمـ األىمي ،إنما عمى حساب نيش جسـ الدولة وم داقيتيا .إف لبنان بحاجة
ماسة إلى جدول أعمال مختمف.

ثانياً :إف إنقاذ لبناف يستوجب المبادرة إلى إعادة بناء الدولة والنظام السياسي واالقتصادي عمى قاعدة المواطنة
والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية ،بعد اف انيار وىـ "الدولة الطائفية" ،وفقد النظاـ القائـ شرعيتو وقدرتو ،وأمعف

في تشويو ذاكرة المبنانييف وتبديد طاقاتيـ وآماليـ .وذلؾ يكوف مف خالؿ-1 :إرساء مرجعية شرعية مدنية ثابتة،
و -2آليات فعالة لمتمثيؿ الشعبي لممواطنيف ،بعيداً مف أية كيانات وسيطة كالزعامات الطائفية ،و -3تأميف انتظاـ

موثوؽ ألداء السمطات التنفيذية والقضائية .وىذه األركاف الثالثة قد تبددت وباتت مفتقدة.

ثالثاً :واذ تنيار تباعاً المؤسسات الدستورية بدءا بمجمس النواب ،ومنعا لسقوط ىيكؿ الدولة عمى رغـ تعطؿ آليات

عمميا ،وتأمينا إلدارة المرحمة االنتقالية المفروضة دوف المرور بجوالت عنؼ ودوف انتظار ترتيبات وامالءات

الخارجية ،فإف المحطة الحاسمة عمى طريؽ بناء النظاـ الجديد والدولة ىي تش ّكؿ "هيئة دستورية انتقالية" ،تحظى

بثقة المبنانييف ،وتتمثؿ فييا جميع الشرائح االجتماعية التي ترتبط م الحيا باستم اررية الدولة ،بما يتالءـ وحجميا

في المجتمع ودرجة ارتباطيا بم الحو الطويمة األجؿ ،وتكوف حكما عابرة لمتشكيالت الطائفية ومتخطية لمواقع
التسمط .كما يجب اف تضـ الييئة الدستورية االنتقالية كفاءات فكرية وثقافية وعممية وشبابية تضع الم محة العامة

فوؽ م الح المقتدريف ومراىناتيـ وارتياناتيـ.

رابعاً :إف الميمات الوطنية الممحة التي يجب أف تنفذىا الييئة الدستورية االنتقالية المنشودة ىي:
أ .وضع إعالف دستوري مؤقت يؤمف شروط قياـ دولة مدنية ديمقراطية وينظـ المرحمة االنتقالية بشكؿ سمس
ومأموف.

ب .باالستناد إلى اإلعالف الدستوري المؤقت ،يجب الدعوة إلى انتخاب "مجمس نيابي تأسيسي" يتولى

ياغة

دستور دائـ يرتكز عمى قواعد المواطنة والديمقراطية والعدالة االجتماعية ،ويقره المبنانيوف باالستفتاء العاـ.
في ضوء ما تقدـ ،يتوجو الموقعوف إلى كؿ القوى ،أفرادا وحركات ومنظمات وجمعيات وىيئات مدنية وعممية
وحقوقية ونقابية ومينية ،لدعوتيـ لالنضماـ إلى المسيرة اإلنقاذية تو ال إلى جمع كؿ القوى الشعبية الحري ة عمى

البمد.

لف يكوف تشكيؿ الييئة الدستورية االنتقالية واكتسابيا لمشروعيتيا ممكنيف إال بجمع شمؿ غالبية المبنانييف حوليا مف
خالؿ النضاالت السياسية واالجتماعية في مختمؼ ساحات الحياة العامة ،فتتعزز روح المواجية في كؿ مف

الساحات  ،النقابية والفكرية والشبابية والحقوقية ،بنتيجة وجود طرح سياسي جامع واضح ،وترفد التحركات في كؿ

ىذه المساحات بدورىا التيار اإلنقاذي العاـ ،فيتحول يأس المواطنين وضياعهم إلى أمل ووعي وارادة جماعية

منظمة تنقذ الوطن وتعيد بناء الدولة.

تمر المشاركة في إطالؽ المسيرة اإلنقاذية بمحطتيف حاسمتيف:
يثبت أسس العمة ويرسـ آفاؽ تخطييا وشروطو ،ليس فقط
 تتمثؿ األولى بانعقاد "مؤتمر وطني إنقاذي"ّ ،
عمى ال عيد الدستوري والتمثيمي ،بؿ أيضا عمى عيد كؿ مراتب عقد اجتماعي جديد ،يتناوؿ جدوؿ
األعماؿ الفعمي ليموـ المواطنيف وطموحاتيـ.

 ويتولى المؤتمر الوطني في محطة ثانية تنظيـ "أيام الخيارات الوطنية" التي تناقش خالؿ ورش العمؿ التي
تتضمنيا وتحسـ الخيارات األساسية في كؿ مف المجاالت الحياتية والحقوقية واالجتماعية واالقت ادية
والمؤسسية ،بما يتوافؽ مع الم الح العميا لممجتمع ،وذلؾ بإشراؾ ذوي المعرفة واالىتماـ.
ويجيش شبابنا .وبات اليوـ
دخمنا في زمف تغيرات كبرى ،في العالـ ،وفي المنطقة ،وفي غمياف يجتاح مجتمعنا
ّ
ممكنا وضروريا استعادة التراث السياسي ليذا المجتمع ،بروافده كافة ،وتحريره مف أسر االتيامات والتخويف ،لطي
مرحمة عمرىا أربعوف سنة مف اآلالـ والتخبط ،وإلعادة إحياء العمؿ العاـ والثقة بجدواه.
الخطر حقيقي وداهم ،النظام الفاشل يتهاوى ،فالمبادرة واجبة ،والتغيير ممكن.
إف المؤتمر الوطني الذي ندعوكـ لممشاركة فيو ىو الخطوة األولى عمى طريؽ اإلنقاذ واعادة تأسيس الدولة .وفي
المؤتمر سوؼ يعرض مشروع خطة عممية لتحقيؽ األىداؼ المشار إلييا آنفاً .وتتولى متابعة تنفيذ الخطة ىيئة

متابعة تنبثؽ عنو.

مشاركتكـ الفعالة في المؤتمر تشكؿ الضمانة الالزمة لنجاحو.

