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 بإنتاج كتل برلمانية عابرة للطوائفحقق الديموقراطية شهاب  رزق:

 على كل عهد أن يتابع درب الشهابية محّرم:
 ال قيامة للبنان إال بالعودة إلى المشروع الشهابي كبارة:

 
واألستاذ  األستاذ شفيق محّرم "مؤسسة فؤاد شهاب"شارل رزق ورئيس الدكتور شدَّد الوزير السابق 

 الجامعي الدكتور نواف كبارة على أهمية أسس المشروع الوطني للرئيس الراحل فؤاد شهاب
، والسيما نجاحه في تحويل اإلنقسام الداخلي اللبناني من انقسام طائفي واستلهامها في الوقت الراهن

اعتماد الحياد مع الحفاظ على التزام القضايا العربية.  وخارجيا  إلى انقسام قائم على أسس سياسية، 
كما لفتوا إلى أهمية تركيزه على البعد اإلقتصادي واإلجتماعي لخلق وحدة وطنية عبر إزالة الفوارق 

 . الكبيرة بين المذاهب والمناطق

 
فارس في ذكرى ركز عصام كالم رزق ومحّرم وكبارة أتى في خالل الندوة السنوية التي ينظمها م

في التفكير ستخالص العبر ى تجارب شخصيات وطنية تاريخية، سعيا  الاإلستقالل، لإلضاءة عل
ل لبنان: عشر عنوان "الشهابية في ذكرى استقال هذا العام تحت  ل للبنان. وكانت ندوةبمستقبل أفض



 وعادل قرطاس، وحضرها الوزيران السابقان سليمان طرابلسي (8591-8591 سنوات من اإلستقرار
 .أو رافقوه وجمهور من المهتمين الذين خدموا في العهد الشهابي والمدنيين وعدد من الضباط

 
 ناصيف

ظلم طيلة واليته كما قال إن رئيسا  لم ي   بداية قدم موضوع الندوة الصحافي األستاذ نقوال ناصيف الذي
ظلم الرئيس فؤاد شهاب ولم ي نَصف رئيس مثله بعد الممات. وأضاف بعد نصف قرن على انتهاء 

القدوة،  –القدوة، وعهده صورة الدولة  –واليته وثالثة عقود على رحيله، تحول الرجل صورة الرئيس 
حدة الوطنية، العدالة اإلجتماعية، الفتا  إلى القواعد التي أرست اإلستقرار في عهده وفي طليعتها الو 

 السياسة الخارجية، تصويب التمثيل السياسي من خالل قانون اإلنتخاب. 
 

 رزق
الوزير السابق الدكتور شارل رزق أكد أن ال أمل بنهوض لبنان من حال اإلنحطاط الراهنة إال 

وشدد على أن من الظلم  مكافحة التهميش ومنطق الغلبة.بالعودة إلى مسلمات الرئيس شهاب في 
ألنه كان صاحب مشروع وطني حصر المشروع الشهابي باإلنجازات على صعيد التنظيم اإلداري، 

 سياسي لحفظ اإلستقرار في لبنان.
الركيزة األولى، فولفت إلى ركيزتين أساسيتين في نهج شهاب أسهمت في صنع اإلستقرار في عهده. 

حفاظ على عالقة لبنان الجيدة مع الغرب في موازاة التزام هي اعتماد الحياد القائم على أساس ال
العالقة العضوية بين التركيبة  أخذ بعين اإلعتبار، وذلك بعدما ضمن الجامعة العربية القضايا العربية

الداخلية والسياسة الخارجية. وأضاف أن الركيزة الثانية هي في تمسك الرئيس  اللبنانية اإلجتماعية
وان تكون كل من قلية، م الديموقراطي البرلماني لجهة حكم األكثرية ومعارضة األشهاب بأسس النظا

لطوائف، فيكون التمثيل النيابي قائما  على أسس وطنية سياسية وليس المواالة والمعارضة عابرتين ل
 .كما هو اآلن طائفية ومذهبية

معتبرا  أن في لبنان دويالت  طنية،وأكد أن في واقع لبنان الحالي أصبح اإلنقسام بديال  من الوحدة الو 
مذهبية مرتبطة بمرجعيات خارجية، ومضيفا  أنه بدل أن تنصهر الطوائف في الدولة، فإن الطوائف 

نتخاب اقانون إنتاج إلى أن بداية النهوض تكون من خالل  الدولة اليوم. ولفت استوعبتهي التي 
أكثرية وأقلية في المجلس يسهم في إنتاج ما إلى انقسام سياسي في داخل كل طائفة ومذهب،  يؤدي



أي حوار ال ينجح إال إذا  ، خاتما  بالقول إنوعابرتين للطوائف والمذاهبالنيابي على أساس سياسي 
 حوار بين كتل سياسية تستوعب الطوائف. سبقه

 

 محّرم
ن يتابع كل والمطلوب أ حديثةائز دولة تت ركن الشهابية تجربة ناجحة ثبَّ األستاذ شفيق محّرم قال إ

عالمة فارقة في تاريخ لبنان  شّكل عهد شهابد الطريق التي رسمتها هذه المدرسة. وأضاف أن عه
وتحصين المجتمع  ، في بناء الدولةيعود الجميع إليها عند الحديث عن إمكانية نجاح التجربة اللبنانية

 الشهابيةت تمّيز  ، كذلكوتجاوز الطائفية وتفعيل اإلدارة الحكومية
مشروعا  واضحا   اعتمادهبناء دولة اإلستقالل من خالل ا ابالتزامه

نشاء المؤسسات القادرة على  ،للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة وا 
 تأمين تنفيذ السياسات الهادفة الى تلبية حاجات المواطنين.

ن استلم سدة الرئاسة وهو على يقين مالرئيس شهاب  وأضاف محّرم أنَّ 
ضرورات مراعاة األوضاع السياسية اإلقليمية والداخلية بالحكمة 

فأنتهج سياسة متوازية لتجنب لبنان االنعكاسات السلبية ، الالزمة
عتمد سياسة إنمائية متوازنة إلدخال الجميع في كما السياسات المحاور 

صلبة للوحدة الوطنية بناء قاعدة  الغاية االساسية من مشروعه كانتولفت إلى أن  والئهم للدولة.
 .8591تصدعت بفعل أحداث  كانت قد التي

وتحدث محرم عن أهداف مؤسسة "فؤاد شهاب" التي يرأسها الفتا  إلى أنها أنشئت بشكل أساسي من 
حياء  للقيم التي آمن وعمل لهاأجل نقل إرث ونهج الرئيس الراحل إلى األجيال الجديدة، و   .ا 

 
 كبارة

وأشار إلى ن ال قيامة للبنان إال بالعودة إلى أسس المشروع الشهابي. أالدكتور نواف كبارة شدد على 
كان لدى الرئيس شهاب رؤيا جديدة للبنان تقوم على تحويل اإلنقسام الداخلي من انقسام طائفي  هأن

إلى الدفع في  ، إضافة  ومذهبي إلى انقسام طبقي اجتماعي، يؤدي إلى تغييرات جذرية بعيدة المدى
. اتجاه أن يكون التنافس البرلماني قائما  على أساس سياسي بين كتل تمثل كل الطوائف والمذاهب

وقال إن النقطة المحورية في نهجه هي في أن التغيير السياسي يجب أن يسبقه تغيير في البنية 
 اإلجتماعية واإلقتصادية.



ة المسلمين والمسيحيين، بمعنى أن تقوم الدولة وأضاف كبارة أن المشروع الشهابي عمل على لبنن
م إلى هي ضمانتهم ما يؤدي إلى عدم لجوئهبوظائفها بفعالية إلقناع المسلمين بأن الدولة اللبنانية 

مراجع عربية، وبالسعي من جهة أخرى إلقناع المسيحيين بأن التفاهم مع المسلمين والتنمية المتوازنة 
 إلى بناء الدولة الحديثة. هما لمصلحتهم ألن ذلك سيؤدي 

وصول الرئيس شارل حلو مّثل منعطفا  أدى إلى أيقاف المشروع الشهابي، ورأى  إلى أن كبارةولفت 
رفضه الترشح النتخابات بخطأ كان خيارا  صحيحا ، لكنه أ 8591رفض شهاب التجديد عام  أن

 الممكن تفادي الحرب.، معتبرا  أنه لو انتخب رئيسا  حينها لكان من 8591الرئاسة عام 
أن المسيحيين اللبنانيين هم ضمان الحرية والليبرالية والديموقراطية في لبنان والمنطقة ختاما  كد أو 

أن يساهموا مع المسلمين في خلق من ال بد لهم يصبح لبنان كأي بلد عربي آخر، لكن ومن دونهم 
 هوية وطنية جامعة.

 


