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ا المفترضة،     ن قوالبه ة م ين تخرج اللعب ات، ح ذه اللحظ ل ه ي مث ي ف ذة، فه ن ل سياسة م ان لل اذا آ
ة                    ا صفة القدري م الحساب وينفي عنه د     . فتستعيد هذا الشيء المتموج الذي يميزها عن عل م عن وال يه
ار     ي الت ة ف دعاة البطول ا سيحلو ل شيء صراع االرادات، آم ذا ال مينا ه ذا الحد ان س شابك ه يخ، او ت

.التناقضات، آما سيطيب لمن تتلمذ على امثوالت الرئيس ماو، فالنتيجة واحدة للمواطن وهي مفرحة
ان آل شيء      : تصوروا !  عادت السياسة عاصية على التوّقع، بل عادت قادرة على اشاعة الدهشة              آ

ه              ى      يبدو مبرمجًا، من المؤامرة الجديدة التي تحاك ضد الدستور مشّخصًا بمادت ين، ال التاسعة واالربع
رار    ول الق رائيلي ح رك االس ى التح ة عل ل اآللي ل   ٤٢٥ردود الفع ا قب تكهن بحرفيته ن ال ي يمك  والت

ي         ا ف ى تفاوتهم ًا، وعل دان مع اليتين تؤآ وتين متت بوع خط ن اس ل م ي اق رى ف ا ن دورها، واذ بن ص
دراً   ون ق د ال تك رداءة ق ل ال ي وح ة ف ة، ان المراوح ي صحو. االهمي ا ه ة المعارضة، معارضة فه

ارج" ابقًا؟" (الخ امج       ) س ن برن الن ع ى االع ة، ال ات البلدي ضير لالنتخاب بة التح ي، لمناس ي تنته الت
ذلك منطق             ه ب ا احجمت عن صياغته، فتتّف اعي طالم ر اوالً "سياسي واقتصادي واجتم وآل  " التحري

.اتهامات التخوين التي سبقت في ما مضى ضد دعاة االصالح الداخلي
ذا                      وه  ّين له ا هي صحوة الحكم، او بعضه الذي قرر اخيرًا ان يأخذ علمًا بمأزق الخطاب الطائفي فع

دوة في تجاوز المصيبة            ان الطوائف دور الق الجزء من المجتمع االهلي الذي يجهد للخروج من طغي
ا                     . الوطنية االولى  رة وفي مهب شد حب صادية خطي ة اقت دأ   واهللا، لو لم تكن البالد على شفير ازم ل يب

ا          ة، لقلن ة لبناني ا بقي من سلطة مدني عند االبتزاز االسرائيلي وال ينتهي عند انقالب دستوري يطيح م
ان المعارض الذي ما فتئ يبشر بامكان تعديل شروط اللعبة السياسية او حتى تحسين سير النظام انما                 

ذا الوضع، رغم آل المع                . هو اسعد الناس اليوم    د يكون في ه ات االخرى، اذا وجد       وهو بالفعل ق وق
ًا                     ة ذهاب ى ساحة النجم دا ال ه من بعب دني طريق رار (مشروع قانون الزواج الم ًا   ) لالق للتصديق  (واياب

.، بدون تشويه او مماطلة)واالصدار
دناها، مواقف            ا عه ى م سياسة ال  بيد ان هذه البهجة المرتقبة قد تسبقها تعاسة ال توصف اذا عادت ال

رة       . اف عما هو مبرمج بالسليقة والتقليد     جاهزة ال تقبل االنحر    ال ان الك ويعزز لالسف من هذا االحتم
ل صارت تكرج في ملعب اوسع            ة، ب ه المختلف ر، وان يكن   لم تعد وقفًا على الطاقم الحاآم بفرق بكثي

اً  يق افق يس         . اض س رئ ل ام ا قب ا فاجأن ا آم ان يفاجئن وم ب ب الي اني المطال ع اللبن ب المجتم ه ملع ان
ذه              . الجمهورية وواحد وعشرون وزيراً    ل ه في هذا المجتمع، ثمة من هم معنيون اآثر من غيرهم بمث

دا       انهم الالطائفيون الذين وجدوا انفسهم في لحظة من اللحظات م             . المطالبة ع ب اراة واق ضطرين لمج
.لهم اقوى من آل ارادة تغيير

ين    .  وهم، للتبسيط، مجموعتان غير متجانستين     واطنين المنتم تتشكل المجموعة االولى من هؤالء الم
ائهم الرسمي، ال يعون                      ذين، رغم انتم سنية، وال ة ال بالوالدة الى الطوائف االسالمية، وال سيما الطائف

ة، وهي                   انفسهم اال آافراد والذ    ة الحديث يم الفرداني ة ق ة والثقافي ة والمهني اتهم اليومي ين يجسدون في حي
اع مصطنع             " المجموعة"تلك  . اساس دولة القانون   ى خرق اجم تتحمل اآلن مسؤولية عظيمة تقوم عل
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ى             . الختياريالزواج المدني ا   الوالدة ال ين ب راد المنتم اما المجموعة الثانية، فهي تتألف من اولئك االف
سهم اال              ائهم الرسمي، ال يعون انف الطوائف المسيحية، وال سيما الطائفة المارونية، والذين، رغم انتم

ا     ايش واالنفت يم التع ة ق ة والثقافي ة والمهني اتهم اليومي ي حي سدون ف ذين يج واطنين، وال ك . حآم تل
ى                " المجموعة" ًا ال دفع دوم اط هاجسي ي الخروج عن احب تتحمل هي ايضًا مسؤولية عظيمة تقضي ب

باختصار، المطلوب، وبالحاح،    . تهدد الكيان والخصوصية  " قطبة مخفية "البحث وراء اي خطوة عن      
اجرة به                     وى التي امتهنت المت ى الق ة ال ان    . امن الالطائفيين اال يترآوا مسألة معالجة الطائفي ا ره انه

فاذا آان في وسع حكومة عاجزة ان تتجاوز نفسها في لحظة من           . صعب بالتأآيد، لكنه ليس مستحيالً    
صال           ى اي ًا عل ادرة احيان ا ق وات، انه ل الهف م آ ه، رغ ت نخب ع اثبت الحري بمجتم م ب ات، فك اللحظ

  .اقتناعاتها الى من حسبناهم ال يقتنعون وال يتعظون
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