
عميناإلإغإ!معمدإدإ.

!دلعدلالبعاثههم!!دة!و!ةلقوأ!

ظاهرةوالجماعاتالافرأدقبلصنانتسل!الىلنزعةا

ولاالخليقةفجرمنذالبعثرسإةالمجتمعاتلازمتإعاه،

تقليديلمجإضإمعماالمجتمعذلكاكان،منهاإمجتمعاييخلو

القدرةاو،التسلطاتصفأ0وقد.حدلثامجتمعاكاناإم

رصفة،بتصرفاتهموالتحكمالاخرينعلىالتاثيرعلى

تتقلصولم.اتتاريخمنكبرىحقىاتخلالاقإوةواالاكراه

فيالاالاكراهي،التم!!لطصفةاي،الصفةهذه

فياي،الىاإقهاطرالديمقراطيةوجدتألصياالمجتمعات

الديمقراطهقىالقائمةالذهنية،!ن!تمكنتالتيالمجتمعات

في-قيمةاعضبإارهوعلىالموأطن-سإانالاناحترامإىعلا

هذهففي.ف!تصراواجراءي01لتإقييمومعياراذاتهحد

ا.لتسملطتجاوز،مإقإراطيةالدالمجتمعات-االمجتمعات

،إعالاقهعاىيقوماخرطاب!-،،واتمخذالاكراهيةصفته

سلطةو،نإالايمانءلىيقوم!كمقىوالتسووالحوار

المجتمسإعحقوقمنحقالمجتمعفياآسياسيلتقريرا

لاالمواطنينغالجميةارادةمإنينبعوحىقمواطنيهبمجموع

يالاجراءاتأو3-رأهالااوبالقوةفإرضإاعليهمكلإفر.رحق

.لتعسفسإةا

الديمقراطيالمفهومفي"التسارو"فانذلكاوعلى

ذلك،نقيضعلىبل.ضاخيإااراواكراهيإمااتسلطاليرإ

بصعورة-يقوما"7!معنىرضائنقنعويطوعيتسلطانه

قضإعاتهمفقوو(المواطنينآ-يةغا)المواطنينرضاعلىعامة

.الحرةالطوعية1اخضجماراتهم.وحسب

المفهـ!ومفإيم"طالتسل"لمقوماخرىوبكلمة

ق!-والواوالاراءالمصالحبتعدديةالايمانعلىقراطيالداه

فياختيارالازمسانالمواطنوبحريةلسياسياالمجتمعفي

بماوالااخزاموالموا!فوالاراءالمصا!لحهذهمنالناسب

بضروردافاحالا،!انعلىايضاولقوم.وقناعاتهيتوافق

المصالحهذهعن!لتعبيراعاتوالجماالاقرادامامالمجال
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وفيلهاالترويحإفيوبحقهمبحريةوالمواقفوالاراء

واستجذاب.دعمعنهمال!لتعريفالتكتلفيوبحقهمتعإميمها

كل.لتجسيدهاالحكمالىالوصولبهدفلهاالمواط!نين

ذاتها.الاخرين1حقوقهذهحقوقهمتم!مرإاندونذلك

المفهوممي"ألتسلهط"يقوم،مختصرةوبكلمة

فياآ!سيإا!-فيالتقريرسلطةبانالايمانعلىالد(يمقراطبى

مىن.يتمكنوناتذينوالجماعاتدلافرادهىالمجتمع

المواطنونيقررهدعم!االمواطنينغالبيةدعما،ستقطاببأ

دور،ية.انتخاباتعبر

المجتإهعوسائلمنوسيلةهيالسياسيةوالاحزابا

وآراءهمالمواطنينمصالحتبلوروسيلة،الدلمقراطي

والجماعلتعن!فرادالابوأسطتهايعبرووشيلةاقفهمومو

تومنبصورةلتكتذهمووسي!لةومواقفهمرائهمو7مصالحهم

لهاالدعماستقطابامنتمكنهموبصورةعنهماالتغإريف

الىلترجمتهاالحكمالىالوصولمنقياداتفموتمكن

بينأسطةوااهمانها،مغالاةولا.سياسيةقرارات

جمنصفةفهىالددمقراطىالمجتمرفيوالشلطةالمواطنين

مواطمنيهبذهعنيةترتبزإوصفة،لهملازمةصفة،صفاله

العاإ.مة.بنظمهترتبالىكإما

يتحلىال!لبنانيالسيا!شي1المجتمعبالذ.كر،انوالجداير

هـزراان،ألا.الديمقراطيةالمجتمعاتامعطياتمنبكثير

حيثمنالديمقراطية-المجتمعاتعنإيت!خلفزألىلاالمجتمع

متخلفةنظمارالتلاا.لشياسيةامنظمه.السياسيةنظمه

التحولاتمعتإنسجملاونظما،الديمقإرإاطيةالنظمعن

ثريةتطلعلتلإعنتعبرلاونظما؟أليهطرإيقها،دجدتتيا.

معم!وازنةغيرنظم.هيلظمهانموجزةوبكلمة..مواطنيه

وجدبئالتيمنهاالجديدهإتإلتإوبخإاصةمعطيهـاته

لممنظمانهاإ.الخمسيناتمنذوبخاصةاليهطريق!،



فهيوبالتاليالديمقراطيةالنظمشروطبعدتستكمل

الدمقرطة.منمزيدالىلحاجة

حكمعلىتقومنظممارالتلاتطمهوان،فأولا

ولنكأنت؟ايا،ألامتيافياتوحبهم.الفئويةالامتيازات

حثسمحيثديمقراطيةولاللديمقراطيةنقيضظ،كانتا

بعضرددتهماخلافءلىالامتيازاتوهذه.الامتيازات

هـ-يبلماروفيةامتيازاتليستاهـسيلسيةالاوساهـا

ودرزيةوروميةولثيعيةوس!نيةمارون!يةامتيازات

رددت!مافوبخلا،الامضيازأتو.حكم..وكاتولحثية

اللمواصنبن-خدهيالسيالسيةالاوساطبعضوتردده

ماشيعةأمسنةامموارنةرووأطنينأاصثانواولطموحاتهم

الامتب،طاتحثمفيان...)يكاكاثوأمدروزاامرومما

.وكانسانكمواطنصواطنلكلتحديا،هكلى"لمل!قتحدلا

كلالواصدالوطبئخدمتهم!ج!الات/منيضيقانهذلك

وبغضالدينيةاتتماءاتهعنالنظروبغض!كفاءاتهحهـسب

فيما.يوجداؤوجدالتيالسياسيةالطائفةعنألنظرا

ا&مه،سيةالطائفةتفرضالسياسيةنظم"ان،ثانيما

وحد/ةالسياسيةالطائفةوتعتبرالمواطنعلىوصب-،

الايمانعلىتقومالد،يصقراطيةآننفيحيالاساسيةالج"صع

الىوتمنظرالفرديةالمواطنا-الانسانبمسؤولية

وتعتمرقيمهالتثميرالمعينأنهاعلىالفرديةالمسؤولية

وتعتمدالمنجتمعفيالاساسيةالوحد،ةالمواطن-سانالا

.اجراءولكلتصرفلكلرامعيلوسعاد-"مصلحته

،إدىتاذامحامياامطبيبا،كانياالأاللبنانيفالمواطن

عليهمحجورانسمانهو،فلا.حاأممهنيا،مزارعماام

حاله.تسانؤهيعليهالوصيةهىألس!ياسيةوالطائفة

نيابيايتمثلسمهاوباالعامةالوظائفيتولىفباسمها

حقوقمعتتساوىلاالتيالحقوقبيعضىلحظىوباسمها

سبيلعلى7ادرومالطبيبفواجبات.آلمواطسنينمنغيره

الحقوقولكنالسنيالماشيبواجباتنفسهيالمثال

ليستالسصاسرئيالنظامفيمللاولالمعطاةالسيالسية

تخرجاقديكونانوقدطنيبكلاهما.الثاننكحقوق

اثاتصمنتفوقاإكثر0ألاولىيكونوقدواحدمعهدمن

ال!لبت،نى.السياسيالنظامفيس!واسيةضكيرولكنهمس،

دواليك.وهثذا

الارولميازاتحكمتكرلىالان!تخابيةنظمهان:ثالثا

وصولبمكاناصعوبةا!نوتجعلوالعائليةالفئوية

النخا،ممصانحتستوعبهالمممن-جددةسياسيةأتقيادأ

فقوانين."فئويةبزوادة"تتمنطقلاوممىنالفئوية

الضييابيةالمقاعدتوزعمذ.!بةاتينقو.النيابيهالانتخايلمت.

وهذا.فئويةاسسىعلىالانتخابب-ةالدوائروتمفسم

وعامةشموليةالقوانينحيثالد.يمقرأطيةالنظمنقيض

"أ؟أم،الىءأأم!"ءأ""تخصحص!ية"قوالين"لاأ+ل97ما،23؟أ5نم،،

-المواظنين.بينتمفرق

لأا4

مرلف-حاياماماننجاحفرصان،أخرىوبكلمة

اولىليهاليماينتمالتيالشمبيادحيةالطائفةلاا.لو!نيولى

ا&!ياسيةللطائفةمحصصضظانتخاريةدائرةفيولاءاله

ءرلثحامامالنجاحفرص"ناقلهي،ا)يهايعتميالتي

السي،لىيةالطائفةمصالح:جديأوطائفياشسديزأآخر

ابصلحةفي!ابم!!العامةالمصا)حعلىاليهايشميالتي

الوكلنية.

دوإئربمجملهاهي%لان"خاب!ةإدوائرأأن.رابعما

+جالاتسابقاكانتانتيالإد.ريةألتقسىيكل-،تعلى!رووم

يهماتتقس!فهيوبذلك،سميةالسيلابيو.ز،تأبعضلتنفذ

هذدنطاففيننفذتمعينةل!حياسيةبيوتاتحكمتكرس

ور.استمراربفعلبهاتتنفذزالتولا،سابقاالتقسيمات

تغذىتقسيماتفهيذلكودلى.أالتقسيماتهذه

يةفيثوالفضةلصشائروااتعائليةولشخصيةأاالاعتبارات

فبى،بيةالانتخالدوائرانحكينفي،السياسيالنش!اط

يتهااكثرفيوجوهرهافيت!قومةأط-2الديمقرلأالمجتمعات

.ولهـ*(1ا،23المحيدةقواعدعفلانيةعلى

اس!صمهوبحكماللبنانيالسياسيالنظامان:خام!حا

كلالمواطمنينسائربمتناولمحيدالظاهـ،آيسالفئوب"

؟بماالحالهيكماو"حصيلهواجتهادهوجددكقإءتهحسب

مجموعةانه،ذلكتقيضعلىلمل.الديمقراطيةالنظم

الامروقواعدها+،امتيازاتهامنهللكلواحدنظامفينظم

يماوباشتانطا"قهاضمن،سيالسبا-شاط-ايركزالذي

اللبنانيةهـةالنفذااعاماالسياليالنشاط1يضعف

لا"-.والوطنللدودالولاء"أولىليتوا)تيالشمواية

مى!هذاانشكولا.اإس-،شيةطوائفهمنلطائفة

افتقارأ.سبابامنوسببالوطهكماالولاءضعف!اسباب

ؤتلسيمادةالحازمةالمنصهرةالسياسيةللسلطةلننان

ومصالحالسياسصميةالطوائف"سيادأت"تعلوالتيالموحدة

تهما.زعاما

وبحكماللبنلنيالسياسيالنظ!اماتصف:سادسا

بالتحجرالسياسيةالطائؤيظومصالحالؤئويةقواعده

؟تتغييرتومناتيأ*الديمقهراطيةالنظمبخلافوالانكفاء

قىدستورقواعدبوالىط"")الشغييرهذاوتضمنالمتواصل

ماالقائمالتوازنفيذلكاختلالعلىلرتبوقد.واضحة

عاء!ةوالاجتالس!ياسيةالمعطياتوبينالنظامهذابيىن

اللبناني.تامجتمعوالاقتصادية

اللبنانىالمجتمعلمحياستجدتالتيفالتحولات

النظامفيلهامتنفساتمجدلمالخمسيناتمنذوبخاصة

يتكيفولمالنظامهذايستوعبهاق!امالبنانياالسياسي

عدفىقوىالمشتجدةالقوىفبقيت.تطلعاتهاضوءفي

له.رافضةوقوىالنظامهامش

شهد3الذيالا!تصاديالازدهاران،اخرىوبكلمة

تحولاتمنالازدهارهذالازمومماألخمسيناتمنذلبنان



لحيملحوطار-صفاعمنرافقهوهـ،،تمد.ينبةاي،اربينية

الستسوىفيالارتفاعالىبالاضاؤ"التربولة1المستويات

ازدهارعلى"رزبالذيالمواطنبنعندالمحامالثقافي

علىاضعافساعدتلعواملاهذهكل-نيةاللمبظالصحافة

اضعافعلىساعدتكمااهـنالموعنديةلتقليدا0االولاءات

اكىدتوبالتاليفاتهتصرعلىا)"قليدلةالاتنيةاذتاتيرات

اولانجحسبت!مالمجتمعفيكوحدةقيمته-ألذاتيةقيمته

البهفلءغوبحسبالهـتةاوالنقنية0اوالعلمب"الؤهلات

ءلىررتبوقد.اخراعت-،رايقفلوالانتا"::مةوالخبرة

ألانمان-رؤضوهيالابى-عجةنضعيجةالخحولاتهذه

ءإ--"المةروءلىال!جرحثغر"لاسهتمرإرادلبنانيالواطن

حرذ!وعت-4فيه-،4حال،انالاز-لمجونانرفضهوبالتالي

هـذاءلىتر.ؤبوقد.حاز"طموويج!دمصالح"عن

طموحاتهعلىالمفروضالتضبجمقرفضهآيضص،التحول

"الفئوبلزاتفالامت-.الفمويةالامتيآزاتحكمبفعل

طموحاتهلتحقيقالمواهـنامامالمفسوحةالمجالالتتحجم

العامة.الخدمةمجالفيوبحلمصة

إلدميأدسيالنظامآنحينفيا!تحولاتهذهحداثت

محداونظامامتحجرانظاهـ،بقيالفهئويةفواعدهوبحكم

.اكا!أأأا!حأكااحا،ا+ألسسيالي!ةاللتحركية

لهامتنفساالتحولاتهذهتجدلم،اخرىوبكلمة

خطورتهابمستوىمتنفسا،اللبنانيةالسياسميةأتنظمفي

الاسسم!!السياسب-ةاننظمبموجبهتتحررومتنفسا

زظماؤتغدوالفضويةالامتيازاتحكمومنالفئوبة

بشروطتتصفلمورظ!-وجوهراشغلاديمقراطب"

..تةالحدالديمقرا"طهيةالنظم

فيالنثماهـالحزبي0منحدتكلهاالعواملهذهان

،فئوبالمتمحورغهرالحزبىاتنشاطنمومنرحدتلبنان

لاسب،سيةاحزاببروزمجالا!امنوحدت،طائفصاو

ي14عشائريةاوعائاب"اوفئويةزعا.ماتاحول.تلتف

موحد،لبنانيديمقراطيءعلمجتمحيدةسياسحيسةاحزاب

الم!رو!"برامجههاإفعلاالمواطنيندعم،تستقطبكأاحزاب

بسببالدعمتستقطبواحىزاب،لواضحةاومبادئهما

اشخاصها.بسببلاوبرامجهافهـاواهدامبادئها

للنظامبوضعيةيرتجط-الحزبيالنشاطانوحيت

للصضانجديدةحزببةقواعدبروزقاناصكدهوقيوالسياسي

كأاحعو!امنوسيكونجسيم"بعراقيلستصطدمحديد

جدب-دةحزبيةقواعدضوءفيالمهلدئةلايبمكان

الحزبيةالنشاطاتعلىا:ةالغاالفئوب"القواصثدتهـتجاوز

احمبناز-بأيالىيالس!الفظامقواعدذامتف!،.الحاضرة

اللبنانيةأالاحزابمنلكثرة4ليبالحزالقواعدقسانئمةؤلم

مقراكيةالدءعاتالمجتفيمعيلاتهماعنكأمتخلفاعدقوا

.رث"الحد

المرحلةهذهفيضارويتفانذلككلورنكمولكن

هيالمواطضبنمنثير3يةرؤمن!سهنشلمهـ،علىالبنية

قبلماكلبنانليكونانيمكنلاالازفةبعدمالبنانان
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ألسحماسينظامهعلىيفطجقالبنانإعلىينطبقو!ا.الازمة

الاحداثااكدتفان.فيهالحزبي"الضشاطعلىاوبالتالي

اللبنانيبعداهافيتبنانوسطهاعاثرالتيالمأسحاوية

أ،لتيإذاتهاالقواعدالىالرجوعاستحالةاكدتفقدشيئا

الوطنيوالولاءالموحداالسجاسيالنظامفيامدون!حالت

ا)--لرجوعااستحالةاواكدت،والوطر."للدولالمباشر

بعدهافيالازمةاسعبابب!ممنسبب!كانتالتيذاز،،القواعد

دونحالوعاملاتفجيرهافيءلماهـ!روكالإتاللبناني

السياسيةالسلهـطةتمكندونوحالزفجهـص،بعدتطورقط

"الدو!موسساتدلىللحفاظالقاونحثمفرضمن

وارزاقا.واراءإرواحا،ألمواطنينعنوالذود

الشمولبفىوبطييعتهاانىاللبناببعدهاألازمةان

المجتمسعمعطي!اتلابينالهوةزاذتالوصوديةوباثارهـ،

فيالاخثلالحدةمنوزادتالسمياسيونظامهاللبناني

ادياسي.ونظامهالمجتمعهذامعطيلتبينالقائمالتو)ازن

يةلتقايدااتلولاءاتالمضعفة-المجتمعيةالتحولاتسرعتا/فقد

لحكمالرافضألجديدأالمواطناللبنهـانيالانسانبقب،ممؤذنة

وللزعاماتالفئويةاللمنطلقاتواًلرافضعليهالوصار-ة

.لسا!د.توبالتاليكنفهافي.وعاشتعذتها/التي

تفجي!رعلىاتممباشرةوعيرالباشرةالفئويهلهـمزالداتهما

ومؤلمى-،ت.ودولةشعبابلبنان.ادخرابوالحاقالازمة

دولةلبنان-الجدايدلبنانفانذلكثلضوءوفي

ينطبق.وماآجلاامعاجلالاانآتبد/لاا)واطنينواالمواطنة

.واحزالي،ضمعبهـاعليبماينطبقونظامآدولةلبنا.نعلى

احزبيةاالقواعدانالق!وليمثنناذلككلضوءوفي

اليهايتطلعالتيابالتغييراتمرهونةالجديدللبنانالحديثة

اكظامت!حوللعلىتمتركزالتيألتطلعاتهذه-المواطنون1

ونظام،علمانياي،محيد-نظامالىاللبشافيال!ياسي

التيئالتحولاتعنمحبرنظما،،وألجوهرالشعلديمقرأطى

الولاءللوطنؤيهيعلوونظام،ادلبنانيالمجتميعلىادحتجد.ت

علىي!ومونظامالمواطتينتتنازعادتيالولاءاتسائرعلى

وحد!اسيةالسباللائفةلاالمواطن-الانساناعتبار

الاساسية.مجتمعه

فقتتوابصورةأللبنانيالمياسيالنظامو-حديث

الصتكمالدمقرطستهأ!نتمكنهوبصورةالآواطنينتطلعاتمع

هـنهذا.جريدةحزبيةقواعدضوءفيالعمليقتضى

شودالمتالتحديثتحقيىقانثانيةجهةومن.جهة

.جديدةحزبيةقواعداتىسيثردي

الو،طنية:الت،لى"إعدالكلوأالقواعدهذهاهممن،ولعل

واتبرمجية.والروصانية'والعلمانيةوالديمقراطية

اءضبارتقومعلىحز،--"كقاعدةالو/طنيىة1ؤالقاعدة

الوهـنفيالمصالحولى12اللمبنانيةالوطنيةالمصلحة

واجماءعةاوففةايمصلحةتعلومصلحس"،اللبناني

يرعىشموليمنطلقعلىتقوم.وهيلبنانفيمنطقة

ويولىتخصيصاوتمييزدونممااللبنانيينلمائر+مصالح

يعودم،بكلويلتزمالوطنارضمنبقعهكلاهتهـمامث"



ويرتكزوحلواكانوااينمى،1جميعااللبنهـانييرإعلىبالفائدة

اللبناننية.الاراضيمدعلىشعبيةقواعدأستق!طإاسإمعلى

علىتإ!قومحزبيةك!قاعدةالديمقراطيةواتقاعدة

ودلىدإاتهحدفيقيه"المواطن-بالانس!انالايملن

اعتباروعلىالالساسيةالسإياسي-المجتمعوحدةا/عتبارها

مقد.كسة-ارادةالمواطنينغالنإيةبارادةالمتمثلةارادته

وصايةدونماوالوطنللدولةمباشربولاءعنهمايعإبرارادة

حزبيةكقاعدةالديمقراطيةلقاددةأوتقوم.واسطإ"او

والواجباتالحقوقحيثمرإسإمواسحيإةاللبنانييناعتبارعلى

فيمساهمتهـمحيث،!نالابيصهماليصاتفريقولاتمي!يزلا

زامالالتعلىوتقوم.كلمتهنإمعاورالوهـنشأناعهـلاء

وعلىالسإياسيللتغييروسائللديمقراطيةالالاساليبإ

عنالتعبيرفيوادتعسمفيةالاكراهيةالاسحلليب،رفزإ

الالتزامعلىوتقوم.وتطلعاتهاوارأئهامواقفهما

تقبلوعلىطنللموااسيةالسإياوالحقوقالعامةابالحريات

ومغايإرةمعارضهإبمواقفالالتزامفيغرهاحقوق

بالدستورارةالالتزامعلىتقومكماالقانونلطاقفيلمواقفهإا

القاسإ،صونوحكمالد(ستوريةالقواعديرسحهـ،وبكل

الموس!سإاتاعتبارعلىو-قوم.السإياسيةوالمسوولية

اثإمعبمنومؤسسمات،الشسعبخدمةفيمإؤسسم!اتالعامة

ارادته.عنخارجةلس!ماتامؤاومسمخرةسإإاتمؤلاوله

تأمينهىابمعنىبالمشاركةالايسإانعلىاخيراوتقوم

بصسورةالمسإتجدةتإطلعاتهمعناؤهاأعضايعبرلمتنفسإات

التواصلمنتوومتنفسإاتالحزبيةالههيكلياتاعبإرمسعتمرة

الشعبية.والقواعدأإلحزبيةالقياداتبينرالمسمتء

الالتزامعلىتقومحزبيةكقاعدةالعلمانيةلقاعدةوا

العاهـإةوظائفهايصبغولاالدولةتظميحيدمابكل

ح!ممنلبنانتحريرالىلمؤديماوبكلفعوب""بصبغات

الدرنرتححرالىوإديوالسإياسإييةالط!ائفيةمامتيازات

بهد-فلتعاليمهالمشوهينوبالتاليلهالمسمتغليهنمن

مصالحهم.تمرير

لأالايمانعلىتقومحربيةكقاعدةالروحانيةوائقاعهدة

تإصاليمهمممارسةفيالمواطنينوبحريةالدينيةبالحريات

الالتزامعلى-مومكم!،اكراهدونمماوالمذهبإيةالداينية

الحضاراتبيىنوالتعارفهالتفاعليزسإدممابكل

والعالم.المنطقةفيالدينيةوالتيا/رات

الااتزامعلىت!قومحزبيةكقإهـاعدةالبرمجيةوالقاعدة

برامجعلىتقوموبالتاليالاشخارإقبلوالبرنامجبالم!بدأ

اجتماعيةمنوالقإضإاياالاموربس!ائرتإترعلقمدروسة

فيالمواطنبمتناولبرامجوعلىواقتصااديةوسيإاسية

نرتراتفيوبخاصةمواقفهتقرلرعلىتسإاعدهحينكل

وتطلعاتهتتوافقوبصورةموصوعيةبصورةالانتخاسبا)ت

،ايبرغمات!كيةهيقاعدإةحزبيةكمقاعدةالبرمجيةوالقاعد،ة

والمعاشيةالحياصصةوإونبالش!بالاهتمام،تلتزمعمإلية

احداثمنيستجدما-ضوءق!المواقفوتوسململمواطن

لسإياسيةالزايداتاومتجاوزةالمزلأاجيهالمواقفمتجاوزة

الطإنانسإلمةالبإعإاراتودواهـ،(تألنظريةأالجدلياتو

العامة.السياسإ!ي!ةوالصإيغ

قواعد:المسعتقبلللبنانلحزبيةاالقواعدبعضرإهذه

اللإتإانيالمجتمعالىطريقهاوجدتاالتياأإتحولاتتقتضيها

الإحديتلبإنانالىا)ابض،ز-ينلمطلعات.تقتضيهاكمما

حديثة.بفظم

هذهانثانيإةالتأكإدا-منلسإ،بدلا.واخيرا

السحياسىال!نظامتحديثعلىبالقدرةمرهونة!القواعد

وتطلعاتيتوافقنظاماعلىءجعلهبالقدر.ةاي،اللبناني

سيةالسيلالفعالياتقادةيتصورهـ،كسإالااللبنانييرإ

فيو.مزايداتهممنطلمقا؟هماحكماسماهمواالذيمنالفئوية

تحنإملفيوفشلوااللبنانيببعدهاالازمةتفجير

سدإ-!والحفاطإلبنانوقاةحيثمنمسووليانهم

الاكثريةعنهاتعبركهمابل،؟مواطنيه4وطمأنيتسإسإاتهمؤ

تجوناداةانشاءتمماالتيشعبضاورنصماحقةالم!الصامتة

)-دميإراوات،سإصهبيإنت"الفر)تتإساولبتانلخراث

.فعالياز"وسسإاتهمو

الاتكإونانيمكنلاآلمم!-تقبل-لبنانالىألطرلقان

انفسسإ-مفرضوامنبارادةلااقباسإرةاللبت،نيإ-!نبارادة

-،نييناللبعأىالح!جرفارضينالارادةهذهعلىإءاوصيا

."مواطنين"لا"مطار،و""رعاليا"واعتبروهم

حفاظامالنظلحجرتالتيالوروىان،أخرىوبكلمة

ية،الفئوالامتيازاتسائر،يةالفئوالاجمتيازاتامصالحعلى

استهانتآتي.أالقوىهـذهان،مصالحهاعلىوبالتالي

منيحدص،تتقبلآن،واسض-،كأ"الش!ببفطنة

لستحاولقوىفانها،نىوبالت،مالمصالحمناوامتياراتها

،م-النطإ-علىالحفاطوستحاولالتغييرارادةتثبيط

ونظامالهامسإاعانظاماالتقببديةبمرتكزأتهالسإياسإي

ثةالحدالدولفيالديمقراطيةالنظمركبعنمتخلفا

الوطنتجاهايجابيبدورالقيامعنمتقاهـ،وإنظاما

بالامكانانهيبدوولا.اجمحموالمالالعربيالعالموتجاه

وتطامعاتتتوافقوضعيةالىالوضعيةهذهمنالخروج

،انيكوولامباشرةالثحعبالىبالرجوعالااللبنانيين

ية.الفئوالسسهارونالانتخاراتنظمبتحرير

المصيرةلبإنانقضايافيالتإعبي!ةوالاستفتاءات

دونماالحقةارادتمهلمعرفةهـاشسةالتتإصعبالىتطريقاهي

انفسهمفرضوالمنمنفذودونء-،،ءالوسط-شويه

جه.تلصياءؤا

استجدماضوءوفيالجدلدللبنانالحزبيةفالقواعد

واجتماعب"واقمصادر"لسيا!-جةتحولاتمنلبنانعلى

بعديملإثلاواجهتهالتيآلأس-،ويةالاحداثضوءولي

قواهـدتكونإانالاالفكرةقدإوموبدءالسكرة.زوالبدء

وبرمجية.روحاليةنيةعلصلديمقراهـةوطنية


