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حال الوطن بعد الذي حصل يف السابع عرش من ترشين االول، 
تضيف اىل لبنان واهله فصال مأساويا جديدا اىل كتاب مآيس 
وانها  خصوصا  وخارجية،  داخلية  اهوال  عىل  املفتوح  البلد 

جاءت يف لحظة احتدام داخيل وخارجي. 

االرض، كان مييض  االحداث عىل  ما حصل، ال سيام تدحرج 
برسعة ضوئية قياسا اىل البطء السيايس يف معالجة االزمات 
املرتاكمة منذ عقود. ونتيجة ما حصل ايضا تتوزع مسؤوليته 
عىل الجميع، خصوصا وانه جاء يف ظل غياب اجندة وطنية 
واحدة، ومع ازدهار االجندات الخاصة لكل املكونات اللبنانية 
التي تربع اميا براعة يف تقاذف كرات اللهب نحو بعضها البعض، 
حتى صارت السياسة يف لبنان تقع يف احدى منزلتني: إما تجارة، 
او تصفية للحسابات القامئة عىل الكيمياء الشخصية. يف حالني 
صارت السياسية باعثة عىل االشمئزاز، بينام راحت الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية ترتاكم، فكان االهتزاز الكبري 
الذي عصف بالجميع، ما يستدعي شجاعة االعرتاف بأننا كلنا 
مسؤول، وكل بحسب موقعه ودوره ووظيفته. وال يغيب عن 

البال ان لالوزان واالحجام نصيبا من تحّمل املسؤولية.

وان يكون الهم املعييش السبب املبارش يف املعاناة التي بلغها 
النظام  ان  حقيقة  االطالق  عىل  يلغي  ال  فهذا  اللبنانيون، 
التلكؤ عن معالجة  اللبناين منجب لالزمات بسبب  السيايس 
ثغره بدءا من صحة التمثيل وصوال اىل فقدان معايري الشفافية 
وما بينهام من مشاكل اجتامعية واقتصادية عميقة وحقيقية 
وقدمية، كانت دامئا سببا جوهريا لتفجري البلد بذرائع شتى. وما  
الحروب االهلية القريبة والبعيدة اال خري برهان عىل ذلك. هذا 
النظام، املنجب لالزمات عندما يتم استثامر طبيعته الطائفية 
التي كانت الفاعل االقوى فيه رسا وعالنية، ويف ظل غياب كيل 
ملعنى املواطنة الحقيقية والصافية، ليحل بدال منها املامرسة 
السياسية املنبثقة من قلق الطوائف وهواجس جامعاتها الذي 
ال مربر له عىل االطالق. وقد آن األوان بعد الذي حصل ـ وهو 
للتنبه اىل ان  ـ  ان يكون ذا اهمية قصوى   كبري جدا ويجب 
مأزقا  يعني  وقوتها  الطوائف  من  مشتق  سيايس  كالم  كل 

للجميع. فاالرض اللبنانية تفيض خصوبة يف تقّبل االنفجارات 
السياسية واالجتامعية.

كبري  االول هو سؤال  السابع عرش من ترشين  ما حصل يف 
عىل البلد وعىل مكوناته، وينبغي االجابة عنه ليس فقط من 
وطني  وببعد  علمي  مبنطق  امنا  واجتامعي،  سيايس  منطلق 
بحت، مل تعد تنفع معه اساليب التذايك اللبنانية يف "املراوغة 

والتسويف والتأجيل". 

ما حصل يف ذلك اليوم ميكن تحويله من ازمة اىل فرصة لرتميم 
اىل  الجميع  بني  بحوار جدي وصادق  واعادته  لبنان مجددا 
مصاف الدول التي تروم النجاح. هناك الكثري مام ميكن البناء 
عليه للوقوف مجددا. وهذا يبدأ باالعرتاف الواضح واملسؤول 
بأن ما حصل كان والدة رشعية ألزمة بنيوية يف النظام السيايس 

وادارته يف الجمهوريتني االوىل والثانية. 

التي اختارت "االنفجار"  االزمة االجتامعية واملطلبية املحقة 
العالنها عىل املأل، يكمن مصدرها االبعد يف عالقات كثريين من 
اللبنانيني ُيعرّفون انفسهم عىل اآلخرين بطبيعتهم الطائفية 
لسلطتهم  تكوينهم  لحظة  يجعل  ما  واملناطقية،  واملذهبية 
الدميوقراطية، اي مجلس النواب، تنطلق من هويات ضيقة 
وليس من رؤى مجتمعية تتوخى مستويات رفيعة او مقبولة 
فرص  وضامن  والتعليم  واالستشفاء  الطبابة  تأمني  يف  نسبيا 
االقتصادية  القوى  فقدان  ظل  يف  يحصل  هذا  وكل  العمل. 
برص  فقدان  مع  وبالتوازي  االنتاج،  قوى  مع  الحوار  لحوافز 

وبصرية اىل واقع الفقراء وذوي الدخل املحدود.

جراء  جاء  امنا  محددة  ازمة  وليد  ليس  االنفجار  ان  صحيح 
تراكم االزمات، لكن االصح ان يوم السابع عرش من ترشين 
كان رصاخا صادقا ومحقا ونظيفا للبنانيني ما خرجوا اال طلبا 
به  الوفاء  يجب  لهم  وهذا حق  االنسانية.  كرامتهم  الحرتام 
عرب بناء دولة مدنية تعامل الجميع بأفضل معايري الشفافية 

وبوصفهم مواطنني اوال واخريا.
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