
  
  
  
١٠/١٢/٢٠٠٤ 

 
 
 
 
  
  
  

ى     داء األسف عل ساء امس بإب وزراء م سة مجلس ال ى جل ه عل ي تعليق ر آرام رئيس عم دأ ال ين ب ح
د  "انحدار مستوى السجال السياسي والمطالبة بوضع حد للتدهور        ذا البل ع احد من     "رحمة به م يتوق ، ل

ى          ودة ال ذهب، في الع الحوار  "و" الرشد "الذين آانوا يتابعون آلمته على شاشة التلفزيون انه سوف ي
لكن احدًا لم يكن يتوقع   . التي نادى بها، الى حد تقديم حكومته ذبيحة ومد يده الى المعارضة           " العقالني

ة، درس تطبيقي في سياسة االذن                     ل من نصف دقيق د اق ان يلي نداء رئيس الحكومة الى التعقل، وبع
.الصماء واالفق المسدود

؟ االذن  "وصل بنا الى ما وصلنا اليه      "١٥٥٩لقرار  فكيف يوصف بغير ذلك قول الرئيس آرامي ان ا        
رار،         الصماء ألن الرئيس آرامي، مثله مثل آل ارآان حزب التالزم، ال يريد ان يسمع ما جاء في الق

ى ان              . وما جاء فيه ينحصر في استعادة لبنان سيادته        رئيس آرامي مصمم عل سدود ألن ال واالفق الم
م               يكون لبنان الرسمي رأس حربة الحكم        اه ل سوري اي م ال ا الحك السوري في وجه المجتمع الدولي فيم
 هو،  ١٥٥٩لكن الرئيس آرامي قد يكون على حق، فالقرار         . يعد يعرف آيف يستدر ابتسامة اميرآية     

.بمعنى ما، الذي اوصل البالد الى حيث هي، وتحديدًا الى آنف الحكومة الكرامية
ة            وآيف يوصف بغير االذن الصماء واالفق المسدو       تقالة الحكوم ى مطلب اس د رد الرئيس آرامي عل

سمع مطلب                       م يرغب ان ي سمع او ل م ي ة ل يس الحكوم صماء ألن رئ ه المعارضة؟ االذن ال الذي ترفع
تبدالها                 ضًا ضرورة اس ل يتضمن اي ة ب المعارضة آامًال، وهو للتذآير ال يقتصر على استقالة الحكوم

.نتخابات المقبلةبأخرى حيادية تكون قادرة على ضمان نزاهة اال
ا  ) وآيف ال يفعل بعد آل هذا االنتظار؟      ( واالفق المسدود ألن رئيس الحكومة اذ يتمسك بحكومته           انم

ة من   "يتجاهل آليًا آل ما يسمع ويقال في الشارع عن تلك الحكومة فيدعي انها تستند الى ثقة              االآثري
سي       بحجة انها حصلت على ثقة مجلس النواب بغالبية، نسي " الشعب ا ن ة مثلم م آانت هزيل  آرامي آ

د اال باستمرار    . هانحسر الى عشر  " تظاهرة الوفاء لسوريا  "ان المليون الموعود في      واالنكى انه ال يِع
م       ة والمحاصصة بفه ى االحادي ة عل دة القائم ة الجدي ات االداري ة التعيين رر سياس ق اذ يب سداد االف ان

ة      - وهذه بدعة لبنانية     -مغلوط للفقه السياسي يصل به الى حد اعتبار المحاصصة            ناموس آل االنظم
بدأ حماية االدارة العامة من التسييس الذي هو اساس اي           الديموقراطية في العالم، ضاربًا في طريقه م      

.اصالح جدي
ة    ة الكرامي ًا للحكوم دفًا واقعي يس ه ذلك، وال   . صحيح ان االصالح ل افي ل ت الك ك الوق ي ال تمل فه

اء   سياسية او الشخصية،                    . الوزراء االآفي صفية الحسابات ال ديا لت ه سالحًا آي دو آون واالصالح ال يع
ستعد                     على غرار ما حصل      ة التي ت ات النيابي ل لحود، والتحضير لالنتخاب رئيس امي د ال ة عه في بداي

ة                ات االداري ًا في التعيين سائد راهن رى          . الحكومة الدارتها وفق المنطق ال رئيس آرامي ي ان ال اذا آ ف
دوائر                   سيم ال أن تق ه ب شرنا في ذي سيب أخر الوقت ال ن يت ة، فل ة الديموقراطي المحاصصة في آل االنظم

.ابية آيفما اتفق، وقبل اسابيع من االقتراع، هو حق طبيعي الي تيار سياسي يصل الى الحكماالنتخ
ذا الحد            ى ه د ال ة تتحرك وفق           . لم يذهب الرئيس آرامي بع وحي أن الحكوم ه امس ي ا قال لكن آل م

  منطق استقراء االمور على ذوقها، وبعيدًا عن اي منطق، وان اي آالم يمكن ان يقال، ما دام يحجب
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ة        . صوت العقل  ر واقعي ا ال              . لعمري، قد تكون لغة السجال اآث ة م اولوا عقلن د، ال تح ذا البل ة به فرحم
  .يتحمله العقل
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