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الحراك اللبناني كاشف لهوة بين عالمين
بول أشقر *

السؤال األول املطروح ّ
علي يدور حول موقع
الـ ـح ــراك م ــن ال ـح ــرك ــات االح ـت ـجــاج ـيــة خــال
وبـعــد الـحــرب األه ـل ـيــة ...مــا يـفـتــرض تحديد
ماهية هذا الحراك قبل تحديد موقعه.
I
م ــن االج ـت ـم ــاع ــي الـ ـظ ــرف ــي ...إلـ ــى الـسـيــاســي
الثقافي
* ق ـض ـيــة الـ ـح ــراك األولـ ـ ــى (ال ــوحـ ـي ــدة؟) هي
الـنـفــايــات ال ـتــي لــوالهــا ملــا ب ــدأ ه ــذا ال ـحــراك.
ً
مــا يعني أنــه لــو كــان هناك «خطة ب« (مثال
للكهرباء واملاء والتلفون« ،موتورات« الزبالة
أو «صهاريجها«) عند اللبنانيني ،ملا كان هذا
الحراك ...بالتالي الحراك في بدايته اجتماعي
ظ ــرف ــي ...وج ــود «طـلـعــت ريـحـتـكــم« الـنــاشــط
ّأم ــن وع ــاء عـنــدمــا طـفــح الـكـيــل عـنــد ال ـنــاس،
ً
عند املــواطـنــن الـعــاديــن وص ــوال إلــى قواعد
االح ــزاب كــافــة ...أي عندما شـعــروا جميعهم
أن الــزع ـمــاء (زع ـم ــاؤه ــم ال ــذي ــن أع ـطــوهــم كل
شيء ...حتى شرفهم!) قد غدروهم ،وبالزبالة
هذه املرة ...عندما خافوا أن تبقى الزبالة في
شوارعهم أو ف ــي ...بيوتهم! فــي  29آب ،جزء
ّ
من هذا الجمهور العريض شكل مادة الحراك
البشرية وربـمــا أكـثــريـتــه ...وال ـحــراك كــان قد
ّأمن له قبل أسبوع «وعاء« سمح له بإيصال
صــوتــه لـلـمـطــالـبــة بـفــك ح ـصــار الــزبــالــة عنه
وعن أوالده .بهذا التفاعل في االتجاهني بني
طرفني ،أي الحراك والرأي العام ،صار الحراك
– وع ــى ذل ــك أم ال  -سـيــاسـيــا ول ــو بــاملـعـنــى
الثقافي.
* لعب أيضًا الـحــراك في أزمــة النفايات دور
املحمض ( ...)revelateurأو ّ
ظهر إذا شئتم ما
آلت إليه حقبة كاملة من الالمحاسبة امتدت
برأيي على طول  40سنة ( 15سنة حرب و25
مــا بعد ال ـح ــرب) ...وم ــاذا يبقى مــن أي نظام
ولــو مثاليًا – حتى لــو حكمه الـلــه  -بعد 40
سنة من الالمحاسبة؟ فكيف بنظام زعمائنا
املــاف ـيــوي (تـقــاســم مـنــاطــق ن ـفــوذ ،دور أمني
م ــزدوج مــن الـحـمــايــة إل ــى االب ـت ــزاز ،خــافــات
تحل حول «الطاولة«) الذي نهش الدولة مرة
أول ــى خ ــال ال ـحــرب ثــم لــم يــردعــه اسـتـيــاؤه
عليها عن تفكيكها مجددًا ...بل بالعكس.

المافيات والغضب الشبابي
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ّ
* أي ـ ـ ــا ي ـ ـكـ ــن ،دل ه ـ ـ ــذا «الـ ـتـ ـحـ ـمـ ـي ــض« (أو
«التظهير«) على ظاهرتني فاقعتني لم نكن
ّ
نوزنهما فــي حياتنا وتحاليلنا كما يجب
قبل الحراك:
 )1كشف الحراك إفالسًا مبرمًا لطبقة سياسية
بـكــامـلـهــا قـ ّـائـمــة منتظمة ح ــول املحاصصة
والفساد ،كنا نعرف أنها مافيوية ،اكتشفنا
اآلن أنـهــا ّ
«دودت« .طبقة ُيــرمــز إليها بعدد
مــن الزعماء (مــن  2إلــى  ،8كما تــريــدون) و/

أو بــألـقــابـهــم ...كشف أيـضــا كــم ص ــاروا ليس
ّ
ِّ
فقط معطلني لشؤون الوطن (وهو أمر مسلم
َ
به) ،بل أيضًا معطلني (أي أنهم باتوا ال يرون
وال يسمعون حتى «جماعتهم«) .ال أستهني
هنا بقوتهم (استغفر الله) وال بقوة أحزابهم
وموازناتهم ومصالحهم وطوائفهم ...التي
هي هي .فقط أقول اآلن أنهم فقدوا حيويتهم،
وأنـ ــه طـبـيـعــي أن ي ـحــدث ذل ــك ب ـعــد  40سنة
ل ــم ي ـخ ـت ـل ـفــوا ولـ ــم ي ـت ـف ـقــوا إال ب ــن بعضهم
البعض ...والبحث يطول حول مسؤولية كل
فئة أو مسؤوليتهم املشتركة .اقترحت على
 LBCIتنظيم مسابقة بني الزعماء مع سؤال
واح ــد« :مــا مسؤوليتك أنــت ولـيــس الزعماء
اآلخرين بما آلت إليه أوضاع البلد؟«.
 )2كشف الـحــراك أيضًا عمق غضب الشباب
اللبناني املقيم (العاجز عن الهجرة؟) ،شباب
 20و 30و 40سـنــة ...وقــد نصل إلــى «شباب«
عمرهم  60سنة ،فهؤالء كان عمرهم  20سنة
عـنــدمــا ب ــدأت ال ـحــرب وتـعـطـلــت الـبـلــد (ومــن
امل ـل ـفــت ه ـنــا أن اس ـت ـط ــاع ــات الـ ـ ــرأي تعطي
أكـبــر نسبة لتأييد ال ـحــراك أي لــرفــض طبقة
امل ـحــاص ـصــة وال ـف ـس ــاد ب ــن ال ـف ـئــة الـعـمــريــة
األكبر أي فوق الـ .)55ما يعني أن هناك غضبًا
مجتمعيًا عارمًا يحضن غضب الشباب في
الشارع .وهذا األخير جذري ومقدام ،ال يريد
أكثر من «حياة كالحياة« ويراها تبتعد منه
(ومـ ــن أه ـل ــه) ك ــل يـ ــوم .م ــزاج ــه يـشـكــل نقضًا
مطلقًا لحكم الــزعـمــاء (اب ــن الـ ــ 20يـقــول إنهم
خـطـفــوا مـنــه  20سـنــة مــن ع ـمــره ،واب ــن ال ــ30
ثــاثــن س ـنــة ،ولـ ــوال ال ـح ـيــاء ل ـقــال «ال ـش ــاب«
األربعيني  40سنة .)...نحن أمام زلزال جيلي
ك ـب ـي ــر ،ه ـ ــوة ع ـم ـي ـقــة ب ــن ل ـغ ـتــن وعـ ــاملـ ــن...
املشكلة أنه بعد مــرور أكثر من شهرين على
بداية الحراك ،لست متأكدًا أن طبقة األصنام
فهمت مــا ح ــدث .فــي كــل األح ــوال ،لــم يتوجه
أحد من هؤالء األصنام إلى هذه الشبيبة بل
ّ
وج ـهــوا عليها كــل أن ــواع «أسلحتهم« (بعد
«الـتــرحـيــب« ب ــه ...ول ـكــن) فيما ت ـحــاول الفئة
األوع ــى مــن الـنــاشـطــن تــوجـيــه ه ــذا الغضب
«الجيلي« (الذي تتمناه السلطة عنيفًا لعزله)
نـحــو امل ـحــاس ـبــة ،نـحــو املـحــاسـبــة الـغــاضـبــة
أو نحو الغضب املحاسب (دون تقويم اآلن
ماهية هذه املحاسبة أو عمقها.)...
ه ـنــا ت ـك ـمــن ب ــرأي ــي ع ـب ـقــريــة ش ـع ــار «طـلـعــت
ري ـح ـت ـكــم« ال ـت ــي رب ـط ــت ب ــن قـضـيــة الــزبــالــة
وإفالس الطبقة وغضب الشباب.

اإلحتجاج بعد الحرب وخاللها
أناقش اآلن مسألة موقع الحراك من الحركات
االجتماعية خالل وما بعد الحرب ...سأكتفي
النماذج:
بالتأكيد باختيار بعض
ّ
أ  -أبدأ بما بعد الحرب ،وإذا شخصنا الحراك
بأنه مطلبي ...في نهاية الحقبة التي نعيش،
دخ ــل ن ـمــط الـتـحـكــم بــالـبـلــد (وبـ ـن ــا) مــرحـلــة

التعطيل واإلفـ ــاس .وبسبب طبيعته هــذه،
بـقــي الكثير مــن قـضــايــا ه ــذه الحقبة بحكم
الـعــالـقــة .مــن األق ــرب إلــى األب ـعــد ،أسئلة مثل
التي طرحها أهالي املفقودين في حملة «40
الحرب« (حكام لبنان وينكم؟ مواطنو لبنان
ويننا؟ )...قبل أشهر قليلة تدل عن مزاج قريب
مــن م ــزاج ال ـح ــراك .ك ــوادر ال ـحــراك األســاسـيــة
خ ــاض ــت م ـع ــا ت ـح ــت اس ـ ــم «الـ ـ ـح ـ ــراك امل ــدن ــي
للمحاسبة« نضاالت السنوات األخيرة ضد
ال ـت ـمــديــد وغـ ـي ــره ــا ...م ــا س ــاه ــم ف ــي تــرسـيــخ
الـصـفــوف بينهم .قـبــل ذل ــك ،ه ــؤالء وغيرهم
عاشوا تجربة أولى غنية عام ( 2011إسقاط
الـنـظــام الـطــائـفــي) اسـتـخـلـصــوا مـنـهــا خبرة
وعـبــر .ال ـحــراك أيـضــا هــو نـتــاج م ــأزق نضال
نقابي عريض دام سنوات حول السلسلة ولم
ِّ
يؤد إال إلى تكتل طبقة املحاصصة والفساد
نفسها (التي يتكلم عنها الحراك) ضد حنا
غــريــب (الـ ـي ــوم ه ــو رم ــز م ــن رمـ ــوز الـ ـح ــراك).
ال ـح ــراك ن ـتــاج أي ـضــا م ــا آل ــت إل ـيــه خـنــدقــة 8
و ،14كما يـقــول الـنــاشـطــون (« 14و 8عملوا
ّ
البلد دكانة«) ،من دون نسيان «ثقل« الوضع
ال ـس ــوري الـسـيــاســي واملـجـتـمـعــي و«ال ـق ــراءة
السعودية – اإليرانية« ألبسط األمور ...وقبل
ذلك إن شئتم في ذاكرة الحراك« ،بلدي بلدتي
ّ
ب ـل ــدي ـت ــي« ك ـن ـم ــوذج ل ـح ـم ـلــة خ ــاق ــة أحـبـهــا
الـنــاس وحققت إن ـج ــازًا ...وحصلت على 70
ألــف توقيع خــال  6أشهر فــي حقبة مــا قبل
اإلنترنت.
ّ
شخصنا الحراك
ب  -اآلن ،خالل الحرب ،وإذا
هذه املرة بأنه سياسي ،من املهم التذكر بأن
الثمانينيات شكلت نقلة نوعية فــي العمل
االحـ ـتـ ـج ــاج ــي ضـ ــد ال ـ ـحـ ــرب وأحـ ـي ــان ــا ضــد
امليليشيات (التي صارت عبئًا على الناس).
هناك حقبتان 1984-1983 :حيث صــارت كل
بيانات االتحاد العمالي تبدأ بمطلب إيقاف
ُ
ال ـحــرب ،كـمــا أذك ــر إيـمــان خليفه أس ـتــاذة ما
كــان يعرف بــالــ ،BUCوكيف «تملكت« معبر
امل ـت ـح ــف ...كـمــا أذكـ ــر إق ـف ــال امل ـعــابــر م ــن قبل
أهالي املفقودين خالل أيام عدة بعد انتحار
نايفة نـجــار ( .)1984ومــن بعد حقبة عامي
 1987و 1988ب ــدءًا ب ــ«م ـس ـيــرة امل ـعـ ّـوقــن من
أجل الوحدة والسالم« من حلبا إلى صــور...
ً
وصــوال إلــى اإلضــراب العمالي العام ،وقتها
ب ـق ـي ــادة أنـ ـط ــوان ب ـش ــارة والـ ـ ــذي دام  6أي ــام
وح ـيــث تـحــولــت «هـيـئــة تـنـسـيــق« آنـ ــذاك إلــى
«ناطق باسم الشعب«.
بــرأيــي (مــع فــارق الـظــروف والــوســائــل) أقــرب
شـ ــيء م ـمــا ي ـح ــدث اآلن ...ح ـم ـلــة «الــرئ ـيــس
ال ـحــل« فــي نـهــايــة عـهــد أم ــن الـجـمـيــل ،وقبل
ال ــوق ــوع ب ــال ـف ــراغ ال ــرئ ــاس ــي (ح ـتــى انـتـخــاب
رينيه معوض) والتي حملت برنامجها (أول
نقطة فيه «حــل امليليشيات«) إلــى كــل لبنان
(تحت االحتالل اإلسرائيلي وتحت الهيمنة
الـســوريــة وتـحــت رحـمــة امليليشيات) والتي

جمعت  50ألف توقيع خالل شهرين قبل عهد
اإلنترنت...
أركــز على نـضــاالت الثمانينيات السياسية
ألن ميزتها املشتركة أنها قاربت امليليشيات
ككتلة واح ــدة (ش ــيء يشبه مـقــاربــة الـحــراك
ال ـيــوم لــ«طـبـقــة املـحــاصـصــة وال ـف ـســاد«) .إنــه
تكتيك يفاجئ «الخصم الجماعي« للوهلة
األولى (ألنه متمترس ومتموقع ضد بعضه
البعض) ...قبل أن يعود وينتظم ملحاربتنا...
وفي الوقت نفسه ،هذه املقاربة («البنيوية«
إذا ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر) أم ـن ــت وت ــؤم ــن حـصــانــة
وخط دفــاع (ولــو موقت) لهذه الحركات كما
للحراك ال ـيــوم ...فــي حقل ألـغــام الـحــرب وفي
حقل النفايات الـيــوم ...يبدو أنــه أسهل لهذه
الحراكات مقارعة جميع األطراف من محاربة
طرف واحد.
II
ه ــذه ه ــي الـ ـج ــذور إذا ص ــح الـتـعـبـيــر ،ولـكــن
ً
األهم هو الجديد .وأود أن أتطرق إليه قليال
اآلن فــي ال ـســؤال الـثــانــي امل ـط ــروح :هــل تعدد
املجموعات وتوجهاتها الفكرية والسياسية
تصب في مصلحة الحراك ،وملاذا؟

Los indignados
دعوني أوضــح بداية أن الصحافي املتقاعد
ً
يــرى فــي ال ـحــراك اللبناني شـكــا مــن أشكال
حراكات عرفناها في الـ 5أو  6سنوات أخيرة
تحت خانة « «los indignadosأي الغاضبني
أو الـســاخـطــن (وق ــد غـطـيــت بـعـضـهــا) ،وقــد
رأيـ ـن ــا نـ ـم ــاذج ع ـن ـهــا ف ــي ال ـب ــرت ـغ ــال (2009
و )2010وفي إسبانيا وفي إسرائيل ()2012
وفي البرازيل خالل كأس العالم ( )2014وفي
اليونان ...امليزة املشتركة لكل هذه الحراكات
الداخلية (بطبيعتها ألنها ال تحمل «هوية«)
أن ـه ــا ت ـح ــدث ت ـحــت ض ـغــط أزمـ ــة اقـتـصــاديــة
م ــن نـ ــوع ج ــدي ــد و/أو ف ـض ــائ ــح فـ ـس ــاد ،فــي
مـجـتـمـعــات مـخـنــدقــة تـقـلـيــديــا و/أو حــزبـيــا
(وق ــد جـ ّـربــت كــل األح ـ ــزاب دون ج ـ ــدوى) ،ما
يـ ــؤدي إل ــى ف ـق ــدان املــرج ـع ـيــات أو الـبــوصـلــة
التقليدية لدى الرأي العام يفقد وإلى خلخلة
األطــر التي كان ينتظم حولها ...هي حركات
دون رأس و/أو م ــع رؤوس عـ ـ ــدة ...ويـلـعــب
فـيـهــا ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي دورًا يتخطى
دوره كمجرد وسيلة ات ـصــال ...أكتفي بهذا
ّ
الحد وأضيف فقط أن هذه الحراكات بسبب
طابعها املـضـخــم واملـتـعــدد والـظــرفــي وغير
املـنـظــم إم ــا نـنـجــح بــالـتـحــول إل ــى ق ــوة ثالثة
(ك ـم ــا ح ـصــل ف ــي إس ـبــان ـيــا أو الـ ـي ــون ــان) أو
تتالشى (مــن يتذكر مــا بعد حــراك إسرائيل
الذي بدأ حول أزمة السكن؟).

فوارق في أنماط العمل
أعـ ــود إل ــى ل ـب ـنــان ،حـيــث لـحــراكـنــا الـغــاضــب
ميزة شبابية في قرصه الصلب وقــد َع َب َرت

الحراك الشعبي والدولة المستنكرة والمضطهدة...
نقوال تويني *

درج عند السياسيني من خــارج وداخــل كنف
الدولة انتقاد الدولة وأدائها بشكل عام .كذلك
تتعرض الدولة ورجاالتها لشتائم يومية من
املــواطـنــن املعترضني الــزاحـفــن فــي الـشــوارع
أو املرابطني فــي منازلهم ومــراكــز عملهم من
خ ــال أحــاديـثـهــم الـيــومـيــة ،حـتــى أنـنــي قــرأت
تصريحًا منذ أيــام يقول فيه وزيــر (مــن دون
ذكر اسمه) ،أنه يخجل كونه من كنف الدولة أو
الــوزارة أمام تقاعص الدولة الكبير في خدمة
ال ـنــاس .هـكــذا اع ـتــاد املــواط ـنــون والــرسـمـيــون
ّ
شيطنة الــدولــة وأجهزتها وكــأن هــذا الكيان،
أي الدولة ،منعزل تمامًا عن إرادة السياسيني
أو شعب لبنان أو كأنها كيان مستقل غريب
معلق بالهواء أو جزيرة منعزلة في املحيط .ال
مسؤولية للسياسيني والشعب اللبناني في
سوء ادارتها أو تكوينها.
تـكــونــت الــدولــة فــي حــدودهــا بـعــد االسـتـقــال
عن فرنسا وتأسيسها عام  ،1943على موافقة
نـيــافــة بـطــريــرك امل ــوارن ــة تـحــديـدًا باالنفصال
ع ــن وادي ال ـن ـص ــارى ف ــي س ــوري ــا ،وتـحــالــف
وال ـطــائ ـفــة الـسـنـيــة ت ـحــدي ـدًا بــاالن ـف ـصــال عن
ال ـس ـن ـي ــة ال ـش ــام ـي ــة وم ــديـ ـن ــة دمـ ـش ــق ط ــوع ــا.

وأخذت الحدود الشمالية اسم أحد البطاركة،
العريضة ،حيث حددت حدود لبنان الشمالية
م ــع س ـل ـطــات فــرن ـســا آنـ ـ ــذاك ،وحـ ــدد االنـكـلـيــز
ال ـحــدود الجنوبية بفلسطني وك ــان ال يغفل
ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـص ـه ـيــون ـيــة
الـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة الغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب ال ـ ـك ـ ـيـ ــان الـ ـجـ ـغ ــراف ــي
الفلسطيني وتهجير شعبه ،والبحر املتوسط
الحدود البحرية الغربية لدولة لبنان...
الـ ـت ــزم ال ـس ـي ــاس ـي ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون امل ـع ـن ـيــون
بموازين القوى الطائفية وفق توزيع فرنسا
للمناصب تبعًا للنفوذ والتمثيل الطائفي
وأخــذوا على عاتقهم بعد االستقالل متابعة
ت ـكــويــن ال ــدول ــة وامل ــؤسـ ـس ــات وف ـق ــا ل ـقــوانــن
ونظم جرت ممارستها في االنتداب ...غير أن
العائالت والطوائف والعشائر واملناطق حالت
دون متابعتها ،فأهملوا الــزراعــة والصناعة
واتكلوا على دور العاصمة بيروت التبادلي
التجاري واستقبلوا شتات رجــاالت األزمــات
ال ـعــرب ـيــة املـتـعــاقـبــة ورســام ـي ـل ـهــا م ـنــذ نكسة
فلسطني حتى االنـقــابــات العربية املتتابعة
م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وم ـ ـصـ ــر والـ ـ ـع ـ ــراق وال ـ ـس ـ ــودان
وليبيا ونسوا تنشئة الدولة وتربية االجيال
وتضافروا على االلتفاف على القوانني ضمنًا
وتبعًا ملعادالت طائفية معقدة شهدت صعود

ون ـكــوث كــل طــائـفــة اســاسـيــة فــي عمليات مد
وجزر للنفوذ الطائفي لكل طائفة وأصبحت
ال ــدول ــة يـتـيـمــة م ــن أبـ ـ ـ ّـوة ســاس ـت ـهــا وأم ــوم ــة
شعبها ،فتم استبدال الــدولــة بامليليشيا من
قبل البعض أو الجيش بالقوات الفلسطينية،
واع ـ ـتـ ــاد ال ـس ـي ــاس ـي ــون أو م ـم ـث ـلــو ال ـط ــوائ ــف
املنتصرة اخـتــزال الــدولــة في تحقيق مآربهم
الضيقة بمعزل عن املصلحة الوطنية العليا.
ف ـم ــوض ــوع اإلن ـ ـمـ ــاء املـ ـتـ ـس ــاوي ف ــي امل ـنــاطــق
أو تـقــويــة الـجـيــش واالج ـه ــزة املــركــزيــة كذلك
حماية الحدود بحرًا وجوًا وأرضًا ومواضيع
أس ــاسـ ـي ــة وط ـن ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ش ـك ـلــت م ــواض ـيــع
ثانوية على جــدول أعمال السلطة التنفيذية
ال ـطــائ ـف ـيــة ال ـص ــاع ــدة امل ـن ـه ـم ـكــة ع ـلــى تــركـيــز
م ـنــاصــري ـهــا وت ـث ـب ـيــت سـلـطـتـهــا .اسـتـعـمـلــت
الدولة وأجهزتها في خدمة الطائفة الصاعدة
وقد اعتلى ممثليها الحصريني مقاعد الحكم
االماميةّ ،
وجيرت الدولة لخدمة املد الصاعد
الطائفي وممثليه فــي الــدولــة وفــي الوظيفة
في مشاريع محورها مصالح ضيقة تخص
البطانة وزعمائها والسلطوية الجديدة.
وكـ ــانـ ــت ت ـت ـغ ـيــر أه ـ ـ ـ ــداف ال ـ ــدول ـ ــة وخ ـط ـط ـهــا
تـبـعــا لـلـطـيــف ال ـطــائ ـفــي وال ـف ــري ــق الـسـيــاســي
ال ـط ــائ ـف ــي امل ـس ـي ـطــر ف ــي املـ ـع ــادل ــة الـطــائـفـيــة

الــوطـنـيــة خ ــال عملية امل ــد وال ـجــزر الطائفي
عبر ممثلني الطائفة الطاغية فــي حينه في
اعـتــاء كرسي السلطة واع ــادة توجيه مركب
الدولة وأولوياتها تبعًا للمصلحة الطائفية
واملناطقية واحيانًا العائلية العليا اآلنية.
فشهدنا صـعــود املــوارنــة وتحالفهم والسنة
م ـنــذ ال ـتــأس ـيــس  1943ح ـتــى أواخـ ـ ــر ال ـحــرب
االهـلـيــة سـنــة  ،1975ثــم بـعــد ال ـحــرب االهلية
صعد تحالف السنة والشيعة نتيجة صراع
ال ـحــرب االهـلـيــة مــن الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة 1991
الى  2005ثم الفترة الحالية التي نعيشها في
تعادل قوتني متساويتني في العدد والنفوذ
قــوام القوتني مزيج متعادل من الطوائف ،ما
جعل الغلبة مفقودة والتناحر املتوازن جدول
الحياة السياسية اليومية وهذا الوضع يدوم
منذ حوالى  7سنولت حتى اليوم.
اغتنمت أجهزة الــدولــة العميقة ،أيامنا هذه،
فرصة تــوازن الكتلتني السياسيتني ( 8و 14
أذار) من محافظية ومــن أمــن داخلي وجيش
ومحاكم وبلديات ودوائ ــر ومؤسسات عامة
مـسـتـقـلــة ف ــي ال ـص ـنــاعــة والـ ــزراعـ ــة والـطـبــابــة
والـتـعـلـيــم لـشــق طــريــق ل ــدى ال ـن ــاس كخشبة
خالص للوضع التناحري السياسي اليومي
واب ـ ـت ـ ـعـ ــدت ال ـ ــدول ـ ــة ال ـع ـم ـي ـق ــة عـ ــن ال ـك ـي ــدي ــة

