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 82/4/8108جريدة الجمهورية 

 Confuciusكم كان مخطئًا 
 

فعل الحقًا تلميذه ذلك ك، الذي عاش في القرن السابع ميالدي السياسة باألخالق  Confuciusربط الفيلسوف الصيني 
ماا  لكنهم ربما تراجعوا ع، أيضًا على هذا األمر  Montesquieuأكد كما ، بعد قرن من وفاته  Manciusالروحي 

 .قالوا لو سمعوا خطاب نواب األمة في لبنان 
 

نقلوا ثقافة وقد ، ة يجب أن تتحلى باألخالق ألنهم صورة مجتمع يهكذا نسَي بعض أعضاء األمة أن الممارسة السياس
الشارع إلى حلبة السياسة حيث تتصارع األفكار فال تباري على الشتيمة والساباب ، وال فعال أو رداف فعال بال     

رقاباة  الوالحفاظ على المال العام وصيانة حقوق الماواطنين و ،  آدائهاهدف تحسين بحجج وانتقاد للحكومة مقارعة 
 . حسن سير المرفق العامعلى 

 
المسؤولية الملقاة علاى  من اإلرتقاء إلى مستوى  اًللكن ما شهده المواطنون على شاشاف التلفزة من انحدار أخالقي بد

 .يغيب اإلصالح عنها لردهة طويلة من الزمن والتغيير فيها شبه مستحيل في دولة  ممثلي األمة عاتق
 

وقد ختم الرئيس بري مواقف الهرج والمرج بموقف سياسي فيه انقضاض على الطائف وعلى مبدأ المناصفة والعيش 
ى جاناب  وعلى حقوق مجموعة أساسية قام لبنان بسببها كي تبقى مشاركة في صنع القرار السياسي إلا ، المشترك 

ا العيش معًا في رسالة حضارية نموذجية مبنية على التعدد والتنوع واحترام اآلخار ضامن   ممجموعة أخرى يحكمه
 .كل أجداده وأبطاله وأبطاله إطار المواطنية التي تنتمي إلى واقع لبنان التاريخي والحضاري وإلى نضاالف أجداده 

 
أنه آن األوان لبرلمانية من سرقة وفساد وصفقاف وتصدع أمني فهل يعني ذلك فإذا باف العيب أمرًا عاديًا في الحياة ا

الح الذي ال يقبال المازاح   ل السياسي المستمرين وزمن حكم السعلى الطائف في زمن التهجير واإلغتيالإلنقضاض 
ائي لتلفزياون  لبث الفضا قطع كابالف اكان من بين مهامه أنه رئيس لجنة اإلعالم النيابية فترض يح نائب كما صّر

 !!!أيار  7أحداث  المستقبل في
 

ف أن تطارح هاذا   يحكومة الوحدة الوطنية خش نوبما أن شهود الزور ارتاحوا في زمن حكومة نشأف على خلفية أ
فجاءف حكومة السالح لتعالجه أو لتعجنه فيتخمر في أدراج أجندتها السياسية التي باتف األولوية لديها السطو ، األمر 

" أي ف اازاف الطائا اي على أهام إنجا  ارح شعاراف تقضان من طفمن تمّك .اسي انعم السطو السي السياسي
لرفع الغبن الالحق بالمسيحيين وإزالة الشوائب التي رافقف المشترك بسبب عدم السعي ة يالشراكة الحقيقو" المناصفة 

هاذه  يقتضي العمال علاى إزالاة     نكا 5112منذ خروج السوريين في نيسان إذ . 0991تطبيق الطائف منذ العام 
والصمف ، لكن السكوف الذي يلوذ به البعض من أصحاب الحقوق ، المناصفة ضربف بعرض الحائط الشوائب التي 

البطريرك صفير يوم قارر أن يرتااح   فه خّلالمدوي لمن يجب أن يدافع عن وطن األرز يذكرني بالفراغ الكبير الذي 
حيث كان الكل مدركًا للمساار الاذي   ، عدما أنجز الكثير من دعائم اإلستقالل الثاني ب، من تفاصيل اليومياف المملة 

يه سدة بكركي حتى باف محبوه ومعارضوه يستشعرون مسبقًا مواقفه في معظم القضايا التاي تطاال   توّل خاللاتخذه 
 .فلسفة قيام الدولة اللبنانية 

 



 5 

هؤالء الذين ال يمكن ، بفتاف اإلستئثار وانشغال الصغار  الكبار  ءنكفاإأما اليوم وفي ظل الفراغ الكبير الذي أحدثه 
، فال تظنوا أيها اللبناانيون  الحر لهم أن يستأهلوا وطنًا وال يمكن لهم أن يوحدوه ويصونوا سيادته واستقالله وقراره 

السياساي إرتباطاًا وثيقاًا    العمال  إرتباط " مقولة أن للحياء مكانًا وأن في المناقشاف العامة األخيرة شهدناه ما  بعد
 ة الفساد ابل أن الفجور السياسي وثقاف، ة في هذا الزمن الم تعد قائم" باألخالق 

 
يا لبناان بعوامال   فتنّعم من مقوماف العمل السياسي الحالي ، باتوا  Manipulation des informationsوالتضليل 

في مسيرتها مان إنجاازاف يساتحي    هذه الحكومة ف َزأنَجوكم ، ها ئاإلستقرار هذه وبحكومة يضرع البعض هلل لبقا
خ منها ، وقد جعلتنا نتحسر على حكوماف الوصاية التي تجااوزف بقليال مان الحيااء     ااإلنسان بها ويخجل التاري

ولم ينقطع اإلتصاال ماراف   حيث كان للكهرباء عز وللخليوي رهجة ، المعوقاف اإلجتماعية واإلقتصادية واإلدارية 
باين  التعاايش  إدارة سلطة الوصاية  قد أحسنفو. وكان الفاسد حينها ال يدعي العفة ، راء مكالمة واحدة ومراف إلج

الفجور  أما .وأقصف في الوقف عينه فريقًا كبيرًا عن الحكم ة الجبنة والفريق الذي يحمل مشروعًا نهضويًا للبنان أَكَل
٪ مان   01بنسابة   5101حتى  0995حكمتم البلد منذ "  دفع البعض إلى القولفقد السياسي في هذا الزمن الرديء 

حصاة  و، وقد تناسوا أن من حكم البلد في حينها كان يمنح رئيس الحكومة أقل من ثلث الاوزراء  " فترة الحكم هذه 
ى الحكام  قد توّلفي تلك الفترة ٪  01فيكون من اتهم بأنه حكم ، مماثلة أو تزيد للرئيس وتأخذ الوصاية حصة األسد 

الثقيل الاذي   ثن تحف اإلرينؤوة الجبنة باتوا اليوم من أهل العفة نسبة الحكم هذه ، فيما أَكَل٪ من  01يًا بأقل من فعل
مرف من أمامهم الصفقاف وسار الهدر من تحتهم وما أدركوا في حينها ، وقد خلفته حكوماف كانوا فيها شهود زور 

ساون  في بيروف والجبل والشمال ، وهم الياوم يتفرّ  ئهكلفة بنا عشر مرافبأن كلفة بناء أتوستراد في الجنوب تفوق 
ان ايضربون اإلرث الحقيقي للبنا  وأنهم، باته مسّب من األكبروينظرون على اإلرث الثقيل وتناسوا أنهم كانوا الجزء 

 . Confuciusدون خجل أو وجل ، لذلك قلف كم كان مخطئًا 
  
 سعد. المحامي الدكتور أنطوان أ 

 
  

 


