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كلمة التحرير

ذلك الثلث الضائع
بقلم جواد نديم عدره

ق��د يفاج��ئ اللبناني��ون �أنف�س��هم وحت��ى زعماءه��م مب��دى تقبله��م مل��ا ال
ُيقب��ل .ف�ش� ٌل كام��ل يف �إدارة �ش��ؤون الدول��ة وتوف�ير اخلدم��ات واحلق��وق
اال�سا�س��ية والطبيعي��ة يف �ش��تى املج��االت� :إدارة امل��ال الع��ام ،الكهرب��اء،
التعلي��م ،التغطي��ة ال�صحي��ة ال�ش��املة و�ضم��ان ال�ش��يخوخة ،وم�ؤخ � ًرا
اال�س��تهتار الفا�ض��ح ب�صح��ة وبيئ��ة النا���س ع�بر تراك��م النفاي��ات .يف
ال�ش��وارع والأودي��ة وعل��ى �ضف��اف الأنه��ر .ولك��ن ،م��ا زال هن��اك م��ن
ي�صط��ف وراء زعي��م وك�أن ذل��ك ق��دره .خمطوف��ون نح��ن عا�ش��قون
وممتن��ون مل��ن خطفن��ا .حمبط��ون نح��ن و�ش��اكرون م��ن �أحبطن��ا.
م��ن تري��د رئي�س��ا؟ ه��ل ه��ذا ه��و ال�س��ؤال الأ�سا���س؟ �ش��يعي �أن��ت� ،س��ني،
�أم م�س��يحي؟ ه��ل يلي��ق ه��ذا بن��ا؟ م��ن �أرغمك على الإجاب��ة ؟ منذ العام
 1995و«الدولي��ة للمعلوم��ات» ت�س��أل ،وير�ص��د الباحث ن�ش��وء التجاذبات
وتكوي��ن اال�صطفاف��ات .فم��ن ت�أيي��د راج��ح لل��زواج امل��دين اىل تراج��ع
ملمو�س ومن تردد �أو متنع لذكر الطائفة اىل �إف�صاح فخور .ك ّنا نرتب
االجاب��ات وف ًق��ا للعم��ر واجلن���س وم�س��توى التعلي��م والدخ��ل ف�أ�صبحن��ا
�يحي� ،أم م�س��ل ٌم كانت كافية  .الآن� ،س��ني،
نظهره��ا وفق��ا للطائف��ة .م�س� ٌّ
�ش��يعي ،روم ،ماروين...ال��خ واحلب��ل عل��ى اجل��رار� .أ�س��تاذ جامع��ي،
حمامي ،مهند���س ،طبيب ،تاجر ،جنار ،عاطل عن العمل� ،أمي ،غني،
فق�ير ،ال يه��م فالإجاب��ات تت�ش��ابه �أو تختل��ف وف ًق��ا للطائف��ة الت��ي �أزال��ت
اجلغرافي��ا واملعطي��ات االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة.

احلالي��ة؟ ح��رب �أهلي��ة ،هجرة وعوز ،خوف وترهل� .أي معنى لل�سيا�س��ة
و�أي معن��ى للزعام��ة؟ ه��ل ن�س��تفيق؟ فليتب�ص��ر الزعم��اء �أن نح��و %70
م��ن امل�س��تطلعني يعت�برون �أن تفاهم��ات جعج��ع وع��ون وكذل��ك احلريري
وفرجني��ة لي�س��ت طويل��ة الأم��د.
هن��اك ب�صي���ص م��ن ن��ور ،ي��راه الباح��ث من��ذ الت�س��عينات ،يخف��ت حين� ًا
ويتوه��ج احيان� ًا .ذل��ك الثل��ث العاب��ر لت�صنيفات الطوائ��ف واخلارج عن
املتوق��ع وامل�أل��وف ه��و الي��وم عل��ى انخفا�ض .هناك نح��و  20-%15 %يقول
تتوهج �أحيان� ًا فت�صل اىل
«غ�ير معن��ي» او «ال اح��د» .كان��ت ه��ذه الن�س��بة ّ
%40 .ه��ل �س��تتكون م��ن ه��ؤالء ن��واة ل�ش��يء م��ا؟ ه��ل �سيجل���س الزعم��اء
او بع�ضه��م ليقول��وا :نح��ن م�س��ؤولون؟ �إن مل يح��دث ه��ذا او ذاك فليك��ن
اال�س��تطالع املقب��ل لعين��ة م��ن �س��تة زعم��اء فق��ط يخت�ص��رون خم�س��ة
مالي�ين لبناين!

ولك��ن ،ه��ل نح��ن طائفيون؟ م�ست�س��لمون رمب��ا ،مغلوب��ون مرغم��ون
رمبا ،م�س��تهرتون رمبا ،ولكنّ امل�ش��كلة «لي�س��ت يف طائفيتنا» فرمبا ل�سنا
طائفي�ين .اذا م��ن نح��ن او م��اذا نح��ن؟ اجل��واب البديه��ي :مواطن��ون،
ولكنن��ا ل�س��نا كذل��ك الآن .اذا مل نك��ن ج��زء ًا م��ن الطائف��ة او م��ن الدولة
واملدع��م بع�ش��رات
فم��ن �أو م��اذا نك��ون �إذ ًا الآن؟ اجل��واب العلم��ي
ّ
اال�س��تطالعات والدرا�س��ات :نح��ن �أتب��اع الزعي��م ،وراءه ن�س�ير ،وه��و
يق��ول لن��ا م��اذا يج��ب �أن يك��ون اجل��واب .و�إ ّال كي��ف نف�س��ر اال�صطفافات
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