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اريخ                   لو لم يكن الرئيس الياس الهراوي رجًال معروفًا بحبه للحياة وخفة الروح، لكان بالتأآيد دخل الت
ة   صية تراجيدي ح شخ ازه        . بمالم ًا، النج يم نظري زي، العظ المردود الرم نعم ب ه اال ي ب علي د آت فق
در صنعه     . انه قدر مرير، وهو يستحق غّصة     . االساسي وهو انهاء الحرب    ه ق راوي     لكن رئىس اله  ال

ذلك           . نفسه، وهذا ربما ما يزيده مرارة   ه غطاًء، آ ن ل ه يصنع وأّم ا صنع االنجاز، او ترآ ًا آم فتمام
وااللتباس يكمن في آون لحظة انهاء الحرب بقيت      . صنع بنفسه االلتباس الذي ظل يحكم هذا االنجاز       

ة،       اي انها آان  . محصورة في فضاء الحرب وزمنها ولم تؤسس لزمن السلم         ت نقطة نهاية ال نقطة بداي
ه ان الحرب انتهت                  ذا    . بدليل ان معظم اللبنانيين تأخر اشهرًا واحيانًا سنوات قبل ان يقر بوعي وفي ه

سامة         و باالبت ة، ول صية التراجيدي اة الشخ يش معان دأ يع راوي ب رئىس اله ان ال دور، آ ت المه الوق
ي ل    سيئة الت ادات ال ت بالع ة ابتلي ت الدول ضة وآان ك العري د ذل ا بع ى، ضاع  . ن تبارحه ذا المعن وبه

.االنجاز الن االخفاق آان بحجمه
لم ال يكون                                اق في ارساء س سياسي، اخف ل المجتمع ال ادة تأهي اق في اع ة، اخف اء الدول  اخفاق في بن

ة               "محصلة آلخر مالبسات الحرب، اخفاق في        ى ثقاف ة ال ال والحروب الداخلي ة االقتت االنتقال من ثقاف
. وان عّد الرئيس الحريري هذا االنتقال المفترض بين انجازات العهد         " لي والعيش المشترك  السلم االه 

.طبعًا، ال يتحمل الرئىس الهراوي وحده مسؤولية ضياع االنجاز
ة            سلطة التنفيذي ا     ( فمسؤوليات رؤساء الحكومة الذين شاطروه ال وه اياه ًا حرم . ليست ضئيلة   ) واحيان

سلطة       وآذلك ال يستهان بمسؤوليات     ى ال ده عل ه وحكومات عه رئاسة السلطة االشتراعية التي زاحمت
ا هو يرحل، يبقى                          . التنفيذية راوي، فبينم رئىس اله ببًا آخر لغصة ال ك س شريكاه  وال شك ان في ذل

دين ين جدي م، وان بحجم ي الحك ه  . المضاربان ف راوي، ان رئيس اله ة نظر ال ن وجه ى، م ن االنك لك
د وهو        ة العه لفًا انجاز نهاي بعدما اضاع على نفسه المردود الرمزي النجاز بداية عهده، حرم نفسه س

ذ                    ى من رة االول ك للم ه، وذل ى خلف سليم    تسليمه الرئاسة وقصرها وفق االصول الدستورية ال ة الت عملي
.١٩٧٠والتسلم بين الرئىسين شارل حلو وسليمان فرنجية عام 

ذي    اج ال رًا لالعوج ر تعبي صورة االآث راوي ال رئيس اله وام اعطى ال ة اع ل ثالث د قب ه التمدي  فبقبول
ذا االعوجاج                   (طاول المؤسسات    د من ه ستفيد الوحي م يكن قط الم ه ل ًا ان رك         ) علم ه ال يت دا ان ى ب حت

م اال  د الحك د اخرى بالعه ة بع ن الفت شعبي المعل رح ال ا حجم الف ذي زاد ربم ر ال ى مضض، االم عل
) من المحاصصة  " (متحاصصة"انجاز ضائع في البداية، انجاز منسي في النهاية، وانجازات          . الجديد
د                   ... بينهما ديا، فق ى التراجي اة عل انه قدر مرير ولربما من حسن حظ الرئيس الهراوي انه يفضل الحي
  ولكن هل ننساها نحن؟. ى بسرعة هذه المرارةينس
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