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في " الرسمي"تشاء وقائع الحرب اللبنانية ان تتزامن الى االبد، ولو بفارق اسبوعين، ذآرى اندالعها              
ضًا، في     " الرسمي"، وذآرى انتهائها،    ١٩٧٥ نيسان   ١٣ سان    ٣٠اي وم       ١٩٩١ ني ذآير، الي و، للت ، وه

، آما يقال في    "الشرعياحتكار العنف   "الذي انتهت فيه مهلة حل الميليشيات وتكرست استعادة الدولة          
شرعي باالعارة                  سالح ال ان ال و آ ان    . العلوم السياسية لتحديد اول معايير قيام الدولة، حتى ل ه، ف وعلي

ل وفي                 حلول ذآرى الحرب ليس فقط مناسبة دائمة لالتعاظ من دروسها والتأمل في اسباب نشوبها، ب
د ا   ا بع ة م ويم مرحل ًة لتق ل ديموم وة ال تق ام االول، دع ك  المق شارف تل دما ت رب، وخصوصًا عن لح

ولئن تكن حال لبنان سيئة في هاتين الذآريين، فان التقويم المطلوب           . المرحلة على نهاية عقدها االول    
.يستحيل محاآمًة

صدد                     ذا ال وم في ه ان الي ين يتواجه سلطة،    .  ولكن محاآمة من لمن؟ من الواضح ان ثمة منطق اهل ال
ى المنظورة وغير المنظورة، ومن يق    اني  ... ف وراءهم، يوجهون اصابع االتهام ال و  ! المجتمع اللبن فه

سؤولية  ة وداء الالم ال التجزئ اع بوب ى النخ دهم مضروب حت م  . عن ه، فه د من د اح ي شك عن وان بق
ه ف يبّددون ون آي ذلك . يعرف رف ب ة، لنعت ار  : الوصفة عبقري ن عك ل م دأ التهوي رة (يب ا م ذرًا منه ع

روت         ) والف عذر منها  (كبر في طرابلس    بيانًا بعد بيان، ثم ي    ) اخرى شائعة بعد شائعة، فيتجسد في بي
ر (وفي اللحظة     . سواطير وعصياً ) وال عذر لها  ( سكتون عن            ) غي سلطة وي وارى اهل ال بة، يت المناس

.السياسة في لقائهم الدوري
ذاآرة  ا ال م تخّن وزراء، ان ل سّمى مجلس ال ان ي دهم،.  آ وارون وح ل الوصفة، ال يت ى تكتم ل وحت  ب

ك، فال                       دفعون ذل ذا وي ون ه ى ظالل اخرى، يتعقب دورهم ال وا ب م انتقل ون في ظله تشعر ان الذين يقف
ان،                        ى لبن ول ان الحق عل ك الق تعود تسمع في آل زقاق اال صرير الحقد وانين اليأس، ويصح عند ذل

َعبًا ْعبًا وُش أمر ال! َش افي ف ى التع ي حاجة ال زال ف اني ال ي ع اللبن ون المجتم اشان يك ل النق ان .  يحتم
.تكون مصالحته مع ذاته معلقة تنتظر مصالحة مكوناته مع بعضها البعض، فهذا ما ال ينكره عاقل

ه                            وى وعي ؤرق آل من اآت ا ي ذا م ل الحرب، فه  ان تنضح منه عصبيات الطوائف ربما اآثر مما قب
عب هو المريض، من      لكن آل االمراض والعوارض التي تصيب شعبًا، باالفتراض ان الش         . بالطائفية

ْسَكب                   ات؟ ام ُت ا حليب االمه سلطة؟ ام ينقله ا اهل ال د ان يقنعن ا يري ُيسأل عنها؟ هل تأتي بالفطرة، آم
ذه          . مع مياه الشفة؟ لنسّلم جدًال ان االمر آما يصورونه         ة "لماذا اذن هذه الجلبة؟ لماذا آل ه في  " الغلب

سدًا؟         دًا مف ه فاس وّلى علي راه الم سياسية       سياسة شؤون شعب ي ة، ال ى المراآز العام اذا التهافت عل  لم
واالدارية والعسكرية؟

م            شعب؟ ث ذا ال در من الخراب،                   بل لماذا ادعاء النطق باسم ه ذا الق ى ه اني عل ان المجتمع اللبن  اذا آ
م   . فكيف نصدق ان بعضه نجا بروحه فصار يقدر على الترفع؟ هراء بهراء          فقبل ان يتجرأ احد ويحك

ة                 سلطة الفعلي ة عن ال و بالوآال ه، ول تحكم في خراب باالعدام على مجتمع خرج منه ليصبح الحاآم الم
ا وورا  سلطات آله ة وراء ال ل    الواقف ن دم آ ديهم م ون اي سل الُبْنطي ل ان يغ ا، قب ون وراءه ن يقف ء م

ر وضوحًا،       ة اآث ا االدل رى؟ هن ة االخ ل المحاآم رى، وق ة االخ اول المقارب اذا ال نح صّديقين، لم ال
سجّل الصحف آاٍف وحده لتبيان مدى. والحاجة تنتفي الى سبر النيات، آما في الفرضية االولى
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ا انتجه                  .  في مفاقمته  التخريب وتعيين المسؤوليات   رز م د اب ة في بل ة غريب دو الكلم مسؤوليات؟ آم تب
دام المسؤولية          ه هو انع ضًا وخصوصًا مسؤولية                . السلم االهلي في ل اي يس فقط مسؤولية الحرب، ب ل

.الخروج من منطق الحرب وصون السالم
اقبوا    تلك هي من دون شك واحدة من اخطر التهم يمكن سوقها في اطار هذه المحاآمة ض               ذين تع د ال

سلطة   ى ال سلطة(عل ام  ) ووراء ال ذ ع ساعة ١٩٩١من ذه ال ى ه ة   .  وحت ة االخالقي ن الناحي ا م ولعله
اء                         رًا لبق آمر لتصويره قاصرًا تبري شعب والت شهير بال م الت والسياسية في آن واحد اخطر حتى من ته

ًا، وفي اي        "شرعية وضرورية "الوصاية السورية على دولته      ل  ". مشكورة "حال  ، غير موقتة طبع ب
ى                  داء عل ادي في االعت لعلها اآثر فداحًة في االمد الطويل حتى من االنقالب على اتفاق الطائف والتم
ر                       ر والتعبي ات التفكي دمها حري ا، وفي مق بالد وعوامل ازدهاره ى مقّومات ال الدستور، والتطاول عل

سالم، عشر سنين         . يةوالتعليم والتنّقل والتخابر وغدًا، من يدري؟ عيش الحياة اليوم         عشر سنين من ال
  ولَم العجب بعد ذلك ان غاب المسؤولون او ُغّيبوا؟! من الالمسؤولية
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