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ي      . وسقط القناع ...  اع النظام االمن ذ اعوام         . سقط قن ا من دور رحاه ة التي ت انتهت المسرحية المؤلم
ة        . مديدة ام عملي ًا لبضعة اي سيد في       " الوضع في التصرف   "قد تتأخر تقني ل ال د جمي تنهي عه التي س

.  المزيد من الوقت    وقد يحاول غيره من رموز الطوفان المخابراتي شراء       . اعلى هرم الحكم البوليسي   
ى                  . وقد يسعى النظام االمني مرة جديدة الى االنتقام        ساعة ال ارب ال ادة عق ى اع در عل ن يق يئًا ل لكن ش

.الوراء
.فليكن ذهابًا من دون رجعة. لقد ذهب النظام االمني

ديًا ا                             َو ج م تط ا ل ًا، م ن يكون ممكن ة ل سياسية اللبناني اة ال دة في الحي صفحة  اال ان فتح الصفحة الجدي ل
ان اسهل          ي آ ا ان تفكيك النظام االمن ر، واهمه ع    السابقة، بما يعني ذلك من استخالص للعب ا توّق مم

.معظم العاملين في الشأن العام
زادوا من              ن، ف ة رجل األم درون، في تضخيم هال درون او ال ي ربما ألن هؤالء ساهموا، من حيث ي

.ادعائه وضاعفوا من قدرته على التخريب
رًا       ". وضع نفسه في تصرف رئيس الحكومة     "قناع ألن جميل السيد     لم يسقط ال   ه ُوجد أخي بل سقط ألن

ًا من    . سقط ألن السياسة لم تسكت    . وزير للداخلية ليقول آفى استهزاء بالمؤسسات وتراتبيتها       ألن نواب
ّررو     الم تح ال االع ن، وألن رج ل األم ادي لرج دي المتم صّدوا للتع د ت ة الجدي ر الداخلي اء وزي ا حلف

.بدورهم من تلعثم اللسان عند مجرد التلفظ باسمه
هل آان يجب ان يموت رفيق الحريري حتى نرى هذه اللحظة؟

ي                    ال احد يشك في ان وصاية الحكم السوري، بعسكره ومخابراته، هي التي آانت تعطي النظام االمن
سو               ابرات ال دبير من المخ ضًا بت ًا     . ريةسطوته على الترآيبة السياسية القائمة هي اي م يكن ممكن ذا، ل ل

سوريين                    نهم وال انيين م ابرات، اللبن سالفين التصدي لموظفي المخ ة ال ه  . التوقع من وزراء الداخلي لكن
ا                   آان يمكن، بل آان يجب ان نسمع سياسيين واعالميين اقل انبهارًا عندما آان رجل االمن يتحفهم بم

ّدوه   اء "ع شتائم      "ذآ رجمهم بال ان ي دما آ ًا عن ل خوف دات ، واق ر     .  والتهدي ساطة، اآث شديد الب ل، ب او لنق
.حرصًا على آرامتهم وآرامة السياسة في هذه البالد

رف     تخدام ح ًا اس ن قطع و"ال يمك د " ل اريخ عن ة الت ـ . آتاب ن ال و"لك سؤوليات   " ل ويم الم صلح لتق ت
الوا                    . التاريخية و ق و فعل    . ”ال"ليس مجانيًا اذًا التساؤل حول ما آانت آلت اليه سطوة رجل االمن ل ل

عدد من النواب ما لمع به باسم السبع من على منبر البرلمان، او لو تسلح الصحافيون بتجارب من لم                   
".قضية شخصية"جل االمن بدل اعتبار فضح فظائعه اليومية يرتعد منهم خوفًا من ر

صفية               ى ت ويم المسؤوليات ال يرمي ال تبداد، وتق ة االس شهادات في مقاوم ع ال ا لتوزي يس المجال هن ل
ر منقوص              امًال غي زة          . الحسابات، بل فقط الى ان يكون تفكيك النظام آ ادة االجه ة اقصاء ق فمع اهمي

ذا النظام            . ير بنمط التواطؤ الذي ساد ألعوام     االمنية بذاتهم، يفيد التذآ    ه ه ذي بلغ يفيد في فهم الحجم ال
.نظامًا ممتدًا الى حقلي السياسة واالعالم، فضًال عن الحقل النقابي) وال يزال(االمني، بما آان 

امل مع بالتأآيد، يبقى لبنان بلدًا توافقيًا، وقد يكون مسيئًا التفكير بحملة تطهير واسعة تطول آل من تع       
  آما ان الدعوة الى قطع االرزاق ال تفيد اال في تعقيد خروج لبنان من. النظام االمني او تواطأ معه
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ة د الهيمن ع   . عه تالزم م ال ي ة، ف بش محرق ده آ ن وح ول رجل االم ان يتح ول ب ن القب ه ال يمك اال ان
وا في       ، في اقل تقدير، ألولئك السياسيين واالعالميين الذين       "اعادة تموضع "اقصائه   ضوا ان يكون  ارت

ه         ون لعبقريت ه، ويرّوج ون تهديدات ومي، وينقل أمره الي أتمرون ب رمجين، ي ين متب ه مطيع . خدمت
ام            رأي الع زّوري ال رتكبين، وال م ي في حال من االحوال تبييض الم ة ال تعن ل ان   .فالديموقراطي ب

  .االبشعشرط الديموقراطية، حتى تسود، هو سقوط االقنعة آلها، وليس فقط القناع 
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