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لو لم يسقط ضحايا امس، وبشكل غير مقبول في بلد يفترض ان ينعم بالسلم االهلي، لكان يمكن تقويم                  
ذه     "معرآة االحجام"هذا النهار المطلبي الذي آثرت المراهنات عليه، وفق معايير    سمى ه ا ت ى م ، عل

يس الجم                   ة رئ د والي ة مشروع تمدي ى خلفي سلطة عل ة الحالي او     الحرب المستعرة في آواليس ال هوري
ة                  . تجديدها ا، ال يمكن ان تختصر التعبئ فمن نافل القول ان القضية االجتماعية، على اهميتها واحقيته

ا، وان                       ا وراءه سلطة او لبعضها او لم ًا لل ات استحالت فروع النقابية ضد سياسة الحكومة، فيما النقاب
ة  ذه الحكوم قاط ه ال اس سها(احتم تها ) وخصوصًا رئي سبب سياس ن ب ا يك صادية، مهم ة واالقت المالي

ي،           ا بالصراع الطبق ود وحسابات اخرى ال صلة له ضافر جه م تت ا ل ابًال للتحقق م يس ق مشروعًا، ل
سياسية        ة ال ة  -لكنها آلها متصلة بالصراعات داخل طبقة واحدة، هي الطبق ة الحاآم ر  .  المخابراتي غي

  .ن المدنيينان آل هذه الحسابات سقطت بدورها امس مع سقوط ضحايا بي
ذي سال       . فالدم الذي سال ال يسمح الحد بأن يّدعي االنتصار في معرآة االحجام الخفية             دم ال ل ان ال ب

م      شق يلمل ن دم رار م اء ق م اال اذا ج ة، الله ذه المعرآ ة له صول المقبل ي الف دًا ف د اح ن ان يفي ال يمك
ه       االمور ويفرض قراءة موجهة للذي حصل، وتواطأت اجنحة السلطة آلها،          ول ب  واالعالم معها، للقب

  .والعمل وفقًا لما يمليه
ة                       ة الكامن سلم، انتعشت النزعة المؤامراتي فمنذ شاعت انباء اطالق النار على المتظاهرين في حي ال

 ايار آخر   ٦والحال ان آل ما قيل وآتب عشية يوم االضراب، أوحى انه سيكون             . في اذهان اللبنانيين  
ري، م  ق الحري ذهاب رفي د ل د يمه ا مّه ام  ٦ثلم ة ع ى رئاسة الحكوم ه ال ار االصلي لمجيئ  ١٩٩٢. اي

ليس فقط النه يصعب تصور عقل      . ولكن، مع سقوط الضحايا، لم يعد ممكنًا مجاراة الفكر المؤامراتي         
ل في الحسابات                    ا اخت يئًا م و    . مدبر يخطط لقتل المدنيين، بل ألن شريط االحداث يوحي ان ش فحتى ل

.ك برمجة، فيبدو جليًا ان االحداث خرجت عنهااقررنا بأنه آانت هنا
ين عدد من االسباب التي سمحت                 . قد يكون مبكرًا تحديد المسؤوليات بدقة      اال انه يمكن منذ اآلن تعي

ان ليست واحدة             . بهذا االنزالق الخطير   سلطة في لبن ل مسؤولية    . واول هذه االسباب ان ال فمن يتحّم
ه في حفظ االمن                      السياسة واالقتصاد، وان لم يكن وحد        ذا المجال، ال مسؤولية لدي رر في ه ه من يق

ستطيعون االدعاء ان ضحايا        ( ري اذ ال ي رئيس الحري وهذا للمناسبة ما يصعب االمر على خصوم ال
  ).امس هم شهداء سياسته

ام                        ة حفظ النظام الع ة في آيفي دة فعال   .اما السبب الثاني، فهو ان المسؤولين عن االمن ال يملكون عقي
وى االمن                            فم دل تكليف الوحدات المختصة في ق سر ان ُيرسل الجيش للتصدي لتظاهرة ب ذي يف ا ال

  الداخلي، مع العلم ان هذه تفتقر هي ايضًا الى عقيدة غير تكسير العظم؟
ار                         ى اطالق الن أ عناصره ال سر ان تلج ذي يف ا ال واذا آان ارسال الجيش مبنيًا على قرار سياسي، فم

اهرين؟  ق المتظ صّوب    لتفري ى ُت اهرين حت ن بعض المتظ وم م يش لهج ي ان يتعرض الج ل يكف وه
ار في                            و حصل اطالق ن ة؟ وحتى ل ارير التلفزيوني ا ظهر في التق البنادق مباشرة الى صدورهم، آم

المنطقة قبل دخول الجيش في المواجهة، أليست حشود المدنيين في بيئة مدينية حافزًا للتروي؟
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ه   " الشارع"الجتماعي الذي دفع  قد يقول قائل ان االحتقان ا      سلطة، يقابل الى تحدي الجيش، نيابة عن ال
ا . افرط في اآلونة االخيرة في االستقواء عليهم      " شارع"في صفوف العسكريين احتقان تجاه       وال . ربم

ث    بب ثال و س ة ه ضاحية الجنوبي ًا، لل يًا ال اجتماعي ز، سياس ع الممي ال ان الوض ي اي ح ب ف ري
ى حد سواء، هي                  . لحاصللالنحراف الدامي ا   سلطة عل ا وعرف ال فالضاحية في عرف القيمين عليه

وال يكفي ان تكون السلطة متناغمة في     ". حزب اهللا "خارج الدولة آأنها جمهورية على حدة في عهدة         
اء االخرى في                     سوس االحي ا ت السياسة العليا مع هذا الحزب للقول انها تسوس الضاحية الجنوبية مثلم

  .بيروت الكبرى
تثناء        اآثر   ك، ان اس ة   " (حزب اهللا  "من ذل شيات بحجة استمرار           ") امل "وحرآ انون حل الميلي من ق

ة           . المقاومة، جعل من الضاحية ارضًا تغص باالسلحة       ى طريق ولعل في ذلك ما ينعكس ال شعوريًا عل
يس  . ةتعامل القوى االمنية معها، في المرات القليلة التي تلجأ فيها السلطة الى هذه القوى في المنطق                فل

اطالق                         ا التعامل مع التظاهرات ب تم فيه دة التي ي ة الوحي ة المنطق مصادفة ان تكون الضاحية الجنوبي
ك في              ل ذل ا حدث امس وقب ول  ١٣النار، مثلم ة البيت         (١٩٩٣ ايل اق اوسلو في حديق ع اتف وم توقي ي

  ).االبيض
ا      في بداياته، ولعله يفسر ان تتمخض تلك        " تالزم المسارين "يومئذ، آان    الحادثة الدموية عن نقيض م

رس    سورية ان يتك سياسة ال اءت ال ه، اذ ش ؤدي الي ن ان ت ان يمك ذاتي"آ م ال ا " الحك ضاحية، مثلم لل
ة              ائبة، فمنعت المواجه شيعية اي ش ة ال سياسية داخل الطائف ات ال شوب العالق د اال ت ا بع شاءت في م

  ".امل"وحرآة " حزب اهللا"االنتخابية في الجنوب بين 
ن مق ام     لك ًا ع ان ممنوع ا آ دليل ان م دلت، ب تالزم تب ضيات ال ام  ١٩٩٦ت رارًا ع ار ٢٠٠٠ وتك  ص

رة، وآتب لـ         ة االخي ات البلدي ودًا في مناسبة االنتخاب ات     " حزب اهللا "محم ذه االنتخاب سجل في ه ان ي
سها                 ة نف ات داخل الطائف أز    . نجاحًا ملموسًا، وان غير آامل، مما افضى الى تأزم العالق م وزاد من الت

زب اهللا"ان  طة   " ح ة بواس ضاحية الجنوبي ه ال د امتالآ ان "اآ اهرة االآف صادر  " تظ ّيعت الم ي ش الت
ك سبب    . االمنية المعنية باضعاف الرئيس نبيه بري، انها جمعت نصف مليون مشروع شهيد         وفي ذل

  .رابع على االرجح لخروج االمور عن السيطرة امس
تحكم              للضاحية ال يعني انه     " حزب اهللا "فامتالك   ى ال ة المطاف عل وحده فيها، وان يكن قادرًا في نهاي
ا ة         . بأمنه من الطائف ات ض أزم العالق ة ت ة لترجم دًا قابل سلم تحدي ي ال سياسية لح ا ال م ان الجغرافي ث

صار ه حضور الن شيعية، ففي ة  ال ي ولحرآ شيخ صبحي الطفيل ل"ال ع  "ام ون دف د يك ذي ق ر ال ، االم
شجع  " حزب اهللا "هم البعض، وخصوصًا ان الخطاب الشعبوي لـ      المتظاهرين الى المزايدة على بعض     ي

  .مع السلطة" اجتماعية"على الدخول في مواجهة ) من غير المحازبين المنضبطين(بدوره مناصريه 
سلم               : تتعدد االسباب اذًا، لكن النتيجة واحدة      نعم بال د ي ان يفترض ان تزهق في بل لقد سالت دماء ما آ

م يخطط احد لمصرعهم        االهلي، وسقط ضحايا بين      ان          . المواطنين ل ذين آ ساهم يتعظون اولئك ال فع
سقطة  ذه ال ة له وا الظروف المؤاتي شيء آخر فخلق ارج، ل ي الخ داخل او ف ي ال ساهم . يخططون، ف ع

ة،               از المقنع سحر وااللغ يتنبهون اخيرًا الى ان السياسة ليست سحرًا يصنعه ساحر، وان ما فيها من ال
  . لالنقالب على الساحرما يجعل السحر قابًال
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