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َم ال؟  (اذن، سيكون علينا انتظار الذآرى الثالثين او االربعين او حتى            رن آخر آي       ) ول ع ق مرور رب
ع                        د في الواق ذآرها وال نري د في الظاهر ت نسمع آالمًا جديدًا يخرج جذريًا عن لغة المرحلة التي نري

ا ار منه روت   . االعتب ي وسط بي ا ف ين جرت حيحتين اللت اهرتين الش به  فخال التظ ية وش س، السياس ام
ة المعارضة     (الرسمية   ذآرى الخامسة والعشرين               ) وإن من زاوي دو ان ال اًء، يب ة مس صباحًا، واالهلي

اني فرصة    ع اللبن وت المجتم وس، فف ي صمت النف م ف ر ضجة، الله ّرت دون آبي دالع الحرب م الن
.جديدة لمساءلة الذات

د                     ذآرى ق ذه ال ان يمكن ان يطاول ه ا آ ة،         بل لعل اسوأ م ابات راهن ا حس دما طغت عليه  تحقق عن
ان يفترض ان يحصل العكس   ا آ ة السالم، فيم ن عملي ر م اعة االخي ع الس دًا، تتصل برب ة ج وراهن
ًا          تمامًا، اي ان تفيد محاسبة التجربة الماضية بالقاء الضوء على ما في الواقع الحالي من اشكال، لبناني

.واقليميًا
ة االنتصار    فتتضافر الظروف واالرادات لت ارة بحج ان، ت ي لبن طيني ف ود الفلس ألة الوج خين مس س

ى                 ) المتأخر( دنا فقط ال م يع ة، ل ى امن الجمهوري وان الخوف عل لحق عربي ضائع، وطورًا تحت عن
ا                   ذاك، وانم وقفين المتساجلين آن وم يجمع الم رق ان الخطاب الواحد الي سجال نهاية الستينات، مع الف

اني                      أنسانا ايضًا ان ما يجعل       ا يبقي الوجود اللبن ذا الحد وم ى ه ائكة ال ألة الحضور الفلسطيني ش مس
دأت في                      هاجسيًا، وحيال نفسه قبل ان يكون حيال الفلسطينيين او غيرهم، هو نتيجة مسيرة مأسوية ب

.١٩٧٥ نيسان ١٣
ه                           ذي ينحشر في أزق ال اني الم ة الحرب من اجل ادراك بعض مع  ال تعني ضرورة االستنارة بتجرب

اء           لب ادة احي ؤامرة "نان والشرق االوسط معه، انه يجب اع ؤامرة   "الم ا نعيشه اآلن       . ، اي م اوًال الن م
ا االصلية               د، بمبادئه ة مدري ة جسمتها آلي هو ايضًا وليد عقد التسعينات بما شهده من اختالالت اقليمي

د م                ن قصر نظر في ادارة    وانحرافاتها معًا، وفي ما يخص لبنان وسوريا تحديدًا بما اتسم به هذا العق
ة                   ع المستويات، السياسية واالقتصادية والقضائية واالمني ى جمي ة، وعل مرحلة ما بعد الحرب اللبناني

.والفكرية
ا    ي م ى ارضهم وف ي دارت عل ن الحرب الت يئًا م وا ش انيين ان يتعلم ى اللبن ان عل ه اذا آ ًا ألن  وثاني
ائل          بينهم، فهو قصور الفكر المؤامراتي عن بناء ثقافة سلم، ناهيك بعدم صحته اطالقًا آوسيلة من وس

ا في االدبي      . علم التاريخ  ة حول الحرب    ليس هنا المجال لتفنيد الفكر المؤامراتي مجددًا، ولن ات العلمي
.من قاموسه" مؤامرة"اللبنانية عمالن يكفيان القناع من اطلع عليهما بحذف آلمة 

ًا عن   ة عشر عام ل خمس واف سالم نشر قب د لن ؤامرة" االول نص رائ م الم و ". وه اني، فه ا الث ام
ان     "الكتاب الهائل الذي خصصته فاديا ناصيف بالفرنسية ل        رد . االشاعات في حرب لبن " ات العنف  مف

ا( ي فرنس وطني للبحث العلمي ف ز ال ن )منشورات المرآ م ال يحصى م داد آ ة تع ، وخصوصًا لجه
.، المتناقضة في ما بينها، حفظتها الذاآرة الجماعية او باالحرى الذاآرات الجماعية"المؤامرات"

ذآرى الخامسة والعشرين                       ذه ال ى االسف في ه دعو ال ا ي م   .  ربما آان ذلك اآثر م تكن مناسبة   ال، ل
 لتجديد البحث العلمي حول التاريخ وال حتى لتقريب الرأي العام من جهد عظيم بذله العشرات في
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ذه الحال،            . لبنان والخارج من اجل فقه تجليات الحرب بتعقيداتها        ى ه فال عجب، ما دامت االمور عل
اذا  : د ذلك، نتساءل  وبع. ان تبقى آل جماعة على حدة في ثنائيات الخير والشر التي تخصها وحدها             لم

 !يظل هذا البلد يرآن الى وصاية تدعي حمايته؟ من نفسه قبل اآلخرين
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