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، وال في ١٩٩١لم يِرد هذا االجراء في اتفاق الطائف، وال في اي من جلسات مجلس النواب منذ عام         
ة،           : قرارات الحكومات المتعاقبة، لكن االمر لم يعد يحتمل الشك         ة الثاني ان الجمهوري لقد جرت في لبن

 ثورة لغوية   -آما هو معروف     واالثنان زاهران    -وبموازاة عملية اعادة بناء الدولة واعمار االقتصاد        
ا واضحة                 . خطيرة ا، لكن نتائجه ام به طبت آلمات من      . ال احد يستطيع ان يقول اي مجمع سري ق ُش

.المعجم وتم تحريف معاني آلمات اخرى، واشُتّقت مفردات لم نفهم بعد بالكامل ما الذي تعنيه
ذفت        ام       :  من الكلمات التي ُح تقالة، مسؤولية، ع ا في     (اس شأن "آم ام  ال ة   "او  "  الع ، ")المصلحة العام

ات      ")حرمة الفرد "آما في   (حرمة   ا،          ... ، ومحاسبة وشفافية، وعزم وثب ّدل معناه ا الكلمات التي تب ام
ا في     (فمنها سلطة واستقالل       ضًا في     "استقالل القضاء   "آم راجع  (، وقضاء    ")صون االستقالل   "واي

سابق ل ال از  )المث ة وجه ق، ومرجعي زة(، وتحقي ه اجه تقرار ، و)جمع سوك، واس ن، ومم ن ... ام وم
ئلة    -ال  "،  " حقائق   -، ال   " تقصير -ال  "المشتقات التي اطلت علينا بها الجمهورية الثانية         وال من   "  اس

.ُيسألون
ون ن يحزن ر مم ط الكثي ة.  فق ورة اللغوي ذه الث ة ه ن تجاهل اهمي اذا ال . ال يمك ّسر لم دها تف فهي وح

دما يحدث امر ي           اآنًا عن واطنين     يحّرك احد س ستطيعون         . قض مضاجع الم ون؟ ال ي راهم يفعل اذا ت وم
ففي العرف الجديد، التحقيق هو ما ال يؤدي الى آشف شيء، اللهم اذا             . القيام بتحقيق يفضي الى نتائج    

ة، وال   " ممسوك"ولماذا يحققون؟ االمن حكمًا  . آان الشيء مرسومًا سلفاً    وهو اصًال شأن يخص الدول
.ُوجدت لذلك"  تقصير-ال " وحتى اذا حققوا، فإن آلمة .عالقة لعامة الناس به

تقالة احد                            ع اس وم، وال مجال لتوّق ة والمفه دام الكلم ذا محال النع  اما ان يتحّرك حس المسؤولية، فه
ستقيل        " المرجعية"وفي اي حال، ال فائدة من ذلك ف       . للسبب عينه  ل وال ت رر، تقي حسنًا،  . هي التي تق
ه، وهي             .  السورية طبعاً  ،"المرجعية"فلنسأل اذًا    ان وعن هل يناسبها شيوع صورة االضطراب في لبن

م                ا ت د، مثلم سوري الجدي القّيمة عليه حتى اشعار آخر؟ ال يتفق ذلك مع ما صار معروفًا من التوجه ال
 ايار جديد، وضرورة التصدي له، ان انضواء         ١٧فرغم ما قيل عن     . التعبير عنه في قمة شرم الشيخ     

ان آساحة               سوريا تحت را   راهن، التعامل مع لبن ية مكافحة العنف ال تحتمل، في العصر االميرآي ال
ك    ون ذل ًا سريعًا اذا ثبت ان آخرين يفعل ستلزم تحرآ ل ت ال ان  . مفتوحة، ب ضًا احتم دد اي ا يب ذا م وه

.تكون سوريا غير مبالية حيال ما يجري
ادات               فلماذا ال تحّفز وآالءها المعتمد      ين في ادارة شؤون البلد على اداء اآثر اقناعًا؟ ربما هو ثقل الع

ًا    ... السيئة، او عدم الكفاية، او غياب الجدية المزمن      ر امان ان اآث يقول المولجون رعاية االمن، ان لبن
ه                . من معظم البلدان في العالم     ال الن ا يق يس آم ك صحيحًا، ل ل ألن المجتمع     " ممسوك "قد يكون ذل ب

ات                     اللبن اط من العالق تعادة انم اني الذي سئم العنف اظهر في العقد االخير ارادة لم تكن متوّقعة في اس
واطن            . السلمية في تدّبر شؤونه    ايًا يكن السبب، ان واقع االمان الذي يعتّدون به هو ما يجعل خطف م

ل فضيحة                      ل والخطف، وق ع القت مزدوجة  في وضح النهار وقتله فضيحة سياسية، وبمعزل عن دواف
.الن الضحية شخص معروف من االجهزة االمنية
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ان، تكون ردة فعل                               ًا من لبن ل امن ان اق و آ ى ول ا، حت  عندما تحصل فضيحة من هذا النوع في بلد م
ال موظف                    ر، او يق ستقيل وزي االة، في ة الالمب ا تهم يس من    . السلطة السياسية اتخاذ اجراء يدفع عنه ل

ان ان              الضروري ان يكون الوزير او الموظ      ر من االحي ف متقاعسًا فعًال عن مهماته، ويحدث في آثي
ق                         . يذهب آبش محرقة   ى محمل الجد قل ا اخذت عل ول انه سلطة بخطوة واضحة للق رّد ال م ان ت المه

ا            "لبنان االآثر امناً  "هذا ما لن تفعله السلطة في       . المواطنين ًأ انه ا خط ، واخشى ما تخشاه ان ُيفهم منه
ل  ى محم يئًا عل ذت ش داخ ي    .  الج ى ف ى ان يبق ستحق حت م ي ذي ل شيء ال ذا ال المواطنين، ه ف ب فكي
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