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 !بلد  أخ ٌا:لبنان بٌن االنشطار الطائفً وتعمٌم الحماقة 

  نهلة الشهال

 
 

فإذا اتخذنا العدل مقٌاسا ولم نكن من المنحازٌن الى .تستوجب االعتذار  وتٌرة تكرار تناول الشأن اللبنانً على هذه الصفحة
 .وعدد سكانه  ، وجب االقرار بأننا تجاوزنا كثٌرا حصة لبنان، مقارنة بحجمه'ن أرزة العاجقٌن الكو هل كم'نظرٌة 

 
ٌقولون .ظهر قلب، هو مما ٌزٌد من وطأة هذا االحساس  ثم ان دوران مشكالت هذا البلد ضمن دائرة بات ٌحفظها الجمٌع عن

المبادرة  ً ٌتمٌز بالتخبط واالفتقاد الىطائفً وحضور سوري وأداء سٌاسً واقتصادي واجتماع ماذا من امركم؟ انشطار:لنا 
 .الحٌة 

 
 .إنه، فً شكل ما، مٌزان كاشف للحال العربٌة . إال انه كان للبنان على الدوام خاصٌة قد تبرر التركٌز علٌه

 
كان  بسبب مٌزة عبقرٌة حباه هللا بها، بل بسبب تكوٌنه نفسه الذي ارتبط بقوة بالدور الذي لم ٌحز لبنان على هذه الصفة

كمتحدات اجتماعٌة وتوزع بٌنها المواقع  تسوٌة تعترف بالطوائف -قام البلد منذ بداٌات القرن العشرٌن على صفقة .ٌختص به 
انما، ومن .هذه المتحدات وتأمٌن استمرار تماسكها وإعادة انتاج لحمتها  المختلفة فً مؤسسات الدولة وتحدد آلٌات صٌانة

ٌختص بنوع من الخدمات  ء الى فرضٌة محددة تقول ان لبنان هذا المتعدد التكوٌن، ٌمكنه اناستند هذا البنا ناحٌة اخرى،
مع العالم واألمان المصرفً التام، وخدمات اخرى (والمالً ) التوسط التجاري:كانت المنطقة العربٌة تحتاج من ٌقوم بأعبائها 

اوروبا قد  ٌقة ان توازن مكونات لبنان وقدم عهد انفتاحه علىوالسٌاحة، ترتبط ارتباطا وثٌقا بحق كالتعلٌم والنشر والصحافة
الحرٌة، شكلت طوٌال الرئة التً تنفست عبرها المنطقة  أدٌا الى نشوء تعدد فً أنماط الحٌاة والتفكٌر، المفضٌة الى حال من

 وقد حدث توافق عربً.دور لبنان عن تقلبات المنطقة هو الشرط الالزم الستمرار هذا ال وكان قدر عال من تحٌٌد.برمتها 
وإنما ألن هذا الدور كان ٌؤدي وظٌفة  على احترام الحال اللبنانٌة الخاصة، كما كانت تسمى، ولم ٌكن ذلك تكرما،(ودولً )

وقد بقٌت الحال كذلك طالما ظلت قائمة .واالقتصاد العالمٌة المتعاملة معها  فعلٌة تحتاجها بلدان المنطقة كما مراكز السٌاسة
 .مفهومة ومعتادة  للدور اللبنانً، هذا عالوة على استقرار نسبً ألحوال العالم، على األقل وفق قوانٌن اجةالح

 
ومذاك، وعبر محطات .تغٌرا جوهرٌا اصاب هذه المعادلة  لكن دخل لبنان منذ مطلع السبعٌنات فً وضعٌة أنبأت بأن

 مرارها ما ٌزٌد عن خمس عشرة سنة وعدم تحرك العالم والبالداألهلٌة اللبنانٌة واست متكررة، على رأسها اندالع الحرب
على رغم تعثرات العملٌة السلمٌة،  الذي ٌشكل،)إال عشٌة مؤتمر مدرٌد (اتفاق الطائف )العربٌة الٌجاد صٌغة النهاء الحرب 

الق الٌد السورٌة فً ، ثم استمرار اط(الصراع العربً االسرائٌلً  وبغض النظر عن تأٌٌده او رفضه، لحظة تارٌخٌة فً
وبررا تكوٌنه وأعطٌا  ٌحن بعد منتهاه، مذاك اذا وحتى الٌوم، ٌتأكد انزواء دور ووظٌفة اختص بهما لبنان لبنان وحتى أجل لم

فً ازدهاره او بؤسه، فً استقراره او اضطرابه، وفً  وٌتأكد اٌضا واستطرادا، كم ان لبنان،.هذا التكوٌن معنى وحصانة 
 .التفاصٌل، هو رهٌن محٌطه  اجمالٌا كما فً عالقته بنفسه

 
ولعل ازمة الدور والوظٌفة اللذٌن اداهما لبنان ولم .التشكل الوطنً اللبنانً  ٌفسر عدم نشوء'الخارجٌة 'لعل قدرا كهذا من 

 .اتورٌة عنه صورة كارٌك تفسر عراء الطائفٌة وفجاجتها التً تضرب البلد الٌوم، شاطرة إٌاه الى نصفٌن، مقدمة ٌعد،
 

ولكل تأوٌله .ذكرى اندالع الحرب األهلٌة التً تصادف هذه االٌام  وهكذا تنادى مختلف الفرقاء، وبتحد صاخب، الى إحٌاء
ازمان للمناسبات  ثم اخٌرا وفً عرف االحتفاالت، سعٌدها وحزٌنها، فهناك.الداللة الرمزٌة التً ٌقصد  ولكل غرضه ولكل

اللبنانٌون فجأة الى ضرورة االحتفال، كل من وراء متراسه  اما ان ٌفطن.او فضٌة والى ما ذلك ومدد، فتكون سنوٌة او عقدٌة 
 .السادسة والعشرٌن الندالع الحرب االهلٌة فأمر غرٌب حقا  السٌاسً والكالمً، بالذكرى

 
كل شًء فً  الصفات تصٌبانحسرت عنها وظٌفتها المعقلنة لها فبانت عارٌة فجة بدائٌة، بل تكاد هذه  ولٌست الطائفٌة من

لٌس فقط . قصٌر سمٌر تفسٌر لما حدث مع الصحافً فمن دون االقرار بأن البلد ٌمر فً فترة من الحماقة ٌصعب إٌجاد.لبنان 
اٌضا فً المخرج المعتمد لهذه القضٌة المجانٌة، التً تقع على االرجح  فً ما ٌخص التهوٌل علٌه وسحب جواز سفره وانما



إال ان لالعتباط فً . االعتباط:والحزازات، والتً، اذا ما لجأت السلطة الٌها، تسمى فً أرجاء العالم كافة  فً باب النكاٌة
هكذا ٌنشر األمن العام بٌانا جادا فً الصحف ٌقول ان المدعو . لبنان نكهة خاصة، كالعادة فً هذا البلد الذي ٌموت إن لم ٌتمٌز

ٌا .السجالت  فاوي واألم الذقانٌة، وان المستند االساسً لتجنٌس والدٌه مفقود منمجنسٌن، األب ٌا مولود لبنانٌا لوالدٌن
حقا ال ٌلٌق القمع  فٌنٌقٌا أبا وأما عن جدٌن متوالٌٌن حتى مخترع األرجوان؟ قصٌر فماذا لو كان السٌد!للقانونٌة الصارمة 

 .بالقبضات الحدٌد، فهً تقع بدورها فً الكارٌكاتور  تحلم واما بعض تلك االوساط التً.بلبنان، فهو لم ٌعتده وال هو ٌجٌده 
 

 -حتى الساعة  البلد ٌمر فً فترة من الحماقة المعممة، ٌصعب إٌجاد تفسٌر لما ٌجري، وما زال جارٌا ومن دون اإلقرار بأن
ى خمسة عشر معظمهم سنوات عدة، تصل احٌانا ال هؤالء أمضى.مع المعتقلٌن السابقٌن فً سجون االحتالل االسرائىلً 

 وأول وأسرع.وحٌن خرجوا هللت لهم الدنٌا ألٌام ثم انصرف عنهم الجمٌع .االسرائٌلٌة  عاما، فً معتقل الخٌام او فً السجون
اللبنانٌة االستثنائٌة التً قاومت وحررت  المنصرفٌن كانت الدولة اللبنانٌة، هذه التً مألت الدنٌا ضجٌجا حول الشجاعة

معنٌٌن بهذا الشأن، مارسوا تشاوفا على الشعب الفلسطٌنً ومقاومته المستمرة  فرقاء لبنانٌٌن كثٌرٌنبل إنها، مع .الجنوب 
بمقاومٌهم، كما ترمى  ثم رموا!!متنوعة، منذ اكثر من نصف قرن، وأعطوهم دروسا ودعوهم الى استلهام المثال  بأشكال

 .النفاٌات، على قارعات الطرق 
 

المعتصمٌن امام  فلم ٌتنازل مسؤول صاحب سلطة وٌزور المعتقلٌن.اٌضا عنادا ال تحسد علٌه  القضٌة وتمارس الدولة فً هذه
الى اعتبار األمر ٌمتلك صفة االستعجال االستثنائً  بل لم ٌبادر احد من المسؤولٌن.السراي الحكومً والمضربٌن عن الطعام 

روادع  لطة تمارس االعتباط متى شاءت، وانه ال مقدسات والان الس:ٌقول امرا واحدا ال غٌر  هذا االهمال العمد والمتمادي.
  أم ربما انه ال بلد؟.وال قٌم وال تقالٌد فً البلد 

 
كٌف ال .السابقٌن  كٌف ال ٌنشأ التضامن الالزم مع المعتقلٌن.سلوك الناس  -عالوة على إهمال السلطة هذا  -اذ كٌف نفسر 

طرٌقة التوأمة، كواحد لكل واحد منهم، مما رأٌناه ونراه فً  غنٌاء الى تبنٌهم علىٌبادر الفقراء الى نصرتهم، وٌبادر بعض اال
أما  مشابهة، وهم لٌسوا جحافل بل بضع عشرات؟ ولماذا، هناك فً فلسطٌن، وجد كل أسٌر لبنانً العالم أجمع فً حاالت

  لطعام واللباس؟با فلسطٌنٌة عطفت علٌه، وأمدته، كل اسبوع وعلى مدى سنوات، بال كلل وال ملل،
 

اٌدٌهم علٌه وٌعٌدون تأثٌثه شققا لهم، وٌزرعون باحته ومحٌطه  وبانتظار ان ٌعود المعتقلون الى معتقل الخٌام وٌضعون
كما الى  بانتظار ذلك كحل وحٌد بقً امامهم، وصلت أخبارهم الى محامٌهم األوروبٌٌن السابقٌن، وٌأكلون مما ٌزرعون،

السابقة، فً إعداد الملفات التً تتٌح مالحقة  وهؤالء كانوا منهمكٌن، استمرارا لمهمتهم.المٌة منظمات حقوق االنسان الع
 فلم ٌفهموا.محاكم مناسبة، فً تهم تتعلق بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد االنسانٌة  المسؤولٌن االسرائىلٌٌن وزبانٌتهم امام

فلعله ٌخرج من ٌرى فً ما ٌنوون  لشعورهم بالواجب االنسانً، وإن هم تدخلوا غدا،.ثم لم ٌصدقوا ثم حاروا فً أمرنا 
 ! إثارته، مؤامرة أجنبٌة، بل صهٌونٌة بالتأكٌد
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