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'الخطأ بعد الخطأ '
عبدالوهاب بدرخان

هذا العنوان لمقال أخٌر كتبه سمٌر قصٌر .قد ٌكون هو الذي قتله .لكن العناوٌن كثٌرة ومن العبث البحث فً المقاالت نفسها
عن خٌوط تقود الى القتلة ،فهم لم ٌستهدفوا مقالة سمٌر فحسب ،وإنما أرادوا انهاء التفكٌر الحر المتجرد من التسوٌات .وفً
أي حال قٌل عن اغتٌال الرئٌس الشهٌد رفٌق الحرٌري إنه كان 'الخطأ ' الحاسم الذي ارتكبه القتلة ضد مصالحهم ،وها هم
ٌوقعون الجرٌمة التالٌة باغتٌال الشهٌد سمٌر قصٌر ،لٌؤكدوا أنهم أوفٌاء لمقولة ':الخطأ بعد الخطأ'.
من الضحٌة التالٌة؟ هذا هو السؤال المطروح منذ دائما فً ظل النظام المافٌاوي السائد فً لبنان .لكنه أصبح مطروحا بقوة
منذ  41شباط (فبراٌر )ٌوم اغتٌال رفٌق الحرٌري ورفاقه .فال أمن وال حماٌة وال حصانة وال رحمة وال أي هاجس
بالمستقبل .مستقبل السلم األهلً فً لبن ان ،وبمستقبل العالقة بٌن لبنان وسورٌة دولة وشعبا .هناك حكومة ،وٌفترض أن هناك
دولة ،ولٌس هناك أمن .فً ظل الوجود السوري كان للدولة والحكومة وجود افتراضً ،وكان هناك أمن لحماٌة ذلك الوجود
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لم ٌعد جائزا االعتقاد بأن لجرٌمتً االغتٌال هاتٌن خصوصٌة معٌنة ،ألنهما أسستا لنظام اغتٌاالت ال بد أن ٌتواصل ،فمن
سٌتصدى له ،وهل هناك مؤسسة أمنٌة مستعدة لهذه المهمة .هذه المرة اختٌر سمٌر قصٌر كهدف ،ألنه كاتب وصحافً ومفكر
وناشط سٌاسً ،وأرٌد باغتٌاله تحذٌر كل من هم فً نسٌجه .فاغتٌال صحافً ٌهز البلد لكنه ال ٌعطل االنتخابات طالما أنها
مطلب دولًٌ ،نذر الصحافة والمجتمع المدنً والنشطاء المستقلٌن واالستقاللٌٌن كافة من دون أن ٌشعل نزاعا أهلٌا ،كما
ٌرسل اغتٌاله رسالة الى جمٌع اللبنانٌٌن بأن االستقرار والسلم لٌسا لغد أو لبعد غد.
الهد ف التالً قد ٌكون رجل أعمال ،أو رجل دٌن ،أو ناشطا حقوقٌا .وقد ٌكون ذا هوٌة سٌاسٌة متعارضة مع ما ٌرمز الٌه
سمٌر قصٌر  ،أو من االتجاه نفسه ،ال فرق ،فالمهم هو إدامة الحال الفاسدة المهترئة لمفاقمة السموم فً المجتمع .فهذه
االغتٌاالت مرسومة لتوظف فً هدف أخطر وأكبر  .وال شًء ٌمنع اغتٌال نائب منتخب بعد اكتمال مراحل االنتخابات
واستعداد المجلس النٌابً 'المعارض 'لعقد أولى جلساته  .إذ أن المطلوب اشاعة حال أقرب ما تكون الى الحرب األهلٌة ...هذه
كلها تصورات ،لكن الوسط السٌاسً اللبنانً أصبح مطالبا بسبر 'عقٌدة 'القتلة للتعرف الى أهدافهم وخططهم .
فً العادة تكون هذه مهمة الجهاز األمنً ،لكن الواضح أن هذا الجهاز لم ٌخرج بعد من صٌغته السابقة .وإذا كان موجودا
وٌرٌد أن ٌعمل فً االتجاه السلٌم ،فإن علٌه أن ٌعترف بأن هناك قتلة منظمٌن ومجهزٌن بكل ما ٌلزم للقٌام بالمهمات القذرة،
وأن هناك من ٌخطط لهم وٌأمرهم ،وأن هناك قوى سٌاسٌة كبٌرة وصغٌرة متضامنة معهم .بل ان هذه القوى تحظى بحرٌة
تحرك وحماٌة وحصانة .ال ٌمكن أن ٌدوم انعدام الثقة الراهن بٌن المجتمع اللبنانً ومؤسسات األمن ،وال ٌمكن أن تكون هناك
اآلن الئحة اغتٌاالت شبه معلنة وال ٌكون لدى مؤسسة األمن ما تقوله أو تفعله .ولٌس لهذه المؤسسة أن تكون 'على الحٌاد 'بٌن
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الثقة معدومة أٌضا فً أي تحقٌق لبنانً داخلً فً أي جرٌمة حصلت أو ستحصل بكل تأكٌد .وال عالقة لذلك ب' عدم أهلٌة
'المحققٌن ،فهم مؤهلون ،وإنما فً عدم توفر إرادة واضحة وحاسمة من جانب الدولة لجالء الحقٌقة وراء أي جرٌمة .وعندما
ٌحتاج أي بلد الى 'تحقٌق مستقل ' ،فهذا ال ٌعنً سوى أن أي تحقٌق داخلً ال ٌتمتع بأي مصداقٌة وال ٌهدف إال الى التغطٌة
على القتلة ،بل ٌعنً أن هذا البلد بال أي قانون ،لٌعنً أخٌرا أنه بحاجة الى وصاٌة دولٌة كاملة .
انتخابات فً ظل االغتٌاالت .ماذا ٌعنً ذلك؟ ال شًء اقل من افقاد االنتخابات مفعولها السٌاسً السلمً ،ومن وضع اي
انتصار للمعارضة تحت التهدٌد وامام األمر الواقع األمنً ،بل األمر الواقع الطائفً .صحٌح ان المطالبة باستقالة رئٌس
الجمهورٌة تستند الى منطق تغٌٌري فرضه االنسحاب السوري من لبنان ،لكن هذه االستقالة باتت منذ اآلن عنوان االنقسام

ومحور األزمة الذي سٌفتتح المجلس الجدٌد اعماله به .وٌخطئ من ٌظن ان المجلس المعارض سٌعطى االمكانٌة لفرض تلك
االستقالة بالطرق الدستورٌة و البرلمانٌة ،بل ان القتلة جاهزون لتعطٌل مثل هذا الخٌار .
أكثر من أي ٌوم مضى برزت اآلن الحاجة ،او باالحرى برز المبرر ،لتدخل دولً اكبر واكثر فاعلٌة .فخطة االغتٌاالت باتت
مكشوفة ،ومن شأن المعارضة اال تستهٌن بها ،ألن القتلة وجدوا اخٌرا طرٌقة للرد على العمل السلمً وتعطٌله وشله .كان
اغتٌال رفٌق الحرٌري نهاٌة لمرحلة ،وال شك ان اغتٌال سمٌر قصٌر ٌدشن مرحلة اخرى هدفها تعطٌل اي مكسب وطنً
ٌأتً من تداعٌات اغتٌال الحرٌري والتحقٌق الدولً فٌه .
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