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د القناصل   ه اح ًا اطلق دال حكم ان رن ستعيد جونات ة، ي شهير عن الحرب اللبناني ه ال تهالل آتاب ي اس ف
تعداد الضرام                           ى اس ًا عل وا دوم ستهجنًا ان يكون رن، م ع الق ة في مطل ذه البقع االوروبيين على اهل ه

يكارة        د، وال              . النار في البالد من اجل اشعال س ر من عق ذ اآث ات        انتهت الحرب من ع فئ احد في جمي
سلم                  . المجتمع يفكر اآلن في حرق البلد      و باسم ال رار، ول ر الق سكن دوائ ة باتت ت لكن النزعة التدميري

.االهلي
 هنا، تصغر وظيفة اتفاق الطائف والدستور والشرعة العالمية لحقوق االنسان والمواثيق الدولية التي               

ات الجز      ول المحاآم ن اص ضًال ع ان، ف ا لبن ادق عليه ة    ص صوص المنظم ذه الن ود ه ة، وال تع ائي
م اختالل في                         ين من اقلقه لالجتماع الوطني اآثر من مجرد اوراق ال تصلح اال لمسح العرق عن جب
ذه   ي ه ين ف انهم الثم دان مك ّزهم خطر فق ن ه ة الظالل، او م ة، واالصح لعب ام المزعوم ة االحج لعب

ر ان دور . الحلبة الفارغة من اي مشروع واي مشروعية         رار في متاهات الحسابات      غي ات الق ان آلي
فلو لم يكن  . الشخصية ال يقلل من اهمية التعارض الذي ظهر بين الممسكين بالسلطة ومشروع الدولة          

ا شاؤوا                  هذا التعارض صارخًا من االساس، لما تحولت حريات الناس مجاًال يستبيحه المفترسون آلم
بعض وحربهم ا             صغيرة ضد بعضهم ال راح       تصعيد حروبهم ال م الظهر ف رة ضد مجتمع ادار له لكبي

.يتصالح مع نفسه من دون ان ينتظر اذنًا من صاحب وصاية او خاضع لها
صغيرة،                      د من الحروب ال ائس جدي  ولنعترف صراحة ان هذه الحرب الكبيرة، اذ اقترنت مع فصل ب

راء                دان   افضت الى الحاق ضرر جسيم بما تبقى من حريات، فأآدت ما آنا نستشعره من الق ات عن بل
ات خوف            " نجحت"بعيدة   أتي      . في ان تكون في االوان نفسه جمهوريات موز وجمهوري ك، ي د ذل وبع

ًا سيجري في حق             ول ان تحقيق واطنين ليق دنيين "وزير مولج برعاية امن الم ى    " الم دوا عل ذين اعت ال
دل  صر الع ام ق صمين ام ات   . المعت زة اله ى اجه ر ال وزير تفتق سيد ال دو ان وزارة ال ون يب ف والتلفزي

شطار                    ه ترآت ال ة ل ة التابع وات النظامي ام ان الق والفيديو والتنصت، فلم ينتبه اال بعد مرور خمسة اي
وات                         ة لق ى شاحنات تابع سوقوهم ال ل ان ي واطنين قب ى الم ًال عل والعّيارين الجدد ينهالون ضربًا ورآ

.نظامية اخرى
ى هؤالء              بالمناسبة، وتصحيحًا لخطأ شائع، لم تكن تلك المرة االولى التي يعهد فيها القمع الرسمي ال
رب وزارة       صموا ق شباب اعت ن ال ع م د تجم سان الماضي ض ي ني دخلوا ف دث ان ت د ح شطار، فق ال

ام                  يهم مح دى عل ين المعت ان ب د باضطهاد صحافي، وآ صنائع للتندي ام . الداخلية في ال يرات اال ان الك
م تغب عن         ". االتعاظ"آانت غائبة في تلك المرة، فلم يكن ممكنًا          دل ول اما وقد توافرت امام قصر الع

م يكن                 ساؤل اذا ل سياسيين، وجب الت زال "المسؤولين الميدانيين ناهيك بال يم      " ان دًا لتعم دنيين متعم الم
. معظم المعتقلينالقانونية التي حوآم على اساسها" االجتهادات"رسالة الخوف، على غرار 

اج     ى انت ه عل دو قدرت ا يب ى م تعاد عل ع اس ي مجتم سهولة ف ذه ال ت به ة الخوف ال تنب ن جمهوري  لك
ذه االحداث                 . المضادات الحيوية  غ في ه درس االبل درة هي ال ذه الق ة سريعة مع        . ولعل ه ففي مقارن

ة    سجالت التعدي في عقد التسعينات، تبرز السرعة القصوى التي تم فيها هضم ال             رات المؤامراتي تبري
للهجوم على الحريات، فال يخفت الصوت، بل على العكس تتسع دائرة االعتراض، مثلما رأينا في
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ى     ذ عل دة تأخ ة جدي ة وطني ح حرآ شكل مالم س، لتت ة ام ات والديموقراطي ن الحري دفاع ع ؤتمر ال م
  .عاتقها مشروع الدولة
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