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قرار التخريـب

  
هل بقي شيء يقال؟ عندما يطلع هذا النهار، وُتقرأ هذه السطور، يرّجح ان يكون مجلس االمن قد قال 

هل بقي شيء يقال فال يحدث .وعندما ينطوي النهار، يكون مجلس النواب قد قال آلمة غيره. آلمته
مواجهة التبعات ما يتوّقع ان يحدث؟ لقد فات أوان الكالم امام تحرك مجلس االمن، وجاء وقت 

أما مجلس النواب، فال وهم عند احد من المواطنين ان الكالم ينفع مع غالبية . القاسية التي تنتج منه
.الثلثين من اعضائه، اللهم آالم التهديد الذي اعتادوا سماعه وال يريدون ان يسمعوا غيره

هؤالء النواب يمنعهم من االقدام ومع ذلك، آيف ال يحلم المواطن بتعديل مباغت في الترآيبة النفسية ل
على تعديٍل للدستور ال يعني سوى التعدي على الجمهورية، وتطفيش المواطنين، ووضع لبنان على 

فاالنصاف والدقة يفرضان اال نخلط الغث بالسمين، . تضاد مع هيئة االمم؟ لنكن دقيقين ومنصفين
ن اعتبارًا اال ألمر المهمة الصادر من والنواب الذين يحترمون التفويض الشعبي بآخرين ال يقيمو

.دمشق او عنجر
اليوم، سنرى ثالثة وعشرين شجاعًا او اربعة وعشرين، او ربما اآثر بقليل، يخرجون من المجلس 

هؤالء، ال شيء يقال لهم غير الشكر والتحية والدعوة . مرفوعي الرأس، وإن تقّطبت وجوههم
هؤالء اعضاء .  النواب يخرجون بابتسامات عريضةوفي المقابل، سنرى حفنة من. باالستمرار

.القيادة القطرية لحزب التالزم، وال شيء يقال لهم، وال حتى اللوم على ما فعلوه بلبنان وسوريا معًا
 التعديل المرتجى في الترآيبة النفسية ال يخص الشجعان الذين سيقولون رفضهم لضياع الجمهورية، 

فهو ال يعني غير هذه االآثرية من النواب الذين .  البعثي بتضييعهاوال الذين هّيئوا لقرار الحكم
.سيخرجون الى ساحة النجمة راآعي الرؤوس واجمي الوجوه، خانعين ومجروحين معًا

ال شفقة على جروحهم، فهم يملكون ان يتجنبوها بقرار واحد شجاع، وال دمعة على آرامتهم 
يكفيهم ان يفتحوا القاموس على الصفحة . اذا استعادوهاالمهدورة، فهم قادرون على صونها بجرأتهم 

وإن لم يجدوا الضمير حتى في القاموس، فلينصتوا الى اصوات . »الضمير«التي تشرح معنى آلمة 
وان لم يبالوا بالناخبين العتقادهم انهم يستطيعون الرآون غدًا، في الربيع المقبل، الى من . ناخبيهم

فال نخال ان . اء الحدود، فليستمعوا الى االخبار اآلتية من نيويوركيستنخبهم من فوق، او من ور
االستنفار المخابراتي الذي قيل انه وصل الى حد منع النواب من السفر، قد حجب عنهم ايضًا اجهزة 

.الراديو والتلفزيون
ست اما اذا وجدوا ما يرشدهم الى ما يجري خارج لبنان وسوريا، فقد يفهمون ان وقفة الرفض لي

واجبًا اخالقيًا فحسب، وال حتى مجرد فعل ديموقراطي جمهوري، وقد يتنّبهون الى ان المطلوب 
منهم ليس التفكير بمستقبل اوالدهم، آما جاء في بيان الديمان، بل بمصلحتهم الراهنة، ناهيك 

فبعد ما اثاره تفرد الحكم البعثي من عزم دولي على استعادة استقالل لبنان، ولو . بمصلحة المواطنين
رغمًا عن مسؤوليه، لن يغيب عن هذه االآثرية النيابية ان الضغوط ستوّجه اآلن الى لبنان 

السورية لرفع واقتصاده، وأن زمن التذّرع، سرًا وفي اروقة الديبلوماسيات الغربية حصرًا، بالهيمنة 
ومع استعداء االمم المتحدة التي بدأت تلوح مالمحه في جمهرة. مسؤولياتهم، أن هذا الزمن قد ولى
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المصفقين لُقصر النظر السوري، وآأن هيئة االمم حزب سياسي او تحالف عسكري، لن يغيب ايضًا 
  ، ان لبنان سيصبح اآثرعلى هذه االآثرية النيابية التي تستعد لترجمة االستعداء تمديدًا لرئيٍس

فاذا اعتدت علينا اسرائيل، وآنا على خصام مع االمم المتحدة، فالى من . تعرضًا للعدوان االسرائيلي
نلجأ؟ والشراآة االوروبية التي نعّرضها للتراجع؟ وترشيح لبنان لمنظمة التجارة الدولية؟

وان لم يكترثوا لمصير سوريا اآثر مما . واذا آان آل ذلك ال يقلقهم، فليفكروا بعزلة سوريا بعد اآلن
يكترثون لمصير لبنان، فليدرآوا ان سوريا المعزولة والمصرة على العزلة لن تحتاج اليهم بعد 

ففي حال ظلت متحكمة بالبالد حين يحين وقت االنتخابات النيابية، لن ترضى باقل . تصويتهم اليوم
ب التالزم وال حاجة لهم فيه، وفي حال فقدت من مجلس شعب يكون آله من القيادة القطرية لحز

سطوتها، آما هو االرجح، فإن الناخبين لن يرضوا بمن رضي لنفسه مهانة تغيير رأيه بكبسة زّر، 
!وتبديل اقتناعاته عند سماع اول آلمة تهديد

في ازاء آلمات التهديد، هل من معنى لكلمات اخرى، سواء جاءت من العقل او من القلب؟ لم يبق 
  .لم يبق اال عشرون ونيف من الشجعان لن يبصموا على قرار تخريب البلد. شيء يقال
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