
  
  
  
٣١/٥/٢٠٠٢ 

 
 
 
 
  
  
  

ات                         ديًال للعالق رًا ب بعض يضيف وزي ة، وال رًا اصيًال للثقاف ة، وزي منذ ان دخل غسان سالمة الحكوم
سياسية         سؤولية ال ين الم ه ب ا جمع وي عليه ي ينط ات الت ل المطّب ب آ ى تجّن ًا عل دا عازم ة، ب الدولي

ة               ة والفكري سيرته المهني ة لم ه وصفة المثقف المالزم ه      واذ جرت الع    . المستجدة علي ود علي ادة ان تع
شاطًا                     ن ن ؤتمر او دّش مؤهالته الثقافية بالمدائح، سواء من اللبنانيين او من االجانب، آلما خطب في م
ين        ضير للقمت يما التح ة، وال س ة والعمالني ات التنظيمي ة للمهم ى بوضوح االولوي ه اعط ًا، اال ان فني
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ل، ي العم ه ف ه اراد، بانغماس ر    وآأن ل نّي ي اي عق ا ف ي تثيره ساؤالت الت رة الت ن آث سه م ة نف  حماي
ه الرسمية            . ممارسة السياسة، وخصوصًا في لبنان     لكن الدرع التي آان يّتقي بها من انعكاسات تجربت

ر                   شته دوائ ا لمسه من معاي زة، باخضاع م ام سالمة، وفي لحظة صفاء ممي تشّققت يوم امس حين ق
سياسية                  . سياسيالسلطة الى تحليل العالم ال     وم ال اتذة العل ه من اس ين زمالء ل ربما آان وجود سالمة ب

.او ان موضوع المؤتمر الذي آان يفتتحه هو الذي حرك السياسي فيه. هو الذي دفعه الى هذه الوقفة
سياسية حول                     وم ال وق والعل ة الحق ضيفه آلي ذي تست ة وتفكيك    " والحق ان عنوان المؤتمر ال المواطني

ان         يحمل" الدولة ل لبن ا     .  للوهلة االولى شيئًا من االستفزاز في بلد مث يس تفّككه ة ل ًا، تفكيك الدول . طبع
ى         )deconstruction(اما التفكيك   . التفّكك عانيناه وال نزال    ل عل ، فهو يتصل بالبعد النظري ويحي
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ام ضرورة          اال ان الموضو    سه ام ع يبقى مثيرًا لتساؤل مقلق، آما ظهر من آالم سالمة الذي وجد نف
ين  . مراجعة اخفاقات بناء الدولة في لبنان، فجاء تحليله مفعمًا بالمرارة، وان رفض التشاؤم    مجتمع  "ب

ات خاصة،                        " مدني ل يكتفي بمطالب ول سالمة، ب ة، يق اء دول ة وواضحة في بن ة عارم ال ُيظهر رغب
ة ة، وفردي ي" او جماعي ع سياس ماليًا    " مجتم مالي رأس ى الرأس ه، فيبق هر مكّونات ي ص ح ف ال يفل

ين المصارف،              ة ب ن، يظل عمل المؤسسات اشبه بالمقاّص والعسكري عسكريًا ورجل الدين رجل دي
ائي   ) الترويكا(فيما يتغير النظام آل فترة من رئاسي الى نيابي الى جماعي بالمحاصصة              فرئاسي، فثن

ى صيغة               .  ان يرسو على تقاليد ثابتة     فمجددًا ثالثي، دون   ستقر عل م ي سياسي ل واالصح ان المجتمع ال
ال سالمة،                    ا ق محددة، فلم يستفد من استتباب السلم االهلي الثراء اتفاق الطائف، وتطويره، على حد م
ر                            ا هو اآث ى اطار دستوري يلحظ م يلة ناجحة للخروج من الحرب بارضاء المتحاربين ال من وس
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ان للتنصل من المجتمع         .  لم يكن تحليل سالمة، آما فهمه بعض الحضور، خطاب استقالة           وال هو بي
راع    دعي اخت وق ت ن ف ورة م ى ث وة ال ف، وال دع ضمير المثق وزير او ارضاء ل دًا لل سياسي، تحيي ال

وطني            . مجتمع جديد قسرياً   ان ال ة في البني امن الضعف الهائل ر لمك ه مجرد وصف مري ان   .ان و آ  ول
  اصًال، ال حاجة الى ان يكون المرء. ، لما قالت غير ذلك)الدولة، وليس السلطة(للدولة ان تحكي 
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شعر فداحة الوضع        النظرة   . وزيرًا حتى يست دو             " من الخارج   "ف دما يب ساوة، عن ل ق ًا اق د دروس ال تفي
ستقيل               دما ي اذا    الشغل الشاغل الطراف السلطة الوقوف آل عند مصلحته الخاصة، وعن ون، ف المواطن

  .ال الخيارات، وقِبلوا سلفًا حكم القدر" الخدمات"دعوا الى انتخاب، انشغلوا في رصد 
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