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ٌ
ماض ُقدُ ًما» الذي
كان إنج��ا ُز هذه المطبوعة في إطار البرنامج المعنون
«نهاي��ات كثيرة لنزاع ٍ
تن ّفذه أمم للتوثيق واألبحاث بدعم من السفارة السويسرية في بيروت؛ على أ َّنهَّ ،
فإن المسؤول َّي َة
ع ّما َتت ََض َّمنُه هذه المطبوعة َت َق ُعَ ،ح ْص ًرا ،على أمم للتَّوثيق واألبحاث.

ري��ض ال��ذي َبدأ ْت ُه أمم
في إط��ارِ ال َم
ش��روع ال َع ِ
ِ
للتّوثي��ق واألبحاث ِمن أ ّولِ انطال َق ِتها لنح ِو ْ
عش�� ِر
س��نواتٍ َخ َل ْت ،وال��ذي َت ْر َج َم ْت عن ُه ِس ْل ِس�� َل ٌة من
ش��اريع التوثيق ّيةِ وال َب ْحث ّي ِة وال َف ّن ّي ِة ،وبنا ًء على
ال َم
ِ
الح َظ ِة َّ
بأن َّأي نز ٍاع ( ُم َس ّل ٍح)« ،كبي ٍر»
الم َ
الم َ
الح َظ ِة ُ
ُ

أ ْم «صغي�� ٍر»َ ،ي ْح ِم ُ
��ل في ط ّيات��هِ ُم َقدِّماتِ إنهائه،
ولو اال ْفتراض ّي َة منهاْ ،
«السالم
كانت هذه المبادر ُةّ :
اعات َ
عليكم ــ نز ُ
لبنان في ُمحاوالتِ إ ْنها ِئها» ،التي
بدعم ِمن السفارة السويسرية.
َت ْض َط ِل ُع بها أمم ٍ
َش ْ
��أ َن ُمب��ادراتٍ ُأخرى َت َص��دّت لها أم��م للتّوثيق
َ
التوثيقي/
العمل
واألبحاثَ ،تج َم ُع ه��ذه المبادر ُة
َّ

ِّقاش ،ال س ّيما
وسيع دائر ِة الن ِ
البحثي إلى َّ
َّ
الس ْعي إلى َت ِ
اللبناني ،في َمصا ِئ ِر هذا
ّ
وسل ًما ،وفي
ال َب َل ِد حر ًبا ِ

عالقةِ مك ّونات��هِ َب ْع ِضها

الماد ُة التوثيق َّي ُة ُ
ذات الصلة بهذا
ويمها،
البرنامج ،والتي يتواصل َت ْي ُ
متوف��رة عل��ى قاع��دة البيانات:
www.memoryatwork.org

عالقات ُل َ
القريب
بن��ان ِب ِجوا َر ْيه
ِب َب ْعضٍ ،كما ف��ي
ِ
ِ
والبعي ِد ،ماض ًيا وحاض ًرا ،ومستقبلاً ّ
بالطبع...

«الس�لام عليكم ــ
ورغم َّأن ُعنوان هذِه ُ
المبادر ِةّ ،
نزاعات لبنانَ في محاوالتِ إ ْنها ِئها» ،قد َي ْبدو ُم ِحلاً

بأس
االس�� ِتفاض ِة في َبيانِ ال َق ْص ِد ِمنْ ورا ِئها ،ال َ
من ْ
س��ياقات
الحظات التي َت َض ُعها في
الم
من
ِ
ِ
بع��ض ُ
ِ
ال َي ْو ِم وهمو ِمه.
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«ح ْر ِب
دالع َ
أو بال ّذكرى الثالثين على ا ْن ِ
المخ ّيمات» ،أو بال ّذكرى الثالثينَ على
ُ

ِبكثي ٍر ِمنَ الال ُمباال ِة ْاح َ
تفل اللبنان ّي َ
ون
ات عا َم ِ 2015ب ِذكرى مرو ِر
واللبنان ّي ِ
اليوم
ّمام والكمالِ على ِ
أربعينَ عا ًما بالت ِ
الندالع
الصد َُف أن ُي َؤ َّر َخ ب ِه
الذي شا َءت ُّ
ِ
«الحرب األهل َّي ِة» 13 :نيسان .1975
ِ

 1من نافِلِ ال َق ْولِ َّأن لِدخولِ  13نيسان إلى ال ّرزنامة اللبنان ّية،
ً
وتاريخا ِب َر ْس ِم ْأن
ولت ََح ُّولِهِ إلى «عيد» ،سير ًة ِب َر ْس ِم أن ُتروى
ماج َريا ِ
ت نيسان
ُي َؤ َّرخ ...في ما يعنينا هَ هُناِ ،م ّما َي ْس َت ْو ِق ُف ِمنْ َ
 ،2015و ُي َخ ِّب ُر عن ْأحوالِ
«قال األ ْزهري :والعيدُ ِع ْن َد
لبنان واللبناني ّينَ  ،ما َ
َ
كان ِمنْ ال َع َر ِب ال َو ْق ُت الذي َي ُعو ُد
فيه ال َف َر ُح والحزن»؛ لسان
ِسجالٍ َمدا ُر ُه على وَجاهَ ِة
العرب.
االح ِتفالِ بال ِّذكرى ال ِم َئ ِو َّيةِ
ْ
على ال ِم ْح َنةِ األ ْرمن ّية .فإ ْذ أ ْع َلنَ وزي ُر التربيةِ َنها َر الجمعة
واس ًعا
 24نيسان ع ُْط َل ًة للمدارس« ،أثا َر [إ ْعالن ُه هذا] ا ْع ِتر ًاضا ِ
[السنية]» .وعلى ال ّرغم من «التأييد»
في األ ْوساطِ اإلسالم ّية ّ
ظي به قرا ُر الوزي ِر من ِق َبلِ َم ْج ِل ِس الوزراءَّ ،
فإن هذا
الذي َح َ
التأيي َد لَ ْم َي ُحل دون ْأن َت ْر َت ِف َع ْأص ٌ
وات ُمطالِ َب ٌة « ِب َح ْص ِر القرا ِر
الخاصةِ التي َت ْر َغ ُب بذلك دون ال َّت َع ُّر ِض للمدا ِر ِس
بالمدا ِر ِس َّ
[السنية] والمدارس ال َّرسم ّية التي َت ْج َم ُع في صفو ِفها
اإلسالم َّية ّ
ٌ
أصوات أخرى
ئات ُم ْخ َت ِل َفة» ،ودون ْأن َت ْعلو
َتال ِم َذ ٌة من ِف ٍ
بإحياءِ ذِكرى َمقا ِتلَ أخرى«( ،صبرا وشاتيال ،والبوسنة،
ُمطالب ًة ْ
وكوسوفو ،وبورما ،)»...أو َ
ٌ
أصوات َت ْع َت ِب ُر َّأن في
دون ْأن َت ْر َت ِف َع
إحياءِ ِم َئ ِو َّيةِ ال ِم ْح َنةِ األرمن ّية «إثار ٌة للنعرات والفتن»؛ (أنظر
عدد النهار الصادر في  22نيسان  ،2015وعدد األخبار الصادر
في اليوم التالي  23نيسان .)2015
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ُ
والحال َّأن هذه ال ّذكرى لَ ْي َست ال ّذكرى
(ال َع ْشر َّي َة أو َ
الخ ْمس َّي َة) ال َوحيد َة التي
َع َم َر بها  ،2015و َم َّر ِبها اللبنان ّي َ
ون ُمرو َر
الكر ِام ،أو ما ُي ْش ِب ُه أن َ
يكون ُمرو َر كرام.
َف َلقد أ ْم َك َن ُهم ،لَ ْو شاؤوا ،أو أق ّله لو
ُ
البعض منهم ،أن َيحتفلوا بال ّذكرى
شا َء
إعدام
الثالثمائ ِة بعد ال َّثمانينَ على
ِ
الج ِّد
األمي ِر فخر الدين
المعني الثانيّ ،
ّ
األعلى ،في ُع ْرف ال َب ْع ِض ِمنَ اللبنان ّيينَ ،
لـ«الكيان اللبناني» ( 13نيسان ،)1635
ِ
7

حيح َّأن هذه المحاول َة لم َت ُب ْؤ بال َف َش ِل
َص ٌ
روب
َف َقط ـــ بشهاد ِة ما تالها ِمنْ ُح ٍ

الثالثي» ( ،)1985أو بال ّذكرى
«اال ّتفاق
ِّ
الخامس ِة والعشرينَ على ا ّتفاق الطائف

حاوالت لـ«إنها ِء
و ِب َشها َد ِة ما َتالها ِمنْ ُم
ٍ
َ
حيح ً
البعض يؤ ِّر ُخ
أيضا َّأن
الحرب»َ ،
وص ٌ
ِ

( )1990الذي ُيج ِمع اللبنان ّي َ
ون ،مع
كل خالفاتهم ،على َّأن ُم َ
ّ
عظ َم بنو ِد ِه

السوري
بهذه المحاول ِة لِبداي ِة «الوجود» ّ

اإلصالح َّيةِ ما تز ُال حب ًرا على ورق ـــ أو
مت ،قليلاً
المناسبات ا ّلتي َح َك ْ
ِسواها من
ِ
تاريخ هذا ال َب َلد.
أو كثي ًرا ،على ِ

عي
واألمني
العسكري
ّ
والسياسي ال َم ْر ّ
ّ
ّ
عرب ًّيا ودول ًّيا في لبنان ــ وهو «الوجود»
الذي لم ينت ِه رسم ًّيا إلاّ عام  2005ـــ
صحيح ً
الس َن ُة
ولكن
ٌ
أيضا َّأن  1976هي َّ
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باب التي أدّت
ِ
بصرف الن ََّظ ِر عن ْ
األس ِ
باللبنان ّيينَ إلى هذه الالمباال ِة بال ِّذكرى

الس َن َت ْين»!
التي «انتهت» فيها
ُ
«حرب َّ

«الحرب» ،ــ
اندالع
األربعينَ على
ِ
ِ

3

النموذج
َ 2ن ُخ ُّص «حرب المخ َّيمات» بال ِّذ ْك ِر أل َّنها ،لر َّبما،
ُ
روب التي َش ِهدَها ُ
لبنان
الصن ِْف ِمنَ ُ
األ ْب َل ُغ على هذا ِّ
الح ِ
والتي ُتريدُ «االستقا َم ُة السياس َّية» ألاّ ُي َذ َّك َر ِبها و ِب ُمالبساتِ
إنها ِئها .على أ َّن ُه َّ
وج َب «االستقا َمة السياس َّية» إ ّيا ُه
فإن ُم ِ
الم أ ْي ًضا
ال َي ْسري على
الحروب َف َقط بل على ا ِّت ِ
فاقات َّ
ِ
الس ِ
ثال ال ِم ُ
وال ِم ُ
ثال على ذلك «اال ِّتفاق الثالثي»َ .ف َح ْس ُب ال َم ْرءِ
ْأن ُيطالِ َع َن َّص َ
ذلك اال ِّتفاقِ الذي َو َّق َعهُ ،في دمشق ،ثال َث ٌة
ِمنْ أعْيانِ َ
لبنانُ ( ،ق ِت َل أحدُ هُ م عا َم  2002با ْنفجا ِر س ّيار ٍة
ُم َف َّخ َخة) ،ــ نقولَ ،ح ْس ُب ال َم ْر ِء ْأن ُيطالِ َع َن َّص َ
ذلك اال ِّتفاقِ
لِ َي َت َب َّينَ أ َّن ُه ِمن ا ِّتفاق ّ
الطائف في َم َحلِ «ال ِبشا َرة» .ولكنْ
ُ
حيث َي ْن َع ِقدُ ما ُي ْش ِب ُه اإلجماعَ على َح ْذ ِ
ف «ال ُّثالثي» من
سيرة «العائل ِة اللبنان َّية» ،يتراد َُف ال َّثنا ُء على ّ
«الطائف»

باب قد ال يخلو ال َّت ْد ُ
قيق فيها
وهي ْأس ٌ
فإن ال ُمباال َتهم ِت َ
من فائدة ــ ّ
لك قا ِب ٌلة
لالستدراك ولو بعد عام.
ِ
الحرب،
دالع
ِ
فالعا ُم التّالي على ا ْن ِ
َ ،1976ش ِه َد أ َّو َل ُمحاول ٍة جدير ٍة ْ
بأن
وص َف بـ«الجد َّية» لـ«إنها ِء» تلك
ُت َ
وإن َي ْستولي الن ُ
«الحرب»؛ ْ
ّسيان ،وهو
ِ
ِن ْس ٌ
هوم لل َو ْه َل ِة األولى ،على هذه
يان َم ْف ٌ

حتّى مع ْإخفا ِقه في التّأسيس لـ«سالم ُم ْستدام».

المحاولةَّ ،
فإن َح ّقها ِمنَ ال ِّذك ِر و ِمنَ
ُ

االخ ِتالفِ في َت ْ
َ 3ر ْغ َم ْ
السوري في
شخ ِ
يص َمر ِاحلِ ال َّتد ُّّخلِ ّ
َ
لبنانَ ،غ َل َبت اإلحال ُة إلى هذا ال َّتد َُّخلِ بـ«الوجود» َد ْف ًعا
للت َّْس ِو َي ِة َب ْي َن ُه و َب ْينَ «االحتاللِ اإلسرائيلي»َّ .
الصفح َة
ولعل َّ
الصا ِد ِر في  25نيسان ُ 2005ت َع ِّب ُر
األولى من َع َددِ النّهار ّ

االستذكا ِرَّ ،
حاوالت أخرى ،ال
وحق ُم
ٍ
يتد ّنى عن حقِّ «الحرب» في ذلك.
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َ
فاق أن َي ْظ َه َر
للبنان ِمنْ وراءِ هذا اال ّت ِ
َلم ُس سبي َل ُه إلى
عليها :صور ِة بلدٍ يت َّ
الم» ِمنْ بع ِد أن َ
«الحرب»
وضعت
ُ
ّ
«الس ِ
(الداخل ّي ُة) التي مزّقت ُهً ،
(أرضا وشع ًبا
ومؤسسات ،)...أوزا َرها.
ودول ًة
ّ

الس َن َت ْين» ولم تنت ِه
انتهت
ُ
«حرب َّ

ُ
حاوالت
لم تنت ِه ُم
ُ
«الحرب» ،و َم َعها ْ
إنهائهاَ .
اإلسرائيلي عام
االجتياح
فكان
ُ
ُّ
حاولة ٌ
 ،1982وكانت ُم ٌ
فاش ٌلة
ثانية ِ
لـ«إنها ِء الحرب»ُ ،ث َّم كانت ُم ٌ
حاولة

ٌ
ٌ
فاشلة ً
فاق
ثالثة،
أيضا ،مع «اال ّت ِ
ثم َ
كان الطائف و«أنهى»
ال ُثالثي»َّ ،

وهذا ما كان ،أو ما شاعَ االنطباعُ أنه
كائنٌ  ،و َر َعت «الوصاي ُة السور ّي ُة»
التَّسا ُكنَ الود َّّي بين مشرو َع ِّي

الح ْر َب ،أو ُق ْل أ ْنهاها ،ود ََّشنَ  ،في ِّ
ظل
َ

السوري نفسه الذي َجدَّ دَ،
«الوجود» ّ
في ّ
ظل ظروف إقليمي ٍة ودول ّي ٍة سا ِن َحةٍ،

«المقاومةِ» و«إعادةِ اإلعمار» .4ودام
هذا التَّسا ُكنُ  ،ودا َم ذلك االنطباعُ حتى

َ
أوراق اعتماده اللبنانية مرحل ًة جديدة:
مرحل َة ّ
الشراك ِة بينَ «إعاد ِة اإلعمار»

عام  2005عندما
ذلك اليوم من أ ّيام ِ
ٌ
َ
عمالق أودى ،في
بيروت انفجا ٌر
هَ َّز
ِعدا ِد َمنْ أودى ِبهم ،ب َرسو ِل «إعاد ِة
اإلعمار»َ ،و َولَ َج ُ
السا َع َة التي نحنُ
لبنان ّ

و«المقاومة».
الطائف ،بالمعنى
وعلى َّأن إنفا َذ
ِ
فرض ِه
الحرفي للكلمة ،أي على معنى ِ
ّ
واقع» ،اقتضى عملاً عسكر ًيا،
كـ«أم ٍر ٍ

التباس هذه اإلحالة .ففي حين ُيطالِ ُع
أصد ََق َتعبي ٍر عن
ْ
ِ
«الساعات
َع َد ُد النهار ذاك ق ّرا َء ُه بعنوانٍ
ٍ
عريض َن ُّصهّ :
المقبلة ُتنْهي  30سنة من الوجود السوري»ُ ،ي َع ْن ِو ُن غسان
تويني افتتاحيته بـ«في اليوم األ ّول ِمنَ "الجالء"».

وعلى َّأن المرحل َة التي ّ
دشنها الطا ِئ ُف
لم َت ُ
خل من اضطراباتٍ داخل ّية ،وال من

 4لم َي ْكن باأل َم ِر ال َيسي ِر على اللبنان ّيينَ أن َي ِصفوا َسنواتِ
«الوجو ِد» السوري التي امت َّدت من ا ّتفاق ّ
الطا ِئف إلى

اف،
حروبٍ «خارج ّيةٍ» ،ال ُب َد من االعتر ِ
بأن َ
َّسليمَّ ،
ابات
تلك االضطر ِ
و ِمنْ الت ِ

َ
حيلون ،ال َي ْو َم ،إلى هذهِ
ا ْنسحاب نيسان  .2005وإذ ُي
ت َت ْح َت ُم َس َّمى «ال ِوصاية» ،فاأل ْر َج ُح أ َّنهُم َي َ
السنوا ِ
دينون
َّ
االج ِتها ِد ال ُّلغوي (الذي ُي ْب ِر ُئهُم ِمنَ المسؤول ّي ِة َع ّما
ِبهذا ْ
َش ِه َد ْته َ
ُ
السنوات) إلى وليد جنبالط الذي كان البا ِدى ُء
تلك
باست ْعماله َ
خالل ُمقابلة ُم َت ْل َفزَة؛ (النهار 27 ،نيسان .)2005
ْ

فلح ،إلى ح ٍّد بعي ٍد،
وتلك
َ
الحروب لم ُت ْ
الصور ِة التي ُأري َد
قاص من ّ
في اال ْن ِت ِ
9

وهي ٌ
ساعةْ ،
نقض دقائقها
وإن لم َت ِ
فيهاَ ،
بعدُ  ،ا ْنج َذ َب ُ
لبنان خاللَها ،م ّراتٍ ومراتٍ،

ُ
الم َر ِّجحاتِ
بيت القصيدِ أن ُ
«الخارج ّي َة»َ ،مهما َب َل َغ ْت ِمنَ التأثي ِر
سل ًبا أو إيجا ًبا( ،سل ًبا َحدَّ الت ََّس ُّب ِب
النزاعات الداخلي ِة ،وإيجا ًبا
بانفجا ِر
ِ
َحدَّ الت َُّم ُّك ِن منْ احتواءِ هذه النزاعات)،

الع ْنفِ َد َع ْت في إحدى
إلى تجا ِر َب من ُ
لحظا ِتها ال ُقصوى إلى ُّ
الم ْصلحينَ
تدخ ِل ُ
اف النز ِاع ،وإلى عقدِ مؤتم ِر
بين أطر ِ
وطني برعاي ٍة إقليم ّي ٍة ودول ّيةٍ؛
حوا ٍر
ٍّ

إ ّنما تبني على ُم ْفرداتٍ َم َحل َّيةٍ؛
ُ
والحال أن للبنان ّيينَ في َع َد ٍد منَ
َ
تاريخ ُه ْم ِمنْ َق ْب ِل
الم ْفرداتِ التي َت ْع ُب ُر
ُ
أن ْاس َت َقلَّ َب َلدُ هُ م إلى َي ْو ِمنا الحاض ِر،

(مؤتمر الدَّ وحة.)2008 ،
•

العروبة ،ال َعالق ِة بسوريا،)...
(الطائف ّيةُ ،
شاه ًدا على ما َت َقدَّ م ،وشاه ًدا على َّأن
ِ
قاس َف َق ْط بما َي ُم َّر
«إنها َء
الحرب» ال ُي ُ
ِ

ال َت ْعدُ ال َم َح ّط ُ
ات المذكور ُة أعال ُه أن
َ
تكون األ ْب َر َز بين محاوالتٍ كثيرةٍ ُبذلت
لـ«إنهاءِ الحربِ» ،على َّأن الجا ِم َع
ٌ
حاوالت َن َش َط ْت في
وهي ُم
بينها ــ ِ

َرات ُسباتٍ
ب ِه َب َلدٌ ِمنَ ال ُب ْل ِ
دان ِمنْ َفت ِ
لألعمال العسكر ّيةِ يكا ُد أن ُي ْش ِب ُه
«السالم»َ ،ب ْل ِبما َيت ََط َّو ُر ُه الن ُ
ِّقاش في
ّ
المفردات ـــ ال ِس ّيما الخال ِف َّي َة
هذه
ِ

ٌ
ٌ
وبعيدة،
قريبة
جاحها ُد َو ٌل
ِ
سبيل إ ْن ِ
ٌ
ٌ
المحاوالت
وصغيرة ــ و َب ْينَ ُك ِّل
كبيرة
ِ
األخرى ،بما فيها المحل َّي َة منها التي

ِمنها .وللبنان ّيينَ ً
أيضا ،في استمرا ِر
فردات
الم
ِ
المفرد ِة أو ِتلكَ من ُ
هذه ُ
جالي ،أو ُخروجها ِمن ُه،
في التَّداولِ ِّ
الس ّ

ُ
النسيان ْأن يطويها ،ـــ نقول :على
يكا ُد
َّأن الجا ِم َع بينها ّأن هذه كما تلك ،لَ ْم
َت ْم ِلكْ ،كائنًا َمنْ َ
كان ُرعا ُتها ،أن َت ْق ِف َز
َ
الخالف َّيةِ ،أو المعدودةِ
فوق
المواضيع ِ
ِ

(سوا ًء على معنى «التّقا ُد ِم» ،أو على
معنى «ال َّت ْغييبِ» المقصودِ)ِّ ،
مؤش ٌر

ك إلاّ أن
ِخالف َّي ًة ،بين اللبنان ِّيينّ  ،ولم َت ْم ِل ْ
قترح لها ُحلولاً ( ،أو َتسوياتٍ مو ّقتة).
َت َ

َ
على ما يت َ
ختلفون
ّفقون عليه ،وما َي
في أ ْم ِر ِهِ ،عل ًما َّأن «اللبنان ّيينَ » ا ّلذين
10

ولَقدْ يبدو اليو َم ،مع تح ِّولِ «المنطقةِ»
ٌ
نزاعات
تتناس ُل في ِه
إلى ُح ْض ٍن دا ِفى ٍء َ

مع ليسوا هُ ُم هُ ُم
الج ُ
ُيحيلُ إليهم هذا َ
اللبناني ،بما فيهِ
على امتدادِ التّاريخ
ِّ
ُ
وح ْس ُب المرءِ
المعاص ُر ِمن ُهَ ،
الحديث ُ

شباب عداواتٍ
وحروب ،ويتجدَّ ُد فيه
ُ
ٌ

ْأن َي ُ
الممتدةِ ِمنْ
نظ َر مثلاً إلى ِ
الح ْق َبةِ ُ
 1975إلى يو ِمنا الحاض ِر ليتب َّين َّأن

وثاراتٍ و ُمفرداتٍ َ
كان الظنُّ ( ،أو ظنَّ
البعض في ِّ
ُ
ْ
شاخت إلى
األقل) ،أ ّنها
َغي ِر رجعةٍ ،ـــ لَ َقدْ َيبدو َّأن ِص َف َة

كانت ْ
أش َب َه بـ«األ ْبوابِ
محطا ِتها األ ْب َر َز ْ
العب ِمنَ
خرج ِمنْ َخ َل ِلها ٌ
الدّ ّوارةِ» ال َي ُ

االستثناءِ َ
تلك َس َق َط ْت َعن لبنان.
ُ
عما
ليس ببعي ٍد ّ
والحال َّأن ما يبدو َ
ُ
والحال َّأن اللبنان ّيينَ ،
هو كائنٌ ح ًقا،

العب أو
الالعبين إال لِ َي ِل َج إلى المشهدِ ٌ
َ
العبون آخرونُ ،يجدّ ُد منهم َمنْ ُيجدّ ُد

ونَ ،
مهما أنكروا وكابروا ،مدع ّو َ
شأن
كثي ٍر ِمنْ جيرا ِنهم ،في ِعدادِ ما هُ ُم
َمدْ ع ّو َ
استئناف الن ََّظ ِر في
ون إليه ،إلى
ِ

السجالِ  ،أو يتبنّى ُمفرداتٍ
في مفرداتِ ّ
ُ
ستأنف ّتأويلها وهكذا دواليك.
َتليد ًة و َي
•

السياسي الذي َيرعى حيا َت ُهم
النظام
ِّ
ِ
َ
سقوط
الوطن ّية .هو كذلك ،على َّأن

َم َضى على ُل َ
بنان حينٌ من الدَّ ه ِر،
قريب ،بدا فيهِ َّأن ما َيشهدُ ُه ِمنْ
ٌ

الص َف ِة ال َيمحو من ِس ِجلِّ َ
لبنان،
هذه ّ
وتاريخهِ ،ما َ
كان ِمنْ محاوالتٍ لِو ْق ِ
ف
ُحروبهِ وإنهاءِ ِنزاعاتهِ ،وال ُيط ِّف ُف من

ُمنازعا ٍ
ت «وجود ّي ٍة» بينّ ُمك ِّونا ِتهِ،
و ِمنْ حروبٍ حا ّرةٍ وباردةٍ ( ُتس ِّو ُل
المشارك َة فيها)،
لألقربين واأل ْب َعدين ُ

َقدْ ِر ما ُي ْمكنُ ْأن ُيستفا َد ِمنْ هذه
الفاشل َة ِمنها)،
المحاوالتِ ( ،ب َما فيها
ِ
ِ

استثنا ًء على قواعدِ «الطمأنينةِ»
األمني التي َت ُع ُّم
و«السبات»
السياس ّي ِة
ُّ
ِّ
«المنطق َة».

على ن ّيةِ َ
لبنان كما على ن ّيةِ سوا ُه ،من
ِع َب ٍر ودروس.
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