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مهاترات لبنانية - لبنانية
يف زمن مىض كانت السياسة حرفة يبارشها َمن يعرف 
ويدرك باليقني والعقل  خطورة ما يفعل. لكن هذا زمن 
ال  التي  واملهاترات  املغامرات  كمية  مع  وانقىض  مىض 
للوطن والوطنية اي معنى عميق وصادق. اآلن  تقيم 
االمور تنحو منحى كارثيا، ال يشء يف االفق ييش بخري 
لبنان  لبناء  الحال، وتكون السياسة علام  تستقيم معه 
ان  اثبتت يف خالصتها  مناكفات،  فاته جراء  ما  يعوض 
تحول  مع  والخراب،  الفوىض  اال  الدولة  من  بديل  ال 
املواطن اىل واحد يف رسب. وهذا يرسي عىل الجميع وال 
التصدعات  زيادة  انخرطوا وينخرطون يف  يستثني من 

والشقوق يف الحالة السياسية اللبنانية.
مسوغ الكالم املتقدم ليس مقصورا عىل حالة بعينها او 
واقعة يف ذاتها. فالغالب من اللبنانيني يبدي استسهاال 
فظا للتوجه نحو لغة الحرب، ال بل حتى الحرب نفسها، 
من خالل نبش القبور والعودة اىل ايام الحرب املشؤومة 
القتىل واملعّوقني واملفقودين  التي خلفت مئات آالف 
واملخطوفني، عدا الدمار االقتصادي واملايل واالجتامعي 
املشتبكني  ان  البالغ  القلق  اىل  يدعو  وما  والبيئي. 
واملتشابكني غالبيتهم مل يعرفوا عن الحرب اال اسمها ما 
اهلهم وعنهم رسديات مبترسة  بأنهم اخذوا من  ييش 
وقائع  انها  عىل  وتقدمها  موهومة"،  "بطوالت  تخلط 

اهلية قاتلة ومقيتة مل تحمل اال البغضاء والكراهية.
"الجيوش  يسمى  ما  يف  املنخرطني  اولئك  ُيتابع  َمن 
االلكرتونية " يصاب باشمئزاز وتقزز من حجم السباب 
يغامرون  الذين  املوتورين  ويخاف من حجم  والشتم. 
اىل  بتغريداتهم  مستندين  ومستقبله،  البلد  بحارض 
كانت  كلها  اهلية  تواريخ  من  مستمدة  كليشيهات 
التي  النريان  فال  واالخوة.  واالهل  الذات  بدماء  ملوثة 
تلف لبنان عند حدوده الرشقية والشاملية مع سوريا، 
العدو  عرب  الجنوب  من  القادمة  التهديدات  سيل  وال 
االرسائييل يف فلسطني املحتلة وتهدد السيادة والرثوات 
النفطية، جعلت هؤالء يرتدعون للحظة، بل عىل العكس 
فهم يقدمون غرائزهم املذهبية والطائفية واملناطقية 
وحقوقه.  وحرياته  "املواطن"  تكفل  التي  الدولة  عىل 
واالزدهار  باالستقرار  للتضحية  مستعدون  جميعهم 

او ذاك. الزعيم  التغريد لهذا   والسلم االهيل من اجل 
واىل ما يدور عىل املرسح السيايس اللبناين من تجاذبات 
بكل  وجودية  ازمة  هناك  سيايس،  ونكد  وانقسامات 
االزمة  أال وهي  البلد كله،  للكلمة من معنى تلف  ما 
االقتصادية واملالية، فحتى هذه ال تلقى اهتامما جديا 
ومسؤوال، اللهم اال من باب العراضات االعالمية وعرب 
السجاالت  تغذي  التي  االجتامعي  التواصل  وسائل 
االزمة  ان  املتابع  ليخال  حتى  املتبادلة،  واالحقاد 
ما، ووقع  ليل من دولة  اللبنانية دبرت يف  االقتصادية 
ضحيتها نهارا املسؤولون اللبنانيون واتباعهم الهاتفون 
الوطن  حياة  من  اهم  تبقى  التي  الزعيم  بحياة  دوما 

واملواطن.
اللبنانيون، مل تعد طريقه تفيض اىل  ما مييض به وفيه 
الهاوية، بل اىل املوت املحتم لوطن وشعب ال يريدون، 
وعن وعي، الوقوف امام مسؤولياتهم الوطنية للحفاظ 
قوية  دولة  لتكون  تطويرها  اىل  والسعي  دولتهم  عىل 
كالجامعات  شعب  التاريخ  يف  يوجد  ومل  بقوانينها. 
املكونة للبنان لجهة معاداة انفسهم ومصالحهم.  فهذه 
لُتحاِسب وُتسائل  االنتخابات ال  اىل  الجامعات تذهب 
من انتهك حقوقها ومكتسباتها، امنا متيض إىل مامرسة 
حقها الدستوري والقانوين لتثبيت موقع هذا الزعيم يف 

مواجهة ذاك. 
ينطبق عىل اللبنانيني وعالقتهم بوطنهم ما ينطبق عىل 
ليس  الشجرة  يؤمل  فام  والفأس،  الشجرة  بني  العالقة 
الفأس، امنا ما يؤملها حقاً هو ان عصا الفأس من جذع 
الشجرة. وما ينزل بلبنان امنا ُينزله ابناؤه، فال َيتَذّرعّن 
احد بعد اآلن مبؤامرة من هنا او خطط من هناك طاملا 
هناك لبنانيون يستسهلون حربا مل تبِق عىل يشء يف ما 
مىض، علام انه يقال لنا بأن سادة الحرب سابقا وسادة 

السياسة حاليا قد تصارحوا وتصالحوا.


