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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

اإلنتحار اللبناني
يرص اللبنانيون عىل رفض التعلم من تجاربهم العديدة 
والكثيفة. ويرصون ايضا عىل امليض يف مسالك التهلكة 
الغث  بني  ليميزوا  يراجعونها  كأنها نصوص مقدسة ال 
والسمني منها. كل من يأخذ مسافة من املشهد اللبناين 
تجربة  من  ينتقلون  اللبنانيني  ان  الحقيقة  بعني  يرى 
امنلة عن  قيد  يزيحوا  ان  اخرى، ومن دون  اىل  انتحار 
تتقدم  اذ  واملناطقية،  واملذهبية  الطائفية  مغامراتهم 
قناعتهم  زالوا عىل  املواطنة، وما  العصبيات عىل  هذه 

بأن الهويات الطائفية هي الضامن وليست الدولة.
حتى اللحظة، ما من ازمة دستورية او سياسية وحتى 
امنية، اال وكان لها مقدماتها الحسية وامللموسة. وكل 
ما نزل بالبلد قبل الحرب االهلية العبثية، وبعد اقرار 
اتفاق الطائف، اال وكانت وقائعه الدامغة تنشأ وتنهض 
او  الطائفة  عىل  فقط  الشاخصة  اللبنانيني  اعني  امام 
اللبنانيني  ان  وطاملا  اآلمن.  امللجأ  بوصفهام  املذهب 
يكون  ان  مينع  يشء  من  فام  ذاتها،  رسدياتهم  عىل 
لهذه النكبات مثيالتها يف املستقبل، ويف سائر املناطق 
بعناوين  غيتوهات  اىل  اقرب  صارت  التي  اللبنانية 
مذهبية وطائفية. ودامئا املشهد عينه: اراقة دماء، قطع 
طرقات، الدفع باملوتورين اىل الساحات والطرقات التي 

تتحول اىل ميادين حرب وجبهات متقابلة. 
اطار  يف  اال  حاليا  يجري  وما  ماضيا،  جرى  ما  ُيقرأ  ال 
العنف  لتوسل  اللبنانيني  من  غلبة  لدى  العارم  امليل 
االفق.  واملعدومة  املتخلفة  العصبيات  ولشد  للتحشيد 
ودامئا يكون هذا العنف مدفوعا ومشحونا بـ"جاذبية 
األهداف واملصالح " التي يرومها هذا السيايس او ذاك. 
املريع يف هذا السياق ان استخدام العنف، عىل ما سببه 
من ويالت ومآس عىل البلد واهله، وذاق مرّه االقربون 
ال  وتوسله.  استخدامه  عن  احداً  يردع  مل  واالبعدون، 
يأيت بشكل  استعراضه  فإن  ذلك،  العكس من  بل عىل 
تدريجي ومتصاعد، ليعّب عن استعداد من يستخدمه 

للذهاب اىل حد تفجري البلد. 
ان من يجعل من  االكرث مدعاة لالستغراب واملفاجأة، 
والكيديات  والتجاذبات  السيايس  للنكد  مرسحا  لبنان 
عىل  مؤمتنون  انهم  يفرتض  الذين  هم  واالنقسامات، 

وضامن  االنسان  وحامية  واالزدهار  الوطني  السلم 
حريته وحقوقه. وظيفتهم ودورهم االساس يف الحاالت 
نحو  وشعبهم  وطنهم  نقل  عىل  العمل  الطبيعية، 
االفضل، فكيف اذا كانت الحال عىل ما هو عليه البلد 
حاليا، خصوصا االزمة البنيوية التي نعيشها منذ اشهر، 
ايجاد  اىل  اخالص،  وبكل  والحكومة  العهد  ويسعى 
للخروج  افق مريئ  بالرغم من عدم وجود  لها  الحلول 
عىل  املبنية  الحالية  السياسية  املامرسة  بقيت  اذا  منه 

املصالح الشخصية واملهاترات الكيدية.
ال ُيبأ مام يجري كل من يتحصن بطائفته بإزاء االستقرار 
االحتدام  اهواء  معلقا عىل  يبقى  الذي  العام  الوطني 
ازمات  معالجات  بأشواط عىل  تقدم  والذي  الطائفي، 
واالنكامش  والنفايات  والالجئني  والنازحني  البطالة 
ان  دون  ومن  والعباد،  البالد  يخنق  الذي  االقتصادي 
السيايس. فهم بسياساتهم  يرف جفن صانعي املرسح 
نحو  وتصميم  تصور  سابق  عن  اللبنانيني  يدفعون 
طول  عىل  وممتدة  مامثلة  انتحارات  يشبه  انتحار 

التاريخ اللبناين. 
الحال عىل ما هي عليه، فإن املناشدات االخالقية التي 
تدعو اىل لجم هذه امليول العنفية متكنت والحمدلله، 
وطنيون  رجاالت  لها  عمل  وخرّية  حميدة  ومبساع 
اىل  االحتكام  اىل  والعودة  االمور  ضبط  من  مميزون، 
االساس  يف  املتصارعني  ألن  والقانون،  والدستور  الدولة 
خرجوا من اطار االحتكام اىل املصلحة الوطنية، واتجهوا 
كل  استحضار  فيها  مبا  ومذهبية،  طائفية  رسديات  اىل 
املايض الرهيب. حتى ليخال للبعض ان ما يفعله الغالب 
من السياسيني عندنا ال يأيت عفو الخاطر، بقدر ما هو 
يف  السيايس  النظام  البقاء  الجميع  بني  متبادل  سياق 
مربع العطب الطائفي، او الرهان عىل تطورات اقل ما 

يقال عنها انها تأخذ البلد اىل مكان ال يحمد عقباه.


