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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

وجدانية  "حالة  بأنها  الالمباالة  ُتعرَّف  النفس،  علم  يف 
عن  الشخص  تبعد  انها  مظاهرها  اسوأ  ومن  سلوكية... 
التفكري يف النتائج واالهداف التي قد يحصدها". فهي تصيب 
الشخص نفسه، وقد ال تكون لها انعكاسات مبارشة وسلبية 
يف  "الالمباالة"  تتحول  فعندما  الخطورة،  اما  االخرين.  عىل 
مفهومها الفردي اىل "المباالة مقصودة" يف مفهومها العام، 
ويف اشكال مامرساتها ان عىل املستوى العمودي اي السيايس 
واالقتصادي واالجتامعي، او عىل املستوى االفقي اي التعاطي 

بني الدول او بني االفرقاء داخل الكيان نفسه. 
الحرب  العقائد،  واوهام  التاريخ  "ضغوط  كتاب  يف  جاء 
االيرانية العراقية 1980-1988"، للباحث العراقي الدكتور 
الواليات  ظلت  وقد   ..." ييل:  ما  الحديثي،  سبتي  عيل 
املتحدة االمريكية لسنوات طويلة متارس سياسة الالمباالة 
الناقالت  حرب  اندلعت  ان  اىل  واملربمجة،  املقصودة 

الشهرية يف املمر الحيوي لنفط الخليج...".
كام جاء عىل لسان رئيس الجمهورية العامد ميشال عون 
الثاين 2014، ما حرفيته:  كانون  اىل 28  تعود  تغريدة  يف 
الديكتاتورية  نحو  النازعة  املقصودة واملزاجية  "الالمباالة 
بغية السيطرة عىل الرشيك يف الوطن، تجعل من واجبنا 

رفض هذا السلوك ومجابهته".
من يتابع الخط البياين لالحداث املرتاكمة منذ 17 ترشين 
االول املايض، يتلمس "المباالة مقصودة" بازاء ما ميكن ان 
عميم.  خراب  نحو  جميعا  واللبنانيون  لبنان  اليه  يذهب 
والفوضوية  والعبثية  املغامرة  حجم  ان  ذلك،  من  االسوأ 
يعيد اىل االذهان مقوالت سادت يف القرن املايض وفجرت 
البلد بالجميع وعليهم، وكلفت الدولة امثانا باهظة، ليسود 
بعده اعتقاد بأن اللبنانيني لن يعودوا اىل استسهال ركوب 
املغامرات واستدعاء الخارج او مالقاته عىل حساب امانهم 
يقول  ويحصل  حصل  ما  لكن  وازدهارهم.  واستقرارهم 
عكس ذلك متاما، جراء سيادة الفوىض ولغة الرفض حتى 
الوضع  الخروج من  كيفية  للتبرص يف  التعاون،  او  للحوار 
مأساة  اضحى  ألنه  "ازمة"،  كونه  يتجاوز  الذي  الراهن 

وطنية جامعة تطاول كل اللبنانيني حكاما ومحكومني.
ودويل.  داخيل  اىل شقني:  تتفّرع  املقصودة"  "الالمباالة 
ترتدد  صارت  واحدة  مقولة  عند  االخر  يالقي  كالهام 

او  قصد  عن  الهيكل"  "فليسقط  ومفادها  تام  بوضوح 
"العنف  نوع  من  مرعبة  مقوالت  ترداد  كيدية.  عن 
متاماً  يعرف  الكالم  هذا  يطلق  من  ان  علام  الثوري"، 

كارثية هذه الجملة.
"الالمباالة  حول  املراقب  يستوقف  ما  اول  داخليا، 
املقصودة"، اسئلة هي اقرب اىل االستعصاء الذهني، مثل: 
السلطة  ادعاء  املسؤول؟  الحوار  مينع  الذي  ما   •
ليس  وكام  االحتجاجية،  املوجات  متثيلهم  واملنتفضني 
للسلطة ان تزعم رشعية مطلقة، كذلك ليس للمحتجني 

ان يزعموا رشعية حرصية. 
كلها  املجتمعية  البنى  تصدع  ظل  يف  البديل  اين   •

وانقسامها عىل ذواتها وضد بعضها البعض؟ 
يسكنون  ممن  الفقراء  متثيل  يدعي  ان  للبعض  كيف   •

احزمة البؤس عىل كامل الجغرافيا اللبنانية؟
الذي  املقصودة"  "الالمباالة  من  الدويل  الشطر  مشهد 
الدويل  املجتمع  صمت  يف  يتمثل  الداخيل،  نظريه  يالقي 
طويال مام خلفته املشاريع والخطط منذ عام 1948 حتى 
حرب متوز عام 2006. كام تعميته عن االرهاب التكفريي 
عام  الضنية  جرود  يف  لبنان  رضب  من  اول  رضب  الذي 
2000 واستمر اىل ماض قريب جدا حيث كان يسعى اىل 
استهداف احدى السفارات الدولية. وقد حارصت الحروب 
املنطقة، ولبنان جزء منها، وكان من نتائجها نزوح سوري 

فاق قدرات البلد املالية واالقتصادية والدميوغرافية. 
تحّول البلد اىل منصة كباش بني دول متصارعة فيه وعليه، 
وبني قوى داخلية ال تجتمع للتفتيش عن الحلول قبل ان 

تسقط الدولة ال سمح الله. 
الحل عند كل اللبنانيني مجتمعني، سلطة ومعارضة، فقراء 
الالمباالة  استمرت  حال  يف  ومستقلني.  محازبني  واثرياء، 
فهذا  يعقوب،  نفس  يف  لغايات  البعض  عند  املقصودة 

يعني السري طوعا اىل املجهول الذي لن يوفر احدا.

الالمباالة... مقصودة؟


