
 :ضجٌة يف بعلبك

 هل من حق املجتمع أن يدافع عن نفسه؟

                                                                           جعػر ادفوجر

 

 ..بوشؿه تعوػ

متلهبغ فؾتدخل ظـدمو , وـون أهؾه صوـي األؿالم وافصحوئف, فو ـون افػؽر مبسوط افقد

 حؼقؼًو بلن يثر بقـفم أـثر من 5/2/1994فؽون مو حدث ذم بعؾبك يوم افسبً - ,يدظوافداظي

ألن افؼضقي تتصل بام هو . تستحق أن تشغل األؾؽور واألؿالم وافصحف, موضوع فؾبحٌ وافتلمل

خيوضون ؾقه وحدهم , ودو ترـوا افؽالم بغر أهؾه. من صؿقم صمون ادجتؿع وكظم أمره وشقوشته

ـون جيى أن يبدأ أهل افؼوكون . ـل يديل ؾقه حسى مو تسّول فه كػسه ويؼوده هواه. مؼؿغ ومغربغ

حول افواؿعي وخؾػقوهتو من , وظذ مرأى ومسؿع من افـوصس, وافعؾوم االجتامظقي كؼوصًو ؾقام بقـفم

وبذفك يلخذ افػؽر واحلؼوئق االجتامظقي وافتؼيعقي دورهو افذي . توريخ ادـطؼي اخلوص ودمورهبو

ؾآن , وظذ ـل حول. تستحؼه ذم ؿقودة مذاهى افـوس ومواؿػفم من هذا احلدث افغـي بوفدالالت

 .ومو يزال هذا افواجى ؿوئاًم أداء. اآلوان مل يػً

 .ؾؾـراجع مسؾسل األحداث

ؾضاًل ظن جرحيغ مهو ضػل ثوفٌ . أم وضػالهو: يسؼط ؾقفو ثالثي ؿتذ, تؼع جريؿي مفوفي -1

ويعسف اظساؾًو . ويؾؼى افؼبض ظذ افؼوتل ذم حوفي تشبه افتؾبس بوجلريؿي. وخودم ادـزل

 .ومل ُتعرف األشبوب احلؼقؼقي وراء اجلريؿي. ـومالً 

أن وجدت ثالث ظوئالت ـزى كػسفو متورضي ذم كزاع مل يؽن هلو , أول تداظقوت اجلريؿي -2

وـون من افواضح أن افوضع . وحدثً اشتـػورات واشتـػورات مضودة. يد ذم أشبوبه

 .اهلل وحده يعؾم إػ مو ـون شقمدي وبؿن شقمدي. األمـي ذم ادـطؼي ظذ صػو اختالل ـبر

وأجروا اتصاًل مبوذًا بجؿقع . تـودى ؾريق من ؾؼفوء وشقوشقي ادـطؼي فتالذم اخلطر افؼودم -3

وكتقجي . ثم اتسعً االتصوالت فتشؿل مسموفغ أمـقغ رشؿقغ. األضراف بغقي افتفدئي

إليؼوع , افتداول ؿر افرأي ظذ أن ال خمرج من األزمي إال بتسؾقم افؼوتل إػ افؼع احلـقف

 .وصودؿً أضراف افـزاع مجقعفو ظذ هذا ادخرج. افعؼوب افعودل به



. ذم جو أؿرب مو يؽون إػ افودي, وتبودل وجوه افعوئالت افثالث افزيورات. ُأظدم افؼوتل -4

 .وـون ذفك بؿثوبي إظالن بلن افؼضقي ؿد ضويً هنوئقًو 

افرأي افعوم ادحع أظرب ظن تؼديره افؽبر فؾرسظي واحلزم واحلـؽي افتي متً هبو معوجلي 

من اشتـؽور مطؾق من وزيري افعدل , أمو افدوفي ؾؼد اختؾػً ردود ؾعؾفو. األزمي

إػ . فسبى واضح هو أن إيؼوع افعؼوب من صالحقي افؼضوء افرشؿي وحده, واإلظالم

 .فؽـه مؼرون بوالحسام وافتػفم من وزير افداخؾقي, اشتـؽور مبدئي

وفؽــو كؽتػي اآلن . من ادؿؽن افتوّشع ذم حتؾقل أشبوب هذا افتبوين ذم ارأي وادوؿف

األول . بوإلصورة إػ أن ـاًل من وزيري افعدل وافداخؾقي ؿد كظر إػ ادوضوع من موؿعه

. ظّز ظن افغضى واالشتفجون فتجووز ادمشسي افؼضوئقي افتي يؿثؾفو ذم افسؾطي افتـػقذيي

. افتي ـوكً شتثؼل ـوهؾه فو اكػجرت, أمو افثوين ؾال ريى أكه صعر بوفراحي الكػراج األزمي

فؾدوفي ظذ , وفؽن ال صك أمه ـون من األؾضل ـثراً . وذفك ـؾه مػفوم ومن ضبقعي افبؼ

 .أن كسؿع من رجوهلو مو يعز ظن موؿف موّحد, األؿل

, وافعفدة ظذ افؼوئل, رصدكو حتى ـتوبي هذه افسطور تعؾقؼًو يؼول, ذم افصحوؾي األجـبقي

 .أن مو حدث دفقل ظذ أن افشعى افؾبـوين ال يثق بوفؼضوء افرشؿي

يتػفم , وظورؾًو بـظرةافـوس إػ افؼضوء, أكه بوصػه ؿوضقوً , ؿوض ظديل ـبر ؿول فؾؽوتى

وذم رأيه أن افعؾي فقسً ذم افؼوكون . متومًو األشبوب افتي دظً ادعـقغ بوألزمي إػ دمووزه

ؾنن افؼوكون يـص , أكه ذم مثل هذه اجلريؿي, ووب ظذ ذفك مثالً . وفؽن ذم افؼقؿغ ظؾقه

. حتى صدور احلؽم ظذ اجلوين, ظذ أكه جيى ظذ حمؽؿي اجلـويوت أن تظل ذم حوفي اكعؼود

ر أن ذفك ؿد حدث مرة واحدة ـّ  .وفؽـه ال يتذ

 .وفؽـفو ظؿومًو ال خترج ظاّم اشتؼرأكوه. وردود افػعل مو تزال تسى

بام , وضريؼي حؾفو, من اخلطل وافترسع افؼول إن دمووز افسؾطي افرشؿقي ذم معوجلي األزمي

يـدرج ذم شقوق ضويل من اهنقور شؾطي افدوفي إبون احلرب األهؾقي , ؾقه إظدام افؼوتل

. هذا تبسقط ـبر وخمل فألمور. وكشوء شؾطوت بديؾي ظذ هذه افرؿعي أو تؾك, وبسببفو

خالل , وفتجربتفو ادزمـي وافػوصؾي مع افدوفي, ودموهل أو جفل بوفتوريخ اخلوص فؾؿـطؼي

وظذ ؿدر مسوٍو من اجلفل أو افتجوهل إفؼوء افؾوم ـؾه ظذ افسـقبي . خمتؾف افعفود

أن ظومي افسقوشقغ افذين ظؾؼوا , ومن ادثر فألشى حؼوً . افعشوئريي فؾؿـطؼي وظذ تؼوفقدهو



ممو ترك افسومعغ . مل خيرجوا ظذ أحد هذين افـفجغ أو ـالمهو معوً , ظؾـًو ظذ احلدث

بل أن أحد همالء مل جيد أي حرج ذم افؼول . يعتؼدون أن اجلريؿي هي جريؿي ادـطؼي برمتفو

 ؾامذا كػعل؟, هذه هي بعؾبك, ظؾـًو ـالمًو ممداه

ؾؽقف إذا . إال موؿف ضبقى يدين مريضه دجرد أكه مريض, فسً أجد صبقفًو هلذا افػفم

وممو يعزز هذا افتشبقه . أوظن اشتؿراره ظذ األؿل, ـون افطبقى كػسه مسموالً ظن ادرض

من حقٌ إكه فقس مفاًم أن . أن وطقػي افسقود تشبه ذم بعض وجوهفو وطقػي افطبقى

وإال صتم وأدار طفره ومه الظـًو افتخّؾف , ؾنن واتً.خيتورا افظرف افذي يعؿالن ؾقه

 .واجلفل وادتخؾػغ واجلوهؾغ

أن ادجتؿع ال خيؾق ممشسوته وبـوه االجتامظقي , من ادعؾوم ظـد أهل افدراشوت االجتامظقي

بوصػفو مجقعفو , ومن ذفك افعوئؾي ؾوفعشرة وافؼبقؾي. بل إلهنو ووريي الشتؿراره, ظبثوً 

تتجووز , بوصػفو رابطي تؼوم ظذ افعؼقدة أو افعؼد االجتامظي, إػ افدوفي. رابطي دم

وأن تؽون افصغرى مـفو , وفقس من افعسر أن تتعويش هذه ادمشسوت. افرابطي افطبقعقي

أن ؿوة ومتوشك , وؽـي ظن افبقون. وظـرصًا من ظـورص ؿوهتو ومتوشؽفو, جزءًا من افؽزى

افبـى االجتامظقي هو ذط من ذوط متوشك ادجتؿع وؿوة ممشسوته افؽزى حتى 

 .افدوفي

افذي يعـي ؾقام يعـي أن تبؼى افعشرة تتوػ مو ؽدا من .ادشؽؾي وافتخؾف مهو ذم افتثبقً

وإجيود افروادع افتي حتول دون , ومن ذفك محويي أظضوئفو. وطقػي افدوفي بعد ؿقومفو

افتي . فؽن هذه افـؼؾي هي من مفؿي افدوفي. وافثلر من مجؾي هذه افروادع. اإلخالل بلمـفم

وأهنو تمدي مفؿتفو . أن افبـى افؼديؿي وروادظفو مل تعد ووريي, ظؾقفو أن تثبً بوفػعل

بوصػفو تـظقاًم , موكحي مؽوهنو فؾدوفي وممشسوهتو, وظـد ذفك تزول تؾؼوئقوً . بشؽل أؾضل

 .متؼدمًو فؾؿجتؿع

فسً أريد أن أخوض ذم تػوصقل افسقوشي . هـو بوفضبط افـؼطي افتي ؾشؾً ظـدهو افدوفي

. افبوئسي وافؼصرة افـظرة افتي مورشتفو افدوفي ذم افبؼوع افؼؿي خالل خمتؾف افعفود

مسمول ظن تعزيز , وفؽن ال بد من اإلصورة إػ أن افعفد افشفويب ظذ وجه افتخصقص

وذم ضل . ابتغوء توطقػه ذم إيصول ادحسوبغ ظؾقه إػ افزدون, افوضع افعشوئري ذم ادـطؼي

من شقوشقغ , ظودت ظذ كوؾذين, هذه افسقوشي جرى حتويل ادـطؼي إػ مزرظي فؾؿخدرات



ومو تزال ؾوظؾي , وتداظقوت هذه افسقوشي افبوئسي ـثرة جداً . بثروات ضوئؾي, ورجول أجفزة

 .حتى افقوم

إكه بوفـسبي دـطؼي حمرومي مستؾبي ـوفبؼوع افؼؿي ؾنن فؾؼوكون وبسطه وطقػي , من هـو كؼول

وفقس جمرد مودة كتدارشفو  ذم ادعوهد وكثبتفو ذم . وافؼوكون فقس حزًا ظذ ورق. تـؿويي

. وكقي ضقبي, وشقوشي مماتقي, وفؽـه أيضًو أجفزة وممشسوت ـػوءة ومعززة وكظقػي. افؽتى

ؾنن من حق ادجتؿع أن يداؾع ظن كػسه ضد ـل مو ومن هيدد , ذم ؽقوب هذه معًو 

ابتداًء , وإن ؾقام اشتعرضـوه من مسؾسل أحداث. بوإلخالل بلمـه بوفوشوئل ادقسورة فديه

فـذير ألوفقوء االمور , حتى إظدام اجلوين وافـجوح ذم دمووز األزمي, من حلظي وؿوع اجلريؿي

بلن ال يؽتػوا بوفؾوم واإلداكي , افتي أخذت ظذ ظوتؼفو إظودة بـوء افوضن, ذم هذه افدوفي

 .وافشتم افضؿـي

 .كذيٌر دن أفؼى افسؿع

 


