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وحي أن             اني ي ابعين العرب للشأن اللبن أتراها انتصرت المعارضة ؟ ليس بعد، لكن االستماع الى المت
حذ    م ويش ن صدقية المعارضة آمشروع حك د م ه يزي يم آون ذا عظ ّتم، وه به مح االنتصار صار ش

ذ اآلن                  .الهمم ا انتصرت من وهم أنه ة صعود المعارضة والت ذا  . غير ان ثمة فرقا بين رصد حرآ وه
ّزق                       ى التم تالف المعارضة ال الوهم غاية في السوء ألنه يخفف من التعبئة ويعّرض في اآلن نفسه أئ

حين     اربة للمسترش اع المتض أة االطم ت وط تعجال      . تح ى اس ا عل ًا فيه جع اطراف ه يش ر ان واالخط
د دنت                   أر ق ارهم ان ساعة الث ى اساسه، العتب ا . الخروج من منطق التسوية التي قامت عل ا  والح ل انن

اد                      ى السلطة، وهو اعتق بدأنا نرى نتيجة هذا االستعجال ما هو اسوأ من اعتقاد البعض انهم وصلوا ال
! بعض آخر انهم عادوا اليها

دد المعارضة                            ذي يه ذا االنحراف ال ًا استدراك ه زال ممكن د، ولحسن الحظ، وال ي لم يفت األوان بع
ا   ى تحويله زع ال تقبل، وين روع للمس دة آمش أرالموّح ة للث ين . مطي ون اال بتعي تدراك ال يك ن االس لك

ذه المعارضة، وبشكل                          وم في الجزء المسيحي من ه مكمن الخلل من دون مواربة، وهو موجود الي
ى                بالد ال اد ال ذي ق وا الطاقم السياسي ال ذين شارآوا في الحرب او ورث اآثر تحديدًا في االطراف ال

غمة غير مستحبة عند شرآائهم في المعارضة، وسواء في          فقد بدأنا نسمع في هذه االوساط ن      . الخراب
وى،                       ذه الق د التماس مع جمهور ه ما تتناقله بورصة الترشيحات، او في بعض الكالم السياسي او عن

ا        . آما حصل في االسئلة الموجهة الى وليد جنبالط في الجامعة اليسوعية           ر مستحبة ألنه انها نغمة غي
".لقاء قرنة شهوان"، بل ايضًا عن خط "ولوثيقة البريست"ال تخرج فقط عن 

ان ال يخدم تماسك المعارضة وال صورتها              ة لبن للمزيد من الصراحة، فإن منحى التشكيك في عروب
الخارجية في اللحظة التي نسمع فيها من عدد من قادة الرأي العربي تعويًال على التحول المرتقب في       

ي  ديموقراطي ف اخ ال ك المن ن اجل تحري ان م ةلبن يم  .  المنطق اء تعل ي ادع تعالء ف ع االس ذلك ال ينف آ
ى االعالم الفضائي العربي من اجل                          ة عل ال المعارضة اللبناني ة حين يكون اتك العرب الديموقراطي

.آسر الصمت الذي تتواطأ القنوات اللبنانية في التزامه بحجة الضغط االمني عليها
ارة  وال ينفع خصوصًا الغرف من مخزون الحرب من دون ا      المشهد  . ي نقد ذاتي، بل مع ادعاء الطه

م  ن الظل و م ا،      : ال يخل ؤوًال عنه ان مس ي آ اء الت ن االخط د م رف بالعدي بالط اعت د جن ار "ولي اليس
راث                   " الديموقراطي أتون من ت ة الحرب، اطراف آخرون ي ة تجرب بنى وثيقته التأسيسية على مراجع

د      )  المعارضة اليوممن دون ان يكونوا بالضرورة في   " (الحرآة الوطنية " ى من النق اموا بالحد االدن ق
ذار                دين االعت ين فلسطينيين عدي الذاتي، وخارج المسرح السياسي اللبناني سمعنا من مسؤولين ومثقف

".الجبهة اللبنانية"في المقابل، ال شيء تقريبًا من االطراف الذين آانوا منضوين في . تلو االعتذار
ل في                   . لم يخرج عن القاعدة اال افراد      و خلي ا جوزف اب ام به قصة  "فهناك المراجعة الشجاعة التي ق

، لكنها تناولت بشكل اساسي مسألة التحالف مع اسرائيل من دون اعادة نظر في         "الموارنة في الحرب  
ببات الحرب فتري   . مس عد الش ى ضحاياه اس ه ال ذي وّجه وب ال ي المكت ذار العلن ًا االعت اك ايض وهن

ة   ا"المسؤول عن االمن في      وات اللبناني ة       " لق اس حبيق اس            . في زمن الي ا الي ام به ة التي ق ا المراجع ام
ى                              از مخابرات ال دق، ومن جه ى خن دق ال ه من خن ا نقلت ديًا آونه ا ج حبيقة نفسه، فال يمكن االخذ به
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في ما عدا ذلك، ال شيء ال عن مسؤولية االحزاب المسيحية في رفض االصالحات السياسية عشية                    
" الخطر الفلسطيني  "رب، او في نشر ثقافة السالح ومنطق الفرز الطائفي، او في تضخيم           اندالع الح 

ع                 وق رؤوس الجمي دمير الهيكل ف ا نسمعه      . الذي حتى، وإن ثبتت خطورته، لم يكن يستدعي ت فكل م
.هو في الحقيقة نقيض المراجعة المطلوبة

ا يستشف من الجمهور الطالبي           مسؤولية الحرب،  " اآلخرين" أوًال من خالل االمعان في تحميل          آم
دولي   "الفلسطينيون، السوريون،   (محددين  " اآلخرون"لهذه االحزاب، وسواء آان      ا    " اليسار ال ى م عل

ة   ، او آانوا غير محددين بواس       )ظل يردد بيار الجميل الجد، المسلمون المطعون في لبنانيتهم         طة مقول
ويني           " حرب اآلخرين على ارضنا   " ه ينشر      (بعد اضفاء صدقية عليها بنسبها زورًا الى غسان ت ا ليت ي

ى صدر   ًا عل ار"تصحيحًا يومي ية   " النه هير االصادر بالفرنس ه الش وان آتاب ة عن أن ترجم ذآير ب للت
".)ب اآلخرينحربًا او حرو"وليست " حرب من اجل اآلخرين"والمعاد طبعه أخيرًا في بيروت هي 

ة                   ة في مرحل ة الالزم اط "طبعًا، آان يصعب الطلب من المسيحيين اجراء المراجع التي تلت    " االحب
نهم من الساحة السياسية                    وى الناشطة بي ة اقصاء الق زال   . انتهاء الحرب، وتميزت بمحاول ه ال ي ولعل

ا دام سمير جعجع في السجن     " القوات اللبنانية"مستحيًال طلب ذلك من      ى     ول. م اط انتهى ال كن االحب
وا                  ". عائدون"حد صار المسيحيون يشعرون بأنهم       ًا ممن انتم ات مطلوب دا جعجع نفسه، ب ا ع وفي م

. االقتناع بانهم ليسوا في حل من واجب النقد الذاتي" الجبهة اللبنانية"يومًا الى مناخ 
يم الشعور بـ                 درآوا ان تعم يهم ان ي ودة "اآثر من ذلك، قد يكون عل كل ضربًا للمعارضة في       يش " الع

ر ازالت  . الظه ى التن ائم عل د ق اعي جدي د اجتم واة عق ل ن ا تمث ي آونه وة المعارضة ف ن ق ا تكم فبينم
وية   دأ التس يح بنسف مب ماء المطروحة للترش ذلك بعض االس ذر بعض التصريحات وآ ة، تن المتبادل

د         وينط. التاريخية، وتاليًا بإفقاد الالئحة الجمهورية المعارضة معناها       ى ترشيحات ق بق ذلك تحديداًً عل
ر من ترشيحات               نجح في ان تكون اآث ترغب في اآتساب شرعيتها من ظل بشير الجميل، لكنها لن ت

اء منطق                   . تحد د، وإحي ان الموّح تقبل لبن يس مشروعًا لمس ل ل ة   "فبشير بشير الجمي ة اللبناني ال " الجبه
نة   دة س ويه صورة المعارضة الموح ي تش د اال ف نة  ، ٢٠٠٥يفي ى س ا ال ه خصم ينتمي مثله ي وج ف

٢٠٠٥ . 
ه      غير ان واجب المراجعة ال يمكن ترآه الى االحزاب المسيحية المحاربة سابقًا وحدها، اذ تشترك في

د التثقيفي                 " قرنة شهوان "ايضًا   ه، اي الجه ا تخّلفت عن ى م أخرة، عل التي بات عليها ان تْقدم، وإن مت
.، واولها الطائف، وثانيها االقبال على عروبة متحررةالتربوي لشرح االسس التي قامت عليها

وءات،                         ى تصحيح النت ا، عل ى زخمه ادرة، ان حافظت عل ا فهي الق  بل تشترك فيه المعارضة بأآمله
ول       د ح ل الحفي ار الجمي ريح بي د تص ل بع ا حص ة"مثلم ححه    ". النوعي ب ان تص ا يج م م ل اه ولع

 على اساس القضاء بصفته انتصارًا طال انتظاره، او              المعارضة اآلن هو استقبال التقطيع االنتخابي     
انون         ". ال يصح اال الصحيح   "اعادة اعتبار على قاعدة      ى ق ودة ال  اهون الشرور     ١٩٦٠فاذا آانت الع

د        اء للعق ار ان الوف حون لالنتص ذآر المرش ة، فيجب ان يت وحي الثق ي ال ت لطة الت ذه الس ل ه ي ظ ف
د ا        ودة بع ة             االجتماعي الجديد يتطلب الع ه الطائف، ولكن بروحي ا نص علي ى م نتصار المعارضة ال

ة    ان االقام ي مك راع ف ل االقت ائية، ويجع ا النس بية والكوت ع للنس نفس خالق يّتس ة وب عصرية وحيادي
بقًا          . ال، لم تنتصر المعارضة بعد    .الفعلية وليس في ضيعة االجداد     بل انها لن تنتصر اال اذا حددت مس
ة               ٢٠٠٥ارضة   معنى االنتصار آانتصار لمع      ان المتحرر من هيمن ، وادرآت وقالت ورددت ان لبن

 .الحكم البعثي في دمشق هو لبنان يجب اختراعه وليس اجتراره
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