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ذاتي   د ال ون بالنق د يك ة        : اول النق ن نوعي رهم م ي س أففوا ف ذين ت ان ال عيفي االيم ن ض ت م د آن لق
سبت          ١٣النشاطات التي دعت اليها السيدة بهية الحريري في ذآرى           ة ال  نيسان، لكن ما حصل بين ليل

ل    الماضي وليلة االربعاء في وسط بيروت، اآد مرة جديدة انه يجب محاذرة اي نزعة نخ             ة في مث بوي
ة             . هذه اللحظات التاريخية، والوثوق بالحس الشعبي      شاطات مرضية لجه ذه الن قد ال تكون محصلة ه

سكع            شوارع للت ى ال واطنين ال استخالص دروس الحرب في ذاتها، لكن نزول عشرات اآلالف من الم
انيين ال                        بس ان اللبن ا ال يحمل الل ا، اثبت بم ل في لياليه  يضعون مشروع     فيها وتمضية الوقت الجمي

.حرب جديدة على روزنامتهم
والحرب تنشأ من تضخيم الخطر    .  فالحرب تبدأ برفض التالقي، وها هم يقبلون على بعضهم البعض          

ذا انتهى          . والخوف، وها هم يكسرون مجددًا حاجز الخوف       ليس فقط الخوف من تسلط المخابرات، فه
د        ومن ي .  آذار، بل الخوف من االرهاب والتخريب  ١٤في   ستطيع اسكاته بع ذا الخوف، من ي كسر ه
اآلن؟

سياسيين  وال ان يغيب عن ال ن االح ال م ي ح ين، ال يجوز ف ًا عن المثقف ا يغيب احيان واذا آانت . م
م                    الحكمة تملي الرآون الى الحس الشعبي العالن ارادة اللبنانيين في الحياة، رغم انف المخربين، فك

.عوه من آمالبالحري العالن اصرارهم على حصد ما زر
. فكل من له اذنان يستطيع ان يسمع شكوى الناس        .  نيسان، ال مجال للخطأ    ١٣ هنا، وبعكس نشاطات     

وا في                    ذين اجتمع ي الف ال ون ومئت و آتب للملي إنهم سوف           ١٤حتى انه ل وا مجددًا، ف  آذار ان يجتمع
َنَع االستقال                م من َص وم، اي انه م ال   يهدرون بما اعتبروه تحصيل حاصل في ذاك الي د، وانه ل الجدي

م                        ا ل ي عن ضغطهم الستكمال م يقبلون بأن يقّوض احد طموحهم، بل انهم ال يستسيغون ان يتم التخل
.ينجز بعد، وتحديدًا االنتخابات

ذا الضغط           م ترآيب                  . مساء امس، عاد شيء من ه شهداء حين ت ى ساحة ال اد شيء من النبض ال ع
ار  ساعة العد التنازلي النتهاء المهلة القصو  ر    . ى للدعوة الى انتخابات في نهاية شهر اي وا اآث م يكون ل

ر                     سماع ماجدة الرومي، ولكن اآث وم ل ل ي وا قب ذين اجتمع اس من ال ا ال يق ل بم من مئتي شخص، اق
ق          شييع رفي د ت ى بعي صامات االول ى االعت داعوا ال ذين ت دني ال ع الم وعي المجتم ن متط د م بالتأآي

. الذين اقاموا اول خيمة الى جانب تمثال الشهداءالحريري، او من المناضلين الشباب
الغضب من استمرار      . واليوم ايضًا غضب، لكنه غضب آخر     .  في تلك االيام، آان الغضب يحّرآهم      

ي         ادة النظام االمن ب محاسبة ق ات، وتجّن ع االنتخاب سلطة لمن ا ال ا بقاي ي لجأت اليه ة الت ة المماطل . لعب
سمى         ا ي وا "الغضب من استمرار م ة              " الةالم . في التالعب بالمؤسسات، سواء أآانت سياسية ام امني

 آذار  ١٤وفوق ذلك وقبله، الغضب من عجز المعارضة في ترجمة الغالبية الشعبية التي تجسدت في                 
.فعًال مبادرًا يردع المنتفعين من نظام التبعية المنتهي

تذآير بان انتفاضة االستقالل حققت انجازًا هائًال مع اضطرار الحكم السوري الى تحديد             ال ينفع هنا ال   
رة نحو           )المنظورة منها على االقل   (تاريخ نهائي النسحاب قواته ومخابراته       ا خطت خطوة آبي ، وانه

. ١٥٩٥جالء الحقيقة في قضية اغتيال الحريري مع اعتماد مجلس االمن القرار 
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ضًا                    فاذا آان التذآير   د اي ه يفي ا اثمرت، فان شعبية انه ة ال  بهذين االنجازين ضروريًا لكي تشعر الحرآ
دراً                         يس ق اط ل د، وان االحب ان الجدي ر في رسم مالمح لبن د بكثي ذهاب ابع ولكن آيف ال     . أنه يمكن ال

يحبط الناس حين يرون هذه القوة او تلك من قوى المعارضة تجازف بوعد التغيير من اجل حسابات                   
ة صغيرة، مثلما جرى في انتخابات نقابة المهندسين حيث تحالف تياران من المعارضة، مع قوى               فئوي

ازار االنتخابي المبكر             . وضد المعارضين اآلخرين  " حزب التالزم "فاعلة في    ا يجري في الب او مثلم
ة للدو          " تبييض"وراء الكواليس، حيث يتم      ة او المالي ة، او   وجوه جسدت التالزم في السياسة الخارجي ل

صين      م تح صل إن ت شى ان يح ا يخ ة "مثلم ع الرئاس ة    " موق ى طائف ز ال ه يرم رد ان   .لمج
صبر         ى ساحة        . لحسن الحظ، لم يفت االوان بعد، وإن بدأ يفرغ ال ين عودة النبض ال زامن ب أتي الت وي

ة الغموض                    ساهم في ازال ومي، لي الشهداء واستعداد المعارضة الستعادة المبادرة في الموضوع الحك
بطال ي         . مح ات ف م الرهان د رس ي تعي حة الت ة الواض ة، والحرآ زول اال بالحرآ ن ي اط ل ن االحب لك

ا أليف   : اولوياته ي ت راع ف ي االس ذا يعن ة، وه ات ضمن المهل سم االنتخاب ن اجل ح ضغط م ة، ال بداي
زة،               ادة االجه ة ق ي من خالل اقال  حكومة قادرة على ايفاء شروط تنظيمها، واولها تعطيل النظام االمن

.ومن ثم حملة انتخابية متجانسة وواعدة بالتغيير، إن لجهة البرامج او لجهة المرشحين
ع                  ا يخدم التطل سألة الرئاسة سوى بم تم تحريك م ى اال ي رم، عل ى اله ر في اعل  واخيرًا تتويج التغيي

.االصالحي للمجتمع اللبناني، مما يسقط حكمًا الفاسد ومقاوم الساعة الخامسة والعشرين
ًا دافقطع ذه االه م ه يس من الصعب فه ون . ، ل د تك ا، فق د فهمه اك من ال يري ولكن إن صح ان هن

.للعودة الى الشارع اهمية مضاعفة
  .عودوا الى الشارع، ايها الرفاق، تعودوا الى الوضوح
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