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واطنين      ه عطش م دث ليواج ة للح ة اليومي ة المتابع ن معمع رء م رج الم ن ان يخ د م ان ال ب ا آ ربم
ة،                             اد اللحظة التاريخي ه من وعي ألبع ان يفوت ا آ ى م ه ال ى ينتب ة، حت لبنانيين في الخارج الى االجوب

ا       ات تثميره ق حول امكان يج الع     . وفي الوقت نفسه من قل ا او في الخل سواء في اوروب ستقبل   ف ي، ُي رب
.القادم من بيروت بمزيج من الفخر والحماسة والفضول والشك والخوف

ى         واذ يالحظ ان الخوف ال يعود فقط الى ما يسمعه المغتربون ويرونه عن مسلسل التفجيرات، بل ال
ة                     "السياسي اللبناني "تشكيك ينال مباشرة     ه للحال ادة صوغ فهم ى اع دفوعًا ال سه م ن، فيجد نف ًا يك ، اي

ا   ة ولمس هن ى المتابع اد ال ى ع ه مت يما ان رة، وال س سياسية المباش ا ال اوز اطره ا يتج تقاللية بم االس
ذي                      وهناك بداية خيبة، تأآد ان هذه االطر ال توحي في ممارستها اليومية أنها ادرآت حجم الحدث ال

.ساهمت في صنعه
ر      . ته بعد قد يكون من المبكر التفكير في مساءلة المعارضة، والمعرآة لم تن           وقد يكون انتقادها في غي

ة        ا دون اللحظة التاريخي . محله بعد خروجها ببيان شامل جديد يمكن وصفه بالجيد اجماًال، وان يكن م
ا سمي، وبحق،                 ويم لم ة، اجراء تق ة االنتقالي ذه المرحل انتفاضة  "ومع ذلك، قد يكون ضروريًا، في ه

تقالل ة ا   "االس ان المعارض ه بي م يفعل ا ل و م د     ، وه د بع اع يعق ن اول اجتم در ع ه ص م ان س، رغ م
سورية            ١٤ الحدث في    –التظاهرة   وات ال ا الق سحب به  آذار، وايضًا بعد التأآد من ان السرعة التي تن

. االنتصار حدثًا تاريخيًا هائًال–ومخابرات الحكم البعثي تجعل من االنسحاب 
ام   . الحدث، فلم يقل فيها ما يكفي، بل ما يجب–اما التظاهرة     وهو اوًال ان هذه التظاهرة آانت باالرق

ي المعاصر     اريخ العرب ي الت اهرة معارضة ف ر تظ صافية اآب ا   (ال ساب طبع ذا الح ي ه دخل ف وال ت
المناسبات الوطنية المرعية من السلطات القائمة وال تظاهرات التشييع، سواء في مأتم عبد الناصر او              

د تكون         اما في الم ). ام آلثوم او عبد الحليم حافظ      ين، فق سكان المقيم دد ال ًا بع سبية، اي قياس اييس الن ق
ي  سية ف ورة الفرن ارن اال بصيف الث المي، ال تق اريخ الع رى تظاهرات الت ام آذار ١٧٨٩من آب  وبأي

شارع في خريف                   ١٩١٧وتشرين الثاني    ى ال ي ال شعب االيران زول ال يتين وبن  خالل الثورتين الروس
.١٩٧٩ وشتاء ١٩٧٨

اني   . ه يستوجب وقفة تأمل، بل وقفة تواضع من الجميع       وهذا في ذات    شعب اللبن ذلك ان ما فعله ثلث ال
ن     ل م ن آ اس م ا ال يق ر بم بالد اآب شها ال ي تعي تقاللية الت ة االس ده ان الحال ان تأآي وم آ ك الي ي ذل ف

م    . ساهموا في صنعها ومن سعوا الى قيادتها        وانها اآبر حتى من محصلة آل هؤالء، مهما يكن دوره
.الماضي او الحاضر

ا يجب                       ه م ل في م يق ا ل ضًا م هل  . واما الحدث الذي يشكله الخروج المتسارع للقوات السورية، فهو اي
ابرات                      ه المخ ذي تترآ ي ال ألن الحدث آبير الى حد انه ال يصدق، ام ألن آخر حشرجات النظام االمن

اد ان يغ                   ة؟ في اي حال غابت الفرحة وآ ا حجبت الرؤي واطنين، وحتى     السورية وراءه يب عن الم
صفحة تتطلب             ذه ال اني انفتحت، وان ه عمن يسعون الى قيادتهم، ان الصفحة الجديدة في التاريخ اللبن
اط       ي اوس ام ف سابات االحج ا ح ي توحيه ك الت ايرة لتل ة مغ ل نوعي راءة، او لنق ن الق دة م ة جدي نوعي

  .المعارضة

  
إنتفاضة في االنتفاضة



  
  
  
١/٤/٢٠٠٥ 

او لجرد االخطاء  . ا او ذاك من وجوه المعارضةال حاجة اآلن الى تفنيد بعض التصرفات االنانية لهذ      
الن او عالن  ا ف ع فيه ي وق داد   . الت ه امت ر سياسي ل ى تعبي ة ال ي حاج زال ف تقاللية ال ت ة االس فالحال

اني ى      . برلم اعي ال سم االجتم لها الج ي يرس ل الت ارات التملم د اش ف عن ر التوق ن غي ه ال يمك اال ان
ا يتصل بغي     ا، ولعل اوله ي     المعارضة برمته ر ف وزن االآب دًا لل ة، وتحدي الوزان الحقيقي دير ل اب التق

ارات، او            االحزاب والتنظيمات والتي صغير المؤطر ب سمه ال المعادلة، وهو وزن الشارع، سواء في ق
  .قسمه االآبر غير المؤّطر

 
فغير طبيعي ان تنتظر المعارضة اآثر من اسبوعين لتعقد اجتماعًا عامًا من اجل تثمين ما حصل في                

  .  آذار والقاء تحية اجالل لمن صنعوا هذا اليوم١٤
 

ه  . وغير طبيعي ان تترك تعبئة هذا اليوم تتبدد، وان يكن من الصعب ابقاؤها عند حدها االقصى               وآأن
!حسنًا فعلتم، عودوا اآلن الى بيوتكم، نتصل بكم اذا احتجنا اليكم مجددًا: يقال للمواطنين

ين من التصرف    . اشارة تململ اخرى تتعلق بغياب آلية واضحة التخاذ القرار وتحديد الوجهة           آما يتب
يس          صير رئ ة آم ساسة للغاي يع ح ال مواض بة وحي ن مناس ر م ي اآث ده ف ن رص ذي امك ردي ال الف

ه او   ددة واليت ة المم ة"الجمهوري الح المقاوم ة  " س ذلك محافظ صود ب ه " حزب اهللا"والمق ى فرع عل
ة                      العسك ى االمس من االزم ضبابي حت ري والدولة ضمن الدولة التي يحرسها، فضًال عن الموقف ال

ل                ضائية، اسم اق الحكومية، والذي بلغت تجلياته حد اقتراح احد اقطاب المعارضة، وبوساطة شاشة ف
وداء     معة س ة س ة اللبناني ذاآرة الجماعي ي ال ل ف ه يحت ه ان ال في ا يق   .م

أن لحظة االنتصار هي لحظة للقطف،                   لكن المصدر االآبر للتململ      واطنين ب قد يكون في شعور الم
.وليست لحظة للتأسيس

شهد              دد م ات يه وية، ب سلكية س ستقبلية وم ة م سلحة برؤي دو مت ي تب وه الت ض الوج ي ازاء بع  فف
ان المناسب في الوقت المناسب،                          ا اال ان تكون في المك المعارضة انه يزخر بوجوه اخرى ال يعنيه

تح االستحقاق الرئاسي           وسواء تعل  زان ضّيق       . ق االمر باالنتخابات النيابية ام باعادة ف صحيح ان المي
دة     " هرهرة"بين ضرورة توسيع جبهة المعارضة و      آتل المواالة من جهة، والحاجة الى مسلكيات جدي

.في الحياة العامة من جهة اخرى
والي ا      تح لم تهم      ولكن ليس من المستحيل التوصل الى معيار وسطي يف المس مجال تعويض ممارس

ي المعارضة،   ة ف اء لعب ادوار قيادي واطنين بادع رة الم ة ذاآ ك اهان ولهم ذل ن دون ان يخ سابقة م ال
ة     ة المقبل ا االنتخابي شكيل لوائحه ي ت دًا ف ي      . وتحدي أن تعط ول ب ن القب ل، ال يمك ي المقاب ه ف ا ان آم

.نيابيةالمعارضة عن نفسها صورة ناد للمرشحين الى االنتخابات ال
شعر        سياسة ان ي ى ال ار ال ادة االعتب ضي اع اني، اال تقت سم البرلم د الج ضرورة تجدي ذ ب ع االخ  فم
ى    يحات ال ازار الترش ن ب ال ع ا يق ب؟ وم الب مناص م ط سوا آله ين لي ون ان المعارض المواطن

تح                  ل للف ة في االستحقاق الرئاسي القاب ات المبيت م    ف. االنتخابات النيابية يقال مثله عن الني مع اخذ العل
ذا أو ذاك من االقطاب                         ذه االنتفاضة، ان يفكر ه د ه ًا، بع بالتأجيل الحكيم لهذا الموضوع، أليس معيب

دفاع عن                    تماتتها في ال زمن باس د من ال سارين   "باسماء ارتبطت لنحو عق الزم الم وتغييب االرادة   " ت
الوطنية في ادارة سياسة لبنان الخارجية آما الداخلية؟ 

ذه                    أليس مريباً  د في ه ه ول  ان يشعر آل سياسي ماروني، مرة اخرى، انه مرشح للترشيح لمجرد آون
ذ    "الطائفة؟ اليس معوقا لبناء دولة تحترم مواطنيها، ان يتم التسويق لمن ال يمكن اعتباره                معارضًا من

او لمن يحمل ترشيحه طابع التحدي؟" اآثر من عشرة اعوام
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اق في ا         سمعونها،           أسئلة مبكرة؟ ال، ايها الرف شارع، ت ى ال وا ال دمين، انزل تم أم أق ددًا آن لمعارضة، ج
تح                               ذات تف ى ال وع آخر، انتفاضة عل ى انتفاضة من ن ادروا ال ى ان تب داًء عاجًال ال ا ن وتسمعون معه

  .لحظة انتهاء وصاية حكم البعث على آفاق الدولة العصرية، دولة المواطنين وليس دولة الرعايا
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