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وأ    و االس ا ه رء م ار الم حين، ام ان     : يح وائح المرش شكيل ل ول ت ة ح راف المعارض ف اط ان يختل
ستقبل                    ل ضررًا للم ا هو االق دأ االنتخاب؟ وال م ى       : يتوافقوا في ما بينهم فيلغوا مب ان عل رك مك ان ُيت

ف،     اء الطوائ ين زعم اري ب م الج ى التقاس وى المعترضة عل وائح المعارضة للق ذه الل م ه ام ان ُيحك
  عليها بالعمل خارج االطار البرلماني؟

سورية من              اء عصر الوصاية ال ًا مع انته ان موقت الحيرة هي على صورة الوضع الذي رسا عليه لبن
ذي                     دور المحوري ال ستدل من ال دون ان يكتمل تفكيك الترآيبة السياسية التي انتجتها الوصاية، آما ي

ى       ري ال ة          ال يزال يؤديه السيد نبيه ب ة العجيب ات الغريب ذه االنتخاب د ه ه بع ستمر في تأديت د ي  اآلن، وق
ات التيطال               . التي تطل علينا   ذه االنتخاب د الوصاية، ان تكون ه ا بع ولعل ابلغ المفارقات في مرحلة م

ت، وان                          سيانه في اسرع وق ذي يفضَّل ن وع ال انتظارها، والتي يجب ان تحصل في موعدها، من الن
. مفتوحًا لبعض المعارك الكبيرة الرمزية، في الجنوب والشوف والشماليكن المجال ال يزال

اط                    ام باالحب شعور الع وال ريب ان هذه الحيرة التي يزآيها تكاثر االنتخابات بالتزآية، هي ما يغذي ال
اال ان الموضوعية تفترض االقرار بأن االحباط       . الذي يلف الرأي العام، ويصل احيانًا الى حد القرف        

ثًال            . بررًا بالكامل ليس م  ل    "ليس فقط ألن العديد من المحبطين يريدون الشيء وعكسه، م صحة التمثي
المفعول الرجعي                "الخالص من الطائفية  "و" المسيحي تج من تحوير ب ، بل ألن االحباط في معظمه ين

  .لمعاني الحرآة االستقاللية
تكماًال لفصول                 ار انتفاضة االستقالل اس أ اعتب ان من الخط ا تفعل بعض اطراف           فاذا آ  الحرب، آم

ة سياسية ذات                  ا حرآ المعارضة، وخصوصًا في الجانب المسيحي منها، فإن من الخطأ ايضًا اعتباره
.برنامج واحد، آما يطيب االعتقاد لعدد من الشباب المنخرطين فيها

ه، وخصوصاً        زت ب ذي تمّي   صحيح ان هذه االنتفاضة اخذت حجم ثورة سلمية ضخمة، وان الزخم ال
ى اآلخر         ( آذار، يدفع الى استهجان التصرف الفوقي لقيادات المعارضة          ١٤يوم   ضلية ألحد عل وال اف

شارع      . اال انه في المقابل ال يمكن تحميل الحدث ما لم يحمله          ). في هذا المجال   ى ال زل ال م تن اس ل فالن
سور           م ال ة الحك تخلص من هيمن ان   في شهري شباط وآذار من اجل التغيير، بل من اجل ال ى لبن ي عل

  .والنظام االمني الذي ارتكزت عليه هذه الهيمنة
دما                     اال ان هذا لم يمنع آثيرين ممن شارآوا في االنتفاضة، من ان يحلموا بأآثر من ذلك، وال سيما بع

ة اخرى                      ه من جه ذي انطوت علي ة ال . لمسوا زخم التعبئة الشعبية من جهة، وطابع المصالحة الوطني
واحد يجمعهم؟ولكن هل آان ثمة حلم 

ى      وا عل م يجمع م ل ن الواضح انه ر واالصالح، فم ى التغيي وا عل ل اجمع نا ان الك ى اذا افترض وحت
ذا                   . محتوى التغيير واالصالح   دا من سجال في ه ا ب ى م ينطبق ذلك على قانون االنتخاب تحديدًا، عل

ه  ام ب ن دون إلم ه، وإن م ام الخوض في رأي الع ن ال زاء م تعداد اج ن اس ذا، تمت . الموضوع وم هك
وانين التي ُعمل            ١٩٦٠حاطة العودة الى قانون     ا سيئة للق  بهالة من القدسية قد تكون مبررة بالسمعة ال

انون       . بها بعد الطائف، بما فيها قانون االلفين، لكنها بالتأآيد غير مستحقة           تيفاء ق  ١٩٦٠ففي مقابل اس
  ح السياسي المطلوب، مثلماشرط التمثيلية، مقارنة بقانون االلفين، يبقى بعيدًا آل البعد عن االصال
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آذلك ينطبق هذا االنفصام بين الدعوة المجردة الى االصالح والموقف          . دلت تجربة لبنان قبل الحرب    
ة االسبوع الماضي،                . السياسي اآلني، على مقاربة التحالفات االنتخابية      ا حصل في نهاي ذنا م اذا اخ ف

ى الئحة   سنجد من يرى في ضم السيدة صوالنج الجميل الى الئحة ا           لحريري والسيد جورج عدوان ال
ـ     ة للوعد         ١٤وليد جنبالط تجليًا لروح المصالحة المتمثل ب ك خيان رى في ذل ا سنجد من ي  آذار، مثلم

ه  ذي حمل د ال ان جدي ب  ١٤بلبن ة تعلي ي خان ات تصب ف ذه التحالف ة ه اه، وخصوصًا ان نتيج  آذار اي
  .االنتخابات

ى شيء       ة بتوافق اقطاب المعارضة،         قطعًا، يحق للناخبين التوق ال ات المعلب ذه االنتخاب افضل من ه
اد عون ومرشحيه                وق      . والمرشحة الى مزيد من التعليب اذا انتهى التوافق الى شمل العم ذا الت لكن ه

ات                   اء االنتخاب . لن يترجم واقعًا، اال اذا الزمه التزام مزدوج يعبَّر عنه في عملية االقتراع، ثم بعد انته
ي اوالً  ذا يعن ار          وه الل اختي ن خ ات، م ه التزآي م تمنع ب، اذا ل دأ التعلي رفض لمب ب ال زام جان  الت

ى   انوا عل واء آ ر، س د التغيي ستقبل ووع ي شخصهم صدى انتفاضة الم ون ف ذين يجمع المرشحين ال
ك من                ستتبع ذل ا ي ردين، بم ضلوا الترشح منف الالئحة الرسمية للمعارضة او على الئحة اخرى، او ف

. رموز عهد الوصايةرفض للصفقات مع
ة              دمها المعرآ ات، وفي مق ي االنتخاب  ويعني ثانيًا التزامًا باالنخراط في معارك التغيير التي سوف تل

انون                      ٢٠التي يجب ان تفتح في       شمال، من اجل ق رة في ال ة االخي اء من الجول داة االنته  حزيران، غ
.انتخاب عصري وعادل يمنع المحادل، الى اي طرف انتمت

في اعتباره نقطة البداية لعمل سياسي قد يتطلب وقتًا مديدًا    :  آذار ١٤كمن الوفاء الحقيقي لحدث     وهنا ي 
ى          النزول ال م تختصر ب آي يثمر، مثلما تطلب انهاء عهد الوصاية نضاالت طويلة وتضحيات آبيرة ل

باط او آذار  ام ش ن اي وم م شهداء ذات ي احة ال راً  . س ست حك سياسة لي أن ال ه ب اظ من ي االتع ى وف  عل
ه         صلحة في م م ن له ه اال م ن يبني الح ل ا، وان االص اولو احتكاره ا ح سياسيين، مهم رم  . ال ا التب ام

  . آذار١٤واالحباط والقنوط، فتلك هي تحديدًا العادات التي لم يعد لها مكان منذ 
  

سمير قصير



  
  
  
٠ ٢/٥/٢٠٠٥

 
Id-Reference 05-Pr-000564  
Media (Support) HC 

Title  لتغيير صدى االنتفاضة ووعد ا
Subtitle   
Section   
Language  عربي
Source  النهار
Page   

Date  ٢٠/٥/٢٠٠٥  
20/5/2005

Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   

 Persons عون . ميشال–جميل . صوالنج–بري .نبيه– 
جنبالط . وليد–عدوان .جورج

 Locations  سوريا –لبنان 
 Dates ٢٠٠٥.حزيران.٢٠ – ٢٠٠٥.رآذا.١٤ 

 Themes 

 – انتخابات –وصاية .عهد. انتهاء– سوريا –لبنان 
 –مرشحين . لوائح– معارضة – ١٩٦٠.قانون

أمني . نظام–سوري . حكم–آذار .١٤ –استقالل .انتفاضة
 –طائف . بعد–عون . ميشال–انتخاب . قانون–

 ٢٠٠٠.قانون
Subject   

  
  


