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بقعــــــــة الضـــــــــــوء

  
ة في صيف وخريف                            ه من انحطاط ومهان ا بلغت ى م ة ال ة اللبناني ربما آان يجب ان تصل الجمهوري

ع ٢٠٠٤ ود الربي ل وع تاء يحم ا ش ل عليه ى يح ن  .  حت م م سواد االعظ شعر ال ان يجب ان ي ا آ ربم
ر                          دأوا استجماع عناصر التغيي ى يب ر حت ى التغيي وقهم ال د آسر ت اء تري وة عمي ا   .اللبنانيين بأن ق  ربم

صيرة اهل البعث المتبقي                      صار على اللبنانيين ان يضحكوا في عّبهم من سكرة العظمة التي اعمت ب
فهم يدرآون اآلن، مثلما يدرك عدد متزايد من السوريين، ان غلطة الشاطر التي وقع فيها               . في دمشق 

ه ف ة واليت رئيس المنتهي د لل ى التمدي د، باصراره عل افظ االس وروث من ح م الم ان، فعلت الحك ي لبن
.لحرية لبنان اآثر من العديد من تظاهرات المعارضة

ود المعارضة آانت              ذه الفداحة، ان جه أ به طبعًا، ال يعني الوقع الدولي او المحلي، المترتب عن خط
ى    ى                        . من دون معن سها عل ئ نف ام، ان تهن ذا الع ستطيع المعارضة، اذ تطوي ه ًا، ت ى العكس تمام عل

ى آسر آل         "آسر عظم "دها الحكم البعثي معرآة     ادائها في معرآة ارا    ، لكنه اضطر في محصلتها ال
ة د اللعب ي  . قواع ة ف زال حّي وى ال ت ى وجود ق ئّن ال ستطيع ان تطم إن المعارضة ت ك، ف ن ذل ر م اآث

ة           ذه المعرآ الل ه دم خ ي المق ت ف ي آان صحافة الت ا ال ة فيه ر حيوي ل االآث اني، ولع ع اللبن المجتم
.الطاحنة

وره                      آان يمكن    ري جمه رئيس رفيق الحري م يخذل ال و ل ثًال ل وال ريب الوصول الى ما هو افضل، م
ى                   شجاعة لالنضمام ال الئحة  "وضميره او، بشكل اعم، لو وجدت دزينة نواب يملكون ما يكفي من ال

ا                  ". الشرف اال ان فشل المعارضة في منع التمديد لم يكن هزيمة، وهذا االهم لمستقبل هذا البلد، اذ انه
خرجت من المعرآة اآثر قوة

ذي                       ر ال شراف التغيي ى است وم عل ووحدة مما آانت في اي لحظة من مرحلة ما بعد الحرب، وتقدر الي
.حرم منه المجتمع اللبناني بفرض التمديد

ة                      ات النيابي صلنا عن موعد االنتخاب وهو ال  (ال احد يتوقع ان تكون االمور سهلة في االشهر التي تف
سيرتها نحو         ). يزال مجهوالً  بل ان آل يوم يمر يجعل المعارضة تستشعر عثرات بالعشرات تعوق م

ا            . التغيير ة التي وراءه شجرة ال تخفي الغاب ل في               . لكن ال ا تتمث امي امامه ة التي ال يمكن التع والغاب
دًا   " سوريا االسد   "ظاهرة افول نجم المتبقي من البعثين وتحول         داً   "بل ات      " ضعيفًا ج في عرف العالق

.ولية، مع ما يقابل ذلك من صعود للمعارضة اللبنانية وانتشار لطروحاتهاالد
 وتكفي لتبين ذلك مقارنة سريعة بين ما آان يقال قبل سنتين فقط، حين آان الحديث عن انسحاب 
سوري ووضع حد للوصاية المخابراتية ُيعد ضربًا من الخيال، وما صار آالمًا يوميًا اآلن عن آف 

ين سليم وقد جاء امس موقفا آل من الرئيس. لسورية وانهاء االدارة السورية للبنانيد المخابرات ا
  .الحص وحسين الحسيني ليؤآدا اتساع خطاب المعارضة

، آما سّماه، "االسد الشاب الواعد"صحيح انه ال يجوز التسرع واعتبار مصارحة الرئيس الحص لـ
قادة الرأي في لبنان "التحاقًا بجبهة المعارضة، وإن تكن الموضوعات التي قاربها في آتابه الى 

 الستقاللي الى استعادة اتفاق الطائف، ووقف تدخل اجهزة االمنتتقاطع مع الطموح ا" وسوريا
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وال يمكن ايضًا وصف مناشدة ". شؤون داخلية ال تعنيها"في ) السورية واللبنانية بالتالزم(العسكرية 
مساعدة اللبنانيين على اظهار قانون انتخابات"الرئيس الحسيني الرئيس السوري العمل من اجل 

و           "تكوين سلطات الدولة  نيابية يسمح باعادة     ده اب ذي يقف عن المطلق ال ، انتقاًال من موقع المعارضة ب
سيني      رئيس الح ن ال شكل، وإن يك ي الت ذة ف تقاللية اآلخ ة االس ي الجبه ل ف ع الفاع ى موق ائف، ال الط

آما انه ال يجوز، في اي حال من االحوال، نسب المواقف التي         . مرشحًا طبيعيًا ليكون احد اقطابها  
ا                تتخذها ة م ى انتهازي سين الحص والحسيني ال ار الرئي ل         .  شخصيات من عي ه يجوز في المقاب اال ان

اني،     ه اللبن ن مأزق سوري م م ال روج الحك ن مخرج لخ ة البحث ع ي خان اولتين ف اتين المح ادراج ه
.وخروج الجمهورية اللبنانية من القعر الذي بلغته خالل العام المنصرم

امهم                  بيد ان المتبقي من البعثين و      م في آخر اي ى انه د ال آل  . من موالي احدهما في لبنان لم ينتبهوا بع
ا سيؤول                        داول العلني حول م د االمتحان، الت از المعارضة االمتحان بع شيء، السياسة الدولية، اجتي
ّوًال                           شهد تح ة سوف ت ول ان االشهر المقبل ا يق سورية، آل شيء حولن اليه لبنان بعد نهاية الوصاية ال

ي ذريًا ف ةج ة اللبناني اة الوطني أن  .  الحي صرفون آ ون يت سلطة ال يزال ة ال ي اروق وم ف ن صغار الق لك
اء من اجل تعليب                               م من ذآ ا تبقى له ات وعصر م بش الملف د ون حريتهم مطلقة في التعسف والتهدي

".سوريا االسد"الجسم االنتخابي بما يتالءم مع الوفاء لـ
شاطر صب            اذ يكررون غلطة ال اريخ           حسنًا يفعلون، ف وم في ت أتي ي ه ي ى ان ساًء، ال ينتبهون ال احًا وم

.الشعوب ال يعود القهر ينفع فيه، بل تصبح مفاعيل القهر معكوسة
  .لقد وصل لبنان الى هذه النقطة حين يزيد سواد النفق من لمعان بقعة الضوء في نهايته القريبة
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