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شارع                     دأ في ال سياسة تب سياسة، فال دأت ال رًا ب دأت حيث    . اآلن بدأت السياسة بقلم سمير قصير واخي ب
ّرغ من                        ان المف ا عاصمة لبن انتهت قبل اعوام، امام مجلس النواب، في قلب بيروت المفّرغة من قلبه

ذين اف             . روحه ات ارض     لم يكن معظمهم قد ولد يوم حدث ذلك، اولئك الشباب والشابات ال ترشوا بالمئ
ز   ة الرم ا اهمي وا ربم م يع ة، فل احة النجم ه   . س ذي يحققون از ال ى االنج صبًا عل اههم من ل انتب ان آ آ

ل   ل ق از، ب ا ان االنج وا ربم م ينتبه تقالل، فل ة واالس سيادة والحري ن اجل ال افهم م ا وهت هم هن بجلوس
ذي       . االنجازات، في مكان آخر    ع التظاهر، ال رار من وم      فاذا آان آسر ق ين وتكرس ي دأ يتحقق االثن ب

درون انجازات                        ا من حيث ال ي وا ربم د حقق امس، نجاحًا هائًال يستطيع الطالب االعتزاز به، فانهم ق
.لن تقل وقعًا على السياسة اللبنانية بعد اليوم

ذات  ق ضد ال ذي تحق و ال ازات ه ذه االنج ل اول ه نكن صريحين.  ولع شبابي : ل و ال دأ الج دما يب عن
بمعارضة الخارج التحرك في الشارع، يكون قد تخلى موضوعيًا عن المعارضة من الخارج                المتأثر  

ان " خارج"النظام وليس فقط    " خارج"بما هو   ( شعارات         ). لبن ة ال ار غلب ا ال يمكن انك سيادية "طبع " ال
ل عن    وز التغاف ا ال يج اهرات، آم ات والتظ ف التجمع ي مختل ارج ف ة لمنطق معارضة الخ المالزم

.لمباشر لهذه االحتجاجات والمتصل بابرز رموز تلك المعارضة، اي العماد ميشال عونالسبب ا
ة محض                            ا حال دة باعتباره ة الجدي ة الطالبي سلطة مع الحرآ اوة ان تتعامل ال  اال انه سيكون من الغب

و          "غير المنتمين "ليس فقط الن عدد     . عونية ني ، آما يحدد الطالب انفسهم فئة المستقلين عن التيار الع
ا (وتيار القوات وحزب الوطنيين االحرار، آان االآبر في آل التحرآات           ا  )فهذا ما يحصل دائم ، وانم

د         " قيادة"استطاع النفاذ الى    " غير المنتمين "الن بعض هؤالء     ًا من ي ة التي افلتت تالي الحرآة الطالبي
.لى التنظيماي من التيارات المنظمة، مما يوحي وجود تيار جديد ال بد ان يجد طريقه ا

ن          تحفظ م ع ال سيادي م ا ال ة هّمه شاطر العوني ذي ي ار، ال ذا التي ود ه ى وج ر عل رز مؤش ل اب  ولع
ثال، عن استخدام                   احجموا، م صنميتها، ان العونيين شعروا بالحاجة الى اقامة تسويات مع محيطهم، ف

ا ف                    ه انعطاف شكل في ذات اليب تعب   صور العماد عون او حتى عن الهتاف باسمه، االمر الذي ي ر  ي اس ي
ارج   ة الخ ور معارض سار،         . جمه ن الي الب م سع لط ي ات رك الطالب ك ان التح ى ذل فنا ال واذا اض

سيحية     "طالب اليسار"وبعضهم يعّرف نفسه ب  ي يتجاوز المعارضة الم ، أدرآنا اننا امام وضع طالب
ذا االسبوع، فت                      ه خالل ه ا حققت وم، اي مم حدد  المعهودة، وربما امام براعم حرآة طالبية تبدأ من الي

.هي برنامجها واولوياتها في معزل عن القوى التي صدرت عنها
وغ                             وا في سن البل م يكون م ل ة، اي انه سن الجامعي  هنا، يجب ان نتذآر اننا امام شباب وشابات في ال

وثانيا انهم عرفوا ) وهذا ربما افضل له(وهذا يعني اوال انهم لم يعرفوه اال من بعد . زمن العماد عون 
انوا دون المستوى                  فعرفو. غيره ائر معارضة الخارج آ ا، مثال، ان مختلف ممثلي التيار العوني، وس

المطلوب من قيادات مناضلة، فيما عرفوا ان بعضا من الذين جرى تخوينهم بحجة اعترافهم بالطائف               
داخل            سيب لحود بالتصفيق          . والمؤسسات آانوا اشرس واجدى في معارضتهم من ال تقبال ن ولعل اس

ازاء المؤسسات في        وقوفًا ون  جاح واآيم بحمله على االآتفاف خير دليل على بداية تبلور وعي جديد ب
  رفض الحشد فهم... وال يهم في هذه المرحلة إن . وسط الشباب المتأثر اصال بمعارضة الخارج
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ى              ى شعاراته االول اد ال م من     . تالوين الخطاب السياسي المطلوب من نائب معارض فع ة شيء اه ثم
ة آالم            .  في النهاية، انه االقتناع بفائدة ترداده، وهذا ايضا جديد         الشعار، شعار هو في النهاي ذلك ان ال

سع                . والكالم هو ما آان معارضو الخارج باالمس يشّكون بجدواه          ر يت ز التعبي دأ حي ذ ب ا من ل لن م ّيق ال
ذا                دًا،    -ويتسع ان آل هذا ال يفيد ما دامت السيادة منقوصة؟ لكن الكالم ه سقف         تحدي ع ال ذي رف هو ال

ع يمر                      ان المن ا آ الى حد صار معه منع ظهور ميشال عون على شاشة التلفزيون يبدو مستهجنًا، بينم
دأت فقط     . واخيرًا، اذن، بدأت السياسة   . عاديًا قبل سنوات   ا ب تعلم           . لكنه ل ان ت ل قب يلزم وقت طوي وس

م،   . بها، آيف تدير تناقضاتها   المعارضة الجديدة، التي ال بد ان تتشكل في البالد بدفع من شبا            لكن المه
  .بل الحيوي، هو ان تنتبه منذ اآلن الى وجود هذه التناقضات
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