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ذي                           ان ال ر للبن اح االسرائيلي الكبي ة االجتي ى بداي ًا عل وم امس، عشرون عام عشرون عامًا مضت ي
ر               سيفضي، بعد محاصرة بيروت ودّآها بالطيران والقصف البحري، الى خروج قوات منظمة التحري

قيقه   والى انتخاب بشير الجميل رئيسًا للجمهورية بشكل حمل الكثير من القسرية، فاغتياله و        انتخاب ش
.على المستويين، اللبناني والفلسطيني، التقويم صعب. امين مكانه باجماع مجلس النواب

د، حيث                           اريخ البعي ة الت اح في خان  فما جرى بعد هذه الحقبة آان غنيًا الى حد انه يضع لحظة االجتي
سطين حيث      هذا واضح في ما ي    . انها ال تتصل اال بشكل غير مباشر وجزئي جدًا بواقع اليوم           ق بفل تعل

ات            ة الثمانين سعينات     ) االنتفاضة (االحداث الجارية تتأثر بما حصل في نهاي ة الت د    (وبداي ؤتمر مدري م
سياسي        ). واتفاق اوسلو  سألة   . لكنه جلي ايضًا في لبنان، رغم ما قد يوحيه احيانًا السجال ال تثناء م فباس

رة        المقاومة ضد االحتالل االسرائيلي، يخضع المسرح السياس       د فت رات التي طرأت بع ي لتأثير المتغي
.فاالتفاق الثالثي واخيرًا اتفاق الطائف.  شباط٦من االجتياح، وخصوصًا مع حرب الجبل وانتفاضة 

ة   - ويظهر ذلك بشكل اوضح في الجانب المسيحي      رات الفاعل  المسيحي من المسرح، حيث ان المتغي
شا                ة الحرب، مع ظاهرة مي ل نهاي د لحظة              فيه قد حدثت قبي ه ضد سمير جعجع، وعن ل عون وحرب

ا، مع                          دما وضعت اوزاره م بع شرقية ث ة ال دا والمنطق ى قصر بعب سوري ال انتهائها بدخول الجيش ال
إن     ". القوات"مطاردة العونيين و   ة   "وبشكل عام، ف ة االقليمي ة           "المعادل ذيبًا نظام الحماي سمى ته ا ي ، آم

ّين ا           دما تب ان                 السورية، رست على ما هي عليه عن ق، وآ ن يطب اق الطائف ل سوري من اتف د ال ن البن
اح      ١٩٩٢ذلك عام    ى االجتي ين ذآرى      . ، بعد عقد عل زامن ب ران  ٦ومؤدى الكالم ان الت  ١٩٨٢ حزي

ة في         تن االنتخابي ران   ٢وموقعة الم ل، رغم عودة صور        ٢٠٠٢ حزي  مجرد صدفة ال تحتمل التأوي
.بشير الجميل الى الظهور بعد عشرين عامًا

دما يكون               وليد   ا عن ه اليه ذه الصور، وآيف ال يتنب ى ه ق ال وا بقل ذين تنبه دًا من ال جنبالط آان واح
ذي رفض انتخاب مؤسس    ث الرجل ال ى وري از ال ه انحي ر بان سان مخيب ه للمرشح غ سيره لدعم تف

ة" وات اللبناني ة " الق سًا للجمهوري رائيلية"رئي راب االس ة  "تحت الح ر آافي ة غي ًا مهل شرون عام ؟ ع
د  . سيان، هذا صحيح، لكنها آافية بالتأآيد لتبديل معنى الرموز، لقلب االشياء رأسًا على عقب      للن وال ب

ادة                  دما يكون الحدث اع من مالحظة هذا التبدل لتجّنب الخطأ في قراءة ما يحدث اآلن، خصوصًا عن
يس إال  ن المعارضة ل سيحي م زء الم شكيل الج ي مهر . ت صور ف ذه ال وا ه ذين رفع ان ال يعرف ال ج
ى ال         ة في           " في .تي .ام"االحتفال بفوز المرشح غبريال المر امام مبن ل شخصية خالفي شير الجمي ان ب

سبب                        ى االرجح ب ك عل شال عون، وذل ى من سمير جعجع او مي ة حت المجتمع اللبناني، واآثر خالفي
.انتخابه رئيسًا في ظروف االحتالل االسرائيلي الضاغطة

م                 والحق ان معظمهم ال يستطيع ان         ا ل دًا، او ربم يعرف ذلك من تلقائه، النهم آانوا في سن مبكرة ج
ة            ك عاجزون عن          . يكونوا قد ولدوا بعد، عندما آان بشير الجميل تلك الشخصية الخالفي وق ذل م ف وه

شيات آخرين شارآوا                       ل ورؤساء ميلي ين الجمي رق، ب ان من ف د        ادراك الفرق، اذا آ ا بع في سلطة م
ة عسكرية               . الطائف وال يزالون   سوا في معرض التحضير لحمل انوا يرفعون    . وفي اي حال، هم لي آ
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 محددات هوية مهتزة الصورة هنا هي من . يعدو رفع الصور آونه حرآة عاطفية، او بمعنى ما دينية         
ة   . بفعل التهميش السياسي، وليست برنامجًا سياسياً      الصور  (وبالفعل، اذا وضعنا جانبًا الرموز المرئي

ذي          ")الوطنية"االغاني الحزبية او    (والصوتية  ) واالعالم ، فان الخطاب السياسي في هذا المهرجان ال
سان المسؤو              ى ل ى عل از، حت ة      . لين الحزبيين  استمر يومين آان معتدًال بامتي م تتوقف المطالب ًا، ل طبع
.باالستقالل في وجه سوريا، ولماذا يجب لها ان تتوقف اصًال

ى        .  لكن الكالم الطائفي بدا معدوماً      دال المسيحي   "وعليه، ليس نسب االنتصار ال خطأ، شرط    " االعت
رف       دال وتط ين اعت لة ب يس المفاض ذلك ل صود ب م ان المق تن    . ان نفه ي الم صل ف ا ح ر  فم و ج ه

ذي جسده                     " التطرف" ة للخط ال ا تزآي ة ونتيجته ات المعرآ ى جاءت مجري الى االعتدال، وبهذا المعن
ذ  -المعارضون   سيب لحود من ل ن شارآون مث اء  ١٩٩٢ الم ذي حّرك لق ان ال صواب الره دًا ل ، وتأآي

ه بعض               ه يصهر في داخل ة            " المتطرفين "قرنة شهوان، وجعل ًا في معرآ سهم جميع ى وجدوا انف حت
.انتخابية آان بعضهم يترفع عنها قبل حين

الم         ذي الك ذي يغ ر ال رارات، االم اذ الق ة واضحة التخ ى آلي ر ال هوان يفتق ة ش اء قرن ان لق  واذا آ
ول ان                    ه يمكن الق ه، فان ة خاصة ب ة جماهيري المكرور عن احتماالت انشقاقه، وال يملك مباشرة ماآين

ذ          شعبية له ة ال انيين التي               انتخابات المتن شكلت المعمودي سيحيين اللبن اريخ الم ادرة في ت ة الن ه التجرب
د               ل بع شير الجمي ع ب ل شمعون، فنجحت اآلن في تطوي ة آمي ؤاد شهاب بلغ قامت على مزج منطق ف

ارك              : الدرس يستحق التوقف عنده   . عشرين عاماً  د مع ا ابع ة، وم ان المعرآ ان السبيل الى االعتدال آ
  .ذلك معنى الربيعربما آان . اليوم عن مواجهات االمس
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