
  
  
  
٦/٥/٢٠٠٥ 

 
 
 
 
  
  
  

ين             ر للغبطة في عودة المنفي شذ عن              . هناك دائما شيء مثي شال عون ال يمكن ان ت اد مي وعودة العم
وال يجوز تاليُا ألحد في لبنان ان يستكثر على انصاره الفرحة          . القاعدة، اللهم إال في نظر غالة اعدائه      

.العارمة التي سيستقبلون بها غدًا السبت عودة بطلهم
سبة                    آما ال يجوز أل     ودة، إن بالن ذه الع ه ه حد على االطالق ان يغّيب البعد العاطفي الذي تنطوي علي

دامى، وحتى            ه الق ى جمهور محازبي سبة ال ى، او بالن ًا في المنف الى العماد عون بعد خمسة عشر عام
اَرب آح       . الجدد منهم  ه ال تق دث لكن عون الذي اراد لنفسه دورًا سياسيًا وطنيًا، يدرك وال بد ان عودت

سياسي والصحافي، وان         . عاطفي فحسب  ويم ال ًا للتق فهذه العودة تبقى حدثًا سياسيًا، وهي تخضع حكم
ليس بسبب الجنرال نفسه، وانما     ". حزب الجنرال "يكن اي تقويم سيأخذ في الحسبان ضرورة مراعاة         

ا       دما آانت مع غيره ات   ألن الطاقات التي انضوت تحت لوائه هي ذخيرة للبنان الجديد، بع من الطاق
. في صميم صناعة االستقالل

قد ال يستسيغ الجنرال عون ان يخضع هو الى التقويم والمساءلة، وخصوصًا انه سيعود بعد ان يكون         
شاشات               بة،  . امضى اسبوعًا آامًال يقّوم اآلخرين، مطلقًا االحكام في آل االتجاهات وعبر آل ال للمناس

شويش "ومية آانت أن اعادت     فإن النتيجة االولى لهذه االطالالت الي      صورة عون، فتراجع الرجل     " ت
ذي            شعبوي ال د ال السياسي المرن الذي آان نجح في تظهيره في االشهر الماضية، واطل برأسه القائ

سياسية                ة ال ى الطبق ذا،  . يخاطب الجماهير بمنطق العسكر التبسيطي، والحامل طابع التحريض عل هك
. ون الراجع هو عون الذي ال يتغّير، يحاِآم وال يحاَآمع: على االقل، لن يخطئ احد التقدير

اح                   لكن احترام انتفاضة االستقالل يفترض على من آان من داعميها، أال يضع نفسه في منأى عن ري
ا  ي اطلقته ة الت ى    . الحري ادة المعارضة عل ام، ان يوضع ق رأي الع ًا لل ل مأنوس ًا، ب ان مفهوم واذا آ

م                . نى منهم عون  المحك، فليس من سبب ألن يستث      ه ل ذا او ذاك ان ى ه على العكس، فاذا آان يؤخذ عل
ام                      ارًا لمن ق يم اعتب ه ال يق يحترم وعود التغيير التي اطلقتها االنتفاضة، فإن عون من جهته يوحي آأن

ذه االنتفاضة  ه     . به يادته وحريت ان س ى لبن اد ال ه هو من أع ول ان سه آأب لالستقالل، ويق دم نف . اذ يق
اآلتي، الى ما هنالك من صفات تختزل جهود شعب     " ربيع لبنان "و" المحرر"ون منه انه    ويردد القريب 

. بأآمله
ى       بالط، وحت د جن ضل لولي راف بف ون االعت رفض ع ة، ان ي ة االنتخابي ة الحمل ى خلفي م، عل د ُيفه ق

ال رفيق                   . بفضيلة وضع رأسه تحت حد المقصلة          ر اغتي سه، ان يعتب سياق نف ضًا، في ال م اي د ُيفه وق
وان ينسى اعجوبة نجاة مروان حمادة . الحريري مجرد شرارة ال فضل للرئيس المغدور في اندالعها       

. من االغتيال
وآل السياسيين الموارنة غيره، وان يبقى   " قرنة شهوان "وقد يكون منطقيًا من وجهة نظره ان يحتقر         

وم              وات ا  "على مسافة نقدية مع البطريرك صفير، وان لم يفصح، وان يل ة الق م     " للبناني ا ل ألن محازبيه
د، هو ان يغيب عن عون        . يلتحقوا بالتظاهرات التي آان يقررها هو    ه اي منطق محاي لكن ما ال يقبل
ولعل اآبر مفارقة هي التي يضع عون نفسه فيها حين يبرر          . دور التعبئة الشعبية في انجاز االستقالل     

  ه في تحول النظرة الدولية الى سوريا، الادعاءه انه من اعاد االستقالل والسيادة باستحضار دور
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ه                       ى ذهن د ال يحضرون عل أن  ! الدور الفعال للعونيين على االرض، حتى ال نتحدث عن آخرين ق وآ
ة  يم "مخاطب ان العظ عب لبن ة " ش هولة لفظي رد س ي مج   . ه

ة الديغ                  سر للتجرب م مبت ًا لفه ة في    المسألة تذهب ابعد من اختزال الفعل التاريخي بعظمة الفرد، وفق ولي
إن تجاهل دور                    . فرنسا سياسي، ف وقي للعمل ال فإذا آان تجاهل الحجم الشعبي للحدث ينم عن مفهوم ف

رة             أ      . القوى السياسية االخرى يفيد بوجود سوء تفاهم مقلق حول معنى المعرآة االخي د يكون الخط وق
ار ان                       سيحية اخرى، هو في اعتب ات م ضًا فئ ه اي ه عون، وترتكب تفاضة االستقالل    االآبر الذي يرتكب

. استكماًال لفصول الحرب، وفي ذلك مغالطتان تاريخيتان على االقل
دل                   المغالطة االولى تكمن في الخلط بين الدور الذي لعبه الحكم السوري خالل الحرب، وهو دور متب

ه ف             ذي اقام ي ومتفاوت الوتيرة، وان يكن في محصلته مدمرًا على الدوام، ونظام الوصاية المرّآب ال
ين                             رين من الحرب ب اني في الفصلين االخي ا اصاب المجتمع اللبن ستفيدًا مم د الحرب، م لبنان ما بع

اق الطائف من تحوير جراء رفض               ١٩٩١ و   ١٩٨٨عامي   ه اتف ، اي في ايام عون تحديدا، ومما نال
. عون اياه له

م تعمل                     اني ل ة في المجتمع اللبن وى الممانع د الوصاية وفق      اما المغالطة الثانية، فهي ان ق خالل عه
ة               ة وديموقراطي اليب عمل جماعي تنبطت اس ل اس ال        . منطق حربي والغائي، ب ان ال يجوز اهم واذا آ

ة        سه العوام طويل دور العونيين في شبكات الممانعة، فإنه يجب ايضًا التذآر ان التيار العوني حرم نف
ة الطائف               دور بحجة عدم شرعنة دول ًا، ال ي   . من تفعيل هذا ال ون وحدهم مسؤولية        طبع تحمل العوني

ة توسيع    ١٩٩٦، اال ان استمرارهم في نهج المقاطعة عام    ١٩٩٢مقاطعة االنتخابات عام      اعاق عملي
وا                     ادوا وانتبه ا ع ذا م راوي، وه اس اله رئيس الي المعارضة البرلمانية التي تجلت في رفض التمديد لل

ام  ات ع ي انتخاب ه ف ر٢٠٠٠الي ابين ف ي انتخ م وخصوصًا ف ين ث ان . عيين الحق ى، ف ذا المعن ي ه وف
ًا   ة معارضة واسعة، وتالي شكل جبه ي اّخرت ت د يكون من العوامل الت ة المؤسسات ق منطق مقاطع

. تشكل المأزق الذي وقع فيه نظام الوصاية
ى،                        ل شجاعة عن شجاعة المنف م تق ة ل بيد ان القفز فوق مرحلة ما بعد الحرب، وما شهدته من ممانع

دخل                      وما تخللها من   ل ي اني انتفاضة االستقالل، ب ضّيع فقط مع دة، ال ي ة جدي اهيم ديموقراطي  بناء لمف
ا    ب عنه ة وغّي ذه الورش دما غاب عن ه ا عون بع دعو اليه ي صار ي رة االصالح الت ى فك شك ال ال

اً       ن يكتشف فقط ان بعضًا من                      . مناصريه طيلة خمسة عشر عام و ل ة، فه ك المرحل تعاد تل ا اذا اس ام
ضًا                    حلفائه في م   درك اي د ي ه ق عرآة االستقالل آانوا جزءًا من السلطة، آما ال ينفك يقول منذ ايام، لكن

ان التشكيك في السياسيين هو الذي هيأ الطريق امام النظام االمني، وهو تشكيك يستمر فيه عون اآلن         
زة    فيما ينحو الى التخفيف من مسؤوليات العسكر، من رئيس الجمهورية المنتهية واليته الى               ادة اجه ق

. العسس، في ما آلت اليه احوال البالد
ى    و وال ال اء دوره ه ى الغ ل ال ي المقاب دعوة ف ه ال رين، ال يمكن اءه اآلخ ى عون الغ ذ عل ن يأخ ان م

د     " شيء ما"اذ يجب ان يكون في عون . نكران اهميته ومزاياه  اء مناضلين ق آي يستجلب عطاء ووف
ذا           يكونون من خيرة ما انتجته هذه البالد       ، ضّحوا بالغالي والرخيص ايمانًا بفكرة رأوها متجسدة في ه

. الرجل، وان اضطروا احيانًا الى فعل عكس ما يقتنعون به ألنه قرر هو ذلك السباب يجهلونها
احترام                         ديرًا ب ال ج ًا لالحتف وم غد يوم ان الوفاء لصالبة هؤالء والتزامهم هو ما يجب ان يجعل من ي

ه يكون                        لكن هذ . آل اللبنانيين  دم آأب لالستقالل ألن ة خاصة، فال يتق شال عون عناي ا يتطلب من مي
يهم       . بذلك قد ضل معنى االنجاز     أتي ال ولعل اآبر هدية يقدمها عون الى مواطنيه عند عودته هي اال ي

  .منتصرًا، بل مبتهج بانتصار هيأ له مع آخرين وصنعه لبنانيون من آل المشارب، ومن دون احتكار
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