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ِمْن ِن��داءاتِ هذهِ الّس��اعةِ اللبنانية 

الَحرَِجةِ، وَتْحتَ وطأةِ الّتحدياتِ والمخاطِر 

الجس��اِم التي ُتحاِصُر لبنانَ، َوَطناً ودولًة، 

وُتحاِص��رُ اللبنانيي��ن عموماً، ف��ي أْمِنهم 

واْس��تقرارِهم وأرزاِقهم وعائالِتهم، تداعى 

المَوّقع��ونَ أدناه إل��ى اتخ��اذِ الُمبَتدآتِ 

والمواق��فِ ال��واردة في متن ه��ذا النداء 
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َد َنْظرََتهم  كلمةً سواًء بينهم، راجينَ أن ُتَسدِّ

الُمْش��َتركَة في أحواِل لبن��اَن، وأن ُتَصّوَب 

س��عَيهم إلى اإلس��هام في االْس��تجابةِ لما 

، اآلَن وهنا، من  ُيْمَتَحُن به الوطُن اللبنانيُّ

امتحاٍن عسير َيَتَهّدُدُه كياناً ودولًة ومعنًى 

ورسالةً، وَحْسُبُه امتحاناً ما كاَن من تمديدِ 

المجلسِ النيابي واليَته تمديداً مفتوحاً أقلُّ 

ما ُيقالُ فيه أّنه إس��اءُة استعمالٍ لسلطةٍ، 

ٌع في التَّصرّف بوكالة.  وتوسُّ

وإذ يتداع��ى الموقِّع��ون عل��ى هذا 
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النداء بوصفهم »ش��يعة«  َمْن بالعقيدةِ 

والشعائر، َمْن بالّنش��أةِ والثقافة والتربية، 

َمْن بال��والدةِ فقط  فإنَّم��ا ُيَؤّلُف بيَنُهم 

ُم عليه  أيض��اً، بل أّوالً، َوالٌء للبن��اَن ال َيَتَقدَّ

أيُّ والءٍ آخر.

د ب��أّن ِصَفَتهم  ه��ذا مع تأكيدِ المؤكَّ

الشيعيَة هذه، هي واحدٌة من بين صفاتٍ، 

وبأّنها ليس��ت، في ُعرِْفِهم، عنواناً لكيانيةٍ 

قائم��ةٍ بذاِتها ولذاِتها، أو ِبرَْس��ِم أْن تقوم، 

ب��ل إنَّ تقديَمهم إّياه��ا، اآلَن وهنا، على 
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سواها من ِصفاتٍ، إنما ُتمليهِ حراجُة هذه 

الس��اعةِ اللبنانية، حيث يب��دو للموقعين 

أدناه، أنَّ المدخل إلى المش��روع الوطني 

َفةِ  العام َيفَت��رض منهم تقديَم ه��ذه الصِّ

س��واٌء في ُمخاَطَبِتهم مواطنيهم اللبنانيين 

عاّم��ة، أو مواطنيهم اللبنانيي��ن من أبناء 

الطائفة الشيعية خاصة.

بناًء عليه، ف��إن الموقعين على هذا 

النداء ُيعلنون العزَم على المضّي، معاً، وكلٌّ 

ِبَحْس��ِبه، وُصْحَبَة الذين قد ُيش��اطرونهم 
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َة والمقاِصَد، ف��ي بذل جهدٍ تواصلّي  الِهمَّ

تنس��يقّي تكاملّي، ش��يعياً ووطنياً س��واٌء 

بسواء، ُمتوّخين من وراء ذلك المساهمَة، 

بمقدار ُوْسِعِهم، في ما َيْنَهُض له لبنانيوَن 

آخروَن، كلٌّ وفَق اجتهادِه، من س��عي إلى 

الُمحافظةِ على لبنانَ، الكياِن والدولة.

وفي هذا الس��بيل، ي��رى الموقعون 

أدن��اه، أنَّ الَمْص��َدَر الرئي��َس للتحدي��ات 

وللمخاطر التي ُيواجهها لبناُن هو انحاللُ 

الدول��ة، الناتُج عن اس��تباحتها من َطرَفِ 
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حزبّياتٍ ش��ّتى، س��افرةٍ وُمس��تترة، وهو 

انحاللٌ ُيعبِّر عن��ه تناُزُلها، الطوعيُّ أحياناً، 

ومن قّلة حيلةٍ أحياناً أخرى، عن امتيازاتها 

السيادية سواء في الداخل أم في عالقاتها 

الخارجي��ة. كذلك يرى الموقعون أدناه أّن 

اشتراكَ تلك الحزبّيات، كلٌّ بمقدار ُوْسِعها، 

ف��ي اس��تباحةِ الدولة، ال ُيَقّللُ في ش��يء 

من ال��دور المركزي في هذه االس��تباحة 

للُمَهْيمنين على مقاليدِ الطائفة الشيعية، 

مما يأُخ��ُذ اللبنانييَن إل��ى مزالقَ خطيرةٍ 

ويضعه��م في مواجه��اتٍ مجانيةٍ بعُضهم 
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م��ع البعض اآلخر، ومع أطرافٍ ش��تى في 

محيطهم العربي.

حرصاً عل��ى لبناَن، الكي��انَ والدولَة، 

وحرصاً على الطائفة الشيعية وعلى سائر 

الطوائف اللبناني��ة، ال يرى الموقعون بداً 

من الّتذكير، بال ُمجامل��ةٍ وبال َتَحّفظ، بأنَّ 

الُقّوَة، مهما عُظَمت، ليست ضمانًة لحاضٍر 

أو ضمانًة لمس��تقبل، وب��أنَّ الكثرَة، مهما 

َحُس��َنْت في َعْيِن البعِض واطم��أنَّ إليها، 

لَْيَس��ْت ُحّجًة ُمْفِحَمة. وإلى هذا وذاك، ال 
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يرى الموقعون بداً من ُمصارحة أنفس��هم، 

ومن ُمصارحة كل م��ن يعنيهم األمُر، بأنَّ 

ر  األواَن ق��د آن  إْن لَ��ْم يكن ق��د تأخَّ

لمراجعةٍ شاملةٍ لسياساتِ العقود الماضية، 

أرباحاً وخسائَر، لبنانياً وشيعياً.

لي��سَ بي��ن الموقعي��ن أدن��اه َمْن 

��م أّن ه��ذه المراجعَة قد َتْس��َتْدرُِك  َيَتَوهَّ

على ما ارُتِكبَ باس��م اللبنانيين، أو باسم 

البع��ض منهم، ونخ��صُّ ِمْن ه��ذا البعِض 

الطائفَة الش��يعيَة، من أخطاَء، ولكنَّ هذه 
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المراجعَة، في قناعتهم الُمْش��تركة، ُتَكرّسُ 

انتفاَء الِعْصَمةِ عن الُممارََس��ةِ السياس��ية، 

وهذا التكريسُ أضعفُ اإليمان.

إنَّ التطوراتِ التي َتْش��َهُدها سوريا، 

ُع فقط من وتيرة ما يشهُده لبنانُ  ال ُتَس��رِّ

من ارتباكٍ سياس��ي واجتماعي ُيَترجُم عنه 

اضطرابُ حبل األمن بما ينذر بما ال ُتْحَمُد 

ُعقباه، وإنما ُتسّرع أيضاً من وتيرةِ اقتراب 

اللبنانيين، مرًة جديدًة، من لحظِة حقيقةٍ 

لن يج��دوا معها ُب��ّداً من إع��ادة صياغة 
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خياراِتهم الوطنيَة ودفتَر ش��روطِ عيِشهُم 

الواحدُ المشترك.

ِمْن هنا، ي��رى الموقعون على هذا 

النداء، أّن اللبنانيين مدعوون، على وجه 

عبِ السوري  السرعة، إلى التَّسليِم بأن للشَّ

الحقَّ ُكلَّه في أن ُيَحّدَد بنفسه ما يرتضيه 

لنفس��ه من خياراتٍ حاضرةٍ ومستقبليةٍ، 

ومن نظامٍ سياسي في منأىً من أي تدخل 

خارجي، أو من أي اّتهامٍ لهذا الفريِق منه 

أو ذاك، بالخيانة أو بالعمالة أو بسواهما 
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ُر الموقعون  من التهم المجانية. وإذ ُيكرِّ

عل��ى ه��ذا الن��داء قناَعَتهم المش��تركَة 

الراس��خَة، بأنَّ األوط��انَ ال ُتبنى في ظلِّ 

القهر واالس��تبداد، وب��أنَّ الديكتاتورياتِ 

ال تحم��ي التن��ّوَع وال األقلي��اتِ، وب��أنَّ 

الحريات  واحتراَم  الديمقراطي��ة،  مبادئَ 

العامة والخاصة وسيادَة القانون وتداولَ 

الس��لطةِ، هي ما يحفظ الكرامة الفرديَة 

والجماعية، �� إذ ُيكرِّرون تلك القناعاتِ، 

فه��م يتمن��ون لش��عب س��وريا أن يجدَ 

طريَقه، في أس��رِع وق��ت، وبأقّل أكالف 
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بش��رية ومادية، إلى األم��ن واألمان، في 

ظلِّ الحرّية والديمقراطّية واحترام حقوِق 

اإلنسان.

إنَّ َتَش��بَُّث بعضِ اللبنانيي��ن بإنكاِر 

َحرَاجة هذه الساعةِ اللبنانية، وبإنكاِر أنَّها 

ها،  لحظُة حقيقةٍ تضُعُهم جميعاً على ِمَحكِّ

ل،  ال ُيغني عنهم ش��يئاً. فإْن َيَسُعُهُم الّتَوسُّ

عن خطأٍ أو عن صوابٍ، بالّنأي بالنفس عن 

شؤوِن الَغْير، ال َيَسُعُهُم النأي بأنفِسهم عن 

شؤونهم.
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ُمْنطلقي��نَ من تواُفِقه��م على هذه 

الّتش��خيصاتِ، يؤك��د الموقع��ون أدن��اه 

قناَعَتهم السياسيَة واألخالقيَة بأنَّ السبيلَ 

األوح��َد لمواجه��ة التحدي��اتِ، والحتواءِ 

ُد لبن��اَن واللبنانييَن،  َتَتَهدَّ المخاطِر، التي 

هو الس��عيُ إل��ى بن��اء الدول��ةِ العادلةِ، 

القادرةِ، الس��يِّدةِ  دول��ةِ الحقِّ والقانوِن 

والمؤسس��اتِ، الُمراعيةِ في خياراتها أمَن 

يِر  اللبنانييَن ومصالحهم، والحريصةِ على السَّ

ُقُدماً في َمَعاِرِج التطّوِر والتحديث، وصوالً 

إلى ما َينُش��ده اللبنانيوَن م��ن إعالءٍ لقيِم 
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الَمَدنيةِ والمواطنيةِ، في إطاِر »جمهوريةٍ 

ديمقراطي��ةٍ برلمانيةٍ، تق��وُم على احتراِم 

الحرّياتِ العامةِ« وحقوقِ اإلنسان.   
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