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انتفاضتنا
زياد عبس
السلطة فً ورطة ،لم ٌنجح رصاصها فً قمع تظاهرة عبرت األحزاب والطوائف والمذاهب .وقد أثبت حراك وسط البلد مناعته ،بعد
امتحان مذهبً خاطف ،لما فٌه من قضاٌا حٌاتٌة وسٌاسٌة لم تعد تحتمل التأجٌل .وهذا الحراك المدنً الذي وُ لد أخٌراً ،كان وال ٌزال حلما ً
عزٌزاً بالنسبة إلٌنا .وهناك بٌن شباب التٌار الوطنً الحر ،من ٌشعرون بظلم شدٌد جراء التعمٌم ،ووضع تٌارهم فً الخانة نفسها مع
قوى حاربوها من عام  0991حتى .5112
مع العلم أن كثٌرٌن من شباب التٌار كانوا وال ٌزالون فً موقع المنتقدٌن داخلٌاً ،والمعارضٌن أحٌانا ً لسٌاسة التٌار فً عدة محطات
مفصلٌةٌ .ضرب التعمٌم هؤالء فً الصمٌم .وال سٌما أنهم ولدوا من رحم شارع افتقدوه طوٌالً قبل أن ٌروا فً الحراك هذا متنفسا ً لهم.
وبدل أن ٌستوعبهم الحراك ،وجدوه خجوالً بهم.
نعم ،إن التٌار الوطنً الحر خاض معارك سٌاسٌة وغاب عن قضاٌا مطلبٌة كثٌرة .سعى إلى تحقٌق سلسلة الرتب والرواتب .أراد الدخول
فً عملٌة إصالح للضمان االجتماعً ،ضمان الشٌخوخة ،البطاقة الصحٌة ،وغٌرها .وفٌما لم تكن دٌنامكٌته تغٌب عن أي ساحة ،كان
رائداً فً خوض معركة الزواج المدنً وقانون مدنً لألحوال الشخصٌة ،وكان علٌه االستمرار فً هذا الحراك .وفٌما كان من المقدر أن
ٌؤدي مسار التطور الطبٌعً لألمور إلى انتفاضة شعبٌة ،بعد تعطٌل الحٌاة السٌاسٌة بالتمدٌدٌن بعٌد تعطٌل الحٌاة االقتصادٌة ،كان
ٌفترض بالتٌار أن ٌكون فً مقدمة الحراك ،إال أن الشباب اللبنانٌٌن سبقوه رافعٌن مطلب التٌار االساسً :إجراء انتخابات نٌابٌة أوالً.
نحن سمحنا بأن ُت َ
نزع منا شعارات الحرٌة والسٌادة واالستقالل بعد الرابع عشر من آذار  .5112وها نحن نعود الٌوم لنتنازل عن
شعارات نسمعها فً وسط البلد وال نرى فٌها إال أنفسنا.
على التٌار الوطنً الحر أن ٌعود لٌتصدرالحركات المطلبٌة ،فارضا ً نفسه شرٌكا ً أساسٌا ً فً التغٌٌر ،ولذلك نجد أنفسنا ملزمٌن بالمشاركة
الكثٌفة الٌوم.
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