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 تغيرنا

 

 زياد عبس

 المدنً المجتمع ٌحققه ما أن التشطٌب، عملٌة وتأثٌر والخاسر الرابح عن النظر بغضّ  المهندسٌن، نقابة انتخابات نتٌجة أظهرت

 السٌاسٌة الساحة على ومهمة كبٌرة دللت وٌترك فارقة عالمة ٌشكل المهندسٌن، نقابة إلى وصولاّ بٌروت، بلدٌة انتخابات منذ

 .لبنان فً

 شرٌحة مواجهة فً وتموضعها لألحداث، الستراتٌجٌة القراءة عن« الحر الوطنً التٌار» قٌادة ابتعاد أٌضاا، النتٌجة أظهرته وما

 .والمؤسسات القانون دولة وإلى التغٌٌر إلى تتوق اللبنانٌٌن من واسعة

 التٌار فً الدٌمقراطٌة لتغٌٌب طبٌعٌة كنتٌجة ٌأتً أجلها، من وناضل بها، آمن لطالما وشعارات مبادئ عن التٌار انحراف إن

د  السٌاسٌة بقةالط جانب إلى وضعه للحزب الجدٌد التموضع هذا. داخله فً المشاركة على والقضاء السٌاسٌة، بقراراته والتفر 

 آمنت شرٌحة والخلفٌات، المشارب فٌها تتنوع اللبنانٌٌن، من كبٌرة شرٌحة عن أبعده كذلك فسادها، وحارب ناهضها لطالما التً

الة طلٌعٌة حزبٌة حالة أول خالل من ممكن التغٌٌر بأن ٌومااّ  منتهٌة وأحزاب مٌلٌشٌات أنقاض على الحرب بعد تشكلت وفع 

 .الصالحٌة

 استمد وقد. الحدٌث لبنان تارٌخ ٌشهده لم بنحو اللبنانً المجتمع من كبٌرة فئات استقطاب فً الماضً، فً نجح،« الحالة» التٌار

 بدولة والحازم الواضح وتمسكه الوطنً، لخطابه نتٌجة التٌار نجاح فكان. حوله مكوناتهم بمختلف والتفافهم الناس من قوته التٌار

 .والمحاصصة الصفقات ذهنٌة عن وابتعاده والمؤسسات، القانون

 الٌوم؟ ٌحصل ماذا

 على التقلٌدٌٌن الخصوم منافسة فخ فً نفسها أوقعت بل ل. بمواجهتها نفسها وتضع الشرٌحة هذه عن تتخلى الحزب قٌادة هً ها

 الشأن إدارة فً نفسه والرٌعً الزبائنً والتوجه نفسه، الطائفً الخطاب وعلى نفسها، األسالٌب على وبالعتماد نفسه، الجمهور

ٌ زته التً التنافسٌة قدرته التٌار أفقد ما. العام  والقوى باألحزاب التشبه على نفسه ٌسابق وأصبح األحزاب، من غٌره عن م

 .العشائرٌة التقلٌدٌة

 عون؟ مٌشال الرئٌس به ٌؤمن ما هذا هل واألهم، للتٌار، الجمعً العقل عن تعب ر قٌادته طروحات وهل التٌار، تغٌر هل

 .مستحٌل إبراءه أن تأكٌد أجل من ناضلنا لمن ذمة براءة ومنحنا والمساءلة، المحاسبة مبدأ عن تخلٌنا لقد عملٌاا،

 لدٌنا بات إنه الطائفٌة المزارع لدٌوك نقول كأننا تقلٌدي، حزب إلى التوجه، وثوري األهداف مثالً حزب من التٌار تحول لقد

 !مصالحكم على نحافظ أن مقابل مصالحنا، على تحافظون لنتفق، تعالوا: لهؤلء وقلنا. تمامااّ مثلكم دٌك عندنا وسٌكون. مزرعتنا

 المؤسس كلمات على السٌاسً وعٌنا وتطور. وللمناطق للطوائف عابرة أفكار وعلى وطنٌة، أسس على التٌار فً نشأنا لقد

 األحزاب منافسة أجل من ماذا؟ أجل من. األصلٌة هوٌته عن تتنازل الٌوم، التٌار، قٌادة لكن. مؤٌدوه للتٌار صار وهكذا الجنرال،

 !ملعبها فً الطائفٌة التقلٌدٌة

 لدٌنا كان هللا، حزب مع التفاهم ورقة وق عنا وٌوم منهم، ونحن الجمٌع، حقوق ٌحفظ انتخابً كنظام بالنسبٌة، بش ر من نحن

 الناس لٌعد عون الرئٌس جاء ثم بكركً، لقاءات فً اعتمادها ألجل بقوة وسعٌنا وناضلنا. القانون هذا إلى اإلشارة على اإلصرار

 وتقترح النسبٌة، إطاحة خطٌئة ترتكب التٌار قٌادة ٌجعل الذي ما نعرف ل فجأة، ثم... القسم خطاب فً ثم خطبه، كل فً بها،

 .مضمونها من تفرغها مشارٌع
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 بانتخاب والدروز، والسنة الشٌعة عند األقوى للحزب فقط، تتٌح إنها الٌوم، إلى 0991 منذ بها المعمول النتخابٌة القوانٌن مشكلة

 فال. حقوق بأي المسلمٌن للمواطنٌن ٌأتّ  لم التمثٌل هذا فكل ذلك، ومع. أخرى طوائف من نواب استعارة أو الستٌالء ثم نوابهم،

 دولة ول والمؤسسات، القانون دولة بلوغ عن ٌتأخر لبنان وظل عمل، دون من الشباب غالبٌة وبقٌت. رفاهٌة ول تحققت، عدالة

 .المدنٌة والحقوق الحرٌات

 الحرٌري آل بتجربة التماثل طموحنا صار هل المسٌحً؟ التمثٌل احتكار إلى الزمن، من عقدٌن بعد نسعى، هل الٌوم؟ نفعل ماذا

 الشٌعٌة؟ الطائفة تمثٌل احتكار فً الشٌعً الثنائً تقلٌد أو طائفتهم، زعامة فً

 زعامته؟ فرد لٌربح أنفسنا نخسر أن النفع ما

 تحترم حقوقهم، تحفظ دولة وراء سعٌااّ هاجروا جمٌعهم. هاجر من بعض ٌعود ولكً الهجرة، من أولدنا لمنع جاهدٌن نسعى

 أجل ومن وأمان، أمن أجل ومن كرٌم، لعٌش فرصة أجل من هاجروا متساوٌة، فرص أجل من هاجروا والمؤسسات، القانون

 .حرٌتهم

 أشخاص قٌاس على مفصل قانون وهو الحرٌة، بقانون تسمٌته أردنا قانون أجل من أهلٌة حرب حافة على البلد نضع الٌوم نرانا

 .سنوات بعد قادم باستحقاق المنافسة إلى ٌطمحون

 .ٌكون لن بمستقبل شخصٌة مصالح أجل من بعد ٌبدأ لم وعهد وبقسم وبالٌوم، بأنفسنا، نضحً

 .تغٌرنا نعم... تغٌرنا

 سٌاسة

 ٧١٥٢ نٌسان ٥١ الجمعة ٣٥١٣ العدد

 :عبس لزياد أخرى مقاالت

 الحلم لٌتحقق... 

 انتفاضتنا 

 تموز لمعمودٌة استكمال الشراكة معركة 

 األحالم مقبرة لٌس لبنان 
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