
لبنان: قراءات دقيقة من يوميات شبه "الثورة"

  

  

:2019-11-30) - السبت، عدد 141لندن - د. أحمد الزين – مجلة (أفكار وآراء

  

بعد 45 يوما، لا يزال لبنان ينتفض، والشعب يثور ويتواجد بالساحات ويتحرك بتظاهرات وانتفاضات ومسيرات وقطع الطرقات،
وصيحات مطلبية محقة وشعارات مستفزة طالت المقاومة وقادتها (ومثل: كلن يعني كلن)، وحراكه الشبابي

  

      

  

 يفرض معادلة شبه العصيان المدني للتغيير وتحقيق الإصلاح بإلغاء النظام الطائفي ومكافحة الفساد والهدر والفاسدين بلمسة
سحرية.. والحكومة تجاوبت وعرضت ورقة إصلاحية اولية، ولكن رئيسها الحريري استقال وتخّل عن مسؤولياته وركب موجة

الحراك.. والرئيس عون دعا لحوار ممثلي الحراك لتنفيذ مطالبهم ضمن الاطر الدستورية ولكن لم يلَق آذانا صاغية، مما آّخرت
الاستشارات النيابية وأعاقت ولادة الحكومة الجديدة، بسبب تعنت الحريري والتدخل الاميركي السافر في الشؤون اللبنانية الداخلية،

وفرضه حكومة تكنوقراط بشروط لعدم مشاركة احزاب سياسية مقاومة، وتماهى معها الفريق اللبناني المرتبط بالسياسة الامريكية
.خدمة لمشروعها الاستعماري ولمصالحهم الذاتية الخاصة بهم على حساب مصلحة الوطن

  

تكنوسياسية تجمع ممثلي الحراك والقوى السياسية متحررة منوالحل يبدأ بإطلاق مبادرة وطنية إنقاذية بتشكيل حكومة
الضعوطات الخارجية، تترأسها شخصية وطنية كفوءة مستقيمة نزيهة يكون همها الاول انقاذ البلد من تداعيات الازمة الاقتصادية

والهيمنة الدولارية، والخلاص من تبعات السقوط والانهيار.. وتكون شجاعة وقادرة وجريئة على إتخاذ قرارات سياسية وقانونية
حاسمة في إقرار القضاء المستقل، ومكافحة الفساد والهدر، ومحاكمة الفاسدين والسارقين واسترداد المال المنهوب، وتكون قدوة

مميزة في ممارستها الشفافة في وقف الهدر والنهب وحفظ المال العام وتجنب التبذير الاداري وتخفيف النفقات الحكومية
..

  

من مشاهد عنيفة موجعة من قبل بعض المتظاهرين “غير السلميين”ولكن هناك صفحات مظلمة في يوميات بما يسمى “الثورة”
و“غير اللبنانيين” و"قطاع الطرق" وقيامهم بعمليات الشغب وجولات الكّر والفّر بين الجيش اللبناني والمتظاهرين ووقوع أصابات
وجرحى. وعلى سبيل المثال لا الحصر: ما شاهدنا يوم الجمعة 2019-11-29، من اعتداء مواطنة (د.ح.) على قوى الامن الداخلي في منطقة
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الحمرا، واطلاقها الشتائم والتهجم علىهم مما يعتبر سابقة خطيرة تؤسس لمرحلة التفلت القانوني والفلتان الامني، وما يرافق ذلك
من اعتداءات على الاملاك والمحلات والسيارات وحرق الدواليب ووضع الحواجز واستعمال الزجاج والزيوت لقطع الطرقات بقصد

الاذى والاذية من قبل عصابات الاحزاب السياسية والمندسين وعملاء السفارات وعبيد الزعماء.. حيث تظهر معالمها من مشاهد الاشتباك
والعراك بين المواطنين المارة المتمسكة بحق التنقل وتلك العصابات المجرمة المتصدية.. ولا تزال الامور مستعصية على الحل دون

معالجة من قبل القوى الامنية رغم تصريح قائد الجيش: “حماية المتظاهرين وحرية التنقل”، حتى وقعنا في المحظور، وسقط الشهيد
على علاوه بحادث مؤسف، كما سقط الشهيد حسين شلهوب والشهيدة سناء الجندي من جراء الاعتداء عليهما من قبل تلك العصابات

المجرمة، ناهيك ما نسمعه في الساحات من الفاظ بذيئة وشتائم وسباب تظال الرؤساء والقامات الوطنية المحترمة، مما يدّل على تدني
مستوى الخطاب الوطني والتخاطب الانساني وغياب الاخلاق والقيم الانسانية

.

  

تلك التجاوزات والاعتداءات المتنقلة هي مدانة بكل المقاييس القانونية والوطنية والدينية والاخلاقية والانسانية، وتلك الاعمال
الاجرامية هي بمثابة انتهاكات فاضحة للشرعية والقانون والمواثيق، مما ينذر بعواقب وخيمة وتداعيات خطيرة على مصير الوطن

وأمن المواطنين الذي يسعى راكبو موجات التظاهرات والحراك الشعبي (تيار المستقبل، الكتائب، القوات، الاشتراكي، حزب سبعة..) اخذ
 ..والفراغ السياسي والفتنة الطائفية والمذهبية والحرب الاهليةالبلد الى الفوضى والعبث والمجهول

  

!والازمة تتصاعد.. وتتجه نحو حافة الهاوية والبلد على شفا الإفلاس والانهيار
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