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بيروت
ي��ب��ت��غ��ي م����رك����ز ال�������ش���راك���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
الن�شرة  هذه  اإ�شدار  خالل  من  والدميقراطية 
نخبة  اأمام  الفر�شة  باإتاحة  وذلك  املو�شوعية، 
هي  كما  احلقيقة  لنقل  ال�شحافيني  ال�شباب  من 
اإر�شاء  اأو  الزوايا  تدوير  اإىل  اال�شطرار  دون 

الإمالءات اأحد.
• تكون 	 اأن  �شتحاول  ن�شرة  راأيك"  "�شو 

ال�شاب بكل تنوعاته وقد  املواطن  �شوت 
حتليالت  عنها  وغ��اب��ت  ه��ي،  كما  نقلت 
دون  هو  كما  الواقع  لتعك�س  ال�شحافيني 

زيادة اأو نق�شان.
• راأيك" ن�شرة �شتكون م�شاحة عامة 	 "�شو 

خمتلف  من  ال�شباب  اآراء  فيها  تتجمع 
االنتماءات،  خمتلف  وم��ن  املحافظات، 
لتقول هذا هو لبنان املتنوع االأقدر على 
حتمل االجتاهات كافة، اإذا اأح�شنا اإدارة 

االختالف والتنوع.
• ال�شباب 	 �شتدفع  ن�����ش��رة  راأيك"  "�شو 

قد  ق�شايا  يف  راأي��ه  ب��اإب��داء  للم�شاركة 
املكونات  ب��ني  اخ��ت��الف  م��و���ش��وع  ت�شكل 
حمايدة  ب�شورة  اللبنانية،  االجتماعية 

و�شفافة وم�شتقلة.
• على 	 ال�شباب  �شتجعل  راأيك" ن�شرة  "�شو 

ال�شباب  من  غريهم  الآراء  وا�شع  اط��الع 
وط��وائ��ف  اأخ���رى  مناطق  اإىل  املنتمي 

ومذاهب اأخرى.
• الدولة 	 من  �شتجعل  ن�شرة  راأيك"  "�شو 

امل��دن��ي��ة امل��ن�����ش��ودة ه��دف��ًا اإع��الم��ي��ًا من 
حتته  ين�شوي  �شقفًا  ت��ك��ون  اأن  اأج���ل 
واملذهبية  املناطقية  االجت��اه��ات  ك��ل 

والطائفية والوطنية.
االإدارة

لماذا هذه النشرة؟

األف باء املدافعة

كتاب يحكي عن 
التخطيط حلمالت 
املدافعة وحت�شيل 

احلقوق

2016 متوز   - اخلام�س  العدد   -  PCDD والدميقراطية  للتنمية  ال�شراكة  مركز  عن  ت�شدر   - دورية  غري  ن�شرة 

نعم للتغيير... ال لفساد الحكام
يختل���ف �للبنانيون يف كل �مليادين، �إال �أنه���م يجتمعون على نقطة 
�أ�ضا�ضي���ة، وه���ي �ضرورة تغيري �لو�ض���ع �لقائم، بعدم���ا قامت  �لطبقة 
�حلاكم���ة بتلويث���ه بيئيًا و�ضيا�ضي���ًا، و�إغر�ق���ه بالدي���ون و�لق�ضاء على 

طموحات �ضبابه. 
من هذ� �ملنظور، يتالقى �ل�ض���باب من �ضتى �ملجاالت، حتت �ضعار 
فئ���ة �ل�ض���باب �لو�عية و�لق���ادرة على �إنت�ض���اله من كل هذه �لفو�ض���ى 

وحماولة �إ�ضالح ف�ضاده �ملنت�ضر. 
ت�ضف ال�ش��ابة زينة نا�ش��ر )26عامًا( �أد�ء �لطبقة �ل�ضيا�ضية 
ال يلي���ق ب�ضع���ب وال ببلد، م�ضبه���ة �إياها »بتعاطي مافي���وي، حيث �لكل 
يرك����ض ور�ء �لل���رية �الإ�ضافي���ة«. وتعتق���د �أن �لتغي���ري »يح�ضل ب�ضكل 
مرت�ك���م، ككتلة ثل���ج تكرب مع كل جتربة ن�ضالي���ة �إ�ضافية وت�ضرع �أكرث 
كلم���ا ز�د �جلهد و�لعمل«، وعليه، يجب �لرتكي���ز على �لفئات �لعمرية 

�ل�ضغ���رية و�إي�ض���ال كل �ملعلومات لها. وال يلعب �ل�ضب���اب وحده دورً� يف 
�لتغيري بل يقف بجانبه كبار �ل�ضن. 

ال يختلف ر�أي راأفت حرب )23 �ضنة( عن ر�أي زينة كثريً�، بل يرى 
�أن �لطبق���ة �ل�ضيا�ضية يف لبنان هي م���ن �الأكرث ف�ضاد� يف �لعامل، م�ضيفُا 
�أن �لتغيري« يح�ضل من خالل عمل �ضيا�ضي منظم وطويل �لنف�ض، ولي�ض 
باالإعتم���اد على �النفعال كما فعلت بع����ض حمالت �حلر�ك �ملدين �لذي 
ح�ض���ل �لع���ام �ملا�ضي يف بريوت ب���ل على خطط مدرو�ض���ة«. لذلك، يتم 
�لبح���ث عن �لقياد�ت �ل�ضبابية �جلي���دة �لتي متتلك ما يلزم من �لثقافة 

�ل�ضيا�ضية و�ل�ضفات �ل�ضخ�ضية �حلميدة لقيادة �لتغيري. 
وتوؤي���ده نادي��ن ج��وين )24 عام���ًا( بف�ض���اد �لطبق���ة �حلاكم���ة 
ومتاجرته���ا ب���دم �ل�ضعب �للبناين يف �حل���رب �الأهلي���ة �للبنانية، �أو من 
خ���الل �الإقطاع و�ملحا�ض�ض���ة �لطائفية و�لور�ثية، م�ضيف���ًة �أن »�لتغيري 
يب���د�أ بوع���ي �ل�ضعب �للبن���اين حلقوق���ه وو�جباته وتعزيز ح����ض �الإنتماء 
للوط���ن �أواًل ولي����ض للطائفة و�ملطالبة بانتخاب���ات نيابية غري مبنية على 
�لقيد �لطائفي بل على �لن�ضبية وعلى �لكفاء�ت«. ال �ضيما �أن فئة �ل�ضباب 
حتمل يف طياتها روح و�بت���كار�ت، �لذين غالبًا ما ي�ضعوون للتغيري وبناء 

وطن �أف�ضل.
يف حني ي�ضّبه اأحمد عي�ش��ى )22 �ضنة( �لطبقة �ل�ضيا�ضية بلبنان 
باآلة ل�ضحب �المو�ل من �ل�ضعب �لفقري من خالل موؤ�ض�ضات هذه �لطبقة 
و�ضركائه���ا وم�ضاحلها على ح�ضاب �لفق���ر�ء، ويعتقد �أن �لتغيري ينطلق 
من كل منزل وكل جمتمع حملي من خالل دمج �لتحركات مبطلب و�حد 
و�د�رة و�ح���دة ت�ضل �ضوتها �ىل كل مو�طن. �أما عن دور �ل�ضباب فتربز 
�أهميت���ه من خالل ن�ضر �فكار �لعلمانية وحق���وق �ملو�طن و�ملر�أة وتنظيم 

كل ما يجذب �ل�ضباب ويوعيه على حقوقه وماحرم منه. 
ويت�ضارك م�ش��طفى رعد )25 عامًا( م���ع �أ�ضدقائه ب�ضوء �لطبقة 
�حلاكم���ة وتر�جع �لنمو �القت�ض���ادي وغياب رئي�ض ع���ن �لبالد ما يزيد 
ع���ن �ألف يوم، �إنطالقًا من هن���ا، دعا �لتكنوقر�طييون للدخول يف �لعمل 

�ل�ضيا�ضي �مليد�ين.
وتو�فقه زينب ناج��ي )20 عاما( عن �أد�ء �لطبقة �ل�ضيا�ضية �لتي 
�ضوهت �ضورة لبنان وهج���رت �ضبابه وجوعت �ضعبه، و«لكن �ليوم �ذ� ما 
حقق���ت هذه �لطبقة �ل�ضيا�ضية وعوده���ا بجدية بدل �ن تكتفي باإطالقها 
يف �له���و�ء فمن �ملوؤكد �ننا �ضن�ضهد تغيري� ي�ضمل �ل�ضاحات �أجمع«. ويبد�أ 
بر�أيه���ا دور �ل�ضب���اب من خ���الل مالحقة �مل�ضوؤول���ني وحما�ضبتهم �ضمن 

�الإطار �ل�ضحيح وم�ضاركتهم فعليًا يف �لوز�ر�ت و�ملجل�ض �لنيابي. 
بدورها، تدعم فاطمة �شيف الدين )23 �ضنة( كالمها بال�ضو�هد 
و�لوقائ���ع، خمت�ض���رة تعاط���ي �لطبق���ة �ل�ضيا�ضية مع �ل�ضع���ب« كم�ضروع 
��ضتثم���اري يدر لهم �الأمو�ل. و�لتظاهر�ت �لتي ح�ضلت �ل�ضيف �ملا�ضي 
كان���ت خري دلي���ل على بدء ح�ض���ول �لتغيري وجاءت �النتخاب���ات �لبلدية 
�الأخ���رية كموؤ�ض���ر حا�ضم لتغيري �ل�ضب���اب الأو�ضاعه���م، »الأنهم بطبيعنت 
عندن حب �لتغيري وما عندن هاالنهز�مية و�لياأ�ض«، ويبد�أ تاأثري �ل�ضباب 
عل���ى حميطهم م���ن �جلامعات، فاأه���م  �حل���ركات  �ل�ضيا�ضية وحركات 
�لن�ض���ال �نطلقت من �جلامع���ات، ودخلت بتما�ض م���ع م�ضاكل �لو�ضايط 

و�ملح�ضوبيات«. 
يف �ملح�ضل���ة، يخت�ض���ر ظاف��ر حم�ش��ن)23 �ضن���ة( �أد�ء �لطبق���ة 
�ل�ضيا�ضي���ة يف لبن���ان و�إمكاني���ة تغيريها بهم���م �ضبابها، بقول���ه  »�أد�وؤها 
�ض���يء، و�لتغي���ري ال يح�ض���ل �ال بالثورة على كل �ضيء، وعل���ى �ل�ضباب �أن 

ي�ضعو� خطة عمل و�مل�ضي قدمًا بها«. 

نور مخدّر

بيروت
ماذا نحتاج... للتغيير؟؟

غادة سعد
ما هو �لدور �ل�ضبابي يف �إحد�ث �لتغيري؟ كيف يحدث �لتغيري؟ 
تتعّدد �الجوبة لدى كّل �ضخ�����ض باختالف �لروؤى و�أ�ضلوب �لتفكري. 
ولطاملا �حت����ّل هذ�ن �ل�ضوؤالن حمور� �أ�ضا�ضيًا يتّم طرحه يف جل�ضات 

�لنقا�ض حول م�ضتقبل لبنان خ�ضو�ضا يف هذه �ملرحلة.
ي����رى ماثيو طرب��اي )23 �ضنة( �أن �أد�ء �لطبق����ة �ل�ضيا�ضية 
»عاط����ل ج����دً�، �إذ �أّن �الأفرق����اء �ل�ضيا�ضي����ة يتنازع����ون ول����كل منهم 
�أهد�ف����ه �خلا�ض����ة«. لذل����ك يك����ون �لتغي����ري ع����رب �ملثاب����رة و�لطرق 
�لدميقر�طي����ة، لي�����ض با�ضتخد�م �ل�ضالح، و�إمن����ا �ملطالبة باحلقوق 
و�إجر�ء �النتخاب����ات. وفيما يتعّلق بدور �ل�ضباب يف �إحد�ث �لتغيري، 
ي�ض����ري �إىل �همّية �النخر�ط يف �حلي����اة �ل�ضيا�ضية ومالحقة �لف�ضاد 

و�ملد�فعة عن �حلقوق.

وت�ضري الرا عيد )30 �ضنة( �إىل ف�ضل �أد�ء �لطبقة �ل�ضيا�ضية، 
وت����رى �أن »�لتغي����ري يب����د�أ بحل جميع �الأح����ز�ب �ل�ضيا�ضي����ة و�لتو�بع 
�الإقليمي����ة و�إعط����اء فر�����ض �نتخابي����ة لل�ضب����اب ذوي �خت�ضا�ض����ات 
تتما�ض����ى مع متطلب����ات �لبلد، ويلع����ب دورً� كبريً� يف ع����دم م�ضاندة 

�الأحز�ب �ملافيوية �مل�ضيطرة«.
�أم����ا نور جاب��ر )30 �ضنة( تنفي وج����ود �أد�ء �ضيا�ضي لتقييمه 
�أ�ضاًل، وبالتايل �لتغيري يبد�أ بتغيري �لطبقة �حلاكمة و�إلغاء �لقانون 
�لطائف����ي و�ملح�ضوبيات. لذلك �ل�ضباب هم بذرة �لتغيري ودورهم ال 

ينح�ضر بعمل حمدود.
وتقرتح اأمل فرحات )20 �ضنة( بناء دولة علمانية كي ي�ضتطيع 
�ل�ضب���اب �عتالء منا�ضب مهنية بعيدً� عن �ملح�ضوبيات �ل�ضيا�ضية، �إال 
�أّن ذلك يحتاج �إىل عمل �ضبابي كبري و�ملثابرة على �لعمل الأّن �لتغيري 
يف لبن���ان يحت���اج �إىل وقت طويل نظ���رً� �إىل �النق�ضام���ات �ل�ضيا�ضية 

�لد�خلية و�لطائفية �لتي ن�ضاأ عليها �أجيال متتالية.

عل����ى عك�ضه، يقول حممد حجازي )21 �ضن����ة( �أّن فئة �ل�ضباب 
لي�����ض يف يدها حيلة م����ن �أجل �لتغيري، ويف حال����ة ح�ضوله يكون نتيجة 

تغيري �لنظام �لقائم يف �لبلد.
�أم����ا �لطال����ب �جلامع����ي ح�ش��ني امل��زاوي )22 �ضنة( يق����ول �أن 
�لطبق����ة �ل�ضيا�ضية تعمل مل�ضلحتها فقط، ويب����د�أ �لتغيري حينما ي�ضعى 
�لف����رد �إىل تغيري نف�ضه �أّواًل. بالن�ضبة �إىل م����ز�وي، �لثورة و�ملظاهر�ت 

�مل�ضتمرة هي �حلّل �أمام �ل�ضباب �للبناين.
وتقول خريجة �جلامعة �للبنانية ،كلية �العالم، لني يون�س )21 
�ضن����ة( »�أنا �ض����د �لطبقة �ل�ضيا�ضي����ة �حلاكمة، لريحل����و� وتاأتي طاقات 
�ضبابية جديدة تريد �لتغيري. �الأ�ضل بال�ضباب عندما يقررون يجب �أال 

ي�ضدقو كل �ضي يقال لهم«.



الجنوب

الشمال

برج حمود

تع����ب �ل�ضباب م����ن �لطبقة �حلاكمة وم����ن �إمكاني����ة �لتغيري عند 
�ل�ضباب �ملتاأثر باالأفكار �ملذهبية و�لطائفية.

ت��رى ن.ح: �ن للطبق����ة �ل�ضيا�ضي����ة �أد�ء فا�ضل ج����د� حيث �أنها 
تعم����ل مل�ضاحله����ا �ل�ضخ�ضية وم����ن دون خدمة �ل�ضع����ب ولكن �لتغيري 
يبد�أ من خالل �ل�ضباب �لذي����ن يكون دورهم با�ضتالم �حلكم باعتبار 

�أن لديهم �أر�ء ووجهود باالإ�ضافة خرب�ت و ثقافات خمتلفة. 
وتنظ����ر )ه�.���س( للطبق����ة �ل�ضيا�ضي����ة نظرة ياأ�����ض �ضديد حيث 
�أنه����ا تعم����ل مل�ضاحلها �ل�ضخ�ضية، خا�ضة  بع����د حماولتها مع فئة من 
�ل�ضب����اب �لتع����اون مع �لبلدية و ب����اءت بالف�ضل  »�إذ� بلدي����ة وما قدرنا 

نو�ضل معا ل�ضي كيف �لباقي بدو يكون؟؟«.
وي�ضحك )ر.م( من �ل�ضوؤ�ل حول ر�أيه بالطبقة �ل�ضيا�ضية ويقول 
باخت�ض����ار �ضديد  »زبال����ة » و�إن كان هناك تغيري فال بد من �نتفا�ضة 
�ضعبي����ة بعي����دة ع����ن �ل�ضيا�ضي����ني ويكم����ن دور �ل�ضباب يف قي����ادة هذه 

�النتفا�ضة باأنف�ضهم و��ضتالمهم للحكم �جلديد.
وجت����د )ف.و( �أن �لطبق����ة �ل�ضيا�ضي����ة �ضيئ����ة ج����دً� فه����ي تاأخذ 
�ضر�ئب من دون �أن تقدم �ضيئا مفيد� لل�ضعب. وهذ� موجود يف جميع 

ه����و توعية �ل�ضعب على كيفية �حل�ضول عل����ى حقوقها كما �ن �ل�ضباب 
ي�ضتطي����ع �ن يعمل على تن�ضئة �جليل �لق����ادم للخروج من �لتبعية دون 

�الجنر�ر ور�ء غر�ئزنا.
وت��رى )م. اأ( �لطبقة �ل�ضيا�ضي����ة بعيدة كل �لبعد عن �الهتمام 
مب�ضالح �ملو�طنني وهدفها حتقيق م�ضاحلها �ل�ضخ�ضية فقط. يكون 
�لتغي����ري بتغي����ري �لنو�ب و�ل����وزر�ء. و�ل�ضباب هم م����ن ي�ضتطيع �لقيام 
بالتغي����ري من خ����الل �الحتجاج عل����ى �لطبقة �ل�ضيا�ضي����ة رمبا بالقيام 

بانقالب »الأنها د�رجة هل �إيام«. �أو عن طريق عدم �نتخابهم.
تغ�ض����ب )�س.اأ(  تقول: »�أد�ئهم زبالة هيد�  �إذ� كان يف �أد�ء من 
�أ�ضلو وكل يوم و�لتاين عم يخربو� �لبلد �أكرت و�أكرت وعم يفوتو بديون«. 
حي����ث �أن �الأمر ال يتوقف على تق�ضريهم فاأب�ضط �الأمور عجزهم عن 
�نتخ����اب رئي�����ض، وذلك ب�ضبب ك����رثة �لطو�ئف و�الأح����ز�ب �ل�ضيا�ضية 
�لت����ي تتناف�ض على �إثب����ات نف�ضها  �أمام �ل�ضع����ب، وال �أعتقد �أن تغيريً� 
�ضيح�ض����ل يف لبن����ان نظ����رً� ال�ضتحالة �تف����اق �لق����وى �ل�ضيا�ضية. فكل 
طائف����ة تنظر لالأمور من �جله����ة �لتي تنا�ضبه����ا، وباالإ�ضافة ل�ضعوبة 

�إلغاء �لطائفية فهي �ضر ال غنى عنه لوجود هذ� �لبلد.

�ملناط����ق وب����ني كل �لطو�ئف، يح�ضل �لتغيري عندم����ا يتعني �لرئي�ض لي�ض 
وفق����ا للطائفة �أو �تباعه باالإ�ضافة لو�جب����ات �لرئي�ض بو�ضع خطة ويلتزم 
بها ويحا�ضب عليها، �أم����ا �ل�ضباب يقومون بالتغيري من خالل م�ضاركتهم 
بالبلديات و�ملجتمع  �مل����دين و�ملحلي ودعمهم وتنمية مبادر�تهم من قبل 

�لدولة.
ويق����ول )م.خ(: �أن �لطبقة �ل�ضيا�ضية �أد�ءها فا�ضد وعدمي �الأمانة. 
كما يقول �أهل �جلنوب »كل مني ب�ضد ع م�ضدو«، �لتغيري �أ�ضبه بامل�ضتحيل، 
و�إن كان وال بد فهو يبد�أ بانقالب على �لطبقة �ل�ضيا�ضية �مل�ضيطرة، على 
�حلك����م، باالإ�ضافة لوج����ود �ضباب تبد�أ بتغيري م����ن دون �نتماء الأي حزب 
ويكمن دورهم مبظاهر�ت متتالية دون عناء وتعب الإ�ضقاط �حلكومة كما 
ح�ضل م����ن فرتة وبدء �نتخابات عادلة و�ختي����ار �ضباب كفوؤين ال ينتمون 

الأي طبقة �ضيا�ضية. 
وت��رى )ر.خ( �أد�ء �لطبقة �ل�ضيا�ضية فا�ضاًل جدً� و�أنهم ال يهتمون 
باأم����ور �ل�ضع����ب وحر�مي����ة، �لتغي����ري يح�ض����ل عندم����ا ال تك����ون غر�ئزن����ا 
ومذ�هبن����ا وطائفيتن����ا تتحكم بنا، �أما بالن�ضبة لل�ضب����اب ي�ضتطيع �ن يبد�أ 
بتكوي����ن جمموعات ال متت للمذهب ب�ضلة ويك����ون عمل هذه �ملجموعات 

»هيدا بلد ليمشي بدّو نظام علماني«

طبقة سياسية بال أوصاف
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دانيا غنايم

حال سمسم

مانويال مشيك

�أجم����ع �ل�ضب����اب �لذين �لتقتهم »�ض����و ر�أيك« يف �ل�ضم����ال على �أن 
�ل�ضلط����ة �حلاكمة بكل تالوينه����ا ال تقوم بو�جباته����ا ورعاية م�ضالح 
�لنا�ض و�ملو�طن����ني. ور�أو� �أن �لتغيري يبد�أ بتغيري �لنو�ب و�لوزر�ء من 

خالل جمموعات �ضغط �ضبابية.
تقول غزل اخلالد )20 عامًا(: هذه �ل�ضلطة معطلة ال تعمل وال 
تقوم بو�جباتها. لذلك �أطالب �ل�ضباب بعدم �نتخاب �لنو�ب جمددً�، 
بل دفع �ل�ضباب للعب دور �أ�ضا�ضي يف �حلياة �ل�ضيا�ضية وتقرتح �ضهام 
هزمي )28 عامًا(: ح����و�رً� وتو��ضاًل بني �لفرقاء �ل�ضيا�ضيني و�إعطاء 
�ل�ضب����اب دورً� يف �ضيا�ضة �لوط����ن خ�ضو�ض����ًا �أن �ل�ضلطات �حلالية ال 

ترعى م�ضالح �لنا�ض«.
وتت�ض����اءل م��ريا غم��راوي )18 عام����ًا(: ه����ل تق����وم �ل�ضلط����ة 
بو�جباته����ا؟ ه����ل توؤمن للنا�����ض م�ضاحله����م؟ لذلك �أدع����و �إىل عدم 
�نتخاب �لنو�ب �حلاليني جمددً� للمجل�ض �ل�ضباب �جلديد«. وتطالب 
غمر�وي بت�ضديد �ل�ضغط على �أ�ضحاب �لقر�ر الإف�ضاح �ملجال لو�ضول 

�ل�ضباب �إىل مو�قع م�ضوؤولة.

السلطة مقصرة

يع����ول كثريً� على طاولة �حل����و�ر... لرمبا ��ضبحت بدياًل عن جلان 
نيابية غ����ري قادرة على و�ضع قانون �نتخاب، �أو بدياًل عن جمل�ض نيابي 
غري قادر على �نتخاب رئي�ض للبالد، �أو بديال عن حكومة باتت حكومة 
ظل كاأن �ال�ضتقاالت وهمية، وكاأن �ضيئا مل يكن... يعول كثريً� على هذه 
�لطاول����ة �لتي يجل�ض حولها �لزعماء �لكبار لالتفاق على �لتو�فق، ولكن 
كم م����رة �جتمعو� ومل تكن �ض����وى طاولة “حو�ر �لطر�ض����ان”.... ولي�ض 
عل����ى �للبناين ح����رج �ضوى مللمة جر�ح����ه و�لهجرة بعي����دً� �أو �أن يغري يف 

طقم �ضيا�ضي مر عليه عقود......
كارال �ش��ماحة  ت�ضف  �لتعبري  بع�ضن” بهذ�  ��ضرب من  “كلن 
)21 عام����ًا( �لطاقم �ل�ضيا�ضي موؤك����دة �أن �لطبقة �ل�ضيا�ضية باأكملها ال 
تقوم بو�جباتها، نافي����ة �أن يكون هناك �أي �مكانية للتغيري، الأن �لطبقة 
�ل�ضيا�ضي����ة مبنية عل����ى �لور�ثة. وتقول �ضماح����ة �ضاحكة “قد ما حكينا 

هيك لبنان وهيك رح ي�ضل و�أنا بدي �ضافر”.
تلف����ت ماري��ا الفح��ل )22 عام����ًا( �إىل �أن �لطبق����ة �ل�ضيا�ضي����ة 
ي�ضت�ض����ري فيها �لف�ضاد و�ل�ضرقة، لكن هناك من يعمل بجد �أمثال وزير 
�لرتبي����ة �ليا�ض بو �ضع����ب. �لوعي هو ما نحتاجه، “هذ� ما �أر�ه مطلوبًا، 

بح�ض����ب تعبري �ل�ضحك على �جليل �جلدي����د �أن يعي �أن من ينتخبه هو من 
�ضيغري �لو�قع �لقائم على �ملح�ضوبيات.

وتعتق����د �ش��تيفاين اجلميل )26 عام����ًا( �أنه ما من تكت����ل �أو حزب 
�ضيا�ض����ي يعم����ل ل�ضالح �ملجتم����ع �للبن����اين. �لتمرد �ل�ضعب����ي للتغيري، بهذ� 

�لتعبري توؤكد �جلميل �أن �لتغيري يبد�أ من كل �ضخ�ض.
ت�ضف كارن ال�ش��انع )24 عامًا( �لطبقة �ل�ضيا�ضية باملهملة الأنها ال 
تهت����م ملا يطلبه �ل�ضعب. وت�ض����ري �إىل �أن على �ل�ضباب تغيري �أفكارهم وعدم 

�ختيار �الأ�ضخا�ض ذ�تهم يف كل جولة �نتخابية.
“ال تعم����ل” هك����ذ� ع����ربت روزاي احلا�شو�ش��ة )22 عام����ًا( ع����ن 
�ضخطها على �لطبقة �ل�ضيا�ضية م�ضيفة �أن �لتغيري بتغيري �حلكم و�حلكام. 
توؤكد كري�ش��تني هندي )21 عامًا( �أن �لطبقة �ل�ضيا�ضية تعاين من 
نق�����ض تنظيمي وف�ض����اد وكل حزب يبحث عن م�ضلحت����ه �ل�ضخ�ضية وعلى 
ح�ضاب �ل�ضع����ب. وت�ضتطرد هندي بالقول باالحتاد و�لت�ضامن �ضد �لطبقة 
�ل�ضيا�ضية، باالإحلاح على �لوحدة و�لعون و�مل�ضلحة �لعامة ميكننا �لنجاح. 

و�أعّول على �ل�ضباب الأنهم م�ضتقبل لبنان”.
تلفت اإلهام جم��دالين )28 عامًا( �إىل �أن �لطبقة �ل�ضيا�ضية تفتقد 

للم�ضد�قي����ة و�لتخ�ض�����ض م�ضيف����ة �أن عل����ى �ل�ضباب �لبق����اء يف �لبلد 
و�أحد�ث ثورة توزع �ملهام ب�ضكل �ضحيح ومتقن.

�أتب����اع �لنظام �لالطائفي �ضيلعب دورً� تغيرييًا بامتياز، هكذ� تقول 
نورا اأبو مو�شى )23 عامًا( و�أن �لتغيري يتم عرب تغيري �لنظام، وعرب 
و�ضول من ي�ضتحق �إىل من�ضب �ضيا�ضي الأن �لطبقة �ل�ضيا�ضية تت�ضرف 

باأنانية”.
يرى �ش��فيق زعيرت )29 عامًا( �أن �أد�ء �لطبقة �ل�ضيا�ضية فا�ضل 
د�عي����ًا �إىل �لتغيري بع����دم �نتخاب �لن����و�ب، و�لن�ضال م����ن �أجل حتقيق 

�ملطالب.
وجتد ليا حامت )20 عامًا( �أن �حلل هو بت�ضجيع �ل�ضباب �للبناين 

ودعمهم لتوظيفهم يف �لوز�ر�ت وذلك خدمة للم�ضلحة �لعامة.
وتنفي دانا اأبو طا�س )20 عامًا( وجود طبقة �ضيا�ضية “�ملوجود 
زم����رة حر�مية”، موؤك����دة �أن �لتغيري يت����م بتوقيف نه����ب و�ضرقة �أمو�ل 

�خلزينة �أواًل.
وت�ضري لوري�س �شليبا )20 عامًا( �إىل �أن �لطبقة �ل�ضيا�ضية يجب 
تغيريه����ا وعلى �ل�ضباب �أن يثورو� على ه����ذ� �لنظام �لفا�ضد وتغيري من 

فيه.
طبقة لي�ضت “كاملة �الأو�ض����اف”، �ل�ضباب يفكرون بالهجرة، لكن 

يبقى هناك �أمل �ضغري باإمكانية �لتغيري لو بعد حني..

 – �لن����و�ب  اأ�ش��امة عت��ال )23 عام����ًا( مبقاطع����ة  ويطال����ب 
�ملر�ضحني وت�ضجي����ع �ل�ضباب على �لرت�ض����ح »وخ�ضو�ضًا �أن �ل�ضلطات 

ال تقوم بو�جباتها جتاه �ملو�طنني«.
وترى منى طليل )20 عامًا( �أنه » من �ل�ضرورة �نتخاب جمل�ض 
نياب����ي جديد يوؤمن م�ضاركة �ضبابية ما يوؤدي �إىل �ضلطة جديدة بدياًل 

عن هذه �ل�ضلطة �لفا�ضلة«.
وتو�فقها نور العني )21 عامًا( ب�ضرورة تغيري �لنو�ب و�لوزر�ء 
»ع����ّل �ملوؤ�ض�ضات �جلدي����دة جتد حل����واًل للم�ضكالت �لت����ي يعاين منها 

�لوطن، و�لتي عجزت �ل�ضلطات �لقائمة عن معاجلتها«.
ودع����ت فاطم��ة غم��راوي )19 عام����ًا(، �ل�ضب����اب �إىل ت�ضكيل 
جمموعات �ضغط »لتطيري« �ملوؤ�ض�ضات �حلالية �لعاجزة وغري �لقادرة 

على �لتو�ضل �إىل حلول مل�ضكالت �لوطن«.
وتوؤي����د ناه��د غم��راوي )20 عام����ًا( تر�ضح �ل�ضب����اب لع�ضوية 
�ملجل�ض �لنيابي »للو�ضول �إىل جمل�ض ت�ضريعي جديد قادر على �الإنتاج 
و�لعطاء وخ�ضو�ضًا �أن �ل�ضلطة �حلالية ال تعمل وال تقوم بو�جباتها«.

وت�ض����ري م��رمي جم��ال الدي��ن )18 عام����ًا( �إىل �أن �ملوؤ�ض�ضات 

�ل�ضلطوي����ة �حلالي����ة باتت غ����ري �ضرعية ب�ضبب عجزه����ا عن ممار�ضة 
�ل�ضلط����ة بطريق����ة �ضحيح����ة وبالتايل »يج����ب على �ل�ضب����اب �لرت�ضح 

للمو�قع �مل�ضوؤولة علنًا ننجح يف بناء �ضلطات عاملة فعلية.
و�ضجع اأحمد �شم�ش��م )19 عامًا( �ل�ضباب على دخول �ملعرتك 
�ل�ضيا�ضي من خالل عدم �نتخاب �لنو�ب �حلاليني وتقدمي مر�ضحني 

�ضباب جدد الإدخال دم جديد على �ل�ضلطات علها تفّعل دورها.
ودع����ت اآالء ه��زمي )18 عام����ًا( جمعيات �ملجتم����ع �ملدين �إىل 
حت�ض����ري دورها م����ن �أجل �لتغيري ملا في����ه م�ضلحة �لوط����ن« و�لبد�ية 

بتغيري �لنو�ب الأن �ل�ضلطات ال تعمل �ضوى مل�ضاحلها.
وتو�ف����ق فرح �شم�ش��م )23 عامًا( من �ضبقه����ا بت�ضديد �ل�ضغط 
لو�ض����ول �ضب����اب �إىل �ملوؤ�ض�ض����ات �حلاكم����ة. »ميك����ن �ضاعتئ����ذ تعم����ل 

�ملوؤ�ض�ضات ال وت�ضري �ل�ضلطات فعالة«.
وتب���ادر اكتم��ال �شم�ش��م )26 عامًا( �إىل �لدع���وة النتخاب 
برمل���ان �ضب���اب لل�ضغط عل���ى �ملوؤ�ض�ضات �حلالية �لت���ي ال تعمل وال 
تق���وم بو�جباتها. وتدع���و �إىل عدم �نتخاب �لن���و�ب �حلاليني ملرة 

جديدة.
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فالنتين نسر

نانو غصن

نشوى حماد

يب���دو �أن معظم �ل�ضباب يف منطقة �ض���ور �لذين �لتقينا بهم �ضد 
�آلية �لعمل �لت���ي ت�ضتخدمها �لطبقة �ل�ضيا�ضية �حلاكمة، ويرى معظم 
�ل�ضب���اب �أن ال حل للو�ضع �للبناين �ض���وى بالتغيري، بينما يرى �لبع�ض 
�أن عملي���ة �لتغي���ري �ضبه م�ضتحيل���ة يف لبنان حي���ث �النق�ضام عامودي 

ومذهبي.

احلل بثورة
يق��ول علي ح�ش��ني: �أن �إد�ء �لطبق���ة �ل�ضيا�ضي���ة فا�ضل للغاية 
و�لطبق���ة �حلاكمة ال ت�ضتاأهل �أن تكون يف موق���ع �ل�ضلطة �مل�ضوؤولة عن 

�لبلد.
وي�ش��يف ح�ش��ني: نحن بحاج���ة �إىل تغيري، �لذي يب���دو �أنه لن 
يح�ضل �إال بثورة غري �ضلمية، الأن لبنان �ضهد حر�كًا مدنيًا و��ضعًا لكنه 
مل يجد نفعًا، وم���ا ز�ل �لطاقم �ل�ضيا�ضي �حلاكم على حاله وقد ظهر 

ذلك جليًا بعد �النتخابات �لبلدية �الأخرية.
وي���رى ح�ضني �أن �ل���دور �الأهم لل�ضباب يف �للحظ���ة �لر�هنة يقوم 

على »عمليات �لتوعية بني �أفر�د �ملجتمع«.
العلة من االأحزاب الطائفية

ويو�فق���ه حممد ال�ش��باغ باأهمية �لتغيري »�ل���ذي يجب �أن يطال 
�ل�ضلط���ات �حلاكمة«، لكن �لتغيري يتطلب �لكثري من �لوقت الأن هيمنة 
�الأحز�ب �لطائفية تعيق توعية �لنا�ض وت�ضاهم بتعطيل عملية �لتغيري.

وتوؤكد �ش��ارة زيون على �أهمية �لتغيري قائلة: �ضار �لتغيري حتميًا 
الأن �لو�ضع مل يعد ي�ضمح لنا بال�ضرب على هذه �ل�ضلطات �حلاكمة.

وت�ضيف زيون: لقد كفح كيل �ملو�طن من حرمانه �أب�ضط حقوقه 
�الإن�ضاني���ة ومعاناته من غ���الء �ملعي�ضة يف ظل �ضلطات ال دور لها �ضوى 
�لنه���ب �لد�ئ���م ل���وز�ر�ت �لبلد. وتعطي���ل كل ما ميك���ن �أن ي�ضاهم يف 

تطوير �لبلد.
ويوجه علي �شرور �أ�ضابع �التهام بالتعطيل �حلا�ضل يف �لبلد �إىل 
�ضيا�ضة بع�ض �الأحز�ب �لتي ت�ضتقوي بالعو�مل �خلارجية على ح�ضاب 

م�ضلحة �لوطن.
وتطالب مايا رم�شان جميع �ملهتمني وهيئات �ملجتمع �ملدين على 
بذل مزيد م���ن �جلهد لن�ضر �لتوعية حول �حلق���وق �الإن�ضانية وتعزيز 
�ملو�طن���ة، »الأن �لتغيري لن يح�ض���ل يف لبنان �إال بعد مر�حل عدة و�أول 

خطوة هي ن�ضر وعي �ملو�طنة«.
ويف�ضل ح�شني جابر �لهجرة و�ل�ضفر »الأن �لو�ضع يف لبنان �ضار 
من �ل�ضعب جدً� تغي���ريه وكل �ملحاوالت �ل�ضابقة مل ت�ضل �إىل نتيجة. 
الأن �لنظام �لطائفي بات متجذرً� يف حياة وكينونة �الإن�ضان يف لبنان.

التغيري حتمًا
ويتفق عبا�س اإ�شماعيل والر� ديب على �أن هذه �لطبقة �حلاكمة 
ال متث���ل �ل�ضب���اب وال �ضر�ئح �ملجتم���ع. وال تقوم بو�جباته���ا وقر�ر�تها 
م�ضتم���دة من �خلارج �لذي ي�ضعى لتحقيق م�ضاحله وال يهمه م�ضالح 
�ل�ضع���ب �للبناين. لذلك »�ضن�ضارك باأي حت���رك يف وجه هذه �ل�ضلطة 

�جلائرة«.
ويرف�ض جاد ن�شر هذه �لطبقة �ل�ضيا�ضية �ملت�ضلطة على �ملجتمع 
ويق���ول: �أن هذ� �لنظام �لطائفي �ملت���و�زن و�لقائم على �ملحا�ض�ضات 
يعطي �ضورة فعلية عن طبقة فا�ضلة ال ت�ضتحق ثقتنا. ويبدو �أن �لتغيري 

لن يح�ضل �ضوى بالقوة.

و�ض����ف معظم �ل�ضب����اب �أن و�ضع �ل�ضلطة �ض����يء جدً� وبحاجة 
�إىل تغي����ري، و�أن م�ضوؤولية م����ا يح�ضل تقع على عات����ق �حلكام، �إال 
�أن معظمهم مل ي�ضتطع حتديد طريقة حل هذه �مل�ضكلة و�الأ�ضاليب 

�لتي ميكن �تباعها.
ت�ضف روال ح�شني )21 عامًا( �لو�ضع بال�ضيء جدً�، »ميكن 
�لعجز �ملادي �أو�ضلنا �إىل هذ� �لو�ضع و�مل�ضوؤولية على �لدولة وعلى 

�ل�ضعب �أي�ضًا«.
وع����ن �لتغيري ت����رى ح�ضني �أنه يب����د�أ من �ل�ضخ�����ض نف�ضه من 

خالل �لتوعية و�مل�ضاركة يف �لتحركات �ل�ضعبية.
»�إنه����ا �أحقر من �أن تتح����دث عنها«، هكذ� ت����رى ريتا قازان 
)22 عام����ًا( �لطبقة �ل�ضيا�ضية، وم����ا علينا �ضوى �أن نتوحد ونبتعد 

عن كل ما يفرقنا و�لتغيري يبد�أ بالتم�ضك بالعلم و�لتوعية«.
وتعتقد رباب املقداد )22 عامًا( �ن �أفر�د �لطبقة �حلاكمة 

وت�ضعر �ش��ريين جعفر )23 عامًا( �أن �أد�ء �لطبقة �حلاكمة 
�ض����يء جدً� وفا�ضل يف �لبحث عن حل����ول مل�ضكالت �ملو�طنني، »و�أن 
�لتغي����ري يح�ض����ل عندما نغ����ري �مل�ضوؤولني من خ����الل توعية �لنا�ض 

حول �لو�ضع �ل�ضلطة �ل�ضيء.
وتتهم منرية �شعيب )17 عامًا( �لنظام �لطائفي �ل�ضيا�ضي 
باأن����ه �مل�ضكل����ة، وكل م�ض����وؤول يعم����ل مل�ضلحت����ه �خلا�ض����ة وال يهتم 
بالوط����ن«. وترى �أن �لتغيري يبد�أ عند معاقب����ة كل �ضخ�ض م�ضوؤول 
من �لف�ضاد و�إن �نتخاب �مل�ضوؤولني يجب �أن يتم عرب كفاءة �ملر�ضح. 
وميك����ن �أن يك����ون لل�ضباب دور �أ�ضا�ضي ع����رب �لتوعية و�لن�ضاط من 

�أجل قانون �نتخابي غري طائفي.
ويو�فقها اأحمد احلاج ح�شن )21 عامًا( باأن �لو�ضع �ضيء 
ج����دً� »ويجب �لبدء مبحا�ضبة �مل�ضوؤول����ني ودعا �ل�ضعب �إىل �لوحدة 

و�لنزول �إىل �ل�ضارع.

�أبناء ح����ر�م ويجب تغيريهم، ولكن لالأ�ضف، ترى �ملقد�د �أن �ل�ضباب 
لن ي�ضتطيعو� �لتغيري ح�ضب �لتجربة.

ويرف�ض �شادي مذبوح )25 عامًا( �أد�ء �لطبقة �حلاكمة، »الأن 
�لو�ض����ع �ضار ال يطاق ويجب تغيري كل �مل�ضوؤولني ودورنا يبد�أ بالتوعية 

و�الحتجاجات �ل�ضلمية«.
وتر�ها �ش��ارة عبد ال�ش��اتر )23 عامًا( طبقة �ضيا�ضية فا�ضلة 
ال تقوم بدورها و�حلل بالتغي����ري و�إف�ضاح �ملجال �مام �ل�ضباب ليتبووؤ� 

�ضدة �مل�ضوؤولية.
وتق����ول ع��ال م�ش��يك )19 عام����ًا(: �أن �مل�ضكلة بالنا�����ض �لذين 
ينتخب����ون مث����ل هذه �لطبق����ة �حلاكم����ة �لت����ي ال تخ�ض����ع للمحا�ضبة. 
وت�ضي����ف: �ملحا�ضبة �أهم �ضيء و�لتغيري يح�ض����ل عند بدء �ملحا�ضبة. 
ولل�ضب����اب دور ه����ام يف �لتغيري يب����د�أ بندو�ت توعوي����ة ثم مبظاهر�ت 

�ضلمية.

عا�����ض لبن����ان حال����ة م����ن �النق�ضام����ات باأ�ض����كال متنوع����ة منها 
�ل�ضيا�ضي����ة، �لطائفي����ة، �لديني����ة، ه����ذ� �الختالف يجعل����ه يف بع�ض 
�الأحي����ان بل����دً� مميزً� بطابع����ه، �إال �أنه ي�ضعه على �ضف����ري �لهاوية �أو 

�خلطر يف �أغلب �الأوقات. 
�أم����ا �لطبقة �ل�ضيا�ضي����ة �حلاكمة فهي مثل �أل����و�ن قو�ض �لقزح، 
متنوع����ة وخمتلفة تر�ه����ا من بعيد على �أنها ن����ور جميل، ولكنك �إذ� 

�قرتبت �ضرتى �أنها �نعكا�ض خادع لو�قع لي�ض حقيقيًا.

طبقة ت�شري من �شّيء اإىل اأ�شوء
وخالل لقائنا مع عدد من �ل�ضباب و�ضوؤ�لهم عن ر�أيهم بالطبقة 

�حلاكمة وبالتغيري، كانت �الأجوبة كما يلي:
�ل�ضابة )�س.�س( قال����ت �أن �لطبقة �ل�ضيا�ضية �للبنانية �ضتعيد 
نف�ض ممار�ضاتها �ل�ضيا�ضية و�الإمنائية يعني �أنها �ضتتحول من �ضيء 
�إىل �أ�ض����وء، وع����ن ر�أيها بالتغيري قال����ت �أن ال تاأمل بحدوث �أي تغيري 
له����ذ� �لو�قع �إال يف حال مت تغيري �لطبق����ة �ل�ضيا�ضية عرب �إدخال دم 
جدي����د �أي �أ�ضخا�ض جدد من فئ����ة �ل�ضباب �لتي متلك �لفكر و�لعمل 

على تطوير لبنان.
و�أ�ضافت �أن �ل�ضباب �ضيلعب دورً� تغيرييًا �إذ� �أتيحت له �لفر�ضة 
للعم����ل، و�إدخ����ال �أفكاره ون�ضاط����ه و�إمكاناته يف م�ضاري����ع تعمل على 

�إنها�ض �لبلد و�ضبابها و�قت�ضادها، و�الأهم عدم حماولة �ل�ضيا�ضيني 
�حلزبني �إىل عرقلة �ل�ضباب الأجل �حلفاظ على م�ضاحلهم.

�أما مرمي �ش��المة فقال����ت �أن �لطبقة �ل�ضيا�ضي����ة توؤدي دورها 
ب�ضكل �ضيء، و�أن �لتغيري ال ميكن �أن يحدث �أبدً� �إال �إذ� دخل عن�ضر 
�ل�ضباب �ملتجرد �ضيا�ضيًا �إىل �حلكم، و�إال �ضيظل �لف�ضاد �أمرً� و�قعًا. 
ورغ����م �أهمية وجود �ل�ضب����اب يف �لطبقة �حلاكم����ة �إال �أن مرمي 
�أي�ض����ًا ال تتاأمل كثريً� بتلك �لفئة الأن����ه وكما قالت �ن معظم �ل�ضباب 

لديه �نتماء�ت �ضيا�ضية حزبية حتد من حريته ومن تفكريه.
�ش��ارة �ش��يف الدين �أي�ضًا كانت من ر�أي �ضالم����ة فرب�أيها �أن 
�أد�ء �لطبقة �ل�ضيا�ضية �ضيء جدً� فهي ال تقدم �أي م�ضلحة �أو �إمناء 
للوط����ن �أو �ل�ضعب، متى يح�ضل �لتغري يج����ب �أن يتم �نتخاب طبقة 
�ضيا�ضي����ة جديدة تهدف �إىل خدم����ة �ل�ضعب وم�ضلحة �لوطن، ولكي 
يق����در �ل�ضباب من ع�ضرن����ا، ه����ذ� �أن ي�ضنعو� �لتغي����ري عليهم �أوال 
�لتحل����ي بالقدرة على �إعالء �ضوته����م و�ملطالبة بحقوقهم من خالل 
در��ضة �أ�ضباب �مل�ضاكل �الجتماعية �أو �الإمنائية وو�ضع خطة ودر��ضة 
له����ا وتقدميها للم�ضوؤولني و�ل�ضغط عليهم لتنفيذها، من هنا ي�ضنع 

�ل�ضباب �لتغيري.
)غ. ���س( ال تنتظ����ر �أي تغي����ري من �حل����كام وو�ضف����ت �لطبقة 
�ل�ضيا�ضي����ة بالفا�ضدة، و�أو�ضحت �أن طرق �لتغيري يجب �أن تبد�أ عرب 

تغي����ري �حل����كام و��ضتبد�لهم ب�ضب����اب ذو كفاءة وخ����ربة يف �الأعمال 
�الإمنائي����ة، وه����ي ال ت����رى �أن �ل�ضب����اب ق����ادر عل����ى �لتغي����ري، �إال �إذ� 
كان لدي����ه �لوعي �لكامل خ����الل �النتخابات �أي ميل����ك �لقدرة على 

�النتخاب مبو�ضوعية من دون �أي تع�ضب �ضيا�ضي �أو حزبي.
و قال����ت زين��ب كوث��راين �أن �ل�ضيا�ضي����ني فا�ضل����ون يف لبنان 
ويج����ب تغيريهم من دون ��ضتثناء �أي �ضخ�ض، وت�ضجع �ل�ضباب على 

�لنهو�ض و�ملطالبة بحقوقهم.
وح�ش��ام.ح يرى �أن �ل�ضيا�ضيني جمموع����ة ��ضخا�ض »كذ�بني، 
حر�مية و�ضارقني« و�حلل �لوحيد للتغري هو تبديل كل �حلكام ، و�ذ� 
�أر�د �ل�ضب����اب فع����اًل �لتغيري فيج����ب عليهم �لتحرر م����ن معتقد�تهم 

�لتع�ضبية �ل�ضيا�ضية وعدم �الجنر�ر ور�ء �الأحز�ب �أو �ل�ضيا�ضيني.
وفاطم��ة اإبراهيم ت����رى �أن م�ضكلة لبنان طويلة �الأمد و�حلل 
يحت����اج �إىل جي����ل كامل ليتغ����ري، الأن هناك عدة م�ض����اكل �جتماعية 
و�قت�ضادي����ة و�لطبقة �ل�ضيا�ضية بحاج����ة �إىل وقت لتح�ضني كل تلك 

�الأمور.
و�أ�ضاف����ت �لتغيري يج����ب �أن يبد�أ م����ن �ل�ضع����ب و�ملو�طنني، الأن 
�لنا�����ض ه����م من �ختار تل����ك �لطبقة، وكلم����ا �نت�ضر �لعل����م �ضينت�ضر 
�لوع����ي وعندما يزيد �لوعي عند �ل�ضباب يكونو� قادرين على �تخاذ 
�لقر�ر�ت �ل�ضحيحة من خ����الل �النتخابات، مما �ضيحدث �لتغيري 
ب�ض����كل تدريجي، �إذً� �ل�ضب����اب يجب �أن يط����ورو� �أنف�ضهم من خالل 

�لعلم و�لوعي.
�إذ� توح����دت �أغلب �الآر�ء لدينا بني مطالب����ني للتغري و�ليائ�ضني 
من حدوثه، فهل �ضيتمكن �ل�ضباب من حتقيق �أماله و�النتفا�ض على 

�لو�قع لبناء حكم جديد؟



يبدو اأن الثقة مفقودة بني ال�ش��باب والطبقة 
ال�شيا�شية احلاكمة يف خمتلف املناطق اللبنانية، 
اأقل و�ش��ف لها اأنها ت�ش��م جمموعة من ال�شارقني 
والالهثني وراء م�ش��احلهم. مل جند �ش��ابًا واحدًا 

يقف اإىل جانبها ويدافع عنها.
جميع ال�ش��باب يطالب بالتغيري، لكن ال�ش��وؤال 
يبقى: كيف يح�ش��ل التغيري ماهي مقوماته؟ وما 
هي التحديات التي تواجهه؟ ال باأ�س من النقا�س 
وط��رح وجهات نظ��ر متباينة، لكن البع�س و�ش��ع 
اأ�ش��بعه على اجل��رح: اأنه النظ��ام الطائفي الذي 
يف��رز ثقافة طائفي��ة مذهبية، ه��و الهدف الذي 
يجب اأن ي�ش��يبه التغيري، وما البديل �ش��وى نظام 
علماين دميوقراطي كما حاول عدد من ال�ش��باب 

االإ�شارة اإليه.
وجميع ال�ش��باب م�شّر على دور حا�شم لل�شباب 
يف عملية التغيري ومن مداخل متنوعة، من خالل 
وحم��الت  التح��ركات  خ��الل  وم��ن  االنتخاب��ات 
املدافع��ة املختلفة. املهم يف املو�ش��وع، وكما اأ�ش��ار 
االأف��كار  ع��ن  ال�ش��باب  اإبع��اد  �ش��رورة  البع���س، 
واأهمي��ة  حزبي��ة  اأو  كان��ت  ديني��ة  الع�ش��بوية 

االنفتاح على االآخر.
واالأهم من كل هذا اأن ال�ش��باب يثقون مبفتاح 

واحد لبناء وطن، وهو تغيري ما هو �شائد.

جبل لبنان
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الضاحية الجنوبية

بالهــا أفضـــل

يبدأ التغيير بإبعاد الدين عن السياسة
�ل�ضب����اب  معظ����م  �أن  يب����دو 
�أد�ء  ي�ض����ف  به����م  �لتقين����ا  �لذي����ن 
�لطبق����ة �ل�ضيا�ضي����ة �حلاكم����ة باالأد�ء 
�لال�ضيا�ض����ي و�لفا�ض����د و�لباح����ث عن 

�مل�ضالح �ل�ضخ�ضية.

اأداء الطبق��ة احلاكم��ة بكل 
تالونيها

يق����ول اأحم��د اأبو مرع��ي: �أد�ء 
�حلكام غري متجدد �إنه متو�رث جياًل 
ع����ن جيل، ال ي����رد �أبدً� عل����ى تطلعاتنا 
�ل�ضبابية. وتتهم هبة عر�بي �ل�ضلطات 
�أنها تعتمد عل����ى �مل�ضالح �ل�ضخ�ضية. 

�أما اأحمد قرب�ش��ي فريى �أن �لف�ضاد م�ضت�ضري وهّم �مل�ضوؤولني 
هو �مل�ضال����ح �ل�ضخ�ضية فق����ط دون �الهتمام بق�ضاي����ا �ل�ضباب 
و�لوطن. �إن����ه �أد�ء �أناين كما ت�ضفه م����رمي يهتمون مب�ضاحلهم 
وين�ضون ق�ضايا �ل�ضعب، وت�ضيف ريان �جلمل: �إنهم ال ميار�ضون 
م����ا هو مطلوب منهم، يهتم����ون بالتغطية عل����ى كل �لف�ضاد �لذي 
ن����ر�ه يوميًا. وتختم ن����ور �ضاتيال بالقول: �إنه����م ال ميار�ضون دورً� 

�ضيا�ضيًا، بل يحولون �ملن�ضب �إىل موقع للف�ضاد.

حول التغيري
يو�ض����ح قرب�ش��ي: �لتغيري يف لبن����ان �أ�ضب����ه بامل�ضتحيل، بلد 
حتكم����ه �لطو�ئ����ف، و�لطائفي����ة ت�ض����كل نظ����ام حي����اة �للبنانيني 
ومماته����م، لك����ن مرمي لي�ض����ت مت�ضائم����ة �إىل هذ� �حل����د، فاإنها 
تقرتح حمالت توعية حول �همية �لتغيري وتدعم �ل�ضباب للوقوف 

يب����دو �أن معظم �ل�ضباب يف �ل�ضاحي����ة �جلنوبية ال يثق بالطبقة 
�ل�ضيا�ضية �حلاكمة وير�ها فا�ضلة، بحاجة �إىل تغيري، ال بد �أن تقوم 

به فئات �ضبابية من �أجل �حلفاظ على دميومة لبنان.

م�شالح امل�شوؤولني فوق كل اعتبار
ترى اإ�ش��راء زه��وي )19 عام����ًا( �أن �أد�ء �لطبق����ة �ل�ضيا�ضية 
ب����كل تالوينها �ض����يء، »فكل طرف ي�ضع����ى �إىل م�ضاحله �ل�ضخ�ضية 
ويتنا�ض����ى خدمة �لوطن و�ملو�طنني«، وت�ضي����ف زهوي: ال بد �أن يبد�أ 
�لتغي����ري من تنظيم حمالت توعي����ة لل�ضعب و�لعمل على �أن ي�ضل كل 

�إن�ضان كفوء �إىل �ملوقع �ملنا�ضب«.
وتو�فقه����ا فاطم��ة اأرزوين )18 عام����ًا( ب����اأن �أد�ء �لطبق����ة 
�حلاكم����ة فا�ض����ل. »وكل م�ضوؤول يفت�����ض عن م�ضلحت����ه �ل�ضخ�ضية، 
و�لتغي����ري يعني �إبع����اد كل �ل�ضيا�ضي����ني وو�ضول �ل�ضب����اب �إىل مر�كز 

�لقر�ر، وال �أرى مانعًا لو�ضويل �إىل موقع �مل�ضوؤولية«.
�أم����ا حمم��د �ش��وان )24 عام����ًا( ف����ال ي����رى �ض����رورة لوجود 
�مل�ضوؤول����ني �حلالي����ني، »ال يفي����دون �ملجتم����ع ويج����ب �إعط����اء فر�ض 
لل�ضب����اب الإد�رة �ملو�قع �مل�ضوؤولة من خالل �لتاأكيد على �مل�ضاو�ة بني 

�ملو�طنني وو�ضع حد للطائفية بكل �أ�ضكالها.
وتته����م با�ش��مة ر�ش��ا )22 عام����ًا( �لزعم����اء م����ن �لتالوي����ن 

�ل�ضيا�ضي����ة كافة بالعمل عل����ى �ملحا�ض�ضة و�الخت����الف فيما بينهم 
على حق����وق �ملو�طنني«، لذلك ال بد من تغيريه����م، و�لبديل موجود 

من خالل �ل�ضباب �لذين باتو� �أكرث وعيًا و�نفتاحًا.

اأهمية دور ال�شباب
وت�ضري زينب دند���س )21 عامًا( �إىل دور �ل�ضيا�ضيني بتحويل 
لبن����ان ذو �مل�ضاح����ة �ل�ضغ����رية �إىل دوي����الت عل����ى قيا�����ض �لزعماء 
لتحقي����ق م�ضالح كل و�حد منهم بدياًل عن م�ضلحة �لبلد. وت�ضيف 
»ال بد من �لتغيري �ل����ذي ن�ضل �إليه عرب و�ضائل خمتلفة من �لتوعية 
�إىل �نخر�ط �ل�ضباب يف �حلم����الت �النتخابية وغري �النتخابية �إىل 
م�ضارك����ة �ل�ضباب يف �ل�ضاأن �لع����ام، و�لدميوقر�طية و�إذ� بدت حلمًا 

فاإين مقتنعة بالو�ضول �إليه«.
وتتهم زينب امل�ش��ري )24 عامًا( �لطبقة �ل�ضيا�ضية �حلاكمة 
بالك����ذب على �ل�ضعب و�إطالق خط����اب �ضيا�ضي يغ�ض �لنا�ض، »لذلك 
ال ب����د من طبقة �ضيا�ضية �ضاب����ة ونظامية تنظ����ر �إىل م�ضتقبل لبنان 

بجدية وحتارب من �أجل حقوق و�حتياجات �ل�ضباب«.
وتدعو هبة ال�شاوي�س )23 عامًا( �إىل ت�ضوية �ضيا�ضية جديدة 
جت����رب �لطبقة �ل�ضيا�ضي����ة �حلاكمة على تغي����ري �ضيا�ضاتها و�أ�ضاليب 

عملها من �جل حت�ضني �ضورة لبنان.

ويدع����و عبا���س حم��ادة )18 عام����ًا( �ل�ضب����اب �إىل مقاطعة 
�النتخابات، »حتى ي�ضعر �لزعماء �ل�ضيا�ضيني �أنهم فا�ضلون وبالتايل 
ُيج����ربو� على �لتغيري م����ن �أجل م�ضالح �ل�ضب����اب �لذين هم حا�ضر 

لبنان وم�ضتقبله«.
�أنه����م ال يعرفون كيف يتعاملون مع �ملجتمع، وهذ� دليل ف�ضلهم« 
هكذ� ت�ض����ف زهراء ق��اروط )20 عامًا( �ضيا�ض����ة �حلاكمني يف 

�لبلد. »وكل ما �أمتناه �أن �أرى لبنان باأيدي �أمينة ونظيفة و�ضابة«.

�شغط االأحزاب
ويطال����ب حمم��د املق��داد )22 عام����ًا( باإز�ل����ة �ل�ضغط �لذي 
ميار�ض����ه �الأح����ز�ب �لطائفي����ة م����ن خالل ن����دو�ت ثقافي����ة وتوعوية 

لل�ضباب ويكون ذلك مدخاًل �إىل لبنان �أف�ضل.
وت�ضف مريانا املقداد )22 عامًا( �لطبقة �ل�ضيا�ضية �حلاكمة 
بال�ضيئ����ة و�لفا�ضلة، »فكل �ضيا�ضي يف �ل�ضلطة يعمل مل�ضلحته« لذلك 
يجب �مل�ضارك����ة يف �جلمعيات و�الأحز�ب �لتي تعم����ل مل�ضلحة لبنان 

و�ضعب لبنان«.
ومتن����ت ه��ال عبي��د )25 عام����ًا( ل����و �أن »�أفر�د ه����ذه �لطبقة 
�ل�ضيا�ضية �حلاكمة غري موجودة لكنا نعي�ض ب�ضالم بدون �أي عو�ئق، 

ويكون لل�ضباب دور يف بناء جمتمع �أف�ضل.

يف وج����ه �لف�ضاد، وهذ� م����ا �ضاركها فيه 
حمم����د عثم����ان �ل����ذي �أ�ض����اف، »يجب 
�لرتكيز عل����ى �النفتاح وقب����ول �جلديد 

�ملختلف«. 
رام��ي طاي���س: كي����ف  ويت�ض����اءل 
ميك����ن �أن يح�ضل تغي����ري و�ضعبنا م�ضّبع 
باحلقد و�لكر�هية جت����اه �الآخر؟ ويجد 
�أحمد دروي�ض حاًل لذلك عندما يقرتح: 
�حل����ل يبد�أ باأنف�ضنا، يج����ب �أن ال ندمج 
�لدين مع �ل�ضيا�ضة، و�أكدت نور �ضاتيال 
�النتخابي����ة  �مل�ضارك����ة  تك����ون  �أن  عل����ى 

منا�ضبة للتغيري.

دور ال�شباب يف التغيري
دع����ا معظم �ل�ضباب �إىل فكرة �مل�ضاركة يف موؤمتر�ت توعوية 
لل�ضباب ت�ض����م �ضبابًا من مذ�هب فكرية ودينية خمتلفة، و�إعادة 

�العتبار للعمل �لتطوعي.
يقول قرب�شي: كي يحدث تغيريً� ما يجب �أن يبتعد �ل�ضباب 

عن �لطائفية ويحارب �لف�ضاد.
ويو�ضح عثمان: دور �جلمعيات غري �حلكومية يف بناء جيل 

من �ل�ضباب مدين وغري طائفي.
ويعطي دروي���س دورً� �أ�ضا�ضيًا للعلم مفتاحًا للتغيري، »ال �أن 

ننزل ونرق�ض يف �ضاحات بريوت«.
وتختم �ل�ضاب����ة حال النقا�س بالق����ول: �لتغيري هو �أن نعمل 
باأيدين����ا و�أن نتخل����ى ع����ن �لطائفي����ة ون�ضع����ى لعدم دم����ج �لدين 

بال�ضيا�ضة فالتغيري يح�ضل بالعقل ولي�ض بالكالم.

هديل سهلي

زهراء وهبي


