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املحظور  لبنان  دخل  الحايل،  الثاين  ترشين  من  االول  يف 
اال  احد  يبَق  مل  الذي  الرئاسة  الدستوري وهو خلو سدة 
عىل  السلبية  وتداعياته  اخطاره  وعن  فيه  مطالعة  قّدم 
مجمل االوضاع. اآلن بلغنا هذا الخطر وال حياة ملن تنادي، 
بـ"كسل  ولكن  استقرارا  صار  "الالاستقرار"  ان  واملؤسف 
ومستقبلهم.  واهلها  الدولة  يف  التفكري  عن  عام  وطني" 

جل التفكري محوره املصالح واستعراض القوى. 

يف بالد غري تلك التي نحيا يف كنفها وقد انعم الله علينا، 
كان مثل هذا االمر ليغرّي جيال كامال من السياسيني. لكن 
بالهوية  التمسك  غياب  عىل  معطوفا  الوطني  الكسل 
واتفاقاته  الخارج  تفاهامت  وانتظار  الجامعة،  اللبنانية 
دون  من  آت  هو  ما  نرتقب  جميعا  يجعلنا  املنطقة،  عىل 
ان يرف لنا جفن. اضحى لبنان دولة بال رئيس. هل لعاقل 
يف  مررنا  وقد  اآلن؟  الوضع  عليه  يكون  كيف  يتخيل  ان 
هذه التجربة مرات عدة، ونعرف كم هي قاسية ومدمرة. 

املامرسة  من  ادىن  حد  يف  االمر  استدراك  ميكن  كان 
من  عاتق  عىل  امللقاة  الجدية  والسياسية  الدستورية 
تصدروا املشهد السيايس، لكن الغالب من هؤالء ال يزال 
الالحقة  وتلك  سبقت  التي  االنتخابات  بنتائج  مهموما 
يف  الوضع  يكون  ان  ميكن  وكان  املنتخبني،  وباصوات 
مكان آخر، وان تكون االهتاممات يف اطار افضل كام كل 
عىل  اهلها  يختلف  بالد  يف  لكننا  املتحرض.  العامل  شعوب 

جنس املالئكة وال يزالون يكررون حكاية ابريق الزيت.

من  اداه  من  اداه  وطني  واجب  النيابية  االنتخابات 
العملية  هذه  يف  انخرطت  التي  الغلبة  لكن  اللبنانيني، 
امنا فعلت عىل قاعدة إحداث تغيري. وشعار التغيري ُرفع 
من الجميع بال استثناء حتى ان الكالسيكيني ردحوا ردحا 
ان  اثبتت  الوقائع  مجريات  لكن  التغيري.  عىل  بعزمهم 

االنتخابات طوت الشعارات ومل يحصل جديد يف معالجة 
مشاكل اللبنانيني التي ما عادت ُتعّد او تحىص.

عىل  ويشتغل  الرئايس  بالخلو  ُيتاجر  من  سيأيت  اآلن 
تحشيد العصب االهيل لهذه الجامعة عىل تلك. اكرث من 
من  باللبنانيني  املقامرة  اىل  ذاك  او  هذا  سيذهب  ذلك 
وان  بها،  له  طاقة  ال  الداخل  ان  بدا  رئاسية  معركة  اجل 
يف  االستثامر  ومصالحه.  ملعطياته  وفقا  يريدها  الخارج 
كل  ومن  االتجاهات  كل  يف  لالستعامل  قابل  الفراغ  هذا 
االطراف وتحت عنوان "الغرية" الطائفية والوطنية. لكن 
التي وصلت  االمور  احدا عىل مسار  احد  هل سيحاسب 

اىل هذا املستوى؟ 

اما وقد بلغنا ما بلغناه من انحدارات متعاقبة، فام ينبغي 
اللحظة  هذه  يف  الوطني"  "االنتباه  هو  يشء  اي  قبل 
الحساسة، ألن اي مغامرة قد تنطوي عىل جحيم سيايس 
يأيت عىل البلد واهله من دون متييز. لنستفد من تجارب 
تفاهامت  لحظة  يف  انه  ذلك  والعميقة،  الطويلة  املايض 
انتخاب  اىل  سيصري  ودولية  اقليمية  اخرى  مع  محلية 
والتوقيت  االسم  مفاجأة  عندها  ستكون  وحكام  رئيس 
ورسعة االنتخابات. حينها ستتحول الكتل وجامهريها من 
جموع غاضبة اىل اخرى محتفلة ومهللة، وستبذل جهدها 
لتجيري نتائج هذا املعطى الدستوري اىل ارصدة حساباتها 

السياسية عن طريق متنني اللبنانيني مبا هو حق لهم.

نوع  من  هو  املرحلة  هذه  يف  املطلوب  الوطني  االنتباه 
الوعي من اي انزالق قد ال يبقي وال يذر من لبنان.

دخلنا فراغات دستورية وحكومية من قبل، ونجونا منها 
اىل  ينضم  جديد  فراغ  اىل  دخلنا  وطاملا  الخسائر.  باقل 
ال  الجامع  لبنان  دون  من  انه  فلنفهم  املشينة،  سوابقه 

ميكن لفئة او طائفة ان تنجو مبفردها.

عن "اإلنتباه الوطني"


