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انتخابات 2022: الفرصة الذهبية
مل متر يف تاريخ لبنان الحديث واملعارص انتخابات شديدة التميز وفائقة 
االهمية، مثل االنتخابات التي ستجري سنة 2022، من حيث مجريات 
االحداث التي سبقت تلك االنتخابات، والظروف املرافقة لها، والنتائج 
للنجاح  واملثالية  الذهبية  الفرصة  تشكل  بحيث  اجرائها،  من  املتوخاة 
والتغيري، عىل الدرب املؤدية نحو لبنان الجديد. ستكون هذه االنتخابات 
نوعية، هادئة يف ظاهرها، لكن يف باطنها مليئة باملبادرات واملفاجآت.  
 ،2022 اللبنانية  النيابية  االنتخابات  تسبق  مثينة،  تاريخية  مصادفة  يف 
كام  السنة،  من  االخري  الربع  يف  اجراؤها  املزمع  الرئاسية  االنتخابات 
تأيت يف خضم زمن كوفيد - 19 ومتحوراته املتتالية، وبعد سلسلة من 
ترشين   17 ثورة  ابرزها  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية  االحداث 
االول 2019 الشعبية، وانفجار بريوت 4 آب 2020 الكاريث واملأساوي، 
واالزمة االقتصادية املتواصلة والقاسية، مام يجعل انتخابات 2022 عىل 

درجة عالية من االهمية.
الشباب، نعم الشباب، مفتاح التغيري وعنوان االمل يف االنتخابات النيابية 
الخدمة  اىل  ومندفع  ومقدام،  وطموح  واعد  شباب  املقبلة.  اللبنانية 
العامة، والعطاء واملساعدة والدعم. شباب باحث عن النجاح والتألق، 
مل تلوثه تداعيات االزمات السياسية واالقتصادية واملالية السابقة. شباب 
الوعي الشامل واالرادة  متعلم باعىل وارقى الشهادات، مثقف يحركه 
عىل  القضاء  ومع  الفساد،  مكافحة  اىل  جاهدا  يسعى  شباب  املطلقة. 

الفساد يتحرر الوطن والشعب. 
اما املرأة فركيزة اساسية يف كل مجتمع، ويف املجتمع اللبناين تحديدا. 
هي الشقيقة واالبنة والزوجة، والركن الجوهري واملحوري يف العائلة، 
واملنتجة  العاملة  املرأة  وهي  وتثقف،  وتريب  تنجب  التي  االم  وهي 
واملتألقة والفاعلة اجتامعيا. لذلك ال بد ان تتمثل بقوة يف االدارة العامة 
ويف املجلس النيايب ويف الحكومة، وكان االجدى اعتامد الكوتا النسائية 
الصيغ  الستنباط  يفت  مل  الوقت  ان  اال   ،2022 انتخابات  اىل  بالنسبة 

املناسبة لتعزيز التمثيل النسايئ. 
ان االعتامد عىل النفس الشبايب النقي، وعىل الكوتا النسائية االختيارية، 
وعىل استبعاد املرشحني املرتبطني بالفساد، وعىل الوجوه الجديدة البارزة 
اللوائح  يف  واالعامل،  والثقافة  العلم  دنيا  من  وحكمة  بعناية  واملختارة 
االنتخابية لدى كل االحزاب والتيارات والحركات والجمعيات واملجتمع 

املدين واملستقلني، يفتح الطريق امام مجلس نيايب جديد وناجح ومنتج.

يف هذا السياق، تكمن االشكالية البحثية الرئيسية: هل انتخابات 2022 
نعم،  اللبنانية؟  النيابية  االنتخابات  سجل  يف  مفصلية  انتخابات  هي 
بالفعل. ليس النها االنتخابات النيابية اللبنانية االوىل، بعد مرور الذكرى 
املئوية االوىل النبثاق لبنان الكبري فحسب، بل النها ستجري يف مرحلة 
هي االكرث دقة من تاريخ الرشق االوسط، عىل ضوء التبدالت السياسية 
بعد  املنتظرة  االقتصادية  الباردة  والحرب  الجيوسرتاتيجية،  والتغيريات 

زمن كوفيد - 19. 
االنتخابية،  واالستعدادات  واالحتامالت  االتجاهات  تصويب  يجب  اذا، 
النيابية 2022، نحو مشاركة الشباب والنساء  عىل مستوى االنتخابات 
ومكافحي الفساد يف اللوائح املطروحة لدى كل املشاركني، مع امكانات 
املعايري  من  االدىن  الحد  ضمن  شيوخ  او  سابقني  نواب  لرتشيح  معينة 
املطلوبة،  لتحرتم العملية االنتخابية الشاملة مسارات التغيري والتجدد 

والتجديد. 
ان  ميكن  هل  املطروحة:  البحثية  االشكالية  قلب  يف  نوعي  سؤال  مثة 
والتجديد  املطلوب  التغيري   2022 اللبنانية  النيابية  االنتخابات  تحدث 
لالزمات  حل  من  يعد  مل  االمر،  واقع  يف  بديهي:  الجواب  املرغوب؟ 
احداث  اال  املستدامة،  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  اللبنانية 
النيابية املفصلية، ضمن املعايري  هذا التغيري والتجديد عرب االنتخابات 

املذكورة اعاله. 
سؤال نوعي آخر: هل هنالك مثال، عرب العامل، عىل قدرة االنتخابات 
ايضا:  رصيح  الجواب  والضخم؟  الجوهري  التغيري  هذا  احداث  يف 
بطبيعة الحال، هنالك اكرث من مثال عىل ذلك، ولعل االبرز االنتخابات 
الثانية، وهي  الترشيعية االوىل يف املانيا الغربية بعد الحرب العاملية 
والعذاب  الدمار  من  بالكثري  منها  خرجت  التي  الضارية  الحرب 

والتداعيات الخطرية.  
تبقى االنتخابات سواء النيابية او البلدية واالختيارية او النيابية اساس 
انتظام السلطات يف البلدان الدميوقراطية عرب العامل، لكن االمال الشعبية 
املعقودة عىل االنتخابات النيابية اللبنانية كبرية اىل حد اعتبارها فاتحة 

للبنان الكبري الجديد املتألق يف املجاالت كافة وعىل كل املستويات. 
عىس تلك االنتخابات تحمل للبنان كل الخري واالمل.
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صناعة األمل
يف مسرية االوطان، متر االزمات عىل شاكلة اختبارات ملعدن الشعوب 
يف قدرتها عىل تخطيها والوصول اىل بر االمان. وعادة ما تكون الوحدة 
االزمة  الصعاب. يف  السالح االمىض لدى اي شعب ملواجهة  الوطنية 
اقتصادية  ازمة  واشد  اعتى  انها  ورغم  لبنان،  بها  مير  التي  االخرية 
ترضب البالد منذ 150 عاما كام ذكر البنك الدويل يف احد تقاريره، اال 
ان الشعب اللبناين حافظ بكل اطيافه عىل وحدته الوطنية ومتاسك 

نسيجه االجتامعي.
الحكومة عادت اىل االلتئام ملناقشة واقرار املوازنة العامة للدولة وخطة 
التعايف االقتصادي، وكذلك يف 15 ايار املقبل ينتخب اللبنانيون مجلسا 
نيابيا جديدا، ويف نهاية ترشين االول، ان مل يحصل اي تعطيل، ينتخب 

مجلس النواب الجديد رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون. 
احداث، مضاف اليها الكثري من املخاوف والقلق عىل مستقبل البرش 
كام الحجر، يف بلد اعتاد مواطنوه الوالدات املتعرثة لالستحقاقات، عىل 
احالمهم وطموحاتهم،  دربها  تأخذ يف  موعدها،  كان  ايا  حامية،  نار 
فكيف بالحال عند توافر االبعاد االقليمية والدولية التي تضيف مزيدا 

من التعقيد والسوداوية اىل املشهد.
مسميات  تحت  مداورة،  اللبنانيني  رافق  احباطا  انعكست  سوداوية 
وحجج متنوعة، دفعت بالبعض اىل اتخاذ خيارات رضبت قواعد قيام 
فعل  ان  بعد  واملستمرة،  املتتالية،  الهجرة  موجات  فكانت  االوطان، 

اليأس فعله باصحاب االرض.
كل ما اتينا عىل ذكره ميثل محطات مهمة يف مسرية الوطن اللبناين، 
لكنها عابرة مقارنة بعمر االوطان. ففي نهاية املطاف، ما يبقى هو 
الشعب واالرض، وما يبقي الشعب يف ارضه يتمثل يف وحدته الوطنية 

ومتاسكه يف وجه االزمات واالخطار املحدقة به.
بنيوية يف االنتصار  العنرص االكرث  ويبقى "االمل" يف مستقبل افضل، 
شعبه،  مع  والصادق  الواعي  االعالم  دور  يكمن  وهنا  االزمات.  عىل 
والذي رغم قتامة املشهد الحايل، عليه ان يصنع، عرب املحتوى الذي 

اسس  عىل  املبني  افضل،  بغد  الواعد  االمل  يوميا،  وينرشه  يكتبه 
عن  االنفصال  تعني  ال  حتام  االمل  وصناعة  وواقعية.  موضوعية 
الواقع املرير الذي مير به الوطن، بل معالجة قضاياه وتصويب مسار 
التنفيذية والترشيعية والقضائية عرب االضاءة عىل مكامن  السلطات 
الخلل والفساد والتقاعس واالهامل اينام وجدت ومهام كان مثن قول 

هذه الحقيقة.
فرغم الخضات واالزمات، بقي هذا الشعب واقفا يف وجه الرياح التي 
عصفت بتاريخه ومستقبله، رغم سقوطه مرات ومرات يف التجربة، 
توافر  مبا  والنهوض  البناء  يعيد  الفينيق،  كطائر  لينتفض  عاد  انه  اال 

وَمن بقي، علها تكون املرة االخرية.
لذا، رغم فداحة الواقع االجتامعي واالقتصادي واملايل وتراجع الدولة 
ومؤسساتها يف مجاالت عدة، ال بد من ان نجد الضوء املنقذ يف آخر 
هذا النفق املظلم، ما يحتم علينا ان نتشارك يف صناعة االمل كلبنانيني 
وننترص معا يف وحدتنا الوطنية عىل كل الصعاب، علنا نعود اىل سابق 
عهدنا من االزدهار والنجاح والتألق، كمركز اقتصادي ومرصيف وصحي 

وتربوي وثقايف يجمع افضل ما يف عاملي الرشق والغرب.
التقى  ارض  الزمان.  نهاية  واىل  قيامه  منذ  شعبه،  وهذا  لبنان،  هو 
فوقها خليط اديان ما جعله رسالة لالنسانية، وفقا ملا جاء يف االرشاد 
الرسويل، من شواطئه انطلق الحرف، وحيث حل اهله يف بالد االنتشار 
حققوا االنجازات بفضل حرية متتعوا بها قبل كل شعوب تلك املنطقة، 

ودميوقراطية نعموا بها قبل قيام دولها.
يف االمل ستكّمل مسرية تاريخ شعب، "كله للوطن"، اىب اال ان ينهض 
الوطني.  نشيده  يف  جاء  كام  والعمل"  "قولنا  شعاره  كبوة  كل  بعد 
بعد السقوط قيامة، وبعد االنهيار بناء، ويف الوحدة رس البقاء، ويف 

التضحية استمرار.
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