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العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

او تركيبا  باللبنانيني،  يكاد "االنكار" يكون صفة لصيقة 
معالجة  يف  خصوصا  البيولوجية  طبيعتهم  يف  جينيا 
االخرى،  تلو  الواحدة  عليهم  تسقط  التي  االزمات 
وهو  سنتني  منذ  بدأ  الذي  الوجودي  االنهيار  وآخرها 
شعب  فال  يوقفه.  من  هناك  وليس  هوادة  بال  يستمر 
يتكاتف ويوّحد رؤاه، والقوى السياسية تتناحر انتخابيا 
منذ اآلن الثبات ارجحيتها ومن باب النكاية السياسية.   
االزمات ولبنان صنوان، قلام انفصل لبنان عن االحداث 
او العكس. مل ينجح هذا البلد بالتحول اىل دولة صافية 
فكان  ذلك  عىل  االستثناء  اما  داخلية،  وطنية  بإرادة 
اللبنانيني  وتاريخ  دولية.  وتسويات  بتوافقات  يحصل 
مثقل بتجارب "لبنان الساحة" الذي يجعل من وطنهم 
دولة  كونه  من  اكرث  السياسية  للرسائل  بريد  صندوق 

وفاعلة. فعلية 
وجودية،  لحظة  اىل  وصوال  التاريخ،  عرب  لبنان  ع  تصدُّ
الذي  لبنان  استدامة  حظوظ  حول  جديا  سؤاال  يطرح 
نعرفه. نعيشه راهنا بطعم العلقم، ويتحمل مسؤوليته 
استعامل  ما  زمن  يف  حاولوا  الكل  استثناء.  بال  الجميع 
االخرين،  بوجه  لفئة  او  لطائفة  غلبة  كمرشوع  البلد 
وصاية  تحت  الدوام  عىل  اللبنانية  الجغرافيا  جعل  ما 
وحتى  اللبنانيني  انقسامات  من  تزيد  كانت  "خارجية" 
يجب  حقيقة  وهذه  البعض.  عىل  بعضهم  "احقادهم" 
املصارحة حولها للوصول اىل املصالحة يف شأنها، ولفظ 
لتحصني  له  منصة  يكون  ان  لبنان  يريد من  كل خارج 

اوراقه االقليمية والدولية.
وهيمنات  وصايات  من  ُيحتمل  ال  ما  لبنان  َتَحّمل 
قوى  بعد  ينتج  مل  فيام  متعاقبة،  واحتالالت  قهرية 
لبنانية شاملة وعابرة للطوائف تتمسك بعيشه املشرتك 
هذا  يتحول  يك  طريق  خريطة  وُتقدم  كيانه،  وتضمن 
الوطن اىل دولة حديثة ومتطورة. اآلن خرسنا كل يشء. 
خرسنا ادوارنا ووظائفنا يف املنطقة، فلم نعد مستشفى 
نعد  مل  مطبعته.  وال  مرصفه  وال  جامعته  وال  الرشق 
الذي  "التهديد"  اساس  عىل  اال  الدولية  الخريطة  عىل 
نشكله عىل محيطنا يف حال اعقب االنهيار االقتصادي 
والصحي والنقدي والتعليمي انهيار امني ال سمح الله. 
حتى االمن ليس مضمونا مئة يف املئة طاملا ان استدعاء 

ومهام  استثنائية"  لبنانية  "مهارة  يكون  يكاد  الخارج 
الكلفة. كانت 

الخطر املتزايد اآلن هو ان "املهارة اللبنانية" يف استدعاء 
الخارج اىل الداخل النجاز مشاريع غلبة لهذه الطائفة 
خريطة  عىل  متتد  اقليمية  شهيات  مع  ترتافق  تلك،  او 
ممن  تلك  او  الدولة  بهذه  ملحقا  لبنان  لجعل  الرشق 
يف  الدولية  املفاوضات  طاولة  عىل  للجلوس  يعملون 
لحظة يتم فيها اعادة ترسيم النفوذ االقليمي والدويل، 
يف  االقتصادية  التكتالت  املقبلة  املرحلة  عنوان  فيام 

البعض. مواجهة بعضها 
وعمره  حاله  عىل  اللبناين  و"االنكار"  يحصل  هذا  كل 
التي  والتنموية  البرشية  الخسائر  لبنان. وكل  من عمر 
البلد جراء هذه السياسات العقيمة، مل تلجم  ُمني بها 
النتائج  املعروفة  املراهنات  عن  االرز  بالد  مكونات 
اللبنانيون مسؤوليتهم  بالحدس واليقني. فال يزال ينكر 
املبارشة عن كل ما نزل بوطنهم من اهوال االحتالالت 
والوصايات، وعن كل الخسائر التي تسببت يف بقائهم 
يف الجانب املظلم من العامل. ففيام كل الشعوب تريد 
باستمرار عىل  تعمل  وفاعلة،  قوية  ودوال  ثابتة  اوطانا 
التدخالت  من  ذاتها  وحامية  الداخلية  وحدتها  صون 
مل  انهم  حتى  حالهم،  عىل  اللبنانيني  نجد  الخارجية، 
املشرتكات  عن  للبحث  بينهم  سواء  كلمة  بعد  يجدوا 
التي  العنارص  من  بكثري  اكرث  وهي  تجمعهم  التي 
الرئيس ميشال عون اىل طاولة  تفرقهم، وافشال دعوة 

حوار اكرب دليل عىل ذلك.
بكثري  عنده  التوقف  اللبنانيني  عىل  ينبغي  ما  اخريا، 
واالستبيانات  االحصاءات  ان  هو  والخوف،  الحذر  من 
وموزونة،  محرتمة  رشكات  عن  تصدر  التي  االنتخابية 
تؤكد ان ارادة التغيري مل تتبلور بعد، وليس مقدرا لها ان 
تتظهر يف ظل غلبة لبنانية وعند جميع املكونات العادة 

انتخاب ممن كانوا "ُسلطًة" لحظة وقوع االنهيار.

"اإلنكار" اللبناني


