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العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

هيسترييا االنتخابات رضبت الكثري من اللبنانيني، وافضل 
عىل  االقبال  كثافة  هو  الهوس  هذا  عن  التعبري  حاالت 
وما  املناطق.  مختلف  ومن  "ترشيحا"  اإلنتخابية  العملية 
يزيد االمر سوءا هو ان "جميع" املرشحني يعتقدون عن 
عاد  ما  الذين  للبنانيني  "امُلنى"  انهم  او عن صواب  خطأ 
صحية  ضامنات  من  فقدوه  ما  غري  حق،  وعن  يهمهم 

واجتامعية وتعليمية ونقدية وعيش كريم.
مقتضبة  ببيانات  اللبنانيني  عىل  يطلون  املرشحني  كل 
تشوبها  ال  والشعارات  البيانات  هذه  بّراقة.  وشعارات 
شائبة لجهة "مناعتها الوطنية والسياسية". لكن السؤال 
االلسنة وهو: من  به  يتكرر وتلهج  انفك  ما  الذي  امللح 
اقنع املرشحني بأنهم اصحاب الحقيقة وينبوعها وخصوصا 
للتعايف  آليات  تقدم  ال  املعروضة  الربامج  من  ايا  ان 
التدريجي  واالنحالل  بلغناه  الذي  القعر  من  والنهوض 
الذي دخلت فيه املؤسسات. وغالبية هذه الربامج، ككل 
هذا  للحل.  آليات  ال  وعودا،  تتضمن  انتخايب،  استحقاق 
نجد غري  التسعينات ومل  منذ مطلع  امر جربناه جميعا 
تراكم املديونية واتساع قاعدة الفساد والرىش حتى انهار 

البلد يف ليلة حالكة السواد. 
وسط هذا املشهد، تتبدى "شيزوفرنيا سياسية" تفصل بني 
الذين  املواطنني  وبني  االعالم،  يتصدرون  الذين  املرشحني 
"الذل" خالل  الكالحة طوابري  تتصدر صورهم ووجوههم 
البحث عن سعر رغيف او غالون زيت ال ينضبط بسبب 
ازمة اندلعت ما وراء البحر، بالتوازي مع سقوط حر للرية 
وتحليق للدوالر. وعىل هذ الحال، يطل املرشحون من دنيا 
اخرى، ما يجعل املتابع عىل يشء من القلق واالرتياب يف 

ذاته، وكأن ما يراه هو كابوس لييل.
من املهم جدا، ال بل من الرضوري ان تحصل االنتخابات 
املعوقات  تكن  وايا  الدستورية،  مواعيدها  يف  النيابية 
التي يحىك ان هذا الفريق او ذاك يضعها يف طريق هذا 
االلتباسات   من  الكثري  هناك  كان  لو  وحتى  االستحقاق، 
االنتخابية.  العملية  ُتحّصن  بإجراءات  تتعلق  مواضيع  يف 
فرضورة التزام املواعيد الدستورية يفرضها احرتام الدستور 
والتزام نصوصه من دون اي تقصري. فالتأجيل الربملاين الذي 
حصل سابقا وما رافقه من شغور رئايس، راكام السلبيات 

التي كانت مغطاة بـ"ورقة التني"، واسسا ملا آل اليه الوضع 
املعييش واالقتصادي واالجتامعي الذي نعيشه اليوم بعدما 

فقد لبنان كل ميزاته. 
ثابتتان اساسيتان تحصنان لبنان ومتنعانه، حتى االن، من 

الزوال وهام: 
- العيش املشرتك الذي يجب التمسك به بأهداب العني يك 

ال يفقد لبنان معنى ومربر ومضمون وجوده.
التي  الدستورية  االصالحات  من  وهي  الكيان،  نهائية   -
يريد  بعضها  كان  التي  املتعاكسة  التوجهات  اسقطت 

االصغر، وغريها يروم االكرب. 
تصارع  لحظة  يف  واهله  البلد  تحميان  الضامنتان  هاتان 
دويل واقليمي غري طبيعيني، وتنبئان بوالدة عامل جديد غري 

واضح املعامل حتى الساعة. 
كل هذا يبعث عىل التساؤل: كيف للبنان ان يصمد وسط 
هذه التقلبات، فيام غلبة من مسؤوليه ذات طبيعة انانية 
حساب  عىل  الشخصية  ومكاسبها  بذواتها  اال  تفكر  ال 

الوطن واهله؟
معقدة.  طبيعة  من  اختبارات  امام  كلهم  اللبنانيون 
بعضهم ذهب اليها طوعا ألنهم ما افلحوا يف الخروج من  
مربعاتهم وانغمسوا يف التحشيد وبث الكراهيات والدعوة 
اىل اصطفافات ما افلحت يف تأمني لقمة خبز او حتى حبة 
دواء. كام مل يتبرصوا ان االنهيار سيطاول الجميع بال استثناء، 
وان النقد االجنبي حينام يسجل رقام مرتفعا عىل حساب 
ومسلمني،  مسيحيني  جميعا  سيطالهم  الوطنية  عملتهم 
مؤمنني وعلامنيني، رجاال واناثا. اما البعض اآلخر، فقدرهم 
ان يواجهوا رصاع االمم بشجاعة التمسك بهويتهم الوطنية 
وخيباتها،  الطوائف  متعلقات  كل  من  الصافية  اللبنانية 
والعمل عىل ايجاد حل "لبناين – لبناين" ُيخرج البالد من 

هذه الظلمة. عندها فقط يحرتمنا العامل ويساعدنا. 
فهل ُنقدم؟

االنتخابات ومستقبل لبنان


