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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

الصويت  هو  لبنان  مساحة  عىل  لبنانية  كرثة  تفعله  ما 
خطري  امر  وهذا  السيايس"،  النظام  "ضد  بعضها  والرصاخ. 
اللبنانية،  كونه يروم "نظاماً متخيالً" غري مهيئة له الرتكيبة 
والبعض اآلخر، هو  اشكالية كربى اصال.  وبالتايل هو محل 
ضد "الطبقة السياسية" التي توصف بـ"الكلبتوكرايس"، والتي 
مل يستعمل اللبناين يوما حقه الدميوقراطي من اجل تغيريها 
التي يرتكز عليها مجتمعه،  للقوانني، وتطوير االسس  وفقا 
ونقله من مجتمع اهيل ريعي اىل مجتمع مدين فاعل وحيوي. 
يف الحالني، هو صويت وندب غري مربرين اال من مدخل 
السيايس  الحر  السقوط  عن  الناجمة  اآلالم  معاينة 
منذ  البلد  يشهده  الذي  واملعييش  واالقتصادي  واالمني 
تسمح  مل  مسّيسة،  عارمة  فوىض  ظل  يف  سنوات،  ثالث 
سيايس  نقاش  وبإجراء  حوار،  طاولة  اىل  بالدعوة  حتى 
اىل  البلد  تنقل  االرتكاز عىل معايري  اىل  اللبنانيني  يؤهل 

حال االستقرار الدائم عىل كل الصعد. 
ما ال يعفي اللبنانيني من مسؤوليتهم، هو استمرار الكثري 
بازاء  وتطويعها  الذات  وتدجني  جانبا،  الوقوف  يف  منهم 
ما  اىل خيارات  البلد  يأخذون  الذين  لالخرين  االمور  ترك 
صبت اال يف مصلحة تأبيد الحياة السياسية لهذا او لذاك. 
هكذا راح اللبنانيون، وكٌل من معزله الطائفي ـ املذهبي 
هذا  مسوغات  تربيرات  يتبادلون  والنفعي،  املناطقي  ـ 
افىض  ما  اىل  اال  ليفيض  كان  ما  الذي  السيايس  السلوك 
اليه من انهيار مريع ما عاد نقاش ينفع او يرض اال متى 
تطوير  هدفها  وطني،  تعاف  بناء خطة  منه  الهدف  كان 
التجربة السياسية منذ التسعينات حتى اآلن واقرار برنامج 
جميعنا  سنكون  واال  جوهرية.  اصالحات  مع  اقتصادي 
كمن يخوض تجربة خربها ويعيد اختبارها يف ظل الرشوط 

نفسها منتظرا نتيجة افضل. وهذا وحده جنون ُمطبق.
بهذا املعنى، تصبح الحاجة ملحة اىل اعتامد التصويت بدال 
التصويت قامئاً عىل  من الصويت. وهذا يفرض ان يكون 
معايري وبرامج ال لبس فيها، تقدم ما يحتاجه البلد واهله 
يكابدونه  الذي  الحر  السقوط  وتوقف  عاجلة،  بصورة 
ُممكن  "افضل  نحو  لإلنطالق  متهيدا  جراحهم  ويثخن 
ومعقول"، بعدما مل ُتبِق االزمة ومل تذر. وهذا يستلزم تغيريا 
االقتصادي.  واملفهوم  السيايس  االستدراك  يف  وشامال  عاما 

سائر  يف  اإلنهيار  حد  بلغ  حقيقي  تصدع  حالة  يف  فنحن 
القطاعات ما سبب موجات هجرة للكفاءات واملهارات اىل 
الخارج. وهذا، ان كان يحل مشكلة و مشاكل اقتصادية او 

اجتامعية، لكن االكيد انه ال يبني وطنا جديا .
الواجب  واصوله  التصويت  معايري  جملة  من  لذلك، 

اعتامدها يجب ان تكون:
اوال: لبنانية، تختار الحفاظ عىل الكيان وبناء دولة. فام عندنا 
هو هياكل مؤسسات دولتية محكومة بنوازع اهلها الطائفية 
التي اقرتعت عىل مدى العقود السابقة وفقا لقاعدة "هم 
كانت  ما  التحديد هي  وجه  املعادلة عىل  وهذه  ونحن". 
تزيد الطني بلة. فلم يصل اللبنانيون يوما اىل مرحلة "النحن 

الجامعية" الرامية اىل تحقيق املواطنة الصحيحة.
معانيها  بكل  كـ"مواطن"  اللبناين  مصلحة  وضع  ثانيا، 
الحقوقية واالنسانية، فوق كل املصالح السياسية والحزبية 
الخدمات والحقوق،  له  يؤمن  والتصويت ملن  والطائفية، 

قانونا وليس مّنة، تصون آدميته وعيشه الكريم.
خيارات  من  متأتيني  يكونا  ان  يفرتضان  املعياران،  هذان 

السعي اىل مستقبل واعد قوامه:
قوة النقد ال قوة رجال املال واالعامل، 

اولوية التعليم الرسمي عىل مقاطعات التعليم الخاص،
مستشفيات حكومية وليس فقط امرباطوريات خاصة، 

مصارف قوية ال مرصفيون اقوياء،
واخريا، دولة قوية تطمنئ، وليس دويالت تستثري العصبيات. 
عند  االولويات  ترتيب  تعيد  أن  يجب  حقيقة  هذه 
النظام،  ادارة  تطوير  اىل  الطريق  عىل  اللبنانيني  جميع 
نتحدث  ال  فنحن  الثغر.  تسد  تعديالت  ادخال  وحتى 
عن كتاب مقدس، بل عن دستور يجب أن ُيحرتم متى 
االستشفايئ  وامنهم  اللبنانيون وحمى مصالحهم  ارتضاه 
لودائع  ضامنات  وقدم  التعليمي،  أوالدهم  ومستقبل 

ُجِمعت بالعرق والجهد.
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