
90
عدد 105 - حزيران 2022

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

النظام  ذات  الدول  يف  الترشيعية  االنتخابات  تشكل 
عام  ملتبس  وغري  وجليا  واضحا  تعبريا  الدميوقراطي 
يضعها  لربامج  يقرتعون  هؤالء  الناخبون.  يريده 
ومستقبال.  حارضا  حياتهم  تحايك  واالحزاب،  املرشحون 
لكن االمور يف لبنان تجري عىل العكس من ذلك متاما. 
العملية  يف  قدما  تدفع  ان  ينبغي  التي  فاالستحقاقات 
الدميوقراطية نحو التطوير، تفعل العكس عندنا فتصري 
كام  والتصدعات.  الرشوخ  وتزيد  لالنقسامات،  محطة 
بالخارج ويف  لالستنجاد  فاكرث مرشعة  اكرث  البالد  تصبح 
الداخل.  به عىل  واالستقواء  االحيان الستدعائه   بعض 
هذا االمر ليس مقصورا عىل فريق بعينه، ال بل يطاول 
عام  منذ  الحال  هذه  عىل  لبنان  استثناء.  وبال  الجميع 
بلورة  يف  الساعة  حتى  سياسية  قوى  تفلح  ومل   ،1860
هي  لبنان  مصلحة  من  تجعل  جامعة  وطنية  هوية 

العليا ومبا هي مصلحة كل اللبنانيني تلقائيا. 
ايضا وايضا، يف البلدان الدميوقراطية التي يصنف لبنان 
واللبنانيون انفسهم عىل انهم منها، فإن االحزاب ُتعاِقب 
ُتكاىفء عىل ما قدمته يف سبيل  وأخرى ُتحاسب، وثالثة 
لبنان واهله خالل سنوات عملها النيايب. ويف العادة ايضا 
البالد  تدخل  ثم  ومن  النتائج،  لتصدر  الصناديق  ُتقَفل 
االقلية  وتذهب  االغلبية  تحكم  حيث  جديدة  مرحلة 
إىل املعارضة، عىل قاعدة محاسبة الرابح وفقا ملا طرحه 

وعىل قاعدة املصلحة الوطنية. 
طبعا، ما يجري يف لبنان ال يعكس حقيقة ما قيل، ألنه 
ليس من هذه الدول عمليا، واملامرسات املرتاكمة التي 
ذلك.  عىل  دليل  اكرب  االنحداري  الطابع  عليها  يغلب 
التغيريية  للقوى  خرقا  نشهد  االوىل  للمرة  اننا  صحيح 
وان كان محدودا يف العدد، لكنه كبري يف دالالته كونه 
تعبريا عن "صوت عقايب" اراد مخاطبة السلطة بنوع من 
"العشوائية"، بدليل كرثة وفرية من املرشحني االعرتاضيني 
او التغيرييني بلغت املئات ومن دون أن تفلح بالتوحد 
عىل مساحة لبنان، االمر الذي لو حصل لشّكل سابقة 
اإلصطفافات  لكرس  عليها  التأسيس  املمكن  من  كان 
سياسية  قوى  بناء  نحو  والذهاب  واملذهبية  الطائفية 
يف  والدميوقراطيني  الجمهوريني  شاكلة  عىل  متنوعة 

يف  واملحافظني  العامل  طراز  من  او  املتحدة،  الواليات 
اخرى.  ودول  فرنسا  يف  ويسار  ميني  حتى  او  بريطانيا، 
لكن ويا لالسف فإن هذا ما مل يحصل، وقد ال يحصل 
يف املدى املنظور رمبا بسبب قوة التشكيالت الطائفية 

واملذهبية وميلها الفطري واملنظم للتحشيد الطائفي.
امام  ليقفوا  االنتخابات  صفحة  اللبنانيون  طوى  اآلن 
االجابات  وتبقى  االستفهام.  وعالمات  املقلقة  االسئلة 
يف  غموضا  الغموض  تزيد  ورمبا  واضحة،  وغري  حائرة 
اىل  والقوى  األحزاب  مسارعة  جراء  االحيان  من  الكثري 
"التباهي" عىل بعضها البعض يف ما تناتشته من طوائفها 
الحرب  انتهت  حسنا،  والسياسية.  االجتامعية  وكتلها 
الدعائية الطاحنة التي استخدمت فيها كل انواع االسلحة 
املحرمة، وجاءت النتائج لتمنحنا برملانا ال اغلبية واضحة 
عن  وذاك شب  قليال  فهذا خرس  اآلن.  حتى  الحد  فيه 
وذينك ضمر جسده  اعىل،  بنسبة  السابقة  كتلته  طوق 

الربملاين بعض اليشء.
كل  عىل  انكشافا  يزداد  لبنان  فيام  يحصل  هذا  كل 
املستويات، فضال عن ان الوضع العام بّدل يف احجام 
لتسويات  املنطقة  تحضري  فيها  ُيعاد  لحظة  يف  القوى 
ألنه  االمر،  بطبيعة  لبنان  ستشمل  دولية  ـ  اقليمية 
لطاملا كان صندوق بريد للدول القوية، او منصة لهذه 

القوة او تلك. 
وبقية  التايل  اليوم  عن  ماذا  السؤال:  يربز  عليه، 
االستحقاقات الداهمة؟ هل دخل لبنان نفقا مظلام قد 
من  الخروج  مرحلة  ولج  ام  عقباه؟  يحمد  ال  مبا  ينتهي 
عنق الزجاجة الذي خنق كل يشء يف السياسة واالقتصاد 
الذي  االمني  املستوى  عىل  وحتى  والتعليم،  واالجتامع 

يزداد حراجة يوما بعد يوم؟  
اهتامم  موضع  تكون  ان  ينبغي  وغريها  االسئلة  هذه 

اللبنانيني جميعا.
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