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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

بعدما وصل الوضع اىل ما وصل اليه، هل ال يزال النحيب 
السلبية  املواقف  اطالق  وهل   نفعا؟  يجديان  والعويل 
مسؤولياتهم  من  تخفف  الكثريون  خلفها  يتخفى  التي 
املبارشة وغري املبارشة  عن تدهور االمور يف البلد ودفعها 
اكرث فاكرث نحو السقوط الحر؟ الرتدي الذي بلغناه مل تعد 
تزيد  اصبحت  بل  ال  التظاهرات،  وال  االرضابات  تفيده 

االعطاب وُترّسع من تهالك الدولة وتآكل اداراتها. 
هذا الكالم ال يرمي اىل استهداف فئة بعينها، بقدر ما 
من  الخروج  كيفية  حول  عام  وطني  نقاش  اىل  يدعو 
احد ميلك خارطة طريق  وما من  الظالم،  دامس  نفق 

للخروج منه.
قرار  وهو   - مفتوحا  ارضابا  العام  القطاع  اعالن  قبل 
مرشوع يف طبيعته االجتامعية ويف الوقت نفسه موضع 
تصاعد   - العامة  واملصلحة  القانونية  طبيعته  يف  نقاش 
الكالم عىل خواء االدارات العامة من مواردها البرشية 
الدول  لبنان اىل  البرشي غادر  الكادر  ان  واملادية. ذلك 
العربية الشقيقة بحثا عن مورد رزق بعد ان اصبحت 
الرواتب ال تكفي اليام معدودات. ومن بقي منهم، ما 
عاد يوجد يف ادارته اللوازم حتى الورقية النجاز معاملة 
يطرح  وسواه،  هذا  كل  االساس.  يف  حقه  هي  ملواطن 
لحظة  يف  الدوامة  هذه  من  الخروج  كيفية  عن  سؤاال 
االزمة  وصارت  السياسية،  االنقسامات  فيها  تتعمق 

ترضب افقيا وعموديا. 
"الحاجة" صارت تخلع ابواب الناس، تدخل اليها عنوة 
بات  و"القهر"  عارما،  "اليأس" صار  يقاومها.  وليس من 

لبوس الجميع. 
عنوانا  املرض  فيه  صار  الصحية،  السياحة  واحة  لبنان 
للموت بسبب فقدان الدواء وغالء الطبابة واالستشفاء. 
تعليمه يرتاجع اىل مستويات  النور والحرف،  بلد  لبنان 
مرعبة جراء االزمات التي حلت عىل الهيئات التعليمية 
االساتذة.  وهجرة  االقساط  وتحليق  الطلبة  واهايل 
كدست  مدارس  اشرتاط  هو  للغضب  مدعاة  واالكرث 
االموال والرثوات عىل امتداد عرشات السنوات دفع جزء 

من االقساط بـ"الفريش الدوالر".
اللبنانية ميينا ويسارا،  بالعصبيات  التي تالعبت  الطوائف 

وجرّت شعوبها حينا اىل انقسامات واحيانا اىل حروب، تنام 
عىل حرير ثرواتها واعفاءاتها الرضيبية، وال تبادر اىل دعم 
االساسيات من طبابة وتعليم، علام انه لكل طائفة عرشات 
وال  ذهبها  تبع  مل  واملستشفيات.  والجامعات  املدارس 
حررت عقاراتها، جل ما فعلته ومستعدة ان تفعله مجددا 

هو رسم الخطوط الحمر حول هذا املسؤول او ذاك.
عىل  وجمعيات،  نقابات  من  االجتامعية  الضغط  قوى 
ومهمومة  منهمكة  اكرثها،  وما  تسمياتها  مختلف 
لتطويع  ادوات  صارت  بعدما  املناصب،  عىل  بالرصاع 
الناس واستزالمها. كل ما حصل ويحصل وسيحصل من 
حساب  جردة  لتقديم  هؤالء  من  ايا  يدفع  لن  تدهور 
هؤالء  من  احد  يقدم  ولن  اآلخرين،  وامام  الذات  مع 
بنود  يأخذونها تحت  اموال  عليه من  نذرا مام حصلوا 

مساعدات "الربامج" ومسميات عديدة.
كل  االزمات.  من  ألي  حل  يوجد  ال  الساعة  حتى 
ثروات  مستمرة.  انهيار  حالة  يف  انها  تعلن  القطاعات 
لبنان الغازية والنفطية التي ميكن ان تنقذ البلد، هناك 
ترسيم  خطوط  بني  ضياع  تحت  تتبدد  ان  من  خشية 
لبنان  تاريخ  كان  ان  مرة  يحدث  مل  خارجي.  وضغط 
اآلن  يحدث هذا  لكن  ذلك.  غري  املاضية  مئويته  خالل 
مظلمة  وبالد  مأساوي،  ومايل  اقتصادي  وضع  ظل  يف 
وظاملة. بالد تعوم عىل املاء وشعبها ظآمن يشرتي املياه!

مجددا، ما العمل؟ من اين الطريق للخروج؟
االدارة  قطاعات  يف  اللبنانيون، خصوصا  يتكاتف  مل  اذا 
تجرب  بيضاء"  "ثورة  النجاز  واالمن،  والقضاء  العامة 
ال  اللبنانيني،  ملصالح  الرضوخ  عىل  والساسة  السياسة 
بطاقة  وشعبه  البلد  هذا  يقّدم  مل  ما  لبنان  ينقذ  يشء 
لبنان  ليعود  للمستقبل.  له  جديد  دور  عن  تعريف 
ومطبعته  الرشق  مستشفى  عرفناه:  الذي  موقعه  اىل 

وجامعته وسوقه التجاري ومنتجعه السياحي. 

الحّل الوحيد


