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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

اقصاه،  اىل  اقصاه  من  لبنان،  يف  سياسية  قوة  تبق  مل 
اال وَصّمت آذان اللبنانيني مبواصفات رئيس الجمهورية 
امُلزمع انتخابه خلفا للرئيس العامد ميشال عون. هذه 
من  مقابلة،  ورشوط  برشوط  اللبنانيني  انهكت  القوى 
دون اخذ ما يعانيه الناس من اوجاع حقيقية ومأساوية 
منه  التنبه  يسرتعي  وما  معنى.  من  للكلمة  ما  بكل 
وجهة  امام  اننا  تقول  كلها  الرشوط  هذه  ان  واليه، 
عىل  حتى  حمر  بطاقات  رفع  ومضمونها  السوء  بالغة 
بعض  ان  العام  الرأي  يؤمل  وما  الدستوري.  االستحقاق 
ال  املقبل،  الرئيس  عىل  والرشوط  املواصفات  واضعي 
يتمتعون هم بها. عدا عن ان الناس ال تريد اال رئيسا 
ومسؤولني لديهم القدرة عىل الحكم الرشيد والرغبة يف 

ادارة شؤون البالد مبوجب الدستور والقوانني. 
والتي  الدميوقراطية،  النظم  يف  الرئاسية  االنتخابات 
فيها  تجري  منها،  انهم  وسياسيوهم  اللبنانيون  يعتد 
االفضل.  نحو  ما  تغيري  الحداث  عارمة  ورغبة  بسالسة 
ُيبرش بخري  العكس متاما وال  لكن ما يحصل عندنا هو 
الروحية  اللبنانية  املكونات  استعداء  والسبب هو  اٍت. 

والثقافية والحزبية بعضها عىل بعض.
ليست  وهناك  هنا  من  تسقط  التي  املواصفات  كرثة 
ما  هؤالء  سؤال  يف  هي  الفعلية  املشكلة  املشكلة. 
والقيام  الربملان  اىل  الذهاب  يف  جادين  فعال  كانوا  اذا 
امام  واالخالقية  والسياسية  الدستورية  بواجباتهم 
شعب صار انني جوعه يصدح يف العامل كله، حتى صار 
اللبنانيون والجوع صنوين وتوأمني؟ وقد منحهم صوته 
لتطبيق الدستور والقوانني وليس ملنع التداول السلمي 
بحسب  الدميوقراطية.  بالطرق  للسلطة  والسلس 
مصحوب  وبشغف  ينتظر  الجميع  امُلعلنة،  املامرسة 
التي  الوجهة  اشارة عىل  ما" العطاء  "خارجا  بالوقاحة، 
النهوض  عن  وعجزهم  واللبنانيني  لبنان  قصور  تؤكد 
الخارج،  يروم رىض هذا  املؤمل هذا  االنتظار  باحوالهم. 
وال تقع عنده اولويات اللبنانيني يف السياسة واالقتصاد. 
مبصالح  ربطا  الجميع  ميارسه  الذي  "االنتظار"  هذا  اىل 
العليا،  التوتر  راهنا عىل خطوط  والدول وهام  االقليم 
"كتل  تسميته  ميكن  ما  تشكيل  اىل  القوى  هذه  تتجه 

ُتحاك  املنوال  هذا  عىل  ناخبة".  "ُكتل  وليس  مانعة" 
تباعا وبال هوادة.  يتواىل  السقوط  السياسة عندنا فيام 
كل  فيه  تآكلت  بلد  يف  القاتل  النوع  من  سقوط  هو 

مؤسسات الدولة. 
نعاينها  ان  جميعا  لنا  ينبغي  الصارخة  الحقيقة  هذه 
بدقة ووضوح شديدين يك نذهب نحو املستقبل برؤية 
اقرار  امتداد عقود، ومنذ  تراعي ما كان عىل  جدية ال 

وثيقة الوفاق الوطني.
صالح  يف  ليست  املالئكة  جنس  عىل  االن  الحرب 
نحن  هو  االن  يسقط  فام  وعيشا،  نظاما  اللبنانيني 
لن  الصدد  هذا  يف  تقاعس  واي  واحفادنا.  وابناؤنا 
االجيال  وال  الضمري  وال  التاريخ  ال  عليه  يسامحنا 
النجاة  القادمة. ما يجب ان يكون يف هذه االزمة هو 
يف  قدما  مضينا  ما  اذا  ُمحتم  زوال  قبل  وشعبه  بلبنان 
املسار الذي نحن عليه، وال يبدو حتى الساعة اّن احدا 
ما من القوى املتناطحة يقدم مصلحة لبنان واللبنانيني 
عىل ارتباطاته الخارجية، او عىل مصالحه الخاصة وفيها 

ما فيها من "الشخيص" و"املصلحي".
الطوارىء  من  حاال  يستلزم  فيه  نحن  الذي  الوضع 
بعضها  من  تتناسل  التي  االدعاءات  وليس  الفعلية، 
توقف  ومل  شيئا،  تقدم  مل  مزعومة"  "غرية  عن  البعض 
كل  لبنان  لقد خرس  االنهيار.  من  وقاسيا  مسارا طويال 
ما كانه. يف حني لو ُقّيض لنا عقلية وطنية جامعة كانت 
والخروج  للتقدم  ولشعبه  للبنان  افضل  هو  مبا  لتفكر 
من بعض املايض املؤمل والتمسك ببعضه امُلشع واملبهر 

للمراكمة عليه. لكن ويالالسف هذا كله مل يحصل.
امُلربكة واملركبة خبط عشواء والكثرية هي  املواصفات 
اليوم  اللبنانيون  يريده  ما  اللبنانيني.  والهاء  للسجال 
قبل الغد هو االنقاذ والعيش ولو بالحد االدىن للكرامة 

االنسانية التي تبددت تحت شعارات جوفاء.

املواصفات امُلربكة 


