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إلى العدد المقبل

لنظل يف  القرار،  القياديني اصحاب  اىل  يفتقر  زماننا  هل 
املستوى الرفيع املرتجى؟

بلد  اي  كون  بالنفي،  الجواب  يكون  ان  البديهي  من 
مباحة  ارضا  يصبح  القرار،  ميتلكون جرأة  اىل من  يفتقد 

لكل انواع السيطرة والتدخل واالحتالل.
الصامتون  الكبري تحفيزي يك يخرج  استفهامنا  القصد يف 
من  والخائفون  ترددهم  من  واملرتددون  صمتهم  من 
الخالقة  واالفكار  العقول  اصحاب  ينربي  ويك  خوفهم، 
ألخذ دورهم الطبيعي والريادي يف وقف االنهيار والبدء 

بالبناء استنادا اىل الدستور والقانون وارادة البقاء.
الذي  الدستور  هو  والنظام  النظام،  تطبيق  املطلوب 
مبا  يطول  جلجلة  درب  امنا  للوطن،  قيامة  ال  دونه  من 
مخاطر  اىل  ويعرضه  والكيان،  الوطن  لبنان  بنيان  يهدد 
الذي  لبنان  كبرية جدا وتغيريات جذرية بحيث ال يعود 

عرفناه، وطن التنوع والتعدد من ضمن الوحدة.
دولة  بناء  نريد  حقيقة  نحن  هل  اآلخر:  الكبري  السؤال 
ومؤسسات  سلطات  من  واالسس  املواصفات  كاملة 
املنصوص  وغريها  وواجبات  وحقوق  وقوانني  وانظمة 
من  بها  غني  ودستورنا  العامل  يف  الدساتري  كل  يف  عليها 

دون ان ننتبه اىل وجوب تطبيقه؟
تقاس  متباعدة  التطوير  مراحل  ان  لبنان  يف  مشكلتنا 
االيام، وهذا  االشهر وحتى  او  بالسنوات  بالعقود وليس 
نيل  يف  طموحاتها  سقف  من  ترفع  فئة  كل  يجعل  ما 
والسياسية،  واالجتامعية  الثقافية  الكعكة  من  قدر  اكرب 
بدايتها  من  الدولة  عىل  السيطرة  حلم  يكن  مل  إن  هذا 
هو الشاغل االسايس لها، كام ان حقوق االداء والتضحية 

تبقى حارضة بقوة للمطالبة مبكاسب سياسية واضحة.
سلوك  يحكم  الذي  والريبة  الحذر  من  السياق  هذا 
البحث عن مصدر  اىل  يزال  اللبنانية، دفعها وال  الفئات 
االخطر  وطوائف.  مذاهب  يف  او  اشخاص  يف  اما  امان، 
الذهاب اىل استرياد االمان من خلف الحدود، ما افقدها 
الوطن  اىل  االنتامء  ورشف  الوالء  قدسية  كبري  حد  اىل 
ذلك  الواحدة.  الوطنية  الهوية  واضعف  املوحد،  الواحد 
الوعاء الوطني الكبري الذي يعرتف ويوثق ويستوعب كل 
كبريا  كيانا  وبه  منه  ويخلق  املجتمع،  طوائف ومكونات 
يقويه  بل  احدا،  يلغي  او  الجميع وال يقيص  وقويا ميثل 

كل  يقوي  الذي  العام  الوطني  االطار  داخل  وينميه 
الهوية الوطنية هي الدستور  مكوناته، السيام وان هذه 
تكون  ان  يجب  امنا  املعلن،  وغري  املكتوب  غري  الضمني 
يف صلب البنيان النفيس والوجداين والعقيل لسلوك ابناء 

الوطن الواحد.
تعاٍف  تحقيق  ركائزها  ابرز  من  الوطنية،  الهوية  هذه 
لجميع  املستدامة  العيش  سبل  يعيد  املواطن  محوره 
ويف  للجميع،  االجتامعية  العدالة  ويعزز  اللبنانيني، 
االكرث  الفئات  من  وغريهم  والفقراء  النساء  مقدمهم 
الشأن  القرار وادارة  احتياجا، ويضمن املشاركة يف صنع 
التحتية  والبنى  والخدمات  االصول  بناء  واعادة  العام، 
للحصول  متساوية  امكانية  للجميع  تتيح  التي  الحيوية 
عىل الخدمات االساسية الجيدة وتهيئة الظروف املالمئة 
القطاعات وعىل كل املستويات   للتعايف املستدام يف كل 
عىل  واملساعدة  االعامر  اعادة  لدعم  االصالح  وتنفيذ 
استعادة ثقة املواطن يف املؤسسات الحكومية من خالل 
عقيل  بسلوك  مرتبط  االصالح  الحوكمة.  انظمة  تحسني 
والتطيف،  التمذهب  عن  منّزه  تفكري  عىل  يقوم  جديد 
مواطنة  عقالنية  انتهاج  خالل   من  اال  يكون  ال  وهذا 
كون  وارادي  اقتناعي  بفعل  الطوائف  عقلية  مقابل  يف 
التعقيد  ادارة  عىل  قدرة  اكرب  متتلك  وحدها  املواطنة 

التاريخي للطائفية واملذهبية يف لبنان.
علينا ان ال نتباىك عىل االطالل، وان ال نفتقر اىل القيادات 
الصمت  وهذا  الفعل،  من  املمنوعة  ولكنها  املوجودة 
يكون  ان  امتنى  اللبنانيني،  عىل  يسيطر  الذي  الكبري 
املشاعر  اعامقهم  يف  لها  امجاد  اىل  وحنني  جوع  صمت 

التي تهتز وتحرض عند كل انهيار.
الجهل  بعرثها  ضخمة  امجاد  ورثة  نحن  رصاحة،  بكل 
والتطاحن والتكاذب والعقد، ونحن مسؤولون وقادرون 
واستعادة  القاتل  النزف  ومعالجة  الجراح  مداواة  عىل 

املجد الضائع وبلورته يف صيغة حديثة جاذبة ومبهرة.
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