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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

كي نحمي الهيكل
عىل مشارف مئوية تأفل، وعشية اخرى يخوضها لبنان، 
يجدر باللبنانيني استنباط اسئلة عام اذا كانت تجاربهم 
مر  الذي  الوطن  هذا  يستحقون  انهم  اثبتت  املاضية 
التي  التجارب  للقلق  اثارة  واكرثها  عصيبة،  مبخاضات 
من  كثري  يف  بلغت  ازمات  من  تزال  وال  البالد  عاشتها 
موقع  يف  جميعا  تضعنا  تجارب  السقوط.  حد  االحيان 
املسؤولية يك نخرج من عني عاصفة الفوىض املندلعة عىل 
مساحة االقليم، وننجو منها متمسكني بوحدتنا الوطنية، 

ومرصين عىل ضامن االستقرار الداخيل والسلم االهيل.
 لكن ما حصل يف املئوية املنرصمة، ومع بدء العد العكيس 
لالحتفال باملئوية االوىل العالن لبنان الكبري يف االول من 

ايلول 1920، يستدعي منا اسئلة كثرية ابرزها:
• هل ما مر بنا، او ما صنعناه نحن، هو ما كان يريده 

اآلباء املؤسسون للكيان؟
اىل دولة هو  كيان  او  بلد  لبنان من  قرار تحويل  • هل 

مرشوع اللبنانيني جميعا؟
التجربة  مع  اللبنانية  املجموعات  تعاملت  كيف   •

الدميوقراطية يف عمقها الحضاري؟
• هل ال يزال الخط التاريخي اقوى من الخط الجغرايف؟

التعددية،  بأشكالها  الثقافية  الكتل  دمج  ميكن  هل   •
بني  تفصل  مدنية  دولة  لبناء  متناقضات  بني  ومواءمتها 
بينها  حال  الذي  وما  تقبلها،  مدى  وما  والدولة؟  الدين 

وبني تجسيد رؤاها؟
تناحري  غري  سلميا  عيشا  كانت  السابقة  املئوية  هل   •
الوالءات  تتصف  كانت  وكيف  الواحد،  الوطن  ابناء  بني 

الوطنية؟
يف املبدأ، كل سؤال من االسئلة حاّمل اوجه بني الـ"نعم" 
املتتابعة منذ  االزمات  اثبتتها  املراوحة  والـ"ال". وهذه 
العام 1958 وصوال اىل يومنا هذا، مرورا مبحطة اساسية 
الثانية.  للجمهورية  اسس  الذي  الطائف  اتفاق  هي 
فعليا  اظهرت،  ازمات  تبّدت  التواريخ  هذه  كل  ففي 
الوطنية  عىل  يتقدم  ما  شيئا  هناك  ان  الدوام،  وعىل 
من  النوع  وهذا  االهيل.  والسلم  واالستقرار  اللبنانية 
االرتكابات مل يكن مقصورا عىل طرف دون آخر، فالكل 

انزلق اىل املحظور.

لهذا كله، جميعنا معنيون بطرح هذه االسئلة عىل ذواتنا، 
وايجاد االجوبة عنها بوضوح، واستنباط الحلول وتقدميها. 
مثل مهمة كهذه تستدعي االرتقاء اىل مستوى عال من 
عىل  فنجسدها  منا،  واحد  كل  بها  يتغنى  التي  الوطنية 
واعادة  النقاش  من  الوافية  املساحة  اليجاد  الواقع  ارض 
االمور يف البالد اىل ما نصبو اليه، لنعيش يف وطن لطاملا 
ضّحينا كلنا يف اعالء شأنه، ليبقى منارة الرشق يف انسانيته 
وحريته وتعدديته الثقافية والدينية التي شكلت ضامن 
االستقرار يف لحظة التناقضات التي ظهرت يف الجمهوريتني 

االوىل والثانية. 
تنمو  امنا  صافية  سامء  من  تهبط  ال  الوطنية  ان  صحيح 
باملراكمة، لكن ذلك ال يربر عيشها الدائم يف دوامة املحن 
واكالفها الدموية واالقتصادية واالجتامعية الباهظة الثمن.

الصحيحة  والرؤية  باملنطق  الهواجس  هذه  عن  االجابة 
اىل  والسليم  اآلمن  الولوج  طبيعة  ستحدد  التي  هي 
املئوية الثانية. كام ستحدد االستقرار الذي يريده الجميع 
انه يف  وينشدونه علنا. لكن املخيف واملقلق يف آن، هو 
محطات عدة، وقف اللبنانيون بكل اطيافهم مربكني بازاء 
تحديات ما كان ينبغي لها ان ترتقي اىل مستوى املخاطر 

الوجودية التي قد  تطاول هذه الجامعة او تلك. 
من اجل حامية وطننا، ال بد من تغذية املناعة الوطنية 
الوحدة  اطار  يف  وثقافيا  روحيا  املتعدد  بلبنان  باالميان 
التي  التحديات  مواجهة  من  الدولة  لتتمكن  ومتتينها، 
معالجة   الحدود،  املحتلة، حامية  االرايض  باستعادة  تبدأ 
مقابل  يف  االرهاب،  مكافحة  والنازحني،  الالجئني  ملفات 

تطوير النظم االقتصادية واالجتامعية واالدارية.
كلها امور تفرض ان يكون اللبناين وحقه يف العيش الكريم 
الذي يحفظ كرامته وانسانيته، محور االجابات  الرضورية 
والعاجلة عنها والعمل عىل تجسيدها عىل ارض الواقع يك 

نحمي الهيكل وُنحّصنه. 


