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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

متى تهنئة اللبنانيني؟
عشية االنتخابات الربملانية عام  ،2000وعىل هامش لقاء
رس ا ّيل احد الديبلوماسيني االوروبيني ان بني
بروتوكويل ،ا ّ
غالبية اللبنانيني ومواطنيه عموما فارقني جوهريني.
االول ان معظم اللبنانيني ينغمسون يف السياسة طيلة
اربع سنوات متتالية ،هي الفاصل الدوري الجراء
االنتخابات الربملانية ،ويوم االقرتاع يدلون باصواتهم بعيدا
من املقاربات السياسية .يف حني ان مواطنيه ينسون
السياسة عندما تنتهي االنتخابات ،اما عند االستحقاق
الدميوقراطي ،وقبل أن يتوجهوا اىل صناديق االقرتاع،
يراجعون بدقة تقدم بالدهم وما يعوزها لتكون اكرث
انتاجا وحضورا بني الدول القوية ،ويكثفون نشاطهم
السيايس ليوم واحد بعيدا من العاطفة ،ليختاروا نوابا
مؤهلني لتحقيق الربامج واملشاريع التي وعدوا بها خالل
التنافس االنتخايب.
اما الفارق الثاين فيكمن يف ان هؤالء يعودون عند كل
استحقاق ليحاسبوا السياسيني وبدقة عىل مجمل ادائهم
وعىل كل املستويات حتى الشخصية منها ،ألن من يختار
العمل يف الشأن العام امنا يتنازل طوعا عن خصوصيته،
وحتى حريته الشخصية لصالح احرتام املواطن ومنظومة
القيم الوطنية واملواطنة .يف حني ان غالبية اللبنانيني
عند كل استحقاق ـ فرصة للمحاسبة ،يقفزون فوق
الوقائع املأساوية التي نزلت بهم معيشيا وسياسيا وبيئيا،
ويتجهون اىل تثبيت هويات متقابلة ومتعارضة.
اآلن ،بعد امتام العملية االنتخابية ،اصبح يف وسع
اللبنانيني املفاخرة بأنهم اهل الدميوقراطية وهي ابنتهم،
وان االستحقاق الدميوقراطي ُأنجز يف امان ،ومبعدالت
متدنية من التوتر عىل الرغم من الشحن والتحشيد
خالل السباق االنتخايب واللذين طبعا زمنا تجاوز الشهر.
يسعهم ايضا ان يتناسوا ان جوهر النظم الدميوقراطية
والربملانية تم اعطابه بثالثة متديدات طاولت املواطنني
الذين سكتوا ،مرغمني ،عن حقهم يف تحديد موقفهم من
نظامهم السيايس ،وما تبدى منه وعنه من ازمات وضعت
بعضها البلد برمته امام تحديات كبرية.
اسوأ ما حصل ان لبنانيني كثريين جهروا مبا يبطنون
بعضهم ضد بعض ،واكرث املشاهد وضوحا وصدقا ما
عكسته وسائل التواصل االجتامعي ،وبعض الربامج
التلفزيونية واالذاعية التي بدت كأنها حلبات مصارعة.

علام ان الجغرافيا اللبنانية محارصة من عدو لئيم اقام
كيانه عىل دم شعب شتته يف اصقاع االرض ،وكذلك بحرب
اقليمية ودولية غري معلنة متتد من سوريا اىل ليبيا مرورا
بالعراق واليمن ،وال يبدو ان خواتيمها تلوح يف االفق.
اما االمور السلبية التي ملسها املواطن ،فهي انه كلام
جلس امام شاشات التلفزة ليتلمس خربا يرسم افقا او
امال ،ازداد استياء جراء االستهتار مبنظومة القيم اللبنانية،
واالنهيار املتامدي للحياة السياسية .يحار اللبناين كيف
يقارب عيشه واستقراره ومستقبله يف وطنه عندما
يسمع اليشء ونقيضه ،ويرى التنافر واستخدام الشحن
املذهبي والطائفي.
اما وقد طويت صفحة االنتخابات النيابية ،تلقت الدولة
التهنئة بهذا االنجاز العظيم الذي يسجل من االنجازات
املهمة للعهد ،من املجتمع الدويل ،واقيمت املهرجانات
وتوافد اللبنانيون اليها لتقديم التربيكات يف مجالس
التهنئة حيث تصدرها اىل جانب من انابوه عنهم لرياقب
و ُيحاسب عنهم وبإسمهم.
االرجح أن تهنئة بعضنا لبعض ستبقى مؤجلة ومعلقة
حتى ينتفي من واقعنا كل ما هو رديء وس ّيىء ،وان
ينمو يف ارضنا الخصبة من يعمل من اجل الوطن
واملواطن ،الن الشعب كره الحديث عن صفقات
الفساد ،او عن املستشفيات التي ال تستقبل الفقراء
وغري املضمونني ،عدا عن البطالة والتضخم والهجرة بحثا
عن عمل رشيف ودخل يحميان الحق يف حياة الئقة
وكرمية ،والسبحة تطول....
حتى موعد االستحقاق النيايب املقبل ،يبقى رضوريا ان
يواكب املواطن عن كثب النقاشات عىل انواعها داخل
الربملان ،بوصفه املنرب والساحة اللذين وجدا لضامن
التنوع والتعدد والتطور من طريق الترشيع واملراقبة
واملحاسبة ،وان يرى من انتخبهم يتنافسون عىل الوفاء
بكل ما وعدوا .عندها فقط تكون تهنئة النواب للبنانيني،
عىل ما حققوه لهم ولبلدهم ،مستحقة وق ّيمة.
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