في هذا العدد

كي يكون اإلستقالل ناجزا
يأمل اللبنانيون يف اليوبيل املايس لذكرى االستقالل ،ان تستعاد يف هذا العهد بهجة االحتفال بالعيد ،بعدما شعروا
برتاجع الفرح املتأيت نتيجة تضخم معدالت الرتدي واالحباط التي يحاول البعض البناء عليهام .يف وقت ينتطر فيه
املواطن قيام حكومته الجديدة بالعمل عىل كل املستويات من اجل بناء دولة حديثة ،وردم الهوة التي تتسع
داخل القاعدة االجتامعية املنهكة ،بعدما اجتاح البؤس يف املايض وال يزال يوميات اللبنانيني يف كل املجاالت وبال
اي استثناءات .يف حال الفشل فإن هذا البؤس سينمو برسعة قياسية من دون ضوابط تحد من اندفاعته.
االستقالل يف معناه الحقيقي هو الشعور بالكرامة واالستقرار .هذا الشعور بالتحديد هو اكرث ما يطلبه اللبناين ،وهو
يشاهد ويعيش يوميا تداعي البنيان السيايس جراء االرتطامات غري املربرة ،وكذلك جراء ضمور بنيان املؤسسات
وضعفها بازاء وحش الفساد الذي ينهش يف كل االمكنة ،وما عاد ينفع املناداة مبكافحته ،بقدر ما ان املطلوب
بفعالية اعالن الحرب عليه ايا تكن االكالف ،واولها االستثامرات الطائفية البغيضة التي يف ظاللها نشأ وترعرع و َك ُب.
مل يسبق لدولة ان تعادلت وتوازت فيها قوى الفساد عىل حساب املكونات االجتامعية وبرىض االخرية وموافقتها،
بالقدر الذي يحصل يف لبنان .فليس لعاقل ان يفهم ،او حتى يربر ،سكوت اللبنانيني وتقاعسهم لتقويم االعوجاجات
التي سادت حياتهم اقتصاديا واجتامعيا وصحيا وتربويا وبيئيا.
االستقالل الفعيل يكون متى كانت االدارة حديثة ومستقلة عن التسلط وتكريس االزالم ،بدال من اعطاء املواطنني
خدماتهم التي هي حق لهم .ومتى كان املوظف محكوما بالقانون ال بهيبة هذا او ذاك .ومتى كان املوظف ايضا
حر الضمري ،وينظر ويتعاطى مع طالب الخدمة كمواطن مثله له حقوق يف موازاة الواجبات التي يفرتض اداؤها
باقتناع وسالسة ،هي اساسا جوهر العقد االجتامعي بني املواطن والدولة.
االستقالل يكون فعليا عندما يكون الوطن يتمتع ،اىل سيادته عىل اراضيه ،بسيادة قوانينه واستمراريتها ووحدانية
تفصل عىل قياس هذه الحالة او تلك.
معايريها عىل الجميع ،وليس باالستثناءات التي ّ
االستقالل يصبح مدعاة اعتزاز عندما يكون القضاء مستقال استقالال حقيقيا مينع عن القضاة الضغط واالبتزاز
والتهويل .القضاء العادل وحده يضمن الحقوق للدولة وعليها .كام يضمن الحقوق لالفراد وعليهم .ويكون مدعاة
فخر عندما يكون النظام التعليمي املجاين محل رعاية واهتامم وليس حقال للتصويب عليه لصالح االرساليات
والتعليم الخاص .ويكون حقيقيا عندما تخلو االخبار اليومية من مشاهد املعاناة عند مداخل املستشفيات،
وعندما تكون البيئة محل عناية خاصة صونا لحياة الناس من املوت باالمراض الرسطانية جراء املياه والهواء
امللوثني ،وجراء النفايات التي صارت تتسابق اكوامها مع تالل لبنان التي كانت خرضاء ذات مرة.
الرتاب اللبناين كله ُروي بالدماء ذودا عن لبنان الذي منذ كان ،ومنذ فجر التاريخ يشهد احتالالت متعاقبة ،لكنه
استطاع ان ينترص دوما وابدا لتوافر رشوط الحد االدىن للكرامة االنسانية .لكن ما آل اليه البلد صار يستدعي
الخوف وليس القلق فحسب.
الحق ،ان اللبنانيني يتطلعون يف هذه االيام اىل تحقيق انجازات املشاريع التي ُو ِعدوا بها عىل كل املستويات
االقتصادية واالمنائية والخدماتية ،ليعود لبنان منارة الرشق ومركز حوار الحضارات.
عندها فقط يستحق الشعب فرح االستقالل بعد التضحيات العظيمة والكبرية التي قدمها الجيش والقوى االمنية
يف وجه االرهاب ،ومن قبله وبعده يف وجه االحتالل االرسائييل الذي ال يزال رابضا عىل تالل كفرشوبا ومزارع شبعا،
ناهيك بعرشات النقاط الحدودية عند الخط االزرق مع فلسطني املحتلة.
فليتعاون الجميع العطاء اللبنانيني حقهم يف الفرح والعيش بكرامة بني سائر االمم.

"االمن العام"

