الثالثاء  1تشرين الثاني  2016العدد 3022

سياسة

9

ً
«كالم الناس» :استعادة الثقة أوال
َي ـف ـت ــرض أن ــه «ديـ ـم ــوق ــراط ــي» .لـكــن،
فـ ــي أي ـ ــة ح ـ ـ ــال ،وعـ ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عــن
«انتخاب رئيس» ،يمكن السؤال عن
مــاهـيــة املـجـتـمــع الــدي ـمــوقــراطــي .في
محاولة لإلجابة ،يمكن اإلحالة إلى
تـعــريــف تـشــومـسـكــي .يـعـتـبــر املفكر
األميركي الشهير أن هناك مفهومني
ل ـ ـلـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة .امل ـ ـف ـ ـهـ ــوم األول
يـعـتـبــر أن امل ـج ـت ـمــع الــدي ـمــوقــراطــي
هــو املجتمع الــذي يملك فيه العامة
(الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور) ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ــازم ـ ــة
للمشاركة الفعالة في إدارة شؤونهم،
وأن تـكــون وســائــل اإلع ــام منفتحة
ّ
وحرة .وإن بحثت عن املعنى اللغوي
لكلمة الديموقراطية فــي القاموس،
املفهوم
فستجد التعريف ذات ــه .أمــا
َ
اآلخــر للديموقراطية ،فهو أن ُيمنع
العامة من إدارة شؤونهم ومن إدارة
وســائــل اإلع ــام الـتــي يـجــب أن تظل
تحت السيطرة املتشددة .واملهم برأي
تشومسكي ،الفهم ،أن هذا هو النظام
املعمول به ،وأنه يملك أساسًا نظريًا.
ف ــي ال ـشــق الـعـمـلــي الـلـبـنــانــي ،الـشــق
الـعـمـلــي ش ـهــي لـلـبـحــث األك ــادي ـم ــي،
َ
ور ْحب لدرجة أنه يسمح باستعارات
أيضًا .كتاب في صحف «سعودية»
فتشوا عــن «ضـحــايــا» وص ــول عــون.
ه ـنــاك ضـحــايــا ل ـع ــون .ال ب ــأس .لكن
م ــاذا عــن «ض ـحــايــا» الـحــريــريــة منذ
عـشــريــن عــامــا؟ ال يــوجــد «ضـحــايــا».
توجد «أخ ـطــاء» .الضحايا فقط في
ال ـحــالــة «ال ـعــون ـيــة» .آخـ ــرون رأوا أن
عون هو «رئيس األسد ونصرالله»،
والرجل ليس بعيدًا عن هذه األجواء.
لكنه ،مــرشــح سعد الـحــريــري أيضًا.
أين ذهب نــواب الحريري من املقال؟
تبخروا .ثمة مــن راجــع فــي صحيفة
سـ ـع ــودي ــة «س ـ ـلـ ــوك» ال ـع ــون ـي ــن فــي
الحكومات .وهــو سلوك يحتاج إلى
نقد بال شك .ولكن أين يختفي النقد
ٍ
في حالة الوزراء اآلخرين ،ملاذا يصير
«ترند» ال يمكن
طريًا وهادئًا؟ هناك ِ
ً
السير عكسه :عون ليس مقبوال.
ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـسـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ل ـع ـبــت
اإلتحادات النقابية دورًا في صناعة
«رأي عــام» ،كذلك الــدور الــذي لعبته
ال ـك ـنــائــس ف ــي أم ـي ــرك ــا ب ـعــد ال ـحــرب
العاملية الثانية .الرأي العام ،بمعنى
أن تـ ـخـ ـت ــار ب ـ ــن خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات مـ ـح ــددة
ومــوجــودة ،ال ــرأي الـعــام فــي الــواقــع،
ح ـس ــب ع ــال ــم اإلجـ ـتـ ـم ــاع ال ـفــرن ـســي،
ب ـي ــار بـ ــورديـ ــو ،ال وج ـ ــود لـ ــه .هـنــاك
نخبة محلية لديها أهــداف يتوجب
تحقيقها .فــي بـلـ ٍـد يـبــدو أقــل حجمًا
ك ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وفـ ـ ـ ــي زمـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
اإلجتماعي» ،أيــن هي هــذه النخبة؟
جـ ـم ــاع ــة «ال ـ ـت ـ ــوك ال ـ ـش ـ ــو» ،ج ـمــاعــة
ّ
مخيب لكنه قد
«الـفــايـسـبــوك»؟ هــذا
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ك ـث ـي ــرة .ال ت ــوج ــد ن ـخ ـبــة أكــادي ـم ـيــة
فــاعـلــة ف ــي ل ـب ـنــان .اإلج ــاب ــة العلمية
م ـ ـع ـ ـقـ ــدة ،لـ ـك ــن «وظ ـ ـي ـ ـفـ ــة» ص ـن ــاع ــة
«رأي عــام» محلي ،ال تعمل ألهــداف
لـبـنــانـيــة عـلــى ن ـحـ ٍـو خ ــاص ،ه ــذا ما
يـمـكــن ال ـج ــزم ب ــه .نـحــن نـتـحــدث عن
أمــوال عربية كبيرة تصرف في هذا
اإلطار ،لتشكيل رأي عام معاد لحزب
الـ ـل ــه ،ال ـ ــذي ال ي ـقــف م ـت ـفــرجــا حـيــال
األمـ ــر بـ ـ ــدوره .غ ـيــر أن م ــا ه ــو الفــت
أيضًا ،في «ترند» شيطنة عون ،هو
أن النقد ليس ّ
ضد الصيغة ،بقدر ما
هو ّ
ضد عون .إن كان عون مع حزب
الله ،فأين كان ميشال سليمان يوم
السابع من ّأي ــار؟ يسأل «مراقبون».
يتوجب اإلنتباه ،بعد أحداث السابع
م ــن ّأي ـ ـ ــار ،حـ ــدث «إتـ ـف ــاق ال ــدوح ــة».
وهـ ـ ـك ـ ــذا ،أصـ ـب ــح م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان
رئـيـســا «لـطـيـفــا» ،وردد «الـطـ ّـيـبــون»
ـوت واحـ ــد ،إن كــان
جـمـيـعـهــم ،وب ـص ـ ٍ
أول ال ـغ ـيــث قـ ـط ــرة ،ف ـك ـيــف إن ك ــان،
قطر؟

راجانا حمية
وصل الرئيس ،وانتهت تسعمئة يوم
م ــن ال ـ ـفـ ــراغ .ل ـكــن «اك ـت ـم ــال ال ـن ـصــاب»
فــي ال ـبــاد ال يـعـنــي مطلقًا أن «الـبـلــد
ماشي» وأن كل شيء ينتهي بانتخاب
الــرئ ـيــس .أم ــس ،انـتـهــت املــراســم فقط،
وبدأ عهد جديد من املطالبات بأبسط
م ـق ــوم ــات ال ـع ـي ــش .ه ــم ان ـت ـظ ــروا قبل
ـوات طــوي ـلــة إلي ـجــاد
هـ ــذا ال ـع ـهــد سـ ـن ـ ٍ
حلول مللفات وقضايا ّ
تمسهم ،لكنها
ال تــزال عالقة .ويـعـ ّـولــون على مــن مأل
ً
ال ـفــراغ الـيــوم أن يلتفت ،مـثــا ،إلــى أن
حريقًا كالذي يبتلع منذ أول من أمس
خراج بلدة قبعيت العكارية ،يستدعي
إع ــان حــالــة طـ ــوارئ بـيـئـيــة .إل ــى هــذا
الـحـ ّـد ،مطالب هــؤالء بسيطة ،ولكنها
أساسية بالنسبة إليهم ،ويفترضون
أن ت ـك ــون أولـ ــويـ ــة ف ــي أجـ ـن ــدة الـعـهــد
الـ ـج ــدي ــد .ث ـم ــة م ـط ــال ــب ك ـث ـي ــرة خ ــرج
بها الـنــاس إلـ ّـى ال ـشــوارع .نجحوا في
ب ـع ـض ـهــا ،ل ـكــن ـهــم ف ـش ـل ــوا ف ــي الـكـثـيــر
منها .والسبب مألوف بالنسبة إليهم،
وهو «فقدان الثقة بالدولة» .املطلوب؟
استعادة الثقة املفقودة «وهذه عملية
صعبة تراكمية تبدأ بأفعال صغيرة
ّ
ستشير إلى أن هناك من يهتم بشؤون
الـ ـ ـن ـ ــاس» ،يـ ـق ــول الـ ـن ــاش ــط ال ـح ـقــوقــي
املحامي ملحم خلف.
جــولــة بسيطة على مــا يــريــده الناس
م ـ ــن عـ ـه ــد ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـ ـسـ ــت امل ـق ـب ـلــة
ستستقر عـنــد عـتـبــة اس ـت ـعــادة الثقة
بــالــدولــة .هــذه النقطة األس ــاس ،ومن
بعدها تأتي املطالبة بالحقوق التي
اع ـ ـت ـ ــادوا أخـ ــذهـ ــا ب ـ ـ «املـ ـح ــاصـ ـص ــة».
وال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ه ـ ـنـ ــا :م ـ ــا الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـظــره
املواطنون ،أو بتعبير أوسع ،املجتمع
امل ـ ــدن ـ ــي م ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـجـ ــديـ ــد كــي
يستعيدوا الثقة؟ مــا هــي رهاناتهم؟
ومطالبهم؟ وأولوياتهم؟

استرجاع إداري للدولة
ّ
يتدرج من األعلى
في املبدأ« ،كل شيء
إلى األسفل» .قاعدة عامة ،ينطلق منها
رئ ـيــس جمعية حـمــايــة املـسـتـهـلــك في
لبنان ،الدكتور زهير برو ،للعبور نحو
مطالب الناس ورهاناتهم على العهد
الجديد .برأي بروّ ،
ثمة أساس ينبغي
عالجه
بشكل جــذري قبل الدخول في
ٍ
«عــاجــات مــوضـعـيــة» .وه ــذا األســاس
هــو العمل على «اس ـت ــرداد الــدولــة من
مؤسسة الزعامات الطائفية املافيوية
الـتــي ربـطــت بها كــل مفاصل الــدولــة».
وهــذا «يبدأ ب ــاإلدارة العامة التي هي
صــب ال ــرئ ـي ـس ــي» .أم ــا ك ـي ــف؟ عبر
ال ـع ـ ّ
«ضــخ الــدم فيها ودعمها بكل الطرق
ال ــازم ــة ،وسـلـخـهــا شـيـئــا فـشـيـئــا عن
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ل ــم تـثـبــت إال
ً
فشال ،من خالل تفعيل أجهزة الرقابة».
هــذا االسـتــرجــاع سيكون هــو «املدخل
الك ـ ـت ـ ـسـ ــاب ثـ ـق ــة املـ ـ ــواطـ ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي
ال ـي ــائ ــس م ــن ال ـن ـج ــاح ــات ال ـطــائ ـفـ ّـيــة،
ّ
فـجــل مــا يحتاج إلـيــه هــذا األخـيــر هو
ان ـت ـص ــارات الـ ــدولـ ــة» .ب ـه ــذه الـطــريـقــة
تكون بداية «كسب املعركة األساسية»،
لتأتي بعدها املـعــارك الجزئية «التي
هــي قضايا ال ـنــاس .حياتهم اليومية
وه ــي كـثـيــرة؛ منها امل ـيــاه والـكـهــربــاء،
إذ يجب أن يـكــون العمل على إنجاح
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات وسـ ـحـ ـبـ ـه ــا ت ــال ـي ــا
م ــن امل ـن ــاق ـص ــات ال ـ ـفـ ــاسـ ــدة» .امل ـعــركــة
األس ــاس ـي ــة م ـعــركــة اسـ ـت ــرداد اإلدارة.
ي ـح ـســم ب ـ ــرو .أمـ ــا «إذا ك ــان ــت مـعــركــة
طوائف فهي فاشلة وساقطة من اآلن».
لـ ـك ــن ،ه ـ ــذه دونـ ـه ــا عـ ـقـ ـب ــات .ي ـع ـتــرف
ّ
خلف بــأن نجاح هذه املعركة يتطلب
ّ
أم ـرًا واحـ ـدًا ال ـقــول ب ــأن «ه ــذه الطبقة
السياسية تعبت ويجب أن ترتاح .ال
يمكن استعادة الشفافية إال إذا بات
هناك ما يسمى تداول السلطة» .بعد
هــذه االس ـت ـعــادة ،سـتـتــدحــرج مطالب

الناس البديهية.

«الكرامات الثالث»
استعادة الدولة معركة .وهــذه دونها
درب طـ ــويـ ــل .لـ ـك ــن ،ذل ـ ــك ال ي ـم ـن ــع أن
ل ـل ـن ــاس ح ـق ــوق ــا ي ـط ــال ـب ــون ب ـه ــا ،ول ــو
كــانــت اإلدارة م ـســروقــة .وه ــي حـقــوق
بديهية ال يمكن أن تختلف املطالبة
بها من مواطن إلى آخر .فعندما تسأل
أحـدًا ما عما ينتظره من إنجازات من
العهد الرئاسي الجديد ،لن يأتيك كالم
«كـبـيــر» .سيأتي كــام على مقاس من
بشكل يــومــي« .أم ــور بسيطة
يعانون ّ ٍ
جـ ـ ـدًا ت ـت ـع ــل ــق ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ك ــرام ــة
املواطن» .وفي تعريف كرامة املواطن،
سـتــأتــي ثــاثــة مـطــالــبّ :أول ـه ــا املطلب
ّ
ّ
بالصحة التي ينص
البديهي املتعلق
الــدسـتـ ّـور على أنـهــا حــق لكل مــواطــن.
يعني أن ــه «إذا انــوجـعــت بتفوت على
امل ـس ـت ـش ـفــى ب ـت ـت ـعــالــج» ،ي ـق ــول خـلــف.
وه ــذا يعني «تــأمــن الـطـبــابــة و ّتــأمــن
ال ــدخ ــول إل ــى املـسـتـشـفــى ب ــا مــنــة من
أح ــد وتــأمــن الـ ــدواء الـجـيــد» .بتعبير
آخــر تطبيق «مـبــدأ الــرعــايــة الصحية
ال ـشــا ّم ـلــة لـجـمـيــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن» ،ال ــذي
سيجنب املــواطـنــن امل ــوت عند أبــواب
ّ
بحجة عدم وجود سرير
املستشفيات
ّ
فـ ـ ـ ــارغ .أم ـ ــا امل ـط ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ف ـي ـت ـعــلــق
بـ ــ«الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى ت ـف ـع ـيــل
الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي امل ـجــانــي وض ــرورة
إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي امل ـنــاهــج وال ـبــرامــج
الـتـعـلـيـمـيــة» .وه ـنــا ،يـفـتــرض بالعهد
الجديد أن يجيب عن «سؤال املواطنني:
هــل تقبل أن تـفــرغ املـ ــدارس الرسمية
ّ
وأن ت ـظ ــل امل ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة بسبب
ال ـس ـيــاســات ال ـتــربــويــة ال ـخــاط ـئــة هي
األه ــم؟» .ثمة مطلب أخير فــي مسيرة
كرامة املــواطــن ،وهــي العمل .ففي آخر
إحـ ـص ــاء لـنـسـبــة ال ـب ـطــالــة ف ــي ل ـب ـنــان،
ّ ّ
ستجد أن جل العاطلني من العمل هم
ط ــاب الـجــامـعــات «إذ تـبـلــغ نسبتهم
 ،»%47ب ـح ـســب خ ـل ــف .ال ـش ـغــل ال ــذي
ي ـحــرم مـنــه ال ـش ـبــاب الـلـبـنــانــي بسبب
الحكم الطائفي وسياسة املحاصصة،
يدفعه إلــى املـغــادرة إلــى خــارج البالد،
إذ إن « 67000يـغــادرون لبنان سنويًا

ّ
العلمية بعمر
من مختلف املستويات
ال ـش ـب ــاب» .وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يحتاج
فـيــه لـبـنــان ال ــى « 34أل ــف فــرصــة عمل
ال ي ــوج ــد فـعـلـيــا سـ ــوى  3400فــرصــة
ف ـق ــط ،م ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى ت ــوج ــه ال ـش ـبــاب
نحو البطالة والهجرة أو األعمال غير
املشروعة».

القانون  220نموذجًا
ب ـح ـســب إحـ ـ ـص ـ ــاءات ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي،
ف ــإن نـسـبــة امل ـعــوقــن ف ــي ل ـب ـنــان تبلغ
 .%15مــع ذل ــك ،ال تـغـ ّـيــر ه ــذه النسبة
شـيـئــا ،وال حـتــى فــي تطبيق الـقــانــون
ّ
واملصدق
 220املتعلق بحقوق هــؤالء،
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  .2000إلـ ـ ــى اآلن ،ال يـ ــزال
« %83من املعوقني عاطلني من العمل

المعركة األساسية
استرداد اإلدارة ،أما إذا
كانت معركة طوائف
فهي فاشلة سلفًا

و %43م ـن ـهــم ي ـع ـي ـشــون ت ـح ــت عـتـبــة
الـحــرمــان» .هــذه النسب «تدفعنا إلى
م ـطــال ـبــة ال ــرئ ـي ــس ال ـج ــدي ــد بـمـعــالـجــة
أص ــل امل ـش ـك ـلــة ،وه ــي إق ـ ــرار منهجية
عملية الــدمــج فــي مــؤسـســات الـقـطــاع
العامّ .
ملرة أخيرة ،فليبدأوا بالتعاطي
مع هــذا القانون على أنــه جــزء أساس
م ــن هـيـكـلـيــة ال ـ ــدول ـ ــة» ،ت ـق ــول رئـيـســة
اتـحــاد املقعدين اللبنانيني ،سيلفانا
اللقيس .ال يطلب هؤالء سوى تطبيق
ه ــذا ال ـقــانــون ك ــي «نـصـبــح أف ـ ــرادًا في
املـجـتـمــع» .املـطـلــوب ال ـيــوم «التطبيق
وال ـت ـصــديــق ع ـلــى االت ـفــاق ـيــة الــدول ـيــة
لحقوق األشـخــاص املـعــوقــن .أن نرى
ذلـ ــك ف ــي ال ـب ـي ــان الـ ـ ـ ــوزاري لـحـكــومـتــه
املقبلة».

للناس مطالب بديهية تتعلق بالحفاظ على كرامة المواطن (مروان طحطح)

إعالن حالة الطوارئ بـ«المينيموم»
إذا مــا كــانــت املـطــالــب عـلــى م ـقــاس ما
تعيشه البالد من أزمــات «فاملينيموم
إعالن حالة الطوارئ ،هذا على األقل ما
ننتظره من الرئيس ضمن أولوياته»،
يقول الناشط البيئي بــول أبــي راشــد.
وح ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ تـ ـتـ ـن ــوع «م ـ ـ ــا بــن
البيئية التي لم يعد املواطن يحتمل ما
وصل إليه الوضع في البالد ،وطوارئ
قضائية بالعمل على تحرير القضاء
من الطبقة السياسية كي يقوم بدوره
ف ــي تـفـعـيــل ال ــرق ــاب ــة ،فـ ــإذا م ــا بـيــرجــع
يصير فــي قضاء ودول ــة مؤسسات ال
ّ
يعول على هذا الحكم».
ثـمــة أول ــوي ــات أخـ ــرى؛ مـنـهــا الـقــوانــن
وت ـح ــدي ـث ـه ــا ،واملـ ـ ـي ـ ــزان ه ـن ــا سـيـكــون
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب «ف ــإم ــا ق ــان ــون يــرى
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي أو ق ـ ــان ـ ــون ي ـع ـيــد
تــذكـيــرنــا بــاسـتـمــرار تـقــاســم الـبـلــد من
نفط وس ــدود وم ـحــارق» .هـنــاك أمنية
أخرى على األقل على الصعيد البيئي،
وهو أن يكون «الرئيس الجديد رئيس
ً
جمهورية وليس ممثال للتيار الوطني
الحر ،كون التجارب في التيار ال تبشر
بالكثير من الخير ،انطالقًا من مناداة
ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل ب ــاملـ ـح ــارق،
ً
وصوال إلى أحاديث السدود والنفط».

حقوق النساء باستصدار
قوانين وقائية
ل ــم ي ـل ــغ ق ــان ــون «ح ـم ــاي ــة ال ـن ـس ــاء مــن
الـ ـعـ ـن ــف األسـ ـ ـ ـ ـ ــري» م ـ ـ ــوت الـ ـكـ ـثـ ـي ــرات
ً
عـلــى أي ــدي أزواج ـه ــن ،ول ــم ي ــأت أصــا
ليفعل ذلك ،وخصوصًا إذا ما تتبعنا
خــروجــه بصيغته النهائية التي أتت
نـ ـت ــاج «ت ـ ـسـ ــويـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة» .ف ـه ــذا
القانون لــم يقدر على املــس بــاألحــوال
ال ـش ـخ ـص ـي ــة وال اسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـكــون
وقــائ ـيــا .الــوقــائ ـيــة ه ــي «بــالـضـبــط ما
نـطـلـبــه م ــن ال ـع ـهــد ال ـج ــدي ــد ،أن تـكــون
هناك قوانني وسياسات وقائية للحد
م ــن ال ـع ـن ــف ،وه ـ ــذا يـتـطـلــب أن يـكــون
موضوع الحماية من العنف مش بس
قانون ،وإنما مفروض تكون سياسة
على صعيد كل الوزارات في الدولة».

