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تشريع الحشيشة تقاسم جديد لمورد ريعي قديم
ّ
توجهان :المزرعة والشركة
ّ
مجددًا

أديب نعمه
مستشار
ك ــان عـلـيـنــا ان ـت ـظ ــار م ــا ت ـس ـ ّـرب عن
تـ ـق ــري ــر م ــاكـ ـيـ ـن ــزي ف ـ ــي م ـ ــا ي ـخ ـ ّـص
تـشــريــع زراعـ ــة الـحـشـيـشــة ألغ ــراض
ّ
تنضم قــوى جــديــدة إلى
طبية ،كــي
تأييد القوى التقليدية ،التي كانت
تقول علنًا أو ّ
سرًا بذلك منذ عقود.

ّ
المؤيدون التقليديون

يـ ـ ـط ـ ــرح ه ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـ ــدواف ـ ـ ــع الـ ـت ــالـ ـي ــة
ملوقفهم:
● إن ـهــا واحـ ــدة م ــن وس ــائ ــل تنمية
بعلبك  -الـهــرمــل ،مــن خــال «منتج
زراعي» ذي مردود مرتفع بالنسبة
إل ـ ــى املـ ـ ـ ــزارع م ـق ــارن ــة بــامل ـحــاص ـيــل
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ومـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــم مـ ـ ــع ط ـب ـي ـع ــة
املنطقة ،ال ّ
سيما أن املزارعني هناك
َيملكون خـبــرة متراكمة فيها .وقد
قــوي هــذا الطرح بعد فشل مشروع
ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــات ا ُلـ ـب ــديـ ّـل ــة ف ـ ــي ص ـي ـغ ـتــه
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وامل ـت ـم ــث ـل ــة ف ــي بــرنــامــج
ال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي بـعـلـبــك  -ال ـه ــرم ــل فــي
التسعينيات ،والــذي أداره برنامج
ّ
األمم املتحدة اإلنمائي في حينه.
● إنها مدخل إلــى معالجة مشكلة
ّ
مـ ـ ــذكـ ـ ــرات الـ ـت ــوقـ ـي ــف واملـ ــاح ـ ـقـ ــات،
ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـط ـ ــال اآلالف م ـ ــن أهـ ــالـ ــي
ّ
املنطقة ،وتشكل مشكلة اجتماعية
 س ـي ــاس ـي ــة  -أم ـن ـي ــة ل ـل ـم ـســؤولــنالــرسـمـيــن والــواق ـع ـيــن .ويـ ــرون أن
تشريع الزراعة لالستخدام الطبي،
مـ ــن ش ــأن ــه أن ي ـس ــاع ــد فـ ــي إي ـج ــاد
مـ ـ ـخ ـ ــارج ل ـ ـهـ ــذه املـ ـشـ ـكـ ـل ــة وت ــوف ـي ــر
مـ ـن ــاخ ــات ُمـ ـس ـ ّـهـ ـل ــة ل ـل ـع ـف ــو ووقـ ــف
ّ
امل ــاحـ ـق ــات (ال ن ـن ـس ــى أن ق ــان ــون ــا
ّ
للعفو يشمل قضايا املـخــدرات هو
قيد البحث أيضًا).
● إن انـ ـتـ ـش ــار ت ـع ــاط ــي امل ـ ـخـ ـ ّـدرات
فــي لبنان بــات أم ـرًا واقـعــا وظــاهــرة
م ـت ـ ّ
ـوس ـع ــة  -ك ـم ــا ت ـش ـي ــر ال ـت ـق ــاري ــر
ّ
الـ ـصـ ـح ــاف ـي ــة واملـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدات  -وإن
ت ـش ــري ــع زراعـ ـ ـ ــة ال ـح ـش ـي ـش ــة يـمـكــن
ً
أن يـ ـك ــون أيـ ـض ــا مـ ــدخـ ــا إض ــاف ـي ــا
ملعالجة مشكالت اإلدم ــان وتحفيز
امل ـعــال ـجــات ٌالـعــاجـيــة ال الـعـقــابـيــة،
وهـ ــو م ـن ـط ــق ي ـج ــد م ــا ي ـس ـن ــده فــي
ت ـج ــارب دول أخـ ــرى .واألمـ ــر نفسه
ينطبق على تـجــارة امل ـخـ ّـدرات ،وأن
ً
يكون ذلــك مدخال إلعــادة تنظيمها
وض ـب ـط ـهــا ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـتـغـطـيــة
املـ ـش ـ ّـرع ــة ل ـل ـت ـج ــارة غ ـي ــر ال ـشــرع ـيــة
ّ
الـتــي تـتـمــتــع بــالـحـمــايــة السياسية
واألمنية الكافية.

ّ
المؤيدون الجدد

بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى هـ ـ ــؤالء ،فـ ــإن اق ـت ــراح
ٍّ
ماكينزي (الذي هو تنب القتراحات
قائمة منذ مـ ّـدة) أعطى الضوء
األخـ ـض ــر ل ـخ ــروج ـه ــم ال ـع ـل ـنــي
إلى ّ
مقدمة املشهد ،من ُمنطلق
االق ـت ـصــاديــة للبنان
املـصـلـحــة ّ
وتـحـفـيــز الــن ـمــو وف ــق مـقــاربــات
«ع ـل ـم ـي ــة وع ــاملـ ـي ــة» ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة،
ب ـم ــا ي ـس ـم ــح بـ ـتـ ـج ــاوز ال ــوص ـم ــة
االجتماعية واألخالقية اللصيقة
ب ــالـ ـحـ ـشـ ـيـ ـش ــة واملـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدرات .وال
يـمــانــع الـتـقـلـيــديــون ذّل ــك ،ال بــل هم
ي ـشـ ّـج ـعــونــه ألنـ ــه ي ــوف ــر اح ـت ـضــانــا
أوسع لفكرتهم األصلية بني فئات
من رجــال األعـمــال واالقتصاديني،
لــم يـكــن بــإمـكــانـهــم الـحـصــول على
تــأيـيــدهــم فــي ال ـســابــق .أم ــا الحجج
فهي:
الجديدة هنا ّ
● تـ ـحـ ـفـ ـي ــز ال ـ ــنـ ـ ـم ـ ــو االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
وتوسيع األعمال إلى قطاع جديد
ذي مردود مالي عال (كما
يزعمون).
● املـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي ت ـن ـم ـيــة
منطقة بعلبك  -الهرمل.
● زي ـ ـ ــادة الـ ـ ـص ـ ــادرات وزيـ ـ ــادة
مـ ــوارد ال ــدول ــة م ــن ه ــذا الـنـشــاط
االقتصادي الجديد.

ب ـم ـعــزل ع ــن مـنــاقـشــة م ــدى واقـعـيــة
الـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــات املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وه ـ ـ ــو مــا
سنعود إليه في فقرة الحقة ،يمكن
التمييز بوضوح بني فريقني ،لدى
كـ ـ ّـل مـنـهـمــا رؤيـ ـت ــه ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة لـهــذه
املسألة.
فالفريق «التقليدي» يريد من خالل
ّ
التشريع حــل مشكلة تـطــال النظام
مشكلة
الزبائني ،من خالل معالجة
ّ
ّ
املالحقات ومذكرات التوقيف بحق
ّ
ســكــان املـنـطـقــة ،وتـبـعــات ذل ــك على
ّ
العالقة مع سكان املنطقة وشبكات
اإلتـ ـجـ ــار بـ ــامل ـ ـخـ ـ ّـدرات ،وه ـ ــذا ه ــدف
م ـبــاشــر وآن ـ ـ ّـي .كـمــا أن ــه يـسـ ّعــى من
خ ـ ــال ال ـت ـش ــري ــع إل ـ ــى الـ ـت ــدخ ــل فــي
إع ــادة ّتنظيم ه ــذا الـق ُـطــاع الــريـعــي
ف ــي شــق ـيــه ال ـشــرعــي امل ـق ـتــرح وغـيــر
ال ـشــرعــي ال ــذي سـيـسـتـمـ ّـر ،ويـشـمــل
ذل ــك االن ـت ـق ــال م ــن ال ـش ـكــل الـبـسـيــط
م ــن ال ــري ــع ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـح ـصــول
على نسبة مــن عائد التجارة (غير
ال ـشــرع ـيــة) ف ــي شـكــل خ ـ ّـوة  -رش ــوة
السياسية واألمنية
مقابل الحماية ّ
م ـ ــن دون أي ت ـ ــدخ ـ ــل ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
اإلن ـتــاج  -ال ـت ـبــادل نـفـسـهــا ،إلــى
دور تنظيمي أكثر تأثيرًا في
العملية ّ
ّ
برمتها وتوسيع
نـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــد ال ــريـ ـع ــي
وجعله آلـيــة عضوية في
ال ـق ـط ــاع ال ـش ــرع ــي وغ ـيــر
ال ـش ــرع ــي ،ال م ـج ـ ّـرد خــوة
 رش ـ ـ ـ ــوة كـ ـم ــا ه ـ ــو اآلن.ومـ ـ ــن شـ ـ ــأن هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ـ ّـول
أن ُيـ ــدخـ ــل أطـ ــرافـ ــا ج ــدي ــدة
إلـ ــى دائـ ـ ــرة امل ـس ـت ـف ـيــديــن ،أو
تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــل حـ ـ ـص ـ ــص األط ـ ـ ـ ـ ــراف
امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة راهـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــي ت ـق ــاس ــم
ال ـ ــري ّـ ــع .وأصـ ـ ـح ـ ــاب هـ ـ ــذا الـ ـط ــرح
ي ـ ـفـ ــض ـ ـلـ ــون ال ـ ـت ـ ـعـ ــاطـ ــي م ـ ـ ــع هـ ــذا
الـنـشــاط بـصـفـتــه نـشــاطــا زراع ـيــا
(وال ـ ــدور األس ــاس ــي فـيــه ل ــوزارة
الــزراعــة) مع إدارتــه مباشرة من
ال ــدول ــة ،وف ــق نـظــام يشبه نظام
الــري ـجــي (ال ـت ـبــغ) ،حـيــث أن ذلــك
هــو الشكل املــائــم ملنطق املزرعة
ف ــي الــزبــائ ـن ـيــة وامل ـحــاص ـصــة في
صيغته التقليدية (اقتراح القانون
املـ ّ
ـؤيــد مــن الرئيس بــري ونــواب من
ّ
كتل متنوعني).
ف ــي امل ـق ــاب ــل فـ ــإن ال ـف ــري ــق «ال ـحــديــث
ّ
وال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــري» يـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــل ـ ـ ــب امل ـ ـن ـ ـطـ ــق
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ح ـي ــث ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
نقاط أخــرىُ .ينظر إلى النشاط هنا
باعتباره نشاطًا اقتصاديًا زراعيًا -
صناعيًا -تجاريًا بــالــدرجــة األول ــى،
ل ــه ط ــاب ــع ط ـب ـ ّـي (أي أحـ ــد م ـكـ ّـونــات
ص ـن ــاع ــة وت ـ ـجـ ــارة األدويـ ـ ـ ـ ــة) ،حـيــث
الدور األساسي يجب أن يكون
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـصـ ـ ّـحـ ــة
تــأك ـي ـدًا لــذلــك

انجل بوليغان  -المكسيك

يناقش هذا المقال مشروع تشريع الحشيشة ألغراض
ّ
طبية .ويشرح كيف أنه مشروع ريعي سياسيًا وماليًا،
تتنازعه مصالح «الزبائنية» وأوهام رجال األعمال التي
تريد خلق «المزارع المعولم»
(اق ـت ــراح الـقــانــون امل ـقـ ّـدم مــن الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة وال ـ ــذي يـلـقــى تــأي ـي ـدًا من
رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال) .وه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـص ـ ّـور
ال ـ ـ ــذي عـ ـ ّـبـ ــرت ع ـن ــه ق ـ ــوى س ـيــاس ـيــة
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة (نـ ـق ــاب ــة ال ـص ـن ــاع ــات
الدوائية ،رجال أعمال ،مراكز أبحاث
ومختبرات) يقوم على مقاربة
ّ
محورها بناء خط لنشاط
ُ
اقتصادي جديد مدمج
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ش ـب ــه
كـ ــامـ ــل

فـ ــي س ــاس ــل ال ـق ـي ـم ــة ال ـع ــامل ـي ــة فــي
ق ـ ـطـ ــاع األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة ووف ـ ـ ـ ــق م ـع ــاي ـي ــره
الـ ـع ــاملـ ـي ــة .ووف ـ ـقـ ــا لـ ــرجـ ــال األعـ ـم ــال
ه ــؤالء فــإن هــذا الـقـطــاع سيكون من
ال ـنــاح ـيــة الـتـشــريـعـيــة والـتـنـظـيـمـيــة
قيدًا بدرجة شديدة ّ
ُم ّ
جدًا باملعايير
واملواصفات العاملية ،كما أن شروط
إنـتــاجــه نفسها تخضع للشركات
الــدول ـيــة ب ــدءًا مــن اإلش ـ ــراف على
«تـنـظـيــف» الـتــربــة وامل ـي ــاه ،إلــى
اس ـت ـخ ــدام ال ـب ــذور امل ـس ـتــوردة
الـتــي ال يمكن إع ــادة زراعتها،
ً
وص ـ ــوال إل ــى طــري ـقــة املـعــالـجــة
والتصنيع ،ومستوى التصنيع
ال ــذي سينحصر عـلــى األرج ــح
في استخالص الزيوت والبودرة،
ثم تصديرها إلى شركات في أوروبا
لـتـصـنـيـعـهــا ال ـن ـهــائــيّ .
وربـ ـم ــا بقي
ّ
للتصنيع داخـلـيــا.
قـســم أق ــل أهـمـيــة
ُ
ملنطق
وه ــذه هــي الصيغة املــائـمــة ّ
ال ـشــركــة االق ـت ـص ــادي الـ ــذي يفضله
رجال األعمال الساعون للدخول إلى
هذا القطاع الذي كان ُمغلقًا عليهم.

ّ
أي طرح ستكون له الغلبة؟

ف ــي ال ـج ــوه ــر وفـ ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف،
ستكون هنا تسوية بني املقاربتني
وفــق املنطق الغنائمي نفسه ،الذي
يـحـكــم صـيـغـتــي امل ــزرع ــة وال ـشــركــة،
حـ ـي ــث سـ ـتـ ـتـ ـك ـ ّـرس ص ـي ـغ ــة ش ــراك ــة
مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّـددة ب ـ ـ ـتـ ـ ــوازنـ ـ ــات
ّ
مـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـض ـ ـمـ ــن
مصالح الطرفني.

األثر التنموي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرويـ ـ ـ ـ ـ ــج
الـشـعـبــي لـهــذه
الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــروح ـ ـ ـ ــات
ّ
س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز عـ ـل ــى
ن ـق ـط ـت ــن أس ــاس ـي ـت ــن
هـمــا :تنمية منطقة بعلبك -
الهرمل ،والفائدة االقتصادية
الــوطـنـيــة ،ال ّ
سيما مــن خالل
ُ
عائد تصدير املنتج الجديد.
فهل هذا حقيقي وواقعي؟
منطقة بعلبك  -الـهــرمــل هي
من أكثر املناطق حرمانًا في
ل ـب ـن ــان إل ـ ــى ج ــان ــب م ـنــاطــق
شمال لبنان األخــرى (عكار،
الضنية ،طرابلس) ،والفجوة
ال ـت ـن ـمــويــة ب ــن هـ ــذه املـنـطـقــة
ّ
واملتوسطات الوطنية وباقي
ُ
مناطق لبنان مزمنة وأسبابها
هـيـكـلـيــة ت ـع ــود ع ـلــى األق ـ ــل إلــى
فترة االن ـتــداب ثـ ّـم االسـتـقــال وما
بعده (ال نريد العودة أبعد من ذلك
في التاريخ االجتماعي للبنان) .وقد
ّ
اسـتـمـ ّـر هــذا الـحــرمــان فــي ظــل ذروة
زراع ــة الحشيشة خــال الـحــرب وما
بـعــدهــا م ـبــاشــرة ،وق ــد ّأدى ذل ــك في
حينه إلــى ارتفاع مستوى املداخيل
ّ
العام في املنطقة (على الرغم من أن

ّ
حـ ّـصــة امل ــزارع ــن كــانــت ال ـف ـتــات) ،إل
أن ذلــك لم يعالج الفجوة التنموية،
ّ
بــل ول ــد تـشـ ّـوهــات خطيرة مناقضة
للتنمية :تعميق التفاوت االجتماعي
ويعبر عنه تراكم الثروة عند ّ
ّ
تجار
ّ
املـ ـخ ــدرات وأصـ ـح ــاب ال ـن ـفــوذ (أح ــد
تعبيراته انـتـشــار الـقـصــور الفخمة
بني القرى الفقيرة) ،وتراجع الجدوى
االقـتـصــاديــة واالجتماعية للتعليم
وع ـ ـ ـ ــزوف الـ ـشـ ـب ــاب عـ ـن ــه ،وت ــده ــور
ال ـ ــزراع ـ ــات األخـ ـ ـ ــرى ،والـ ـهـ ـج ــرة إل ــى
ّ
املــديـنــة ،والـتـفــلــت األم ـنــي ،والــوضــع
ال ـصـ ّـحــي املـ ـت ـ ّ
ـردي ،وت ــده ــور البنية
التحتية ،وتــراجــع اح ـتــرام الـقــانــون
الدولة ...إلخ.
وتآكل سلطة
ُ
إن االقـ ـت ــراح ــات املـ ـق ـ ّـدم ــة ال تـعــالــج
ـذه املـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــات ،وهـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي حـ ــال
هـ ـ ـ ـ ّ
ت ـحــق ـق ـهــا  -وهـ ــو أمـ ــر م ـش ـكــوك فـيــه
ّ
 سـتـعـنــي اس ـت ـمــرار ت ــرك ــز الـفــوائــدبني أيــدي أصحاب النفوذ القدامى
والـجــدد ،حيث أن هــذه الــزراعــة ،إذا
ّ
ّ
يتحدثون
تمت وفــق الشروط التي
ع ـن ـه ــا ،س ـت ـك ــون زراع ـ ـ ــة مـضـبــوطــة
ُ
وم ّ
قيدة بمعايير شديدة وحصرية،
ول ــن ي ـك ــون امل ـس ـت ـف ـيــدون مـنـهــا من
املزارعني أنفسهم ،ذلك أن ّ
أي زيادة
موعودة في رفع العائد الناجم عن
ارتفاع سعر املنتوج ،الذي تشتريه
منهم الشركات واملصانع (الذي قد
يكون أعلى من سعر املبيع إلى تاجر
املـ ـخ ـ ّـدرات) ،سيقابله ارت ـفــاع كبير
جـدًا فــي تكاليف اإلنـتــاج الستيفاء
ال ـ ـشـ ــروط واملـ ــواص ـ ـفـ ــات امل ـط ـلــوبــة.
ّ
كما أن الفلح أو املــزارع الجديد لن
يـعـمــل بــاسـتـقــالـيــة ف ــي حـقـلــه كما
هو عليه األمــر حاليًا ،بل سيكون -
ً
بمعنى ما  -عامال زراعيًا (وإن على
أرض ـ ــه) يـعـمــل وف ــق تـقـسـيــم الـعـمــل
املـفــروض عليه ،بما يـخــدم سلسلة
القيمة العاملية ،أي سيصبح مزارعًا
مـعــوملــا بــامـتـيــاز .أم ــا ال ـعــوائــد على
ّ
املجتمع املحلي ومعالجة املشكالت
الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة ف ـس ـت ـب ـق ــى م ـس ــؤول ـي ــة
ال ــدول ــة وال ـب ـلــديــات ال ـتــي عـلـيـهــا أن
ّ
تضع خطة تنمية شاملة لبعلبك -
قائمة في السابق،
الهرمل ،لم تكن ّ
ال ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم ت ــوف ــر املـ ـ ـ ـ ــوارد ،بــل
بسبب ع ــدم وج ــود إرادة سياسية
حقيقية لذلك .إن أي عوائد جانبية
قـ ــد ت ـ ـعـ ــود ألف ـ ـ ـ ــراد (امل ـ ـ ــزارع ـ ـ ــن) أو
بلديات (من رسوم أو عوائد أخرى
م ـش ــاب ـه ــة) س ـت ـك ــون مـ ـ ـح ـ ــدودة فــي
ال ـح ـجــم (ال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن الـعــائــد
سـ ـيـ ـك ــون لـ ـلـ ـش ــرك ــات وامل ـ ـصـ ـ ّـدريـ ــن
والدولة املركزية) ومحدودة التأثير
ّ
فـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة املـ ـح ــلـ ـي ــة ،كـ ـم ــا أن ـه ــا
ّ
ل ــن ت ـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى وض ــع خ ــطــة تنمية
مـتـكــامـلــة للمنطقة لــم ت ـقــدم عليها
ُالدولة سابقًا ،وال القوى السياسية
املسيطرة عليها.

أوهام رجال األعمال
الطرح االقتصادوي لرجال األعمال
ّ
لـيــس واقـعـيــا أي ـضــا .يـتــوهــم بعض
رج ــال األع ـم ــال أن ــه بــإمـكــانـهــم بـنــاء
قـ ـ ـط ـ ــاع اق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ح ـ ــدي ـ ــث ج ـ ـ ـدًا،
ومندمج عضويًا في سالسل القيمة
املـ ـ ـع ـ ــومل ـ ــة ،ي ـس ـت ـج ـي ــب مل ــواصـ ـف ــات
ومـ ـ ـع ـ ــايـ ـ ـي ـ ــر دقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة وتـ ـفـ ـصـ ـيـ ـلـ ـي ــة
تحكم الصناعات الدوائية
وصعبة
ّ
عامليًا .ويتوقعون حصول ذلــك في
ّ
لبنان فــي ظــل انـحــال فـكــرة الــدولــة
ّ
وسلطة القانون ،وفــي ظــل اإلطباق
الغنائمي على الــدولــة واالقتصاد،
ّ
وفـ ــي ظـ ــل ال ـف ـســاد
املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــري...
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ .ه ـ ـ ــذا
م ـج ـ ّـرد وهــم
ال ي ــوج ــد لــه
ّ
أي أس ـ ــاس واق ـع ــي
ف ـ ــي م ـ ــا نـ ـع ــرف ــه عــن
الــرأس ـمــال اللبناني
وع ــن رج ــال األعـمــال
فـ ـي ــه .والـ ـش ــواه ــد ال
تـ ـ ـع ـ ـ ّـد وال ت ـح ـص ــى:

وجهات نظر

ّ
الجمهورية
مغيب

سوق الحشيشة القانونية في العالم
ّ
(الحشيشة) إلى  6آالف سنة،
تعود ُّ استعماالت القنب ُ
املنتجات املستعملة في تاريخ البشرية،
إذ يعد من أقدم
ّ
ولــم يحظر استعماله إل فــي بــدايــات الـقــرن العشرين.
اليوم تعود الحشيشة كــواحــدة من أبــرز ثــاث أســواق
عاملية تشهد ازدهــارًا ونموًا واستقطابًا لالستثمارات
(مــع التكنولوجيا والطاقة الـخـضــراء) ،ويـبــرز ذلــك من
خالل فورة التغييرات التنظيمية املتسارعة داخل هذه
السوق على مستوى ّالعالم.
ُ
في ما يأتي أبــرز التوقعات التي ترسم حول إمكانات
ه ــذه ال ـســوق حـتــى ع ــام  ،2021وه ــي ال تشمل ســوى
التقديرات عن السوق القانونية التي ال تزال تمثل جزءًا
صغيرًا من قيمة السوق الفعلية:
◄ الحجم العالمي القانوني
القانونية نحو 7.7
بلغت قيمة سوق صناعة الحشيشة ّ
مليار دوالر في العام  ،2017ومن املتوقع أن ترتفع إلى
 31.4مليار دوالر بحلول عام .2021
ت ـ ـتـ ـ ّ
ـوزع هـ ــذه الـ ـس ــوق ب ــن اس ـت ـخ ــدام ــات االس ـت ـه ــاك
الشخصي ،الــذي بلغ نحو  2.9مليار ّدوالر في 2017
( %37من مجمل الـســوق) ،ومــن املتوقع أن يصل إلى
 17.9مـلـيــار فــي  ،)%57( 2021وب ــن االسـتـخــدامــات
ّ
الطبية ،التي بلغت  4.8مليار في  ،)%63( 2017ومن
ّ
املتوقع أن ترتفع إلى نحو  13.5مليار بحلول عام 2021
(.)%43
◄ استخدامات طبية
يعود االستعمال الطبي للحشيشة إلــى  6آالف سنة،
فهي توصف ّلعالج اآلالم املزمنة ،والـصــداع النصفي
والقلق والتصلب والغثيان ،ولعالج مــرض األلزهايمر
واالضطرابات والصدمات والسرطان.
◄ النمو في أميركا الشمالية
ّ
ّ
بحلول عام  ،2021ستستحوذ كل من الواليات املتحدة
األميركية وكندا على ّ
حصة األسد من السوق العاملية
املقوننة (نحو  ،)%86علمًا أنها كانت تستحوذ على
 %97مــن مـجـمــل ه ــذه ال ـســوق فــي  .2017وسترتفع
ّ
ّ
حصة الواليات املتحدة من  6.9مليار إلى  18.1مليار
دوالرّ ،
وحصة كندا من  0.6مليار إلى  8.9مليار دوالر.
◄ ّ
تحول المشهد القانوني
يشهد الواقع القانوني للحشيشة ّ
تحوالت متسارعة.
في صيف  ،2018باتت كندا البلد األول بني مجموعة
السبع الذي ّ
يشرع الحشيشة ألغــراض ترفيهية ،علمًا
ّ
أن االستخدام الطبي للحشيشة مشرع فيها منذ العام
.2001
على رغــم أن استعمال الحشيشة ألغ ــراض ترفيهية
ممنوع على ّ املستوى الفيدرالي فــي الــواليــات املتحدة
األميركية ،إل أن  9واليــات سمحت به ،وهناك واليات
أخــرى قد تخضع لالستفتاء .مع العلم أن االستخدام
الطبي للحشيشة ّ
مشرع في  29والية أميركية.
لكن التركيز ّ
الضيق على أميركا الشمالية يتغاضى عن
ّ
التغيرات الديناميكية وراء شواطئها.
◄ األسواق األوروبية في خطى سريعة
ق ـ ّـدرت قيمة أس ــواق الحشيشة األوروب ـيــة القانونية
ّ
ً
قطاع االتصاالت (مثال) ،الذي تتوفر
فيه شروط مناسبة لتحقيق اندماج
عمودي في االقتصاد العاملي ،نظرًا
إلـ ــى ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـح ــدي ـث ــة وانـ ـع ــزال
ال ـق ـطــاع ع ــن ال ـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة
وغيرهما ،ومحدودية االستثمارات
ً
امل ـط ـل ــوب ــة ف ـ ـيـ ــه ...وه ـ ــو ف ـش ــل ف ـشــا
ذريعًا في تقديم خدمة ّ
جيدة مقابل
ك ـل ـفــة عــال ـيــة جـ ـ ـ ّـدًا ،وب ـ ــات ج ـ ــزءًا مــن
منظومة الـفـســاد وتـ ّقــاســم الغنائم.
ـوق ــع مـ ــن ق ـط ــاع
فـ ـه ـ ّـل ي ـم ـك ــن أن نـ ـت ـ ّ
ُمعقد مثل زراعة القنب لالستخدام
ّ
ّ
الطبي ،يتطلب استثمارات ضخمة
ّ
ً
وتداخال مع املجتمع املحلي ومراكز
القوى السياسية واألمنية ،أن يبني
ج ــزي ــرة اق ـت ـص ــادي ــة م ـع ــزول ــة داخ ــل

بنحو  0.11مليار دوالر في العام 2017؛ حوالى 0.09
و 0.02لالستخدامات الطبية.
مليار ألغراض ترفيهية ّ
بحلول عام  ،2021من املتوقع أن تتسع هذه األسواق
ليبلغ حجمها  3.8مليار دوالر ( 1.7مليار ألغراض
ترفيهية و  2.1لالستخدامات الطبية).
الـنـشــاط األبـ ــرز سـتـشـهــده أسـ ــواق أوروب ـ ــا الـغــربـيــة،
وب ـح ـل ــول  2021سـتـنـمــو الـ ـس ــوق األمل ــان ـي ــة بنسبة
 ،%284والسوق الهولندية بنسبة  ،%364واإلسبانية
بـ ،%334والسويسرية بـ.%50
◄ ّ
تقدم قوي في أسواق العالم
على رغم صغر األسواق العاملية األخرى باملقارنة مع
أسواق أميركا الشمالية وأوروبا ،إال أنها ستتسع من
 80مليونًا إلــى  350مليون دوالر بني عامي 2017
و ،2021وستقود بلدان أميركا الالتينية هــذا النمو
ّ
تضم أكثر األسواق ّ
ّ
الطبية املرخصة في العالم.
كونها
ت ــراه ــن كــولــوم ـب ـيــا والـ ـبـ ـي ــرو وت ـش ـي ـلــي ع ـل ــى س ــوق
ّ
وتهدف إلــى أن تصبح رائــدة في
الحشيشة الطبيةّ ،
التصدير ،ومن املتوقع أن تشهد نموًا سنويًا بنحو
.%113
ّ
ّ
ّأما األوروغواي فهي البلد األول الذي يشرع استعمال
الحشيشة ألغـ ــراض ترفيهية فــي ال ـق ــارة الالتينية
( ،)2013وهناك بلدان أخرى تمشي على خطاها مثل
املستثمرين في
لجذب
فنزويال واإلكوادور والبرازيل
ّ
ّ
هــذه الصناعة الناشئة .ومــن املتوقع أن تحقق هذه
البلدان نموًا سنويًا بنسبة .%111
◄ البحوث الصيدالنية في إسرائيل
بفضل الحشيشة تشهد صناعة األدوية نموًا بارزًا.
ّ
وتحتل إسرائيل مكانة ّ
خاصة في عالم الحشيشة،
وه ــي الـبـلــد األكـثــر ري ــادة عـلــى املـسـتــوى الـعــاملــي في
م ـج ــال ال ـب ـحــوث الـعـلـمـيــة ح ــول الـحـشـيـشــة الـطـبـيــة،
وتحاول حاليًا احتكار هذه السوق ،وتنفق نحو 2.3
مليون دوالر على البحوث العلمية في مجال زراعة
الحشيشة الطبية.
تـبـلــغ حـ ّـصــة االس ـت ـث ـمــارات الـسـنــويــة ف ــي الـشــركــات
الناشئة وب ــراءات االخـتــراعــات املرتبطة بالحشيشة
نحو  100مليون دوالر .وتعمل إسرائيل على ترجمة
هذا النشاط بتصدير أدوية بقيمة مليار دوالر سنويًا
ّ
كمعدل وسطي.
◄ االستثمارات على نار حامية
سـنــأخــذ ك ـنــدا ال ـتــي شـ ّـرعــت االس ـت ـخــدام الترفيهي
لـلـحـشـيـشــة ك ـن ـم ــوذج إلظـ ـه ــار اإلمـ ـك ــان ــات ال ـعــال ـيــة
واملستقبلية لـهــذه ال ـســوق ،فـخــال األســابـيــع الستة
األولى من العام  2018ارتفع االستثمار نحو ّ 7
مرات
تقريبًا باملقارنة مع الفترة نفسها من العام ،2017
أي مــن  218مليون دوالر إلــى  1.480مليار دوالر.
وارتفع ّ
معدل حجم الصفقة الواحدة من  5.6مليون
ّ
إلى  18.47مليون دوالر .وبالتالي ارتفع مؤشر تداول
الحشيشة الكندية بنسبة  %201بني كانون الثاني
 2017و.2018
ّ
بتصرف عن موقع Visual Capitalist

ل ـب ـن ــان ومـ ـع ــزول ــة ع ـن ــه فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه؟
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ّ
إن مـ ـش ــروع ت ـش ــري ــع زراعـ ـ ــة ال ـقــنــب
هــو كغيره مـشــروع ريـعــي سياسيًا
ومــالـيــا ،ال أكـثــر .وال فــائــدة تنموية
تحويلية لــه لبعلبك  -الـهــرمــل ،وال
فـ ــائـ ــدة ت ـن ـم ــوي ــة أو اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ّ لــه
ل ـل ـب ـنــان ،وهـ ــو غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـتـحــقــق
ّ
ً
أصـ ـ ــا فـ ــي ظ ـ ــل اضـ ـمـ ـح ــال ال ــدول ــة
وغياب املـشــروع التنموي الوطني.
أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك أن ـ ــه ق ــد ال يـحـظــى
ً
أصـ ـ ـ ــا ب ـث ـق ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــاء ال ــدولـ ـي ــن،
ُالذين من دون موافقتهم على شراء
َ
امل ـنــتــج وف ــق املــواص ـفــات وال ـشــروط

ّ
مجرد
التي يضعونها هم ،سيبقى
كــام ال أكـثــر .إن ش ــروط نـجــاح هــذا
املشروع تقع خارج لبنان ،وال تخلو
من املعايير واملشروطية ّالسياسية.
وربما في ذلــك (عــدم تحققه) فائدة
ف ــي ن ـهــا ُيــة املـ ـط ــاف ،ك ــي ال ي ـت ـحـ ّـول
ال ـكــام امل ـنـ ّـمــق عــن الـتـنـمـيــة والـنـمــو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي إلـ ـ ــى غ ـ ـطـ ــاء ل ـت ـقــاســم
ج ــدي ــد ملـ ــورد ري ـع ــي ُي ـع ــاد تنظيمه
ُ
والجدد،
في خدمة الشركاء القدامى
من دون أن يعني ذلك وقف اإلتجار
ّ
باملخدرات في لبنان.
غير القانوني
واألرجـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـشـ ــركـ ــاء الـ ـق ــدام ــى
والـ ـ ـ ُـجـ ـ ــدد ي ـ ــدرك ـ ــون تـ ـم ــام ــا م ـ ــا هــم
ب ـص ــدده ،وه ــو زيـ ــادة حـ ّـصـتـهــم من
الريع ال أكثر بطرق جديدة.

باسل صلوخ
أسـتــاذ مـشــارك فــي العلوم السياسية في
الجامعة اللبنانية األميركية في بيروت
ّ
ُ
ّ
تـســنــى ل ـكــل مــن ابــتـ ِـلــي بــرحـلــة م ـغ ــادرة من
بيروت هذا الصيف ،وال ّ
سيما ذاك الخميس
األسـ ـ ــود املـ ـش ــؤوم ف ــي  6أيـ ـل ــول /سبتمبر
 ،2018أن يشهد على أجلى صورة النحطاط
االقـتـصــاد الـسـيــاســي ،وقــد انعكست داخــل
ّ
املـطــار فــي نـمــوذج مصغر عــن الــوضــع العام
املحيط .فلنتجاهل ّ
ملرة األصوات الرتيبة التي
ال تـنـفـ ّـك تـتـ ّ
ـذمــر مــن نـقــص األمـ ــوال الــازمــة
إلجـ ـ ــراء أعـ ـم ــال ال ـتــوس ـيــع ول ـ ّت ـطــويــر الـبـنـيــة
الـتـحـتـ ّـيــة ،أو تـلــك ال ـتــي ال تـكــل مــن تذكيرنا
ّ
بــالـحـتـمـ ّـيــة الـثـقــافـيــة ال ـتــي ت ـحــول دون ات ـبــاع
اللبنانيني ألي قــواعــد .فما شهدناه في ذاك
ال ـي ــوم الـ ــذي ال ُيـنـســى ك ــان ول ـيــد ال ـخ ـيــارات
«اإلن ـس ــان ـي ــة ب ــل امل ـفــرطــة ف ــي إن ـســانـ ّـي ـت ـهــا»،
الـنــابـعــة مــن الـحـســابــات الــزبــا ّئـنـيــة الـضـ ّـيـقــة،
وال ـتــي أنـجـبــت الـفــوضــى والـ ــذل ال ــذي أصبح
بالنسبة إلــى الكثيرين ،باستثناء «النخبة»،
الخبز اليومي في لبنان .فكيف لنا أن ّ
نفسر
بغير ذلك ّأن اللبنانيني أنفسهم الذين عجزوا
ّ
عــن االنـتـظــار فــي صــف مستقيم ذاك اليوم
لــم يـتــوانــوا عــن الـقـيــام بــذلــك عـنــد صعودهم
إلى طائراتهم في مطارات أخرى في العالم؟
أو الـسـبــب ف ــي ت ــواف ــر امل ــزيّــد م ــن الشبابيك
لتسجيل الــوصــول لعدد أقــل من املسافرين
في مطارات أخرى؟ من السذاجة إلقاء اللوم
عـلــى ال ـنــاس لـخــروجـهــم عــن الـقــانــون عندما
ي ـج ــدون أنـفـسـهــم ف ــي ك ـنــف ه ـي ـك ـلـ ّـيــات من
ّ
ّ
املحفزات تحثهم على الشذوذ عن القواعد ال
ّ
بشخصيات
بل تكافئهم عليه .أفال يفترض
«حالة الطبيعة» التي ّ
طوماس هوبز
تخي
لها ّ
ّ
ّ
ّ
بأنانية ووحشية ،وإل هلكت؟
تتصرف
أن ّ
ّ
ّ
يتجلى ذلك في معدالت حوادث العنف املتعذر
املروعة واآلخذة بالتزايد ،وال ّ
فهمها ّ
سيما تلك
الـتــي تستهدف النساء واألط ـفــال ،واالزدراء
ال ـق ــاس ــي ب ــال ـح ــاج ــات ال ـت ـن ـمــويــة األس ــاس ـي ــة
برمتها ،ومــا يرافق ذلــك من ّ
ملناطق ّ
رد فعل
ّ
متوقع ينعكس في الشذوذ عن حدود القانون
واالق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،وف ــي ال ـق ـي ــادة بعكس
الـسـيــر وق ــد بــاتــت غــايــة ب ـحـ ّـد ذات ـه ــا عــوضــا
عن وسيلة غير مشروعة لتسريع الوصول
ٌ
من الحياة
إلى
الوجهة املنشودة  -وهو واقــع ّ
اللبنانية ّ
عبر عنه زياد الرحباني بكل براعة
ّ
مسرحيته
فــي مشهد «ال ـفــرن» الشهير فــي
«بـخـصــوص الـكــرامــة والـشـعــب العنيد» التي
ّقدمها بعد الحرب  -أو في الطريقة التي ّ
تحول
ّ
فيها املجال العام في أدق تفاصيله مشاعًا
لــأفــراد ،وال ـسـ ّـيــارات ،واملـتــاجــر ،والـشــركــات،
والـ ـ ـ ّ
ـدراجـ ـ ــات الـ ـن ــاري ــة ،و«ال ـف ــال ـي ــه بــارك ـي ـنــغ»
ُ
ال ــذي ال يـقـهــر ،فــاحـظــوا درج ــة الـكـمــال التي
ّ
بلغها فـ ّـن ركــن الـسـ ّـيــارات والـ ّـركــن فــي صف
مزدوج عند مفارق الطرق .فكل هذه األفعال
ّ
مطبعة ّ
الشاذة عن القانون التي باتت ّ
تحول
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـت ــي نـعـيــش فـيـهــا إل ــى ســاحــة
معركة بائسة يقاتل فيها الفرد للبقاء على
قيد الحياة ،وهي «حالة الطبيعة» ّالفعلية التي
تحفزها ّ
املؤسسات ّ
العامة التي علقت العمل
ّ
بصالحياتها وواجباتها التنظيمية وباتت
مرتعًا للمصالح الزبائنية.
لقد بلغ االنهيار الوخيم لجمهورية ّ ما بعد
ال ـح ــرب م ـس ـتــويــات خ ـط ـيــرة .واح ـت ــل لـبـنــان
املــرتـبــة العليا بــن دول غــربــي آسـيــا لناحية
ع ـ ــدد م ــرض ــى الـ ـس ّــرط ــان ن ـس ـبــة إل ـ ــى ع ــدد
ّ
السكان ،في دليل قلما ّنحتاجه على الكارثة
ّ
البيئية الفظيعة التي حلت باملشهد الطبيعي
ّ
للبلد ،الــذي كــان ذات يــوم نقيًا حــاملــا ،بفعل
ّ
تطبيق أبسط
عـجــز مــؤس ـســات ال ــدول ــةّ عــن ّ
منظمة الصحةّ
التنظيمات البيئية .وت ـقــدر
ّ
العاملية وج ــود  242حــالــة ســرطــان لـكــل مئة
ألــف شخص فــي لبنان ،إذ ُس ِّجلت  17ألف
ح ــال ــة س ــرط ــان ج ــدي ــدة عـ ــام  2018وحـ ــده.
وت ـش ـي ــر دراس ـ ـ ــة أج ــرت ـه ــا وزارة الـ ـش ــؤون
االجتماعية عام  2017إلى ّأن عدد اللبنانيني
الــذيــن يعيشون ب ــ 4دوالرات فقط فــي اليوم
يـبـلــغ زهـ ــاء  1.5مـلـيــون ش ـخــص ،وذلـ ــك من

ّ
أصــل مجموع عــدد السكان البالغ  5ماليني
ّ
نسمة ،فيما بلغت نسبة البطالة  .%36وتتخذ
هــذه األرق ــام أب ـعــادًا هائلة عند وضعها في
سياقاتها االقتصادية واملالية الفعلية :فلدينا
ّ
مالي
معدل نمو اقتصادي يبلغ  ،%2وعجز ّ
وصــل إلــى  %8.3من إجمالي الناتج املحلي
ّ
ّ
تضخم ّ
سجل  %5عام
ومعدل
لعام ،2018
ّ ،2017ثم قفز إلى  %7.6في حزيران /يونيو
ّ
 2018عند مقارنة مؤشر أسعار االستهالك
على أساس سنوي ،ودين عام يرتفع بسرعة
صــاروخـيــة ليبلغ  81.9مـلـيــار فــي حــزيـ ّـران
 ،2018ونسبة دين إلى إجمالي الناتج املحلي
ّ
سجلت  %152.8للفترة نفسها.
ولكن على الرغم من هذه الظروف االجتماعية -
ّ
االقتصادية البائسة واملؤشرات املالية املقلقة،
تــواصــل الـطـبـقــة الـسـيــاسـيـ ّـة فــي الجمهورية
ـأن لــدي ـهــا كـ ــل ال ــوق ــت ،وكـ ـ ّ
ال ـت ـص ـ ّـرف وكـ ـ ـ ّ
ـأن
الـحــرب قــد وضعت أوزاره ــا الـبــارحــة ،ال قبل
ثــاثــة عـقــود .وتستحضر ال ــروح السياسية
االن ـت ـق ــام ـي ــة وامل ـن ــاك ـف ــات ب ـش ــأن الـحـصــص
الحكومية والـحـقــائــب ال ــوزاري ــة االنقسامات
الطائفية الداخلية املعهودة والخالفات املذهبية
حول التوازن السياسي للقوى لفترة ما بعد
الـحــربّ ،
ألن أبالسة الحرب ما زالــت ّ
تتربص
بلبنانُ .ويستعان بها أيضًا كأفضل طريقة
لـ ّ
ـذر الرماد في العيون وتشتيت االنتباه عن
ّأي شكل من أشكال املحاسبة واملساءلة عن
السياسات االقتصادية واملمارسات الزبائنية
ّ
ال ـت ــي ت ـمــخـضــت ع ــن األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة -
ج ـت ـمــاع ـيــة ال ـحــال ـيــة .ط ـب ـعــا ،ال يـمـكـنـنــا أن
اال ّ
نتوقع أي شــيء آخــر مــن الطبقة السياسية
ال ـتــي حـكـمــت خ ــال حـقـبــة م ــا ب ـعــد ال ـحــرب،
وهـ ــي ال ـضــال ـعــة ف ــي ف ـن ــون ت ـجــاهــل م ـعــانــاة
مــن تـ ّـدعــي تمثيلهم ،وتنتظر أب ـدًا األعجوبة
ُ
الجيوسياسية الـتــي ســتـجـتــرح فــي اللحظة
ويالته االقتصادية،
األخيرة إلنقاذ البلد من ّ
ّ
تتحقق هذه ّ
املرة.
إل ّأن هذه املعجزة قد ال
لـ ـك ــن ،إذا ص ـ ـ ّـح ّأن األزمـ ـ ـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة -
االق ـت ـصــاديــة الـحــالـيــة هــي ب ـهــذا ال ـس ــوء ،كما
ّ
ي ـت ـبـ ّـن م ــن املـ ــؤشـ ــرات الـ ـ ـ ــواردة أعـ ـ ــاه ،فــأيــن
ّ
تـ ـ ـ ــوارى ج ـم ـي ــع املـ ـحـ ـت ــج ــن؟ وملـ ـ ـ ــاذا ال ن ــرى
امل ـع ــان ــن م ــن هـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف االج ـت ـم ــاع ـي ــة -
االقـتـصــاديــة الـصـعـبــة وال ـخــدمــات الحكومية
الـبــائـســة يـتـظــاهــرون عـلــى غ ــرار أقــرانـهــم في
ّ
ال ـب ـص ــرة؟ ف ـهــل ات ـ ـخـ ــذوا م ـنــذ زمـ ــن ق ــراره ــم
بـمـغــادرة الـجـمـهــوريــة وه ــم يقبعون اآلن في
املـنـفــى؟ أم هــل تسكتهم الــوســائــل التأديبية
والهيمنة الـعـقــائــديــة للمنظومة الـطــائـفـيــة؟ أم
هل استقطبهم االقتصاد السياسي الزبائني
للمنظومة الطائفية ومــوقــف الــدولــة املتراخي
تجاه الفساد والـشــذوذ اليومي عن القانون؟
تجتمع بالطبع كل هذه األسباب معًا .ونقتبس
ّ
بتصرفّ :إن الخدر أمام الكوارث
هنا عن لينني
ّ
االجتماعية  -االقتصادية املدمرة التي تحيط
ّ
بنا من كل جانب هو أعلى درجات الطائفية.
وقــد يكون الــدرس الفعلي الــذي يمكن لبنان
اس ـت ـخــاصــه م ــن اح ـت ـجــاجــات ال ـب ـصــرة ّأن
الشعب ال يمكنه التماس املسؤولية املدنية
الـتــي يـقـتــرن بـهــا سـلــوك املــواطـنــن املمتثلني
لـ ـلـ ـق ــان ــون ،وال ـ ـحـ ــرصـ ــاء ّع ـل ــى ال ـج ـم ـهــوريــة
ً
ح ــاضـ ـرًا وم ـس ـت ـق ـب ــا ،إل إذا تـ ـح ـ ّـرر مــن
ّ
الضيقة ومــن الصفقات
املـشــاعــر الطائفية
االقتصادية السياسية الزبائنية التي وافق
عليها طوعًا ،ليولي األولوية عوضًا عن ذلك
ّ
والهويات االقتصادية  -االجتماعية
للمطالب
فعندئذ فقط
وتلك الوطنية والعابرة للطوائف.
ٍ
ستعتبره الطبقة السياسية أكثر من ّ
مجرد
مـجـمــوعــة مــن الــرعــايــا الـطــائـفـيــن املـطــواعــن
الذين يمكن تعبئتهم حسب األهــواء كحطب
فــي مـعــارك سياسية غير مجدية ،وإذاللـهــم
للوقوف في صفوف ال تنتهي وزحمات سير
ّ
استراتيجيات
خانقة ،أو إسكاتهم ّمن خالل
ّشعبوية انتقائية .وإل فال يمكنهم أن يلوموا
إل أنـفـسـهــم ،مــا خــا تـلــك األقـلـ ّـيــة الصامتة
ّ
الـتــي تـصـ ّـر على اتـبــاع الـقــانــون ،على مغيب
ّ
ً
الجمهورية اللبنانية الذي بدأ يتكشف فصوال
والذي ستليه بال ّ
شك الظلمة الحتمية.
ُ
* ينشر بالتعاون مع
املركز اللبناني للدراسات

