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لبنان

7

على الغالف

لبنان .الجديد ،هو ّ
بعد ُ
تصرف القوى
انطالقة في الحراك من لحظة الكالم
على
شهر
نحو
ضي
م
ّ
َ
والمجموعات المعنية بمسؤولية
الحراك الشعبي في لبنان ،وتعثر المسؤول ،بعيدًا عن فوضى
الشعارات والعناوين غير الواضحة ،إزاء اإلقدام على عرض أفكار
اإلجراءات
السلطة في اتخاذ
ّ
وأوراق عمل تساعد على إنتاج
والتي سيطرت على المناخ
الكفيلة بالتعامل الفعال مع
المشروع البديل لسلطة قادرة
مطالب الناس ،اقتربت قوى بارزة المرافق للتظاهرات في كل

على مواجهة األزمة القائمة.
«األخبار» اليوم ،ورقتين:
تنشر
ّ
األولى أعدتها ّحركة «مواطنون
ومواطنات» ووقعها أمين عام
الحركة شربل نحاس .والثانية

ّ
ُ
األوراق وغيرها من المعنيين
اجتماع
على
دة
كمسو
رضت
ع
ّ
ُ
والجديين في مقاربة األزمة ،بحثًا
ومجموعات
قوى
بين
أمس
قد
ع
ّ
ّ
عن حل يقوم على أساس احترام
معنية بالحراك في
وشخصيات
فندق الكومودور« .األخبار» تفتح سيادة هذا البلد وحرية شعبه في
الباب أمام النقاش العام حول هذه تقرير مصيره

ّ
المأساة ليست قدرًا ...بل قد تــوفر فرصة استثنائية
شربل نحاس*
الوقائع
بـ ـم ــرور ش ـهــر ع ـلــى بـ ــدء االن ـت ـفــاضــة
الـشـعـبـيــة املـ ـب ــارك ــة ،ي ـك ــون ل ـب ـنــان قد
سـ ّـجــل أرق ــام ــا قـيــاسـيــة ف ــي تــاري ـخــه،
ش ـهــر ك ــام ــل م ـت ــواص ــل م ــن الـتـظــاهــر
في املناطق اللبنانية كافة ،وإن بوتيرة
ـارف ثــاثــة
م ـت ـفــاوتــة ،وإقـ ـف ــال ل ـل ـم ـصـ ّ
أسابيع من أصل أربعة ،وتعطل اآلليات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة مـ ــن ح ـكــومــة
ومجلس نــواب واستشارات وتكليف.
ت ــزام ــن هـ ــذه ال ـس ــواب ــق ل ـيــس صــدفــة،
فإقفال املـصــارف نتيجة ألزمــة مالية
حـ ـ ّـادة وغ ـيــر مـسـبــوقــة ،وب ـقــاء الـنــاس
فــي ال ـشــارع هــو أيـضــا نتيجة للسبب
نـفـســه .الـنـتـيـجــة الـثــالـثــة ل ـهــذه األزم ــة،
ّ
وإن ك ــان ــت أق ـ ــل بـ ــداهـ ــة ،ه ــي س ـقــوط
النظام السياسي القائم على تحالف
وتحاصص ستة زعماء ألربع طوائف
واس ـت ـت ـب ــاع ـه ــم ألخ ـ ـ ــرى ،سـ ـق ــوط مــن
داخله ،بفعل توقف الدفق في شريانه
األساسي ،أي توقف دخول الــدوالرات
إلى دورة التوزيع.
امل ـ ـهـ ـ ّـم ه ـن ــا أن اإلفـ ـ ـ ــاس لـ ــم يـحـصــل
ألن الـ ـن ــاس تـ ـظ ّــاه ــروا ،أو ألن بعض
السياسيني تـلــطــوا خلف املتظاهرين
بـعــد أن اس ـت ـقــالــوا م ــن مـســؤولـيــاتـهــم
فيما غيرهم يكابر ويستنزف الناس
بالتعب والـتـهــديــد ،أو نتيجة تدخالت
كل من طالت يده ،وأطــول يد اليوم في
الـعــالــم وفــي منطقتنا هــي يــد الهيمنة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وش ــرك ــائـ ـه ــا ال ـغ ــرب ـي ــن،
وخاصة ذراعها املحلية إسرائيل ،من
دون أن يعني ذلــك أن هــذه التدخالت
غـيــر م ــوج ــودة ،فـهــي مقيمة ويسهل
فعلها كلما كانت املجتمعات ّ
مقسمة.
نحن في حركة (مواطنون ومواطنات
ف ــي دول ـ ــة) ن ــرى أن ه ــذا امل ـف ـصــل في
تــاريــخ بلدنا دقـيــق ج ـدًا ،وأن ــه مشوب
بـمـخــاطــر كـبـيــرة قــد ت ــؤدي إل ــى دمــار
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ل ـك ـن ــه ي ـش ـك ــل فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه فرصة ثمينة إلجــراء تصحيح
تــاريـخــي فــي مـســارنــا الـسـيــاســي ،من
خالل وضع أسس صلبة لدولة فعلية،
أي دولــة مدنية ،الوحيدة الـقــادرة على
حماية املجتمع ،أي الجميع.
وألن املفصل تاريخي ودقيق ،فال ّبد
ُ
مــن تـنــاول األم ــور التي تعتبر شائكة
في املشهد السياسي اللبناني بوضوح
كامل ،بدءًا ّ
بامللح منها ،أي األزمة املالية
ً
املتدحرجة ،وصــوال إلى أصل املأساة
ّ
ّ
التي تتكشف اليوم ،أي تشكل السلطة
مــن املجتمع ،مــن دون إغـفــال املسائل
الـخــافـيــة ال ـتــي ي ـبــدو املـجـتـمــع وكــأنــه
منقسم حيالها ،فيغفل عــن عــوارض
آفاته وعن أسبابها معًا.

الدولة أداة وحاجة
مــا هــي هــذه الــدولــة؟ كيف تـكــون لديها
الـ ـق ــدرة وامل ـن ـعــة ل ـتــواجــه اإلرث الـلـعــن:
ّ
اإلفالس والتفتت املجتمعي في الداخل،
والـ ــرهـ ــانـ ــات والـ ـت ــآم ــر وال ـ ـ ـعـ ـ ــداون مــن
الخارج؟

َ
الحراك الشعبي هو ظاهرة رفض
وإسقاط ّلشرعية نظام سلطوي
ّ
تعثر وتعطلت أدواته اإلجرائية

مـ ـ ــاذا ي ـع ـنــي أن تـ ـك ــون الـ ــدولـ ــة ق ــوي ــة؟
يـعـنــي أن تـحـظــى بــال ـشــرع ـيــة الـكــافـيــة
ف ــي ن ـظــر مــواطـنـيـهــا ومــواط ـنــات ـهــا كي
تؤطر مواردهم من دون كلفة التردد أو
االنكفاء أو الرشوة أو القمع.
ُ
ك ـيــف ت ـن ـشــأ دولـ ــة ق ــوي ــة؟ ه ـنــا أيـضــا
امل ــوض ــوع ل ـيــس م ــوض ــوع ع ـقــائــد وال
ّ
إيديولوجيا .إنما هو موضوع وقائع

وحاجات.
ّ ً
إذا ك ــان الـبـلــد مجتمعه مـتـكــتــا حــول
عقيدة قومية أو إن كانت غالبيته تتبع
الدين نفسه أو إن كانت القوى العسكرية
متماسكة حول عصبية شديدة ،يمكن
الدولة أن تستعير شرعيتها من القومية
أو من الدين أو من الجيش .من حولنا
دول من كل من هذه األنواع .مرة أخرى،
مجتمعنا بواقعه ال يستطيع أن ُيعطي
ش ــرع ـي ــة ل ـس ـل ـطــة ع ـل ــى ه ـ ــذه األس ـ ــس.
ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة ف ــي ل ـب ـنــان لـتـكــون
فـيــه دول ــة فـعـلـيــة ،هــي اع ـت ـمــاد شرعية
سياسية هــي بالتحديد الــدولــة املدنية،
أي النقيض الساطع الئتالف ّ
املكونات
والطوائف.
مـ ــاذا تـفـعــل ه ــذه ال ــدول ــة؟ كـيــف تــواجــه
الوقائع؟
ل ــن نـتـكـلــم ف ــي ال ـن ـظ ــري ــات ،ب ــل بشكل
بسيط و ّمــن دون ال ـغــرق فــي تفاصيل
تقنية معقدة.

املطلوب حكومة تدير اإلرث اللعني من
خ ــال مــرح ـلــة ان ـت ـقــالـيــة أصـبـحـنــا في
ّ
خضمها ،إنـمــا نتخبط فيها مــن دون
ه ـ ــدى .ن ــري ــد إدارت ـ ـهـ ــا ب ـش ـكــل هـ ــادف.
هــذه الحكومة تكون لديها صالحيات
استثنائية تشريعية لفترة  18شهرًا
حتى تستطيع مواجهة الــواقــع ،وأكــرر،
اإلرث اللعني.

ّ
تتصرف؟
كيف
املرحلة األولى :اإلقرار بالواقع ومعرفته
خ ــال ف ـتــرة أولـ ــى ،أسـبــوعــن أو ثــاثــة،
ت ـقــوم الـحـكــومــة ب ـجــردة دقـيـقــة ملعرفة
حجم األموال التي ما زالت متاحة فعليًا
ّ
ل ـلــدولــة ول ـل ـن ـظــام امل ـص ــرف ــي .ال تـنـغــش
ّ
وال ت ـغ ــش ب ــإع ــان اح ـت ـيــاطــي شكلي
وال بـسـيــولــة مــزعــومــة وال بـهـنــدســات

كيف يحصل االنتقال؟
ي ـ ـطـ ــرح الـ ـ ـن ـ ــاس ع ـ ــن ح ـ ــق سـ ــؤالـ ــن:
أي ــن ق ـي ــادة الـ ـح ــراك؟ وك ـيــف يحصل
االنتقال؟
مــن أي منطلق يــأتــي ال ـس ــؤاالن؟ من
قلق مزدوج من الحراك وعليه وعلى
ن ـتــائ ـجــه ،م ــن ه ــواج ــس مستحكمة
فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ب ـ ــأس ـ ــره ،مـ ــن ي ـش ــارك
فــي ال ـح ــراك ،ومــن يـقــف جــانـبــا ،ومــن
ي ـن ـت ـقــده ،ع ـلــى ض ــوء ت ـجــاربــه امل ــرة.
ه ــذه ال ـه ــواج ــس م ــازم ــة لـلـطــوائــف،
فالطوائف ال تتشكل إال من الهواجس
حيال سلطة خارجية بالنسبة إليها،
وه ــي تنتج الـهــواجــس بــن بعضها
الـبـعــض :س ــواء تـلــك ال ـطــوائــف التي
َ
تـشـعــر بـقــوة فــي ظ ــرف مــن الـظــروف
ُ
ّ
وتشعر باقي الطوائف بقوتها فتولد
قلقًا لديها ولكنها تصبح معرضة
لتهديدات الخارج أو إغراءاته ،أم تلك
الطوائف التي تشعر بضعف فتذهب
لتستعير قــوة أو حماية من الداخل
أو مــن ال ـخ ــارج .وه ــذا لـيــس عــارضــا
ولـيــس خــاصــا بـهــؤالء أو أول ـئــك ،بل
ه ــو ت ــرج ـم ــة ل ـع ــاق ــات ال ـس ـل ـطــة فــي
املجتمع ،في لبنان وفــي كل املنطقة
(س ـ ــوري ـ ــا وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق) وه ـ ــو مـ ــا بـنــى
املشروع اإلمبريالي ،من االستعمار
إلى الصهيونية ،فعله على أساسه.
حــول مــا ُيسمى «قـيــادة ال ـحــراك» ،ال
َ
أيادي كثيرة تتدخل
يخفى علينا أن
فــي مشهد ال ـش ــارع ،مـبــاشــرة أو من
خــال وكــاء محليني ،عبر التوجيه
والـ ـتـ ـم ــوي ــل واألخـ ـ ـط ـ ــر عـ ـب ــر بـعــض
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،ال س ـي ـمــا املــرئ ـيــة

ـوز»
م ـن ـهــا ،م ــن خـ ــال ص ـنــاعــة «رمـ ـ ـ ٍ
وت ـك ــري ـس ـه ــا ك ـع ـن ــاوي ــن «لـ ـلـ ـث ــورة»،
ً
وهــذا مسار بــدأ خجوال في انطالق
االنـتـفــاضــة ،وكـبــر ويكبر يــومــا بعد
يـ ـ ــوم ،واأله ـ ـ ـ ــداف م ـن ــه ت ـ ـتـ ــراوح بــن
ت ـص ـف ـيــة حـ ـس ــاب ــات داخـ ـلـ ـي ــة ضـمــن
ّ
التبرؤ
أطــراف السلطة الساعية إلى
مـ ــن املـ ــاضـ ــي والـ ـتـ ـم ــوض ــع ملـ ــا بـعــد
األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وتـ ـع ــزي ــز حـ ـظ ــوظ أطـ ـ ــراف
رأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ـسـ ـع ــى إلـ ــى
االس ـت ـفــادة مــن اإلفـ ــاس لتستحوذ
عـلــى م ــا يـتـبـقــى م ــن م ـق ــدرات الـبـلــد،
واستهداف املقاومة بما هي مقاومة
فــي وجــه الـعــدو اإلسرائيلي ،وليس
ب ـمــا ه ــي ح ــزب شـيـعــي ف ــي تــركـيـبــة
طائفية.
املقوالت الرومانسية ،سواء الساذجة
أم الخبيثة ،ح ــول «ق ـيــادة ال ـثــوررة»
ت ــؤول إلــى تفتيت الضغط الشعبي
ع ـبــر تـظـهـيــر وجـ ــوه رم ــزي ــة لتغذية
الـنــزاعــات ضمنه وبـعـثــرة مقاصده،
مطالب جزئية أو شعارات
عبر طرح ّ
شعبية محقة لكنها ال تصيب واقع
ما نشهد وأسبابه.
ال ـح ــراك الـشـعـبــي هــو ظ ــاه ــرة رفــض
س ـ ـقـ ــاط ل ـشــرع ـيــة ن ـظ ــام سـلـطــوي
وإ ّ
ت ـعــثــر وتـعـطـلــت أدواتـ ـ ــه اإلج ــرائ ـي ــة.
املسؤولية تجاهه تكمن في وضوح
ال ـ ـطـ ــرح ال ـس ـي ــاس ــي ل ـن ـظ ــام م ـغــاي ــر،
انطالقًا من املعرفة والـجــرأة وحرية
ال ـق ــرار ،وه ــذا مــا ن ـحــرص عـلـيــه ومــا
نطرحه اليوم.
أمــا حــول االنتقال وكيفية حصوله،

ً
نقول أوال إن االنتقال يجب أن يكون
سلميًا ،ألننا نعرف ما في هذا البلد
وحوله .ماذا يعني هذا القول؟
يـعـنــي أن سـلـطــة األم ــر ال ــواق ــع الـتــي
ّ
تـعــطـلــت إج ــرائ ـي ــا م ــا زالـ ــت ُمـمـسـكــة
بأجزاء كبيرة من مجتمعنا .الضغط
عليها يجب أن يستمر ،وهو مستمر
ب ـح ـكــم ت ــدح ــرج اإلف ـ ـ ـ ــاس ،ال ـض ـغــط
ب ــال ـح ـش ــر وب ــال ـت ـظ ــاه ــر وال ــوق ــائ ــع،
إنما الضغط أيضًا بوضوح الطرح
ّ
السياسي البديل ،يضع كل واحد من
قياداتها ،خمسة أو ستة أو سبعة،
أمام مسؤولياته التاريخية ،ويرسم
أمامهم خيارًا بني اثنني ،بعدما يزول
خيارهم األفضل الواهم ،أي استبقاء
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـ ــذي ألـ ـ ـف ـ ــوه :إمـ ـ ــا ال ـع ـنــف
والضياع وإما التفاوض على انتقال
سلمي للسلطة إلى مرحلة انتقالية
وف ــق صـيـغــة سـيــاسـيــة م ـح ــددة هي
التي نطرحها في هذه الوثيقة.
ّ
نعرف كلنا أوضاع بعضنا البعض،
نحن جميعًا أوالد هذا البلد ،نعرف
مسؤوليتنا ونتحملها ،نقبل بإدارة
اإلرث اللعني ،نريد االنتقال السلمي،
أي التفاوض ،إنما على شــروط هذا
االنتقال ،نحدد خياراتنا األساسية
ونـبـنـيـهــا عـلــى ال ـحــاجــات الــواقـعـيــة
ال ـت ــي ال تـلـتـبــس ح ـيــال ـهــا األس ـب ــاب
والـ ـنـ ـت ــائ ــج ،وإن لـ ــم تـ ـك ــن م ـطــاب ـقــة
للصور املألوفة لنظام السلطة منذ
عـ ـق ــود ،ول ـك ــن م ـس ــؤول ـي ــة ك ــل واح ــد
ّ
تتظهر
منهم كبيرة جدًا اليوم ،وهي
بـســرعــة مــع سـقــوط مــواقــف اإلن ـكــار.

ّ
ال ـس ـب ــاق الـ ـي ــوم ب ــن ت ـيــق ـن ـهــم ل ـهــذه
امل ـس ــؤول ـي ــة وبـ ــن ت ــده ــور ال ــوق ــائ ــع
املالية واالجتماعية واألمنية.
ول ـكــون ح ــزب ال ـلــه هــو ال ـقــوة األكـبــر
اليوم ،ولكونه مستهدفًا ،نقول إننا
نختلف مع حزب الله ،بما هو حزب
فــاعــل م ـشــارك فــي الـسـلـطــة ،اختالفًا
ج ـ ــذري ـ ــا ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ونـ ـ ـ ــرى أن ـ ـ ــه ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،إذ
يـتـصــدى بـكــل رص ـي ــده ،وه ــو كبير،
لحماية النظام السياسي املتهاوي،
إن ـم ــا ي ــواج ــه وي ـم ـن ــع ف ــرص ــة إن ـق ــاذ
ج ــدي ــة لـلـمـجـتـمــع .ف ـهــو األق ـ ــوى بني
حـ ـلـ ـف ــائ ــه ،مـ ـن ــه يـ ـسـ ـتـ ـم ــدون قــوت ـهــم
االن ـت ـخــاب ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،وإن كــان
صوتهم أعلى مــن صــوتــه ،ونختلف
جذريًا مع هؤالء الحلفاء كحركة أمل
والـتـيــار الوطني الـحــر .كما نختلف
جذريًا أيضًا مع القوى التي تحاول
م ـصــادرة ال ـشــارع بـعــد أن قـفــزت من
ال ـح ـكــومــة بــاالس ـت ـقــالــة ،ولـكـنـهــا ما
زال ــت فــي صـلــب السلطة السياسية
من خالل موقعها الطائفي كالقوات
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب الـ ـتـ ـق ــدم ــي
االشتراكي وتيار املستقبل.
كل من يرى أن املسؤولية اليوم ّ
عامة،
وأن مآسينا ليست قدرًا ،وأن املبادرة
واجـ ـب ــة ،ن ـحــن م ـس ـت ـعــدون لـلـنـقــاش
م ـع ــه فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ال ـس ـيــاســي
وح ــول ــه ،وهـ ــذه م ـســؤول ـيــة األحـ ــزاب
والشخصيات والـقــوى التي تــرى أن
مستقبل هذا املجتمع ّ
مهدد ،ولكننا
قادرون على املبادرة.

اصطناعية وال بعمليات تــزويــر لنشر
م ــوازن ــة م ــن دون ع ـجــز ،ف ــي ح ــن يـعـ ّـم
الـخــراب اإلدارات واملــؤسـســات واألســر.
نريد أن نعرف الذهب أين صار؟ كم منه
ٌ
متاح فعليًا؟
بموازاة هذه الجردة للموجودات املتاحة
فعليًا ،يـتـ ّ
ـوجــه ع ــدد مــن الـسـفــراء فــوق
العادة ،املوثوقني إلى أبعد حد ،للتفاوض
مع الدول ،القريبة والبعيدة ،واملؤسسات
الدولية ،التي لها اهتمام بلبنان ،يعني،
من دون سذاجة ،التي لها مصالح فيه.
تـفــاوض اقـتـصــادي ومــالــي إنـمــا أيضًا
وح ـك ـم ــا ت ـ ـفـ ــاوض سـ ـي ــاس ــي ،ل ـن ـعــرف
بشكل محدد ما هو مقبول منا ُومتاح
م ــن الـ ـخ ــارج مــال ـيــا وعـيـنـيــا وت ـجــاريــا،
ووفق أية شروط.
خــال هــذه الـفـتــرة ،تكون الحكومة ّ من
خالل صالحياتها التشريعية قد علقت
ّ
مفاعيل كل العقود املالية.
نأمل أن تــؤول هــذه الـجــردة إلــى نتيجة
ً
تفسح للحكومة مجاال مريحًا للحركة،
وإن كـنــا لــن نتفاجأ إذا أت ــت نتيجتها
غ ـيــر سـ ـ ـ ّـارة .مل ـ ــاذا؟ ألن امل ـك ــاب ــرة الـتــي
ط ــال ــت ل ـس ـن ــوات ع ــدي ــدة ،ت ـحــت شـعــار
شــراء الوقت ،قد زادت األعباء وراكمت
الخسائر .قبل ستة أشهر كان الوضع
أف ـض ــل م ــن الـ ـي ــوم ،ف ـك ـيــف م ـنــذ ثــاث
سنوات ،وهو اليوم أفضل مما سيكون
عليه بعد شهر.

المرحلة الثانية :ضبط مفاعيل
اإلفالس
ع ـلــى أسـ ــاس ن ـتــائــج ه ــذه الـ ـج ــردة يـتــمّ
االنتقال إلــى مرحلة ثانية ،ومدتها من
ثــاثــة إلــى ستة أشـهــر .خــالـهــا ،تتولى
أجهزة السلطة التنفيذية بصالحياتها
ّ
ّ
التطورات املالية
التشريعية مراقبة كل
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ي ــوم ــا ب ـيــوم
وس ــاع ــة ب ـس ــاع ــة ،ل ـتــواك ـب ـهــا ب ـمــروحــة
م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـف ــوري ــة ال ـت ــي ت ـت ـ ّ
ـدرج
مـضــامـيـنـهــا بـحـســب ه ــذه ال ـت ـط ــورات،
والتي ال يجوز إخضاعها لهدر الوقت
وللمناكفات في املجلس النيابي أو في
حكومة ألعضائها مرجعيات طائفية
منقسمة ومرتبكة.
ت ـ ـن ـ ــدرج اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ف ـ ــي مـ ـح ــوري ــن،
ي ـتــرج ـمــان م ـعــا م ـب ــدأ ال ـت ــوزي ــع ال ـع ــادل
للخسائر:
ً
ال ـع ــدال ــة االج ـت ـ ّمــاع ـيــة أوال .ن ـحــن أم ــام
خـســائــر متحققة ب ــات الـتـسـتــر عليها
وتعظيمها جريمة .ال بد من توزيعها،
وهــذا مــا يحصل حتمًا ،إنما توزيعها
ً
تــوزيـعــا ع ـ ــادال ،عـلــى عـكــس مــا يجري
حاليًا .حتى التوزيع العادل ليس شيئًا
حلوًا ،بل هو شيء مـ ّـر .التوزيع العادل
يعني أن كل الناس لن يتحملوا العبء
نـفـســه ،ه ـنــاك مــن يـسـتـطـيـعــون ّ
تحمل

أكـثــر ،هناك مــن يجب أن ُي ّ
حملوا أكثر
ألنهم تطاولوا على أموال الناس ،أي ما
ُيسمى املال العام ،وعلى البيئة الطبيعية
ال ـتــي أم ـع ـنــوا فـيـهــا تـسـلـيـعــا وتــدم ـي ـرًا.
إن ـمــا ه ـنــاك مــن ال يستطيعون ّ
تحمل
أيـ ــة خ ـســائــر أب ـ ـ ـدًا ،ال ب ــل ي ـجــب تــأمــن
حقوق لهم حتى لو زادت األعـبــاء على
آخرين .من هنا ســوف تعمد الحكومة
بصالحياتها التشريعية إل ـ ّـى إرس ــاء
التغطية الصحية الشاملة لكل املقيمني
ومجانية التعليم األساسي ،ليس فقط
لـتــأمــن تـمــاســك املـجـتـمــع بــل لتحصني
كرامة الناس فيه ،وتثبيت شرعية الدولة
والحاجة إليها.
الـ ـع ــدال ــة االق ـت ـص ــادي ــة ث ــان ـي ــا .ف ـتــوزيــع
الـخـســائــر ،الـظــاهــر منها وال ــذي مــا زال
م ـس ـت ـت ـرًا ،ي ـج ــب أن ي ـح ـمــي املـ ـق ــدرات
االجتماعية واالقتصادية ملا بعد األزمة.
ت ـقــوم ال ـح ـكــومــة ،بـمــراسـيــم اشـتــراعـيــة
وبـنـ ًـاء على مــا آلــت إليه الـجــردة داخليًا
وخــارجـيــا وبـمــا يحصل مــن تـطــورات،

ّ
بـ ــإعـ ــادة ه ـي ـك ـلــة كـ ــل الـ ـع ــاق ــات املــال ـيــة
واالقـتـصــاديــة فــي الـبـلــد ،ألن املـســألــة ال
تـتــوقــف عـلــى دي ــن ع ــام وودائـ ــع .الـنــاس
تــربـطـهــم ع ــاق ــات ت ـجــاريــة ف ــي الــداخــل
ومــع ال ـخــارج ،ال بــد مــن ترتيبها كــي ال
ُ
تفقد املواد واملوارد وتتدحرج النزاعات،

المكابرة التي طالت لسنوات
عديدة ،تحت شعار شراء الوقت،
قد زادت األعباء وراكمت الخسائر
وه ــم يــدف ـعــون ويـقـبـضــون اإلي ـج ــارات،
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــدون عـ ـل ــى األج ـ ـ ـ ـ ــور ،األمـ ـ ـ ــوال
ُ
امل ـتــوج ـبــة ال ـت ــي ل ــم ت ــدف ــع لـلـمــؤسـســات
ال ـ ـضـ ــام ـ ـنـ ــة مـ ـ ــن ضـ ـ ـم ـ ــان اجـ ـتـ ـم ــاع ــي
وغـ ـي ــره م ـن ــذ س ـن ــن ،ومـ ــا ب ـق ــي لــديـهــا
م ــن أم ـ ــوال م ـع ـ ّـرض لـخـســائــر ج ــارف ــة،
وكذلك املـ ّـدخــرات اإللزامية التي ُجمعت
بصناديق النقابات املهنية من معلمني

ومحامني وأطباء ومهندسني وغيرهم...
التقنيات عديدة وتتوقف حدتها على ما
تكشفه الجردة من وقائع وما تفسحه
من مجاالت .وهي تشمل تغيير اآلجال
وال ـش ــروط الـقــانــونـيــة وت ــرات ــب الـحـقــوق
وامل ـخــاطــر وم ـع ــدالت ال ـفــوائــد والـعــوائــد
وال ـق ـيــم ال ـن ـقــديــة وع ـم ــات االح ـت ـســاب.
ب ـعــض ه ــذه ال ـت ـعــديــات ي ـك ــون نـهــائـيــا
وبعضه مؤقتًا وبعضه مشروطًا.
ال يخفى على أحد ،مركزية دور اإلدارة،
ب ـم ـع ـنــاهــا ال ـ ــواس ـ ــع ،ف ــي ه ـ ــذه املــرح ـلــة
واملــراحــل القادمة ،ولذلك في بداية هذه
املرحلة تتم تعيينات إداري ــة وقضائية
وأمنية بمؤهالت قادرة على مواكبة هذا
املشروع السياسي في مفاصله كافة.

المرحلة الثالثة :تكوين مجتمع
متماسك واقتصاد ذي مناعة
وعالقات متوازنة مع الخارج
بـعــد اإلق ـ ــرار بــالــواقــع وم ـعــرف ـتــه ،وبـعــد

اإلفالس ومآالته التلقائية
ّ
طاملا حذرنا من أخذ البلد إلى اإلفالس.
اليوم أصبح اإلفالس أمرًا واقعًا .لكن ما
هــو اإلف ــاس فعليًا؟ أو بــدايــة مــا ليس
ه ــو؟ اإلفـ ــاس لـيــس نـهــايــة الــدن ـيــا ،بل
هو أزمــة أو مفصل من مفاصل تاريخ
امل ـج ـت ـم ـع ــات ،ت ـت ـغـ ّـيــر ح ـك ـمــا بنتيجة
كيفية إدارته .كيف يتجلى اإلفالس؟
ب ـب ـس ــاط ــة ش ـ ــدي ـ ــدة ،ي ـح ـص ــل ت ــده ــور
مـفــاجــئ فــي الـقـيـمــة الـفـعـلـيــة ملــداخـيــل
الناس ّ
وملدخراتهم ،القيمة الفعلية أي
ما يمكن شــراؤه بهذه املداخيل وهذه
املدخرات من السلع والخدمات ،بمعزل
عن تقلبات أسعار صرف النقد.
امل ــداخـ ـي ــل ت ـن ـخ ـفــض ب ـس ــرع ــة هــائ ـلــة
نـتـيـجــة اإلف ـ ـ ــاسّ ،إم ـ ــا ب ـس ـبــب إغ ــاق
ّ
املؤسسات أو تخفيض دوامات العمل
لتخفيض الرواتب ،من دون أن ننسى
ال ـع ـ ّـم ــال والـ ـع ــام ــات األج ــان ــب الــذيــن
بحثًا عــن عـمــل ،ولــم
هــاجــروا بــادهــم َ
يعوا لليوم أنه لم تبق دوالرات في هذا
ّ
ليحولوها إلى أسرهم .اإلفالس
البالد
ّ
يـصـيــب أي ـضــا امل ــدخ ــرات امل ــودع ــة في
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ،ف ـي ـع ـج ــز أصـ ـح ــابـ ـه ــا عــن
سحبها أو الحصول عليها .واإلفالس
يـطــال الـسـلــع واملـ ــواد األســاس ـيــة التي
ال ي ـع ــود املـ ـسـ ـت ــوردون ق ــادري ــن عـلــى
تسديد أثمانها للموردين في الخارج
ح ـتــى ل ــو كـ ــان امل ـس ـت ـه ـل ـكــون يـمـلـكــون
ً
دخــا أو حسابات فــي امل ـصــارف .وقد
ُ
ّ
بـ ـ ــدأت تـ ـش ــح أو ت ـف ـق ــد م ــن األس ـ ـ ــواق،
األساسية
وأخـطــرهــا امل ـعـ ّـدات الطبية
َ
الـتــي أعلنت املستشفيات أنــه لــم يبق
ّ
في مستودعاتها إل ما يكفي لشهرين،

وه ــو م ــا س ـي ـ ّ
ـؤدي وف ــق املـسـتـشـفـيــات
ّ
نفسها إلى زيادة عدد الوفيات بمعدل
ألفي وفاة سنويًا.
هذا هو اإلفالس وهذه تداعياته .نصل
إلى السؤال التالي :ماذا سيحصل إذا
بـقـيــت الـسـلـطــة ال ـفــاش ـلــة رازح ـ ــة على
كراسيها وعـلــى ال ـصــدور؟ عمليًا ،من
يستطيع الـهـجــرة س ــوف يـهــاجــر ،فال
يـبـقــى س ــوى م ــن ل ــم يـسـتـطــع للهجرة
ً
سـ ـبـ ـي ــا ،وهـ ـ ـ ــؤالء ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــم ف ـئــات
تـحـتــاج إل ــى الـتـقــديـمــات االجـتـمــاعـيــة
والــرعــايــة والـحـمــايــة .وسيبقى أيضًا
أصحاب الرساميل واملضاربون الذين
يـنـتـظــرون اإلفـ ــاس ب ــل يـتـلـ ّـهـفــون لــه،
كــي يبيع الـنــاس ممتلكاتهم بأبخس
األث ـ ـمـ ــان ب ـغ ـيــة ت ــأم ــن مـسـتـلــزمــاتـهــم
الـحـيــاتـيــة األس ــاس ـي ــة ،وت ـق ــوم الــدولــة
ّ
ومؤسساتها
أيـضــا ببيع ملمتلكاتها

ّ
ُاملنتجة ّ
لسد نفقاتها ،ونذكر هنا بما
ّ
ورد في ما سمي «الورقة اإلصالحية»
ع ــن ب ـي ــع املـ ـط ــار وامل ـ ــراف ـ ــئ وشـبـكـتــي
الخلوي وامليديل إيست وغيرها.
ه ـ ــذا ت ـح ــدي ـدًا م ــا يـ ـت ـ ّـم ال ـح ــدي ــث عـنــه
ّ
يــومـيــا :تجهيز ال ـبــاد ،الـتــي لـكــل منا
ف ـيــه ت ـج ــارب وذك ــري ــات ح ـل ــوة ومـ ـ ّـر ّة،
لـلـبـيــع بـ ــ«ف ــرق ع ـم ـلــة» .وهـ ــذا م ــا كــنــا
ّ
نتخوف منه منذ أربع سنوات عندما
أطلقنا حــركــة «مــواطـنــون ومــواطـنــات
في دولة».
هذا ما يحصل تمامًا ،لكن هل هو قدر
محتوم؟ كال .هناك بديل ،والبديل هو
ال ــدول ــة .ال ـيــوم مجتمعنا ،املــواط ـنــون
واملــواط ـنــات فـيــه ،بـحــاجــة وظـيـفـيــة ،ال
ع ـقــائــديــة وال أيــديــولــوج ـيــة ،إل ــى حـ ّـد
أدنــى مــن التماسك ،وإلــى أداة اسمها
الدولة.
)مروان طحطح(

ضبط تبعات اإلفــاس ،يجري االنتقال
ف ــورًا إل ــى املــرح ـلــة الـثــالـثــة ال ـتــي تـهــدف
إل ــى إع ـ ــادة ت ـكــويــن مـجـتـمــع مـتـمــاســك
حـ ــول دول ـ ــة ذات شــرع ـيــة ع ــوض ــا عن
ائتالف الطوائف القلقة ،واقتصاد ذي
مـنــاعــة عــوضــا عــن اقـتـصــاد الـشـحــادة
وال ـك ــذب .ألن افـتـقــاد تـمــاســك املجتمع
ومنعة االقتصاد منذ السبعينيات هو
بــالـتـحــديــد مــا آل ،بـعــد ال ـحــرب األهـلـيــة،
إلى إقامة السلطة الفاشلة التي تتهاوى
ال ـي ــوم ،وبـسـبــب فـشـلـهــا ،إل ــى اإلف ــاس
ال ــذي تـحـقــق مـنــذ نـهــايــة التسعينيات،
وال ـ ــذي ف ــرض واق ـع ــه ال ـي ــوم ،بـعــد طــول
مكابرة ،واإلفــاس هو الذي دفع الناس
إلى الشوارع.
أهم من خروج الناس من الشوارع ،ومن
إدارة اإلفالس ،التصدي ّ
ملسببات تعطل
أدوات َالدفاع عن املجتمع.
ه ـ ـ ــذه امل ـ ـه ـ ـمـ ــة ل ـي ـس ــت َمـ ـهـ ـم ــة ت ـق ـن ـيــن
وت ـك ـن ــوق ــراط ،س ــوف ي ـكــونــون بـمـثــابــة
ّأقنعة لسلطة األمر الواقع التي ّأدت إلى
كل الكوارث التي نشهدها .هي ترجمة
لقرار سياسي تاريخي ال بد أن يكون
ّ
محصنًا بشرعية صلبة عنوانها إقامة
دول ــة مــدنـيــة .أول دول ــة مــدنـيــة فــي هــذا
الشرق.
َ
املهمة تندرج تحت ثالثة عناوين:
من جهة أولــى ،تتولى الحكومة إرســاء
ن ـه ــائ ـي ــا ل ـش ــرع ـي ــة م ــدن ـي ــة لـ ـل ــدول ــة مــع
تعاملها الواقعي مع الطوائف بوصفها
كيانات مجتمعية هي جزء من واقعنا،
إنما من دون أن ّ
تمس بشرعية السلطة.
مــاذا نعني بذلك وكيف يتمايز كالمنا
عن الكالم الذي بات متكررًا حول الدولة
املدنية وتأليف لجان لتجاوز الطائفية
وتـ ــأويـ ــل ل ـن ـص ــوص مــرت ـب ـكــة م ــن هـنــا
وهناك؟
ّ
ً
 .1ت ـق ــوم ال ـح ـكــومــة أوال ب ـت ـع ــداد لـكــل
ّ
املـقـيـمــن لـنـعــرف مــن هــم ســكــان البلد
الفعليون ،مهنهم وعملهم وأين يقيمون،
ويستكمل التعداد بــاإلجــراءات الالزمة
ليشمل اللبنانيني املهاجرين ،كي يصبح
ً ً
التمثيل السياسي متصال فعال بأماكن
إقــامــة الـنــاس ولـيــس بــالــروابــط العائلية
والـطــائـفـيــة ،وكــي تـطــال الـتـقــديـمــات من
صنف التغطية الصحية املقيمني فعليًا،
التكليف الـضــريـبــي جميع
وك ــي يـطــال
ّ
املـقـيـمــن ع ـلــى ك ــل م ــا يـحـ ّـصـلــونــه من
مداخيل سواء في لبنان أم خارجه.
 .2يلي ذلك ،بمرسوم اشتراعي ،إصدار
نظام ّ
موحد لألحوال الشخصية .عملية
ّ
التعداد لــن تصنف أح ـدًا ضمن طائفة،
إن ـمــا ،بحكم الـحــريــة املطلقة لالعتقاد،
لكل من بلغ السن القانونية ،من بعد هذا
التعداد ،أن يختار بني أن يكون مواطنًا
بــاملـبــاشــر أو عـبــر الــوســاطــة الـطــائـفـيــة،
فيعلن طـلـبــه االن ـت ـمــاء إل ــى إحــدى

