لبنان :من أين؟
رائـد شـرف الديـن
الحركة الثقافية  -انطلياس
دير مار الياس

 18شباط  | 0202انطلياس ،بيروت
(كما أُعدّت لإللقاء)
*الرتجمة إىل اإلنكليزية تحت عنوان”Lebanon Where to start?" :

من أين نبدأ بناء لبنان الجديد؟ وأعتقد أن التساؤل "إىل أين" مل ي ُعد مجديًا ألن اللبنانيني،
بأكرثيتهم الساحقة ،متفقون عىل أنهم يريدون الذهاب إىل لبنان حكم القانون والعدالة وتكافؤ
الفرص ،لبنان الح ّريات وجرس الحضارات.
والسؤال اإلشكالية هو كيف نصل إىل هذا اللبنان املرتجى ونحن يف املئوية األوىل لتأسيس
لبنان -الرسالة؟ يبدو وكأننا ما نزال يف مرحلة املراهقة التأسيسية ،وأننا ما نزال نُخفق يف تثبيت
جدارتنا يف االستقالل ويف االنتامء .إذ بعد قرون من الحكم العثامين ،دخلنا مرحلة االنتداب
الفرنيس .ما هي إالّ سنوات ودخلنا يف دائرة التأثري الفلسطيني تاله االحتالل اإلرسائييل ألجزاء
واسعة من البلد .وتداخل ذلك مع الوجود السوري الذي ما إن انتهى بشكله العسكري حتى تشلّع
البلد يف د ّوامة األقطاب اإلقليميني والدوليني ،وما يزال.
ميكن الجزم بأن اللبنانيني ،مقيمني ومغرتبني ،لديهم صورة ذهنية عن الذات الوطنية عىل
التواقني إىل تظهريه و"تسويقه"
خلفيّة التعلّق بلبنان  -بلد املنشأ ،واملحمول يف أفئدة أبنائه
ّ
بأبهى صورة .هناك إحساس عام بأهمية بقاء لبنان كمجتمع ورسالة وفكرة ،إالّ أنّه إحساس غري
متبلور يف مرشوع متوافق عليه جامهريياً .أي أن الصورة غري مطابقة لألصل أو هي تشبهه من
هذه الزاوية أو تلك .املهم أن نحدد جوهر األصل ومالمحه الرئيسية.
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ما هو األصل؟ مل نتفق بعد عىل تحديد واضح ملاهية لبنان ووظيفته .واالدعاء بغري ذلك لن
يلغي تفاصيل االختالف بل يرتقي بها إىل درجة الخالف الوجودي .لعل التوافق عىل تفاصيل
املايض أش ّد صعوبة من التوافق عىل ماهية الحارض وعىل الرؤية الجامعة للمستقبل .ولعل
االستغراق يف التفاصيل يحجب الكل ّيات الجامعة التي يسهل عىل اآلخرين (غري اللبنانيني) أن
يحيطوا بها ،ويتوسلوننا تلمسها والتمسك بها.
ولبنان الحقيقي هو  -عىل األرجح  -لبنان الكوين ،فاملؤكد أنه قلّام وجد بلد آخر تفوق نسبة
املهاجرين منه الباقني فيه ،يف حني أن مكوناته البرشية بتضميناتها العقائدية والفكرية
واإلنسانية تجعل منه نافذة أمل تتطلّع من خاللها البرشية إىل الخالص.
ما السبيل إىل التزام األفراد بقضايا املجتمع الكربى والتوافق عىل الهوية والدور(وطنية)؟ وكيف
يضمن املجتمع حقوق األفراد (مواطنية)؟ وحسب املنطق ،فإن املواطنية تبني وطنيّة ،بينام
العكس ليس صحيحاً .وهل أنتج التزام الشعوب العربية بقضية العرب الكربى مواطنني مك ّرمني
وكرميني؟
لبنان القابل للبقاء هو لبنان املواطنني ،أي لبنان الحقوق .والحقوق املراد تظهريها وإقرارها
متتد يف املكان لتطال اإلنسان مبعزل عن عقيدته وجنسه وجنسيته ومكان إقامته ،ومتتد يف
الزمان أيضا ً لتطال اإلبن والحفيد عرب صيانة البيئة واملوارد الطبيعية وتطويرهام مبا يحفظ
حقوق األجيال القادمة.
لبنان  0202يف خطر شديد .هكذا يقول الغاضبون يف الشارع .هذا هو لسان حال املعتكفني يف
بيوتهم .هذا ما تؤكده وكاالت التصنيف وتقارير الجهات الدولية .هذا ما ننطق به جمي ًعا يف قلقنا
ووجومنا وارتباكنا .وألن النزف شديد ،يستحسن أن نتغاىض عن بعض األمراض املزمنة ونركّز عىل
املؤرشات الحيوية للكيان اللبناين.
بعرب املايض السترشاف
لن أعود إىل التاريخ  -يف هذه املداخلة -إالّ مبقدار حاجتي إىل االستنارة ر
املستقبل .ما تقدم مج ّرد ملحة رسيعة ،لكنها كافية ألن نتأمل سويًا ونتواضع قليال يف توصيف
رمبا ساعدنا ذلك يف التشخيص األمني ملا نحن
تاريخنا وتحديد القيم التي تأسس عليها لبنانّ .
عليه اآلن :تحديد املفاسد التي تنخر هيكلية الوطن ،ومتنع جريان املستقبل يف رشايينه .أي
مناطق التكلّس التي تعيق االنطالق.
تشخيصا موج ًزا للتح ّديات الراهنة ،أبرز الخطط املتداولة للمعالجة مبا فيها البيان
تعرض الورقة
ً
الوزاري األخري ،ثم رؤيتنا للتغيري االجتامعي العميق من أربعة مداخل/محاور متكاملة هي:
العمل ،النزاهة ،ترميم الذاكرة ،وإدارة التن ّوع.
تعرب عن رؤية ليس إالّ .وأس ّجل االعرتاف بأن الوقت ضاغط واألزمات داهمة
أكرر بأن الورقة ّ
وألفت بداي ًة إىل أمرين :األول هو إدرايك بأن الكثريين يرتقبون إجابات عن
والحاجات ال تنتظر.
ُ
الكهرباء  ،02/02عن أزمة املحروقات ،الدواء ،مدخرات املودعني ،سعر الرصف ،إلخ .وهذه أمور
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ملحة وتحتاج لحلول فوريّة .لكنّها ليست موضوعي هنا ،فقط ألنني أعتربها عوارض أو نتائج
لخلل أعمق .وهو الخلل الذي أعاق لبنان منذ تأسيسه ،وما يزال .وإذا كان املريض بحاجة
أوّل قبل الرشوع يف معالجة املرض العضال ،فلست أ ّدعي امتاليك لجعبة اإلسعاف،
إلسعاف ّ
بل أرى أن هذه امله ّمة تقع عىل عاتق أصحاب القرار وتحتاج إىل ورش عمل طارئة تضم الخرباء
واملسؤولني.
واألمر الثاين أن الورقة مبجملها تعكس رأي مواطن لبناين معنّي بشؤون بلده .أي أنني لست يف
وارد عرض لسياسات حاكمية مرصف لبنان أو مناقشة تبعاتها رغم أنني شغلت منصب النائب
األول للحاكم لسنوات عرش انتهت قبل حواّل أحد عرش أشهرا ً .واألفكار التالية هي وجهة نظر
شخصية يف األزمة الوطنية بكل تشعباتها ،ومن ضمنها الجوانب املالية واالقتصادية.
التحدّ يات الراهنة
يواجه لبنان يف األعوام األخرية معضلتني؛ األوىل مالية ترتبط بارتفاع الدين العام إىل أكرث من
 58مليار دوالر يف آخر أرقام  .0202بهذا تصل نسبته إىل ما يتجاوز نسبته  %088من حجم الناتج
املحيل للبالد .والثانية اقتصادية تتمثل يف ضعف النمو االقتصادي؛ ففرص العمل نادرة ،والبنى
التحتية مرت ّدية ،وواردات الدولة من العملة الصعبة تكاد تختفي ،فضالً عن أن الحرب يف سوريا
عقّدت األمور بشكل أكرب .واملعضلتان م ًعا تعنيان أن الدين يفوق حجم االقتصاد؛ ما يجعل
حكومات البالد تواصل االستدانة ومراكمة الديون دون سداد .بينام يتفاقم العجز يف امليزان
التجاري ،حيث تزيد قيمة واردات البالد ( 02مليار دوالر) بكثري عن صادراته التي بالكاد بلغت
قيمتها يف العام املايض نحو  0.8مليار دوالر.0
مل يتجاوز منو إجامّل الناتج املحيل يف لبنان ،بحسب البنك الدوّل %2.0 ،يف عام ،0205
وارتفع معدل التضخم يف العام نفسه ليبلغ يف املتوسط  .%1.0وارتفع يف نفس العام عجز
الحساب الجاري إىل أكرث من  0%08من إجامّل الناتج املحيل بسبب اقرتان النمو املنخفض
للصادرات مع ارتفاع واردات املحروقات ،بينام حافظت تحويالت العاملني يف الخارج عىل
مع ّدل سنوي مقداره  3.7مليارات دوالر.
بنتيجة التطورات األخرية ،فإن النمو االقتصادي الحقيقي أصبح سلبيًّا .وهنا تكمن مكامن الخلل
الحقيقي وهو يف حجم االقتصاد الصغري ،ويف معدالت النمو االقتصادي املنخفضة أو السلبية،
األمر الذي ينعكس سل ًبا عىل حياة الناس وحاجاتهم اليومية ومستوى معيشتهم حيث تزداد
معدالت البطالة ،وترتاجع االستثامرات ،وتزداد الحاجة إىل االسترياد ،ويزداد الطلب عىل الدوالر.

1
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مع ّدل البطالة هو اآلخر تضاعف يف السنوات املاضية ،ليصل إىل أكرث من  %72يف العام ،0202
بعد أن كان  %02يف العام  ،0202وفق بيانات صندوق النقد الدوّل.7
فضالً عن هذا ،فإن نسبة الفقر يف لبنان – أصبحت حاليًا تطال نحو  %82من السكان .2كام
ات ّسعت رقعة عدم املساواة يف الدخل بني اللبنانيني؛ إذ يعادل مدخول  %2.0من اللبنانيني
مدخول نصف سكان البالد مجتمعني ،بحسب أرقام نرشتها وكالة "رويرتز" نهاية عام .0205
يعتمد االقتصاد اللبناين بشكل كبري عىل االستهالك ،إذ بلغ متوسط االستهالك الخاص  %55.2من
الناتج املحيل خالل الفرتة  .0201 - 0222كام س َّجل ميزان املدفوعات عجوزات متتالية ،ومل تعد
الدوالرات التي يحصل عليها لبنان كافية لتسديد ما يتوجب عليه للخارج ،وبلغت العجوزات
متواصال لصايف األصول األجنبية يف
ً
الرتاكمية حتى اآلن  05مليار دوالر ،وهذا يعني استنزافًا
عام سبق ،فقد تدهورت يف اآلونة األخرية بيئة األعامل بشكل عام مع تراجع لبنان
ً
لبنان.
وفضال َّ
8
من حيث البنية التحتية؛ التي يعترب تصنيفها دون املستوى وتبلغ املرتبة  007بني  073دولة  ،يف
حني يحتل لبنان املرتبة  027بني  022دولة من حيث مامرسة أنشطة األعامل.1
الواقع املايل املأزوم
نتيجة ما ذكُر عن التدهور اإلقتصادي ،تدهور وضع املالية العامة تدهو ًرا حا ًّدا عام  ،0205إذ
تجاوز ال َّدين العام  58مليار دوالر .وتُق َّدر كلفة خدمة هذا الدين بحواّل  5آالف مليار لرية لبنانية
أي حواّل  8.82مليارات دوالر ،كام جاء يف قانون موازنة العام  ،0202وهو يستنزف حواّل %22.0
من اإليرادات العامة .إن ارتفاع الدين العام والعجز املاّل ونسبتهام إىل الناتج املحيل ت ُعترب من
أخطر ما تعانيه املالية العامة يف لبنان ،مع ما يستتبعه ذلك من تداعيات اجتامعية ومعيشية
خطرية ت ُرهق املواطن اللبناين بالرضائب والرسوم املرتفعة وسياسة التقشف كام هو مطروح
حاليًّا.
يف املقابل شكلت سياسة تثبيت سعر الرصف عبئاً مستمرا ً عىل املرصف املركزي ،الذي أصبح
مسؤوالً عن تعويض فارق السعر بني الدوالر واللرية ،كام أجرب املرصف املركزي عىل إنفاق
العملة الصعبة ،والسامح لنسب فائدة مرتفعة عىل اللرية اللبنانية لتشجيع املواطنني عىل إيداع
مدخراتهم يف املصارف.
فضالً عن ذلك ،بدالً من اتجاه املصارف لالستثامرات ومتويل املرشوعات التنموية ،فضلت
االستفادة من نسب الفائدة املرتفعة لدى املرصف املركزي وسندات الخزينة الصادرة عن الدولة
اللبنانية باللرية اللبنانية واليوروبوندز ،ما قلل من فرص النمو.
3
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كذلك جاءت التصنيفات االئتامنية املتدن ّية من وكاالت التصنيف الدولية لتزيد الطني بلّة عىل
املالية العامة وعىل سعر رصف اللرية .فالتصنيف املنخفض يعني تدين الثقة بسندات الخزينة
اللبنانية ،وبقدرة الدولة عىل سداد مستحقاتها املالية ،ما يسبّب ارتفاعاً يف عالوات املخاطر
ويُحدث مزي ًدا من ارتفاع الفوائد وبالتاّل ارتفاع كلفة الدين العام ،وأيضً ا مزي ًدا من الضغط عىل
اللرية اللبنانية.
م
ويف معرض التصنيفات ،كان لبنان يف املرتبة  17عامل ًيا يف العام  0221يف مستوى الفساد ،ث ّ
تراجع يف  0223ليصبح يف املرتبة  22من بني  052دولة ،وحل مؤخ ًرا يف املرتبة  075يف تقرير
"مدركات الفساد" ملنظمة الشفافية العاملية لعام  ،0205والذي يرصد درجة انتشار الفساد يف
القطاع العام .أليس مخزيًا أن ننزلق بهذا الشكل املريع؟ مع التذكري بأن الفرتة املعنيّة هي
كل القوى العسكرية األجنبية.
الفرتة التي حكمنا فيها أنفسنا بعد أن انكفأت عن جغرافيتنا ّ
باملجمل ،نعاين من أزمات اقتصادية ومالية وسياسية خطرية .يتداخل مع هذه األزمات محيط
مشتعل بالحروب والنزوح والعقوبات  -األمر الذي يجعل الكيان اللبناين أكرث هشاشة .وال ب ّد من
اإلشارة إىل خطأ االعتقاد بأن األزمة االقتصادية يف لبنان هي وليدة أسباب آنية ومرحلية.
فاالنكامش االقتصادي وارتفاع ال َّدين العام والعجز املاّل هو نتاج تراكامت لنظام سيايس مبني
عىل التناقضات والرصاعات ،ولنهج اقتصادي ريعي غري منتج عمره من عمر لبنان .وقد أسهمت
األزمة السورية يف كشف هشاشة واهرتاء الوضع الداخيل اللبناين بفُسيفسائه الطائفية
واملذهبية ،وأظهرت فشل النموذج االقتصادي اللبناين يف مواجهة التحديات ،بل ويف الوقاية
من األزمات.
مبادرات ومقاربات رسمية
أ -خطة ماكنزي اإلقتصادية للنهوض
كلَّفت الحكومة اللبنانية الرشكة العاملية "ماكينزي" بإعداد خطة اقتصادية .وقد أصدرت الرشكة
وثيقة "الخطة االقتصادية للنهوض" التي تركز عىل تنمية وتطوير ستة قطاعات أساسية :الصناعة،
والزراعة ،والسياحة ،والقطاع املاّل ،واقتصاد املعرفة ،وقطاع االنتشار.
تكمن أهمية هذه الخطة يف كونها تالمس خصائص املجتمع اللبناين وموارده الذاتية .ونعتقد أن
تطبيقها ميكن أن يحدث األثر املطلوب يف بنية االقتصاد اللبناين ،وإعادة هيكلته تب ًعا للمقومات
يحصنه يف مواجهة األزمات.
مام
ّ
الذاتية ّ
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ب -ورقة بعبدا االقتصادية
دعت الخطة االقتصادية اإلصالحية املعنونة "ورقة بعبدا االقتصادية" إىل رضورة االنتقال من
االقتصاد الريعي إىل االقتصاد اإلنتاجي ،وتضمنت سياسات مالية واقتصادية واجتامعية،
وإجراءات ملعالجة الخلل يف الحساب الجاري الخارجي وبالتاّل يف ميزان املدفوعات ،والخطة
شاملة وتهدف ملعالجة جميع األزمات ،عىل األقل كام تقدم نفسها.
دعت الخطة إىل التنسيق بني السياسات االقتصادية واملالية والنقدية ملا فيه مصلحة االقتصاد
بشكل عام ودعم اإلنتاج بشكل خاص ،وأق َّرت باالنعكاس السلبي الرتفاع سعر الفائدة عىل خدمة
ال َّدين العام وعىل االقتصاد واالستثامر ،وتحولت املقاربة يف سعر الرصف إىل "حامية اللرية
باإلنتاج ال بال َّدين" .ولحظت الخطة إجراءات وأهدافًا تدخل يف التنمية البرشية والتنمية
االقتصادية املستدامة ،حيث تسعى إىل بناء "منوذج اقتصادي مؤنسن" ،مع الحرص عىل حامية
البيئة وتكريس احرتامها عرب فرض رضائب أرباح مرتفعة عىل االمتيازات واألنشطة املرضة
بالبيئة ،واقرتاح خطة مستدامة إلدارة النفايات الصلبة ،وزيادة الرسوم عىل السجائر ،وإعادة
النظر بتخمني األمالك العمومية البحرية وتحصيل أموالها وإخضاعها للرضيبة عىل األمالك
املبنية.
وبالرغم من إيجابيات هذه الخطة واعرتاف السلطة السياسية ألول مرة يف التاريخ اللبناين بفشل
النموذج االقتصادي الريعي املعتمد ،إال أن العربة األوىل واألخرية تبقى بالتنفيذ .إضافة إىل
ذلك ،تتضمن هذه الخطة فرض رضائب ورسوم جديدة تتحمل عبئها الطبقة الفقرية بالدرجة
األوىل ،وبعضها يُحبط االستثامرات وبالتاّل يؤثر سلبًا عىل النمو االقتصادي.
جـ  -مؤمتر سيدر
قدمت الحكومة قبيل انتخابات سنة  0205يف مؤمتر سيدر خطة اقتصادية تسمى "الربنامج
االستثامري الوطني للبنية التحتية" ،تضمنت مشاريع يف مثانية قطاعات ،وهي :النقل ،والري
واملياه ،والرصف الصحي ،والكهرباء ،واالتصاالت ،والنفايات الصلبة ،والرتاث الثقايف ،واملناطق
الصناعية .وقد قام مؤمتر سيدر عىل الركائز التالية:
ً
أوال :برنامج إنفاق استثامري يف البنى التحتية؛
ثان ًيا :إصالح ماّل؛
ثالثًا :إصالحات هيكلية لتحديث اإلدارة ومكافحة الفساد وتحديث الترشيعات ،وإصالحات
قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من االستثامرات القطاعية؛
راب ًعا :اسرتاتيجية لتطوير القطاعات اإلنتاجية وزيادة حجم الصادرات.
تبلغ قيمة الربنامج اإلجاملية نحو  07مليار دوالر ،ينفذ عىل ثالث دورات متتد الواحدة عىل أربع
سنوات .الدورة األوىل قيمتها حواّل  00مليا ًرا ،والثانية  1.8مليارات ،والثالثة  8.8مليار دوالر.
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إن تنفيذ مقررات وإصالحات مؤمتر سيدر سيكون له األثر اإليجايب عىل النهوض باالقتصاد
اللبناين وتحفيز النمو عرب توفري البيئة املناسبة لالستثامرات ويزيد من التنافسية االقتصادية،
ويساهم يف تأمني فرص عمل ،وبالتاّل التخفيف من حدة الفقر وتحسني مستوى املعيشة .وهو
يعكس حالة التضامن الدوّل مع لبنان.
لقد هدفت خطة االستثامر الرأسامّل مبؤمتر "سيدر" إىل االستثامر يف البنية التحتية العامة
املرت ّدية يف لبنان من أجل استحداث آالف فرص العمل وتحقيق مكاسب أخرى عىل صعيد
لكن اإلصالحات الهيكلية تبقى رضورية .فإذا أراد لبنان الخروج من د ّوامة الدين والنظام
الكفاءةّ .
الطائفي واعتامد مسار للنم ّو املستدام ،ال مف ّر من تعديل سياسته الرضيبية ،وإعادة
السيايس
ّ
هيكلة القطاع العام ألنه ضعيف الكفاءة ويستنزف املوارد العامة ويعيق االستثامرات الرضورية،
م وخفض النفقات ال يعني بالرضورة
ويعجز عن تقديم الخدمات األساسية .وإصالح القطاع العا ّ
يب
اتخاذ تدابري تقشفية ميكن أن ترت ّد سل ًبا عىل أمن البلد واقتصاده ،بل عرب وضع تص ّور إيجا ّ
ملستقبل لبنان وخطة أوسع إلعادة هيكلة االقتصاد وضامن استدامته.
عالوة عىل انعكاس التقشف عىل األمن االجتامعي واالقتصاد ،تشمل املضاعفات السلبية تكريس
حالة من التبعية بني املمول واملقرتض التي يفرزها هذا النوع من املؤمترات والقروض الناتجة
تكريسا للنزوح السوري يف لبنان
عنه .واألخطر من ذلك كله الخوف من أن يكون هذا الربنامج
ً
كحالة أصيلة ،إذ أنّه تتم اإلشارة إىل هذا اللجوء مرارا يف معرض رسد املوجبات والظروف .وهو
خوف مضاف عىل األزمة األم املتمثلة يف اللجوء الفلسطيني الذي مىض عليه سبعون عا ًما
ون ّيف ،والذي جاءت صفقة القرن ،أو وصمة القرن ،مبثابة املسامر األخري يف نعش القضية
الفلسطينية ،ويف تأبيد اللجوء وتوطني الالجئني حيث هم.
البيان الوزاري الحايل
يعكس البيان الوزاري األخري يف مندرجاته عمق الكارثة االقتصادية واملالية واالجتامعية .وهو
يتط ّرق إىل معظم جوانب األزمة ويحاول التوفيق بني مطرقة الخارج (يف السياسة والعقوبات
واستحقاقات الدين واإلصالحات) وسندان التململ يف الداخل (البطالة والفقر واملطالب
االجتامعية التي يجهر بها الحراك يف الشارع كام يكظمها املواطن الخائف عىل أبنائه ومعيشته
وشيخوخته).
علمي يف تحديد األولويات ،والتزم مبهل زمنيّة محددة لتحقيق
حاول البيان الوزاري اتباع منهج
ّ
ما يعد به .ويتض ّمن يف مطلعه قضية اإلصالح القضايئ واستقاللية القضاء .ومن ذلك نفهم أن
الحكومة مدركة بأن املفتاح إىل مكافحة الهدر والفساد هو استقاللية القضاء وفعاليته ،ال سيّام
وأن البند التاّل يف اإلصالحات بحسب البيان هو مكافحة الفساد .وقد تم تفنيد هذا األخري يف
بنود خمسة هي :إقرار االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،حث النيابات العامة عىل تحريك
امللفات ذات العالقة ،متابعة التحويالت املالية التي جرت بعد  03ترشين األول ،تعزيز دور
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ديوان املحاسبة وهيئة التفتيش القضايئ ،وإنجاز أو تعديل القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد
وتعزيز الشفافية.
التزم البيان الوزاري مبندرجات مؤمتر سيدر ،واستند إىل الورقة اإلصالحية وإىل بعض مقررات
وبرامج الحكومة السابقة .كام ع ّرج عىل مختلف القطاعات األساسية كام وتطرق إىل بعض
املشاريع الحيوية ،مستعرضاً السياسة العامة للدولة فيام عنى الخارج ورصاعات املنطقة
والنزوح والتوطني ،وعدد من القضايا املعلقة مثل املحكمة الدولية وقضية إخفاء اإلمام الصدر
وأخويه .واستلحق بنوده باإلشارة إىل قانون جديد لالنتخابات النيابية.
عىل شموليته ،مل يتطرق البيان الوزاري رصاح ًة إىل ن ّية الحكومة مكافحة األشكال املسترتة من
الفساد مثل رصف النفوذ ،تضارب املصالح ،فك االرتباط بني السلطة ورأس املال ،التوظيف
االستنسايب واالنتخايب ،املناقصات الوهمية والتلزميات بالرتايض إلخ ...كام فاته اإلشارة إىل
قضية الشيخوخة يف سياق رؤيته حول تقوية شبكات الحامية االجتامعية .وكنا نتمنّى لو أ ّن البيان
أىت عىل أزمة البطالة املزمنة واملستحدثة ،ووضع تصورا فوريًا لتشغيل العاطلني عن العمل،
ووقايتهم من ّ
ذل السؤال والعوز ،وذلك عن طريق العمل عىل ردم الهوة بني القطاع الرتبوي
وسوق العمل بشكل خاص.
التداعيات املرتقبة
يف املحصلة ،مهام تعددت الخطط العالجية ،فإنه تجب معالجة مكامن الخلل األساسية ،وهي
الفساد ،ونهب املال العام وإهداره ،والنموذج االقتصادي الريعي ،والتسلط السيايس عىل أكرث
القضاء .والخطة الناجحة هي التي تثبت واقعيتها ونجاعتها وقابليتها للتنفيذ.
متثل يف العقوبات االقتصادية التي أثرت ،بشكل أو بآخر،
يف مرحلة الحقة ،دخل عامل جديد ّ
عىل الوضع االقتصادي اللبناين وامتدت شظاياها لتطال القطاع املرصيف برمته والذي يشّ كل
عصب الحياة االقتصادية يف لبنان .وإذا ما استمر هذا املسار ،فال يشء يحول دون أن تتدحرج
الكيل ،السيام أنه من املتوقع أن ت ُصدر وكالة ستاندرد أند بورز تقريرها
ّ
األزمة نحو االنهيار
فضال
ً
ربا سيئًا للبنان يف حال تم تخفيض تصنيف لبنان االئتامين .هذا
املرتقب والذي سيحمل خ ً
عن انخفاض سعر اللرية أمام الدوالر يف السوق املوازي للمصارف ،حيث قارب باألمس 0.222
لرية للدوالر الواحد بسبب شح الدوالرات يف القطاع املرصيف (مع أن السعر الرسمي الوسطي
يبلغ .)0823.8
يقف لبنان أمام سيناريوهات متعددة لحجم االنهيار ،وإن كان االنهيار الكيل عىل الطريقة
اليونانية مستبع ًدا بسبب الخوف من هجرة النازحني السوريني إىل أوروبا ،ونظرا ً ألن أكرث من
 %51من ال َّدين العام هو للمصارف اللبنانية ،باإلضافة إىل ما تشكّله املوجودات الخارجية لدى
مرصف لبنان من احتياط اسرتاتيجي والذي يصل إىل  70مليار دوالر ،دون األخذ باالعتبار قيمة
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الذهب التي تعادل حواّل  02مليار د.أ .وفقا ً للسعر السوق الحاّل .كام تلتقي مصلحة جميع
ولكل دوافعه واعتباراته.
األطراف السياسية يف البالد حول تجنب حدوث االنهيارّ ،
لذلك ،سيبقى املشهد السيايس الداخيل شبي ًها مبا هو عليه اآلن بانتظار الرتتيبات الجديدة
والتشكالت الناجمة عن مخاض املنطقة .ومن شأن أي تبدالت يف موازين القوى الداخلية
وحجمها يف التأثري أن تنعكس عىل الساحة الداخلية .وستنتهي مشهدية االنقسام التقليدي ،مام
مي ّهد لتسويات وتحالفات جديدة ،تب ًعا لتطورات املنطقة .ويف الوضع االقتصادي ،سيبقى لبنان
معرضً ا لخطر االنهيار ما مل يحدث تغيري جذري يف بنية االقتصاد الريعي بغية انتقاله نحو
االقتصاد اإلنتاجي.
من أين نبدأ؟
مبا أننا بتنا يف عمق األزمة ،فعىل كل مواطن لبناين أن يكون رشيكا بالحل بالتوازي مع إجراءات
الدولة اللبنانية التي يجب اتخاذها فورا ً .وإزاء تش ّعب األزمات وامتدادها وتع ّمقها ،يستدعي
الخروج منها ابتداع رؤية متكاملة ورسم السياسات واالسرتاتيجيات املناسبة مع اتخاذ سلسلة
تدابري آنية ومتوسطة وبعيدة املدى .وألن لبنان له خصوصيته يف تركيبته وواقعه ،وألنه يقع يف
عني العاصفة التي تجتاح املنطقة ،وألنه ال يستطيع أن يكون مبنأى عن التدخالت الخارجية
والدولية ،سيكون الخروج من املأزق شائكًا وطويالً ومرهقًا.
حي عىل العمل
أوالّ :
قبل األزمة الراهنة ،كانت أرقام البطالة يف لبنان من أعىل النسب عامل ًيا .مبوازاة ذلك ،تذهب
آالف الفرص إىل العامل األجانب بإرادة لبنانية أو بدونها ،فعامل املنازل موجودون بإرادة
أصحابها ،وعامل البناء والزراعة هم مبعظمهم من النازحني السوريني .لن أغوص يف متاهة
األرقام بغياب اإلحصائيات املوثوقة وألن الواقع يتغري من يوم إىل آخر ،ال س ّيام يف األشهر
األخرية التي شهدت إقفال مئات املؤسسات وترسيح عاملها.
أت ّوقع ،وآمل ،أن تحدث األزمة الراهنة صدمة إيجابية تدفعنا إىل إعادة النظر يف مفهومنا للعمل.
رجايئ ليس مبن ًيا عىل آالف فرص العمل التي ُوعدنا بها مبوجب "سيدر" ومشاريع البنية التحتية،
م االخرتاع .فندرة الدوالر املخصص لالسترياد هي فرصة لتنشيط االنتاج
بل عىل كون الحاجة أ ّ
املحيل؛ وضعف الثقة باملصارف سيتبعها  -يف املديني املتوسط والبعيد  -توظيف جزء من
ّ
امل َّدخرات يف إطالق مشاريع صغرية ومتوسطة بتمويل لبناين؛ وعدد املستخدمني يف املنازل
مييل إىل الرتاجع بسبب عجز األرس عن سداد مستحقاتهم بالعملة األجنبية؛ وعقم سوق العمل
العائد إىل ضعف التنوع يف االختصاصات سوف يدفع نحو تعزيز االختصاصات املهنية
رسحني من وظائفهم يف القطاعني العام والخاص سيبحثون
اإلنتاجية ويرفع من مستواها؛ وامل َّ
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عن فرص بديلة يف أعامل إنتاجية يف املزرعة أو املعمل أو يف وظائف طاملا اعتربها اللبنانيون
وضيعة أو مضيعة للوقت.
لطاملا كان العمل قيمة إيجابية يف ثقافتنا وأدبياتنا وكتبنا الساموية .وبقليل من التواضع
والواقعية وبفعل الحاجة ،سنعود إىل اتكالنا عىل سواعدنا وعقولنا ومصانعنا وبيادرنا ،وندخل
يف دائرة العمل املنتج عوض انتظار الفائدة عىل وديعتنا املرصفية أو عائد إيجار الشقة
العقارية.
ثانيا :العمل بنزاهة
من التعابري األكرث تداوالً هذه األيام :املال املنهوب ،الفساد ،الهدر ،التلزميات ،املحسوبيات،
وما شابه .والنظرية الرائجة تقول بأن استعادة املال املنهوب وإيقاف مزاريب الهدر سيعيدان
لبنان إىل سابق عهده من الرخاء والبحبوحة .هذه فرضية منطقية ،بغض النظر عن مدى قابليتها
للتحقق ،إالّ أن القضية أوسع وأعمق من اسرتداد مال نُهب ،أو ترسيح محسوب ُوظّف خالفا ً
أتوسع قليال يف قضية النزاهة ألن الفساد هو أم اآلفات
لألصول وتكافؤ الفرص .واسمحوا ّل أن ّ
التي أوصلتنا إىل ما نحن فيه.
الفساد يف أبسط تعريفاته هو استغالل السلطة العامة لتحقيق منفعة شخصية .والفساد عىل
أنواع ،فهناك الفساد األخالقي أو العقائدي ،أو السيايس ،اإلداري ،االقتصادي ،املاّل،
املؤسيس ،الخ ...ويتخ ّذ الفساد أشكاالً مختلفة كالرشوة ،واملحاباة ،واملحسوبية ،واالبتزاز،
والسطو عىل املال العام ،وتبييض األموال ،والتقصري يف أداء الواجب ،وتعطيل مصالح
املواطنني ،وغريها.
ولعل اإلشكالية املفتاح لتفكيك إشكالية الفساد هي تضارب املصالح ،ال س ّيام املصالح العابرة
ّ
ّل يف
للقطاعات ،وتحدي ًدا القطاعني العام والخاص .وإشكالية العام والخاص موضوع جد ّ
عاملنا العريب.
املالحظ أن بيوتنا واسعة ونظيفة ،بينام شوارعنا أزقة متسخة .والتفسري أننا رعايا مقيمني ولسنا
مواطنني .فالكثري من املامرسات ميكن تصنيفها بأنها اعتداء من الخاص عىل العام .مثل رمي
النفايات ،وتلويث األرصفة ،وتحطيم مصابيح اإلنارة ،وتجاوز اإلشارة الحمراء ،واملساهمة يف
نرش الشائعات وغريها من املامرسات الفاسدة التي ال ميكن تربيرها بغضب الشارع أو برضورات
التوسع يف مضاعفات الفساد والبريوقراطية وما ينتج عنها من هجرة
التعبري عن السخط .وميكن
ّ
األدمغة إىل الخارج ،أو نحو القطاع الخاص ،مام يسلب القطاع العام نصيبه من الكفاءات
تدين
ّ
واألدمغة .باملقابل ،هناك عرشات األمثلة التي تجسد اعتداء العام عىل الخاص ،ومنها
األجور يف القطاع العام مام يدفع باملوظفني إىل قبول الرشاوى ،حجب املعلومات والبيانات
مام يعيق أداء املواطنني لدورهم الرقايب؛ عالقات اإلنتاج املبنية عىل الفردية والنجاح الشخيص
مام يطيح مبفاهيم املشاركة والتكامل والرتاكم وتكافؤ الفرص؛ التوظيف عىل أساس القرىب
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والوالء بدل الكفاءة؛ ارتباط السلطة برأس املال وتأثري األخري يف العمليات السياسية املفصلية
كاالنتخابات وإمكانيات املحاسبة واملساءلة.
بكل الحاالت ،ال يعتقد ّن أح ٌد أن الفاسدين أو املفسدين الفوقانيني سوف يحاسبون أنفسهم ،أو
ّ
يحكمون عىل أنفسهم بالنزول من برج سطوتهم .بل  -عىل املترضرين التحتانيني أن يكشطوا
املفاسد والروائح التي تعيق تسلقهم إىل أعىل الدرج لتنظيفه .وأرجو أن ال يستنتج أح ٌد بأنني
ألقي الالمئة عىل املستضعفني واملنهوبني ،وأبرئ السارقني .ال ،أبدا ً .بل أنا أقرتح منه ًجا واقعيًا
وعمل ًيا يساعد يف بناء املستقبل (ولن يبنيه إالّ أبناؤه) بدل االستغراق يف التآيس عىل املايض
(وما أفسده إال الطائفيون).
ولست
هناك مقولة شائعة مفادها أن السمكة تفسد من رأسها ،وأن شطف الدرج يبدأ من فوق.
ُ
ميّاال التباع هذا املنهج ،ولسبب بسيط .املعتقد عىل نطاق واسع أن الفساد يبدأ من فوق وعليه
يجب البدء باإلصالح من فوق .اعتقادي أن الفساد الخطري عندنا ليس الفساد املريئ أو امللموس
املتمركز يف األعىل والذي يسهل شطفه باملاء ،بل إنّه الفساد العميق املتغلغل يف ثنايا الدولة
العميقة واملجتمع  -بل ويف ثقافتنا بكل تفاصيلها ومامرساتها ،يف البيت واملدرسة والشارع،
والذي تنبعث روائحه من أسفل إىل أعىل.
كل مكان،
اعتقد جازما أنه ليس هناك من وصفات سحرية تعالج الفساد .فالرتياق متوافر يف ّ
حيث نجده يف النصوص الساموية ،والترشيعات الوطنية ،واملواثيق الدولية التي تتناول حقوق
كل واحد م ّنا ،فمن م ّنا
اإلنسان والحوكمة والشفافية واملساءلة .الدواء الناجع متوافر يف ضمري ّ
يشتبه عليه الخطأ والصواب؟
مطلب النزاهة يتحقق بثقافة نابذة للفساد حجر الزاوية فيها هو الرتبية والتعليم .أ ّما عن مكافحة
الفساد فهي ليست مسألة قضاء وقدر .بل قضاء فقط .قضاء مستقّل عن بقية السلطات.
أي مانع من أن يقف القضاء قويّا نزي ًها صام ًدا؟ وما املانع أن يكون القايض مطلقّا بعد أن فقد
” ّ
املجتمع املؤمن كل مطلقاته  . "...وهذه العبارة مقتطفة من خطبة لإلمام السيّد موىس الصدر
ألقاها يف قرص العدل عام  .0232خمسون عا ًما وما تزال العبارة مالمئة ورضورية .كأمنا توقّف بنا
الزمن أو أن قائلها رؤيوي ،أو االثنني معاً.
ثالثّا :ترميم الذاكرة
الثقافة النابذة للفساد هي ثقافة املواطنة  -ثقافة االنتقال من كنف االنتامء الفئوي والعشائري
األوّل والضيق إىل االنتامء األرحب لقيم التكافل االجتامعي ومفاهيم املشاركة الدميقراطية
املسؤولة التي تختزن سلوكيات مشرتكة فيها تحسس لحاجات اآلخر وهواجسه وللمصلحة
الوطنية العليا .إذ بهذا االنتقال نستعيد فخرنا باالنتامء إىل وطن اسمه لبنان ،له دوره يف هذا
الزمن ويف هذا اإلقليم.
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لكل أبنائه هو وطن األمان والفرص والحامية والعدالة .والوصول إليه
الوطن املرتجى الحاضن ّ
متاح وملّح .أما االتفاق عىل املستقبل فال يتطلّب بالرضورة االتفاق عىل املايض .ميزة األزمة
ٌ
كل
الراهنة أنها حرشتنا جمي ًعا كرشكاء يف الغرم .وال بأس علينا لو ك ّنا رشكاء يف تح ّمل املسؤولية ٌّ
كل حسب إبداعه.
حسب طاقته ،ورشكاء يف اخرتاع الحلّ ،
لطاملا كان كتاب التاريخ تاريخًا ملنطقة لبنانية بعينها هي جبل لبنان .لهذا كان ابن البقاع أو ابن
الشامل أو أبن الجنوب غريبًا عن ذاك التاريخ ،وال يعنيه .ويف التاريخ الحديث ،اختلفنا حول من
يصون السيادة ويصنع االستقالل .هل هم رمن يذودون عن حدود البلد جنوبا ورشقا وشامال؟ ام
هم مناضلو املدن املدافعون عن شعارات الحرية والكرامة واملواطنة والنأي بالنفس عن
ونجريها بالتكامل فيام
رصاعات اإلقليم؟ أليس األجدر بنا أن نستفيد من طاقات بعضنا البعض
ّ
بينها جميعاً يف ذات االتجاه الوطني العام بدل وضعها يف مواقع متناقضة؟ يف اللحظة التي
تراءى لنا أن أزمة االقتصاد وح ّدت اللبنانيني يف فقرهم ومعاناتهم ،جاءت "صفقة القرن" لتعيد
م اتخاذه عنّا.
السياسة إىل قلب املشهد .ال نأي بالنفس .والقرار ت ّ
طاملا أن جغرافيا لبنان متت ّد من الناقورة إىل العريضة ،فإن تاريخه وقضاياه يعنيان الناس من
الناقورة إىل العريضة وليس الحكام واألبطال واملعارك فقط ،بل تاريخ الضحايا واملعذبني وما
ابتكروه من مواثيق ومصالحات وإنجازات.
قد يقول قائل "...وما جدوى البحث يف هذه املتاهة اآلن؟ ،ح ّدثنا عن سعر الرصف ،ورشوط
صندوق النقد الدوّل!" .اعتقادي أن ق ّوة العملة الوطنية من ق ّوة انتامء الناس للوطن ،حيث
يستم ّد االقتصاد الوطني صالبته ومالءة رؤوس أمواله املادية من متانة رأسامله االجتامعي؛ أما
صندوق النقد الدوّل فيدير الدول الفاشلة ،ونحن مل نفشل بعد .علينا فقط البدء مبعالجة
الشوائب يف ثقافتنا العميقة.
رابعاً :إدارة التن ّوع اللبناين
أقصد بالثقافة العميقة االنتقال من الدراسة إىل التعلم ،أي من املعرفة إىل الثقافة ،وصوالً إىل
السلوك .وأتفق مع القائلني بأن الثقافة الدينية رضورية لفهم التاريخ والفنون ،تاريخ املجموعات
اللبنانية وفنونها وتراثها .وإذا كانت الشعائر والطقوس والعقائد تف ّرق ،فإن اإلميان الروحاين
يجمع ،إذ أن إلهنا الواحد ال اختالف عىل ملكوته .ويف تاريخ املناطق اللبنانية كنز هائل من
اإلنسانيات واملواقف النبيلة ،وهذا هو جوهر تاريخنا وليس الرصاعات والحروب .لطاملا كان
للتواقني إىل الح ّرية تجمعوا فيه هربًاً من االضطهاد " .لبنان وطن نهايئ لجميع
لبنان موئالً
ّ
أبنائه"؛ فلننتقل به من االنعزال إىل التواصل ،ومن التنابذ إىل التكامل.
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الخالصة
أجل .مل نعد منلك رفاهية االعتكاف أو اإلنكار .ال مجال للخوف من املستقبل بل هناك فرصة
لبنائه .لطاملا كان لبنان ساحة عبور للرصاعات والحمالت ،إال أنه "الرسالة" كام وصفه قداسة البابا
يوحنا بولس الثاين وهناك فرصة ألن يستعيد دوره كجرس تواصل وواحة أمن وسالم.
وحتّى يكون لبنان فاعالً يف صياغة محيطه ،ال ب ّد من تكوين منعته الذاتية ،وتثبيت تنافسيته
وميزاته التفاضلية يف االقتصاد واالبتكار والتجسري .ورشوط النجاح يف هذا الدور ثالثة :املعرفة
والفضيلة والحكمة ،ولدينا املق ّومات.
الرأسامل البرشي اللبناين مؤهل ومج ّرب وجاهز .إذ طاملا أثبت اللبنانيون جدارتهم حيثام حلّوا:
يف االقتصاد واملال واإلدارة واالبتكار والسياسة .والقامئة تطول وتطول ،قامئة النساء والرجال
الذي أبدعوا وتعملقوا وأوجدوا الحلول ملشاكل وأزمات تفوق أزمتنا الراهنة.
هذا عن ركن املعرفة .أما الفضيلة فمرجعيتها الروحانية وهي أصيلة فينا أصالة القرآن واإلنجيل،
ودليلها التطبيقي متوافر يف مئات املراجع الحقوقية واملواثيق الدولية .وذراعها القضاء
املستقل.
يبقى الركن الثالث ،الحكمة .والحكمة يف حالتنا اللبنانية أن نجرتح املعادلة الدقيقة التي توازن
بني النمو والتنمية عىل أن نش ّمر عن سواعدنا للعمل  -العمل اليدوي كام الفكري .خلل ميزان
املدفوعات ،الدين العام ،البطالة ،وغريها من املؤرشات ت ُعالرج بتعظيم حجم االقتصاد أو
النمو .ومفرداته زيادة اإلنتاجية ،زيادة الدخل ،خلق فرص العمل واستقطاب االستثامرت
األجنبية .يك ال نقع م ّرة أخرى يف أتون االضطراب االجتامعي ،ورمبا الحرب األهلية .لبنان يف
قعر القامئة لناحية عدالة التوزيع .ولو أردنا أن نبني وطنّا فعلينا تبنّي شعار األمم املتحدة:
( - Leaving no one behind and reaching the furthest first.أن ال نُهمل أحدا ً وأن نعطي
األولوية لألكرث حاجة).
ورشة التنمية يف لبنان أكرث تعقي ًدا من ورشة النمو .فمؤرشات النمو بسيطة وأدوات قياسها
ولعل املؤرش األكرث
ّ
معروفة .أما مؤرشات التنمية فمتشعبة ومرتابطة وصعبة القياس والرصد.
الكل ومشاركتهم ( .)Inclusivenessنعتقد أن تفعيل االنتامء إىل الوطن
ّ
موثوقية هو إرشاك
وقضاياه يحتاج إىل إعادة النظر يف مناهجنا الرتبوية (تحدي ًدا كتاب التاريخ والرتبية املدنية)،
ويف طرائق تدريسها .كام يحتاج إىل حملة منهجية لغرس قيم املواطنة وكرامة اإلنسان
واملسؤولية االجتامعية وحرمة املال العام.
وشك ًرا.
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