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استخراجي) مختلفة تمامًا ع��ن املعرفة التي
ت �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا ح �ت��ى ت �ب �ن��ي اق �ت �ص��ادًا منتجًا
ّ
النمو وخلق القيمة.
ولديه قدرة ذاتية على

تسمح مل��ؤس�س��ة ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ب��ال �خ��روج من
ال �خ �س��ارة ،ون �ح��ن ،ب �ص��راح��ة ،ل�س�ن��ا اس�ب��ان�ي��ا
حتى نشتري الغاز املسال (الباهظ الثمن) رفقًا
بالبيئة .في هذه الحالة ،كما في غيرها ،يمكن
ّ
قول الكثير عن أن امللياردير ليس بالضرورة
ّ
صالحًا إلدارة اقتصاد ،وأن خبرة األعمال التي
يحوزها االن�س��ان ف��ي ال��دول النفطية الريعية
(ح�ي��ث دور ال��دول��ة ف��ي االق�ت�ص��اد ت��وزي�ع��ي ،ال

إن ح��ال �ت �ن��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان ال� �ي ��وم ل �ي �س��ت ف��ري��دة،
ه�ن��اك العديد م��ن ال��دول ال�ت��ي وج��دت نفسها،
في القرن العشرين وف��ي ق��رون سابقةّ ،
مكبلة

يعيش فيهما ،ومهما تكن الظروف السياسية
املحلية أو اإلقليمية ال�ت��ي يمر بها لبنان أو
املنطقة .أهدافه هي هي ،ال تتبدل وال تتغير٬
إن��ه امل�ت�م�ي��ز ٬امل ��ارد امل�ت�م��رد ك�م��ا ك��ان ي�ح��ب أن
يسمي نفسه ٬إنه هو من يجرؤ حيث ال يجرؤ
اآلخ��رون ٬إنه بكل بساطة الشواذ ال��ذي يكسر
القاعدة.
منذ البدايات ومنذ عملية إهدن ومقتل الزعيم
وال�ق��ائ��د الوطني ط��ون��ي سليمان ب��ك فرنجية
وع��ائ �ل �ت��ه ٬وح� ��ده س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع م ��ن ب�ي�ن كل
املقاتلني وال �ق��ادة العسكريني املسيحيني في
حزب الكتائب ،تبرع للقيام بهذه املهمة ،التي
أدت إل ��ى إح � ��داث ش ��رخ ب�ي�ن أط �ي��اف امل�ج�ت�م��ع
املسيحي ٬وجعلت من جسر امل��دف��ون وحاجز
ال�ب��رب��ارة ت�ح��دي�دًا ،ال��ذي ك��ان يتولى اإلش��راف
عليه شخصيًا ٬نقطة ال�ف�ص��ل ب�ين مسيحيي
الشمال ومسيحيي جبل لبنان ٬وك��ان الهدف
آنذاك إرساء أحادية حكم مسيحية.
وف � ��ي ع � ��ام  ،1982وق� �ب� �ي ��ل ان� �ت� �خ ��اب ��ه رئ �ي �س��ًا
ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ط �ل��ب ال �ش �ي��خ ب �ش �ي��ر ال �ج �م �ي��ل -
ال ��ذي ك��ان ق��ائ �دًا ل�ل�ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي حينه
 م��ن س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع تفكيك ح��اج��ز ال �ب��رب��ارة،إذ إن ��ه م��ن غ �ي��ر امل �ق �ب��ول أن ي�ن�ت�خ��ب ال�ج�م�ي��ل
رئ �ي �س��ًا ل�ل�ج�م�ه��وري��ة وت �ب �ق��ى ح��واج��ز ال �ق��وات
وميليشياتها منتشرة على األرض ٬وكانت
امل �ف��اج��أة ،إذ إن ال �ج��واب ك��ان ال��رف��ض .اح�ت��ار

الجميل من موقف جعجع ال��راف��ض ،ول��م يجد
ل��ه ت�ف�س�ي�رًا م�ن�ط�ق�ي��ًا ،أي�ع�ق��ل أن ي�ن�ت�خ��ب ق��ائ��د
القوات اللبنانية رئيسًا للجمهورية وتتحقق
كل تطلعاتها ٬ويرفض قائد ميداني االنصياع
ألوامر القيادة وذلك بغض النظر عن األسباب
والدوافع؟ ولم يستطع الرئيس الشهيد إقناعه
ّ
مجمع «الفور سيزن» في
إال بعدما دعاه إلى
ً
ح��االت ،وأق��ام له حفال تكريميًا وأه��داه جواز
سفر إلى الواليات املتحدة ملتابعة دورة أركان.
وإل� ��ى ح ��رب ال �ج �ب��ل در ،وم ��آث ��ره ف�ي�ه��ا وع ��دم
اإلصغاء إلى نصائح الرئيس كميل شمعون٬
ف�ك��ان م��ا ك��ان م��ن ح�ص��ار دي��ر ال�ق�م��ر وتهجير
املسيحيني عام .1983
وكرت السبحة وكرت املآثر املآسي ٬محاوالت
انقالبية داخل القوات اللبنانية ومحاولة فرض
أحادية مسيحية داخل ما كان يعرف باملناطق
الشرقية ٬فهجر الرئيس أم�ين الجميل ،وذبح
أن �ص��ار إي �ل��ي ح�ب�ي�ق��ة وج ��رى االس �ت �ي�لاء على
ك��ل امل��راف��ق ال�ح�ي��وي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ح��زب الكتائب
وال� � � �ق � � ��وات ٬وأن � � �ش � ��ىء م � ��ا س� �م ��ي ال� �ص� �ن ��دوق
ال ��وط �ن ��ي ٬وراح ال� �ن ��اس ي �ئ �ن��ون ت �ح��ت وط ��أة
الضرائب وال�خ��وات املفروضة عليهم من قبل
ه��ذا األخ�ي��ر .وبينما كانت جموع املسيحيني
تحج يوميًا بعشرات اآلالف إل��ى بيت الشعب
ف ��ي ب �ع �ب��دا ،م�ع�ل�ن��ة ت��أي �ي��ده��ا مل ��واق ��ف ال�ع�م��اد
ع��ون املنادية بالحرية والسيادة واالستقالل

الدين العام والدين الخاص

ّ
إن االنجاز
لفؤاد
األساسي ّ
السنيورة تمثل
في نجاحه
بتحويل الدولة
اللبنانية
إلى أداة
«استخراجية»
فعالة (مروان
طحطح)

ب �س�لاس��ل م ��ن ال ��دي ��ون ت �س �ت �ن��زف اق �ت �ص��اده��ا
ّ
وتهدد سلمها االجتماعي .في حاالت
الوطني
كهذه ،وجدت العديد من الحكومات أن ال ّ
مفر
ّ
من اعالن االفالس والتوقف عن الدفع أو ،أقله،
م �ف��اوض��ة ال��دائ �ن�ين وإع � ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي آل�ي��ات
ال� �س ��داد .خ�ل�ال ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،أدرك� ��ت ال��دول��ة
التركية أن أكبر األقطاب الرأسمالية التقليدية
ف��ي تركيا (كعائالت «ك��وت��ش» و«سيبانجي»
ّ
وغيرها) ق��د تخلت ع��ن االستثمار الصناعي
ّ
وال� �ت� �ج ��اري ،وت �ح ��ول ��ت ع �م �ل� ّ�ي��ًا ال� ��ى م �ص��ارف
ّ
ت� �س ��ل ��ف ال � ��دول � ��ة وت �س �ت �ف �ي ��د م � ��ن ال � �ع� ��ائ� ��دات
املضمونة ،ول��و على حساب كساد االقتصاد
واستنزاف الخزينة (أي كوضع لبنان تمامًا
في التسعينيات).
ال � ��دي � ��ون ك� � � ��ادت أي � �ض� ��ًا أن ت �خ �ن ��ق امل �ك �س �ي��ك
ف ��ي ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ،واألرج� �ن� �ت�ي�ن ف ��ي أواخ � ��ر
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات .ه ��ذه ال� ��دول ق� � ّ�ررت أن ت�م��ارس
إح� ��دى آخ ��ر ال �ص�لاح �ي��ات ال �ب��اق �ي��ة ل�ل�س�ي��ادة
ال ��وط �ن �ي ��ة ف� ��ي ع� �ص ��رن ��ا ،وأن ت� �ق ��ول ل �ل �ب �ن��وك
العاملية إنها لن تضع التزاماتها املالية فوق
احتياجات شعبها وسلمها االجتماعي.
ّ
بالطبع ،ال شيء من هذا سيحصل في لبنان،
ّ
والسبب مزدوج :من ناحية ،ألن املصارف التي
ّ
كانت تستغل املواطن في األرجنتني واملكسيك
وتايالند كانت أجنبية ،فيما الفقير اللبناني
ّ
تستغله املصارف الوطنية .ومن ناحية أخرى،
ّ
ف��إن امل �ص��ارف ال تحكم البلد فحسب ،وتملك
ّ
ّ
ّ
نفوذًا ال يمكن تخيله ،ال يهزه تغير الحكومات
ّ
واألحالف السياسية ،بل إن املصارف ،بمعنى
م��ن امل�ع��ان��ي ،ه��ي ال�ت��ي خلقت بلدنا ،وميشال
ش �ي �ح��ا ورف� ��اق� ��ه م ��ن م��ال �ك��ي امل � �ص� ��ارف ه ��م –
فعليًا – اآلب��اء امل��ؤس�س��ون لوطننا ولنظامنا
االقتصادي.
ٌ
ه�ن��اك دول ،ك��األرج�ن�ت�ين وروس �ي��ا واملكسيك،
ت�ح� ّ�س��ن وض�ع�ه��ا االق �ت �ص��ادي ب�ع��دم��ا ش�ه��رت
االف�ل�اس ودخ �ل��ت ،بعدما اس�ت��راح��ت م��ن عبء
ّ
النمو واالت ��زان املالي
ال��دي��ون ،ف��ي مرحلة م��ن
ٌ
(وه � �ن� ��اك دول أخ� � ��رى ،ك� � ��االك� � ��وادور ،ل ��م ت�ك��ن
ّ
ت�ج��رب�ت�ه��ا إي �ج��اب �ي��ة) .ه ��ذا ،ن �ك��رر ،ل��ن يحصل
ف��ي ل �ب �ن��ان ،وال �ت �ه��وي��ل س �ي �ك��ون ص��اخ �ب��ًا ب��أن
املصارف ستنهار ،والعملة ستصير برخص
ورق� �ه ��ا ،وس�ي�خ�ت�ف��ي ل �ب �ن��ان ال� ��ذي ن �ع��رف��ه في
البحر ،إذا ّ
تجرأنا على ٌاالقتراب من املصارف.
ب��ال�ط�ب��ع ،ال��واق��ع م�خ�ت�ل��ف ع��ن ال�ت�ه��وي��ل ،وم��ن
املمكن إدارة عملية االف�لاس بذكاء وتخطيط،
ّ
ق �ب��ل س � �ن ��وات م ��ن ح �ص��ول �ه��ا ،وال� �ت� �ح ��ك ��م ف��ي
ّ
ت��وزي��ع األض� � ��رار ،ون �ق��ل ج ��زء أك �ب��ر م��ن ال��دي��ن
إلى مؤسسات أجنبية ،ورف��ع ضمان الوديعة
امل�ص��رف�ي��ة ل�ض�م��ان ح�ق��وق امل��ودع�ين ال�ص�غ��ار،
ّ
إل��خ ...ف��ي ّالحقيقة ف��إن لبنان ،حيث امليزانية
ال�ع� ّ
�ام��ة تحقق فائضًا أول�ي��ًا ،وح�ي��ث ال حاجة
ً
إل��ى االس�ت��دان��ة أص�ل�ا إال بسبب خ��دم��ة ال��دي��ن،

وال��راف�ض��ة الت�ف��اق ال�ط��ائ��ف ٬ك��ان جعجع يقيم
مع مجموعة من مقاتليه في املجلس الحربي
ما سمي يوم املقاومة ٬حيث أعلن جملة واحدة
مفادها نحن هنا ٬واألص��ح أن��ا هنا ٬استنادًا
إلى مقولة خالف تعرف .وتابع الحكيم مآثره
التي بدأها في عمشيث باعتدائه على جنود
وضباط الجيش اللبناني ٬ولم تنته هذه املآثر
عند بلدة القليعات ،بل أكملها وبالتعاون مع

َأوليس من الغباوة
السياسية أن يقوم شخص
بضرب مصالحه االنتخابية
قوات االحتالل بقصف املناطق الشرقية التي
ل��م ت�ك��ن خ��اض�ع��ة ل�س�ل�ط�ت��ه .وم��ن غ �ي��ره يجرؤ
ع�ل��ى ن�ق��ض ت�ع�ه��دات��ه ع ��ام  1989ل�ي�ص�ب��ح من
أش��رس امل��داف�ع�ين ع��ن ات�ف��اق ال�ط��ائ��ف .وم��ن ثم
ج ��رت ت�ص�ف�ي��ة دان ��ي ش�م�ع��ون وع��ائ�ل�ت��ه ،ال�ت��ي
أدي��ن فيها جعجع ولم يثبت فيها براءته ،بل
استفاد من قانون العفو الذي صدر الحقًا.
يتضح لنا وب ��دون أدن��ى ش��ك أن هنالك خطًا
ب �ي��ان �ي��ًا واض� �ح ��ًا ط �ب��ع م �س �ي��رة ح �ي ��اة س�م�ي��ر
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ّ
ّ
«م ��رش ��ح م �ث��ال��ي» ل �ف �ك��رة ال �ت��وق��ف ع��ن ال��دف��ع.
ّ
االف�لاس سيمكننا م��ن خفض الضرائب التي
ت�خ�ن��ق ال �ف �ئ��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة ف��ي ال �ب �ل��د ،أو يمكن
اس �ت �ع �م��ال ف��ائ��ض امل� ��وازن� ��ة ل �ت �ق��دي��م خ��دم��ات
اجتماعية وانشاء مشاريع تنموية تخلق لنا
شيئًا يشبه اقتصادًا حقيقيًا ،يؤمن على األقل
مكانًا ألبنائه وال يلفظهم خارجه.
ّ
وح��ت��ى إذا «وق ��ع امل �ق � ّ�در» ،وج ��رى السيناريو
األسوأ الذي يهددوننا به ،وانهارت املصارف،
وضاعت ودائع املودعني وذهبت معها الديون
العامة والخاصة على الدولة واملواطنني .إذا
حصلت املصيبة وطارت الحسابات التي ،كما
ّ
ّ
يذكرنا محمد زبيب ،تتركز نصف قيمتها في
يد  %0.8من املودعني ،مقابل  %2.6من الودائع
ه ��ي ح � ّ�ص ��ة  %70م ��ن امل� ��ودع �ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين،
ّ
عملية إلعادة توزيع
فستكون تلك أنبل وأعدل
ّ
ال��دخ��ل تحصل ف��ي االقليم اللبناني منذ أي��ام
احيرام.

خاتمة

ّ
هناك الزمة كثيرًا ما ّ
ويرددها
تتكرر في لبنان،
ّ
ح��ت��ى أف��راد النخبة السياسية ف��ي أحاديثهم
ّ
ّ
ال �خ��اص��ة ،م �ف� ّ�اده��ا أن ال �ب �ل��د «م �ي ��ؤوس م�ن��ه»
اق�ت�ص��ادي��ًا ،وأن ��ه ل��ن ّيستقيم وي�ف��رز اقتصادًا
منتجًا مهما فعلنا ألنه «ال يملك ّ
مقومات» ،أو
ألن شعبه «غير صالح» ،وغيرها من الحجج
التبريرية .ال ب��أس إذًا من بعض الفساد ومن
غ �ي��اب ال �خ �ط��ط وان � �ع ��دام ال �ت �ن �م �ي��ة .واألف �ض��ل
للمرء أن يجد لنفسه موقعًا ف��ردي��ًا ،مناسبًا،
مربحًا ،وسط هذه املنظومة الفاسدة ،إذ ال أمل
بالخالص الجماعي.
ه ��ذا ال �ص �ن��ف م��ن امل �ن �ط��ق ال �ت �ب��ري��ري ال يمكن
أن يكون أبعد ع��ن الحقيقة .أكثر م��ا ّيؤلم في
ّ
امل��أس��اة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ه��و أن ال�ب�ل��د ،ل��و أن ��ه أدي��ر
ّ
بحكمة ون��زاه��ة م�ن��ذ ان�ت�ه��اء ال �ح��رب األه�ل��ي��ة،
ل� �ك ��ان ��ت ل ��دي ��ه ك � � ّ�ل امل � �ق� � ّ�وم� ��ات ح� �ت ��ى ي � ّ
�ؤس ��س
اقتصادًا ناجحًا ومزدهرًا.
ً
ّ
نتخيل حاضرًا بديال يجد
يمكننا بسهولة أن
فيه ال �ش� ّ
�اب اللبناني ،بعد أن ينهي تعليمه،
ً
ّ
ع�م�لا م�ج��زي��ًا وم��رض �ي��ًا ،وأن ي�ت�م��ك��ن م��ن بناء
ً
مستقبله باطمئنان ،بدال من أن نجد أنفسنا
ّ
مشوه ،يطرد أبناءه ويعيش أغلب
في مجتمع
ش�ب��اب��ه خ��ارج��ه .ال�ف�ش��ل وال�ع�ج��ز االق �ت �ص��اديّ
ليسا «ق��درًا» للبنان ،والهجرة الكثيفة ليست
«ت � ��راث � ��ًا» وال ه� ��ي ت �ن �ب��ع م� ��ن ح � � ّ�ب ال �ل �ب �ن��ان��ي
ل�ل�م�غ��ام��رة وال� ّ�س �ف��ر ،ول �ي��س م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن
يشيخ اآلباء ويموتون وحدهم ،فيما أوالدهم
ّ
ّ
يعرف
مشتتني في أرج��اء العالم .الشعب كله
ّ
م��ن وض�ع�ن��ا ف��ي ه��ذه ال �ح��ال��ة ،وم��ن ي��ري��د منا
أن ن �ع �ت��اده��ا ،ه��م م��ن أف� �س ��دوا ّع�ل�ي�ن��ا وط�ن�ن��ا
الجميل ،جازاهم الله بما يستحقون.
* كاتب عربي

جعجع من البدايات حتى يومنا هذا ٬وأن كل
األعمال التي قام بها أو التي كان يبغي القيام
بها ٬لم تكن في أي يوم من األيام منسجمة مع
األهداف املعلنة من قبله ،التي رددها علنًا ،وفي
أكثر من مناسبة .ولعل املفارقة اليوم أننا لسنا
ً
بحاجة إل��ى االن�ت�ظ��ار ط��وي�لا كما ف��ي السابق
َ
ك��ي تنجلي الحقيقة ل�ت�ب�ي��ان ال��ب��ون الشاسع
ب�ين م��ا يقوله وم��ا يفعله .ه��ذا وم��ن امل��ؤك��د أن
الذين يتولون إدارة الشأن اللبناني ٬من قوى
إقليمية ودولية ٬قد درسوا شخصية الحكيم
ّ
وه��م يعلمون ت�م��ام امل�ع��رف��ة أن باستطاعتهم
ال��ره��ان عليه لالستمرار ف��ي م�ص��ادرة حقوق
امل�س�ي�ح�ي�ين وم �ن��ع وص ��ول أي م�س�ي�ح��ي ق��وي
إل��ى ال�ح�ك��م ٬وب��ال�ت��ال��ي ال �ح��ؤول دون إق ��رار أي
قانون انتخابي يؤمن عدالة وصحة التمثيل
ل �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ع� �م ��وم ��ًا ،وامل �س �ي �ح �ي�ي�ن ب� �ص ��ورة
خ��اص��ة .وم��ن امل�لاح��ظ أن ه��ذه امل�ق��ول��ة ال ت��زال
قائمة منذ أكثر من خمس وعشرين سنة على
األقل ٬وذلك بغض النطر عن الراعي اإلقليمي
أو ال ��دول ��ي .ل �ق��د أع �ط��ى ال �ق��ان��ون األرذوك �س ��ي
ً
أم�ل�ا ق��وي��ًا للمسيحيني ٬وال سيما مسيحيي
الشوف وعاليه وبيروت وك��ل األط��راف ٬إال أن
هذا األمل ما لبث أن انطفأ ٬والذي يزعج أولئك
ه��و أن فريقًا مسيحيًا كبيرًا ه��و م��ن أجهض
هذا القانون.
* كاتب لبناني

