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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

كي ال يسقط الركن االجتماعي
املرافق العامة صارت خارج الخدمة جراء ارضاب
القطاع العام املرشوع بسبب الغالء الفاحش ،واالنهيار
الرهيب يف سعر رصف اللرية التي تآكلت نهائيا .ناهيك
بـ"ديناصور" التضخم الذي يلتهم كل يشء.
املواطنون عاجزون عن انجاز اي معاملة .متلملهم
ايضا مربر ويستند اىل حقهم يف الحصول عىل الخدمة
العامة .هذا التقابل الحاد بني رشيحتني ال تفيد مقاربته
عىل قاعدة إما ابيض او اسود .املرحلة الراهنة التي مير
فيها لبنان تستلزم االنتباه الشديد ألن االخطار التي
تتهدد الدولة هي من طبيعة وجودية .التنبه املطلوب
هو التبرص يف سبل وآليات للتعايف التدريجي.
يف املبدأ تك ّيف القطاع الخاص اىل هذا الحد او ذاك
مع االزمة املستعصية .لكن هذا ال يكفي يف حال من
االحوال للنهوض مجددا .االجراءات التي اتخذتها
الحكومة ال تكفي لصمود املوظفني املدنيني وكذلك
القضاة والعسكريني.
طبيعة االزمة الراهنة واملرشحة لالستمرار ،تهدد جديا
االمن االجتامعي .فاىل العسكريني واالمنيني والقضاة،
نحن نتحدث عن  93مؤسسة عامة ،من ضمنها
املستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية ،مع 22
وزارة رئيسة ،يعمل فيها نحو  230الف عامل مدين،
بني موظف ومتعاقد واجري .كان املوظفون يشكلون
العمود الفقري للطبقة الوسطى يف لبنان .هذا كان
من املايض .اآلن ،وبسبب االنهيار التاريخي ،سقطوا اىل
طبقة الفقر املدقع .وما عادت الحلول الرتقيعية تنفع
شيئا .االخطر يف االمر هو ترداد "نغمة" ان صندوق
النقد الدويل يضع بند اعادة هيكلة القطاع العام عىل
الئحة رشوطه لنجاح املفاوضات مع لبنان .كان ذلك
ممكنا ومعقوال يف السابق ،أو حتى حاليا ،لو ان الدولة
قادرة عىل ضامن الحد االدىن لعيش املوظف بكرامة.
الذين ُيكررون ببغائيا رشط البنك الدويل يف هذا
السياق ،يغفلون ويتناسون اهمية القطاع العام
وبقائه عىل مستوى معقول من القدرة عىل
االستمرار .ويكفي ملعاينة اهميته ورضورته يف آن ،ان
نعرف ان خسائر الدولة اليومية جراء االرضاب تبلغ

 12مليار لرية ،عىل ما يقول وزير العمل مصطفى
بريم .ورضورة معاينة مستوى الخطورة البالغ يتضح
اكرث فاكرث من خالل مقاربة وضع القضاة واالسالك
العسكرية واالمنية مبا تشكل من ضامن اخري ـ
وحرفيا ـ لبقاء الدولة.
كيف ميكن الطلب اىل قاض ان يذهب اىل قوس
العدالة ليحكم بالعدل وهو جائع؟ ويف االساس كنا
نعاين من مشقة استقاللية القضاء جراء التوظيف
السياسيي .وما يصح عىل القضاة يصح ّايا
والتدخل
ْ
صحة عىل العسكريني واالمنيني .اذ هل يعقل ان
يطلب من هؤالء الوفاء بقسمهم واوله "التضحية"،
فيام عائالتهم جائعة كام الغالبية الساحقة من
اللبنانيني .هل يدرك منظرو شاشات التلفزة عن
"هيكلة القطاع العام اآلن" معنى ومؤدى كالمهم؟ أم
يعتقدون ان هذا الحشو واالستسهال يجعلهم اهال
للرتقي عند هذه الجهة او تلك؟
بعض العقالنية واالخالق والحس االنساين مفيد جدا
اآلن وبرشوط لبنان التي باتت واضحة للقايص والداين.
الذي انهار هو الوطن والدولة والشعب .ولالنهيار
اسباب كثرية ومعروفة وواضحة ،وعىل املسؤولني عنه
تحمل تبعات ما وصل اليه اللبنانيون من جوع وقهر
واذالل .صار لبنان جمهورية العدادات التي ال ترحم،
فيام تنشأ طبقة من االثرياء الجدد عىل حساب كل
القيم واالخالق .طبقة ال تعرف اال "تحصيل املال" من
كل ما هو "عيش" عند اللبنانيني.
املقاربة العادلة واالخالقية للقطاع العام من مدنيني
وقضاة وعسكريني يجب ان تكون عند كل من يتجرأ
عىل مقاربتها عىل قاعدة استقرار االمن االجتامعي
وصون كرامة الناس ،وكذلك ضامن دميومة الدولة مع
َ
توفري الخدمات للمواطنني الذين هم "نحن" جميعا.
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