
في هذا العدد

كي ال ننشىء ساحات جوع
تتجدد ظاهرة اقتحام مودعني املصارف الجبارها بالقوة عىل تحرير ودائعهم املالية املحجوزة منذ ثالث سنوات. يحدث هذا 

فيام جرائم السطو واالعتداءات امُلسلحة والرسقات ترتفع وتريتها بشكل غري مسبوق. ما يستدعي االنتباه يف هذا السياق، 

ويلفت النظر اىل ان كثريين من الرأي العام واصحاب الودائع صاروا يؤيدون مظاهر االقتحام عالنية وعرب مواقع التواصل 

اإلجتامعي، وبعضهم يجعل من هؤالء "ايقونات" بطولية ومناذج ُيحتذى بها. كل هذا ما كان ليحصل لو ان الدولة قامئة 

فعليا. لكن ويالالسف، تحت وطأة الحاجة والجوع صار كل يشء مباحا. 

يقال الكثري يف هذا السياق عن تحول الدولة إىل هياكل مهرتئة، مل يعد فشلها املدوي يف حاجة اىل برهان. املسؤولون، صناع 

هذا الفشل املديد، استثمروه كثريا واسرتسلوا يف مناكفاتهم التي ال تفيض اال اىل جمهورية موز. 

الغالء الفاحش وصعوبة العيش، مينعان مساءلة املقتحمني للمصارف وقد صاروا كثريين، والسؤال ينحو أكرث فأكرث اىل شعب 

ركن إىل وعود سياسية، خربها مديدا. كان يأمل يف ان تكون له دولة تهتم به، ال سلطة عارية ومقنعة يف آن معا، تسكت عن 

اختفاء ودائع ُتقدر بـحواىل 100 مليار دوالر، ال تضع خطة بناءة الستعادة االموال التي ُهّربت اىل الخارج، وال تستجيب 

اي رشط من رشوط الجهات الدولية املانحة واملقرضة. هذه السلطة، تستنكف منذ ثالثني عاما، عن تحمل مسؤوليتها يف 

بناء دولة حديثة، فرتمي اخفاقاتها تارة عىل بعضها، وطورا عىل الخارج والالئحة تطول. واليوم يجدر بها العمل عىل مترير 

االستحقاق الرئايس بهدوء من اجل اعادة تكوين سلطة تحمي الشعب والوطن من االخطار الداخلية والخارجية.

ظاهرة اقتحام املصارف من املودعني واجبار املوظفني بالقوة عىل تحرير جزء من ودائعهم املحجوزة تتكرر. حوادث الرسقة 

اكرث. استعامل السالح للسطو يرتفع. املخيف هو االقبال عىل التسلح وعند الجميع.  ما يحصل يظهر اكرث فأكرث تحلل لبنان 

مجتمعا ودولة وسلطة. ما عاد العنف يخيف احدا، خصوصا متى تعلق االمر مبريض يف مستشفى، او بعجز أب عىل باب 

مدرسة عن ادخال اوالده اىل صفوفهم. 

غدا، ان مل نستبق الدخول يف الواقعة باملعالجة الرسيعة، ستكون املواجهة اعنف مع دوالر يحلق يف سامء البورصة ومنصات 

التسعري يف مقابل لرية متارس السقوط الحر. املواجهة املريرة ستكون يف تدبر العيش وهذه قد نعرف كيف تبدأ لكن ال احد 

ميكنه التنبؤ كيف ستنتهي؟

التي تقض  اللبنانيني يف حال ضيق وبؤس شديدين، وغري مشغولني مبامحكات اقطابها وال بكل امللفات  تغفل السلطة ان 

مضاجعهم. وعىل املنوال نفسه تسري اساطري تشكيل الحكومة املفتوحة عىل مناكفات املحاصصة، فيام احوال البلد تزداد تراجعا. 

لقد فقد لبنان كل وظائفه وسقطت فيه الدولة. خرس التعليم، والطبابة، واملرصف والجامعة. صارت هذه البالد الكئيبة 

جدا، يف حاجة إىل بطاقة تعريف جديدة. وما مينع تدفق الكوميديا السوداء يف التعامل مع السلطة والقوى السياسية، هو 

حجم الرتاجيديا املرعب يف لبنان.

قليل من التذكر قد يفيد بعض اليشء يف استدراك االسوأ. لقد جاع اللبنانيون قبل ذلك. هذا حصل يف زمن السلطنة العثامنية 

وكان اوجها بني 1915 و1918. فكان ان تكرس لهذا الجوع ومرارته ساحة يف مقابل الجامعة اليسوعية عىل طريق السوديكو. 

ويك ال تتكرر البشاعة هذه، صار لزاما ان تفعل السلطة شيئا استثنائيا يف حجم الكارثة التي ندخلها رويدا بثبات مرير.

ان مل يستدرك املسؤولون هذا االنهيار الكبري، سيشهد لبنان اقامة ساحات جوع اخرى، وبالطبع ستلعننا االجيال القادمة.

"االمن العام"


