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بأقالمهم

بقلم

سيمون أبوفاضل

*

الشعب ينتفض على الفاسدين
تعكس التحركات الشعبية بشعاراتها املطلبية عمق املسافة بني
الدولة اللبنانية كاملة وبني مواطنيها الذين انتفضوا عىل اركانها نتيجة
ما اقدموا عليه من مخالفات مالية وفساد موصوف.
فاالستهتار باملواطن الذي مارسته الدولة عىل مدى عقود ،ادى اىل
ثورة شعبية طالبت باملحاسبة العامة وفق خطوة مل يشهدها لبنان
سابقا ،حيث ساوى املتظاهرون بني جميع اركان الدولة من دون تفرقة
نتيجة اوجاعهم الناتجة من تردي واقعهم االقتصادي واالجتامعي،
اضافة اىل اعتبارهم ان السلطة تنتهك حقوقهم من خالل مامرسات
تعسفية فتفرض الرضائب ومتد يدها اىل جيوبهم من دون تقديم اي
واجبات عليها يف املجال الرتبوي والصحي وضامن الشيخوخة...
يف مقابل ذلك ،يتبادل املسؤولون اتهامات برسقة املاليني من
الدوالرات ووصف بعضهم البعض بالفاسدين ،مستهرتين بكرامة
الشعب اللبناين الذي انتفض عىل ادائهم ومسلكهم ،مطالبا باسقاطهم
جميعا نتيجة رد فعل محق ،بعدما وجد بأن هؤالء املسؤولني ينهبون
املال العام بطريقة فاضحة من دون حياء ،ويستخفون بالشعب الذي
قد ال يقدم عىل اي خطوة وفق منطقهم النهم خدروه بالشعارات
الطائفية واملذهبية التي كانوا عززوها يف مجتمعاتهم.
لذلك ،فان االستامع اىل مطالب الشعب قد يكون باعتامد صيغة
حكومية تحظى بالثقة ،ومفرتض ان تكون خارطة طريق للتجاوب
مع مطالب الشعب وتنفيذ ورقة االصالحات التي قدمتها الحكومة،
والتي ستواجه حتام بعوائق عدة نتيجة الفساد املرتسخ يف مفاصل
الدولة السياسية واالدارية.
امنا ال بد من بداية لهذا املسار االصالحي الذي ينادي به الشعب
املوجوع ،الذي انتفض ضد استمرار نزف الهجرة البنائه وتنامي حجم
البطالة وتراجع واقعه االجتامعي ،يف مقابل االثراء غري املرشوع
والرسقات الظاهرة عىل ما يتبني عند تبادل االتهامات ،ليأيت هذا
السجال السيايس مثابة اثبات عىل الصفقات فيستفز الشعب الذي
يعاين من هذه السلطة الفاسدة.
الالفت يف هذا االطار ان أية هيئات قضائية او معنية مبكافحة

الفساد ،كشفت فسادا او حاكمت فاسدين ،يف حني ان االجهزة االمنية
اللبنانية اوقفت شبكات ملجموعات فاسدة يف مجاالت عدة وبينهم
موظفون يف الدولة ،ما يعني ان نيات مكافحة الفساد متوافرة ،وليس
من الرضورة ان تكون عىل االجهزة التي من واجبها الحفاظ عىل
االمن ومكافحة االرهابيني.
لكن الواضح ان املواطنني فرقوا بني الطبقة السياسية الفاسدة وبني
املؤسسة العسكرية واالجهزة االمنية التي وجدوا فيها الشفافية،
واملفرتض ان تكون القدوة للطاقم السيايس الذي يشكل ناديا خاصا
به ينفصل عن الشعب اللبناين الحيوي الذي استيقظ عىل ارتكاباتهم
وخرج من القمقم الطائفي.
واىت االعالم اللبناين ليكون له دور رائد يف االضاءة عىل الفساد
الرسمي ،ومساندة الشعب يف رفع صوته والتعبري عام يجول يف
وجدانه من مترد ،وهو الذي يؤ ّمن كل واجباته تجاه الدولة يف حني
تقابله بحرمانه من حقوقه.
املرحلة املقبلة تحمل دورا مسؤوال لالعالم الذي عليه ان يستمر يف
الرتكيز عىل مكامن الهدر والفساد يف مؤسسات الدولة ،وامليض يف تبني
املطالب االصالحية للشعب الذي اظهر انه قادر عىل تصويب املسار عىل
ما دلت تحركاته .املرحلة املقبلة ايضا تتطلب من الحراك الشعبي تنظيم
ذاته واختيار لجان ملتابعة مطالبه اذا ما كانت االمور اخذت منحاها
االيجايب والتصويبي ،من خالل تشكيل حكومة قادرة عىل ادارة البالد
بعيدا من الرسقات والفساد اللذين باتا عمال يوميا من خالل الطاقم
الحاكم الذي كان تعهد ابان محطات عدة من بينها االنتخابات ،وعىل
اكرث من صعيد ،االصالح واملحاسبة ومكافحة الفاسدين ومحاكمتهم،
حيث تبني ان املرتكبني الصغار هم منفذون للكبار.
ان البالد دخلت مرحلة جديدة مع الحراك الشعبي سواء توافرت
حلول لالزمة ام ال ،الن اليقظة التي مارسها املتظاهرون هي رشارة ال
ميكن اطفاؤها.
* رئيس تحرير موقع الكلمة اونالين
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التوازن االجتماعي
يحتار العقل يف امره ويرتبك حينام تسأله البنية االجتامعية عن الخلل
الذي يصيبها .هو السؤال الذي ما انفك التاريخ يطرحه بلسان كل من
ابرص النور عىل هذه البسيطة .فيكب عىل البحث عن جواب قد يطمنئ
بال السائل ،ويهدئ من روعه ،ويدفعه اىل ان يشمر عن ساعده يك
يقلب هذا الخلل البنيوي توازنا اجتامعيا.
يبحث العقل يف اصول التكون االجتامعي وتطوره ،فيتبني له ان االجتامع
صفة من صفات االنسان التكوينية .فاالنسان ،وفق القاعدة التي ارساها
ارسطوطاليس ،وطورها علامء االجتامع ،من ابن خلدون حتى يومنا
هذا ،كائن اجتامعي ،فطر عىل العيش مع الجامعة والتعامل مع
االخرين .لكن العيش معا مل يتحل دوما بأبهى صفات التعايش وااللفة
والوئام ،والتعامل مع االخرين مل يتسم دامئا بصفات التآزر والتعاضد
والتكاتف .فقد شكل التنوع الذي ينطوي عليه الوجود فرصة استغلها
االنسان ،املختلف يف ذاته ،لتدبري االمور وفق ما يرتأيه ،وبحسب ما
يناسب مكانته يف هذا الوجود.
من هذا املنطلق ،انقسم املوقف من التنوع البنيوي ،وانشطر الرأي
يف االختالف التكويني .فحسب البعض ان هذا التفاوت طبيعي
ورضوري وال طائل من السعي اىل تقليصه او الغائه ،وان الفوارق بني
مكونات الوجود مالزمة للوجود يف جميع مستوياته .فتعمق الخالف
بني البرش وتعددت اشكاله ،وتكرست الطبقات االجتامعية واالقتصادية
واستفحلت ،وتثبتت االنقسامات السياسية وااليديولوجية والدينية
وتكاثرت .االمر الذي حتم عىل االنتظام االجتامعي ان يجد اطرا تضبط
الجنوح نحو الخلل الذي ينجرف اليه الوجود .فاوجد الدولة ،وارىس لها
القواعد ،وانشأ فيها املؤسسات.
تشكل الدولة اذا االطار الذي يحتضن االجتامع البرشي .فهي التنظيم
الذي يرعى شؤون الناس السياسية عىل اختالف التوجهات التي تشدهم،
بفرض قوانني تحفظ حقوق الفرد بصفته مواطنا .يعزز هذا التنظيم
االوارص االجتامعية بانشاء البنى الخدماتية ،التعليمية واالستشفائية

والرعائية وغريها ،التي تشعر املواطن بأنه ينتمي اىل الدولة .كام يوفر
الحيز الذي ميارس فيه املواطن فرصه االقتصادية ،وذلك باعتامد النامذج
االقتصادية التي ال تخنق ،من جهة ،املبادرة الفردية الحرة ،وال تسمح،
من جهة ثانية ،للجشع املايل بأن يطلق عنانه .وعىل هذه االسس
تحديدا (وعىل غريها بالطبع) قامت الدولة اللبنانية.
فالدستور اللبناين ،الذي اتفق االجتامع اللبناين عىل ان يكون الناظم
لعيشهم املشرتك ،ينص يف مقدمته مبختلف فقراتها عىل هذه املبادئ.
ففي الفقرة (ج) يؤكد "ان لبنان جمهورية دميوقراطية برملانية تقوم
عىل احرتام الحريات العامة ،ويف طليعتها حرية الرأي واملعتقد ،وعىل
العدالة االجتامعية واملساواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني
دون متايز او تفضيل" .ويف الفقرة (و) يشري برصيح العبارة اىل ان "النظام
االقتصادي حر يكفل املبادرة الفردية وامللكية الخاصة" .ويحسب يف
الفقرة (ز) ان "االمناء املتوازن للمناطق ،ثقافيا واجتامعيا واقتصاديا،
ركن اسايس من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام" ،ليختم جازما يف
الفقرة (ي) بأن "ال رشعة الي سلطة تناقض ميثاق العيش املشرتك".
هذه الفقرات من الدستور تفصح خري افصاح عن الدور املناط بالدولة
يف صون االجتامع البرشي من اعتالل قد يعرتيه ،ويف املحافظة عىل
التوازن االجتامعي من اختالل قد يصيبه .فال ينجرف التنوع خلف مقولة
الجامعات الكربى والجامعات الصغرى ،امنا يتقدم بلوحة فسيفسائية
تحتاج اىل كل قطعة ،مهام صغر حجمها ،لتكتمل .وال ينجر االختالف
اىل التمرتس خلف التحصينات ،بل يفتح عىل التواصل الذي به تتخاطب
العقول ،وتتنادى القلوب ،وتتجاذب االنفس .وال يشكل التفاوت فرصة
ليتعمق الرشخ بني الناس عىل اختالف مستوياتهم ،امنا يكون الفرصة
الحقيقية للتكامل الطبيعي الصادق .عندئذ يستحيل التنوع اغتناء،
واالختالف فرصة ،والتفاوت تكامال ،والخلل توازنا اجتامعيا.
* استاذ الفلسفة يف الجامعة اللبنانية
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