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بأقالمهم  

أمُن نظام من دون نظام أمني

بقلم
روني ألفا*

اللبناين خارج عن املألوف. حالة مرضية جديرة بلفت انظار  النظام 
علامء الترشيح. نظام معّتل بصحة حديدية. مريض بعافية استثنائية. 
عجوز »شببليك«. ال ترى اليشء وضده يف اي بلد يف العامل. عىل االقل 
يف منظومة االنظمة التي تحيك لغتنا األم. الضاد. السائد معروف. ليس 
يف حاجة اىل تعريف.  إما نظام امني كرشط  ُملزم ألمن االنظمة، وإما 
نظام غري امني بأمن متفلت. يبدو خليط الدميوقراطية واالمن  صعبا 
حكم  انقالبات.  صريورة  السائد  افريقيا.  وشامل  االوسط  الرشق  يف 
وثورات  واحتجاجات  اعتصامات  ثم  شابه.  ما  او  عسكرية  مجالس 

وفوىض. السودان منوذجا اليوم. غريها مناذج محتملة. 
اطراف  وتتبادالن  املقهى  يف  باالمن  الدميوقراطية  تجتمع  ان  اما 
الحرية؟ مشهد سوريايل. يف لبنان يحمي االمن الحرية. منوذج فريد 
التحول اىل  افريقيا حيث االمن ال يحتاج  يف الرشق االوسط وشامل 
نظام امني. بالعكس. نظام طائفي مع كل افرازات احقاده ومغامراته 
عىل  يستند  مراهق  طائفي  نظام  االمن.  بامتياز  يستمتع  الصبيانية 
منظومة امنية بلغت سن الرشد. امن يف خدمة نظام بعض من فيه 

يستبيح االمن. نظام جبنة يستبيح االمن متى يريد ويأمره. 
مطلوب من االمن نوعان من الحامية يف بلدنا. حامية ذاته من النظام 
الطائفي، ثم القيام بواجبه يف حامية االمن. يف كل مرة يتحرك االمن 
يف لبنان يواجه خطرين. خطر الرصاصة يف الصدر وخطر الخنجر يف 
الظهر. يف الصدر ال يتلَقى الُخلَّبي. تصيبُه الخارقات الحارقات. يعمل 
من  صديقة.  نريان  لتفادي  االحيان  اغلب  واقية.  بسرتات  االمنيون 
بركات وِنعم النظام الطائفي يف لبنان انه يحمل يف جيناته مضادات 

حيوية ضد تشكل اورام االنظمة االمنية. 
لبنان  يف  االمر.  اقتىض  اذا  حميدة  اورام  لبنان.  يف  امنية  اورام  ال 
يف  مسجال  تكون  ان  يكفيك  بالتحديد.  احد  ال  تكون  ان  تستطيع 
التوغل عميقا  لبنان. ثم تقرر  خانة احدى الطوائف املعرتف بها يف 
اذا رسقَت واختلسَت وارسفَت  الطوائف  الطوائف. تحميك  يف غابة 

او متاديَت او تجّنيَت او ظلمَت او تآمرَت او تحاملت. نظام طائفي 
قائم عىل الغنج. الغنج عىل االمن. مطلوب من البزة العسكرية ان 
تكون علامنية يف ادائها. اما ساحة عملها فطائفية بحتة. بالرغم من 
ذلك. ميسك النظام الطائفي االمن العلامين بدال من ان نشهد العكس. 

ذ ثم اعرتِض.  نفِّ
املؤسسات االمنية يف لبنان تنتمي اىل نظام اخالقي وتربوي مختلف. 
السلطة السياسية موزاييك من اآللهة. السلطة االمنية موزاييك من 
آلهة خارجني  نظام  والخاصة.  العامة  الحياة  وُخّدام  اإلستقرار  حامة 
اآللهة.  مألوف  عن  خارجا  برشيا  نظاما  يحكم  البرش  مألوف  عن 
تفتش عن هوية  الدولة يف دولة  العسكرية آخر معاقل  املؤسسات 
الضالل موجود يف  املنقذ من  امللتبس. منوذجها  تاريخها  غبار  وسط 
الطائفي هو  النظام  بعبع  النموذج مخيف.  تراه.  ان  تريد  االمن. ال 
املؤسسة العسكرية غري الطائفية. لذلك نرى النظام يتدخل يف االمن. 
يريد ان يشبهه االمن. ان يعيش االلتباس نفسه. وطن فريد من نوعه. 
ضائع يف غبار التاريخ. نظامه يتمرجل عىل امنه. امنه يحمي اصحاب 

املراجل من انفسهم. يلجمهم حينا. يقمعهم احيانا اخرى. 
ولكن  مستقر  واالهتزازات.  لالنقالبات  صالح  غري  نظام  املحصلة  يف 
سلبيا. نظام يعرف انه ازيل ابدي ورسمدي. يتدّثر بغطاء االمن. نعمة 
تكون  ان  الحرية. حرية  تبقى  الكبري  االلتباس  نقمة؟ وسط هذا  أم 
مواطنا يف دولة طائفية محمية من نظام أمن غري طائفي واكرث عدالة 
وتنويرا من النظام السيايس. حرية تخّولك ان تلعب بالنار من دون 
ان تحرتق. ان تعقد مؤمترا صحافيا ساعة تشاء تقول فيه كل ما تشاء 

من دون ان تطاولك سوى مشيئة الله. 
النظام الطائفي سمة لبنان. صخرة روَشِته اذا صح التعبري. ال نراه يف 

اي دولة اخرى. مبعنى من املعاين عبوديتنا لطوائفنا رشط لحريتنا.

* صحايف

الدكتور بقلم 
علي عودة* ضيف العدد

الثقة عماد إعادة
النشاط إلى االقتصاد اللبناني

الثقة باالوضاع والسياسات االقتصادية واملالية والنقدية عنرص اسايس 
لالستثامر وتحفيز التدفقات املالية عىل اي بلد. اي تدهور يف الثقة 
وقد  الداخلة.  املالية  والتحويالت  االستثامر  تراجع  اىل  حتام  يؤدي 
شهد لبنان خالل السنتني االخريتني تدهورا خطريا لوضعه االقتصادي. 
تقديرات  وتشري  جدا.  سيئة  ارقاما  االقتصادية  املؤرشات  وسجلت 
صندوق النقد الدويل اىل تراجع النمو عام 2018 اىل 0.25%، وتفاقم 
عجز املوازنة بنسبة 11%، والدين العام بنسبة 150%، وعجز الحساب 
الجاري بنسبة 27% من الناتج املحيل االجاميل. ترافق كل ذلك مع 
شكوك باستقرار اللرية، وتراجع يف مؤرشات الحوكمة وضبط الفساد 

ومستوى البنية التحتية ومناخ االعامل.
وادت اجواء انعدام الثقة اىل ظاهرة سحب ودائع من القطاع املرصيف 
وتحويلها اىل الخارج، عدا عن عمليات تحويل كبرية للودائع من اللرية 
اىل الدوالر. وتشري بيانات مرصف لبنان اىل ان ترشين االول وترشين 
الثاين 2017 شهدا عمليات سحب لودائع املقيمني مع تحويالت كبرية 
من اللرية اىل الدوالر.  كام تكرر هذا االمر خالل عام 2018 والفصل 
االول من العام 2019 حيث تم تسجيل عمليات تحويل للودائع من 
اللرية اىل الدوالر طوال تلك الفرتة، وعمليات سحب للودائع خصوصا 
الثاين 2019. كام جرت سحوبات  خالل ترشين االول 2018 وكانون 
التي انخفضت بنسبة 3.2% يف شهر  كبرية من ودائع غري املقيمني، 
ترشين الثاين 2017، وبنسبة 1.9% و0.9% خالل كانون االول وشباط 
معدالت  زيادة  من  الرغم  عىل  ذلك  جرى  وقد  التوايل.  عىل   2019
الفائدة عىل الودائع بشكل كبري )حواىل 61% زيادة عىل الفائدة عىل 
الدوالر و57% زيادة عىل الفائدة عىل اللرية خالل السنتني املاضيتني( 
بهدف تحفيز املودعني عىل ابقاء اموالهم داخل لبنان. لكن يبدو ان 

لبنان  شهد  السائدة.  الثقة  عدم  اجواء  بسبب  ينفع  مل  االجراء  هذا 
مثل هذه الظاهرة – ولكن بنسب اقل، او لفرتة اقرص – بعد اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري وبعد حرب العام 2006. 
طغيان اجواء عدم اليقني بشكل خاص خالل السنتني االخريتني دفعت 
اغراءات  من  الرغم  عىل  الخارج،  اىل  اموالهم  تحويل  اىل  مبودعني 
الفوائد العالية. وعليه، فان عامل الثقة باالوضاع االقتصادية، وبامكان 
قيمة  باستقرار  وكذلك  العام،  الدين  واستدامة  العامة  املالية  ضبط 
لذلك،  الثقة.  اعادة  اىل  ستؤدي  التي  الحقيقية  العوامل  هي  اللرية 
الثقة  القرار العمل بشكل جدي عىل اعادة  عىل الحكومة وصانعي 
اخراج  عىل  وقدرتهم  رغبتهم  واثبات  والنقدية،  املالية  بسياساتهم 
املالية  االقتصادية  بالسياسات  يتعلق   ما  االجواء يف  لبنان من هذه 
والنقدية، وارسال رسالة واضحة اىل الجميع بان خطة االصالح التي 
والعمل  للتطبيق.  وقابلة  وجّدية  فعلية  تبنيها هي  العمل عىل  يتم 
الذي ال يقل اهمية عن عودة الثقة، هو تحسني مستويات الحوكمة 
تحفيز  ُصَوري، العادة  الفساد، بشكل جدّي ال  والشفافية ومكافحة 
التي لن يحّفزها اي اجراء آخر مع  الداخلية واالجنبية  االستثامرات 
ايضا  الرضوري  ومن  االعامل.  مناخ  من  املتدين  املستوى  وجود هذا 
تكامل  خاص  وبشكل  الحالية  االوضاع  مع  تتالءم  سياسات  اعتامد 
النقدية مع السياسة املالية )الغائب حتى االن(، حيث ان  السياسة 
اعتامد سياسة مالية تقّشفية من الحكومة وسياسة نقدية انكامشية 
اللبناين،  لبنان سوف يؤدي اىل مزيد من خنق االقتصاد  من مرصف 

ومزيد من الرتاجع يف النمو.

*  استاذ يف الجامعة اللبنانية


