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لبنان املقيم واملغترب وأزمة كورونا
يعيش كوكب االرض مرحلة قد تؤسس ملنظومة عالقات دولية
جديدة معطوفة عىل تنظيم العالقات االقتصادية والتكتالت
السياسية ،بطريقة تتامىش مع ما سترتكة ازمة انتشار وباء كورونا
عىل هذا العامل الذي نعيش فيه .لبنان الوطن واالغرتاب جزء ال
يتجزأ من هذا الفضاء الواسع .باالضافة اىل االزمات التي يعيشها
عىل مدى عقود والتي تبدأ باالزمة االقتصادية وال تنتهي باملعضلة
املالية معطوفة عليها ازمات سياسية متتالية ،كل هذه املطبات
تزيدها قساوة جائحة كورونا لتزيد الطني بلة .لبنان بجناحيه
املقيم واملغرتب يف حاجة اىل كل جهد وطاقة تبذل يف ظل هذا
املشهد.
االغرتاب اللبناين طاملا شكل صامم امان من خالل الطاقات البرشية
والفكرية واملادية التي ساعدت وشكلت رشيانا يرفد الداخل يف
احلك الظروف .يف ظل االزمة التي شهدتها دول العامل ومع انتشار
الوباء ،علت اصوات املغرتبني بالعودة اىل الوطن ،خصوصا يف
الدول التي ال تتوافر فيها الطبابة بشكل يوحي بالثقة (عدد كبري
من الدول االفريقية واالوروبية).
عودة تأخرت بدايتها وشهدت مدا وجزرا سياسيا ليتخذ بعدها
القرار .من عارض العودة ،قال ان هؤالء سيشكلون قنابل موقوتة
يف وجه الجسم الطبي اللبناين ،فيام استند من يطالب بعودتهم
اىل انهم مواطنون وحقهم عىل الدولة يف عودة كرمية واستشفاء
كريم .هنا اورد كيف تعاطت السلطات الفرنسية مع ملف
املغرتبني يف اكرث من دولة وتعدادهم يفوق املئة وخمسني الفا،
اعادتهم الحكومة الفرنسية خالل خمسة عرش يوما ومل نسمع
اي صوت يعارض هذه العودة ،ال بل علت االتهامات بالتقصري
يف االرساع بعودتهم اىل الوطن االم .طبعا ال ميكن املقارنة بني
االمكانات الفرنسية واللبنانية ،لكن املواطنة تبقى معنى مطلقا ال
ميكن املساس به او زعزعته عند اول تجربة قاسية متر فيها البالد.
جائحة كورونا اثبتت داخليا كم ان قدرة هذا البلد الصغري ،لبنان،
مميزة يف املواكبة واملواجهة ليسلط االعالم الدويل الضوء عىل اداء
االدارة الطبية لالزمة بكل مهنية والتزام .هذا االمر انعكس ثقة
خارجية وشكل بادرة امل كبرية تفتح للمستقبل ابواب الثقة باداء

القطاع العام الرسمي ،وتفاعل القطاع الخاص معه ،وبالتايل يصبح
لدينا بعد تجربة املؤسسات العسكرية بكل فروعها والنجاح الذي
حقق عىل مدى سنوات ،تجربة جديدة واعدة يف القطاع الصحي.
ان الزلزال الذي رضب العامل وجعل الجميع امام واقع جديد،
يطرح يف املشهد اللبناين العديد من االسئلة التي تحتاج اىل
اجابات اليوم قبل الغد.
االسئلة كثرية ألن الحاجة كبرية .أمل يحن الوقت ملصارحة شاملة
وكرس كل التابوهات السياسية؟ ليكن ملرة واحدة هذا الوطن
عنوانا فوق كل العناوين الطائفية واملناطقية .أمل يحن الوقت
لوقف الهدر واستنزاف املال العام؟ ان فضيلة كورونا الوحيدة هي
هذا الشعور الوطني الجامع الذي ضخته يف رشايني كنا نحسبها
تجمدت ،هو هذا االحساس الجامع الذي تجىل منذ البداية ،عمال
وتوجيها والتزاما ،من املواطن والدولة عىل حد سواء.
علينا ونحن يف عني العاصفة ان نبدأ التفكري ووضع الخطط القابلة
للتنفيذ بغية التخفيف من معاناة اللبناين يف يومياته ،من سعر
فاتورة الكهرباء اىل االستشفاء كحق طبيعي للجميع ،اىل التعليم،
وصوال اىل صوغ اتفاقات جديدة مع الدول التي تصنفنا اشقاء او
اصدقاء لتحسني موقع اقتصادنا وصادراتنا...
الفرصة مؤاتية لوضع الحجر االساس للدولة املدنية القامئة عىل
املساواة االنسانية والعدالة االجتامعية ،خصوصا بعد الفشل الذريع
للنظام الطائفي الذي طاملا وقف امام نهوص لبنان كدولة .ان مدنية
الدولة والغاء الطائفية السياسية سيعيدان اىل لبنان دوره الرائد يف
املنطقة ،ودوره الرسايل ملواجهة كل انواع التقوقع والتقسيم.
شمس هذا الوطن سترشق قريبا ،ونفطنا سيكون طوق نجاتنا مع
شعبنا .ثروتنا املائية هي ايضا حارضة وبقوة يف حال كانت االرادة
والتنفيذ والنيات صادقة.
عاملنا املتغري بعد كورونا بعالقاته الدولية ومؤسساته وتكتالته
االقتصادية والعسكرية ،يدفعنا اىل التفكري يف مواكبة كل ذلك
ليبقى لبنان وطنا لنا جميعا.
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عالم بال نظام
قبل خمسة وسبعني عاما اعلن االباء املؤسسون لالمم املتحدة يف
ميثاقهم االممي :آلينا عىل انفسنا انقاذ البرشية من ويالت حرب
جديدة.
جاء هذا االعالن عشية انتهاء الحرب العاملية الثانية ،عندما سيطرت
عىل العامل وعود بحفظ السلم واالمن ،وحامية حقوق االنسان وحقوق
الشعوب ،وتكريس التعاون الدويل ،وتحقيق التنمية الشاملة.
اليوم ،يقف االمني العام لالمم املتحدة انطونيو دوغرييتش ليطالب
العامل  -شعوبا وحكومات  -بالتصدي ألزمة كورونا ،ومواجهة الحرب
الجديدة بالتعاون الدويل ،ورفع العقوبات االقتصادية عن الدول
املحارصة اقتصاديا ،ووقف الحروب والنزاعات املسلحة املتنقلة من
الكونغو الدميوقراطية اىل ليبيا وسوريا واليمن وغريها من املناطق
املأزومة.
الالفت يف هذه املناداة ان القوى الدولية الكربى ماضية يف سياسات
التجاهل واالحتكار والهيمنة ،وافتعال االزمات والحروب ،بينام يرتاجع
االقتصاد العاملي يف انتاجه ،وتتسع دائرة الفقر ويفتك الوباء الجرثومي
مباليني البرش!
ماذا يبقى والحال هذه من دور لالمم املتحدة عندما يغيب النظام
العاملي تحت وطأة اهامل القانون؟
اين هي وعود القضاء عىل الفقر ،وتحقيق التنمية يف مناطق العامل
املهمشة ،واحرتام حقوق االنسان (كل انسان) بعيدا من العنرصية
واالستئثار باملوارد والرثوات؟
اين هي حامية البيئة الطبيعية املنهكة بالتلوث بفعل التأثريات
السلبية للدولة الصناعية ،فيام يجتاح الوباء الجرثومي مناطق العامل
كلها بال استئذان؟
امام هذا الواقع ،يكون الحديث عىل نظام عاملي نوعا من الرجاء
بعيدا من الواقع املرير .الواقع العاملي املأزوم بالكولونيالية الجديدة
التي تعني احتكار املوارد والرثوات والتمييز يف ملف حقوق االنسان،
بل وترك العامل بال نظام صحي يحقق االمن البرشي.
نحن مل ننخدع بوعود العوملة منذ انطالقتها االوىل ،وادركنا كيف هي
امالء منط واحد يف االقتصاد والسياسة واالمن والتسلح واالعالم ،وكيف
انها بعيدة كل البعد عن شعارات الدميوقراطية وحريات االنسان
وحقوقه االساسية .وها هي العوملة ترتنح ،بعدما تراجعت ومعها

الليربالية الجديدة يف االزمة املالية واالقتصادية السابقة منذ العام
 .2008ال مل يرتاجع االستعامر ،وان اتخذ اشكاال جديدة بفعل ثورة
املعلومات واالتصاالت .ال معنى للحديث عىل حقوق االنسان وحقوق
الشعوب مع التمييز العنرصي املغلف برصاع الثقافات والحضارات.
كان االوىل بالنظام العاملي املزعوم ان يدافع عن تكامل الثقافات
والحضارات يف اطار االنسانية الجامعة.
ال نغايل اذا ما قلنا ان العامل يفتقد اىل قيادة عاملية ،اي انه يفتقد اىل
ما سمي تجاوزا "النظام العاملي" .فالنظام يقوم عىل قواعد محددة يف
القانون ،وطاملا ان هذه القواعد غري مطبقة فال نظام .النظام يفرتض
وجود انتظام عام يف عمل املؤسسات الدولية بعيدا من نظام "الفيتو"
املوروث من مؤمتر يالطا للمنترصين يف الحرب العاملية الثانية.
مؤسسات االمم املتحدة وغريها من املنظامت العاملية واالقليمية
مضطربة ،او انها قارصة عن القيام بوظائفها املحددة يف مواثيقها.
فامذا يبقى من النظام العاملي؟
قد تنزوي القوى الدولية الكربى تحت وطأة ازمة كورونا ،وتتجه
اىل مزيد من العزلة تحت ستار حامية املصالح القومية .ورمبا تربز
ظاهرة االحزاب اليمينية املتطرفة يف الغرب االورويب والغرب االمرييك
بحجة التعويض عن الخسائر املادية والبرشية وحامية مجتمعاتها من
التفكك االجتامعي .يف هذه الحال قد يدخل العامل يف مرحلة انتقالية،
ورمبا فوضوية ،قبل ان يستقر يف احواله وعالقاته عىل نظام جديد.
طبعا ال يعني ذلك نهاية التاريخ ،او انتصار فريق دويل عىل آخر
بصورة نهائية عىل غرار ما ّبش به بعض املنظرين بانتصار الليربالية
غداة سقوط االتحاد السوفيايت منذ عقود ثالثة.
قد ال يبزغ النظام العاملي الجديد عند انتهاء ازمة الوباء العاملي.
فالنظام يحتاج اىل معاهدات دولية جديدة واىل موازين قوى
دولية جديدة .وهذه كلها تحتاج اىل زمن معني ،قد يكون زمن
الفوىض االضافية الزائدة مبا تحمل من ازمات اقتصادية واجتامعية
وسياسية وامنية.
اما حقوق االنسان وحقوق الشعوب فهي املغيبة عن اهتاممات القوى
الدولية ،طاملا استمر التمييز يف التعامل مع قضية الكرامة االنسانية.
* الرئيس السابق للجامعة اللبنانية ،وزير سابق
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