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هوية لبنان بخروج طوائفه
ّ
من "محميات الدول"
يتخبط لبنان منذ تكوينه قبل مئة عام يف ازمات سياسية داخلية
ادت به اىل فنت طائفية ،واقتتال اهيل ،وحروب عسكرية،
كانت تنتهي اىل تسويات بني املكونات اللبنانية ،كام يف عام
 ،1943وهو العام الذي اعلن فيه اإلستقالل ،الذي قام عىل
صيغة ُسميت "العيش املشرتك" بني قطب مسيحي ماروين هو
الرئيس بشارة الخوري وقطب مسلم سنّي هو الرئيس رياض
الصلح .اذ قضت بأن يتخىل املسيحيون عن التوجه نحو الغرب
كحاضن للمسيحيني يف الرشق ،وهي ثقافة متو ّلدة من "الحروب
الصليبية" ،او "الفرنجة" ،وكانت يف اهدافها استعامرية مغ ّلفة
بالدين ،وان يرتاجع املسلمون السيام السنّة منهم عن انضامم
لبنان اىل محيطه القومي ،يف سوريا الطبيعية التي انعقد مؤمتر
سوري لها يطالب بوحدة كياناتها يف سوريا ولبنان وفلسطني ،او
ما يعرف ببالد الشام ،وكان من ضمن املطالبني بها رواد نهضة من
طوائف عدة السيام مسيحيني.
هذا الخالف اللبناين عىل هوية الكيان مل يحسم بعد لجهة االنتامء
والوالء ،وان ُكتب عىل الورق بأن لبنان وطن نهايئ لكل ابنائه
وينتمي اىل محيطه العريب ،وهو احد بنود الدستور ،فعاد السؤال
حول الهوية يتق ّدم :يف اي محور او موقع او جغرافيا ،سيكون
لبنان؟ وهذا اساسه ،ان طوائف لبنان ومذاهبه ،اعتادت ان
تكون من ضمن محميات الدول ،وهذا ما حصل يف زمن السلطنة
سمي بـ"حكم القناصل" .اذ تع ّهدت دول سبع ان
العثامنية ،وما ّ
تحمي كل منها طائفة ومذهبا.
فالهوية الوطنية ال تكون لطائفة او مذهب ،بل الرض ،وان هذه
االشكالية مل ُتحل يف لبنان ،بالرغم من محاوالت سياسيني االيحاء
بأن االنتامء الوطني اىل لبنان قد اصبح نهائيا ،لكنه ال يتحقق
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تفاعالت بني عجز القطاع العام
واملالءة املصرف ّية وسعر الصرف

اال بفك طوائف لبنان ارتباطها مبشاريع خارجية عىل اساس
ديني ،فيتطلع املسيحي اىل الغرب عىل انه هو وجهه ويريده
للبنان ،وينظر املسلم السنّي اىل الوحدة العربية عىل انها اسالمية
ألن َمن يدعو اىل "القومية العربية" يرسيها عىل اللغة والدين،
لذلك مل تتحقق ،كام ان يف الطائفة الشيعية ،ومع انتصار "الثورة
االسالمية" يف ايران ،رأى فيها اطراف حضنه وعمقه االسرتاتيجي،
وهو ما خلق اشكالية انتامء ،فنظر اليه البعض عىل انه خروج
عن الهوية العربية ،واالرتباط بـ "الفارسية" كمرشوع امرباطوري
توسعي ،وهو ما يربز ايضا عند "جامعات اسالمية" منتمية اىل
"االخوان املسلمني" التي ترى يف اعادة احياء "العثامنية الجديدة"
عىل يد "حزب العدالة والتنمية" برئاسة رجب طيب اردوغان،
استعادة للخالفة االسالمية ،ويوجد يف لبنان مؤيدون لهذا التوجه.
ازمة الهوية يف لبنان تعيد بعث فكرة "لبنان الصغري" ،او مترصفية
جبل لبنان ،واستعادة لغة "الفيديرالية" بـ"ادارات ذاتية" ،حاول
دعاة التقسيم فرضها يف اثناء الحرب االهلية من خالل "كانتونات".
لكن هذا املرشوع سقط ،ووضع بند يف الدستور رفض التقسيم
والتوطني ،واملقصود به فرض بقاء الفلسطينيني يف لبنان ومنع
حق عودتهم اىل بالدهم.
النقاش او الرصاع بدأ يدور حول الهوية ،مبعنى ان يكون لبنان
مع الغرب وتحديدا االمرييك ،او مع الرشق واملقصود به الصيني،
وهذا خيار سيايس ،ميكن ان يتب ّدل بتب ّدل النظام السيايس ،امنا
االرض تبقى ،ولها هوية واحدة وهي لبنان .اما النظام فهو خيار
اللبنانيني بتكوين سلطتهم بعيدا من الطائفية.
* صحايف

واجه لبنان ازمات كثرية يف تاريخه .مر يف حروب عدة ،واخترب
االفالس املرصيف (بنك انرتا) ،وعاىن من انهيار سعر رصف اللرية
وموجات التضخم املتفلت ،ومن تراكم العجوزات املالية واملديونية
املرتفعة .تستمر االزمات حتى يومنا هذا ،ازمة اقتصادية واجتامعية
خانقة ،ورشكات تغلق ابوابها ،وفرص عمل تذوب ،والفقر يخرج
عن السيطرة.
عجز القطاع العام والديون السيادية اثقل عىل االقتصاد لسنوات
عدة .فقد استحوذ متويلهام عىل املوارد املرصفية ،ما ادى اىل
اضعاف النشاط واالستثامر.
رفع البنك املركزي سعر الفائدة للمودعني لتمويل مشكلة الديون
املتصاعدة للحكومة ،والسحب بالدوالر للمساعدة يف الحفاظ عىل
ربط اللرية اللبنانية بالعملة االمريكية .انخرط مرصف لبنان مع
املصارف يف هندسات مالية هدفت اىل تعزيز قاعدة رأس املال
لديها ،وكان لبنان واحدا من البلدان القليلة جدا التي تقدم
للمستثمرين معدالت عائد جذابة للغاية .هذا ما جعل هذه
الدولة الصغرية يف الرشق االوسط نقطة جذب للمستثمرين
االثرياء من جميع انحاء العامل.
مع مرور الوقت ،ادى سوء االدارة العامة اىل استنزاف املوارد
املالية ،فسيطر عىل السياسة النقدية عجز مايل وتسارع يف الدين.
واالخطر ،هو حجم االستدانة بالعمالت االجنبية .فاستمرار النزف
املايل وعجز ميزان املدفوعات ،اديا اىل عدم قدرة الدولة اللبنانية
اليوم عىل سداد سنداتها (السيام لحاميل سندات االوروبوند) .فتم
تعزيز االسرتاتيجيات والخطط املالية عىل املصارف بشكل اكرب
ووضع القيود من خالل الوساطة املتزايدة ملرصف لبنان.
باالضافة اىل الثقل الكبري للدين العام ،اصبحت املصارف تواجه
صعوبات جدية ،منها عبء صايف العقارات للتصفية ،وضع مؤونات
يف مقابل القروض املتعرثة ،انخفاض احتياطي النقد االجنبي،
ضعف القدرة التنافسية ،عدم قدرة جذب املزيد من رأس املال
غري املقيم ...ما ادى اىل وضع قيود مرصفية قاسية عىل العملة
االجنبية (منها عدم قدرة املصارف عىل رصف الدوالر االمرييك يف
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مقابل اللرية ،تجميد الدوالر االمرييك لفرتات طويلة االمد اذا تم
رصفها يف مقابل اللرية اللبنانية ،فرض قيود قاسية عىل عمليات
السحب بالدوالر االمرييك ،مبا فيها تلك التي يتلقاها اصحابها من
الخارج ،باالضافة اىل اندالع الثورة واالقفال التام للمصارف .جميع
هذه االسباب ادت اىل زيادة الطلب عىل الدوالر االمرييك ،مام ادى
بدوره اىل ارتفاع سعر الرصف املوازي .فعىل السلطات املرصفية
مستقبال النظر يف تخفيف هذه القيود ،وينبغي ان يكون تعديل
سعر الرصف متناسقا مع االهداف املنشودة لخفض العجز وتعزيز
القدرة التنافسية الخارجية.
من الواضح ان هناك حاجة اىل خطة شاملة لتحقيق االستقرار
املايل ،وان طرق املعالجة يجب ان متر عىل ما اعتقد باملراحل
التالية:
 تحديد اهداف اصالحية وتبني طرق تنفيذ ذات صدقية ،وانتسفر عن نتائج ملموسة يف وقت مبكر لتوليد دائرة فعالة من
الثقة.
 تعزيز القطاع املرصيف ،فاالقتصاد يحتاج اىل مصارف سليمةومليئة ،والسيولة املرصفية مقلقة .التحديات التي مير بها البنك
املركزي كبرية .ومن املهم االفصاح اكرث يف شأن السياسات املتبعة
من اجل تخفيف القلق الشعبي .وعليه ان يخطو بحذر يف
شأن مسائل الديون الخارجية لتجنب التعقيدات غري املقصودة
مستقبليا مع الدائنني.
 تقييم سعر الرصف عىل االساسيات االقتصادية ،وليس عىلالتحوالت يف سعر السوق املوازي واملقرون باملضاربة.
 اصالح التفاعالت بني عجز القطاع العام واملالءة املرصفية وسعرالرصف مبهارة واسرتاتيجيا عالية لتحقيق االستقرار واالزدهار.
لذا من الرضوري توحيد وجهات النظر واستبعاد الخصومات
السياسية ودعوة اصحاب االختصاص املخرضمني من اجل تحقيق
هبوط آمن للبنان.
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