
102
عدد 85 - تشرين األول 2020

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

قيل يف تعريف املسؤولية انها "حالة يكون فيها االنسان 
صالحا للمؤاخذة عىل اعامله وملزما تبعاتها املختلفة".

اكرث ما افتقده اللبنانيون يف "ايلول الكاريث" الذي انتهى 
واالقتصادية  السياسية  املستويات  كل  عىل  لبنان  اليه 
معاينة  هو  واملالية،  والبيئية  والصحية  واالجتامعية 
يزال  وال  نفعله  مل  ما  اكتشاف  اىل  جميعا  "حاجتنا" 
يف  اهمية  االكرث  عمقا.  يزداد  الذي  القعر  يف  يبقينا 
العريض والواسع  السياسة مبعناها  املجال معاينة  هذا 
فالوضع  وتقني.  مطلبي  هو  ما  كل  وراءها  لينتظم 
االنحداري الذي بلغناه ومل ينج منه احد، ال جامعة وال 
افراد، يفرتض اول ما يفرتض تعيني "معنى املسؤولية". 
السؤال هنا: هل املسؤولية دور ام وظيفة؟ واجب او 

منصب وجاهة؟

رضورة السؤال تتأىت من امرين: 
االول: ملاذا حصل ما حصل؟ 

اما الثاين فيكمن يف معرفة نتائج املسؤولية عندما ترتاوح 
بني حّدي املسؤولية امام الناس وبني املسؤولية عنهم. 

كثري  هذا  يف  عليكم".  يوىل  انتم  "كام  قائل  يقول  قد 
من الصحة والصواب. لكنه يعكس يف املقابل سوء اداء 
اجل  من  العمل  هي  بالتعريف  فاملسؤولية  املسؤول. 
بني  فالعالقة  بالتايل  يعيشون يف دولة.  الناس كمواطنني 
املواطن والدولة هي عالقة متكاملة لبناء استقرار سيايس 
واالجتامعي  االقتصادي  االستقرار  عوامل  تحته  تندرج 
واملعييش والصحي. لكن ما نِزل بلبنان واللبنانيني يقول 

العكس من ذلك متاما. 
ومامرستها  املسؤولية  ان  اللبناين  الوضع  يف  املفارقة 
تأتيان من خلفية غرائزية تجمع بني "وجاهة املنصب"، 
من  تأيت  املعنى  بهذا  وهي  بعينها.  جامعة  ارضاء  وبني 
تأيت  وبعده  هذا  قبل  واخالقية.  انسانية  صالت  دون 
املسؤولية من دون صالت سياسية بوصف السياسة هي 
النشاط االنساين االنبل، عىل ما يعرفها ارسطو. ولو كان 
وعىل  املعاناة  قلب  يف  جميعا  كنا  ملا  ذلك  عكس  االمر 
كل املستويات. اسوأ ما يف املسؤولية، هو عندما تكون 
"آلية لالستحواذ"، بهدف االرضاء النفعي واملصلحي، من 

دون االخذ يف اإلعتبار ان السياسة ومعها املسؤولية هام 
دولة  بناء  االنبل  هدفها  اخالقية،  قيمة  ذات  منظومة 

ناجحة بكل املعايري.
منها،  املتقدمة  حتى  استثناء،  دون  من  الدول  كل 
الفساد، لكن معدالته محدودة وتختلف نسبة  يغزوها 
ُيصار  عنها،  الكشف  تم  متى  آخر.  اىل  بلد  من  وجوده 
من  اكرث  بل  املسار.  تصّوب  اجراءات جذرية  اتخاذ  اىل 
ذلك، يبادر املجتمع والدولة اىل رفع معدالت الشفافية 
دون  وللحيلولة  للتكرار،  منعا  املسؤولية  تويل  ومعايري 

تعطيل مسار الدولة. 
منطق  يسود  اذ  ذلك،  من  العكس  يحصل  عندنا  لكن 
ان  لو  اليه  وصلنا  ما  اىل  وصلنا  كنا  ما  الفساد.  تربير 
وفقا  العمل  قاعدة  عىل  تتم  كانت  املسؤولية  مبارشة 
الدولة  منطق  توكيد  وبهدف  الجامعية،  القيم  ملنظومة 
وليس االستحواذ عىل املوارد واملقدرات لتأبيد املسؤولية، 

وتوسل املنصب حفاظا عىل الوجاهة املجتمعية.
هو  مىض،  وقت  اي  من  واكرث  لالنقاذ،  اآلن  املطلوب 
نحصده.  زرعناه  ما  ألن  ذواتنا  مكاشفة  يف  الشجاعة 
جدا.  قبيحة  صورة  عىل  العام  اللبناين  الواقع  تبدى  فقد 
اهم ما تكشف ان املسؤولية ميدان من ميادين السعي 
صالت  لها  يكون  ان  دون  ومن  الظهور،  حب  ارضاء  اىل 
ذلك  غري  االمور  كانت  لو  وباالنسانية.  باالخالق  وصل 
باللبنانيني  عشواء  خبط  والعوز  الجوع  رضب  فلامذا 
امان  الوسطى وهي صامم  الطبقة  انهارت  كلهم؟ وكيف 
جديدة  طبقة  عندنا  صار  االنهيار  مع  اسايس؟  اجتامعي 
هذه،  الطبقة  الفقر".  "حديثو  االجتامع  علم  يف  اسمها 
املتشكلة حديثا، ُتشكل مؤرشا نوعيا ملا نحن ذاهبون اليه. 
فهي كونها متتلك املعرفة والعالقات قادرة عىل سد الثغر 
بحقه  للمطالبة  حق  عن  املنتفض  االجتامعي  الحراك  يف 

االنساين الذي مل توفره وتنجح يف تأمينه "املسؤولية".
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