102

عدد  - 90آذار 2021

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

"عا ٌر علينا"" ...لو أن"
ان يصبح نصف الشعب اللبناين مادة تس ّول لربامج االغاثة
يف املحافل الدولية ،فهذا عار علينا جميعا .يف مفهوم بناء
الدول ،الدولة هي تطور قانوين ـ سيايس للمجتمعات
والجامعات لتحويلها من بدائية وعشوائية اىل اطار الفراد
يحكم القانون عالقتهم مع بعضهم البعض ومع الدولة.
وملا كانت السلطة هي نتاج خيارات الشعب فان الطرفني،
السلطة والشعب ،يتشابهان ألن االنتخابات خيار متثيل
وتعبري .وما كان اللبنانيون ليصلوا اىل ما وصلوا اليه لو
انهم اختاروا ممثليهم عىل قاعدة انهم مواطنون ،وليسوا
جامعات تهتف باسم هذا او ذاك من الزعامء ،او النهم
اقرتعوا بحثا عن حقوقهم الطبيعية التي هي من بديهيات
منظومة الدولة .وما كانت السلطة لتتحول اىل سلطة
فاشلة لو انها احسنت ادارة املوارد البرشية والصناعية
والتجارية والزراعية والسياحية ،او لو ترصفت بوصفها
مسؤولة عن املواطنني وامامهم ،وليست منغمسة حتى
اذنيها باملحسوبيات واالزالم .ال بل عىل العكس فاننا جميعا
بدّدنا ما منلك من موارد ،وما عرفنا القيام بيشء غري ان
نندب ونستجدي ،ونصدّر طاقاتنا البرشية اىل اصقاع العامل
ليستفيد اآلخرون منها.
انهيار االقتصاد اللبناين كان نتاجا طبيعيا وتلقائيا ملعاناته
القدمية من تحديات امنائية وازمات مرتاكمة كانت ُترتك
للقضاء والقدر معالجتها .ومل يلتفت احد اىل تنمية
القطاعات االنتاجية والخدماتية لتقوية االقتصاد الوطني،
وخلق فرص العمل عىل طريق منو مستدام .لكن ما حصل
كان عكس ذلك متاما .اذ انصب االهتامم عىل تضخيم
القطاع العام الذي صار مخزنا للبطالة ،وسببا لعجز يرتاكم
ويستنزف الخزينة ،ويك ّبدها تكاليف اقتصادية واجتامعية
باهظة ،دفع باالنهيار اىل مداه االقىص واالخطر .وصارت
البطالة والفقر والزبائنية من سامت االقتصاد اللبناين وصار
الحديث عنه يشبه الحديث عن العتمة والظالم يف ظل
تح ّول نصف اللبنانيني اىل فقراء ومعوزين ،تتس ّول عليهم
السلطة من الصناديق والدول ،ما ّ
اذل لبنان واللبنانيني.
هذا االذالل بدت معامله عندما بدأت الزعامات تتصارع
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عىل الحصص .آنذاك بلغت التفاهة مبلغا مريعا ،اذ شاع
الحديث وكرث عن تقاسم مصالح طائفية ومناطقية .ولو ان
املسؤولني عندنا تنبهوا اىل مستوى االنحطاط الذي انحدرنا
اليه ،ملا تح ّولنا اليوم اىل متس ّولني عىل ابواب الربامج الدولية
والصناديق االغاثية.
نعم ،كلنا مسؤول .كلنا سكت عن املأساة التي بدأت
تتعاظم منذ قررنا عدم حامية الصناعة الوطنية املتنوعة
وتطويرها ،ومنذ اهملنا برامج تحديث البنى التحتية من
مواصالت وطاقة واتصاالت وخدمات الكرتونية ،حتى
وصلنا اىل ما نحن عليه .كان يف امكاننا تدارك الوضع
املأساوي بيشء من إعامل العقل يف بناء القدرات وتطوير
املوارد يف سائر القطاعات ،وكلها غنية وقادرة بامكاناتها،
لكنها افتقدت اىل قرار رسمي مسؤول ،واىل شعب ينطلق
من مواطنته وليس من قبائليته الهمجية التي راحت تربر
الفساد العميم .مل يتطلع احد اىل اهمية الرشكات الصغرية
واملتوسطة يف كل من قطاعات الزراعة واالغذية والتجارة
والسياحة والتكنولوجيا واملعلوماتية واالتصاالت بغية
دعمها وتطويرها ،ال بل عىل العكس من ذلك فقد راحت
السياسات االقتصادية والنقدية تعزز وجهة االكتتاب يف
املصارف يف مقابل سياسة فوائد مرتفعة ومغرية جدا ،ما
دفع الغالبية اىل االنغامس يف توظيف كهذا افىض يف النهاية
اىل وجود ودائع رقمية غري قابلة للتسييل اال برشوط غريبة
عجيبة ،ال ُيفهم منها اال ان نصف شعبنا صار "عاهة"
للتس ّول من املحافل الدولية.
ما مل نتحد ،ونعمل جميعنا للنهوض باالقتصاد الوطني،
وتعزيز االستثامر يف كل قطاعاته ،فهذا النصف سيتضاعف،
اي ان غالبية الشعب اللبناين ستصبح متس ّولة ومنتظرة
لربامج االغاثة الدولية ،وعندها لن ينفع الندم بيشء.
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