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بأقالمهم

بقلم
جوزف القصيفي

*

تغ ّير القانون ...ماذا عن الناخب؟
ستكون االنتخابات النيابية املقبلة املحددة يف السادس من ايار مختلفة
عن سابقاتها ،النها تخاض للمرة االوىل منذ االستقالل عىل اساس قانون
جديد ،يجمع النسبية اىل الصوت التفضييل .وهو  -اي هذا الصوت -
اقرب اىل صيغة ناخب واحد صوت واحد .هذا القانون املركب ينطوي
 كام معظم القوانني  -عىل ايجابيات وثغر .يقتيض مقاربته بكثري منالدرس والتمحيص ،قبل الترسع يف اصدار االحكام عليه سلبا او ايجابا.
حتى الساعة ال يبدو ان هذا القانون مفهوم لدى الكثريين ،عىل الرغم
من الندوات واللقاءات التي عقدت لرشحه .هناك َمن ال يزال ينظر
اليه بعيون قانون "الستني" ،وان مثة َمن ينطلق من نتائج االنتخابات
السابقة ليسقطها عىل توقعاته يف هذه الدائرة او تلك.
اهم ما يطبع هذا القانون انه يفسح يف املجال امام حصول مفاجآت غري
محسوبة ،ويعيد توزيع االحجام بني االحزاب والقوى السياسية ،وين ّوع
التمثيل ،ويساعد عىل بروز تيارات جديدة شبابية ومدنية .اما سلبياته،
فتتمثل يف التناقضات التي ميكن ان تربز داخل اللوائح بني املرشحني
الذين يتذابحون للفوز بالصوت التفضييل ،ولو انتموا اىل بيئة عقائدية
او سياسية واحدة .كام ان االهمية التي يحتلها هذا الصوت ستكون
سببا لشحذ الهمم الطائفية واملذهبية بني مرشحي اللوائح املختلطة،
مهام بلغت درجة التنسيق بينهم.
ال تكمن املشكلة يف القانون ،بل يف الناخبني .ماذا يجدي القانون
العرصي اذا كان الناخب اللبناين ال يجيد استخدام صوته  -وهو السالح
االمىض الذي ميتلكه  -يف اختيار املرشح االفضل ،ومحاسبة َمن تجب
محاسبته من النواب الذين خ ّيبوا مواطنيهم ومل يكونوا مؤمتنني عىل
ثقة ناخبيهم ،ويريدون اعادة الكرة ،ويبذلون كل يشء لتوفري سبل
عودتهم اىل ساحة النجمة.
لكن شيئا من ذلك مل يحدث سابقا ،وال يبدو  -من خالل املعطيات
واملؤرشات  -ان مثة محاسبة سوف تتم نظرا اىل تداخل املصالح

واالعتبارات السياسية والطائفية واملناطقية ،بطريقة معقدة يصعب
فكها ،ما يحتم مداراتها بالسكوت وقبول االمر الواقع .يف الوقت الذي
ينبغي فيه التصدي ،وتشكيل قوة ضغط ،بل مقاومة مدنية سلمية،
ترمي اىل اعادة صوغ املشهد الوطني .وهو ما يعرف بالتغيري الهادئ،
السلس ،غري الصاخب .هذه مسؤولية املجتمع اللبناين الذي يتعني
عليه ان يلج باب هذا التغيري بثقة وروح وطنية مميزتني ،بعيدا من
"هيصات" البعض يف املجتمع و"عراضاتهم" االعالمية.
يروى ان يف احدى املاملك القدمية ،ضاقت الرعية ذرعا بالنقص الذي
يالزم توزيع الطحني ،فيكال النصف كيلو عىل انه كيلوغراما ،وتنخفض
الكميات اىل نصفها فيام يدفع مثنها كامال .يف كل مرة كانت تتعاظم
فيها نقمة الناس ،كان امللك يعمد اىل ابدال الكيال بآخر ،وتكرر االمر
مرات عدة ،لكن النتيجة هي هي .عندما فاتحه كبري وزرائه  -وهو ذو
حصافة وحكمة ويحسن املشورة  -بأن الوضع بات عىل شفا االنفجار،
وال بد من عمل حاسم لتداركه قبل فوات االوان ،اجاب امللك :غريب
ايها الوزير ،لقد ابدلت الكيالني مثنى وثالثا ورباعا ،وظلت الشكوى
قامئة .ما بال هؤالء الناس ال يعجبهم عجب؟
قال الوزير بعدما التمس االمان :يا موالنا القصة ليست يف ابدال
الكيالني ،بل يف الكيلة .ابدل الكيلة وسرتى كيف ستتغري االمور ،ويقلع
الناس عن االنني والتذمر.
عندنا يبدو ان الوضع مشابه .ليس املطلوب ان يكون لنا قانون جديد،
بل معرفة هذا القانون وهضمه ،وتطبيقه بشفافية ،ومن ثم اعادة
تقوميه يف ضوء ما افىض اليه من نتائج.
مهام يكن من امر ،ليس املطلوب تغيري قانون االنتخاب ،بل املشكلة
يف اداء الناخب.
* امني رس نقابة املحررين
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اإلصالحات واملؤتمرات
تتواىل املؤمترات هذه االيام من اجل لبنان .من مؤمتر روما اىل مؤمتر
بروكسل اىل مؤمتر باريس املعروف بـ"سادر ."1
هذه املؤمترات ان دلت عىل يشء ،فهي تدل عىل اهتامم االرسة الدولية
باستقرار لبنان االمني والسيايس واالقتصادي .هذا االهتامم ال يستند
فقط اىل اعتبارات تاريخية او ثقافية او اخالقية حتى ،امنا ينبع من
مصلحة هذه الدول ،السيام تلك الداعمة واملنظمة لهذه املؤمترات،
وجميعها اوروبية ،لجهة احتواء ازمة الالجئني السوريني التي كادت ان
تطيح منذ عامني البنيان االورويب .خري دليل عىل ذلك ،كل النقاش الذي
واكب االنتخابات الذي جرت يف بلدان اوروبية عدة يف الفرتة االخرية.
املطلوب اذن دعم لبنان ومتكينه من ابقاء الالجئني فيه يف انتظار
عودتهم اىل ديارهم .االهم عدم تدفقهم اىل الداخل االورويب.
يشكل مؤمتر باريس بكل ما يحوط به من اهتامم ،املحطة االساسية
لهذا الدعم السيام عىل املستوى االقتصادي .يبقى ان هذا الدعم
ليس دعام غري مرشوط .بل مرتبط بتنفيذ اصالحات اساسية لنظامه
االقتصادي ،خصوصا يف ما يتعلق باملالية العامة وقطاع الكهرباء الذي
يشكل عبئا كبريا عىل خزينة الدولة .وهذا ما اشار اليه وبشكل واضح
البيان الختامي لالجتامع التحضريي ملؤمتر "سادر "1الذي انعقد يف
باريس مطلع هذا العام.
لهذا السبب ارسعت الحكومة يف اعداد موازنة  2018التي تؤسس
بحسب واضعيها الصالحات اساسية تهدف اىل تقليص عجز الخزينة.
هنا ال بد من تسجيل املالحظات اآلتية:
 -1ان مرشوع املوازنة املقدم مبا يتضمن من تقليص للنفقات نسبة
اىل االيرادات يشكل بال ادىن شك خطوة يف االتجاه الصحيح .لكنها
غري كافية .فنسبة العجز ال تزال كبرية جدا ،وال بد من اعادتها اىل
مستويات ال تتخطى  .%4هذا الجهد يتطلب اصالحا جذريا لقطاع
الكهرباء الذي يشكل مبفرده  %25من العجز .هنا ال بد من االشارة اىل
ان االطار االنسب لهذا االصالح االسايس موجود ،وهو قانون الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص.
 -2حرص النفقات مير ايضا بضبط الفساد والهدر يف ادارات الدولة .تعد

كل وكاالت التصنيف العاملية لبنان بني االنظمة االكرث فسادا يف العامل.
هنا تكمن املعضلة .انها يف عمق النظام السيايس ونظام املحاصصة
القائم ،بحيث ال تفيد االجراءات الشكلية كاقامة الوزارات املتخصصة
يف محاربة الفساد .املطلوب اصالح جذري للنظام السيايس عىل قاعدة
مبدأ توازن السلطات السيام لجهة تعزيز السلطة القضائية وتفعيل
دور اللجان النيابية واجهزة الرقابة.
 -3اي خطة انقاذية للوضع االقتصادي متر حتام بتفعيل محركات النمو.
وهذا يتطلب سلة من االصالحات فيام يتعلق جزء منها بخلق محفزات
الجتذاب الرساميل ،وتطوير بيئة االعامل ،وتسهيل الرتاخيص ،وتبسيط
املسالك االدارية ،ومكننة الخدمات للرشكات واملواطنني .الالئحة تطول.
لكن بشكل اويل ال بد من التحذير من اللجوء مجددا اىل رفع اضايف
للرضائب ،كام يتم تداوله يف بعض االوساط ،الن من شأن ذلك ان
يكبح نهائيا النمو ويدفع االقتصاد نحو االنهيار .الرتكيز يجب ان يكون
عىل تحرير بعض القطاعات ،وخصوصا قطاعي املواصالت والكهرباء،
ملا يشكال يف حال فكت القيود عنهام من محركات لالقتصاد واقطاب
جاذبة للرساميل.
 -4النفط بركة للبنان من دون شك .هذا اذا ما تم استثامره وفق
قواعد الحوكمة الجيدة وبعيدا من نظام املحاصصة السائر املفعول.
لكن االتكال ،وبشكل حرصي عىل النفط ،قد يعمي البصرية االقتصادية،
ويقدم ذريعة اضافية للتباطؤ يف االصالحات او محاولة التملص منها،
عىل قاعدة مقولة "مل العجلة وقرع طبول االنهيار االقتصادي ،العائدات
النفطية آتية وكفيلة بانتشالنا من االزمة" .هنا تكفي االشارة اىل ان
االقتصادات النفطية يف العامل تقوم بجهد جبار واصالحات عميقة
لتنويع مصادر دخلها .فهل يجوز ان "نذهب اىل الحج والناس راجعة"؟
يف اختصار ،مل تعد مسألة االصالحات رضورية فقط .انها اكرث من طارئة.
من دونها ال نجاح الي مؤمتر واي دعم ،وال جدوى من اي جهد واي
قطرة نفط.
* خبري اقتصادي
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