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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

كي ال يصبح اللبنانيون " ُر َّحالً"
لبنان ،كغريه من النظم السياسية الجمهورية الربملانية
الدميوقراطية التي تحتاج الستمرارها ،يف مسالك التقدم ،اىل
الربامج السياسية املتباينة واملتنافسة واملختلفة حتى .هذا
التباين املطلوب والرضوري لتطور النظام السيايس ضمن
ثوابته الدستورية ،ال يعني عىل االطالق ما آلت اليه حال
اللبنانيني ولبنان عىل مختلف املستويات .اكرث ما يحتاج
اليه لبنان يف ظل الظروف املرتاكمة منذ سنوات ،رجال
دولة يتبرصون املستقبل بعني ثاقبة ويتجاوزون العقبات
واملعوقات ،اكرث من حاجته اىل رجال سياسة ال يرون اال
الراهن السيئ ويقفون عاجزين امامه وتدفعهم املعوقات
اىل االرتداد اىل الوراء.
مآل االوضاع السياسية ،عىل ما فيها من ظروف ووقائع
الكثري منها خارج عن قدرات اللبنانيني ،ال تسلب اللبنانيني
حقهم املستمر يف السؤال عن كيفية الحفاظ عىل البلد
واهله ،وفيه ما فيه من اهوال االنقسام والفساد والسمرسة
واالهرتاء االجتامعي واالقتصادي.
السؤال هنا ال يقع يف خانة التربير او التفهم ،بل يف باب
املسؤولية الوطنية صونا للبنان واللبنانيني .ذلك ان عدم
االستقرار السيايس معطوفا عىل ازمات البلد الطائفية،
واعتامد منطق التكفري السيايس واالقتصادي واالجتامعي
واحيانا الديني ـ من الكل وضد الكل ـ يحسم بأن
املستقبل مخيف ،يتفلت من الطأمنينة التي يفرتض
بالدولة توفريها ،كون هذه الطأمنينة وهذا االستقرار
وظيفتني من وظائف الدولة.

االستقرار السيايس املنشود واملطلوب ليس ذاك الذي
يقوم عىل الخوف من السلطة واجهزة الدولة االمنية
والقضائية ،اال بوصفها آليات لتأمني انتظام املجتمع
وفقا للنصوص الدستورية والقوانني املرعية االجراء .بل
االستقرار القادر عىل استثامر الظروف والوقائع ،والتعامل
معها بحرفية ومهارة ملنع االنقسامات املجتمعية والتي
بعضها يروم الحرب من غري ان يعلن اهواءه وميوله.
وهو ذاك االستقرار الذي يعطي االنطباع بتامسك وثبات
النسق السيايس يف ظل ما يواجهه االجتامع الوطني من
ازمات وارتجاجات ،تبدأ مع العدو االرسائييل عند الحدود
مع فلسطني املحتلة ،وال تنتهي عند مالحقة االرهابيني،
ومكافحة الجرمية املنظمة والجرائم الفردية ،مرورا
باالوضاع االقتصادية واالجتامعية.
ما يعرفه اللبنانيون جميعا ويشيحون بنظرهم عنه ،هو
ان االستمرار يف ظل العقليات الحالية اشبه باملحال .لكن
املؤسف ان الغالبية ال تزال تردد اللغة السياسية عينها ،عىل
الرغم من كل ما حل بلبنان.
السيئ يف هذا السياق ان الحال الراهنة ال تزال تتكرر
منذ قيام لبنان الحديث ،خصوصا يف ما يتعلق بعدم ثبات
االستقرار السيايس واالرصار عىل استجالب مشاكل الخارج اىل
الداخل الهش ،بفعل توزع الوالءات الطائفية والسياسية يف
جهات االرض االربع ،ورفعها وجعلها اولوية تتقدم الوحدة
الوطنية والدولة القوية الضامنة للجميع ،بغض النظر عن
هوياتهم ومعتقداتهم الروحية والثقافية.

صار االنشغال بتحليل عوامل عدم االستقرار من باب
الرتدي االجتامعي ـ االقتصادي والتدهور املؤسسايت ،اكرث
من االهتامم بتعيني عنارص االستقرار والبناء عليها لتجاوز
املعوقات والتقدم اىل االمام ،سمة من سامت الوضع القائم.
مبعنى ان العمل صار عىل مثال ما يقوم به املتعصبون
الدينيون او "العقائديون النص ّيون" ،الذين متى واجهتهم
مشكلة عادوا اىل الوراء واىل النصوص االوىل للبحث عن
الحل ،يف حني ان العرصنة والحداثة والدولة املدنية تفرتض
العمل لتجاوز العقبات يف اتجاه مسارات التطور.
العطب السيايس ليس يف التعدد الديني واملذهبي والثقايف،
امنا يف االستغالل السيايس وتعامله مع هذه التعددية من
طريق استثارة الهويات والعصبيات الضيقة يف مقابل اآلخر،
والتمرتس خلف خصوصيات الجامعات عىل حساب الدولة
والوطن ،ما ينتج والءات غري لبنانية ،بل والءات ما دون
وطنية .بالتايل ضعضعة الوحدة الوطنية لصالح الوحدة
الطائفية .فال يضري االنسان ان يكون مؤمنا .عىل العكس،
بل ما يهلكه هو وغريه ومعهم البلد هو االتجار بالهويات
الضيقة وجعلها اوال.
ان الواقع يستدعي التحذير من سياسات "حافة الهاوية"،
وسياسات املغامرة يك ال يصبح اللبنانيون " ُر َّح ًال" يف العامل .ذلك
ان تقارير معدالت طلبات الهجرة اىل ارتفاع خطري ،وتوازيها
وتتفوق عليها معدالت بطالة مرعبة ال تبرش بالخري عىل
االطالق ،يف حني ان املخدرات تنترش كالوباء .فقد صار لبنان
مص ّدراً للبرش وليس للسلع والخدمات فقط .يف مقابل النسبة

املتزايدة للبطالة يرتفع عدد املهاجرين اللبنانيني وفقا للجنة
االمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا (االسكوا).
يف ظل حال كهذه ،فإن لبنان صار ُمو ّلدا للبطالة كون
االقتصاد الوطني ترتاجع قدراته يف خلق الوظائف ،وان حصل
ففي االنشطة ذات االنتاجية واملهارات املنخفضة ،واحيانا يف
مجاالت العمل الالنظامي املحروم من الحامية االجتامعية
والقانونية .رب قائل ان تحويالت اللبنانيني توفر العمالت
االجنبية ،وهذا صحيح .لكن ما ينبغي الوقوف عنده بتأنٍ
ومن دون ادعاء هو ان هذه التحويالت والودائع صحيح
انها تؤدي دورا اساسيا ومحوريا يف توفري العمالت االجنبية
وزيادة الودائع املرصفية ،امنا تبقى من دون عمل او دور يف
انتاج اقتصاد محيل حقيقي ،يبقى قيامه مرهونا مببادرات
خالقة من رجال املال واالعامل واالقتصاديني ،ألن ممرات
الهجرة راحت تضيق حتى االغالق يف ظل ما طرحته الحرب
السورية عامليا عىل مستوى قضية الالجئني والنازحني.
قضية النازحني السوريني تلك ،يجب النظر اليها بعناية
شديدة ،ليس من باب التحريض عىل هؤالء وهم ضحايا ،كام
ليس من باب املزايدة االنسانية بنية االستقواء بهم .عديد
الالجئني شكل استنزافا فعليا لالقتصاد الوطني ومضاربة عىل
العاملة اللبنانية .فإذا كان صحيحا ان غالبية من اللبنانيني
ُ
تعف عن بعض املهن ،فهذا ال يعني انهم ال يعملون يف
تجارة الخرض واللحوم وااللبسة واالحذية والحرف املهنية
والسياحة .صار لزاما مراقبة االسواق وضبطها كرضورة
قصوى ومهمة واولوية للحد من نسب البطالة ،واعادة فتح
املجال امام املبادرة الفردية لالنخراط يف االقتصاد الوطني.
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