2

اإلفـتتــاحيــــة

أزمـــــــــة لـــبـــنـــــــــان بـــني الـــــــــداخـل واخلـــــــــارج

دخل لبنـان منذ حوايل السـنتني مرحلة أقل مـا توصف بأهنا األخـطر عىل الكيان.
واالهنيار الذي ال يزال يشهـده ال يمكن جتاوزه بسهولـة فهو رضب أسس الكيان
وأسس الطبقة السياسية املتسلطة عىل البالد واملجتمع.
فلبنان كان "جيدد" منذ مئة عـام  ،تاريخ تأسيس "لبنان الكبري" ( ،)1920الذي
حتول إىل مجهـورية مستقلـة عام  ،1943يعيد انتـاج سلطته السيـاسية مرة كل
عرشين او ثالثني سنة.وغالبية حمطات التغيري كانت لألسف دموية ومل يكن خيرج
منها " منترصا" سوى الطبقة السياسية احلاكمة.
فجمـيع األسامء األساسية احلاليـة يف هذه الطبقة هي وريثـة الرموز التي كانت يف
العام  1920و  1943و  1958و  1975و  . 1989حتى الفئة اجلديدة املنضمة إىل
الفئات القديمة حتولت إىل جزء من الطبقة السياسية .وعىل هذا نجد اليوم"زعامء"
جددا رفعوا شعار إلغاء الطائفية ومن ثم أصبحوا من أعتى املدافعني عنها.
األزمة يف لبنان ازمة نظام سيايس واقتصـادي وقضائي وأمني ما عاد ممكناً إعادة
انتاجه إال إذا كان يـراد للبنان أن يزداد خرابـا وتسد أي كوة ينـبثق منها بصيص
أمل .وحتـى ال نظلم الطبقـة السياسيـة وحدها والـتي تستحق أقصـى العقوبات
املمكنة وأقلها السحل العلـني ،فإن ازمة النظام السيـايس يف لبنان مزدوجة:داخلية
وخارجية .يف الداخل كانت الطائفية عصب النظام .فتلطنّى خلفها محاهتا وأدعياؤها.
وحتول لـبنان تدرجيـياً إىل وكر لألفـاعي يلسع أبنـاءه كلام حتدث أحـد عن إلغاء
الطائفية .فإلغـاؤها ،كام حاولوا إقناعه ،يعني إلغـاء الطائفة .وإلغاؤها يعني متكني
طائفـة اخرى من التغلب عىل طـوائف أخرى .حتى بـات اللبناين ينـام ويستيقظ
ويأكل ويرشب النزعـة الطائفية .يمكـن للزعيم الطائفي ،وكلهـم أفاعي طائفية ،ان
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يرسق امـوال طائـفته وطوائـف غريه.ويمكن له ان يـورث أبناءه وأحفـاده باسم
الطائفة .ويمكن له عرقلة مرشوعات إصالحية باسم الطائفة .ولكن الزعيم الطائفي
زرع يف عقول أبناء الطائفة ان إلغاء الطائفية هو إلغاء هلم .فيام العكس هو الصحيح.
وحده إلغاء الطائفية يـتيح البدء يف ورشة عمل إعادة تصحـيح مسار لبنان كوطن
يعيش فيه أبناؤه متساويني ال يُرسقون وال يُـذلون عىل حمطات تعبئة الوقود وعىل
الصيدليات الفارغة من األدوية .وليس أرشف من مثل هذه املعركة إللغاء الطائفية يف
بلد جتـرأ مسؤولوه كلهم عىل رسقـة اموال الناس الذين أودعـوا أمواهلم يف البنوك
فتآمروا مع أصحاب املصارف والقضـاء(ملنع البت يف الدعاوى)ومنعوا الربملان من
القيام بسننّ قوانني حتمي املودعني.
اما العامل اخلارجي يف استمرار نظام الفساد فهو بنينّ واضح وضوح الشمس.
فعندما تأسس لبنان الكبري أرست فرنسا املنتدبة نظاما طائفيا بغيضاً ومفصالً عىل
كل الطوائف حتـى إذا حانت حلظة رحيلهـا عام  1943تركت يف لبنـان أعتى نظام
طائفي .واملفارقة ان فرنسا نفسها كانت اعتنقت العلمنة رسمياً عام  . 1905لكن ما
هو مسموح داخل فرنسا ممنـوع يف اخلارج وهذه حال كل الدول االستعامرية من
فرنسا وبريطانيا إىل أملانيا وايطاليا والواليات املتحدة .والسبب بسيط حيث ان مثل
هذه الدول تبحث عن مـربر للتدخل يف شؤون الدول الداخلية لتبقى مصدرا لتقسيم
املنطقة وإثارة االضطـرابات .لذا عىل سبيل املـثل ويا ألكرب األسف ان العراقيني مل
جيدوا بعد الغـزو األمريكي للعراق عام  2003سـوى نظام املحاصـصة والفساد
اللبناين نموذجا يقتدون به .فوقعـوا يف رش افعاهلم:فساد باجلملة ،طائفية بغيضة،
إحرتابات داخلية .هكذا أراد اخلـارج ،كل اخلارج ،الغريب والعريب واالسالمي ،أن
يكـون لبنان عىل مـا هو عليه .حـتى لو أراد أبنـاؤه،فرضاً،إلغـاء الطائفيـة ،مُنعوا
واُدخلوا يف نزاعات وحروب أهلية.
لبنان اليوم يعيش ما مل يعشه بلد يف العامل من فتك ملستقبل أبنائه،الذين حتولوا إىل
متسولني لوجبات غـذائية حتى للجيش ،ومستعطني عن دواء خمفض للحرارة .كل
ذلك بفضل الطبقة السياسية األعفن يف العامل ،وبفضل اخلارج األكثر توحشاً.
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