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انفجار بيروت 4 :آب/أغسطس 2020
بيــان مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان الــى
المنظمــات الدوليــة وهيئــات األمــم المتحــدة والشــركاء
الدولييــن

انفجار بيروت
شــهدت بيــروت يــوم الثالثــاء  4أب  0202أكبــر انفجــار
فــي تاريخهــا ،مــا أدى إلــى ســقوط أكثــر مــن  022قتيــل
وجــرح قرابــة  7آالف شــخص علــى األقــل ( 021منهــم
فــي حالــة حرجــة) ،وال يــزال هنــاك عشــرات المفقوديــن
(ال يوجــد أرقــام دقيقــة صــادرة عــن وزارة الصحــة حتــى
تاريــخ  )0202/8/9قبــل إعــان الجيــش اللبنانــي إيقــاف
عمليــة البحــث عــن المفقوديــن.
وقــد تســبب االنفجــار بإعاقــات جديــدة وإضافــة معانــاة
لألشــخاص المعوقيــن عامــة .كمــا نتــج عــن االنفجــار
خســائر اقتصاديــة قُـدّرت أول ًيــا بمليــارات الــدوالرات (لــم
يجــر مســح لألضــرار بعــد) ممــا يزيــد مــن معانــاة لبنــان
الــذي يمــرّ فــي أزمــة هيكليــة عميقــة اقتصاديــة وماليــة
واجتماعيــة مزمنــة بلغــت خســائرها المتراكمــة مــا يقــارب
 09مليــار دوالر ،ووضعــت اقتصــاد البــاد علــى حافــة
االنهيــار الشــامل.
ولالنفجــار تداعيــات اجتماعيــة كبيــرة إذ فقــدت مــا يقــارب
 003ألــف عائلــة مســاكنها ،ومؤسســاتها ومصــادر رزقهــا
وهنــاك حوالــي  08ألــف منــزل متضــرر  ،كمــا أن الوضع
العــام لألمــن الغذائــي فــي البــاد جــرّ اء االزمة الماليــة التي
تمــرّ علــى البــاد ،خصو ً
صــا فــي األوقــات التــي تزامنــت
مــع وجــود أزمــة كوفيــد ،91-ازداد هشاشــة بعــد احتــراق
إهــراءات القمــح ومجمــل مســتوعبات البضائــع المســتوردة
المخزنــة فــي المرفــأ .أمــا القطــاع الصحــي فيواجــه أزمــة
 1كبيــرة ،مــع تعــرض  3مــن أكبــر المستشــفيات خاصــة

فــي بيــروت إلــى أضــرار كبيــرة أدت إلــى توقفهــا عــن
العمــل ممــا خ ّفــض القــدرة االســتيعابية للقطــاع الصحــي
اللبنانــي المعتمــد بشــكل كبيــر علــى القطــاع الخــاص ،فــي
وقــت تتزايــد فيــه اإلصابــات بفيــروس كوفيــد 91-علــى
نحــو كبيــر فــي لبنــان ،وترافــق ذلــك مــع تدمــر مســتودعات
األدويــة لألمــراض المســتعصية المخصصــة لفائــدة
المرضــى ممــن يســتفيدون مــن برامــج وزارة الصحيــة
والمنظمــات الدوليــة.
هــذه بعــض النتائــج المباشــرة لالنفجــار الكبيــر الــذي شــهده
لبنــان ،قبــل أن يتــم إعــداد دراســات علميــة دقيقــة لألضــرار
المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى االقتصــاد اللبنانــي
الــذي كان يعانــي قبــل االنفجــار مــن أزمــة حــادة غيــر
مســبوقة مــع ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي،
وتوصيــف مســتوى التضخــم فــي البلــد بالتضخــم المفــرط
( hyperinflationمــع تجــاوز معــدل التضخــم فــي
البلــد  ٪05شــهريًا علــى مــدار فتــرة زمنيــة محــددة بـــ 03
يو ًمــا متتاليــة) والمترافــق مــع تدهــور اقتصــادي متســارع
ال تكبحــه التدخــات المجــزأة والمرتجلــة التــي تعتمدهــا
الحكومــة فــي ظــل أزمــة سياســية ومؤسســية ال تقــل
خطــورة.

بــل هــو جريمــة موصوفــة تتحمــل مســؤوليتها الســلطات
السياســية واالمنيــة واإلداريــة المشــرفة علــى عمــل المرفــأ
المعينــة والمحميــة مــن المرجعيــات السياســية ،األمــر الــذي
جعــل االنفجــار أمــرً ا محتومًــا ينتظــر حادثــا ً عرضيًــا أو
مفتعـ ًـا كــي يحصــل .وبغــض النظــر عــن الســبب المباشــر
أو طبيعــة ومصــدر الشــرارة التــي أطلقــت هــذا الشــر الــذي
ضــرب بيــروت ،فــإن الســبب الحقيقــي لالنفجــار هــو ســبب
كل االزمــات فــي لبنــان وهــو فشــل الطبقــة السياســية التــي
تحكــم البــاد منــذ نهايــة الحــرب وتتقاســم المغانــم وتكــدس
الثــروات وتســاهم فــي افقــار شــعبها وحرمانــه مــن حقوقــه
االقتصاديــة واالجتماعيــة والمدنيــة والسياســية واآلن
تعرضــه الــى القتــل المباشــر.

لــكل ذلــك ،فــإن غالبيــة الشــعب اللبنانــي ال يثــق بهــذه
الســلطة وبهــذه الحكومــة ،ال بــل يعتبرهــا مســؤولة عــن
االنفجــار بســبب اإلهمــال وعــدم مســؤولية األجهــزة األمنية
والــوزارات المعنيــة بمتابعــة ملــف المــواد الخطيــرة التــي
كانــت موجــودة فــي مســتودع عنبــر رقــم 21؛ كمــا أنّ
الشــعب اللبنانــي ليــس لديــه أيّ ثقــة إطالقــا بــأي تحقيــق قــد
تكــون مســؤوله عنــه الســلطات اللبنانيــة التــي فشــلت فــي
إيجــاد حلــول ألزمــات أقــل أهميــة بكثيــر ،والتــي عجــزت
عــن اكتشــاف أي مســؤول عــن أي مــن الكــوارث التــي
أصابــت لبنــان وشــعبه .المســؤولون عــن الكارثــة ال يمكــن
جوهر األزمة سياسي
أن يتســلموا مهــام التحقيــق فــي أســبابها وال فــي تجــاوز
يعــود ســبب االنفجــار إلــى وجــود  0572طــن مــن مــادة آثارهــا ،بمــا فــي ذلــك اســتالم المســاعدات وإدارة عمليــات
نتــرات األمونيــوم ،التــي تدخــل فــي صناعــة األســمدة اإلغاثــة والترميــم وإعــادة إعمــار مــا تضــرر.
ّ
مخزنــة فــي مرفــأ بيــروت منــذ  4102مــن دون
والقنابــل،
أن يتحــرك أحــد لنقلهــا رغــم التحذيــرات مــن خطورتهــا.
وكانــت الحكومــات المتعاقبــة وســلطات مرفــأ بيــروت
والجمــارك واألجهــزة األمنيــة علــى علــم بوجــود مــواد
كيميائيــة خطيــرة مخزنــة فــي المرفــأ .وبالتالــي ال يمكــن
الحديــث عــن حــادث عرضــي أدى إلــى هــذا االنفجــار

التوصيات
لقــد اســتجاب الشــعب اللبنانــي بشــكل فــوري لهــذا الكارثــة،
وتجلــى ذلــك فــي مئــات المبــادرات الفرديــة والجماعيــة
وآالف المتطوعيــن مــن جنســيات مختلفــة مــن كل مناطــق
لبنــان الذيــن توجهــوا علــى الفــور الــى المناطــق المنكوبــة
لتقديــم المســاعدة فــي ظــل تقاعــس وغيــاب لمؤسســات
الدولــة كمــا تعودنــا فــي كافــة األزمــات التــي مــر بهــا
لبنــان ســابقا .أن هــذا التضامــن الشــعبي الشــامل هــو
ثــروة لبنــان الحقيقيــة ،وهــو الــذي يجــب البنــاء عليــه
وتعزيــزه وتوفيــر الدعــم لــه مــن أجــل تجــاوز هــذه االزمــة
بعيــدا عــن مؤسســات الفســاد والزبائنيــة واالســتعراضات
السياســية .بنــاء عليــه تدعــو منظمــات المجتمــع المدنــي
الموقعــة علــى هــذا البيــان المنظمــات الدوليــة والــدول
ّ
بالتدخــل:
المعنيــة
•الدعــوة الفوريــة إلــى تشــكيل لجنــة تحقيــق دوليــة
محايــدة ومســتقلة وشــفافة لتحديــد األطــراف
المســؤولة عــن االنفجــار ،يم ّكــن مــن محاســبة
المســؤولين عــن وجــود ونقــل وتخزيــن ومعالجــة
تلــك المــواد الخطيــرة فــي المرفــأ والتقاعــس عــن
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان ســامة وحيــاة
اللبنانييــن طــوال الســنين الماضيــة.
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•التضامــن مــع الشــعب اللبنانــي ،وتشــجيع حكوماتهــم
علــى تقديــم الدعــم اإلنســاني للبنــان ،والحــرص علــى
أن تصــل هــذه المســاعدات إلــى مســتحقيها الفعلييــن
مــن ضحايــا التفجيــر المواطنيــن والالجئيــن وع ّمــال
األجانــب ســوا ًء كانــوا عائــات القتلــى ،أو الجرحــى،
أو المتضرريــن ماديًــا مــن دون تمييــز مــن خــال
القنــوات المحايــدة والفعالــة.

• دعــوة األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة غيــر
الحكوميــة إلــى تطويــر التعــاون والتنســيق فيمــا
بينهــا ،واالســتناد لشــبكة منظمــات المجتمــع المدنــي
الواســعة (الوطنيــة والمحليــة) العاملــة فــي مجــاالت
اإلغاثــة والتنميــة والصحّ ــة للبنانييــن والمقيميــن فــي
لبنــان ،وإلــى المزيــد مــن االعتمــاد علــى المنظمــات
والجمعيــات والمبــادرات الوطنيــة وذلــك اســتناداً علــى
مبــدأ الشــفافية لالســتجابة لمتطلبــات أعمــال اإلغاثــة
ً
مشــروطا
والمســاعدة ،وأن ال يكــون هــذا الدعــم
ً
ومرتبطــا بمؤسســات الدولــة المســببة للكارثــة.
•دعــم تقييمــات االحتياجــات التــي تجريهــا وكاالت
األمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وإشــراك
هــذه المنظمــات والســلطات المحليــة والقطــاع
الخــاص فــي تقديــم المســاعدات وتنفيــذ خطــط إعــادة
اإلعمــار وذلــك لضمــان تلبيــة احتياجــات الفئــات
األكثــر ضعفـاً؛ يتــم وضــع ضمانــات لمنــع أي قضايــا
فســاد أخــرى.

التطورات على المستوى اإلقليمي
أخبار المنطقة:
أدّت التحدّيــات الهائلــة التــي تعصــف بالعالــم إلــى
فــرض تغييــرات عميقــة فــي كل مــكان ،بمــا فيــه
المنطقــة العربيــة .فقــد دفعــت أزمــة كوفيــد19-
باألنظمــة الصحيــة إلــى االنهيــار فــي بعــض البلــدان
ّ
وأثــرت ســلبًا علــى القطــاع التعليمــي فــي أغلــب
الحــاالت.
ففــي تونــس ،الزالــت جائحــة كورونــا تهــدد
المجتمــع وقــد بلــغ العــدد االجمالــي للمصابيــن 1488
وانحــدرت المؤشــرات االقتصاديــة واالســتهالك
والتشــغيل واالســتثمار ونســبة النمــو جــراء الجائحــة
وتأثــر القطــاع الخــاص بالوضــع نظــرا لهشاشــة
النســيج الصناعــي ووقــع تســريح بعــض العمــال
والعامــات خاصــة علــى الرغــم مــن اإلجــراءات
االســتثنائية التــي قامــت بهــا الدولــة لفائدتــه مــن
خــال إقــرار اإلعفــاءات الضريبيــة واالجتماعيــة
لمــدة  6أشــهر .أمــا علــى المســتوى االجتماعــي فقــد
تدهــورت المقــدرة الشــرائية وتضــررت عديــد الفئــات
العاملــة فــي القطــاع غيــر المنظــم التــي وجــدت نفســها
دون دخــل ،وذلــك رغــم تأجيــل دفــع أقســاط القــروض
العائليــة وفواتيــر الكهربــاء والمــاء واإلنترنــت كمــا
تضاعــف منســوب العنــف المســلط علــى النســاء إلــى
 5مــرات مقارنــة بنفــس الفتــرة للســنة الماضيــة دون
أن تجــد الضحايــا اإلحاطــة الالزمــة نتيجــة إغــاق
المحاكــم واقتصــار المؤسســات الصحيــة علــى التكفــل
بمصابــي كورونــا.
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أمــا فــي فلســطين فقــد أثــرت الجائحــة ســلبيا علــى
القطاعيــن االقتصــادي واالجتماعــي وانخفضــت
القــدرات اإلنتاجيــة بنســبة تتــراوح بيــن  60إلى ،%70
بســبب انعــدام القــدرة الشــرائية ،وتوجــه المواطنين إلى
القطاعــات األكثــر احتياجــا ،التــي تمثلــت فــي المــواد
الغذائيــة ،ومــواد التنظيــف والوقايــة ،والمســتلزمات
الطبيــة .تعطــل مــا يزيــد عــن  45ألــف عامــل عــن
العمــل ،باإلضافــة إلــى الخســائر الفادحــة التــي تكبدهــا
أصحــاب المنشــآت االقتصاديــة ،وكذلــك القطــاع
الزراعــي ،كمــا توقــع البنــك الدولــي انكمــاش االقتصاد
الفلســطيني بنســبة  %7.6علــى األقــل خــال عــام
 .2020كمــا ارتفعــت نســبة األســر الفقيــرة إلــى %64
فــي قطــاع غــزة ،وبلغــت نســبة انعــدام األمــن الغذائــي
لــدى األســر  ،%68أي نحــو  1.3مليــون نســمة ،بينمــا
يعتمــد  %80مــن الســكان علــى المســاعدات الغذائيــة.
كمــا تركــت الجائحــة آثــارا ســلبية ،مــن بينهــا عــدم
القــدرة علــى تغطيــة جميــع الفقــراء والمهمشــين علــى
الخدمــات االجتماعيــة فــي المجــال الصحــي واألمــن
الغذائــي ،وارتفــاع معــدالت العنــف األســري والتمييــز
الواضــح بيــن الجنســين ،وعــدم قــدرة الفقــراء والعمــل
علــى الوفــاء بااللتزامــات والديــون ،مــا جعلهــم
عرضــة للمالحقــة القانونيــة.
وتأثــر قطــاع كبيــر مــن العامليــن فــى القطــاع غيــر
المنظــم ومــن أصحــاب المهــن الحــرة فــي مصــر،
وذلــك بســبب التداعيــات المصاحبــة لحظــر التجــوال
وتعليمــات التباعــد االجتماعــي وتخفيــض أجــور
العامليــن فــي اماكــن متعــددة باالضافة طبعــا الى فقدان
أعــداد كبيــرة مــن العمــال لفــرص عملهــم األساســى أو
االضافــى وخاصــة مــن النســاء فــى القطــاع الخــاص

ايضــا حيــث تــم تقليــل عــدد العمالــة فــى بعــض
المنشــآت كمــا اضطــرت بعــض النســاء لتــرك عملهــا
بســبب غلــق المــدارس الحضانــات واالنديــة الرياضــي
وعــدم وجــود بديــل لرعايــة األبنــاء ،وبطبيعــة الحــال
كان لهــذه الضغــوط االقتصاديــة انعكاســها علــى
المســتوى االجتماعــى حيــث ارتفعــت معــدالت العنف
ضــد النســاء واألطفــال بشــكل كبيــر كمــا وكيفــا.
أمــا اليمــن ،وهــي دولــة هشــة ،يقــارب عــدد ســكانها
 31مليــون نســمة ،وتمزقهــا حــرب أهليــة طاحنــة
شــملت العديــد مــن محافظــات البــاد علــى مــدى أكثــر
مــن خمــس ســنوات وأدت إلــى انقســامات وتكتــات
سياســية واجتماعيــة ،قامــت ومازالــت تتكــرس علــى
أســس مذهبيــة طائفيــة ،وجهويــة انفصاليــة ،وسياســية،
وايديولوجيــة ،وتدخــات إقليميــة خارجيــة متعــددة
ممــا أدى إلــى انهيــار اقتصــاد البــاد ،الضعيــف
أصـاً ،وإلــى تفتــت أجهــزة الدولــة ،بمــا فيهــا انهيــار
المنظومــة الصحيــة .وقــد اجتــاح اليمــن مؤخــراً،
كبقيــة دول العالــم ،فيــروس  ،19-Covidوبلــغ
عــدد االصابــات المعلنــة بكورونــا حتــى اآلن 1691
إصابــة مؤكــدة .لكــن هــذه االحصائيــة تقتصــر فقــط
علــى الحــاالت المكتشــفة فــي مشــافي المحافظــات التي
تحــت ســيطرة ســلطات الحكومــة الشــرعية ،فــي حيــن
تشــير تقديــرات الخبــراء إلــى ان االصابــات شــملت
عشــرات آالف المواطنيــن .ومــع هــذا نجــد ان نســبة
الوفيــات فقــط فــي مدينــة عــدن الجنوبيــة (العاصمــة
المؤقتــة) قــد تراوحــت مــا بيــن  20% -28%مــن
إجمالــي إصابــات كورونــا ،وهــي بحســب تصريــح
جوتيــرس األميــن العــام لألمــم المتحــدة النســبة األعلــى

عالمي ـاً .ويعتبــر تأثيــر الجائحــة علــى اليمــن كارثــي
علــى كل المســتويات ،خاصــة وأن اليمــن مصنفــة مــن
قبــل منظمــة الصحــة العالميــة كأقــل الــدول اســتعداداً
لمواجهــة الوبــاء (المرتبــة  190فــي مؤشــر األمــن
الصحــي العالمــي) .وبحســب تقديــرات صنــدوق النقــد
الدولــي مــن المتوقــع أن ينكمــش النشــاط االقتصــادي
بنســبة  %3فــي عــام  ،2020وانخفــاض الطلــب
المحلــي بســبب تدابيــر االحتــواء ،بمــا فــي ذلــك إغالق
المــدارس وحظــر التجمعــات العامــة وإغــاق النقــاط
الحدوديــة وحركــة التنقــل بيــن المــدن.
وقــد تفاقــم الوضــع المالــي بســبب االنخفــاض الحاد في
األســعار العالميــة للنفــط ،بالنظــر إلــى ضآلــة اإلنتــاج
النفطــي للبــاد وهــو المصــدر الرئيــس لإليــرادات
مــن العمــات الصعبــة ،األمــر الــذي ســيزيد مــن
حــدة العجــز المالــي .كذلــك تراجــع تدفقــات النقــد
االجنبــي ،بمــا فيهــا التحويــات الماليــة الخارجيــة
مــن المهاجريــن بنســبة تتــراوح بيــن %70 - %50
(كانــت فــي  2019تبلــغ  3.8مليــار دوالر)%90 ،
منهــا مــن دول الخليــج ،بســبب حالــة ركــود االقتصــاد
العالمــي ،ممــا ينعكــس ســلبا ً علــى امكانيــة اســتيراد
المــواد الغذائيــة األساســية واألدويــة ،وعلــى ارتفــاع
أســعارها ،وعلــى مرتبــات ودخــول العامليــن .وترافــق
ذلــك مــع ارتفــاع معــدالت التضخــم وارتفــاع أســعار
المــواد االســتهالكية ،تراجــع عمليــات اإلصــاح
االقتصــادي – االجتماعــي ،وتراجــع معــدالت
النمــو .كمــا انعكــس الوضــع بانخفــاض الكبيــر فــي
وتيــرة العمــل واالنتــاج ،وتوقــف العمــل فــي العديــد

مــن المؤسســات والشــركات االقتصاديــة وتســريح
عشــرات اآلالف مــن العمــال ،ناهيــك عــن الوضــع
الــذي ازداد ترديـا ً للعمالــة غيــر المنتظمــة وتلــك التــي
تعمــل باليوميــة  ...األمــر الــذي فاقــم مــن حــدة البطالة
والفقــر .بحســب تقريــر اليونســيف (يونيــو )2020
فــإن هنــاك آثــار ماحقــة علــى أوضــاع وحيــاة أطفــال
اليمــن ،جــراء الحــرب وكورونــا ،وقــد توقــف معظــم
المرافــق الصحيــة عــن تطبيــب ومعالجــة األمــراض
األخــرى ،ومنهــا المســتعصية وأمــراض كبــار الســن.
كل هــذه العوامــل وغيرهــا ،ســواء بســبب كورونــا أو
الحــرب ،ســيؤدي إلــى تدهــور أكبــر فــي مؤشــرات
اليمــن فــي التنميــة المســتدامة.
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وتقــف الحكومــة اليمنيــة عاجــزة تمامـا ً أمــام كارثتــي
كورونــا والحــرب ،بســبب تشــظي البــاد واحتــدام
حــدة الحــرب فــي اليمــن ،مــا أدى إلــى انهيــار
المنظومــة الصحيــة والتوقــف التــام ألكثــر مــن %50
مــن المرافــق الصحيــة فــي كافــة مناطــق البــاد
(بحســب بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة والبنــك
الدولــي) ،ناهيــك عــن أنــه مــا تبقــى مــن المرافــق
الصحيــة العاملــة تعانــي مــن نقــص فــي المتخصصين
واألجهــزة واألدوية والمســتلزمات الطبيــة ،وإن %18
مــن مديريــات اليمــن الـــ 333ال يوجد فيهــا أي طبيب.
لذلــك ،فــإن الحكومــة اليمنيــة ،كمــا هــو واضــح ،قــد
ركنــت أكثــر علــى الخــارج والمجتمــع الدولــي فــي
الحصــول علــى الدعــم والمســاعدة لمواجهــة كورونــا،
إذ قــدم البنــك الدولــي منحــة بقيمــة  26.9مليــون
دوالر لتمويــل مشــروع التصــدي لجائحــة كورونــا

فــي اليمــن .كذلــك جهــود ومســاعدات منظمــة الصحــة منــذ  17تشــرين األول/أكتوبــر  ،2019الفتــرة التــي
العالميــة ومنظمــات االوتشــا واليونســيف وفــرق أطباء شــهدت اعتقــاالت واســتدعاءات جماعيــة للنشــطاء
بــا حــدود وغيرهــا وطبعـا ً إلــى جانــب جهــود نســبية الســتجوابهم حــول آرائهــم علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي.
تقــوم بهــا الهيئــات الطبيــة المحليــة.

قمع حرية التعبير في لبنان والعراق
منــذ انــدالع الثــورة اللبنانيــة فــي تشــرين األول/أكتوبر
 ،2019اعتمــدت الحكومتــان المتتاليتــان وقــوات
األمــن ردّة فعــل عنيفــة ضــد المعارضــة فتزايــد قمــع
المتظاهريــن والناشــطين المدنييــن (انظــر النشــرات
الســابقة عــن الثــورة اللبنانيــة).
شــهدت األشــهر القليلــة الماضيــة وتيــرة متزايــدة
مــن االعتقــاالت واســتدعاء النشــطاء ،بمــن فيهــم
الصحفيــون ،بتهــم تتعلــق بحريــة التعبيــر .ففــي تمــوز/
يوليــو  ،2020هاجــم مجهولــون الناشــط والمحامــي
واصــف الحركــة وقامــوا باالعتــداء عليــه جســديًا
بعيــد إنهائــه مقابلــة فــي محطــة إذاعيــة .وبعــد أيــام،
اتضــح أن حــراس األمــن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة
كانــوا وراء الهجــوم بســبب االنتقــادات التــي وجههــا
الســيد الحركــة ألداء الوزيــر ودعواتــه لالحتجــاج فــي
الــوزارة.
لالســتجابة للتدهــور فــي الحــق فــي حريــة التعبيــر
فــي لبنــان ،أعلنــت  14منظمــة لبنانيــة ودوليــة عــن
تشــكيل ائتــاف وطنــي للدفــاع عــن حريــة التعبيــر
فــي البلــد ،بعــد أن ّ
وثقــت ارتفا ًعــا حــا ًدا فــي انتهــاكات
حريــة التعبيــر منــذ احتجاجــات  ،2015وبشــكل أشــد

وفــي العــراق ،أدّى اغتيــال الناشــط العراقــي البــارز
والخبيــر األمنــيهشــام الهاشــمي إلــى صدمــة ع ّمــت
البــاد والمنطقــة ،حيــث كان الهاشــمي مدافعًــا
شر ًســا عــن حريــة العــراق وتحــرره مــن العصابــات
والجماعــات الدينيــة والنفــوذ األجنبــي ،وخاصــة
اإليرانــي .نتيجــة عمليــة اغتيــال الهاشــمي وغيــره مــن
النشــطاء ،دعــا العراقيــون ومنظمــات المجتمــع المدني
العراقــي مناصريهــم إلــى التوقيــع على رســالة مفتوحة
تدعــو إلــىً :
أول ،إجــراء تحقيــق واضــح وشــامل فــي
اغتيــال الهاشــمي بنــاء علــى عمليــة اختيــار شــفافة
لألشــخاص المكلفيــن بالتحقيــق ،ثان ًيــا ،اإلعــان عــن
أســماء أي طــرف و/أو فــرد (أفــراد) يحــدده التحقيــق
لتورطــه فــي عمليــات قتــل ظالمــة واألطــراف و/أو
ً
وثالثــا ،إطــاع
الجماعــات التــي فوضــت أمــر القتــل،
الــرأي العــام بشــكل مســتمر حــول حالــة التحقيــق
إلعــام النــاس بالخطــوات واإلجــراءات المتخــذة،
وأخيــرً ا ،المســاءلة الفعليــة والعقــاب العــادل لجميــع
األشــخاص الــذي يتــم الكشــف عــن تورّ طهــم فــي مقتــل
الهاشــمي.

أين تقف المنطقة بعد المنتدى السياسي رفيع المستوى 2020؟
بهتر موسكيني ،شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

بيــن  7و 17تمّوز/يوليــو وبعــد مــرور خمــس ســنوات
علــى اعتمــاد برنامــج عمــل  2030وفي ظــل الجائحة
العالميــة المســتمرة ،انعقــد المنتــدى السياســي رفيــع
المســتوى  ،2020وتض ّمــن جلســات رســمية وأحداث
جانبيــة و 47مراجعــة وطنيــة طوعيــة ،ومنهــا ثالثــة
مــن المنطقــة (المغــرب وســوريا وليبيــا) تحــت عنوان
«العمــل المعجــل والمســارات التحويليــة :تحقيــق عقــد
العمــل وتوفيــر التنميــة المســتدامة »،فــي الفضــاء
االفتراضــي ،ممــا خلــق تحديــات تتعلّــق بالمشــاركة
الفاعلــة والفعّالــة فــي المســار ،الــذي لــم ينجــو مــن
االنتقــاد منــذ جلســاته األولــى .أمّــا األهــم ،فــكان
الفشــل فــي اعتمــاد إعــان وزاري قــوي ،وتحــوّ ل
المراجعــات الوطنيــة الطوعيــة إلــى مجــرد تماريــن
عالقــات العامــة ،ولــم يكــن لممثلــي/ات المجموعــات
الرئيســية ســوى دقيقتيــن إلبــداء آرائهــم/ن ،علــى
الرغــم مــن الــدور الرئيســي لهــذه المجموعــات فــي
تنفيــذ ورصــد أجنــدة .2030
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لــم تكــن التوقعــات حــول المنتــدى عاليــة بعــد
الــدروس المســتفادة مــن المناســبات الســابقة ،ولكــن
فرصــة ضائعــة أخــرى التفيــد بــأي حــال التحــرك
فــي المســار الصحيــح لتحقيــق التنميــة المســتدامة،
بــل علــى العكــس ،ومــع مــرور خمــس ســنوات
علــى األجنــدة  ،2030كان مــن المُتو ّقــع أن تكــون
اإلجــراءات المتســارعة هــي الشــائعة ،وأن تنعكــس
اإلرادة السياســية فــي الطمــوح وااللتــزام والعمــل،
بــدل أن تبقــى مجــرّ د شــعارات .ويكتســب هــذا أهميــة
خاصــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد ،19-التــي كانــت
بمثابــة تذكيــر للجميــع بهشاشــة َمــن تــم تركهــم فــي

الخلــف واالنتهــاكات والتفاوتــات المتعــددة األبعــاد
التــي يواجهونهــا بســبب تحديــات التنميــة الهيكليــة،
التــي تظهرهــا التقييمــات العالميــة واإلقليميــة بشــأن
أهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل صــارخ.

علــى المســتوى اإلقليمــي ،اســتمر الوضــع فــي المنطقة
العربيــة بالتدهــور ،كمــا هــو جلــي فــي التراجــع فــي
أهــداف التنميــة المســتدامة .ويحــذر التقريــر العربــي
للتنميــة المســتدامة  2020مــن أن المنطقــة لــن تصــل
إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول ،2030
وســوف تتأخــر عــن مناطــق العالــم األخــرى .وكمــا
أشــار التقريــر ،فــإن الحواجــز الهيكليــة والمتجــذرة
فــي المنطقــة العربيــة تمنــع التحــول نحــو التنميــة
المســتدامة الشــاملة والتوجــه إلــى مقاربــة تكامــل
السياســات واالســتدامة البيئيــة وحقــوق اإلنســان
العالميــة ،مــع التركيــز علــى المســاواة والعدالــة
واإلدمــاج والحريــات األساســية والسياســة التشــاركية.

يكشــف تقريــر أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2020
أنــه بحلــول هــذا العــام ،ومــع تأثيــر كوفيــد ،19-تــم
دفــع حوالــي  71مليــون شــخص حــول العالــم إلــى
الفقــر المدقــع ،و 1.6مليــار شــخص إلــى االقتصــاد
غيــر الرســمي ،ممــا يعنــي غيــاب تأميــن الدخــل
وظــروف العمــل الالئــق والحمايــة االجتماعيــة.
فعلــى مســتوى الرعايــة الصحيــة ،لدينــا مئــات
اآلالف مــن الوفيــات اإلضافيــة لألطفــال دون ســن
الخامســة وعشــرات اآلالف مــن وفيــات األمهــات فــي مــا يلــي تقييمًــا ألهــداف مختــارة للتنميــة
اإلضافيــة ،وهنــاك زيــادة فــي التقاريــر عــن العنــف ا لمســتد ا مة :
األســري ضــد النســاء واألطفــال فــي عــدّة بلــدان،
ومالييــن حــاالت الحمــل غيــر المقصــود وانخفــاض
مســتويات التلقيــح ،كمــا تســتمر فجــوة الجــودة بيــن
المــدارس الخاصــة والعامــة فــي كثيــر مــن البلــدان،
باإلضافــة إلــى الفجــوة الرقميــة وإمكانيــة الوصــول
إلــى اإلنترنــت بيــن البلــدان وداخلهــا .وكمــا يشــير
تقريــر  ،2020فــإن المكاســب العالميــة فــي الحــد
مــن عمالــة األطفــال يمكــن أن تعكــس اتجاههــا للمــرة
األولــى منــذ عقديــن مــع وجــود حوالــي  1.57مليــار
طفــل خــارج المدرســة .أمّــا اآلثــار المباشــرة علــى
االقتصــاد فتــدل علــى أســوأ ركــود محتمــل يتطلــب
خطــط انتعــاش فوريــة ،كالتــي أطلقتهــا حكومــات
عديــدة مــع مبــادرات الدعــم المالــي وحــزم التحفيــز،
ودعــم مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة.

الهدف  :1القضاء
على الفقر

لم تعالج الجهود المبذولة لمواجهة الفقر في المنطقة أبعاد الحرمان المتعددة بشكل كافٍ ،واالنقسامات بين الريف والمدينة ،وتلك دون الوطنية ،أو الضعف الشديد للفئات االجتماعية
المتنوعة .ويعُد دمج األبعاد االجتماعية والبيئية في التخطيط االقتصادي ضروريًا إذا ما أرادت الحكومات إحراز التقدم في الهدف األول من أهداف التنمية المستدامة.

الهدف  :3الصحة
الجيدة والرفاه

تستمر معظم األنظمة الصحية في التركيز على الخدمات الصحية العالجية إلى حد كبير على حساب الرعاية األولية والوقائية ،وهي ال تولي اهتمامًا كبيرً ا بالمحددات االجتماعية للصحة.
تحتاج المنطقة ككل إلى التحول إلى مقاربة قائمة على الحقوق ومتعددة القطاعات تجاه صحة اإلنسان ورفاهه ،بما في ذلك من خالل توحيد النظم والخدمات ،وتعزيز قدرات مقدمي
الخدمات وإعدادهم/ن ،ومعالجة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للهدف الثالث.
تتمثل التحديات الرئيسية بضعف الجودة ،وأساليب التدريس والتعلّم القديمة ،والوصول غير المتكافئ ،ومستوى البنية التحتية .في غياب إعادة تصوّ ر للتعليم كمشروع مجتمعي إلنتاج
مفكرين ومواطنين ناقدين ومبدعين ،لن تتمكن المنطقة من تسخير إمكانات التعليم وف ًقا للهدف الرابع.

الهدف  :5المساواة
بين الجنسين

ال تزال القوانين والممارسات القانونية واألعراف االجتماعية والثقافية التمييزية والحواجز الهيكلية أمام المساواة بين الجنسين راسخة .إن المشاركة االقتصادية للمرأة متأخرة بشكل خاص،
خاصة بين الشابات .ونتيجة لذلك ،غالبًا ما تواجه النساء قيو ًدا على استقاللهن وحقوقهم اإلنسانية الكاملة ،بما في ذلك لعب دور نشط في صنع القرار في المنزل وفي المجال العام.

الهدف  :4التعليم
الجيد

لقد تم فصل التخطيط االقتصادي إلى حد كبير عن السياسات االجتماعية وهياكل الحوكمة التي يمكنها زيادة المساواة واالزدهار .فاإلفراط في االعتماد على النفط ،وهيمنة القطاعات
الهدف  :8العمل
الالئق ونمو االقتصاد منخفضة اإلنتاجية ،وإشكاليات سوق العمل ،يزيد من عرقلة الجهود المبذولة للتحرك نحو النمو المستدام الذي يحمي رفاهية الناس والكوكب .إن التوجّ ه في التفكير والتخطيط االقتصاديين
نحو التحول الهيكلي االقتصادي أمر ضروري للمنطقة في طريقها لتحقيق الهدف الثامن.
الهدف  :10الحد من
أوجه عدم المساواة

يتطلب الحد من عدم المساواة إعادة تأكيد دور الدولة كضامن للحقوق االقتصادية واالجتماعية المتساوية ،وفي تنفيذ سياسات منصفة إلعادة توزيع الموارد.

يؤدّي ضعف سيادة القانون وقلّة االلتزام بمعاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان العالمية وتفاقم ظروف النزاع واالحتالل إلى إحداث ضرر بقدرة الدول العربية على تحقيق الهدف اإلنمائي
الهدف  :16السالم
والعدالة والمؤسسات السادس عشر .أمّا محدودية المشاركة السياسية لفئات اجتماعية عدّة فتعيق الجهود المبذولة للتقدم نحو التنمية المستدامة وتزيد من االستقطاب والتمييز والالمساواة.
القوية
تعكــس نتائــج التقــدم المحــرز فــي أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة تحديــات هيكليــة عـدّة كانــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة قــد حددتهــا فــي عملهــا الرصــدي ومناصرتهــا بشــأن تنفيــذ
أجنــدة  ،2030وهــي تشــترك مــع تقريــر تســليط الضــوء  2019فــي الكشــف عــن أن تنفيــذ خطــة  2030ال ينحصــر بمســألة تحســين السياســات .وقــد تــم تفصيــل هــذه التحديــات الهيكليــة بشــكل أكبــر خــال الحــدث
الجانبــي الــذي نظمتــه الشــبكة خــال المنتــدى السياســية رفيــع المســتوى  2020لعــرض وضــع ســوريا ومصــر واألردن ،وشــارك أعضــاء وشــركاء الشــبكة مــن ســوريا والمغــرب فــي جلســات المراجعــة الوطنيــة
الطوعيــة فــي المنتــدى .كمــا قــام المركــز الســوري لبحــوث السياســات بتوجيــه كلمــة للوفــد الســوري الرســمي ،شــددت علــى العالقــة بيــن الســام والتنميــة:
“البلــد يتحــرك فــي االتجــاه المعاكــس للتنميــة المســتدامة ،ويبقــى إنهــاء النــزاع بطريقــة عادلــة شـ ً
ـرطا أساسـيًا للمضــي قدمــا نحــو التنميــة المســتدامة  ...وقــد أعــادت الحكومــة تخصيــص المــوارد الوطنيــة لدعــم
اســتراتيجية عســكرة الصــراع وإخضــاع الســكان ،وتحويــل القــدرات المحليــة ومــن ثــم الخارجيــة إلــى إهــدار التنميــة وانتهــاك الحقــوق”.
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عمو ًمــا ،تحــوّ ل عقــد العمــل إلــى عقــد االنتعــاش .مــع ذلــك ،ومــع وجــود التعافــي مــن تأثيــرات كوفيــد 19-علــى قمــة األولويــات ،يجــب االنتبــاه إلــى محدوديــة التركيــز علــى المشــكالت اآلنيــة ،وضــرورة بــذل الجهــود
لمعالجــة األســباب الجذريــة لالمســاواة والظلــم متعــدد األبعــاد مــن خــال خطــط التنميــة الشــاملة طويلــة المــدى ،وإن أي عمليــة موازيــة مخصصــة للتعافــي قصيــر المــدى مــن تأثيــرات كوفيــد 19-عليهــا أن تكــون
تحــت مظلــة أجنــدة  2030والتزاماتهــا التــي تمهــد الطريــق إلــى األمــام.
ً
صبل بما يلي:
وهذا يتطلب التزامًا
•وضــع الحــد مــن الفقــر فــي صميــم االســتجابات السياســية بــدالً مــن تحقيــق النمــو ،واعتمــاد سياســات فعّالــة إلعــادة التوزيــع كخطــة اســتجابة أوليــة وتحقيــق الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة بــدالً مــن برامــج
الدعــم المســتهدفة.
•وضــع حقــوق النــاس والعدالــة والمســاواة فــي صميــم أي تخطيــط وبرمجــة وتنفيــذ ومراقبــة ،وتب ّنــي مقاربــات شــاملة وتشــاركية تهــدف إلــى عــدم تــرك أي شــخص وراءنــا ،وتمكيــن الذيــن ُتركــوا مــن
تحديــد االحتياجــات والضــرورات.
•تعزيــز التعــاون الدولــي وتوفيــر التمويــل والمســاعدة اإلنمائيــة للبلــدان المحتاجــة فــي االســتجابة للجائحــة ،ولكــن مــع األخــذ فــي االعتبــار وجــود هواجــس جدّيــة مــن القــروض اإلضافيــة بــدالً مــن المنــح
وزيــادة التمويــل المختلــط تظــل هاج ًســا رئيسـيًا ،باإلضافــة إلــى الــدور المتزايــد الــذي يلعبــه القطــاع الخــاص ،والــذي يجــب مراقبتــه عــن كثــب.
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لبنان في عين العاصفة

زياد عبد الصمد ،شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

ت ـ ّم إعــداد هــذه المقالــة قبــل انفجــار بيــروت ،وت ـ ّم
نشــرها علــى موقــع  Transform Italiaباللغــة
اإليطاليــة فــي  5آب/أغســطس  ٢٠٢٠علــى هــذا
الرابــط.
أصبحــت االزمــة اللبنانيــة أكثــر ارتباطــا ،ال بــل
تبعيــة ،بأزمــة المنطقــة الســيما بعــد انخــراط حــزب
هللا فــي الحــرب الســورية وفــي ســائر دول المنطقــة،
مــن العــراق الــى اليمــن .كمــا تشــهد المنطقــة تحوالت
جيوسياســية كبيــرة قــد تتغيــر بموجبهــا خارطــة
النفــوذ السياســية التــي رســمتها الواليــات المتحــدة
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وتكرســت بعــد الحــرب
البــاردة .فدخــول روســيا والصيــن كالعبيــن مؤثريــن
فــي المعادلــة الــى جانــب إيــران وحلفائهــا فــي ســوريا
والمنطقــة عمومــا ً يشــ ّكل تحديــا ً للنفــوذ األميركــي
ولمصالحهــا خاصــة وان روســيا ثبتــت قواعدهــا
العســكرية علــى الشــاطئ الســوري للبحــر األبيــض
المتوســط كمــا تحــاول الصيــن التســلل الــى الميــاه
الدافئــة مــن خــال لبنــان .هــذا دون اغفــال االحتــال
اإلســرائيلي وسياســات الحكومــة اإلســرائيلية وتأثيرها
الحاضــر دائمــا ،وكذلــك الــدور التركــي المســتجد.
وتعــرض شــركات صينيــة ببنــاء محطــات تغويــز
وتوليــد الكهربــاء فــي نقطتيــن علــى الســاحل اللبنانــي
(ســلعاتا والزهرانــي) مــا يســتدعي بنــاء وتجهيــز
موانــئ بحريــة قــد تشــكل موطــئ القــدم الصينيــة
المتوخــاة علــى المتوســط.

تبلــغ قيمتــه الـــ  400مليــار دوالر أميركــي يمتــد
علــى 25ســنة ( 280مليــار للنفــط والغــاز و120
لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة) مقابــل الســماح
للصيــن باســتخدام األراضــي اإليرانيــة إلنشــاء قواعــد
عســكرية واســتخدام الموانــئ المطلــة علــى الخليــج
للســفن الحربيــة .كمــا وافقــت روســيا علــى نشــر
محطــات الصواريــخ ارض جــو (س.س  )440فــي
إيــران مقابــل تســهيالت إيرانيــة باســتخدام واجوائهــا
وموانئهــا ،ممــا يضيــف بعــدا عســكريا -أمنيــا علــى
هــذه التحــوالت.
تواجــه واشــنطن هــذا المشــهد مــن خــال العقوبــات
علــى إيــران وســوريا وحــزب هللا اللبنانــي (قانــون
قيصــر الــذي دخــل حيــز التطبيــق فــي اول تمــوز/
ّ
وتكثــف هجومهــا
يوليــو مــن العــام الجــاري) مــن جهــة
السياســي مــن خــال العــراق ولبنــان والعســكري
فــي اليمــن وليبيــا ضــد التحالــف الصينــي الروســي
اإليرانــي مــن جهــة ثانيــة .وبينمــا يراهــن اإليرانيــون
علــى الوقــت بانتظــار االنتخابــات الرئاســية األميركيــة
التــي قــد تــؤدي الــى تغييــر فــي السياســة الخارجيــة،
يطــ ّل جــو بايــدن المرشــح المتقــدم فــي المنافســة
الرئاســية تصــدر عنــه مواقــف تبــدو أكثــر تشــدّدا
حيــال إيــران والصيــن وروســيا.

فــي ظــل هــذا الواقــع اإلقليمــي والدولــي ،يواجــه لبنــان
ازمــة مع ّقــدة ومتعــددة االبعــاد ،فهــي بظاهرهــا أزمــة
ماليــة ونقديــة عنوانهــا نقــص كبيــر فــي العمــات
وقــد أعلــن مؤخــرا ُ عــن اتفــاق بيــن الصيــن وإيــران األجنبيــة فــي اقتصــاد مدولــر بنســبة  %70ومــا يشــبه
حالــة افــاس غيــر معلــن للنظــام المصرفــي ،مترافــق
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مــع تفاقُــم الدَ يــن العــام الــذي يفــوق الـــ  %170مــن
الناتــج المحلــي فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه كل
مــن خزينــة الدولــة وميــزان المدفوعــات التجــاري
والموازنــة العامــة مــن عجــز كبيــر .كمــا أن هــذه
االزمــة هــي انعــكاس الزمــة اقتصاديــة أكثــر عمقــا ً
عنوانهــا األساســي تحلّــل االقتصــاد المنتــج والحقيقــي
وتحوّ لــه الــى اقتصــاد ريعــي يقــوم علــى القطــاع
المصرفــي والمالــي والعقــاري وعلــى الســياحة
والخدمــات ،دخلــت فــي طــور ازمــة مســتعصية
فــي الوقــت الحالــي ،وهــي أيضــا بمضمونهــا ازمــة
سياســية عميقــة فــي طبيعــة وبنيــة النظــام نفســه ،ومــن
تجلياتهــا وهــي أيضــا تحمــل فــي مضمونهــا ازمــة
سياســية عميقــة فــي طبيعــة وبنيــة النظــام نفســه ،ومــن
تجلياتهــا تفــكك مؤسســات الدولــة الرقابيــة بمــا فيهــا
تعطيــل الــدور الرقابــي للبرلمــان بحيــث ان الحكومــة
وفــق الصيغــة التوافقيــة المعتمــدة للحكــم تحولــت الــى
برلمــان مصغــر تتمثــل فيــه الكتــل النيابيــة ،وهــذه
الصيغــة التوافقيــة انتقلــت الــى كل مؤسســات الدولــة،
القضائيــة واإلداريــة والماليــة فعطلــت دورهــا ،وكان
بنتيجتهــا ان تمــت االســتدانة واالنفــاق مــن دون أي
رقابــة بعــد ان ُج ّمــدت الموازنــة العامــة ولــم تناقــش
فــي البرلمــان بيــن الـــ  2005و.2015
ان انــدالع «ثــورة  17تشــرين األول/أكتوبــر »2019
جــاء نتيجــة االزمــة الماليــة وتــردّي األوضــاع
االقتصاديــة واالجتماعيــة االمــر الــذب أدى الــى
تهديــد حــاد وحقيقــي للقمــة عيــش اللبنانييــن .فقــد
بــدأت المؤسســات تغلــق أبوابهــا وتســرّ ح عمالهــا او
تقتطــع مــن رواتبهــم .كمــا أدّى التضخــم الــى زيــادة

جنونيــة فــي األســعار مــا زاد مــن عــدد الفقــراء الــى
( )%50والعاطليــن عــن العمــل الــى مــا يزيــد عــن
( )%25ومــا زاد الطيــن بلّــة هــو النســبة المرتفعــة
مــن العمــال غيــر النظامييــن ( ،)%55علمــا ان نســبة
البطالــة بيــن الشــباب الجامعييــن فــي 2019/2018
وقبــل اســتفحال االزمــة كانــت قــد بلغــت  ،%36وهــو
مــا يكشــف عــن بعــض جوانــب الخلــل الهيكلــي فــي
االقتصــاد اللبنانــي.
وكانــت االزمــة الماليــة قــد بــدأت تطــل برأســها
ابتــداء مــن آب  2019حيــث بــدأ التالعــب بســعر
صــرف العملــة الوطنيــة ووضعــت المصــارف
قيــوداً علــى المعامــات الماليــة تفاقمــت بعــد انــدالع
ثــورة تشــرين .لقــد طالبــت ثــورة تشــرين باســتقالة
الحكومــة وتعييــن حكومــة مــن شــخصيات مســتقلة
تعيــد تكويــن الســلطة مــن خــال تعزيــز اســتقاللية
القضــاء ومحاســبة الفاســدين الذيــن تمــادوا بهــدر
المــال العــام وتســببوا بهــذه االزمــة ،وطالبــت باتخــاذ
التدابيــر الســترجاع المــال العــام والخــاص المنهــوب،
وتنظيــم انتخابــات نيابيــة مبكــرة علــى أســاس قانــون
انتخابــي جديــد وانتخــاب رئيــس جديــد للجمهوريــة،
وتطبيــق دســتور الطائــف لجهــة انشــاء الدولــة المدنيــة
الســيما الغــاء الطائفيــة .بعــد اســتقالة الحكومــة نفــذت
القــوى المشــاركة فــي الحكــم الثــورة المضــادة فقامــوا
بقمــع الثــوار مســتخدمين مختلــف الوســائل المتاحــة،
فأحيانــا لجــأوا الــى الميليشــيات غيــر النظاميــة
(التابعــة ألحــزاب الســلطة) لقمــع الثــوار فــي مناطــق
نفوذهــا وأحيانــا اخــرى مــن خــال اللجــوء الــى القــوى

األمنيــة والنظاميــة وامــن الدولــة فضــا عــن اســتخدام
النفــوذ السياســي والمذهبــي فــي بلــد يقــوم نظامــه
السياســي واإلداري علــى التقاســم الطائفــي .وقــد
ُ
طبقــت األحــكام شــبه العرفيــة مــا أدّى الــى توقيــف
المناضليــن واإلعالمييــن خالف ـا ً للقوانيــن ولكــن مــن
قبيــل التهويــل والتخويــف كمــا عمــدت الــى دسّ
اشــخاص فــي المظاهــرات اســاءوا بتصرفاتهــم الــى
الثــورة والثــوار .وقــد نجحــت الســلطة مــن خــال
هــذه الممارســات فــي خفــض صــوت الثــوار فعمــدت
الــى تعييــن حكومــة ُدمــى تتمثــل فيهــا بعــض قــوى
الســلطة مــن خــال اشــخاص فــي ظاهرهــم مســتقلين
ولكنهــم يدينــون بالــوالء الــى مــن كان وراء تعيينهــم
فــي الحكومــة ومرتبطــون بهــم .الثقــة التــي نالتهــا
الحكومــة فــي مجلــس النــواب لــم تكــن دســتورية
فالثــوار قطعــوا كل الطــرق المؤدّيــة الــى البرلمــان
فوصــل النــواب تســلالً أو متخفييــن ولــم يكــن النصــاب
مكتمــا لحظــة افتتــاح الجلســة مــا يشــ ّكل مخالفــة
واضحــة للدســتور فــي مؤسســة مهمتهــا األساســية
الســهر علــى حمايتــه.

9

نالــت الحكومــة الثقــة بأغلبيــة هزيلــة وفــق بيانهــا
الــوزاري الــذي تضمّــن وعــوداً متواضعــة طالبــة
مهلــة مئــة يــوم للقيــام باإلصالحــات الضروريــة
للخــروج مــن االزمــة .وفــورا بعــد ذلــك أُغلــق لبنــان
نتيجــة جائحــة كوفيــد  19التــي اجتاحــت العالــم وأدت
الــى متغيــرات كبــرى فــي العالقــات الدوليــة ،حيــث
اتجهــت الــدول األوروبيــة واألميركيــة الــى االغــاق
التــام واالنكفــاء عــن النشــاط الدولــي لفترة مــن الزمن.

وفــي لبنــان ،كمــا فــي دول المنطقــة األخــرى ،شــكلت
هــذه الجائحــة خشــبة خــاص للســلطة التــي اســتغلتها
مــن اجــل تعزيــز الميــول االســتبدادية ،ومــن اجــل
قمــع االحتجاجــات ،وتحويــل حالــة الطــوارئ الصحيــة
الــى حالــة طــوارئ امنيــة وسياســية لتقييــد الحريــات.
مــرت مهلــة المئــة يــوم التــي طلبتهــا الحكومــة لتنفيــذ
وعودهــا مــن دون تحقيــق أي انجــاز يذكــر ،ال بــل
امتنــع لبنــان عــن تســديد اســتحقاقاته المتوجبــة الــى
الدائنيــن فــي الخــارج وفــي الداخــل ،علم ـا ً ان الديــن
الداخلــي بمعظمــه يعــود الــى المصــارف اللبنانيــة التــي
اســتبقت الخطــوة ببيــع ديونهــا الــى مؤسســات دوليــة
بـــ  %70مــن قيمتهــا (الصناديــق الصقــور) لكــي تحمي
رســاميلها التــي وُ ضعــت فــي مصــارف خــارج لبنــان.
ومــن المعــروف ان التداخــل بيــن القطــاع المصرفــي
والطبقــة السياســية الحاكمــة عميــق اذ جــاء فــي تقريــر
أعــده خبــراء فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ان
 %30مــن أســهم المصــارف يملكهــا السياســيون فــي
لبنــان.
أصبــح التفــاوض مــع صنــدوق النقــد الدولــي ممــرا
إلزاميــا للبنــان للحصــول علــى المســاعدات او
القــروض مــن المجتمــع الدولــي .الســيما ان صنــدوق
النقــد قــد اقتــرح علــى لبنــان منــذ العــام  2017وتباعـا ً
سلســلة مــن اإلجــراءات «اإلصالحيــة» الضروريــة،
كمــا أ ّكــد مؤتمــر المانحيــن الــذي انعقــد فــي باريــس
عــام ( 2018يُعــرف بمؤتمــر «ســيدر») علــى س ـلّة
اإلصالحــات الماليــة واالقتصاديــة واإلداريــة كشــرط
للحصــول علــى التمويــل الضــروري إلنقــاذ لبنــان.

غيــر ان اإلدارة السياســية فــي لبنــان ،ونتيجـ ً
ـة لنظــام الضريبيــة وهــذا مــا يجعــل مــن النظــام الضريبــي فــي
المحاصصــة المذهبــي والحزبــي القائــم والــذي تســتفيد لبنــان غيــر عــادل).
منــه القــوى المشــاركة فــي الســلطة ومحاســيبهم،
امتنعــت عــن القيــام بــاي إصالحات أو خطــوات توقف لــن يحصــل لبنــان علــى دعــم المجموعــة الدوليــة
الهــدر فــي اإلدارة العامــة .علــى رأس هــذه اصــاح مــا لــم ين ّفــذ اإلصالحــات الضروريــة بشــكل جــدّي.
قطــاع الكهربــاء بمــا فــي ذلــك انشــاء معامــل لتوليــد بــدال مــن الذهــاب نحــو حــوار اجتماعــي تشــاركي
الطاقــة لتوفيــر مــا بيــن المليــار ونصــف والملياريــن جــدي فــي هــذا االتجــاه دخلــت الحكومــة اللبنانيــة
دوالر ُتهــدر ســنويا ً فــي مجــال الطاقــة .باإلضافــة الــى فــي صــراع مــع المصــارف ومــن ورائهــا مــن
ضــرورة ضبــط المعابــر الشــرعية وغيــر الشــرعية القــوى السياســية المســتفيدة مــن القطــاع المصرفــي
ووقــف التهــرب الضريبــي والجمركــي والتهريــب ومصــرف لبنــان حــول تحديــد الخســائر وبالتالــي مــن
عبــر الحــدود مــا يكلّــف لبنــان حوالــي أربــع مليــارات يتحمّــل مســؤوليتها ،الحكومــة فــي خطــة التعافــي
دوالر ســنويا .ومــن بيــن اإلصالحــات إعــادة هيكلــة التــي أعدتهــا تطالــب فيهــا القطــاع المصرفــي إعــادة
اإلدارة العامــة التــي تســتهلك  %30مــن الموازنــة الرســملة مــن خــال اســتخدام األربــاح الكبيــرة التــي
الســنوية نتيجــة التوظيفــات السياســية للمحاســيب مــن حققهــا مــن الفوائــد المرتفعــة علــى حســاب المــال
جهــة وتضخــم رواتــب ومخصصــات كبــار الموظفيــن العــام ،واعفــاء الدولــة مــن قســم كبيــر مــن ديونهــا
فــي اإلدارة العامــة ( %7مــن الموظفيــن يســتحوذون المســتحقة فــي الوقــت الــذي تقتــرح المصــارف
علــى  %50مــن الرواتــب والتــي تصــل أحيانــا ً الــى ومعهــا مصــرف لبنــان والطبقــة السياســية تحميــل
ضعــف أجــور الموظفيــن العادييــن) .باإلضافــة معظــم الخســائر للدولــة وبيــع األصــول بمــا يضمــن
50
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الــى وقــف الهــدر فــي المرافــق العامــة نتيجــة عقــود الســيولة الضروريــة لتحريــك االقتصــاد مــن جديــد.
التلزيــم بالتراضــي خالفــا لألصــول المتبعــة دوليــا ً وبيــن هذيــن الطرحيــن يتقــدم اقتــراح وســطي يدعــو
فــي مجــال الشــراء العــام .وقــد تضمّنــت النصائــح الــى انشــاء صنــدوق تعافــي توضــع فيــه كل أصــول
التــي جــاءت مــن خبــراء لبنانييــن بضــرورة زيــادة الدولــة مــن ممتلــكات ومؤسســات ومرافــق عامــة
الضرائــب والرســوم التــي تطــال األغنيــاء مــن خــال وبعــد تخمينهــا تتــم عمليــة «ســواب» أي تحويــل هــذه
الضريبــة علــى الدخــل وعلــى الشــركات والضرائــب األصــول الــى أمــوال مــن قبــل المصــارف .وفــي كل
علــى العقــارات بالتوريــث وتعديــل الضريبــة علــى هــذا التجــاذب داخــل المنظومــة الحاكمــة ،الغائــب
القيمــة المضافــة بحيــث تطــال الكماليــات بالدرجــة األكبــر عــن ابــداء الــرأي هــم المواطنــون والفئــات
األولــى (علمــا ً ان عائــدات الضريبــة علــى القيمــة االجتماعيــة المتضــررة والتــي تشــمل غالبيــة الطبقــات
المضافــة تش ـ ّكل حوالــي  %70مــن مجمــل العائــدات الفقيــرة والوســطى والقســم األكبــر مــن أصحــاب
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االعمــال بمــا فــي ذلــك االثــراء منهــم خــارج دائــرة
الســلطة – والمــال الموحــدة فــي قمــة هــرم الســلطة
الماليــة والسياســية.
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بيــن االنســداد الداخلــي للحــل المرتبــط بالحــل
السياســي االشــمل ،وبيــن االســتعصاء اإلقليمــي وتفاقم
األوضــاع مــع تقــدم روســيا والصيــن فــي المنطقــة
اطلــق البطــرك المارونــي اعــان يدعــو لحيــاد لبنــان
يعنــي ذلــك بالمعنــى المباشــر خــروج لبنــان مــن
الصراعــات اإلقليميــة ،وهــذا يعنــي انســحاب حــزب
هللا مــن ســوريا ودول النــزاع األخــرى وتخليــه عــن
المشــروع اإليرانــي الــذي يتمــدد الــى المنطقــة،
بالمقابــل يتخلــى المعســكر االخــر عــن دعــم السياســة
الخليجيــة واألميركيــة فــي المنطقــة علــى ان يعتمــد
سياســة الحيــاد اإليجابــي فــي العالقــات الدوليــة ،مــع
العلــم ان الموقــف مــن الصــراع العربــي اإلســرائيلي
ورفــض التوطيــن هــو مــن الثوابــت اللبنانيــة
باإلضافــة الــى االنتمــاء الــى جامعــة الــدول العربيــة
وميثاقهــا واالســرة الدوليــة مــن خــال األمــم المتحــدة
وشــرعتها ومبادئهــا .ومــا يلفــت النظــر الــى جــرح
البطريــرك يغلــب الجانــب المتعلــق بالقانــون الدولــي
فــي مقاربتــه للحيــاد أكثــر مــن تركيــزه علــى كونــه
تحــوال فــي السياســة والخيــارات الداخليــة ،وهــو يأتــي
فــي لحظــة اســتعار للصــراع الدولــي واإلقليمــي فــي
المنطقــة ،كمــا انــه طــرح يقتصــر علــى الجانــب
المتصــل بالسياســة الخارجيــة ألزمــة لبنــان الراهنــة،
وال يقــدم أي جــواب للمشــكالت التــي ســبق عرضهــا
فــي الفقــرات الســابقة.

المدخــل الــى الحــل لــن يكــون ســوى مــن خــال العودة
الــى مطالــب «ثــورة  17تشــرين األول» األساســية،
أي إعــادة تكويــن الســلطة مــن خــال اســتقالة
الحكومــة وتشــكيل حكومــة بصالحيــات تشــريعية
تقــوم باإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة الضروريــة
للخــروج مــن االزمــة ،وتعــزز اســتقاللية القضــاء
علــى ان تتــم محاســبة الفاســدين وتط ّبــق آليات اســتعادة
المــال المنهــوب ،وتشــ ّكل هيئــة مســتقلة لالنتخابــات
ّ
وتنظــم االنتخابــات النيابيــة علــى
وتقــرّ قانــون جديــد
أساســه ويُنتخــب رئيــس جديــد للجمهوريــة .وفــي
ســياق هــذا المشــروع ،فــإن ثــورة  17تشــرين تدعــو
الــى قيــام الدولــة المدنيــة المســتقلة ،المكتملــة الســيادة
علــى قرارهــا الداخلــي ،وعلــى سياســاتها الخارجيــة،
بمــا فــي ذلــك الخــروج الحاســم مــن المحــاور اإلقليميــة
فــي كل اتجــاه ،واســتعادة التحكــم بالسياســة الخارجيــة
المســتقلة والمتوازنــة فــي لبنــان التــي تراعــي
مصالحــة الوطنيــة ،وامتــاك الدولــة اللبنانيــة بمــا هــي
ممثلــة للشــعب اللبنانــي ،وحدهــا دون غيرهــا حصريــة
امتــاك الســاح وقــرار الحــرب والســلم.
فهــل ســيتمكن لبنــان مــن تجــاوز هــذه االزمــة،
وهــي ليســت باألزمــة العابــرة ال بــل هــي ازمــة
وجوديــة متعــددة االبعــاد لذلــك تتطلــب مقاربــة شــاملة
وموضوعيــة علــى ان تتــوزع اعباؤهــا علــى المجتمــع
بمختلــف فئاتــه بشــكل عــادل.
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