بيان سياسي باسم اللقاء التنسيقي للقوى الديمقراطية،
شربل نحاس ،األحد  11آذار 3112

النظام يتياوى ،فالمبادرة واجبة ،والتغيير ممكن.
نعم ،ىناك مشروع بديل وىناك أيضا مرجعية بديمة ،إنما يجب أن نطورىا معا ،بالنضاالت.

تظيير الحالة الراىنة
المشيد اليوم ىو تياوي النظام الذي تحكم بالبمد منذ استكمال انحالل الدولة ،في الثمانينات ، ،عندما انيارت العممة الوطنية
وتبددت قيمة األجور والمدخرات ،وتفككت اإلدارات ،وانقسم الجيش ،واقتطعت الميميشيات أجزاء من الوطن ،حتى أتى اتفاق
ٍ
الطائف بترتيب دولي إقميمي ،ليؤمن ائتالفيا في صيغة ٍ
ومحتاجة لتحكيم خارجي دائم وحاسم .ىدرت فرص
بدل عن دولة ضائعة،
سانحة بين  1191و 1113أوال ،بسبب التآمر ،ثم في  ،3112عند خروج الجيش السوري ،وفي  3111مع حكومة الوحدة
الوطنية ،عن قمة جرأة أو معرفة.

ىذا النظام بات عاج از عن أداء وظائفو اليومية،
عاجز عن إقرار موازنة
عاجز عن معاقبة مرتكبين لمخالفات مشيودة ،و ا
عاجز عن تعيين مسؤولين في المراكز الشاغرة ،و ا
ا

وتقديم حساب،

عاجز عن إدارة الخالفات بين أركانو ،فيستبد ىذا بمجمس الوزراء ويعطل ق ارراتو ،ويخالف ذاك القوانين بمراسيم مزورة ،وينام
ا

ذلك عن خرق الدستور ،ويستعاض عن المرجعيات الدستورية بمزحة طاولة الحوار ،وينتظر الجميع مؤتمرات في جنيف أو
باريس أو الطائف أو الدوحة،

عاجز عن طمأنة الناس ،فيبتدع أضحوكة نأي كل مسؤول بنفسو عن مسؤولياتو ،ويدوس ىيبة األمن والقضاء ،ويترك
ا

الساحة لعصابات ،بعضيا يصول في المساحات العامة وبعضيا يجول في المساحات الخاصة.
عجز النظام المطمق صياح بعض ديوكو عمى  ...كراسييم العطرة.
وال يخفي َ
لكن تداعي النظام سمح بكشف مواقع السمطة الفعمية:

 جماعة المضاربين والمحتكرين يصرحون بأنيم يطاعون وال يطيعون ،ويكمفون مجمس الوزراء تسجيل إمالءاتيم فينصاع،
رد لمسفراء رغبة،
 والسفراء ُييبطون الوحي عمى قادة مزعومين فيبدلون مواقفيم الكيانية ،وال تُ ّ
 ويتحجج القادة حينا بجيميم وكسميم وتقصيرىم ويراىنون حينا عمى شطارتيم في الدجل والنكث بالوعود ،فيغذون العصبية
يتجبرون عمى الناس ،فال يصححون
والخوف عند "شارعيم" وىم عمى قياس زواريب ،وبقدر انبطاحيم أمام مرجعيتييمّ ،
األجور وال يحيمون السمسمة ،ويفاوضون المعتدين عمى السمم األىمي ،وال يقرون قانونا لالنتخابات.
كسب الوقت ليس إال ،وبات يتغذى ،ليستمر ،من نيش الدولة وىدم انتظاميا ،فراح يطيح
باتت غاية النظام ،منذ تعطمو وانكشافو،
َ
تباعا بآليات الرقابة وبييبة القضاء وبمنعة أجيزة األمن وبالرعاية االجتماعية وبالحريات ،في أعين العاممين ضمن المؤسسات
المعنية أوال ،ومن ثم في أعين المواطنين ،وترك المجتمع بالتالي عاريا أعزل أمام مخاطر داىمة تيدد سممو األىمي.

إعادة تركيز محطات تاريخية واعادة صياغة الخطاب
إلى من نتوجو بيذا الخطاب؟ إلى مواطنين واثقين بحقوقيم في دولة تضمنيا؟ طبعا ال ،واال ما بمغت وقاحة الوقحاء ىذا الدرك.
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إننا نخاطب أناسا تُركوا في ميب اليأس فالتجؤوا إلى حماية الطوائف وقادتيا ،وأوكموا إلييم حمايتيم من بعضيم والنيابة عنيم في

رد؟ ىل نحن محكومون بأن نخاطب طوائف،
مراىنات خارجية متأرجحة وممتبسة ،وىم عن ذلك عاجزون أصال .ىل ىذا قدر ال ُي ّ
أم ىناك في لبنان شعب ومواطن يسمعنا؟

 ىل سأل النظام عن فالحين ىاجروا بمئات اآلالف من جبل لبنان وضاعوا في غياىب الدنيا ،ثم ُىجر من بقي منيم من

غالبية المناطق بحكم مراىنات فاشمة ،ىل أرى فييم موارنة أم مجرد فالحين يبيعون رزقيم لدفع الناولون وشراء الفيزا؟ أين
المارونية السياسية؟

 ىل سأل النظام عن تحويل شمال لبنان ،بدءا بعاصمتو طرابمس ،إلى صحراء اقتصادية وثقافية ،تمزقيا خطوط تماس بين
الفقراء ،ىل أرى فييم أىل سنة أم مجرد جموع يستأجرىم أصحاب المميارات ،السنة طبعا ،في مظاىرات وانتخابات ،فيمننونيم
بمساعدة إلسكات المستشفى أو لشراء السالح؟ أين الحريرية السياسية واالعتدال السني؟
 ىل سأل النظام عن أناس تعرضوا لالحتالل ،ولعمميات نزوح وىجرة ودمار دامت عقودا ،ليحشروا أزالما في اإلدارات،

مياومين وعمال متعيد؟ ىل رأى فييم شيعة ومقاومين أم مجرد وقود لالرتقاء المستعجل في سمم المال والجاه؟ أين الصحوة
الشيعية وحركات المحرومين؟

المبجل.
جميعيم عن كمفة الركون إلى حمايات المجتمع الدولي
 واستطرادا ،نسأل أرمن كيميكيا وسريان الجزيرة وأبناء فمسطين
ّ
َ
ال ،ليست الطوائف ىي التي تعوق قيام الدولة ،بل االستغناء عن عناء إقامة الدولة ىو الذي يدفع المبنانيين الحيارى إلى إعادة
إحياء الطوائف ،سواء بوصفيا قنو ٍ
منافع ال يؤمنيا ليم النظام ،مقابل بيع والئيم ،أو بوصفيا دروعا لالحتماء من
ات لتحصيل
ً
َ
مخاوف حقيقية وموىومة ،تغذييا العصبيات الطائفية بقدر ما تدعي الحماية منيا.
تذكروا السبعينيات :أضرب التجار إلزاحة إميل بيطار لما أراد لجم احتكارات الدواء ،فأزيح ،وأضربوا إلبطال مرسوم إلياس سابا
لحماية الصناعة ،فأبطل ،واغتيل معروف سعد ،فانيارت الدولة بسبب انسداد أبواب التغيير الديمقراطي ،ففتحت أبواب الجحيم،

وانقاد الجميع إلى رىانات خارجية انتيت ،مرحميا ،بتسويات خارجية أيضا ،فُرضت في الطائف ثم في الدوحة وغيرىما ،وقد انيارت
تباعا.
النأي بالنفس أكذوبة .ألن الدولة ال تنأى بنفسيا عن المخاطر ،بل دورىا أن تحمي مواطنييا منيا .دفن الرأس في الرمال ال يزيح
الخطر بل يتركو يتفاقم ،فكيف إذا ترافق مع رىانات ممتوية حيالو؟

ِ
ائف بالضرورة ،بل ضحيةً مستباحة بعد ىدر أربعين ٍ
وتبديد نصف قواهُ الحية قتال وىجرة،
سنة من تاريخو،
إن لم يكن الشعب طو َ
وتحطيم آمالو ،وتشويو تاريخو ،ومحو ذاكرتو وراء عفو يبقيو فريسة أحقاد يخجل منيا ويخاف ،فمن ىو الخصم؟
اء في السياسة أو في االقتصاد ،ال مواقف وسياسات عند ىؤالء وال
الخصم مجموعة من المقامرين الساعين إلى الصفقات ،سو ً
إنتاجا وفرص عمل الئق عند أولئك ،بل متاجرة في الحالتين بالقمق وتصدير لمشعب وبيع لألصول.

رسم مالمح مستقبل مختمف ،وىو عودة لألصول
ليس اليأس حتميا ،ىناك مستقبل مختمف ،وىو غير مصطنع ،بل يبدأ ،بكل بساطة ،من استعادة أصول نشوء الدولة:


ليست الدولة المبنانية ،عمى رغم ما ألحق بأنظمتيا من تشويو وقضم ،بنتيجة شواذات تج أر النظام عمييا ثم عمى قوننة

ائتالف طوائف ،بل ىي دولة مدنية بالكامل .ىي الدولة المدنية العربية الوحيدة .الدولة ىي التي تنشئ
بعضيا ،ليس
َ
الطوائف بالقانون ،ال العكس ،واالنتماء إلى طائفة ما عمل اختيار فردي ،بحكم حرية االعتقاد المطمقة .الدولة المدنية
حاجة ،ليس لمبنان وحده بل لممنطقة كميا ،وبدل أن تصبح المبننة عنوانا لتفتيت الدول ،فإن لبنان قادر عمى أن يصالح
مجتمعات المنطقة مع ذاتيا ومع الحداثة ،ولو مسؤولية ومصمحة.
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ليست عدالة التمثيل وليس العيش المشترك بين طوائف ،بل بين مواطنين ،وان أراد ىذا أو ذاك حصر اقتراعو أو ترشحو



انتظام أداء المسؤول شرط لشرعية توليو مسؤولياتو .عدم إحالة السمسمة المقرة في مجمس الوزراء أفقد نجيب ميقاتي صفتو

وحصر التمثيل
في اإلطار الطائفي ،فميكن ،لكن ال أحدا يستطيع إلزام المبنانيين عمى االصطفاف في قطعان طائفية،
َ
السياسي بيا .كل تمديد لوكالة محدودة في الزمن باطل ،وكل قانون يحصر التمثيل بمجموعات طائفية إكراىية باطل.

الرسمية ،عدم وضع موازنات وعدم تصحيح األجور عن سنة  3113أفقد وزيري المال والعمل ورئيس الحكومة ورئيس

الجميورية مشروعيتيم ،ليس في نظر "الييئات" والسفارات ربما ،إنما في معيار تصديق المواطن لمرجعية الدولة والقانون.

إزاحة العثرات وتظيير البديل
ِ
وكسر حاجزي الخوف واليأس؟
يعرف المبنانيون أن توصيفنا واقعي ،إنما يبقى لدييم سؤال وجيو :كيف السبيل لقمب ميزان القوى
الخصم أوىن من بيت العنكبوت .تكفي رؤية استماتتيم القمقة لالحتفاظ بكرسي وموقع ىنا أو بحظوة ىناك لدى أصحاب السمطة
الفعمية .إنما العمة تكمن فيما تراكم لدى القوى الديمقراطية والميبرالية والقومية واالشتراكية جميعا من ِعقد وقيود وارتيانات خالل ليل
اليزائم الطويل .قوى التغيير مقصرة ،وقد انزلقت إلى التدجين واالستتباع .ولكننا دخمنا في زمن تغيرات كبرى ،في العالم ،وفي

ويجيش شبابنا .وبات اليوم ممكنا وضروريا استعادة التراث السياسي ليذا المجتمع ،بروافده
المنطقة ،وفي غميان يجتاح مجتمعنا ّ
كافة ،وتحريره من أسر االتيامات والتخوين إلعادة إحياء العمل العام والثقة بجدواه ،ال سيما لدى الشباب .فكيف؟
 أوال بفرض جدول أعمال متحرر من جدول أعمال النظام ،وغير قابل لالختزال ضمنو .ليس المطموب أخذ موقع في المعبة
بل تغيير قواعد المعبة .وال يتم ذلك بالخطاب فقط ،عمى أىمية تحرير الخطاب ،بل بالنضال والمنازلة .أولوياتنا مختمفة عن
أولويات النظام :إرغام الدولة عمى إنصاف ىيئة التنسيق النقابية ،وعمى حماية الحريات المدنية ،سواء لمعممي القطاع

الخاص أو لعمال سبينيس والمطار أو لموظفي المصارف ،وعمى استعادة األمالك العامة ،وعمى توفير التغطية الصحية،
غام الدولة عمى أن تكون دولة ،ليستعيد المواطن شعوره بأنو
وعمى مجانية التعميم األساسي ،وعمى محاكمة الموقوفين ،إر ُ
مواطن.
 ثانيا باكتساب مواقع في معركة التغيير :من خالل دفن تركيبة اتحاد العمالة العام ،وتحرير اإلدارة العامة من االبتزاز ،واعادة
االعتزاز إلى القضاة والجنود واإلداريين ،فيبادروا إلى أداء أدوارىم دون توسل غطاء يعجز النظام العاري عن منحو لنفسو،

وتثبيت الحريات الشخصية لألجراء والشباب والنساء واإلعالميين.
 ثالثا برفع سقف المطالبة لرفع رأس المواطن :ليس الموضوع موضوع زواج مدني بل استعادةُ المشروعية المدنية لمدولة

فرض النتظام الدولة ولمعدالة الضريبة ،ليس الموضوع احترام شكميات المالية
ولممواطنة ،ليست المسألة مطالبة اجتماعية بل ٌ
حشد لمموارد البشرية والمالية والطبيعية لخدمة المجتمع بأسره ،وليس ٍ
حفنة من االنتيازيين.
العامة بل ٌ

نعم ،ىناك مشروع بديل وىناك أيضا مرجعية بديمة ،إنما يجب أن نطورىا ،معا ،بالنضاالت.

ليست المسألة بين أطيار وأرجاس ،بل قواميا أن مرحمة عمرىا أربعون سنة تنتيي وأخرى يمكن بدؤىا ،ويجب بدؤىا اآلن ،وتخطي

ترسبات الماضي وجراحو ،ألن مجتمعنا في خطر.

الخطر حقيقي وداىم ،النظام القبيح يتياوى ،فالمبادرة واجبة ،والتغيير ممكن.
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