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دراسة حالتين في
التسيب اإلداري
ّ
المدارس الرسمية

الكلفة السنوية لزيادة الرواتب

أستاذ واحد لكل  3تالميذ

 2,900مليار ليرة
وليس  1,200مليار ليرة
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كت��ب ه��ذا املق��ال يف �ش��هر �أيل��ول م��ن الع��ام  2007ون�ش��ر يف الع��دد  47م��ن "ال�ش��هرية" ،ونع��اود ن�ش��ره �إذ تب� َّين �أن ع��دد الناخب�ين
امل�س��يحيني ق��د ازداد من��ذ الع��ام  2009بن�س��بة  2.8%وع��دد الناخب�ين امل�س��لمني بن�س��بة .19.2%
وجدت �أن �أعداد
«ل��ن �أت��ز ّوج �إال ماروني�اً»  ،قال��ت يل زميلت��ي حني َ
املوارن��ة عل��ى تراج��ع وكذلك ن�س��بتهم يف لبنان« .نحن ال�ش��يعة كتار
فم��ا يف خ��وف» قال��ت الزميل��ة الأخ��رى ،و«نح��ن ال�س� ّنة ل�س��نا ق�لال،
�أنظ��روا �إىل ع��كار» ،قالت الأخرى.
تف�س��ر �أم��ور ًا كثرية منها تراجع ن�س��بة
لع� ّل ر ّدة الفع��ل العفوي��ة ه��ذه ّ
امل�ؤ ّيدي��ن لل��زواج امل��دين من  64.5%وفق ًا ال�س��تطالع �أجرته الدولية
للمعلوم��ات يف ع��ام � ،1999إىل  30.2%وفق� ًا ال�س��تطالع �آخ��ر �أجري
يف �شباط .2007
نحن ن�شهد اليوم نهاية لبنان الذي عرفناه (�أو ُع ِّرفنا �إليه) ،ولنا يف
الدميوغرافي��ا الربه��ان القاطع .فبعد �أن «حاز» «ال��دروز» و«املوارنة»
�أغلب لبنان  ،1860يبد أ� «ال�س� ّنة» و«ال�ش��يعة» اليوم طريقهم «للحوز»
على كامل لبنان تقريب ًا يف القرن الواحد والع�شرين .وواقع الأمر �أن
�أحد ًا مل يحز ولن يحز على �شيء ،فالزعماء ُتقتَل �أو تتوفى ،والنا�س
ُت َه ّجر و َت ْهجر �أو تقتل ،والأزمة �ست�ستمر.
وبع��د ع�ش��رات ال�س��نني� ،سي�ش � ّكل ال�ش��يعة نح��و  44.8%م��ن لبن��ان،
وال�س � ّنة نح��و  ،36.6%واملوارن��ة نح��و � 6.9%أو �أق��ل ،ه��ذا �إذا
احت�س��بنا له��م ن�س��بة من� ّو مرتفع��ة .ول��ن يك��ون م�ص�ير لبن��ان �أف�ض��ل
حا ًال مع الزعماء ال�شيعة وال�س ّنة مما كان قب ًال مع الزعماء الدروز
وال�س � ّنة وال�ش��يعة ،فالطوائ��ف ت ��أكل بع�ضه��ا وذاته��ا .فالنظ��ام يف
لبن��ان كان يج��دد ذات��ه ع�بر ا�س��تقدام «م�س��يحيني» ع��رب و�أجان��ب،
وحرم��ان «م�س��لمني» لبناني�ين اجلن�س��ية قب��ل الطائ��ف لتُع َك���س الآي��ة
بع��ده .وم��ن �أدوات جت��دد ه��ذا النظ��ام �أي�ض � ًا احل��روب والهج��رة
والعمال��ة الأجنبي��ة والعربي��ة والدي��ن الع��ام.
..................................................................
.........................................................

�إن امل�صال��ح الإقليمي��ة والدولي��ة ال حت��ب �أو تك��ره طائف��ة ما بل ت�ؤكد
م�صاحلها� .أما «م�صالح» الطوائف فهي انتحار لها وللوطن.
لق��د انته��ى لبن��ان التعاي���ش .ولع � ّل امل�أ�س��اة يف ه��ذه النهاي��ة تكم��ن
يف ّ
تبخ��ر وه��م «التن� ّوع» ال��ذي كان ميك��ن �أن ي�صب��ح ثقاف��ة غني��ة،
ل��وال زعم��اء غرائزي�ين يف م�صاحله��م الذاتي��ة ح ّت��ى االنتحار ،ولوال
التدخ�لات اخلارجي��ة .جمتم��ع ي�ش��يخ� ،ش��باب يهاج��ر� ،إنتاجي��ة
ترتاج��ع ،عائ�لات تتف� ّكك وت�ضمر ،فماذا �أعددن��ا من خطط خارج
تفاه��ات الع�ش��ائر والطوائ��ف وزعم��اء احل��روب؟
نخ�س��ر كث�ير ًا ح�ين نغ��رق ك ّل يف ع�ش�يرته ،و�إذ بتن� ّوع مزعوم ي�صبح
انتح��ار ًا بطيئ� ًا .و�إذا كان��ت �إ�س��رائيل ق� ّررت �أن ح ّل م�س��ألة «الوطن
اليه��ودي» يكم��ن يف تهج�ير النا���س وج��ذب يه��ود اخل��ارج ،ف��إن هذه
ال�سيا�س��ة يف لبنان مل تنجح وهي لن تنجح يف �إ�س��رائيل على املدى
الطويل .ولع ّل اال�ستنتاج الآخر �أنه حتّى الكانتون ال�صغري لن ي�ش ّكل
�إنق��اذ ًا ،فه��و �صغ�ير لدرج��ة ي�صع��ب علي��ه اال�س��تمرار دميوغرافي� ًا
ومق�س��م �أك�ثر مم��ا ه��و «متجان���س» .فنظري��ة «التجان���س» ،وكم��ا
�أظه��رت انتخاب��ات امل�تن ،وه��م .فاملوارن��ة لي�س��وا وح��د ًة اجتماعي��ة
متجان�سة ،وال�شيعة وال�س ّنة لي�سوا كذلك �أي�ض ًا .والتجان�س لن يكون
�إال ع�بر بن��اء الوط��ن  -الدولة ،وذل��ك بف�صل الدين عن الدولة ويف
� ّ
أدق التفا�صي��ل ،م��ن ال��والدة �إىل املوت.
ف�ص��ل الدي��ن ع��ن الدول��ة يحف��ظ الدي��ن ويحف��ظ الدول��ة� .أم��ا دون
ذلك فزعماء ق���ش وطوائف ق���ش وثقافة ق���ش ووطن ق���ش.
انتهى لبنان الذي عرفوه وقد يبد�أ لبنان الذي نريد.
* ُيق�ص��د بنظر ّي��ة «فزّاع��ة الق���ش» ا�س��تخدام حج��ج الآخري��ن بغ�ير املعن��ى
املق�صود منها ّ
في�شك النا�س يف بع�ضهم البع�ض ،وت�ساق االتهامات .ويف
التدريب��ات الع�س��كرية توج��ه بن��ادق اجلن��ود �إىل «رجل الق���ش» ،كمج�س��م
للع��دو  ،كم��ا ح�ص��ل ويح�ص��ل ب�ين الطوائف يف لبن��ان بتخطيط الزعماء
وحتري���ض منهم.
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