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صندوق بين المللي پول و دولت لبنان درباره يك برنامه كمك  ٣ميليارد دﻻري در
مدت  ٤سال به توافق رسيده اند .اصﻼحات ساختاري دردناكي در راه خواهد بود.

 ٤٧سال است كه لبنان گرفتار پيچ و خم هايي دوزخي مانند جنگ داخلي ،تﻼطم ،سوءقصد و قتل هاي
سياسي ،اشغالگري و حمﻼت اسرائيل با تحريم ها و تخريب زيرساخت ها ،ورشكستگي مالي و پولي شده و
يك نظام دولتي معيوب همه اينها را تشديد كرده است .از سال  ،٢٠٢٠كشور طعمه فاجعه اي اقتصادي و
اجتماعي است كه وخيم ترين در تاريخ معاصر آن است .طبقه رهبران ،با بي تفاوتي نسبت به سرنوشت
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مردم ،بر تحميل همه زيان هاي انباشته شده بانك مركزي و نهادهاي بانكي به مردم فاقد حمايت موثر و
طبقات محروم تر جامعه اصرار مي ورزد ).(١

با دانستن اين كه اين كشور كوچك با چه ترتيباتي از جنگ داخلي طوﻻني خود ) (١٩٧٥ -١٩٩٠خﻼص شد،
اين فروپاشي قابل پيشبيني مي شود .در سال  ،١٩٨٩توافقات طايف لبنان را داراي قانون اساسي جديدي
كرد ،اما اين قانون هرگز در كليات ،و غالبا در جزييات ،محترم شمرده نشد .نخبگان شبه نظامي يا
تاجرمسلك هرطور كه ميلشان كشيد موادي از آن كه به نفعشان بود را اجرا كردند و بقيه را ناديده گرفتند.
درعمل ،لبنان داراي نمايي از نهادها بود .درپس پرده ،نوعي مجلس روساي قوم ها شكل گرفته بود كه به
صورت غيررسمي همه قدرت ها را دردست داشت .درواقع ،هنگامي كه بحراني پيش مي آيد ،يك »ميز
گفتگوي ملي« همه اين رهبران را گرد مي آورد تا تصميم هايي براي سرپا نگهداشتن دولت بگيرند ،درحالي
كه هيچ متني كه وجود اين جمع را تعريف كند وجود ندارد .يك توافق تلويحي روساي قوم هايي كه پس از
جنگ داخلي قدرت يافته اند ،حتي به شوراي وزيران اجازه مي دهد به عنوان اين كه نهاد عالي اجرايي است،
و در آن گروه هاي مهم مجلس هم نماينده دارند ،قانون را نقض نموده و زيرپا بگذارد .براي اين كه اين
كارها به بهترين شكل انجام شود ،اتحاد قوم ها بر اين موضوع توافق دارد كه هر وزارت خانه را فراتر از
قانون و مبري از هرگونه مسئوليت بشناسد .درواقع ،هر وزيري اعمالش هرقدر هم كه خﻼف و تباه كننده
باشد ،از بازخواست معاف است و رييس جمهوري يا نخست وزير نمي توانند او را از طريق نهادهاي كنترل و
بازرسي ،يا حتي دستگاه قضايي ،مورد تعقيب قرار دهند.

در هر مرحله از سقوط طوﻻني كشور به دوزخ ،مردم واكنش هاي چندان قابل مﻼحظه اي نشان نداده اند.
البته ،درپي قتل رفيق حريري نخست وزير پيشين تظاهرات عظيمي برگزار شد كه در سال  ٢٠٠٥موجب
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خروج نيروهاي سوري گرديد ،اما درپي آن به سرعت تفرقه سياسي پديد آمد .بايد تا سال  ٢٠١٥صبر مي
شد تا نخستين جنبش مهم مردمي غيرهوادارانه شكل بگيرد .اين امر درپي عدم جمع آوري و انباشت زباله
در بيروت و اطراف آن بود .براي نخستين بار ،گروه هاي مختلف مردم عليه رهبران خود شعار خصمانه
»شما بو مي دهيد« سردادند كه دستور كار اين تظاهرات بود .علت بروز اين بحران عدم جمع آوري زباله
هايي بود كه قرارداد انجام آن به شركت هايي كه وابسته به افراد نزديك به قدرت بودند واگذار شده بود.
اين قراردادها كه با ارقامي بيش از ارزش كار انجام شده بسته مي شد ،به دليل درگرفتن جنگ بين قوم ها
درمورد تقسيم محل انباشت و دفن زباله ها مختل شده بود .زماني كه گنجايش يك محل به حد اشباع مي
رسيد ،كار جمع آوري متوقف و لبنان زير انبوه زباله غرق مي شد و اين موضوع موجب نخستين واكنش
همگاني مردم شد كه اگرچه مسالمت آميز اما به حد كافي غيرمعمول بود و موجب نگراني نخبگاني شد كه
به مصونيت كامل عادت كرده بودند .بهرحال ،بزك كاري هايي براي رفع و رجوع اين تحرك انجام شد و
باز تسليم به صورت روال عادي درآمد.

غيرحرفه اي بودن نخبگان

در سال  ، ٢٠١٩پس از آن كه بانك مركزي عملياتي بندبازانه براي تأمين دﻻر براي نظام مالي كرد ،وضعيت
پولي كشور وخيم شد .هدف بانك مركزي از اين كار مخفي كردن ورشكستگي خود با علم به اين بود كه از
مدت ها پيش لبنان امكان بدهكار شدن بيشتر با رجوع به بازارهاي بين المللي را از دست داده است.
همچنين ،بانك مركزي بانك هاي بازرگاني را وادار كرد كه دستكم دو سوم دارايي خود را نزد آن سپرده
گذاري كنند .به اين ترتيب ،زيان هايي كه رياض سﻼمه) ،(٢رئيس كل بانك مركزي آنها را انكار مي كرد،
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مستقيما و درحد گسترده به دوش موسسات بانكي نهاده مي شد .درواقع ،در نيمه نخست سال  ،٢٠١٩اين
بانك ها با دانستن اين كه نزديك به  ٨٠درصد از سپرده ها دﻻري است ،ناگزير از ايجاد محدوديت در
بازپرداخت آنها شدند .اين محدوديت نشانگر ناتواني در بازپرداخت بدهي بود كه در مارس  ٢٠٢٠رخ داد
و موجب نگراني سپرده گذاران شد .لبناني ها كه از پوشش خدمات اجتماعي كارآمد محرومند ،هميشه
كوشيده اند پول خود را به ارزهاي قوي براي روز مبادا پس انداز كنند .درنتيجه ،هنگامي كه دولت به فكر
عجيب و غريب دريافت ماليات از خدمات واتساپ – كه مردم به صورت گسترده از آن استفاده مي كنند-
افتاد ،اين قطره اي بود كه كاسه صبر و تحمل مردم را لبريز كرد و موجب برپايي جنبش مردمي از  ١٧اكتبر
 ٢٠١٩عليه همه كنشگران سياسي و بانك ها شد .تظاهركنندگان به رغم تحريكات هدايت شده توسط
برخي از قوم ها ،خستگي ،مشكﻼت اقتصادي و عدم توانايي مديران در سنجش واقعيت جنبش مردمي ،مدتي
طوﻻني در خيابان ها دوام آوردند.

مديران شروع به اعﻼم برنامه هايي كردند كه به بدگماني ها افزود .برنامه هايي مانند قصد ملي كردن
مخابرات يا حتي راه اندازي كارگاه لينورد براي بازسازي ساحل شمالي بيروت – كه مردم آنها را اقداماتي
جديد براي ثروت اندوزي بيشتر نخبگان سياسي مي دانستند .اين نخبگان دولت هايي تكنوكرات را پيشنهاد
كردند ،اما در اينجا هم مردم فريب اين افراد تسليم قدرت را نخورده و باور نكردند كه آنها بتوانند با فاصله
از قدرت عمل كنند .اين نخبگان ،به رغم غيرحرفه اي بودن و ناشيگري پاپس نكشيده و به اين اكتفا كردند
كه كمين نموده و منتظر پايان يافتن تظاهرات يا عامل خارجي شوند كه بتوانند از آن استفاده ابزاري كنند.
سپس ،همه گيري كوويد ١٩-پيش آمد و بعد هم انفجار مهيب  ٤اوت  ٢٠٢٠رخ داد كه بسياري از محله
هاي پايتخت را تخريب كرد و بيش از  ٢٠٠قرباني بجا گذاشت .از آن تاريخ ،سلب حق برداشت پول از
حساب سپرده گذاران و سقوط شديد قدرت خريد ناشي از كاهش ارزش پول ملي ادامه دارد.
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تعداد زيادي از رسانه ها براي به شكست كشاندن برنامه خروج از بحراني كه به بهترين شكل منافع سپرده
گذاران را تامين مي كرد ،اما خوشايند بانكداران نبود ،متفق شدند ) .(٣بانكداران به هيچ وجه نمي خواستند
بخشي از زيان هايي كه خود ايجاد كرده بودند را تقبل كنند يا به اصﻼحاتي براي كاهش چنگ اندازي شان
به درآمدها و دارايي هاي عمومي تن دهند .به همين ترتيب ،سهامداران بانك ها نيز مي خواستند با كمترين
خسارت از معركه بگريزند ،يعني بدون مشاركت در زيان ،موسسات خود را نگهدارند .اين سهامداران ،كه
بيشتر وابسته به بانك مركزي بودند همراه با بانكداران و رسانه ها دست به كارزارهاي تهمت و افترا زدند تا
برنامه اي كه به تصويب قوه مجريه رسيده بود را ازبين ببرند .طراحان اين برنامه متهم به خدمت به منافع
آمريكايي -اسراييلي يا حزب اﷲ – يا همه باهم -و تحويل نظام بانكي »ميهن پرست« مدافع ملت به آنها
شدند .به همين ترتيب ،گروه مهمي از نمايندگان ،كه وابسته به اكثريت هم بودند ،طرف بانك مركزي را
گرفته و در طول چند ماه به طرفداري از آن در مجلس پرداختند .پس از مدتي تﻼش بي نتيجه ،راهبرد
اهريمن سازي رييس كل بانك مركزي را از اتهام انباشت زيان ها مبري ساخت و ترديد ها را متوجه برنامه
نجات كرد .در اينجا بايد يادآوري كرد كه يك سال و نيم است كه موضع بانك مركزي بين اعتراف به
زيان ها و انكار آنها نوسان دارد و گاه فاصله بين اين دو يك روز بوده است .با آغاز انكار زيان هاي انباشته
شده – كه وجود آنها را صندوق بين المللي پول ) (FMIهم تأييد كرده ،-بانك مركزي فقط زماني كه ناگزير
باشد ارقام قيد شده در برنامه نجات را مي پذيرد .به اين ترتيب ،بايد توجه داشت كه اين بانك همواره از
اعﻼم رقم ذخاير خالص خود طفره رفته و حتي از اعﻼم رسمي آن به رييس جمهوري و نخست وزير نيز
خودداري كرده است.
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درس گرفتن از سال ٢٠١٩

در چنين وضعيتي ،چگونه مي توان تغيير ايجاد كرد؟ انتخابات مجلس نمي تواند كليد اين كار باشد ،زيرا
ماهيت نظام سياسي لبنان موجب تمركز قدرت برپايه مذهب مي شود .طغيان مسالمت آميز مردمي نيز
محدوديت هاي خود را دارد زيرا گروه هاي مسلح آماده كاربرد خشونت هستند و بخشي از نظام قضايي و
نيروهاي امنيتي نيز به آنها وابسته است .انقﻼب مسلحانه هم به همين دﻻيل از نظر تلفات انساني بسيار پر
هزينه خواهد بود و شبح جنگ داخلي را احيا مي كند .درمورد ارتش ،اين نيرويي منضبط ،قانوني اما شكننده
براثر قوم گرايي است و اين امر توضيح مي دهد كه چرا تاكنون هيچ كودتاي نظامي اي رخ نداده است.
شايد روزي روند رويدادها ارتش را وادار به اقدام كند اما در اين صورت بايد با ديگر نيرهاي نظامي محلي
مانند ح زب اﷲ همراه شود .برپايي نوعي كميته نجات عمومي مي تواند كاري معقول باشد و بي ترديد ايده
اعتراف نشده رييس جمهوري امانوئل ماكرون است كه در  ٣١اوت  ٢٠٢٠خواهان ايجاد يك »دولت با
مأموريت مشخص« شد .برخي از گروه هاي اپوزيسيون لبنان نيز به اين فكر مي كنند اما هيچ يك در اين
كار پيشقدم نشده است ).(٤

براي انديشيدن به تغيير ،مي بايد از جنبش مردمي سال  ٢٠١٩نيز درس هايي گرفت .اين جنبش فاقد
بصيرت و قدرت تميز بود .در جهش آغازيني كه به نظر مي آمد به همه چيز دست مي يابد ،مطالبات
متعدد و گوناگوني را مطرح كرد و از مراحلي كه مي بايد در نظام سياسي مي گذراند غفلت نمود .به ويژه،
هنگامي كه فرقه ها دريافتند كه همه سرنشين يك كشتي هستند ،يك بار ديگر براي حفظ وضع موجود با
هم متحد شدند .تظاهر كنندگان كه از قدرت خود بسيار مطمئن بودند ،منتظر دستيابي به نتايجي سريع
بودند كه ت حقق نيافت .ارزيابي بخش قابل مﻼحظه اي از مردم اين بود كه قيام تداوم نمي يابد و دستكم در
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درازمدت خواهان بهم ريختن اوضاع نبودند .بنابراين چرا مي بايد خطر كرد و به مقابله با سركردگاني
پرداخت كه شخص ممكن است در آينده ناگزير شود براي دريافت يك كمك اجتماعي يا شغل براي يكي از
نزديكان ،به آنها رجوع كند ؟

در وراي قضا و قدر گرايي فلج كننده ،هرگونه تغيير مشروط به ضرورت غلبه بر ترسي است كه در نظام
مذهبي حاكم است .مسيحيان با اين بهانه ترسانده مي شوند كه هرگونه اصﻼح ﻻجرم برميزان مشاركت
آنها در حكومت اثر منفي مي گذارد .به سني ها القاء مي شود كه اصﻼح به معناي پايان يافتن توافق طايف،
كه بر وزن آنها در نهادها افزوده ،خواهد بود .درمورد شيعيان ،كافي است كه شبح يك اراده خارجي براي
ازپا درآوردن آنها نشان داده شود تا هرگونه تحولي را رد كنند .فرقه گرايي مذهبي بيش از هميشه حضور
دارد .از سال هاي دهه  ،١٩٨٠حزب هاي سياسي لبنان منحصرا جنبه مذهبي دارند و تعداد خيلي كمي از
اعضاء متعلق به مذاهب ديگر را جذب مي كنند .اين امر به اين حزب ها طول عمري استثنايي مي دهد،
زيرا هيچ كس نمي تواند بدون توسل به آنها به جايگاهي سياسي دست يابد .اين امر در درازمدت به تدريج
موجب حذف همه افراد غيروابسته به اين يا آن حزب – البته با چند استثنا -مي شود و كنترل دستگاه
حكومت را برمبناي ايجاد تعادل از راه گفتگو بين گروه هاي مذهبي برقرار مي كند.

لبناني ها هميشه فكر كرده اند كه حل مشكﻼت به مسئله رعايت اخﻼق برمي خورد .بايد جنگ داخلي به
پايان مي رسيد .بعد اسراييل جنوب لبنان را تخليه مي كرد .ارتش سوريه عقب مي نشست .و اكنون كه
حزب اﷲ بايد سﻼح برزمين بگذارد .اما زمان آن رسيده كه لبناني ها دريابند كه ايجاد تغيير مستلزم انجام
كار عميق در همه سطوح و داشتن نيروي زياد است .بويژه از آنرو كه هربار نظام مافيايي حاكم بر كشور
توانسته ادامه بقاي خود را تضمين كند.
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