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ا�ستقبل المه ّنئين بالإنجاز الديمقراطي وانتخاب الرئي�س الأ�سد

ما هكذا تورد الإبل!

علي عبد الكريم :الإقبال فاق ّ
التوقعات والتفاف ال�سوريين
حول الجي�ش والرئي�س ع ّبر عن رف�ض الم�ؤامرة

} علي بدر الدين

السفير علي عبد الكريم علي مستقبالً المهنئين في مقر السفارة
أقامت السفارة السورية في لبنان ،حفل
استقبال للمهنئين ب��اإلن��ج��از الديمقراطي
وانتخاب الرئيس بشار األس��د لوالية ثالثة،
قدمت خالله الوفود والشخصيات والفعاليات
اللبنانية التهنئة على ن��ج��اح االستحقاق
الديمقراطي في س��وري��ة ،مؤكدة أن��ه تتويج
النتصار سورية شعبا ً وجيشا ً وقيادة.
وق���ال سفير س��وري��ة ف��ي لبنان علي عبد
الكريم علي خالل استقباله حشود المهنئين
إنّ «انتخاب الرئيس األسد بهذا اإلقبال كان ردا ً
على ك ّل المشككين وعلى ك ّل الذين حاولوا دحر
سورية من الداخل فأثبتت سورية أنها جديرة
بثقة أمتها وثقة شعبها».
وأشار السفير علي عبد الكريم إلى «أنّ التفاف
الشعب السوري حول جيشه ورئيسه ،عبّر عن
رفضه للمؤامرة التي استخدم فيها السالح
والمال واالستخبارات ،إضافة إلى ك ّل األساليب
والخدع بغية تدمير بنية سورية».
وش���دد السفير ال��س��وري على أنّ «إق��ب��ال
السوريين المقيمين ف��ي لبنان للمشاركة
في االنتخابات في مقر السفارة ،وتصويت
السوريين أنفسهم من كل المحافظات السورية
بشكل فاق التوقعات كان «ردا ً على كل من أراد
أن يلغي خريطة المنطقة وأن يعيد شعوبها إلى
الوراء مئات األعوام».
ووجه علي عبد الكريم الشكر «لك ّل من عبّر
عن مشاعره وتهانيه للدرس ال��ذي جسدته
سورية وللكرامة التي جسدها الجيش العربي
السوري ولموقف الرئيس األسد الذي كان يقرأ
مصلحة سورية واألمة ويستشرف المستقبل
بصمود البالد مجدّدا ً ثقته بانتصار سورية على
أعدائها».

عريجي

وه� ّن��أ وزي��ر الثقافة ري��م��ون عريجي ال��ذي
زار السفارة على رأس وف��د من تيار المرده
ض ّم الوزير السابق يوسف سعادة ،الشعب
السوري والرئيس األسد «على النصر الكبير
في االنتخابات الرئاسية» ،معربا ً عن أمله في
«أن يع ّم السالم واألمن واالستقرار في سورية
وتأخذ دوره��ا الكامل ال��ذي نريد لسورية أن
تكون فيه».

الدبس

وأع���رب مدير مكتب ال��رئ��اس��ة ف��ي الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي عضو المجلس
األعلى الدكتور ربيع الدبس عن الفرح بتجديد
الشعب العربي السوري ثقته العارمة بالرئيس

الدب�س :انتخاب الرئي�س الأ�سد �شكل نقطة
انعطاف تاريخية �ضدّ الحرب العدوانية
التي �ش ّنت على �سورية
األسد رئيسا ً لوالية ثالثة ،مشيرا ً إلى أنّ النبض
الشعبي ال��ذي تجلّى بصورته الديمقراطية
الراقية في الثالث من حزيران أكد مجددا ً أنه
يعرف من هو قائده الصامد المقاوم ورب��ان
سفينته إل��ى ش��اط��ئ األم���ان والسلم األهلي
والوحدة الوطنية والتنمية والعمران وكسر
المؤامرة الدولية على سورية».
وق���ال« :لقد شكل انتخاب الرئيس األس��د
نقطة انعطاف تاريخية ض ّد الحرب العدوانية
التي ش ّنت على سورية والتي عنوانها اإلرهاب
والتدمير لالقتصاد الوطني والبنى التحتية»،
مذكرا ً ب��أنّ «بعض اإلع�لام العربي ك��ان أداة
خسيسة م��ن أدوات ذل��ك المخطط اإلره��اب��ي
الجهنمي الخبيث على سورية».
وق��دم ال��دب��س التهاني إل��ى س��وري��ة قائدا ً
وشعبا ً وجيشا ً بانتخاب الرئيس األسد ،قائالً:
«هنيئا ً لسورية وعيها لمصالحها العليا،
وهنيئا ً للجيش العربي السوري المتماسك،
ورحم الله الشهداء من حماة الديار العسكريين
والمدنيين ،مؤكدا ً أنّ البوصلة ستظ ّل متجهة
نحو الجوالن وفلسطين حيث العدو الحقيقي
وإسقاط المشروع ال��ذي خلقه بعض العرب
واحتضنوه.

الفرزلي

الرئيس األس���د» ،معبّرا ً عن ثقته «بانتصار
سورية على أعدائها».

الخازن

كما أك��د رئيس المجلس ال��ع��ام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن «أنّ الرئيس األسد
هو ضمانة وطنية سورية وعربية كما يمثل
انتصاره الساحق في االنتخابات الرئاسية
الديمقراطية انتصارا ً لكل الشرفاء في المنطقة
والعالم».
وقال الخازن« :نهنئ سورية قيادة وشعبا ً
وج��ي��ش�ا ً ب��إن��ج��از ه��ذا االستحقاق الرئاسي
المنقطع النظير» ،معربا ً ع��ن أمله «بعودة
األمن واالستقرار إلى سورية وتعزيز العالقات
األخوية المميزة بين سورية ولبنان».

حايك

بدوره ،قدم وفد من قيادة حركة أمل ترأسه
رئيس المكتب السياسي جميل حايك التهاني
إلى السفير علي عبد الكريم في مقر السفارة
السورية بفوز الرئيس األسد في االنتخابات
الرئاسية.
واعتبر حايك «أنّ وعي السوريين وثقتهم
بقيادة الرئيس األس��د وبحكومتهم ودولتهم
أسقط كل المؤامرات التي حاكها أع��داء األمة
لحرف سورية عن دورها وموقفها» .وأضاف:
«إنّ الشعب السوري انتخب ...وسورية هي
التي فازت».

وقد أكد النائب السابق لرئيس مجلس النواب
اللبناني إيلي الفرزلي «أنّ التفويض الشعبي
الكبير للرئيس األسد هو إيمان بدور سورية على
إدارة هذا المنبر العروبي الصافي كي تستم ّر في
إدارة المقاومة ض ّد أعداء األمة».
ون � ّوه الفرزلي «ببطوالت الجيش العربي
السوري المؤمن بعروبته والصامد دوم�ا ً في
وجه هذه الهجمة البربرية التي تتع ّرض لها
المنطقة» ،مشيرا ً إلى أنّ «األحداث أثبتت يوما ً
بعد ي��وم أص��ال��ة الشعب ال��س��وري وتشبّثه
بقناعاته وإيمانه القومي بقضاياه العادلة».

م��ن جانبه ق��ال المنسق ال��ع��ام ف��ي التيار
الوطني الحر بيار رفول« :إنّ حماسة الشعب
السوري التي شاهدها الجميع في االنتخابات
الرئاسية هي االنعكاس لكرامة ه��ذا الشعب
األبي الذي ينظر للرئيس األسد ليس كرئيس
عادي بل كقائد ومنقذ لسورية وأهلها».

فتوش

الموسوي

من جانبه ،أشار النائب نقوال فتوش إلى أنّ
«ما يجري في المنطقة أثبت المواقف العربية
والقومية الصادقة والسليمة التي يجسدها

رفول

من جهته ،قال مسؤول العالقات اإلعالمية
في حزب الله إبراهيم الموسوي« :إنّ هذا النصر
جاء تتويجا ً لتضحيات ودم��اء وآالم الشهداء

الفراغ يهدّ د اال�ستقرار والم�ؤ�س�سات

حزب اهلل :للتعاطي مع الملفات الإقليمية بم�س�ؤولية
أكد حزب الله أنّ «الفراغ الرئاسي
هو تهديد للمؤسسات ولمصالح
ال��ن��اس ولالستقرار ف��ي لبنان»،
داعيا ً إلى «التعاطي مع الملفات
اإلقليمية بمسؤولية وبمنطق وعقل
ووعي وليس بمحسوبيات ضيقة،
ألنّ محسوبيات الزواريب الضيقة
في لبنان ال يمكن أن تكون بمستوى
تحديات المنطقة واهتزازاتها».

صفي الدين

وف��ي ه��ذا السياق ،رأى رئيس
المجلس التنفيذي في حزب الله
السيد هاشم صفي الدين «أنّ الخطر
التكفيري ال��ذي يع ّم كل منطقتنا
اإلس�لام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة يستدعي
الح ّد األدن��ى من التفاهم والتالقي
للمخلصين وال��ح��ري��ص��ي��ن على
هذه األمة لمواجهة هذا المشروع
وللتصويب عليه وعلى داعميه
وعلى مسلحيه ومموليه من دون أي
مواربة» ،مشيرا ً إلى أنّ االهتزازات
التي تعيشها منطقتنا س��واء في
العراق أو في سورية أو في كل هذه
المنطقة« ،تجعل لبنان في حاجة
أكثر الى الهدوء واالستقرار ،وتحتم
على الجميع التعاطي مع الملفات
اإلقليمية بمسؤولية وبمنطق وعقل
ووعي وليس بمحسوبيات ضيقة،
ألنّ محسوبيات الزواريب الضيقة
في لبنان ال يمكن أن تكون بمستوى
تحديات المنطقة واهتزازاتها».
وخ�ل�ال ل��ق��اء ح���واري ف��ي بنت
ج��ب��ي��ل ،ش���دّد ص��ف��ي ال��دي��ن على
«ض��رورة التعاطي مع الموضوع
الرئاسي وسلسلة الرتب والرواتب
وال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي بمسؤولية،
ألنهم يساهمون في ضبط الوضع
ال���داخ���ل���ي وف����ي ال��ح��ف��اظ على
االستقرار في ظل هذه االهتزازات

صفي الدين
ال��ت��ي تعيشها المنطقة» ،داع��ي�ا ً
إلى العمل «الستعجال إقرار ملف
سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة
النيابية اآلتية ،من أج��ل أن تح ّل
مسألة حيوية تحافظ على تماسك
البلد قبل أن يتعرض الهتزازات ال
يقوى لبنان على تحملها ،وأيضا ً
من أجل المحافظة على المؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة وأه��م��ه��ا المجلس
النيابي».

قاووق

م��ن جهته ،اعتبر نائب رئيس
المجلس التنفيذي في حزب الله
الشيخ نبيل ق���اووق أنّ «ال��ف��راغ
الرئاسي ه��و تهديد للمؤسسات
ولمصالح الناس ولالستقرار في
لبنان» ،الفتا ً إلى أنّ «هناك بعض
اللبنانيين ينظرون إل��ى الفراغ
الرئاسي على أن��ه فرصة وليس
تهديدا ً لتحقيق المزيد من المكاسب
داخل السلطة واإلمساك بها ،وهذا

ال يمتّ إل��ى المسؤولية الوطنية
بشيء» ،مشيرا ً إلى أنّ « 14آذار
يعطلون سلسلة الرتب والرواتب
والمؤسسات والمجلس النيابي
وكل البلد ألنهم يجدون فرصة في
تعزيز إمساكهم بالسلطة ،وبذلك
ب��ات شعارهم نزعة السلطة أوال ً
والسلسلة وال��رئ��اس��ة ومصالح
الناس آخراً».

يزبك

ب����دوره ،ط��ال��ب رئ��ي��س الهيئة
الشرعية في الحزب الشيخ محمد
يزبك اللبنانيين ب��أن «يتخندقوا
م��ن أج��ل ح��ل خالفاتهم وتوحيد
كلمتهم لتحصين ال���وط���ن من
األخ��ط��ار الداعمة ،ألنّ األخ��ط��ار ال
ت��واج��ه بالخطابات والتحليالت
وإنما تواجه باألفعال وحيال ذلك
علينا أن نتوحد في مؤسساتنا،
وأن نبتعد عن الخالفات من أجل
مصلحتنا جميعاً».
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والجرحى» ،مضيفاً« :إننا نتوسم بأن يشكل
ان��ت��ص��ارا ً واع���دا ً لنهوض األم��ة التي ستبقى
سورية قلعة الصمود والتصدي فيها».

الداود

وأش��ار النائب السابق فيصل ال���داود إلى
أنّ هذه المناسبة «تاريخية حيث تسطر من
جديد التاريخ العربي القومي المشرف بصمود
سورية وق��وة جيشها وهيكليتها المتكاملة
بقيادة الرئيس األسد».

غدار

من جهته أش��ار أمين عام التجمع العربي
واإلسالمي لدعم خيار المقاومة الدكتور يحيى
غ��دار إل��ى «أنّ سورية بقيادة الرئيس األسد
والجيش العربي السوري والشعب الصامد
تنتصر كل يوم لألمة» ،آمالً «بتحقيق النصر
الكامل قريباً».

المه ّنئون

وم��ن أب��رز زوار السفارة :وزي��ر الخارجية
السابق عدنان منصور ،النائب قاسم هاشم،
وفد من التيار الوطني الحر ض ّم النواب :حكمت
ديب وناجي غاريوس وفادي األعور والنائب
السابق سليم ع��ون ،الوزير والنائب السابق
مخايل الضاهر ،وفد من حركة أمل برئاسة جميل
حايك والشيخ حسن المصري وطالل حاطوم،
وف��د من الحزب السوري القومي االجتماعي
برئاسة النائب السابق عضو المجلس األعلى
غسان األشقر ض � ّم العميدين صبحي ياغي
وزي��اد معلوف وعضوي المجلس األعلى د.
ربيع الدبس ود .كمال النابلسي ،المندوب
السياسي في البقاعين األوسط والغربي محمد
عبد الغني ومنفذ عام البقاع الغربي د .نضال
منعم ،أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين
المستقلين -ال��م��راب��ط��ون العميد مصطفى
حمدان ،األمين القطري لحزب البعث العربي
االشتراكي فايز شكر ،أمين عام حركة النضال
اللبناني العربي فيصل الداود ،وفد من فاعليات
عكار برئاسة النائب السابق وجيه البعريني،
وفد من فاعليات جبل محسن برئاسة الشيخ
أسد عاصي ،وفد من فاعليات بشري برئاسة
روي عيسى ال��خ��وري وسعيد ط��وق ،منسق
عام تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان
معن بشور على رأس وفد من التجمع ،رئيس
الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر ،وعدد
كبير من الفاعليات والشخصيات االجتماعية
والعسكرية والدينية واإلعالمية والحزبية.

التغيير والإ�صالح :ماذا تركوا
في الخزينة لل�سل�سلة؟
أوضح عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب ناجي غاريوس ان «التكتل يؤيد
إق��رار سلسلة الرتب والرواتب إلنصاف المعلمين والموظفين كما تم إنصاف
القضاة ...ولكن علينا ان نرى ماذا تبقى في الخزينة أو ماذا تركوا في الخزينة
لنعطي لهؤالء ما يستحقونه».
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم” ،أشار غاريوس الى “أن الذين حكموا
لبنان في الفترة السابقة يتح ّملون مسؤولية الوضع االقتصادي الذي وصلنا اليه
اليوم ،وليس نحن الذين نشارك في السلطة منذ سنوات معدودة”.
وفي هذا اإلطار انتقد غاريوس أداء الرئيس نجيب ميقاتي الذي أق ّر مشروع
سلسلة الرتب والرواتب ورماه الى مجلس النواب.
وردا ً على سؤال ،أكد غاريوس “أن تكتل التغيير واإلصالح ال يتراجع أمام
المسؤوليات تجاه الناس .ولكن الدولة هي الراعية للجميع ،وإذا أفلست فمن
يرعى الشعب؟ لذلك موضوع سلسلة الرتب والرواتب موضوع إنساني وحق
لجميع المستفيدين منه ،علما ً انّ السلسلة يفترض ان تعدّل في ح ّد أقصى كل
أربع سنوات”.
ولفت الى أنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة التي لم تعمل
على تفعيل المجلس االقتصادي واالجتماعي .وبالتالي لو كان هذا المجلس فعّ اال ً
وينظر في ك ّل هذه الملفات االقتصادية واالجتماعية أكان في المدارس او الجامعة
تحسنت
اللبنانية او الدوائر الرسمية ،لما كنا وصلنا الى هذا الواقع ولكانت
ّ
األجور تدريجيا ً ولما تفاقمت األمور.
يتحسن الواقع
لن
واالجتماعي
االقتصادي
المجلس
وشدّد على أنه في غياب
ّ
االقتصادي واالجتماعي ،كاشفا ً الى أنه حين طرح موضوع صالحيات هذا
المجلس رفض أحد الوزراء التنازل عن صالحيات يعتبرها ملكه من أجل تفعيل
هذا المجلس.
ولفت الى أنه في الدول األخرى ،الوزراء والنواب هم موظفون عند الشعب اما
عندنا فـ “كل مين ايده إلو”.
ورأى النائب وليد خوري «أنّ المرحلة الراهنة تحتاج إلى توافق على رئيس
جديد للجمهورية» ،مشيرا ً إلى «أنه لم يتم االتفاق بعد على مرشح قوى الثامن
من آذار».
وشدد في تصريح على «أنّ األولوية اليوم تبقى النتخاب رئيس للجمهورية»،
وقال« :إذا تعذر ذلك فالمطلوب إجراء االنتخابات النيابية على أساس قانون
جديد على أن يتم بعدها انتخاب الرئيس».
وأمل خوري «أن تنتج االتصاالت واللقاءات الخارجية اتفاقا ً على رئيس
جديد للجمهورية» ،مثمنا ً التحرك الذي يقوم به البطريرك الماروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي في هذا المجال ،مؤكداً« :أنّ الجلسات النيابية المقبلة
ستكون كسابقاتها ،ولن تفضي إلى نتيجة في المدى المنظور».
وشدّد على «أن يد تكتل التغيير واإلصالح ممدودة للجميع» ،معتبراً« :أنّ
حظوظ العماد ميشال عون للوصول إلى قصر بعبدا مرتفعة جداً ،ألنه الوحيد
الذي يمكنه فتح قنوات تواصل مع األفرقاء كافة».
وأكد خوري «أنّ التواصل بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ال يزال قائماً،
مشددا ً في هذا السياق على «أنّ عون ال يستجدي الرئيس سعد الحريري ليصل
إلى سدة الرئاسة».

لبنان إلى أي��ن؟ س��ؤال قديم يتجدّد عند ك ّل محطة
سياسية ،أو أمنية أو خالفية واقعية أو مصطنعة ،بفعل
فاعل أو فاعلين ال ف��رق ،ألنّ طبّاخي سياسة الس ّم
ق��ادرون على تحويلها بين ليلة وضحاها ،إل��ى أزمة
بنيوية قد تطبخ في اإلنجازات الوطنية النوعية التي
تحققت وصانت لبنان وحمت اللبنانيين من األسوأ
المزمن والمتراكم.
الطباخون أنفسهم بأفعالهم وسوء نواياهم وطبيعة
مصالحهم يضيفون أزمات وتعقيدات جديدة أوصلوا
البالد من خاللها إلى حافة الهاوية والمحظور المد ّمر،
ألنهم عن قصد أو تقصير أو عدم القدرة على تح ّمل
يؤجلون
ال�م�س��ؤول�ي��ة ال�ت��ي يتجلببون فيها زوراً،
ّ
المعالجات وإيجاد البدائل والحلول لكثير من الملفات
السياسية واالقتصادية واإلداري��ة والدستورية التي
يس ّمونها خالفية في العلن وتوافقية في الس ّر ومن
«تحت الطاولة» لخدمة مصالحهم أوالً ،التي تكمن
في إثارة الغرائز الطائفية والمذهبية ،وتغرق األتباع
واألنصار والمؤيدين بصراعات وسجاالت ال طائل
منها وال جدوى سوى ألصحابها من مطلقي الشعارات
الوطنية الفضفاضة التي أصبحت من أطالل الماضي
التعيس وقد «أكل الدهر عليها وشرب» وال مكان لها في
الحاضر والمستقبل وال في الزمن الجميل الموعود.
الذي أصبح بالنسبة إلى الشعب اللبناني بعيد المنال
ومجرد حلم عابر .بل كابوسا ً مزعجا ً ومخيفا ً لتراكم
األزمات والملفات وضياع الحقوق وانعدام الضمائر
والمسؤوليات والجنوح السياسي الكاذب لدى أفرقاء
سياسيين طرحوا لبنان أسهما ًتباع وتشترى في سوق
المزايدات والتداوالت والرهانات الداخلية والخارجية،
من دون االعتبار لحال اللبنانيين ومعاناتهم التي لم
تنته فصولها بعد .وقد خرجوا خاسرين من الصفقات
التي أبرمت في السياسة واالقتصاد واإلدارة.
متحجرة
عقول طائفية
ّ
منذ بداية تشكل نظام لبنانهم السياسي الهش قبل
العام  1943وبعده والتي ما زالت تتحكم فيه عقول
طائفية متحجرة متوارثة ،رفعت شعارات سياسية
ووطنية مزيفة إلخ�ف��اء حقيقة ه��ذا النظام وتخلفه،
وهو الذي تم بناؤه من الفراغ ومن دون أسس وطنية
صحيحة قد تنبئ لألفضل اآلتي.
هذه الطبقة كشفت بسياساتها المركبة الخاطئة،
وب��أدائ �ه��ا ال�ه��زي��ل ،ع��ن وه��ن متأصل وع��ن خلفيات
مشبوهة ،وع��ن أن نظامها السياسي المصطنع هو
مجموعة من القنابل السياسية والطائفية والمذهبية
المؤقتة والمعدّة بإتقان لالنفجار في الزمن المطلوب
ال ��ذي ك��ان��ت ب��داي�ت��ه المعلنة ف��ي أح���داث  1975وما
سبقها وأعقبها من إنجازات متتالية ال تزال مفاعيلها
وتداعياتها وشظاياها تصيب لبنان واللبنانيين مع
كل حدث سياسي أو أمني أو دستوري .أو مع أحداث
عربية وإقليمية ودولية ما أكثرها وأثقلها على الواقع
اللبناني المتردي والمهزوز والمتفلت من كل عناصر
القوة والمناعة والوحدة.
هذه الطبقة استجلبت كل أزم��ات العالم وتعقيداته
ومصالحه إلى لبنان ألنها كانت صادقة مع تع ّهداتها
وال�ت��زام�ه��ا خ��ري�ط��ة ال�ط��ري��ق ال�م��رس��وم��ة ل�ه��ا .وثمن
عنوان «الشطارة» اللبنانية التي تحولت إلى عبء ثقيل
وقاتل يدفع ثمنها الشعب اللبناني المسكين من أمنه
واستقراره ومستقبل أجياله والذي أصبح فاقدا ً للدور
والوظيفة الوطنية والحق في العيش بكرامة وأمان
واطمئنان ،بعد أن ُسل ِبت منه قصرا ً وق�ه��را ً وجهرا ً
حقوقه وقيمه وأحالمه ،وحولته إلى سلعة معروضة
للبيع في أسواق السياسة والطائفية والمصالح .ففقد
تأثيره وقدرته على فرض التغيير وانتزاع الحقوق أو
حتى إب��داء ال��رأي والتعبير عن مكنونات نفسه ،التي
صودرت منذ إلقاء القبض على التحكم بمصير الوطن
وما فيه وعليه.
على هذا الشعب فقط أن يطمئن ويرتاح البال ويثق
بقياداته ،فهم الذين يعبّرون عن طموحاته وآرائه وقد
يعيدون إليه حقوقه الضائعة في متاهات السياسة
ومصالح ال�ط��وائ��ف .وه��م م��ن «سيشيل» عنه هموم
الحياة الصعبة المعقدة ويؤ ّمنون له عيشا ً كريماً،
مدرسة ألبنائه .ومستشفى لمرضاه ورفاهية يبحث
عنها هذا الشعب ال��ذي ص�دّق والتزم خيارات قادته.
ومشى على عجينهم من دون أن «يلخبطه» وقع في
مصيدة األكاذيب وفخ مصالح الكبار ،و«أكل الضرب»
بقسوة وم��ن دون رح�م��ة .ول��م يفده ال�ص��راخ ورفع
الصوت وطلب النجدة أو االستغاثة ألن أقدار السياسة
وال�م�ص��ال��ح ُرس �م��ت على ق�ي��اس خريطة «مشغليه»
ووك�لائ��ه وت �ح � ّول م��ن «دم ��ى» كانت تحركها أصابع
خفية من خلف الستار ،إلى دمى تتحرك عالنية في
وضح النهار فاستسلم لواقعه المر ولقدره المحتوم
دجنوه ووضعوا في البطون «بطيخة صيفي»
بعد أن ّ
وأتخموه بالوعود العرقوبية واألحالم المؤجلة.
ويمكن تلخيص إنجازات أبطال النظام السياسي

والطائفي بامتياز منذ عقود بالحروب األهلية المتنقلة
وم��ا رافقها من خطف وقتل على الهوية وصراعات
وان �ف �ج��ارات واغ �ت �ي��االت وب �ت��راك��م ال��دي��ون والهدر
ف��ي ال�م��ال ال ع��ام وال�ف�س��اد المستشري ،واالنهيار
االقتصادي وانعدام التنمية .ووق��ف ت��داول السلطة،
والمسؤوليات في الحكم واللجوء مع كل حدث أو أزمة
مفتعلة إلى اعتماد سياسة التمديد للرؤساء وللمجالس
النيابية ،وسياسة مقاطعة الحكومات واالستقاالت
والشغور في اإلدارات ،والعجز عن بلورة مشروع
انتخابي عصري ومتطور ،والبقاء على قانون الستين
االنتخابي الذي يعارضه الجميع ولكنه برأيهم األفضل
المعتمد ألن��ه يؤمن لهم التمثيل المناسب ،حرمان
الشعب اللبناني م��ن رؤي��ة وج��وه ال�ن��واب التي تشع
أمالً وتفاؤالً وإص��رارا ً على خدمة المواطن والوطن،
لعدم القدرة على تأمين النصاب في جلسات المجلس
كيدية أو نكاية أو وضع الشروط المسبقة من معظم
األفرقاء .فطارت جلسات انتخابات رئاسة الجمهورية،
وجلسات إق ��رار سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب وغيرها
م��ن القوانين المعجلة التي يحتاج إليها اللبنانيون
ولكن الرهان يبقى على جلسة التمديد للنواب الذين
سيزحفون إلى المجلس وقد ال يغيب عنها أحد ،حتى
الذين لم تطأ أقدامهم عتبة المجلس ،ألن مستقبل البالد
والعباد مرهون بوجود هؤالء النواب أو بعضهم ممن
قد ال تنجب البطون أمثالهم.
 ...بعد الفراغ
وه��ا ه��و لبنان بعد ال �ف��راغ ال��رئ��اس��ي يعيش أزمة
الصالحيات في الحكومة التي ول��دت أساسا ً بعملية
قيصرية ت �ج��اوزت ال�ح�م��ل ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وم ��ا أنجزته
تعيينات إداري��ة إلرض��اء ق��وى سياسية ،أو لنتفاءل
لحاجة اإلدارة إل��ى بعضهم ،ه��ذه الحكومة الغارقة
في التفاصيل والشكليات تتغاضى لعدم القدرة عن
التحديات واألزم��ات التي ال تعد وال تحصى ،وتنأى
بنفسها ع��ن ال��ري��اح اإلقليمية العاتية التي ق��د ترمي
بتداعياتها فتنا ً على لبنان وقد تأكل األخضر واليابس
وه��ي منهمكة في ج��دال بيزنطي عقيم تشغل الناس
وتمأل الدنيا بصالحياتها بعد الفراغ الرئاسي.
وال��م��ض��ح��ك ال �م �ب �ك��ي أن ب��ع��ض السياسيين
والمسؤولين في هذا الوطن المعذب الذين استقالوا
من مسؤولياتهم أضافوا أزمة جديدة بل ملهاة جديدة
تتمثل بمونديال كرة القدم في البرازيل .وهبت لديهم
فجأة ثقافة الرياضة والمسؤولية الوطنية واستفاق
ضميرهم على خدمة الفقراء والمساكين والمعذبين
وأبناء السبيل الذين حرموا من مشاهدة المونديال
وهم يفترشون األرصفة ويتخذون منها مكانا ً خلف
المطاعم وال�م�لاه��ي لمشاهدة أق ��دام الالعبين وهي
تتالعب بالكرة السحرية .فرفعوا أصواتهم لنصرة
ه��ؤالء ال�ف�ق��راء ال��ذي��ن م��ن حقهم كما غيرهم مواكبة
ه��ذا الكرنفال ال�ك��روي العالمي .ولكن ليس من حق
السياسيين استغالل حق أحد من اللبنانيين وممارسة
هواية النفاق واللعب على أوتار عقول الناس وغرائزهم
وبيعهم شعارات ال معنى لها بطريقة فيها الكثير من
المهانة وال��ذل استغلوا فيها ص��ورة تناقلتها وسائل
التواصل االجتماعي «الفايسبوكية» لرجل وقف لبرهة
يتطلع فيها إلى شاشة معلقة في أحد المقاهي تنقل
وقائع مباراة لكرة القدم .هذا المشهد «الفقراوي» ح ّرك
مشاعر البعض من السياسيين والنواب الذين لم تعلم
أن مواقف إنسانية كثيرة ومؤثرة فعلت فعلها واتخذوا
حيالها مواقف إنسانية ووطنية وواجهوا المسؤول
عنها .فما الذي تغيّر ليتلقفوا صورة اللحظة المعبّرة
والتي كانت تحتاج إلى معالجة وحلول قبل حصولها.
أين كان هؤالء قبل هذا الشهر ذو ال��دالالت ولماذا
لم يطالبوا الحكومة في دفع المبلغ المالي المطلوب
لنقل الحدث الرياضي العالمي ،وباإلمكان اقتطاعه من
صفقة أو عمولة أو من جيوب الذين أه��دروا ونهبوا،
وك ��ان بإمكانهم أي �ض �ا ً جمعه كتبرعات م��ن جيوب
األثرياء في الدولة .فكانوا وف��روا على أنفسهم رؤية
عيون الفقراء وهي تتسلل في عتمة الليل خلسة إلى
الشاشات الموضوعة فقط للمقتدرين من عشاق كرة
ويصح فيهم القول« :ح��رق شجرة فيه خطر،
القدم.
ّ
وح��رق غ��اب��ة فيه ن�ظ��ر» أم أن��ه نهج اعتمده الساسة
اللبنانيون الذين ال يتحركون إال عند وقوع المصيبة ال
قبلها وعندما يفوت األوان أو في الربع الساعة األخير.
ه��ذا غيض م��ن فيض األزم� ��ات وال�ت��راك�م��ات التي
يعج بها لبنان ،وتقول لمن يعنيهم أمر اللبنانيين من
ّ
السياسيين والمسؤولين كفى استغبا ًء واستهتارا ً
بهذا الشعب المغلوب على أمره ،وما هكذا تورد اإلبل
يا سادة ،ألن «المارد» العالق في عنق زجاجة المصالح
سيفك قيده إن ط��ال الزمن أم قصر ،وألن في لبنان
من هو قادر على استعادة حقوقه المسلوبة وتحرير
إرادته المكبّلة بسالسل السياسات الهجينة ومصالح
الطوائف.
وال�س��ؤال عن لبنان إل��ى أي��ن؟ يبقى معلقا ً بانتظار
ال��زم��ن الجميل ال��ذي ال ب��د أن يأتي وإن غ��دا ً لناظره
قريب؟

التحرير والتنمية :لإقرار ال�سل�سلة هذا الأ�سبوع
أع��رب��ت كتلة التحرير والتنمية
عن أملها «بأن يكون األسبوع المقبل
أسبوعا ً حاسما ً إلقرار سلسلة الرتب
والرواتب» ،داعية جميع النواب إلى
تحمل مسؤولياتهم.

خليل

وفي هذا السياق ،أبدى وزير المال
علي حسن خليل تفاؤله بالوصول إلى
ح ّل في ما يتعلق بإقرار سلسلة الرتب
والرواتب.
وق��ال في حديث تلفزيوني أمس:
«في المرة السابقة كان هناك نقاش
حول دفع مبلغ  850مليارا ً من دون
تحقيق واردات ،ولكن اليوم لو نتكلم
عن ال���واردات نفسها ،حتى مع هذه
المبلغ،سينخفضعجزنابنسبعالية
جداً» .وأضاف« :ال نريد أن نسلم بعدم
حصول االنتخابات الرئاسية ،ذلك أنّ
رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى
لحض الجميع على انتخاب رئيس
جديد عبر الدعوة إلى الجلسات».

قبيسي

وأك��د عضو الكتلة النائب هاني
قبيسي أننا «بأمس الحاجة للوحدة
الوطنية في لبنان ،لكي نحمي الوطن

من مؤامرات دب��رت في ليل ،كما دبر
للعراق باألمس وكما دب��ر لسورية
باألمس األول».
وخ�لال احتفال أقامته حركة أمل
في بلدة تول -النبطية ،اعتبر قبيسي
أنّ «الوحدة الوطنية مطلوبة لنتفاهم
على إنجازات حقيقية لبنان بأمس
الحاجة لها ،إن ك��ان ف��ي م��ا يتعلق
بانتخاب رئيس للجمهورية ،أو في ما
يتعلق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب،
لتشكل ضمانة واستقرارا ً اقتصادياً،
ونحن بأمس الحاجة إلى تفاهمات
كثيرة لننقذ لبنان كي ال يكون كما
البلدان األخرى ،غارقا ً في دماء فتنوية
ال نريدها».

حميد

وق���ال النائب أي���وب حميد خالل
احتفال تأبيني في عدشيت« :إننا
ننحاز إلى الطبقات الشعبية والحقوق
المشروعة للعامل والموظف واألستاذ
في الجامعة وفي المدرسة ،ونطالب
بأن يكون هناك ت��وازن طبيعي بين
المداخيل وبين اإلنفاق ،ألنه بغير ذلك
سنلذع بالنار جميعاً ،ألننا ندرك أننا
جميعا ً في مركب واحد وأن من يعتبر
نفسه بمنأى عن تداعيات أي خطوة
ناقصة وأنه يعيش األمان فهو واهم».

بزي

من جهته ،أمل النائب علي بزي «أن
يكون األسبوع المقبل أسبوعا ً حاسما ً
إلقرار سلسلة الرتب والرواتب» ،داعيا ً
ال��ن��واب المقاطعين للجلسات إلى
«تحمل مسؤولياتهم في هذا اإلطار،
بخاصة أنّ الجهود التي بذلت إلنجاز
االمتحانات الرسمية ع��ززت شبكة
األم��ان التربوية واالجتماعية ،وهذا
يستدعي من النواب تحمالً للمسؤولية
إلنجاز الرتب والرواتب».
وخ�لال احتفال تأبيني ف��ي بلدة
ال��ص��رف��ن��د ،دع��ا ب��زي جميع القوى
السياسية ف��ي لبنان إل��ى «ق���راءة
موضوعية لما يجري في المنطقة من
سورية إل��ى ال��ع��راق واليمن وسائر
دول المنطقة العربية» ،مشدّدا ً على
«ض����رورة اس��ت��ح��ض��ار ك��ل عناوين
الوحدة وتقديم مصلحة الوطن على
ما عداها من مصالح والعمل بجدية
مطلقة إلنجاز الحلول وعدم التفنن في
صناعة األزمات».
وس��أل ع��ن المصلحة ف��ي تعطيل
المؤسسات ال��دس��ت��وري��ة ف��ي البلد
وفي مقدمها المؤسسة التشريعية،
قائالً« :هل يكمن س ّر تعطيل جلسات
التشريع في طربوش ما»؟

