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غزة والمو�صل توحدان المجل�س ل�ساعات ور�سائل �سيا�سية بين الم�ستقبل وحزب اهلل
هتاف دهام
م��ا ف � ّرق��ت��ه ال��م��ص��ال��ح السياسية
الضيّقة في ساحة النجمة جمعته دماء
الشهداء واألبرياء في غزة والموصل.
أخفق ال��ن��واب ال��ـ  128ف��ي انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،كما لم تقتنع
الكتل السياسية المنضوية تحت
لواء  14آذار بحضور الجلسة العامة
إلقرار سلسلة الرتب والرواتب ،إال أن
رئيس مجلس النواب نبيه بري نجح
في جمع «سعادة» النواب تحت قبة
البرلمان قرابة الساعتين بدعوته الى
جلسة تضامنية مع غزة الجريحة ومع
مسيحيّي الموصل الذين هجرهم إرهاب
«داعش» ،وذلك بحضور سفير فلسطين
في لبنان اشرف دبور ووفد من الفصائل
الفلسطينية جلس أعضاؤه على مقاعد
الصف الثاني ،وأخليت لهم المقاعد
االم��ام��ي��ة المخصصة للصحافيين
ليتمكن النواب من مخاطبتهم.
تضامن ن���واب األم���ة م��ع الشعب
الفلسطيني ض ّد اإلرهاب «اإلسرائيلي»،
وتضامنوا م��ع ال��ع��راق بك ّل أطيافه
وألوانه ض ّد اإلره��اب التكفيري ،دانوا
الصمت ال��ع��رب��ي وال��ص��م��ت ال��دول��ي
ازاء ما يحصل في غزة والموصل ،إال
أنهم فشلوا في التضامن مع الشعب
اللبناني ،ولم يدينوا ما يرتكبونه من
تعطيل للمؤسسات ومن محاوالت لتس
عير الفتنة الطائفية والمذهبية.
في الكلمات التضامنية التي تالها
ممثلو الكتل السياسية رسائل سياسية
مبطنة واتهامات وتحميل مسؤوليات

وسيخرج الشعب الفلسطيني أقوى.
وأض��اف« :اننا نرى بجرائم «داعش»
ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة ال��وج��ه اآلخ��ر
للحرب «االسرائيلية» المفتوحة على
مجتمعنا .فالتقسيم والتطهير العرقي
ال���ذي تمارسه «داع����ش» ه��و جوهر
المشروع «االسرائيلي» الذي يستهدف
أمتنا».

فياض

الرئاسة والحكومة خالل جلسة الموصل وغزة
العماد ع��ون ،وه��و ال��ذي اقترح على
الرئيس بري الدعوة الى الجلسة في
اتصال هاتفي األسبوع الفائت.
ك� ّل على طريقته تضامن مع غزة
والموصل .تمايز النائب آالن عون عن
ن��واب تكتل التغيير واالص�لاح .دخل
القاعة العامة مرتديا ً  Tshirtسوداء
مطبوعا ً عليها حرف ـ ن ـ تضامنا ً مع
نصارى الموصل ،األم��ر ال��ذي استفز
رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة،
ولم يحبّذه النائب جورج عدوان الذي
ق��ال إنّ المسيحيين ال يختصرون
بحرف ـ ن ـ وغيره من الحروف ،فما كان

بري :لرفـع الح�صار عن غزة والعمل
ّ
على �إعادة �إعمارها والتحرك الفوري
للجم المجموعات المجرمة في العراق
عن سابق إصرار وتصميم .م ّرر الرئيس
ف��ؤاد السنيورة في كلمته انتقادات
لحزب الله على أدائ��ه ،باعتباره انّ
الدو َر التدخلي في الشؤون االقليمية،
أي في سورية وال��ع��راق ،و َّرط لبنان
واللبنانيين وفتح األب��واب اللبنانية
على ك � ّل صنوف المشكالت ،وأن ال
خ�لاص لنا إالّ ب��االح��ت��م��اء بالدولة
ومؤسساتها ،فهي الحامية الضامنة
ال غيرها من الميليشيات وفرق األمن
الذاتي .ر ّد عليه نائب حزب الله علي
فياض بأنه ال يجوز أن نساوي األخطار
ببعضها ونعتبر انّ هناك أخ��ط��ارا ً
أخ��رى ترقى ال��ى مستوى م��ا يمثله
إرهاب داعش واإلرهاب «االسرائيلي».
لم تعجب كلمة كتلة الوفاء للمقاومة
االرتجالية كتلة المستقبل التي أبدت
امتعاضا ً منها ،لكنها الق��ت إعجابا ً
عند حليف التيار االزرق وتحديدا ً عند
النائب جورج عدوان الذي هنأ فياض
على كلمته.
في الجلسة االستثنائية التي دعا

من الرئيس بري إال ان دعا النائب عون
إلى خلعها قائالً( :روح شلحلوا اياها).
وجريا ً على عادة النواب وال��وزراء
الذين يحضرون الى الجلسات العامة
من باب رفع العتب ،فيتلهّون بالكلمات
المتقاطعة وبـ ،candy crachأو
ي��أخ��ذون قيلولة صغيرة .غ� ّ
�ط وزير
االع�لام رم��زي جريج في ن��وم عميق،
فيما ك��ان وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة جبران
باسيل منهمكا ً بتصوير زمالئه الوزراء
والنواب ،سارع الجنرال ميشال عون
الذي انزعج من تصرفات صهره الى
توجيه المالحظة له ،ليطلب الرئيس
ب��ري منه أيضا ً التوقف عن تصوير
الحاضرين ،متوجها ً إلى األمين العام
للمجلس عدنان ضاهر متسائالً عن
سبب ع��دم تشغيل آالت التشويش،
بعدما لفت استخدام الوزيرين باسيل
والياس بو صعب والنائب المستقبلي
كاظم الخير هواتفهم ،هذا فضالً عن
الهرج والمرج بين النواب آالن عون،
انطوان زهرا ومروان حمادة.

فار�س :التق�سيم والتطهير العرقي الذي
يمار�سه «داع�ش» هو جوهر الم�شروع
«الإ�سرائيلي» �ضدّ �أمتنا
إليها الرئيس بري مطالبا ً باسم مجلس
النواب رفع الحصار عن غزة ،وبتح ّرك
فاعل لوقف تهجير المسيحيين من
الموصل ،استثنى حزب الكتائب نفسه
م��ن التضامن تحت ش��ع��ار «خالف
تعرف» .غابت كلمة بكفيا التضامنية
م��ع غ��زة وال��م��وص��ل م��ع غياب ن��واب
الكتائب الذين لم يحضر منهم سوى
النائبين نديم الجميل وفادي الهبر .فيما
حضر رئيس تكتل التغيير واإلصالح

تخطت الكتل السياسية خالفاتها
الداخلية أيضا ً فانتقى النائب وليد
جنبالط النائب غازي العريضي إللقاء
كلمة جبهة النضال الوطني واللقاء
الديمقراطي .لم يقع خيار جنبالط
على الوزير وائل أبو فاعور أو الوزير
أك��رم شهيب ،اختار العريضي رغم
حساسية العالقة بينهما ،ففلسطين
بالنسبة للنائب االش��ت��راك��ي ح� ّ
�ق ال
يموت.

«نون» آالن عون

(ت ّموز)

بري

الجلسة التي بدأت بالوقوف دقيقة
صمت على أرواح النائب ميشال حلو،
والنائب السابق مانويل يونس ،وعلى
ضحايا غزة ،دعا خاللها رئيس مجلس
النواب الى تضافر جهود المرجعيات
ال��دي��ن��ي��ة ف��ي ال��ع��ال��م م��ن إس�لام��ي��ة
ومسيحية ،ف��ي التصدي لعمليات
تشويه ال��دي��ن واستغالله ألغ��راض
السيطرة والحكم.
وأع��ل��ن تضامن المجلس النيابي
م��ع الشعب الفلسطيني ف��ي قطاع
غ��زة ،مطالبا ً بإنشاء مجلس عربي
أعلى يُعنى في ش��ؤون إعمار قطاع
غزة وكافة المناطق الفلسطينية التي
تع ّرضت وتتع ّرض للتدمير والتجريف
«اإلسرائيلي».
وطالب بري خالل إلقائه توصيات
المجلس ال��ن��ي��اب��ي ب���ـ«اإلف���راج عن
المعتقلين الفلسطينيين وبخاصة
النواب وفي طليعتهم رئيس المجلس
التشريعي ع��زي��ز دوي���ك والمناضل
م��روان البرغوثي ،وإلى رفع الحصار
الظالم والمستمر المفروض على قطاع
غزة منذ سنوات وال��ذي أدى وال يزال
الى النقص الحا ّد في المواد اإلغاثية
والطبية ،وهدّد الحياة الطبيعية وقوى
العمل واإلنتاج وأدى الى شلل قطاعات
الكهرباء ومياه الشفة .
خص تهجير المسيحيين في
وفي ما ّ
الموصل ،دان رئيس المجلس «الجرائم
اإلرهابية المتمثلة بالتهجير القسري
في الموصل واالع��ت��داء على المراكز
الدينية ،ودعا مجلس األمن إلى وقف
الجريمة المنظمة ،وأكد ضرورة إعادة
المهجرين ال��ى مناطقهم ،ومحاكمة
مجرمي الحرب التكفيريين.
ودعا مجلس األمن الدولي ومنظمة
المؤتمر االس�لام��ي وج��ام��ع��ة ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة وك���ل المنظمات ال��دول��ي��ة
واالسالمية والعربية والجهوية الى
التحرك الفوري من أجل لجم تمادي
هذه المجموعات في جرائمها المتنوعة،
وخصوصا ً جريمة التهجير.
كما دعا الى محاكمة عاجلة لمجرمي
الحرب التكفيريين المسؤولين عن هذه
الجريمة الكبرى التي تش ّوه المشهد
التاريخي للعيش المشترك في الشرق،
والى تضافر جهود المرجعيات الدينية
ف��ي العالم م��ن اسالمية ومسيحية
في التصدي لعمليات تشويه الدين
واستغالله ألغراض السيطرة والحكم
وتخيير الناس بين الجزية أو الرضوخ
لحكم الغاب.

سالم

وأكد رئيس الحكومة تمام سالم «أنّ
الفلسطينيين كانوا وما زالوا اصحاب
حق ال نقاش فيه ،والحملة الوحشية
«االسرائيلية» اليوم هي فصل جديد لن
تؤدي اال الى تأجيج الحقد».
وأشار الى انّ الهمجية «اإلسرائيلية»
ال��ت��ي ن��راه��ا ف��ي فلسطين ،توازيها
وت��راف��ق��ه��ا همجية ول��ي��دة ف��ي ب�لاد
الرافدين تستفي ُد من خالفاتٍ سياس ّي ٍة
ْ
أضع ََفت ِ
أواص َر الدولة العراقية وسلط َة
الحكومة المركزيّة ،ل َت ْن ُشر القتل والدّمار
تحت اسم خالفة إسالمية وهميّة ،الفتا ً
إلى أنّ المسيحيين ليسوا طارئين على
ه��ذه االرض ،بل لهم ملحها وأرضها
تماما ً كالمسلمين ،وهم ال يحتاجون الى
حماية من أحد ،فهم أسياد المكان تماما ً
كالمسلمين».
وتط ّرق الى مسألة انتخاب رئيس
للجمهورية ،داعيا ً الى انتخاب الرئيس
المسيحي الوحيد في عالمنا العربي،
ومناشدا ً القوى السياسية والنواب

إيجاد ح ّل لمسألة الشغور الرئاسي.

عون

وأكد رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال ع��ون ان��ه «اذا كانت
ال��م��م��ارس��ات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» غير
مستغربة ألن هذه طبيعة «اسرائيل»
ال��دم��وي��ة ،فالغرابة بمكان ه��ي في
التوازي بين ما تقوم به «اسرائيل» في
غزة وما تقوم به «داع��ش» في الرقة
والموصل» .مشيرا ً الى أنه «في غزة
تطهير عرقي بالنار والعالم يتف ّرج
ويحصي الضحايا وال يأبه بعذابات
ال��ن��اس ،وف��ي الموصل تطهير ديني
بالقتل والتهجير و«داعش» استباحت
ك� ّل المح ّرمات ،وس��أل« :اي��ن مجلس
االم��ن واي��ن ال���دول الكبرى اصحاب
الفيتو؟ فأطفال غ��زة يحيّون أطفال
بيت لحم .اين دول الغرب؟ وهل تعلمنا
أجهزة استخباراتها من يم ّول المنظمات
التي تقتل في سبيل الله»؟

موسى

وطلب النائب ميشال موسى اإلجازة
للجنة حقوق االنسان مباشرة التحرك
ع��ل��ى م��س��ت��وى االت���ح���اد البرلماني

وسأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض :م��اذا ينفع الكالم
إزاء ما يُرتكب من مجازر وحشية على
يد العدو «االسرائيلي» وإزاء ما يرتكب
من ظالمية وهمجية بحق المسيحي
الذي هو ابن هذه االرض» .وأضاف:
«بإمكان هذا العدو ان يمضي باستخدام
القوة ولكن التجربة في غ��زة أثبتت
انّ ال��ع��دو عاجز ع��ن ف��رض شروطه
وأنّ المعادالت تبدّلت ،فالمقاومة هي
التي تفرض المعادالت في لبنان وفي
فلسطين والقضية الفلسطينية هي
قضيتنا الكبرى والتهديد «االسرائيلي»
قائم دائماً ،ونحن امام خطرين داهمين
ف��ي المنطقة الخطر «االس��رائ��ي��ل��ي»
العنصري والخطر الداعشي الظالمي
يقسم المنطقة
المتخلف الذي يريد ان ّ
العربية ،فندعو ك ّل القوى في لبنان
والعرب إلى الوقوف بوجه هذا الخطر
رغم االختالف السياسي».
وأشار إلى انّ ثمة «من يعمل في غزة
لهزيمة المقاومة ،وأنّ هزيمة المقاومة
هي هزيمة الشعب والقضية ،وهناك من
يعمل على تغذية داعش ودعمها ،وثمة
منهجية ال تخدم ،وعلينا ان نص ّوب
لمواجهة هذين الخطرين ،نحن في
مواجهة العدو كنا وسنبقى وسنمارس
الدور ألننا مع وحدة األمة سنة وشيعة
ونتمسك بالشراكة مع المسيحيين
لبناء هذه االم��ة» .وق��ال« :ال يجوز أن
نساوي المخاطر ببعضها ونعتبر أنّ
هناك أخطارا ً أخرى ترقى الى مستوى
ما يمثله داعش واالرهاب االسرائيلي».

العريضي

واعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي
النائب غازي العريضي انّ ما يجري في

عـون :في غزة تطهير عرقي بالنار
وفي المو�صل تطهير ديني بالقتل
والتهجير
لإلحاطة بمجريات اإلره��اب في غزة
والموصل ومنطقتها.
وقال موسى« :إنها فرصة تاريخية
سانحة للبنان الدور ولبنان الرسالة
ف��ي ان ي��ك��ون تعايشه ليس نقيض
«اس��رائ��ي��ل» العنصرية فحسب ،بل
نقيض االره��اب التكفيري وهذا الدور
ال��رس��ال��ة يحتاج ال��ى وح��دت��ن��ا اوال ً
ودائماً».

فارس

واعتبر عضو الكتلة القومية النائب د.
مروان فارس ان ما تتع ّرض له غزة هو
جزء من الحلقة المفتوحة التي تهدف
لتدمير فلسطين ،وان ما يتع ّرض له
المسيحيّون في الموصل ال يق ّل خطورة
عن مجازر اسرائيل في غ��زة ،داعيا ً
العراقيين الى وقفة واح��دة في وجه
«داعش» والحكومات التي تدعمه لوقف

الموصل أمر خطير ويعبّر عن مشروع
م��ت��ج�دّد أع��� ّد للمنطقة منذ سنوات
طويلة ،مشيرا ً الى انه تغيير لوجه
ه��ذه المنطقة ومحاولة الستهداف
تاريخها وحاضرها ومستقبلها لتكون
منطقة مفككة غير قادرة على الصمود
واالستمرار .وأض��اف« :ان استهداف
المسيحيين ه��و ض��رب للتن ّوع في
هذه المنطقة واذا سقط التن ّوع في اي
مكان في منطقة هي مهد الرساالت
ال��دي��ن��ي��ة ف��ذل��ك يعني ال��دخ��ول في
صراعات مفتوحة على جميع الصعد
وليس في ذلك اال خدمة «السرائيل»».
وق���ال« :اس��رائ��ي��ل» تستبيح «غ��زة
وفلسطين وتستبيح الدم الفلسطيني
وحقوق االنسان والقوانين الدولية
وح��ق الشعب الفلسطيني بالعيش
على أرض��ه وتضرب ع��رض الحائط
ال��م��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة وال��م��واث��ي��ق

فيا�ض :ال يجوز �أن ن�ساوي الأخطار
ببع�ضها و هناك �أخطار ترقى �إلى م�ستوى
ما يمثله �إرهاب داع�ش و«�إ�سرائيل»
الدعم النّ خطر «داع��ش» سيطاولها.
وأضاف أن «اسرائيل» شنت «الحرب
لتدمر المقاومة الفلسطينية ولضرب
المصالحة الفسطينية والدفع بالوضع
الفلسطيني ال��ى ال��ت��ش��رذم» ،مذكرا ً
بالمجازر التي ارتكبتها «اسرائيل»
في غزة أمام مرأى العالم وبظ ّل صمت
عربي مريب يصل الى حدود التواطؤ،
فأين الحكومات العربية»؟
وط��ال��ب ف���ارس ب��إح��ال��ة الجرائم
«االسرائيلية» أمام المحكمة الجنائية
الدولية والشعوب بالتحرك .وق��ال:
«نحن واثقون بأنّ الشعب الفلسطيني
بمقاومته وصموده سيفشل األهداف
«االسرائيلية» وسينتصر على العدو

الدولية ،إال انها لم تتكمن من إسقاط
ارادة الشعب الفلسطيني».

عدوان

ورأى ال��ن��ائ��ب ج���ورج ع���دوان في
قضيتي غ��زة والموصل اع��ت��داء على
اإلن���س���ان وح��ق��وق��ه وش��رع��ت��ه وف��ي
القضيتين ص��م��ت ي��ض��ج وت��واط��ؤ
م��ؤل��م .ودع���ا ال��ى انتفاضة وطنية
اجتماعية أخالقية إنسانية في وجه
ك ّل «الدواعش» الذين تيهدّدون العيش
المشترك وحرية المعتقد .وأشار الى انّ
ما يجري عندنا من شحن مذهبي في
الداخل وتغليب للمصالح الخارجية ال
يفيد.

بو �صعب :ال يجوز بعد اليوم العودة �إلى الحكومة لتفريغ الأ�ساتذة
استقبل وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب رئيس الجامعة اللبنانية عدنان
السيد حسين ال��ذي حضر على رأس وفد من
العمداء الجدد الذين ت ّم تعيينهم في مجلس
الوزراء.
وأك���د ب��و صعب بعد اللقاء أنّ «العمداء
أصحاب كفاءة وليسوا محاصصة بل كفايات
نفتخر بها ،وإنني واثق بأنّ الجامعة اللبنانية
برئاسة الدكتور عدنان السيد حسين ومعه
المجلس ال��ج��دي��د ستنطلق ب��زخ��م وق���وة».
وق��ال« :لقد طلبت إبعاد التدخل السياسي
ع��ن الجامعة ووعدتهم بالعمل على إع��ادة
الصالحيات إليها .وكنت على تواصل مع رئيس
الجامعة باستمرار ،وبالتالي فإنّ ما حدث كان
إلنقاذ الجامعة ،وال يجوز بعد اليوم العودة إلى
مجلس ال��وزراء لتفريغ األساتذة بل يجب أن
تختارهم الكليات من أصحاب الكفاءة والخبرة
ويقرر مجلس الجامعة تفرغهم».
وكان بو صعب أكد خالل االجتماع مع الوفد
أنه لن ينشر أسماء المتفرغين بل سيسلم قرار
مجلس ال��وزراء لرئاسة الجامعة التي توزعه
على الكليات ،وتتم مراجعة الكليات بكل إسم.

السيد حسين

وشكر السيد حسين بو صعب «على إنجاز
ملف التفرغ الشائك والصعب» .وق��ال« :إنّ
األسماء الجديدة لم تسقط من الفضاء إنما
هؤالء أساتذة جامعيون قاموا بالتدريس في
الجامعة منذ سنوات وه��م أصحاب تجربة
وخبرة ،وهناك ش��روط للتفرغ يتم تطبيقها
على الجميع ،لذلك ف��إنّ ك � ّل األس��م��اء التي
حظيت بموافقة مجلس ال���وزراء ستخضع
لموافقة الجامعة بحسب األصول» .وأضاف:
«إنّ ه��ؤالء المتفرغين هم أساتذة يتمتعون
بالكفايات العالية ،ومعظمهم كان وال يزال
يقوم بالتدريس في الجامعة ،وإنني بهذه
المناسبة أشكر العمداء المكلفين الذين بقوا
معنا وي��ت��اب��ع��ون ال��ع��م��ل ،كما أش��ك��ر جميع
العمداء الذين عملوا بالتكليف طوال السنوات
الماضية وقاموا بحماية الجامعة والحفاظ
على مستواها ونحن نعتز بهم ،وإنني أشكر
دولة الرئيس نبيه بري الذي حمى الجامعة
ودافع عن استقالليتها ،كما أشكر دولة الرئيس
تمام سالم والحكومة على الجهود التي بذلت،

بو صعب متوسطا ً السيد حسين وعمداء الجامعة اللبنانية
وأشكر وسائل اإلعالم التي وقفت معنا ،وأشكر
أساتذة الجامعة بك ّل فروعها ،فنحن جامعة
الوطن وال نحتسب الطوائف وإذا كان المجلس

من  12مسيحيا ً و  9مسلمين أو العكس ال يهم
طالما أننا جامعة ك ّل لبنان وجامعة الدولة
اللبنانية».
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لعنة الكوارث الجوية
} علي بدر الدين
مأساة جديدة حلّت بالمغتربين اللبنانيين في
بوركينا ف��اس��و ،ج��راء تح ّطم ال�ط��ائ��رة الجزائرية،
ال��ذي��ن ك��ان��وا ع�ل��ى متنها ف��ي ك��ارث��ة ج��وي��ة أودت
بحياتهم ،وهم في طريق العودة إلى الوطن لقضاء
عطلة الصيف في مدنهم وقراهم مع األهل واألقارب
والذكريات الجميلة .لك ّن القدر المتربص ،حال دون
اكتمال سعادة اللقاء ،وفرح األطفال الذين سبقتهم
أحالمهم ،وكأنهم على موعد مع أترابهم ،يتمنون
اختصار الوقت والمسافات لالرتماء في أحضان
األج ��داد وال �ج �دّات م��ع األدع �ي��ة المتواصلة بالسر
وبالعلن ،أن ال يحصل أي تأخير في موعدي إقالع
ال�ط��ائ��رة ووص��ول�ه��ا إل��ى م�ط��ار ب �ي��روت ،ألن هناك
َمن ينتظر بفارغ الصبر والشوق اللقاء الموعود،
الممزوج باالبتسامات ودم��وع الفرح التي تنهمر
بعفوية وب� ��راءة قبيل ح ��دوث واق �ع��ة ل�ق��اء العودة
الميمونة .المستقبلون ت�س� ّم��روا ف��ي أماكنهم ال
يغادرونها ،وعيونهم شاخصة وموجهة من دون
غفلة أو حراك إلى بوابة خروج الركاب الوافدين من
جهات األرض ،تحدّق بالوجوه وتالحق بأسئلتها
التي ال تنتهي عن هوية الطائرة ومن أين هي قادمة
علّهم يطمئنون قرب موعد وصول الطائرة المنتظرة
أو هكذا يخيّل إليهم ،علماً ،أن الشاشات المعلقة في
قاعات المطار تعلن عن مواعيد وص��ول الطائرات
والمستجد فيها من تبكير أو تأخير.
غير أن الطائرة الجزائرية التي تقل العائدين إلى
الوطن والمفترض أن تصل في الموعد المحدد لها
إلى مطار رفيق الحريري الدولي ،وهي أقلعت فعالً
من مطار أوغاداغو في بوركينا فاسو وقد تجاوزت
موعدها بدقائق وساعات .وما زاد «الطين بلة» وح ّرك
المواجع أن كلمة تأخير ظلت ثابتة لم تتغيّر وشكلت
مؤشر بؤس وتشاؤم .وزرعت القلق والخوف على
وج��وه األه��ال��ي المنتظرين ،فاختفت االبتسامات
التي كانت ت��وزع على كل ال��وج��وه ،وس��اد الصمت
الرهيب وال�خ��وف م��ن مفاجآت غير س��ارة ل��م تكن
في الحسبان .وبعد ساعات من االنتظار والحيرة
واالرتباك وتكاثر التساؤالت أطلق أهالي المغتربين
العنان لهواتفهم النقالة في رحلة بحث عن الحقيقة،
وتأكدوا من أقاربهم ومعارفهم في بوركينا فاسو أنّ
الطائرة أقلعت فعالً من المطار هذه المعلومة األكيدة
رجحت حصول أمر خطير للطائرة الجزائرية الذي
سرعان ما انتشر خبر تحطمها في جمهورية مالي
بعد نصف ساعة من إقالعها .وكانت الحقيقة القاتلة
والمأسوية والفاجعية ومعها تحول فرح االنتظار
المأمول إلى حزن عارم ،وتحول الصمت المسكون
بالهواجس والصبر إلى صراخ مجلجل ونوبات من
البكاء لم ولن تتوقف على فقد األحبة الذين لم تصل
جثامينهم أو ما تبقى منها من أش�لاء في القريب
الع �ت �ب��ارات كثيرة مؤلمة وق��د ي�ط��ول زم��ن البكاء
وال�ح��زن وال �س��واد ،ألن جثث ال��رك��اب تحولت إلى
أشالء متباعدة أو حتى إلى رماد بفعل قوة السقوط
واالنفجار واالحتراق.
هذه الكارثة الجوية التي من بين ضحاياها عائالت
بأكملها ،سبقتها كارثتان جويتان أش ّد إيالما ً ووجعا ً
ومأسوية وإن تنوعت األمكنة والمواعيد والوجوه
واألس �م��اء وأع ��داد الضحايا فحلت ك��ارث��ة الطائرة
الجزائرية لتكمل مشهد األح��زان واآلالم واألقدار
المتربصة باللبنانيين أ ّن��ى حلوا وأينما كانوا وأي
وجهة قصدوا فهم دائ�م�ا ً في عين العاصفة وقلب
الحدث بل هم الحدث في داخل الوطن وفي خريطة
ي��دف�ع��ون ب��اس�ت�م��رار ال�ض��رائ��ب بالجملة واألثمان
ال�ب��اه�ظ��ة ب � ��األرواح واألن �ف��س وال�م�م�ت�ل�ك��ات ألنهم
جادون بإصرارهم على خوض غمار الحياة بكل ما
فيها من آالم وأحالم وطموحات ومغامرات ،وألنهم
تواقون دائما ً إلى النجاح ولو يحفر الصخور الصماء
بإبرة الصبر وطول األناة وحبات عرق الماس التي
تروي ظمأهم رغم األخطار والتضحيات والمعاناة،

وها هم لم يتوانوا أو يتراجعوا عن مسيرة كفاحهم
ونجاحهم رغم الكوارث والفواجع التي تح ّل بهم،
وق�ب��ل أن يخرجوا م��ن ك��ارث��ة أو فاجعة أو مأساة
يتعرضون لمثلها وكأنه كتب عليهم سلوك طريق
الشوك وال��دم والقهر .وك��أن األح��زان باتت الزمة
أبدية لحراكهم تالحقهم في الوطن وبالد االغتراب،
ينس أهالي ضحايا طائرتي كوتونو واألثيوبية
ولم َ
أحباءهم ،ودموع األلم والفراق ما زالت تذرف وإن
توقفت ألنها تحجرت في مآقي عيونهم لتبقى شاهدة
على ال�م��أس��اة ال�م��دون��ة ف��ي االس ��م وال �ت��اري��خ على
أضرحة يحتضن ترابها أجسادا ً طاهرة وتمهرها
دموع األمهات والزوجات واألبناء واآلباء.
ليس من العدل تحميل الدولة في لبنان مسؤولية
الكوارث الجوية ،وفقدان األحبة ،ألن هذه الكوارث
تحصل ألسباب تقنية أو مناخية أو بفعل إرهاب.
مسؤولية ال��دول��ة تكمن ف��ي نظامها السياسي
ال�ط��ائ�ف��ي ال �ح �ص��ري ،التهميشي واإلل �غ��ائ��ي ،وفي
س�ي��اس��ات�ه��ا ال�م�ع�ت�م��دة ف��ي م �ق��ارب��ة ق�ض��اي��ا الوطن
وأولويات المواطنين مسؤوليتها في أنها لم تبن دولة
قوية متماسكة عادلة لم تف ّعل المؤسسات وتحتكم
إلى القانون والعدالة والثواب والعقاب .مسؤوليتها
أنها لم تعالج قضية أو موضوعا ً بالجدية المطلوبة،
بل تعمد دائما ً إل��ى التأجيل واإله�م��ال وإل��ى سياسة
«الرفوف واألدراج» فتراكم األزمات وتنعدم الحلول
و ُتش ّل المؤسسات وتسود الفوضى والفساد والهدر
وتع ّمم الصفقات وتكثر «المافيات».
الدولة هي المسؤولة األولى عن هجرة اللبنانيين
�ب متطلباتهم ولم
ال�ق��دي�م��ة وال�ح��دي�ث��ة ألن�ه��ا ل��م ت�ل� ِ
تخطط لقيام مشاريع استثمارية إنمائية منتجة
تشغل اليد العاملة وتقضي على بطالة مقنّعة طاولت
ك��ل األج�ي��ال وال�ف�ئ��ات .ل��م تتحمل مسؤولياتها في
كثير من المجاالت في السياسة واألمن واالقتصاد
والصحة والتربية فتركت «الحبل على غاربه» وبدالً
من أن تحتكم إلى المؤسسات واألنظمة والقوانين
احتكمت إلى المصالح والطوائف ،وتوزيع الحصص
والمكاسب وال�م��واق��ع والحقائب م��ن دون مراعاة
ال�ك�ف��اءة وال�ن��زاه��ة أو ال��رج��ل المناسب ف��ي المكان
المناسب ،فوصل لبنان إل��ى م��ا ه��و فيه ال�ي��وم من
عدم استقرار واهتزازات أمنية وانهيارات اقتصادية
وصراعات واقتتال وانقسامات ال تنتهي.
وم �س��ؤول �ي��ة ال ��دول ��ة أن �ه��ا ل��م ت��واك��ب الصحوة
االغترابية ول��م تقدر ثروتها الوطنية ،ول��م تضع
حكوماتها المتتالية أي سياسة اغترابية واضحة
تحمي المغتربين وتصون مصالحهم وحضورهم
وت��وظ��ف ط��اق��ات�ه��م وإم �ك��ان��ات �ه��م ول ��م تلتفت هذه
الحكومات إلى الجامعة اللبنانية الثقافية المؤسسة
االغترابية األم وب��دالً من توحيدها وإع��ادة تفعيل
أجهزتها وهكيلتها قامت «بمسايرة» الخارجين عنها
المتمردين على شرعيتها ،فشجعت على شرذمتها
بدل ل ّم شملها.
ل ��ن ن �ح � ّم��ل ال ��دول ��ة م �س��ؤول �ي��ة ك ��ارث ��ة الطائرة
الجزائرية وما سبقها من كوارث مماثلة لكن عليها
أن ت�ك��ون ج��اه��زة ومستعدة لمواجهة ك��ل طارئ
وكان عليها بعد كارثتي طائرتي كوتونو واألثيوبية
أن تش ّكل لجنة ط��وارئ لمواكبة ح��وادث الطيران
وغيرها ،لكنها لم تفعل ،كما أنها لم تستجب لطلب
المغتربين بتمدد خريطة طيران الشرق األوسط إلى
ال��دول التي يوجدون فيها أو إل��ى دول قريبة علّها
تخفف من الكوارث وتحمي اللبنانيين العائدين إلى
الوطن أو المغادرين إلى أماكن أعمالهم ،مع أسعار
تنافسية لتذاكر السفر ألن «الميدل ايست» تتميز عن
غيرها من الشركات بأسعارها المرتفعة.
إن الكوارث الجوية كانت لعنة تالحق اللبنانيين
فهل هي أقدار أم إرهاب يضرب في كل مكان وزمان،
أم االثنان معاً ،ال خيار لنا سوى التسلح بالصبر
واإليمان بقضاء الله وق��دره وبالرحمة والصلوات
على ضحايا االغتراب شهداء الوطن.

