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اقت�صاد

عودة ت�سعة �سائقين لبنانيين كانوا محتجزين لدى «الن�صرة»

�شهيب :الحكومة تدر�س و�سائل �إعادة
العالقين في ال�سعودية بحر ًا
ب��ع��د ح��وال��ي أس��ب��وع��ي��ن على
احتجازهم لدى «جبهة النصرة»
اإلره��اب��ي��ة ،وص���ل ص��ب��اح أم��س
السائقون اللبنانيون الثمانية
الذين كانوا في عهدة السلطات
األردنية ،بعد أن كانوا في سورية،
إل��ى مطار بيروت ال��دول��ي ،حيث
كان في استقبالهم وزير الزراعة
أكرم شهيب ممثالً رئيس الحكومة
تمام سالم.
وروى عبد الرحمن أحمد حوري،
أحد العائدين ،ما جرى فقال« :كنا
ف��ي طريقنا م��ن س��وري��ة باتجاه
األردن ،ع��ن��دم��ا ب���دأت المعركة
فأغلقت األردن حدودها وانسحب
الجيش السوري من الحدود ،ثم
احتجزتنا مجموعة لم نكن نعرف
لمن تتبع ،ث��م تبين أن��ه��ا جبهة
النصرة التي حجزتنا نحو  7إلى 8
أيام تحت األرض» ،مشيرا ً إلى أنّ
أهالي المنطقة مارسوا ضغوطات
انتهت إلى اإلفراج عنهم.
وأضاف حوري« :بالنسبة إلى
شاحناتنا ،فالبضائع إما تض ّررت
أو سرقت ،وما من أحد منا سلمت
ش��اح��ن��ت��ه ،م��ع��ن��ا ش���اب تحتاج
شاحنته إلى  40أو  50ألف دوالر
كي يتم اصالحها ،فعندما دخلوا
إل��ى ال��ح��دود ل��م ي��ك��ون��وا فصيالً
واح����داً ،وك��ان ال��ط��ي��ران يضرب،
جوازاتنا وأوراقنا كانت معنا ،هذا
ك ّل ما تمكنا من الحصول عليه».
وع���ن س��ب��ب اح��ت��ج��ازه��م ،ق��ال
ح��وري« :ل��م نعرف السبب ،وقد
حققت معنا جبهة النصرة ،لكنها
لم تطلب أي فدية».
يشار إلى أنّ السائقين الثمانية
العائدين عبر مطار بيروت الدولي
هم :عبيد محمد اللويس وشقيقه
حسين محمد اللويس ،أحمد قاسم
الضاهر ،علي سرحان سماحة من

جمعية المزارعين ا�ستغربت التباط�ؤ
في ت�أمين ال�صادرات �إلى الخليج
استغرب رئيس جمعية المزارعين اللبنانبين أنطوان الحويك «التباطؤ في
تأمين الصادرات الزراعية إلى الخليج بعد إقفال الطريق البرية».
ولفت في تصريح أمس ،إلى «أنّ اتحاد المصدرين السوريين أعلن أنّ حوالى
 170سائقا ً سوريا ً قد حصلوا على سمات الدخول إلى مصر ،وإنّ أول عبارة
حاملة للسيارات الشاحنة ستنطلق إلى مصر يوم غد(اليوم) الثالثاء من ميناء
طرطوس وعلى متنها  40شاحنة براد محملة بالمنتجات الزراعية السورية،
وسينتظم الخط حتى ح ّل مشكلة المعابر مع األردن».
وأشار إلى أنّ في اإلمكان «تأمين البديل في دولة فيها حروب طاحنة ،فما
يمنع مسؤولينا من ذلك ،وطالما ال يستطيع من في السلطة تأمين أبسط األمور
لتيسير أمور الناس واالقتصاد ،فلم نعد نستغرب عدم إقرار مشاريع البنى
التحتية الزراعية من المصرف الوطني لإلنماء الزراعي إلى المؤسسة العامة
للضمان الزراعي من الكوارث إلى السجل الزراعي إلى الغرف الزراعية المستقلة.
وهذا يثبت مرة جديدة عجز النظام والسلطة من القيام بأبسط واجباتها».
وتوجه الحويك إلى من في السلطة قائالً« :بالله عليكم ارحلوا واتركونا نسير
ونسهل أمور الناس ،فوجودكم أصبح عائقا ً أمام تيسير أبسط األمور».

مياومو كهرباء الإقليم وا�صلوا اعت�صامهم:
نرف�ض ال�صرف الجائر ال�ستبدالنا بع ّمال �أجانب

�إقفال فرن و�إخطار �آخر في �صيدا
شهيب مستقبالً السائقين في المطار
سعدنايل ،بدر علوان ،مصطفى أبو
عروه ،محمد إبراهيم حمزة وعبد
الرحمن أحمد حوري من الشمال.
ومساءً ،وصل السائق التاسع
حسن محمود األت��ات ال��ذي كانت
البحث ج��اري��ا ً ع��ن��ه ،إل��ى نقطة
المصنع من الجهة اللبنانية.

العالقون في السعودية

أم���ا بالنسبة إل���ى السائقين
اللبنانيين العالقين في ميناء دوبا
في السعودية ،بسبب األوض��اع
األمنية المضطربة على الحدود،
قال شهيب« :موضوع السعودية
يختلف تماماً ،هنا كان هناك حرب
ع��ل��ى ال��ح��دود ،وه��م م��وج��ودون
بأمان كامل في المملكة ،الجالية
اللبنانية ت��ق��وم ب���دور مساعد،
والمملكة قدمت ك ّل التسهيالت في
موضوع اإلقامة وموضوع حياتهم،
كما أ ّنهم في س�لام وأم��ان ،يبقى
موضوع انتقالهم بحرا ً إلى مصر
أو عبر قناة السويس إلى لبنان،

ما يعني أنه يبقى لدينا موضوع
الوسيلة التي ستنقلهم بحراً ،وهذا
مكلف ج��داً .الحكومة ت��درس ك ّل
التسهيالت وك � ّل اإلمكانات حتى
نستطيع ،إما استئجار الوسيلة ،أو
البحث عن وسيلة أخرى إلعادتهم
إلى لبنان».
وك�����ان ال��س��ائ��ق��ون ن���اش���دوا
السلطات اللبنانية العمل على
مساعدتهم للعودة إل��ى لبنان،
ول��ف��ت��وا إل���ى «أن��ه��م ل��م يتمكنوا
م��ن م��غ��ادرة ال��س��ع��ودي��ة ،بسبب
اإلج��راءات التي اتخذتها سلطات
المملكة ،والتي حالت دون تمكنهم
من عبور منطقة الحديثة عقب قطع
الطريق بين األردن وسورية».
وطالب السائقون الذين ظهروا
في فيديو مصور قاموا بإرساله
إلى عائالتهم« ،الحكومة اللبنانية
ووزارة الخارجية إيالء قضيتهم
االهتمام ال�لازم ،وتأمين عودتهم
م��ع شاحناتهم إل��ى لبنان بعد
غياب دام أكثر من شهر».

في إطار استمرار حملة سالمة الغذاء ،أقفل مراقبو وزارة الصحة فرن معجنات
يعود إلى خير الدين السبكي في صيدا.
وفي التفاصيل ،أنّ الفرن ال يستوفي الح ّد األدنى من الشروط الصحية والبيئية
المطلوبة ،ويفتقد إلى النظافة وغير مؤهل لحفظ المواد الغذائية بسبب وجود براد
معطل ،فت ّم تلف كافة المواد الغذائية الموجودة في البراد وتسطير محضر ضبط
في حقه.
كما دهم المراقبون فرن الباشا في صيدا ووجهوا إليه إخطاراً ،مع مهلة زمنية
إلجراء بعض اإلصالحات وتحسين التهوئة واستصدار شهادات صحية للعاملين.

خير تفقد م�شاريع
هيئة الإغاثة في ال�ضنية
تفقد األمين العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد الخير المشاريع التي تنفذها
الهيئة في المناطق التي اجتاحتها السيول في منطقة الضنية وأدت إلى أضرار في
الطرق والمباني.
وبدأ الخير جولته في بلدة سير الضنية واطلع على تنفيذ اعمال البنى التحتية
والدعم الذي أنشىء لحماية المدافن ورفع الضرر عن الطريق المؤدية إلى مدرسة
المشاعل .ثم انتقل إلى بلدة بقرصونا لمعاينة انهيار التربة الذي يشكل خطرا ً على
عدد من المباني بين بلدتي سير وبقرصونا.
وأكد بعد الجولة أنّ رئيس الحكومة تمام سالم يتابع المشاريع التي تنفذها الهيئة
بعد تلزيمها للمتعهدين ومراقبتها بدقة والعمل على تطبيق دفتر الشروط المحدّد.

واصل مياومو مؤسسة كهرباء لبنان العاملون لدى
مقدمي الخدمات في شركة ( )E.P.Sفي دائ��رة إقليم
ال��خ��روب في بلدة م��زب��ود ،اعتصامهم لليوم السادس
على التوالي «احتجاجا ً على ق��رار ص��رف تعسفي في
ّ
حق  8مياومين من العاملين في الشركة من منطقة إقليم
الخروب» ،وقد صعّ دوا تحركهم أمس ونصبوا خيمة عند
مدخل الدائرة ووضعوا فيها الفراش والكراسي وأكدوا
«االستمرار في االعتصام حتى ع��ودة الشركة عن قرار
الصرف».
وأوضحوا أنّ أبواب الدائرة لم تقفل وبقيت مفتوحة
على الرغم من استمرار االعتصام إذ يحضر إليها يوميا ً
رئيس الدائرة والموظفون الدائمون ،وأنهم يؤمنون دوام
العمل في شكل كامل وينحصر عملهم بمراقبة العمل الذي
يقوم به مقدمو الخدمات ،وهذا األمر لم يتوقف عند هذا
الحدّ ،إذ كان لقرار الصرف انعكاسات وتأثيرات سلبية
على سير عمل الدائرة التي باتت مشلولة ومتوقفة عن
العمل ألنّ شركة مقدمي الخدمات متوقفة عن العمل
على اعتبار أنّ المياومين هم من يقومون بالعمل اإلداري
والفني.
وأكد المياوم ياسر مراد باسم المعتصمين أنّ «االعتصام
سلمي وحضاري تحت المطر وظلم جبر ،نحن ال نريد إيذاء
أح��د» ،وق��ال« :مستمرون في نضالنا حتى ع��ودة مدير

الشركة رياض األسعد عن قراره ،نحن يد واحدة في ظ ّل
دس السموم بيننا ،ولكن نؤكد لهم أننا جسم
محاوالت ّ
واحد من مصروفين وغير مصروفين ،وكلمتنا واحدة».
ودعا السياسيين إلى «الرأفة بالمياومين الذين يخدمون
في الشركة منذ سنوات طويلة» ،معتبرا ً أنّ «قرار الصرف
جائر وتعسفي ،فاألسعد يريد صرف جميع المياومين من
الشركة واستبدالهم بعمال أجانب».
وسأل« :أين دور وزارة العمل التي تشجع وتفضل اليد
العاملة األجنبية على اليد العاملة اللبنانية؟ نحن ض ّد
شركة مقدمي الخدمات وليس ض ّد شركتنا األم التي خدمنا
فيها سنوات ونحن نعتبر أوالدها على األرض ،ولكن في
حال استمر الوضع على هذا المنوال سيلجأ المياومون إلى
خطوات تصعيدية أخرى».

بيان شركة مقدمي الخدمات

وكانت وسائل اإلعالم قد تناقلت خبر مفاده أنّ مدير
الشركة رياض األسعد قرر صرف جميع المياومين في
دائرة إقليم الخروب ،والبالغ عددهم أكثر من ثالثين مياوماً،
مما أثار غضب المياومين واستياءهم ،رافضين هذا «القرار
الظالم والجائر» ،إال أنّ الشركة أصدرت بيانا ً أوضحت فيه
أنّ الصرف قرار الصرف محصور «بالموظفين الثمانية
الذين ت ّم إبالغهم قبل عشرة أيام».

نحو هيئة وطنية للدفاع عن حقوق طرابل�س وال�شمال
} عبدالله خالد
شكلت ط��راب��ل��س ،عبر تاريخها ال��ط��وي��ل ،ح��ال��ة فريدة
واستثنائية في المنطقة بفضل عنفوان أهلها وتمسكهم
بثوابت ومبادئ لم يتخلوا عنها يوماً ،رغم الضغوط التي
تعرضوا لها .وهكذا تكاثر الخصوم وت��ع��دّدت األطراف
الراغبة في تحجيمها كمقدمة إلضعافها وتهميش دورها.
وشكل ال��ت��راج��ع العثماني ع��ن اعتبارها والي��ة وإلحاقها
بوالية أخرى (كانت تتبدل باستمرار نتيجة توازن القوى
على األرض في المنطقة) ،البداية التنفيذية لمخطط تقزيم
موقعها وتقليص وظيفتها كثغر أساسي على حوض البحر
األبيض المتوسط ،وإن استلزم سنوات ليظهر بوضوح
في بداية االنتداب الفرنسي وليكرس مع إعالن دولة لبنان
الكبير.
ورغم أنّ مرفأ طرابلس هو مرفأ طبيعي برز دوره مع
الفينيقيين ،حين اعتمدت المدينة كعاصمة للمدن الفينيقية
وت��ع��زّز عبر ال��ت��اري��خ ،إال أنّ ه��ذا ال���دور ب��دأ بالتراجع في
نهاية العهد العثماني حين ت��ع��رض لمنافسة ج��دي��ة من
مرفأ اإلس��ك��ن��درون ،ثم ب��دأ تطوير مرفأ بيروت وتعزيز
قدراته وزيادة االعتمادات المرصودة له ،وترافق ذلك مع
محاصرة جدية لمرفأ طرابلس والتضييق على أنشطته
وم��ن��ع أي تطوير ف��ي��ه ،ف��ي إط���ار خطة ت��رم��ي إل���ى إهمال
طرابلس وتجاهل مشاريعها وحرمانها من التنمية وتغييبها
عن الخريطة االقتصادية والسياحية في لبنان.
وإذا كان مفهوما ً أن تلجأ سلطات االنتداب ،حفاظا ً على
مصالحها التي تكرست مع «حكم القناصل وص��والً إلى
تثبيت طبقة سياسية ارتضت التبعية وجهدت لتنفيذ ما
يطلب منها ،فإنّ ما ال يمكن فهمه أن تستمر تلك السياسة
الظالمة في عهود االستقالل المختلفة .وقد قال الرئيس
الراحل كميل شمعون للوفد الطرابلسي الذي زاره وطالب
بتطوير مرفأ طرابلس بعد أن كثر الحديث عن توسيع مرفأ
بيروت ،أن «ال مجال لبحث هذا األمر قبل بناء  100رصيف
في مرفأ بيروت» ،كما أعلن رئيس ال��وزراء سامي الصلح
«بأنّ النية عشية إعالن دولة لبنان الكبير كانت تشير إلى
إمكانية اختيار طرابلس كعاصمة للدولة الجديدة وأنه
صرف النظر عن ذلك ،رغم تمتعها بك ّل مقومات ومكونات
وقدرات العاصمة،ألن أبناء طرابلس متمسكون بثوابتهم
الوطنية والقومية ،وهذا من شأنه أن يعيق خطط االنتداب
ويؤثر سلبا ً على مصالحها.
ال��م��ف��ارق��ة أنّ أح���د ال��م��رش��ح��ي��ن ل�لان��ت��خ��اب��ات النيابية
ف��ي ط��راب��ل��س ع��ام  1964وزع ك��راس��ا ً تضمن برنامجه
االنتخابي والمشاريع التي يفترض أن يسعى إلى تحقيقها
وهو يصلح اليوم ألن يكون برنامجا ً متقدما ً للمرشحين
لالنتخابات النيابية ،إذا أجريت ولم يتم التمديد للمجلس
النيابي ال��ح��ال��ي .ه��ذا ي��ؤك��د أن��ه ل��م ي��ق��دم لطرابلس خالل
الخمسين عاما ً األخيرة أي مشروع يسهم في تنمية المدينة
ومعها الشمال .فحين كانت الظروف تسهم في تمرير أي
مشروع ،كانت المماطلة والمراوغة تعيق تنفيذه وتفرغه
من مضامينه بحيث يتحول إلى مجرد يافطة ،األمر الذي
ك��رس حرمانها وتخلفها في كافة المجاالت .وق��د قضت
الحرب األهلية على ما تبقى من مقومات المدينة وحولتها
إلى قرية كبيرة بعد أن انقطع تواصلها مع جوارها الشمالي
وتعطلت مرافقها األساسية.

اتفاق الطائف

شكل اتفاق الطائف الذي نجح في إنهاء الحرب األهلية،
بارقة أمل للمحرومين ،وخصوصا ً بعد أن ركز على إلغاء
الطائفية وتحقيق ال�لام��رك��زي��ة اإلداري����ة وتنفيذ اإلنماء
المتوازن الذي يهتم باألطراف وينصف المناطق المحرومة،
في إطار خطة مركزية شاملة للتنمية .ورغم مرور أكثر من
ربع قرن على إقرار االتفاق إال أنّ األمور األساسية فيه لم
تأخذ طريقها إلى التنفيذ.
األمر المؤسف أنّ التغيير الوحيد الذي حصل هو تغيير
أس��ل��وب التعامل م��ن دون أن يصل إل��ى المضمون .فقد
ص��درت قوانين كثيرة وأع��ل��ن ع��ن ال��ب��دء ف��ي تنفيذ بعض
المشاريع ،لك ّن التسويف والمماطلة وإطالق الوعود التي
ال تقترن بالتنفيذ شكال عنوان مرحلة ما بعد الطائف .وقد

تشكل المؤتمر األول إلنماء طرابلس الذي دعا إليه الرئيس
رفيق الحريري وقدمت فيه مذكرة موحدة وضعتها الهيئات
االقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني تضمنت صورة
ع��ن ال��وض��ع ال��م��أس��اوي للمدينة ورك���زت على المشاريع
األساسية التي تنتظر طرابلس تحقيقها منذ سنوات طويلة،
فكانت المذكرة خطوة متقدمة على صعيد االهتمام الرسمي
بتنمية طرابلس األمر الذي أحيا األمل في إمكانية حصول
تغيير ما في التعامل مع قضايا طرابلس الملحة وسبل
تحقيقها ،وخصوصا ً أنّ تلك ال��دع��وة ترافقت م��ع وعود
بمتابعة الطروحات التي ستتم في المؤتمر من خالل عقد
مؤتمر سنوي لمعرفة ما تحقق ودراسة األمور المستجدة.
وس��رع��ان م��ا خابت اآلم���ال بعد أن أصبح المؤتمر األول
يتيما ً وتك ّررت عملية المماطلة والتسويف واستمرت عملية
التهميش والتغييب .وإذا كانت بعض اللقاءات االقتصادية
قد عقدت بعد المؤتمر األول ،إال أنّ ما جرى فيها لم يخرج
عن كونه تكرارا ً للوعود التي أعطيت سابقاً ،باإلضافة إلى
التركيز على خطورة الوضع األمني المستجد من دون أن
يترافق ذلك مع جهد جدي لوضع خطة أمنية تأخذ طريقها
إلى التنفيذ.
صحيح أنّ ق��ان��ون حصرية إق��ام��ة المعارض بمعرض
الرئيس رشيد كرامي الدولي قد ص��در ،لكنه ج ّمد لحظة
صدوره ولم يأخذ طريقه إلى التنفيذ ووضعت ك ّل العراقيل
أمام تطبيقه من قبل السلطة المركزية في بيروت .وحين
ج��اء ال��ع��رض الصيني ال��ذي يسمح بتوفير عشرين ألف
فرصة عمل ،باإلضافة إل��ى اإلق��ام��ة الدائمة لثالثة آالف
صيني ف��ي ط��راب��ل��س ،ت��واط��أت السلطة ال��م��رك��زي��ة عليه
ونجحت في إجهاضه ،وهذا ما تكرر ،وإن بوسائل مختلفة
ومتنوعة ،مع المشاريع األخرى التي تعاني من البطء في
التنفيذ واختالق األع��ذار والمبررات الستمرار التسويف
والمماطلة مع اإلصرار على االستمرار في إطالق الوعود
المعسولة .فالمرفأ على سبيل المثال وليس الحصر ال
يمكن أن يقوم بدور فاعل في تنمية المدينة والشمال ،إال
ضمن خطة مركزية شاملة تستند إلى تبني مقولة اإلنماء
المتوازن التي توزع العمل على ك ّل المرافئ عبر تخصيص
ك�� ّل منها بنوع م��ح��دّد ،وه��ذا يحتاج إل��ى ق��رار سياسي ال
يبدو أنّ النية متجهة إلى اتخاذه وتبني تنفيذه ،حرصا ً على
مصالح ضيقة يجب حمايتها على حساب مصالح األكثرية
الساحقة من اللبنانيين .هذا ينطبق على المصفاة وسكة
الحديد والمنطقة االقتصادية الخاصة والمطار والمبنى
الجامعي الموحد وغيرها م��ن المشاريع الحيوية التي
يحتاجها الشمال وعاصمته طرابلس ،ما يعني أنّ المواجهة
حتمية بين ط��رف��ي ال��ص��راع :ال��ن��ظ��ام الطائفي ـ المذهبي
والطبقة التي أفرزها من جهة ،والقاعدة الشعبية المسحوقة
نتيجة اإلهمال والحرمان والظلم.

تشكيل الهيئة أولوية

وإذا كان النظام يملك السلطة فإنّ الشعب يملك ،إذا وحد
صفوفه ،ق��وة الضغط الجماهيرية التي تشكل المدخل
الطبيعي إلى إحداث التغيير المطلوب والتي يفترض بها أن
تصب جهودها في إطار تنظيمي يأخذ شكل هيئة مهمتها
الدفاع عن حقوق طرابلس والشمال ،على أن تضم نوعية
من المؤمنين بأهمية العمل الجماعي والمؤسساتي الذين
يملكون اإلرادة والتصميم على تحقيق الغاية التي نذروا
أنفسهم لها.
إنّ المهمة األس��اس��ي��ة للهيئة المقترحة ه��ي االنخراط
ف��ي لجنة العمل المحلي والمناطقي واإلس��ه��ام بفعالية
في تخليص المجتمع في طرابلس والشمال من معوقات
تطويره وتحديثه ورف��ع اإلهمال والحرمان وحث هيئات
ومؤسسات المجتمع المدني على القيام بدورها في تسليط
ال��ض��وء على ض���رورة تنفيذ اإلن��م��اء ال��م��ت��وازن وإنصاف
المناطق المحرومة وتنفيذ المشاريع االقتصادية المنتجة
وإع��ادة تحريك مرافقها .كما أنّ إنجاح تلك الهيئة يتطلب
تواجد ممثلي ك ّل األقضية الشمالية فيها إلى جانب ممثلي
طرابلس لضمان حسن وصحة التمثيل والتوزيع وس ّد
الكثير من الثغرات التي يمكن أن تنشأ نتيجة النقص في
معرفة الهموم التي يعاني منها الجميع .ويجب أن تكون
الهيئة ممثلة للقطاعات الشعبية والنقابية والمهنية وتضم

أصحاب الكفاءة والقدرة على إيجاد الحلول لقضايا طرابلس
ماضيا ً وحاضرا ً لتشكل مدخالً طبيعيا ً الستشراف آفاق
مستقبلها ،ليتوج ك�� ّل ه��ذا بإلقائها ال��ض��وء على القضايا
ومالحقة تفاصيلها ،على أن ترفق عملها الميداني بتحرك
إع�لام��ي يسهم ف��ي م��م��ارس��ة ال��ق��وة الشعبية الضاغطة
دورها .وثمة قضية ال ب ّد من إثارتها وهي أنّ البعض يعتقد
أنّ اهتمام الهيئة بالعمل المحلي والمناطقي والتركيز على
البعد االقتصادي-االجتماعي-التنموي من شأنه أن يغيب
االهتمام بالعمل الوطني واالنكفاء على الصعيد القومي،
لك ّن العكس هو الصحيح ،انطالقا ً من التكامل المفترض بين
النشاطات المحلية والوطنية والقومية الذي يؤكد أنه بمقدار
ما تستطيع الهيئة ،ومعها قوة الضغط الشعبية ،أن تسهم
وبفعالية في تفعيل وتعزيز القاعدة المادية القادرة على
استعادة ال��دور التاريخي التي تميزت به طرابلس ومعها
الشمال كمنارة للمنطقة وصلة وصل بين العالم والداخل
العربي واإلسالمي ،بمقدار ما نؤمن المشاركة الحقيقية
في القضايا الوطنية والقومية.
إنّ السؤال الذي يفرض نفسه هو التالي  :هل المطلوب
أن تبقى طرابلس مجرد مجال حيوي لدولة لبنان الكبير
وأن يبقى أهلها مجرد رعايا من الدرجة الثانية يتحكم بها
نظام التوازنات الطائفية وعصبياتها المذهبية وتجاذباتها
السياسية وخصوماتها المناطقية التي عطلت مشاريع
نهوضها المستقبلية لمجرد أن��ه��ا بقيت ،عبر تاريخها
طليعة متقدمة للنضال الوطني والقومي ترفض الطائفية
والمذهبية وتناهض القطرية وتعتبر التخلف نتيجة مباشرة
لها ألنها تعي وحدة الحياة والمصالح والمصير في دنيا
العروبة وتعتبر أنّ الكيان الصهيوني يشكل التحدي األكبر
الذي يهدّد مصير األمة وأنّ مواجهته ال تتم في شكل منفرد
وإنما بخطة نظامية عربية تواجه المخططات المعادية تكون
أداتها المقاومة التي تشكل السالح األكبر الذي تملكه األمة
في مواجهة أعدائها؟

البعد الوطني

اص��ط��دم ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ،وف���ي مقدمتهم أب��ن��اء طرابلس
والشمال ،بهيمنة سياسات الخارج عليهم نتيجة خضوعهم
لحكم القناصل ال���ذي أف���رز أح���داث  ،1860-1840بعد
أن ارتضت نخبهم أن تكون وكيلة للمصالح والمشاريع
الخارجية ،على حساب تغييب مصالح اللبنانيين أنفسهم.
لقد انتقلت الزعامات السياسية من مرحلة التأثر بالخارج
إل��ى مرحلة تقبل أن تصنع فيه لتصبح أك��ث��ر تبعية له.
وه��ك��ذا ظهر التناقض ب��وض��وح بين م��ن ه��م ف��ي السلطة
ومن هم خارجها .لقد أصبح المواطن مستضعفا ً ال حماية
ل��ه م��ك��ره��ا ً على االن��ت��م��اء م��ل��زم��ا ً ب��االح��ت��م��اء وم��ج��ب��را ً على
االلتحاق ،ال تحميه السلطة ويساهم في إضعافه تخلف
النخب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عن
أداء دورها في الصراع من أجل التقدم علما ً أنّ األفكار ال
تنقصهم وما يعيقهم هو عدم توافقهم في الرأي أوتجمعهم
ف��ي م��ش��روع وعملهم ف��ي إط���ار تنظيمي مهمته تحقيق
التغيير المؤدي إلى تكريس المواطنة وتوفير فرص النجاح
للمشروع الوطني الذي يحمي وحدة لبنان السياسية ويثبت
ويحصن حرياته العامة ويوسع الحقوق
انتماءه العربي
ّ
الديمقراطية ألبنائه وي��ط��ور مؤسساته ويحقق اإلنماء
المتوازن ويضمن العدالة في إطار دولة مدنية ديمقراطية
تكون لجميع مواطنيها .إنّ لبنان ف��ي حاجة إل��ى صيغة
سياسية تستند إلى قوى إجتماعية غير محكومة بالوالءات
الطائفية والمذهبية وواعية لمصالحها الوطنية واالجتماعية
وتتجاوز النظام السياسي االجتماعي الطائفي وتعمل على
تثبيت نظام وطني ديمقراطي ينتج وطنا ً ويقيم دولة تبدأ
بالعمل على تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية وتحقق
الخطوة األولى على طريق االنتقال من دولة الطوائف إلى
دولة المواطنين ،وتستكمل بخطوة ثانية أي بإقرار قانون
انتخاب على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي يضمن
فرصا ً متكافئة للتكتالت واللوائح المتنافسة يتبعه قانون
عصري وحديث لألحزاب السياسية ،وآخر يحمي هيئات
ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز التوجهات الفكرية
والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية الوطنية
والديمقراطية ،وصوالً إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية

تحصنها وإيجاد نقلة نوعية
الحديثة وإقرار القوانين التي
ّ
ف��ي التربية والتعليم وال��ث��ق��اف��ة ت��ت��وج ب��إص�لاح سياسي
إداري واقتصادي ـ إجتماعي وصوالً إلى تأمين االستقرار
االق��ت��ص��ادي االج��ت��م��اع��ي ع��ب��ر تحقيق التنمية الشاملة
المستندة إلى اإلنماء المتوازن والمعتمدة على المشاريع
االقتصادية المنتجة وتأمين المستوى الالئق من العدالة
االجتماعية والرعاية للشرائح األضعف في المجتمع عبر
اعتماد سياسة اجتماعية تتوجه نحو تأمين أوسع قدر من
شبكات األم��ان والضمانات االجتماعية ،وخصوصا ً في
ميادين السكن واالستشفاء والتعليم وحماية الشيخوخة
وح��م��اي��ة م��ؤس��س��ة ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي وال��س��ع��ي إلى
تطويرها وتحديثها من أج��ل التقدم باتجاه دول��ة التنمية
والرعاية االجتماعية والسعي إلى تطوير التعاون والتبادل
مع األقطار العربية واالرتقاء بأشكال التكامل االقتصادي
العربي باتجاه س��وق عربية مشتركة حقيقية .لقد أثبت
تاريخ لبنان القديم والحديث أنه مرتبط عضويا ً بمحيطه
العربي واإلقليمي رغم ك ّل محاوالت العزل التي حاولت
فرضها قوى الخارج االستعماري وقوى الداخل المرتبطة
ب��ه��ا .وه���ذا م��ا ت��رس��خ ب��ع��د ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف .ول��ك�� ّن النظام
اللبناني ،بتناقضاته الداخلية وتوتراته الطائفية ـ المذهبية
والتي ازدادت بفعل الحالة المضطربة التي تعيشها المنطقة
لم ينجح في معالجة التناقضات ومواجهة تلك التوترات
لمصلحة صيانة وحدة لبنان والحفاظ على سلمه األهلي
وضمان تطوره الديمقراطي وبناء اقتصاده الوطني المنتج.
وه��ذا ما يلقي على القوى اللبنانية الحية مه ّمات جديدة،
وخصوصا ً بعد نشأة المقاومة وفرضها توازن قوى جديد
بعد انتصار  25أيار  2000وهزيمة عدوان تموز.

البعد القومي

أدى تراجع المشروع الوحدوي العربي ،على أكثر من
صعيدبفعلالتدخلالخارجيالمتجسدبالمخططاإلمبريالي
الصهيوني وم��ا نتج عنه م��ن ه��زائ��م عسكرية وإجهاض
للتجارب الوحدوية وما رافقه من عجز للقوى القومية التي
تسلمت السلطة عن الوفاء بوعودها وتحقيق اآلم��ال التي
أطلقتها ،إلى استباحة المنطقة العربية وتهديد وحدة معظم
أقطارها .وهذا ما أكد أنّ العروبة بما هي مشروع وحدوي
حضاري ديمقراطي تبقى الضامن الحقيقي لص ّد مخاطر
النزعات االنقسامية الطائفية والمذهبية واإلثنية والضامن
الفعلي لمصالح العرب الراهنة والمستقبلية من أجل حماية
وحدة األقطار الوطنية وتعزيز مكانتهم الدولية وتوسيع
سوقهم االقتصادية وتسريع تنمية قدراتهم الصناعية
والزراعية وضمان أمنهم الغذائي واالستراتيجي وتعديل
ميزان القوى تجاه أعدائهم ،وخصوصا ً العدو الصهيوني
بما يعزز فرص انتصارهم في هذا الصراع ليمتلكوا ناصية
مصيرهم ويتمكنوا من استخدام أدوات التجديد التي تؤمن
لهم سبل اللحاق باألمم المتقدمة.
إنّ ال��ع��روب��ة ال���ي���وم ف���ي ح��اج��ة إل���ى م��ض��ام��ي��ن مدنية
ديمقراطية حقيقية لتعزيز التوجهات الوحدوية وتصليب
مكوناتها ،والعمل الشعبي والرسمي في هذا االتجاه أمر
بالغ األهمية والحيوية ،فهناك حاجة ملحة إل��ى مشروع
نهضوي عربي للر ّد على معضالت االح��ت�لال والتخلف
واالستبداد والتجزئة التي تعاني منها األقطار العربية،
بحيث ينطلق العمل الوحدوي من الدائرة القطرية لتشكل
الوحدة الوطنية على قاعدة االندماج االجتماعي ،المدخل
الطبيعي ب��ات��ج��اه ال��ع��م��ل ال���وح���دوي ال��س��ل��ي��م .وتستدعي
مقتضيات التماسك في وجه الخطر الصهيوني قيام أفضل
ع�لاق��ات التنسيق وال��ت��ع��اون والتكامل بين أب��ن��اء الشعب
الواحد في لبنان وسورية ،وخصوصا ً أنه أسهم في دعم
صمود لبنان ونضال المقاومتين اللبنانية والفلسطينية
في مواجهة العدوان الصهيوني وفي إجبار الصهاينة على
االنسحاب من القسم األكبر من األراضي اللبنانية المحتلة
وكذلك في مساعدة اللبنانيين على ال��خ��روج من حربهم
األهلية وإع��ادة بناء مؤسساتهم .وإذا كانت هذه العالقات
قد م ّرت في أزمات عديدة بفعل أخطاء وخطايا ارتكبت من
الجانبين ،فإنّ المطلوب اليوم إقامة قاعدة صلبة للعالقات
ال��م��م��ي��زة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ق��اع��دة ال��ت��ك��ام��ل والتضامن
والتعاون ،وفق مبادئ اإلخاء القومي واالحترام المتبادل

والحرص على إسنادها إلى ركائز مؤسساتية سليمة تؤمن
مصالح البلدين العليا وتسهم في توفير ش��روط أفضل
للتنمية فيهما .وطرابلس باعتبارها منارة عربية معنية
أكثر من غيرها بتوفير ذل��ك ،ألنها ضمت إلى دول��ة لبنان
الكبير في عهد االنتداب بعد أن سلخت عن سورية ،وألنّ
مصلحتها تتطلب تقديم النموذج لما ينبغى أن تكون عليه
العالقات العربية .كما أنّ هذا التعاون من شأنه أن يوفر
القاعدة المادية الستعادة الحقوق العربية والقضاء على
اإلرهاب التكفيري الذي يهدّد لبنان والمنطقة.

خالصة

إنّ ال��ت��ش��اب��ك ب��ي��ن ال��ع��ام��ل المحلي وال��ب��ع��دي��ن الوطني
والقومي من شأنه أن يحقق التكامل للوطن واألم��ة على
ك��اف��ة األص��ع��دة السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
والثقافية والتربوية ،وإن كان هذا األمر ينعكس في شكل
أكثر وضوحا ً على الوضع االقتصادي .وتكاد طرابلس،
ومعها الشمال ،تشكل النموذج الحي لهذا التشابك وذلك
التكامل نظرا ً إلى ال��دور ال��ذي لعبته عبر تاريخها الطويل
كصلة وصل بين العالم والداخل العربي واإلسالمي والذي
انعكس في شكل إيجابي على دول الجوار اإلقليمي التي
يفترض استكمال التقارب والتكامل معها ألنها تتشارك
معنا في إشكاالت الماضي وآم��ال المستقبل .وه��ذا ما ت ّم
تمسك
التواطؤ عليه من قبل ك ّل األطراف التي كان يزعجها ّ
أبناء طرابلس بثوابتهم الوطنية والقومية وإصرارهم على
إقامة أفضل العالقات مع جوارهم اإلقليمي ،ذلك التواطؤ
ال���ذي ب��رز بأجلى ص���ورة م��ن خ�لال اإله��م��ال والتجاهل
والحرمان الذي عانت منه وما زالت عبر تاريخها الطويل.
وبهذه الخلفية كانت مشاريع طرابلس تتهاوى ،الواحد تلو
اآلخر ،بحيث يلغى بعضها ويجمد بعضها اآلخر ويهمل ما
تبقى منها بالتجاهل والتباطؤ واألمثلة أكثر من أن تحصى.
وه����ذا ي��دف��ع��ن��ا إل���ى ال��ت��س��اؤل ح���ول مصير س��ك��ة الحديد
وال��م��ص��ف��اة والمنطقة االق��ت��ص��ادي��ة ال��خ��اص��ة والمعرض
والمبنى الجامعي الموحد ومحطة التسفير وغيرها من
المشاريع الحيوية التي ال يعرف أحد متى تبصر النور في
شكل نهائي.
إنّ مهمة الهيئة الوطنية ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق طرابلس
وال��ش��م��ال ه��ي أن تتبنى بمساندة ق��وة الضغط الشعبية
المشاريع المهملة والمجمدة ،وفي مقدمتها تلك التي تحمل
بعدا ً قوميا ً ـ إقليمياً .ولنتذكر في هذا المجال مذكرة التفاهم
المصرية ـ السورية ـ اللبنانية التي وقعت في عهد الرئيس
رفيق الحريري والتي تضمنت اإلع�ل�ان عن خط أنابيب
الغاز من مصر إلى لبنان عبر البحر المتوسط ،لتمتد بعد
ذلك من طرابلس إلى سوريا وبالتالي تركيا فأوروبا والتي
قيل وقتها أنّ الفرصة متاحة أمام األردن لالنضمام إليها
وأنّ تنفيذ هذا المشروع الهام سيبدأ قريباً .وسرعان ما
سحب هذا المشروع من التداول أسوة بمشاريع طرابلس
األخ���رى ،أض��ف إل��ى ذل��ك م��ش��روع خ��ط أن��ب��وب النفط من
كركوك إلى طرابلس عبر األراضي السورية والذي يتطلب
تنسيقا ً لبنانيا ً ـ س��وري��ا ً ـ ع��راق��ي��اً ،أمكننا أن ن��درك أهمية
طرابلس في المشاريع الوطنية والقومية المستقبلية التي
ستؤسس لمستقبل المنطقة.
ّ
وما أذكره أنني في أحد اللقاءات مع الرئيس عمر كرامي،
وك��ان قد ع��اد لتوه من دمشق ،ق��ال لي إنّ الرئيس بشار
األس��د أك��د له أنّ سورية على استعداد لبناء مصفاة نفط
جديدة على الحدود – كبديل لمصفاتي بانياس وطرابلس
ال��ق��دي��م��ت��ي��ن ،وت��ص��در ال��ن��ق��ط إل���ى ال��ب��ل��دي��ن ودول حوض
المتوسط وب��ن��اء خ��ط جديد للغاز وإص�ل�اح سكة الحديد
والمساعدة في تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض ومرفأ
ط��راب��ل��س ف��ي تأكيد عملي على متانة ال��ع�لاق��ات المميزة
اللبنانية – السورية ،كقدوة للعالقات العربية المستقبلية،
وفي إطار خطة شاملة تتضمن إصالح سكة الحديد كخطوة
على طريق إعادة إحياء قطار الشرق السريع وإنشاء منطقة
سياحية حرة على الساحل اللبناني ـ السوري ،وهذه هي
مه ّمة الهيئة التي يفترض بها أن تحول تلك المشاريع إلى
حقيقة ،وخصوصا ً أنّ أبناء طرابلس يؤمنون بأنّ دمشق
وبغداد والقاهرة وغيرها من العواصم العربية تشكل القلب
والرئة لضمان بناء مستقبل أفضل.

