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اقت�صاد
حكي �سوري

�أ�صدقا�ؤنا الرو�س مرة �أخرى:
�أين �أنتم من �أ�سواقنا ومن اقت�صادنا؟
} د .سمير صارم
قبل نحو عامين نشرت مقالة تحمل ذات العنوان الذي
اخترته لهذه المادة ،وكتبت ما كتبت يومها بحرقة ،ألنّ
قصروا – كما
بعض من نعتبرهم وال نزال أصدقاء لناّ ،
أرى – في دعم بلدي سورية ،ولم يقدّموا ما يمكن أن
يقدّمونه لنا على الصعيد االقتصادي ،وقلت من خالل
تلك ال��م��ق��ال��ة ...صحيح أنّ ف��ي دع��م روس��ي��ا لسورية
اقتصاديا ً مصلحة سورية كذلك فيه مصلحة لروسيا،
وتساءلت يومها :لماذا لم نسمع عن مؤتمر اقتصادي
س���وري ـ روس���ي أو بمشاركة دول «ب��ري��ك��س» لدعم
االقتصاد السوري؟
اليوم ...وبعد عامين على ذلك الكالم ال أزال أنتظر أن
أسمع بدعم اقتصادي روسي يناسب األزمة ،ويساعد
في ص ّد الحرب االقتصادية التي يشنّها أعداء الشعب
السوري على هذا الشعب وحياته المعيشية واقتصاده
ال��ذي يقاوم منفرداً ،إال من الدعم اإلي��ران��ي  -والذي
يمكن أن يكون أكثر أيضا ً  -ك�� ّل الضغوط والحصار
والعقوبات!
بالطبع أكتب أو أك��� ّرر ال��ي��وم كتابة مثل ه��ذا الكالم
لروسيا ألنني أعتبرها دول��ة صديقة ،وف��ي الصداقة
معنى الوفاء الذي ال نطلبه من غيرها ،ويمكن اعتبار ما
أكتبه من قبيل عتاب األحبة!
فماذا قلت باألمس وماذا يمكن أن أقول اليوم؟
قلت وأك ّرر القول:
إنّ عالقاتنا بروسيا عالقة مصالح ومبادئ في آن
معاً ...بل وعالقة صداقة أيضاً ،ويحق لنا بين الحين
واآلخ����ر تقييم ه���ذه ال��ع�لاق��ة ب��م��ا حققته م��ن مصالح
للطرفين ،وبما خدمت به المبادئ ،وسأسمح لنفسي
ك��م��واط��ن س���وري أن أت��وق��ف عند بعض ج��وان��ب هذه
العالقة وأس���أل عما قدمته روس��ي��ا لبلدي ف��ي أزمته،
وأسألكم يا أصدقاءنا الروس:
ـ ماذا قدمتم لبلدي على الصعيد االقتصادي؟ وماذا
يمكن أن تقدّمونه لالنتصار على األزم��ة وتداعياتها
االق��ت��ص��ادي��ة والمعاشية؟ وإذا أردت���م أن أك���ون أكثر
تحديداً ،أس��أل :م��اذا قدّمتم على صعيد إع��ادة اإلعمار
مثالً؟
وأس��م��ح لنفسي بالتذكير ب���أنّ م��ا ق�� ّدم��ت��ه سورية
بمواقفها السياسية وإجهاض المخططات األميركية
ـ الصهيونية في المنطقة هيأ لروسيا أن تعود لتكون
دول��ة ذات حضور سياسي وعسكري عالمي ،وقطبا ً
فاعالً في عالم اليوم.
ل��ك��ن ...ولكي نستطيع االس��ت��م��رار ف��ي ه��ذا ال ب ّد
من دعم روسي أكثر إلفشال المؤامرة على سورية
ال��ت��ي تستهدف أي��ض��ا ً إض��ع��اف االق��ت��ص��اد السوري
ال��ذي ب��ات هدفا ً واضحا ً ألعدائها ،وخلق ش��رخ بين
المواطن والدولة لشعوره بأنها ال تلبّي احتياجاته!
لذلك مطلوب دعم روسي يتجاوز الفيتو في مجلس

األمن وأكثر من بيعنا السالح.
إنّ س��وري��ة ال��ت��ي ت��ع��ان��ي ن��ت��ائ��ج ح��ص��ار وعقوبات
اقتصادية وتخريب البنية التحتية وس��رق��ة المعامل
وإحراق المحاصيل وضرب خطوط الطاقة ومراكزها،
وت��ده��ور سعر ص��رف عملتها بحاجة أيضا ً إل��ى دعم
اقتصادي ،وروسيا قادرة على الفعل في هذا االتجاه،
ودون أن يؤثر ذلك على اقتصادها ومواطنها.
لقد سبق وزارت وفود حكومية عديدة روسيا ،وت ّم
توقيع اتفاقيات علّقنا عليها في وقتها بك ّل إيجابية،
واعتقدنا أننا صرنا أكثر اطمئنانا ً على اقتصادنا وعلى
أي انعكاس
القدرة الشرائية لدخولنا ،لكننا لم نلحظ ّ
إيجابي لهذه االتفاقيات على أسواقنا ب��وف��رة السلع
الرخيصة المنافسة ،وبمنتجات الطاقة لنتخلص من
أزماتها ،وبسعر صرف ليرتنا لتصمد أكثر في وجه
المتالعبين والمضاربين الذين يساهمون بأفعالهم
بتخريب اقتصاد الوطن!
وإذا رجعت إلى مثال إع��ادة اإلعمار أس��أل :لماذا لم
نسمع صوتا ً روسيا ً يتحدّث عن استعداد روسيا لدعم
سورية في إعادة اإلعمار؟
وإذا تخطيت ه��ذا المثال أس��أل :لماذا لم تكن هناك
دع���وات وتسهيالت خ��اص��ة ل��رج��ال أع��م��ال سوريين
لالستثمار ف��ي روس��ي��ا ،وت��زوي��د ال��س��وق السورية
بمنتجاتهم ،بدل االستثمار في دول لها مواقف مناهضة
للدولة السورية ولتطلعات الشعب السوري؟
ول��م��اذا ال نجد السلع ال��روس��ي��ة ف��ي أس��واق��ن��ا تباع
بأسعار منافسة؟ ولماذا ال يكون قمحنا وطحيننا من
روسيا الغنية بالحبوب؟ ول��م��اذا لم نسمع بمشاريع
روسية لدعم مشاريع الطاقة في سورية؟ بل لبناء مثل
هذه المشاريع وغيرها؟
ولماذا نستورد بعض احتياجاتنا من مشتقات الطاقة
من دول في أميركا الالتينية وليس من روسيا؟ ولماذا
ال يت ّم إيداع بعض المليارات من الدوالرات في المركزي
السوري لدعم سعر صرف الليرة السورية والح ّد من
التالعب بها والتأثير عليها؟
وأي���ن ال��وف��ود االقتصادية ال��روس��ي��ة التي أفترض
أنه كان يجب أن تتقاطر إلى سورية لبحث احتياجات
السوق السورية والدعم االقتصادي؟!
• وأين دول «بريكس» ...ولماذا لم تعقد مؤتمرا ً
خاصا ً بسورية لدعم اقتصادها وتمكينه من مواجهة
العقوبات وتلبية احتياجات الشعب السوري؟
ولماذا؟ ولماذا..؟!
أسئلة ع��دي��دة تضغط على ال��ذه��ن ،وتكبر عالمات
االستفهام دون أن أجد لها جوابا ً مقنعا ً كمواطن سوري
يعتز بالصداقة والعالقة مع روسيا!
يفسر غياب الدعم االقتصادي الالزم
لكن هل من أحد ّ
لسورية في ه��ذه المرحلة والمراحل المقبلة؟ وأختم
بالقول :روسيا بحاجة إلى انتصار سورية ...وسأنتظر
جوابا ً عمليا ً على ما كتبت وما قرأتم!

م�صرف لبنان :ال عالقة لنا
بـ«بدك بيت بـ40000$؟»
لفت مصرف لبنان إلى «ما يُسمى بـ«جمعية الشباب
اللبناني» تقوم بحملة دعائية تحت عنوان «ب��دك بيت
بـ40000$؟» في مختلف وسائل اإلعالن والنشر واالتصال
االجتماعي ،مدّعية حصولها على دع��م م��ن شخصيات
سياسية ومن مؤسسات مصرفية خاصة وعامة ،من بينها
مصرف لبنان».
وأضاف في بيان :لذلك ،درءا ً أليّ سوء تقدير من الجمهور
وتداركا ً أليّ استغالل له ،يحذر مصرف لبنان الجميع من أن
ال عالقة له ال من قريب وال من بعيد بما ير ّوج له ،وينبّه في
الوقت نفسه إلى التعويل على ك ّل ما ُينشر و ُيعلن حول هذا
الموضوع ،ويدعو إلى اعتماد أقصى درجات الحيطة في هذا
الشأن».

توضيح الجمعية

في المقابل ،أص��درت الجمعية بيان قالت فيه« :بعد
حملة التشويه والتحوير التي يتع ّرض لها مشروع بدك

بيت بـ 40,000$من بعض وسائل اإلعالم ،يه ّمنا التأكيد أنّ
الجمعية غير سياسية وال تبغى الربح وهدفها الوحيد االضاءة
على أزمة السكن التى يعاني منها شباب لبنان ومساعدتهم
على تملك شقق ف��ي ال��وط��ن بأسعار تتناسب وقدرتهم
الشرائية ،وبالتالي فهي وبعدما قامت بسلسلة زيارات الى
المعنيين في الدولة اللبنانية والمصارف والمستثمرين
بغية تأمين الدعم والتمويل لمشروعها ،كان العرض من
بعض المصارف أن تستفيد الجمعية من القرض المدعوم
من مصرف لبنان الذي تقوم المصارف اللبنانية بتمويله
وليس مصرف لبنان ،وكانت شروط المصارف والمستثمرين
أنّ علينا أوال ً تأمين مستندات الشباب الجدية حتى يُصار
الى االتفاق مع المصرف للتمويل ،وهذا ما يحصل اليوم بك ّل
شفافية ووضوح .ونحن لم نذكر في يوم من األيام أنّ مصرف
لبنان هو من سيم ّول ،وبالتالي نأسف لمحاولة بعض وسائل
اإلعالم االيقاع بين الجمعية وبين المصرف وتسويق أخبار
غير صحيحة وغير جدية بغية ضرب المشروع».

�إجماع على التغيير وانتخاب رئي�س ...وتلويح بانتفا�ضة في حال اال�ست�سهال

الهيئات و«العمالي» والمهن الحرة والمجتمع المدني قالوا كلمتهم وم�شوا:
«نداء  25حزيران» من �أجل «قرار ّ
�ضد االنتحار»
في لقاء حاشد في مركز بيروت
للمعارض الدولية  -بيال ،ض ّم
مختلف أطياف ومكونات المجتمع
المنتج باستثناء هيئة التنسيق
النقابية التي ق�� ّررت المقاطعة،
أط��ل��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ات االق��ت��ص��ادي��ة
اللبنانية واالتحاد العمالي العام
ونقابات المهن ال��ح��رة وهيئات
المجتمع المدني واألهلي وجمعية
«ب��ادر»« ،نداء  25حزيران :لقرار
ض�� ّد اإلن��ت��ح��ار» ف��ي وج��ه الشلل
االق��ت��ص��ادي ال��ن��ات��ج ع��ن الشلل
ال��س��ي��اس��ي ،رف��ض��ا ً ل��ـ«ال��رض��وخ
لألمر الواقع واالستسالم للتالشي
وال���م���وت ال���ب���ط���يء» ،وص��رخ��ة
موجعة من الواقع األليم ،ودعوة
صريحة للسياسيين إلى التغيير
وان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية
وتفعيل المؤسسات ،وخالصة
مفيدة« :لم نعد نحتمل ،أنقذونا
وأنقذوا لبنان» .وبعد الخالصة،
إنذار مباشر للقوى السياسية «ال
تستسهلوا هذه الحال االعتراضية
التي ترونها ،ألنها كرة ثلج ستكبر،
بدايتها ن��داء وق��د تكون نهايتها
انتفاضة»...
وتحدث في هذه المناسبة على
ال��ت��وال��ي :النائب روب��ي��ر فاضل،
رئيس جمعية تراخيص االمتياز
ش��ارل عربيد (ت�لا نص ال��ن��داء)،
رئيس الهيئات االقتصادية الوزير
السابق ع��دن��ان ال��ق��ص��ار ،رئيس
ات��ح��اد ال��غ��رف اللبنانية محمد
شقير ،رئيس االتحاد العمالي العام
غسان غصن ،نقيب المحامين في
بيروت جورج جريج ،رئيس غرفة
ص��ي��دا وال��ج��ن��وب محمد صالح،
نقيب األطباء في بيروت أنطوان
البستاني ،السيدة حياة إرسالن،
رئيس جمعية المصارف الدكتور
فرانسوا باسيل ،نقيب المهندسين
ف��ي ب��ي��روت خالد ش��ه��اب ،رئيس
جمعية الصناعيين فادي الجميّل،
رئيس جمعية تجار بيروت نقوال
ش��م��اس ،نقيب الصيادلة ربيع
حسونة ورئيس اتحاد المؤسسات
السياحية بيار األشقر.

فاضل

وقال النائب فاضل في كلمته:
«للمرة األول��ى ف��ي ت��اري��خ لبنان
ال��ح��دي��ث ،ي��ج��ت��م��ع ك��� ّل ش��رك��اء
المجتمع المنتج ،برغم تن ّوعنا
السياسي والقطاعي وحتى المادي
والطائفي ،لنطلق صرخة في وجه
الطبقة السياسية وهي« :أوقفوا
االنتحار الجماعي!»
إنّ خ�لاف��ات��ن��ا وارت��ب��اط��ات��ن��ا
وأنانياتنا أوصلت البلد إلى حال
ان��ت��ح��ار ج��م��اع��ي .عندما تمتنع
حكومات عن إصالح قطاع الكهرباء
ال���ذي ك��لّ��ف ال��م��واط��ن واألج��ي��ال
الجديدة أكثر من  20مليار دوالر
من دون محاسبة ،وعندما يقدر
م��س��ؤول ف��ي ق��ط��اع االت��ص��االت
أن ي ّ
��ؤخ��ر على م��دى عقد ،تط ّور
االن��ت��رن��ت وي��ض��رب بالتالي أه�� ّم
قطاع في االقتصاد المعاصر من
دون إمكان تغييره .وعندما تتردّد
ال��دول��ة ع��ن اعتماد  100مليون
دوالر لمساعدة وتعليم وتأهيل
 300ألف لبناني يعيشون بأق ّل من
دوالرين في اليوم الواحد ،من دون
أن توقف الهدر بالمليارات ،وعندما
ال يش ّرع النائب وال يراقب الحكومة
ويختصر دوره ف��ي ال��واج��ب��ات
والخدمات التي جزء منها مخالفة
ال��ق��ان��ون ،م��ن دون أن ي��دري أنه
ت��ح�� ّول م��ن م��ش�� ّرع إل���ى م��خ�� ِّرب،
وعندما تعِ د الدولة وتتراجع مرات
ع��دة ،بزيادة الرتب والرواتب وال
ت��ت��ردّد ف��ي اف��ت��ع��ال مشكلة بين
الموظفين وأصحاب العمل لتغطية
جريمة ارتكبتها وه��ي التوظيف
العشوائي ،وعندما تتأخر الدولة
ف��ي تنفيذ مشاريع حيوية مثل
تنظيف الليطاني ال��ذي نأكل من
ُمنتجاته ،أو منع تل ّوث الهواء من
معامل الكهرباء المهترئة...
لن يبقى لبنان إذا لم نغيّر ثوابت
من أدائنا السياسي والمالي .فلبنان
ال يعيش إذا لم تضاعف الدولة
والمجتمع المنتج الجهود لتأمين
ح ّد أدنى من التضافر االجتماعي،
وعالجوا ظاهرة الفقر المدقع .هذا
واجب إنساني وأخالقي ...هذا س ّر
وجودنا.
ال نريد تغيير القيادات وال أن
ننتقل من حزب إلى آخر ،بل نريد
أن نحاسب فعالً قياداتنا ونطالبها
بتغيير أدائها وأولوياتها.
وأخيراً ،لبنان ال يعيش إذا لم
نع أننا منذ عقود نصرف رصيد
ِ
أج��دادن��ا واآلن أصبحنا نعيش
على حساب ديون أوالدن��ا .صرنا
كالشخص الذي بعدما هَ دَر ميراث
أه��ل��ه ،أص��ب��ح ي��أك��ل م��ن صحن
أوالده.

القصار

أما القصار فقال في كلمته« :مرة
جديدة نرى أنفسنا مضط ّرين إلى
رف��ع الصوت وإع�لاء الكلمة ،من
أجل التحذير من الوضع السلبي
الذي يم ّر به االقتصاد اللبناني منذ
عدّة سنوات ،من دون أن نجد إلى
اآلن أية آذان صاغية ،خصوصا ً
ف��ي ظ�� ّل ال��ظ��روف ال��ت��ي ي��م�� ّر بها
وطننا ،واألوض���اع الملتهبة في
البلدان المحيطة بنا وغيرها في
الوطن العربي.

األولى ،والقتصار األداء الحكومي
على ما دون الح ّد األدن��ى السليم
ّ
وللكف عن التعاطي مع
والمقبول،
عجز القوى السياسية اللبنانية
كأنه لعنة ال ُت��ر ّد أو ق�� َد ٌر مشؤوم
ومحتوم.
ملحة
وت��اب��ع :ث�� ّم��ة ض����رورة
ّ
ل��م��ع��ال��ج��ة ع���دد م���ن ال��م��ل�� َّف��ات،
ّ
كملف
وال��ح��س��اس��ة،
ال��ح��ي��وي��ة
َّ
ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي للضمان
��ؤس��س��ة كهرباء
االج��ت��م��اع��ي ،وم ّ
ل��ب��ن��ان ،واالت���ص���االت وال��ط��اق��ة
والنفط ،وانضمام لبنان الى منظمة
التجارة الدولية ،وإحياء المجلس
اإلقتصادي واإلجتماعي ...وهي
مل َّفات مزمنة ،عالقة منذ زمن
بعيد ،وال يمكن ب ّتها م��ا دام��ت
السلطات التنفيذية والتشريعية
مشلول ًة أو متع ّثرة األداء.

شهاب

إنّ ال��ص��رخ��ة ال��ت��ي نطلقها
اليوم تتخذ بعدا ً وطن ّيا ً جامعاً،
خ��ص��وص��ا ً ف���ي ظ��� ّل ال��م��ش��ارك��ة
ال��ف��اع��ل��ة ل���ك��� ّل م���ن ال��ه��ي��ئ��ات
االقتصاديّة ،واالت��ح��اد الع ّمالي
العام ،اتحاد نقابات المهن الحرة،
وممثلي المجتمع المدني .وهذا
ّ
إنْ ّ
يدل على
دل على شيء فإ ّنما
موحدين في
أنّ جميع اللبنانيين
ّ
وجه األخطار التي تتهدّد وطنهم،
وفي مقدّمها مواجهة خطر التدهور
االق��ت��ص��ادي وت���راج���ع ال��ن��ش��اط
ال��ت��ج��اري وال��س��ي��اح��ي ،وارت��ف��اع
معدل البطالة ،في ظ�� ّل استمرار
ارتفاع معدل الدين العام.
أض��اف :ال يمكن السكوت عما
آلت إليه األوضاع  ،حيث الشغور
الرئاسي المستم ّر منذ أكثر من
سنة ،وكافة المؤسسات السياسية
معطلة أو شبه معطلة .وأمام هذا
الواقع غير السليم وغير المقبول،
ندعو ال��ق��وى السياسيّة إل��ى أن
تتح ّمل مسؤولياتها الوطنيّة ،ألنّ
بقاء األمور على ما هي عليه اليوم،
سوف يولد ،ال سمح الله ،انفجارا ً
اجتماعيا ً في الشارع الذي يغلي
في األساس.

شقير

وألقى شقير كلمة قال فيها :نحن
لسنا في ظروف طبيعية ،انما في
مرحلة يمكن وصفها بالمصيرية
على لبنان والمنطقة بر ّمتها.
لذلك تداعت قوى اإلنتاج لتلتقي
في أصعب وأخطر الظروف على
اإلط�ل�اق ،ألنّ ك�� ّل م��ا يحصل هو
انتحار بفعل إرادي .وإال لماذا هذا
السكوت عن ك ّل ما يجري؟
ي��ا أه��ل السياسة ،ان��اش��دك��م،
ان��اش��د ض��م��ائ��رك��م ،وطنيتكم،
نخوتكم وكرامتكم وأخالقكم ،ال
تتأخروا أسرعوا وانتخبوا رئيسا ً
للجمهورية ،احموا البلد ،حافظوا
عليه وعلى شعبه ،ابنائه ،أطفاله،
ش��اب��ات��ه ،ش��ب��اب��ه ،وع��ل��ى هوائه
وترابه وخضاره ومياهه – وعلى
أرزه رمز كبريائه وعنفوانه».

غصن

من جهته قال غصن :نلتقي في
هذا اإلط��ار الجامع لقوى اإلنتاج
م��ن مختلف ق��ط��اع��ات��ه��ا ،لنطلق
النداء ال بل الصرخة إزاء المخاطر
الداهمة التي ت��ه��دّد ال��وط��ن بك ّل
مرتكزاته السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،وتضعه على حافة
الهاوية واالنهيار إنْ لم نسارع إلى
تداركها بكلمة سواء وح��وار ب ّناء
يجمع مكو ّنات الوطن السياسية
واالق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
لمعالجة نقاط التباين واالختالف
لكي ال ت���ؤدّي إل��ى خ�لاف فعداء
ترتفع بعده المتاريس فتغرق

السفينة ومَن عليها.
أضاف :ما كان لهذا الوضع أن
ي��درك هذا الح ّد الخطير لو كانت
ممارستنا لنظامنا السياسي
 ال��ج��م��ه��وري وال��دي��م��ق��راط��يمستقيمة ،ول��و ك�� ّن��ا نحتكم إلى
الدستور ونطبّق القوانين بعيدا ً
ع��ن المحاصصة والمخاصصة
واألنانية والكيدية دون أن نغفل
االعتبارات الطائفية والمذهبية
المتز ّمتة والسياسات االقتصادية
المته ّورة وغياب اإلدارة الرشيدة.
وق��ال :إنّ نداءنا اليوم يتطلّب
وق��ف��ة شعبية  -وطنية جامعة
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��اس��ت��ع��ادة ال��ح��ي��اة
السياسية بدءا ً من انتخاب رئيس
للجمهورية رم��ز ال��ب�لاد وضمان
وح��دت��ه��ا وم���ع���اودة اجتماعات
ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي للتشريع
وإص��دار القوانين ووق��ف تعطيل
عمل الحكومة ورفع الصوت عاليا ً
لدعم القطاعات اإلنتاجية لخلق
فرص عمل وبناء الثروة الوطنية
وتحقيق العدالة الضريبية التي
ه��ي ال��م��دخ��ل األس����اس للعدالة
االجتماعية.

جريج

وق��ال ج��ري��ج :ف��ي آخ��ر دراس��ة
لألمم المتحدة أنّ سكان لبنان
الم��س��وا ال��س��ت��ة م�لاي��ي��ن نسمة
أكثر من نصفهم من المحتاجين.
وال��دول��ة ق��اص��رة ف��ي قيام نظام
حوكمة ي��ق��وم على ديمقراطية
صحيحة وصحيّة ،وتداول سلطة،
وت���ع���دّدي���ة ،وض��م��ان ال��ح��ري��ات
وح���ق���وق اإلن���س���ان وال��ت��ع��اون
ال��ب��ش��ري .ق��اص��رة ف��ي إن��ه��اض
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ،وجعله بيئة
صديقة للدولة ،يأمنها ويأتمنها
ويؤمن بها ،دولة راعية وحاضنة،
وعندها يكون االس��ت��ق��رار ،ويع ّم
االزدهار.

صالح

أم���ا ص��ال��ح ف��ق��ال م��ن جهته:
نرى في هذه المبادرة الوطنية،
صرخة وطنية صادقة تعبّر عن
اإلحساس الحقيقي لك ّل اللبنانيين
حول الخطر الذي بات يهدّد لبنان
ومصيره ومستقبل أبنائه ،ويقضي
على ك ّل مق ّومات الحياة فيه من
خ�لال التده ّور االقتصادي الذي
بدأ يصيب ك ّل القطاعات المنتجة
ف��ي ل��ب��ن��ان م��ن دون اس��ت��ث��ن��اء.
وذل��ك ج�� ّراء اإلم��ع��ان في سياسة
التعطيل للمؤسسات الدستورية
وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ،واالس���ت���م���رار
بحالة ال��ف��راغ ف��ي موقع رئاسة
الجمهورية.
إنّ المسؤولية تقع على عاتق
الجميع ،وع��ل��ى الجميع العمل
م��ن أج��ل إن��ق��اذ لبنان وإنسانه

«نداء  25حزيران»

في منطق ٍة تقف على حاف ِة المصائر التاريخية بين
احتماالت التف ُّكك والفوضى وتختبر شعوبها الحيا َة
ّ
الخط الفاصل
والموتَ في وقتٍ واحد يصمد لبنان على
بين زمَنين واحد لألمل وآخر لخيبة األمل .فاالستقرار
النسبي وعدم الخروج عن المبادئ الوطنية التأسيسية
ووثيقة الوفاق الوطني يحييان األمل بالحفاظ على
الكيان والصيغة والنظام وسط عواصف الجوار فيما
الشلل وتدمير المؤسسات الدستورية وإعاقة اإلنتاج
وممارسة ترف الرقص السياسي فوق البركان عوامل
تضاعف الخشية والخيبة من القضاء على المستقبل.
ألنّ على السياسة أن تكون معني ًة بالحفاظ على
الوجود في الحاضر من أجل ضمان التط ّور واالستمرار
في المستقبل ،وألنّ االقتصاد ليس إالّ جوهر السياسة
وعلى السياسة أن تكون في خدمة االقتصاد ومصالح
المواطنين في عيشهم وكرامتهم ،وألن ال قيمة لسياس ٍة
تقتصر على لعبة الصراع على السلطة وال تدور حول
اإلنتاج وقوى اإلنتاج ،وألن ال سلطة تقوم بمعزل عن
الناس وباالنفصال عن همومهم واهتماماتهم أو على
أنقاض الدولة والنظام العام ،وألنّ الدولة استحالت
شبحا ً
ِّ
معطالَ
َّ
ومعطالً ق��راره��ا م���و َّزع بين الداخل
والخارج ومؤسساتها معلّقة على العجز الداخلي
وانتظار المعجزة الخارجية ،وألنّ الدولة هي اإلطار
الضامن للمجتمع الح ّر والمزدهِ ر والمتعدِّد وهي إطار
العيش سو ّياً ،وألنّ المناعة الوحيدة أمام التح ّوالت
هي إرادة العيش تحت سقف الدولة الواحدة ،وألنّ
العجز السياسي ي��ؤدّي إل��ى زي��ادة العجز المالي
والعجز عن مكافحة البطالة والهجرة والعجز عن

واقتصاده وإنتاجه وأوال ً وأخيرا ً
إنقاذ الجمهورية.

البستاني

وك��ان��ت كلمة للبستاني جاء
ف��ي��ه��ا« :أي��ه��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ،م��اذا
ده����اك����م؟ ه���ل أن���ت���م م��ص��اب��ون
باضطراب في ال��ذاك��رة بين يوم
ان��ت��خ��اب��ات ممثليكم ف��ي ال��ن��دوة
البرلمانية فيش ّل مقدرتكم على
اس��ت��ذك��ار م��ا ح��� ّل ب��ك��م حياتيا ً
واجتماعيا ً وسياسيا ً وأمنيا ً طوال
السنوات العجاف التي تفصل بين
انتخابين؟ ماذا دهاكم؟ تطالبون
ب��ال��ش��يء ون��ق��ي��ض��ه ،ب��اإلص�لاح
ال��م��ن��ش��ود م��ع ذات األش��خ��اص
المشكو منهم ،باختيار من أهملكم،
ت��ب��غ��ون ال���دول���ة ب��م��ؤس��س��ات��ه��ا
وق��درات��ه��ا وق��وان��ي��ن��ه��ا م��ن خ�لال
أحاديث ومقاالت وخطب ر ّنانة،
وف��ي الواقع يعمل معظمكم على
قدم وس��اق للدويلة ومكتسباتها
وامتيازاتها وحرمتها؟ ماذا دهاكم؟
هل أنتم مصابون باضطراب في
السلوك؟ أفرادا ً تعطون ما يدهش
ال��ع��ال��م ف��ي أدائ��ك��م االق��ت��ص��ادي
والصناعي والسياسي والثقافي
والعلمي ،وف��ي عملكم الجماعي
ّ
تتبخر مقدراتكم وتتح ّول ريادتكم
ال��ى تبعيّة وعقولكم النيّرة الى
شبه تخلف وقوتكم األحادية الى
ضعف جماعي ومقدرتكم الخالّقة
الى ضياع في التناحر والتجاذب
وتنامي األحقاد ،فتعطون للعالم
عنكم صورة تثير التعجب السلبي
بدل اإلعجاب.

أرسالن

وت��ح��دث��ت أرس��ل�ان ب��دوره��ا،
فقالت :باستطاعتنا القول اليوم...
أصبح للمصلحة الوطنية طريق
نسلكه معا ً بالتنسيق والتشاور
والتكامل .تجاوبنا م��ع مبادرة
حيوية إنقاذية من نائب رفضنا
التمديد له لنقول إنّ تجاوبنا مع
ك��ل خطوة إيجابية ه��و مطلق ال
ح���دود ل��ه س��وى ه��ذه المصلحة
وإمالءاتها .ونحن كمجتمع مدني
ندعو النواب إلى مباشرة اإلنقاذ،
ب��ان��ت��خ��اب رئ���ي���س للجمهرية
واستتباع االنتخاب بإقرار قانون
انتخابات عصري ع��ادل يعتمد
النسبية.

باسيل

وق���ال ب��اس��ي��ل م��ن ج��ه��ت��ه :إذ
نتداعى ونتالقى ،فألننا ح ّقا ً أم
الصبي .أج��ل ،نحن أ ّم الصبي،
ّ
وواج��ب��ن��ا ب���ل ح�� ّق��ن��ا أن ُنعلي
الصوت ،وأن نطلق صرخ ًة مد ّوية،
لرفض استمرار التسيّب الحاصل
ف��ي ال���ب�ل�اد ،وال���رض���وخ ل��ل��ف��راغ
ال��م��ف��روض ع��ل��ى س���دّة ال��رئ��اس��ة

المؤجل في النمو
البقاء في العصر ،وكي ال يفوتنا
َّ
واإلعمار والقروض والقرارات ،وكي ال يصبح لبنان
مق ّرا ً للنازحين ومست َق ّرا ً لالجئين ومنطلقا ً لتصدير
الكفاءات وعموم اللبنانيين ،لهذا ك ُّله فإنّ قوى االنتاج
عماال ً وأص��ح��اب عمل ونقابات مهن ح�� ّرة وهيئات
المجتمع المدني التقت للتحذير من تح ّول الفراغ
الموقت إلى مأزق دائم يقضي على ك ِّل أمل بالنهوض
االقتصادي واالجتماعي والوطني.
صنع حقيق ٍة جامعة
إنّ اللبنانيين مضط ّرون إلى
ِ
يصيغونها بإرادتهم السياسية والوطنية وال تتحقق
هذه اإلرادة إالّ في إطار الدولة وعن طريقها وال تقوم
الدولة وال يستم ّر الوطن إالّ بالدستور والمؤسسات
وأ ّول��ه��ا رئاسة الجمهورية رم��ز ال��وح��دة والسيادة
والكرامة .إنّ المجتمع المنتج يدعو إلى االنتقال من
الصراع حول الدولة والسلطة إلى التنافس في إطار
الوطن والدولة وإلى تثبيت العيش المشترك وإلى
تدعيم المصالحة بالمصلحة االقتصادية والحياتية.
لذلك فإنّ هذه القوى مجتمع ًة ترفض الرضوخ لألمر
الواقع واالستسالم للتالشي والموت البطيء ،وألنها
المؤتمنة على لقمة العيش وعلى مفاصل االقتصاد
والنم ّو فهي تعاهد الجميع على مقاومة سلوك النحر
واالنتحار واالنتظار وتدعو اللبنانيين إلى مؤازرتها
في الضغط إلع��ادة إحياء المؤسسات وفي ُمق َّدمِها
رئاسة الجمهورية ،وبالتالي دورة الحياة الطبيعية.
التراجع القاتل ،فلنكمِل مسيرة
إن المراوَحة تعني
ُ
الحياة ث ّم نبدأ التحسين والتطوير والتقدّم .فلنكتب
تاريخنا كي ال يكتبَنا التاريخ.

وتحدث شهاب فقال :يتناقض
الواقع مع قدرة االقتصاد اللبناني
الذي يملك طاقات بشرية ومالية
ع��ال��ي��ة ت��خ�� ّول��ه ال��ق��ي��ام بنهضة
اقتصادية كبيرة ،ينتج عنها تفعيل
القطاعات االقتصادية بمختلف
اتجاهاتها ،وخصوصا ً قطاعات
االن��ت��اج .إنّ ال��خ��ط��وة الحكيمة
تبدأ من الحوار القائم بين القوى
السياسية اللبنانية ،والذي يؤكد
القوة الحقيقية للبنان في تعاضد
أبنائه ووحدة الخطاب السياسي.
وف��ي سياق ال��ح��رص ال��ت��ام على
الوحدة الوطنية والعيش المشترك
والحفاظ على حدود الوطن وأمن
المجتمع السياسي واالقتصادي،
ومن موقعنا المسؤول وما أتينا
على ذكره ،ندعو إلى المبادرة في
تشكيل لجان ط��وارئ للعمل على
كل المستويات ،وفي ك ّل المجاالت
واالخ��ت��ص��اص��ات ،ت��ك��ون نواتها
من أعضاء نقابات المهن الحرة
والغرف االقتصادية والتجارية
والجمعيات األهلية المتخصصة
في المجتمع المدني للبدء بالعمل
على وضع دراسات واقتراحات لك ّل
المعضالت ،تنبثق عنها توصيات
عامة ،ولجان متابعة تعمل على
فتح ك�� ّل األف��ق التي تساعد على
الخروج من هذه األزمات.

الجم ّيل

وألقى الجميّل كلمة جاء فيها:
ج�� ّل م��ا نريد م��ن السياسيين ان
يكونوا على مثال القطاع الخاص
اللبناني وال��ق��وى المنتجة في
لبنان ،تعمل بصدق ،تنتج ،تبدع،
تتنافس في ما بينها على األفضل
لمستقبل البلد وأهله.
نحن ال نتعاطى السياسة ولكن
ن��ذ ّك��ر الجميع أن��ه عندما توافق
اللبنانيون ع��ل��ى ح�� ّد أدن���ى في
الدوحة حقق االقتصاد اللبناني
نسب نم ّو تعدّت الـ 9في المئة،
بينما كان العالم يعاني من اصعب
ّأزمة اقتصادية على االطالق.

شماس

ثم تحدث شماس وقال :منذ 75
عاما ً سنة  1940أطلق الجنرال
شارل ديغول ندا ًء شهيرا ً من لندن
«نداء  18حزيران» الذي أدّى في
نهاية المطاف إلى تحرير فرنسا
من الشرور التي كانت تهدّدها .أما
نحن في لبنان فالمجتمع المنتج
يطلق «ن��داء  25ح��زي��ران» الذي
سيؤدّي في ما سيؤدّي إلى إنقاذ
لبنان وقيامة اقتصاده .وأق��ول
للطبقة السياسية ال تستسهلوا
ه���ذه ال��ح��ال االع��ت��راض��ي��ة التي
ترونها اليوم ،ألنها كرة ثلج ستكبر
بدايتها ن��داء ،وقد تكون نهايتها
انتفاضة ...والله أعلم.

حسونة

وق��ال حسونة :نلتقي لنصرخ
متحدين وبصوت واحد لنقول كفى.
كفى استهتارا ً بمصالحنا ومصالح
الشعب ومستقبله ،وبلقمة عيش
ال��ن��اس ،كفى استسالما ً للواقع
ال��م��ري��ر .نحن ف��ي ات��ح��اد المهن
الحرة معتصمون باألمل وبوطنية
لبنانية صافية وبكفاءات خالقة
ون��ادرة وبقيم شعبنا الذي يأبى
المهانة واالن��ك��س��ار ،سنبقى في
طليعة المدافعين عن بناء وعمل
مؤسساتنا ال��دس��ت��وري��ة ،ونحن
شركاء حقيقيون في هذا النضال
لكي نحمي سوية ه��ذا المجتمع
ليكون مجتمعا ً منتجا ً لحاضرنا
وزادا ً لغدنا.

األشقر

أم���ا األش���ق���ر ف���ق���ال :ال��س��ك��وت
أصبح أكثر من تواطؤ بل جزء من
مؤامرة إلسقاط الوطن الرسالة،
ال��م��ط��ل��وب ت��ض��اف��ر وت��ك��ات��ف ك�� ّل
ال��ف��ئ��ات السياسية وال��ك��ف عن
التعالي واإلمالءات لحماية الوطن
وم��ؤس��س��ات��ه ،ل���ن ن��س��ك��ت بعد
اليوم ول��ن نتخاذل ول��ن نتواطأ
ع��ل��ى ان��ه��ي��ار ال��ق��ط��اع السياحي
ومؤسساته والوطن ومؤسساته.

توقيع إلكتروني

أخ���ي���را ً ُو ّج���ه���ت دع�����وة إل��ى
اللبنانيين للتوقيع على «نداء 25
حزيران» عبر الموقع اإللكتروني
June25.org

