درا�سات� /آراء

السنة السابعة  /السبت  12 /كانون األول  / 2015العــدد 1956
Seventh year / Saturday / 12 December 2015 / Issue No. 1956

ال ن�ستعيد الزمن بل ن�صنع التاريخ ونعجنه من تراب الأمة*
وليد زيتوني
يوم التأسيس ،يو ٌم انتفض فيه التاريخ على الزمن.
سجان العقل.
يو ٌم تفلّت فيه الفكر وتم ّرد على ّ
كان الحزب بيرقاً ،وكانت النهضة خضرا ً جديدا ً يصارع
الت ّنين.
نحن في الحزب السوري القومي االجتماعي ،ال نستعيد
الزمن ،إنما نصنع التاريخ ،نعجنه من تراب األمة ،ودماء
الشهداء المؤمنين بر ّد الوديعة.
من صدد الى صفد ،ومن كسب الى النقب ،ومن األنبار الى
عكار ،المعركة واحدة ،والعدو واحد ،والجريمة واحدة على
األمة وأبنائها.
امتص دمانا ،وحفر عميقا ً في
إنه زمن الت ّنين الجديد الذي
ّ
قيمنا ومثلنا العليا.
وبنفس الوقت زم��ن البطولة المؤمنة المؤيدة بصحة
العقيدة الساعية لقتل هذا التنين.
كيف ق��رأ س��ع��اده ه��ذا ال��واق��ع؟ وم��ا ه��ي الحلول التي
وضعها؟
دشنت الحرب العالمية األول��ى مرحلة ضياع الهوية
القومية في منطقتنا ،باتفاقية احتفالية ،أسمتها سايكس
 بيكو .اتفاقية وضعتنا على خط االشتباك االستراتيجيالمحدّد بجغرافيا الطوائف والملل والنحل.
غير انّ النتائج التي رسمتها االتفاقية ،لم تكن وليدة
ساعتها عام  ،1916وانما كان التحضير لها على قدم وساق
من مديات بعيدة زمنياً .ففي لحظة بروز الدولة القومية في
القرن التاسع عشر لم نكن جاهزين ماديا ً ومعنويا ً لتلقف
فكرة التح ّول العالمي الحاصل على المستوى السياسي.
وبالتالي لم نتل ّمس بعد ،معنى ومضمون الهوية القومية
لألسباب التالية:
أوال :وجودنا تحت سيطرة االمبراطورية العثمانية التي
كانت تعاني سكرات الموت نتيجة ألوضاعها االقتصادية
المتردّية ،وخسارتها العسكرية أمام القوى االستعمارية
آن��ذاك وخاصة تدمير أسطولها البحري في نافرين عام
 ،1826ومن ثم عدم استقرار أوضاعها الداخلية اثر انقالب
الثالثي القومي الطوراني على الخالفة العثمانية المتلبّسة
اللبوس االيديولوجي الديني.
ثانياً :تدخل الدول الكبرى في المناطق التي تسيطر عليها
الخالفة العثمانية تحت عناوين رعاية األقليات الطائفية،
ومن خاللها ،ر ّكزت على المستشرقين والداللين واإلرساليات
لضرب البنى الجيو ثقافية الموجودة ،التي كانت تحتفظ
لتاريخه بخصوصياتها القومية.
ثالثاً :كانت المنطقة تعيش حالة اقتصادية مزرية
كمحصلة للجشع االمبراطوري العثماني من جهة ،وكنتيجة
للهجمة البدوية الصحراوية التي قامت بها قبائل العنزي
القادمة من الجزيرة العربية من جهة أخ��رى ،حيث فاقت
بهمجيتها واتساعها ما فعله هوالكو .لقد د ّمرت هذه الهجمة
سبعة آالف قرية وبلدة من حلب شماال ً الى صفد وحيفا ويافا
جنوباً ،فحرقت جميع المحاصيل الزراعية وقطعت األشجار
ون ّكلت بالسكان قتالً وتهجيرا ً تحت الرعاية العثمانية،
وأنظار القناصل األوروبيين.
رابعاً :تردّي الوضع العلمي والثقافي ودخول المنطقة
في مرحلة االنحطاط بسبب الممارسات القمعية العثمانية
وهجرة الكوادر العلمية ،وتغلغل ثقافات غربية متعارضة
مع القيم السائدة ،لم تستساغ ،حينها ،من قبل النخب
المتل ّقية.
خامساً :تح ّول عصبة األمم الى منظمة ضامنة لحقوق
ال��دول الكبرى المنتصرة في الحرب ،على حساب ال��دول
والشعوب التي كانت تحت مظلة ال��دول المهزومة ،حيث
انتقلت هذه الشعوب من استعمار الى استعمار آخر دون ان
يكون لها ايّ دور في تقرير مصيرها.

تمدّد المشاريع الجيوبوليتكية

ت��ح��ت م��ظ��ل��ة ه���ذا ال���واق���ع ،وغ��ي��اب األط���ر السياسية
والثقافية واالقتصادية المحلية الناظمة ،تمدّدت المشاريع
الجيوبولتيكة االقليمية والدولية لتأمين مصالحها ،اشتبكت
وتشابكت على أرضنا وعلى حساب مصالحنا .فدخلنا في
دوامة اشتباك دائم ما زال مستمرا ً حتى يومنا هذا،من خالل
دوائر ثالث.
دائ��رة ذاتية :تختلط فيها قواعد الصراع ما بين ،وفي،
الهوية القومية ،والهوية الدينية ،والهوية المذهبية ،والهوية
االتنية ،والهوية االجتماعية (مدنية وعشائرية) واألنظمة
السياسية واالقتصادية ،والتشكيالت الكيانية التي أفرزتها
«سايكس ـ بيكو».
دائرة إقليمية :تتنازع فيها مشاريع الدول اإلقليمية التي
ب��ل� ّورت هويتها القومية وعملت على أساسها مثل تركيا
وايران ،وتلك التي لم تتبلور هويتها وتسعى الى دور قيادي
إقليمي «إسرائيل» ،ومصر وادي النيل ،والسعودية ممثلة
للجزيرة العربية.
دائرة دولية :وقد تد ّرج فيها االشتباك تاريخياً ،من صراع
بين االمبراطوريات القديمة ،ثم بعد الحرب األولى بين الدول
االستعمارية الحليفة الذي أنتج سايكس ـ بيكو ،مرورا ً بالحرب
الباردة بين الواليات المتحدة األميركية واالتحاد السوفياتي
السابق ،وصوال ً الى اليوم بين الجيوبولتيك األميركي المدعوم
من أوروبا والحلف األطلسي والجيوبولتيكي الروسي المتجدّد
المدعوم من الصين ودول «بركس».
في الواقع ،ال يمكن الفصل بشكل كامل بين الدوائر الثالث
إال ألسباب منهجية بغية توضيح ما يمكن تسميته بهوامش
حرية الحركة المرسومة بدقة من قبل الدائرة الكبرى .حيث
برزت إشكالية تقدّم نفسها على الشكل التالي :هل االستعمار
هو من أوجد المتناقضات التي تشتملها الدائرة االولى؟ أم انّ
هذه التناقضات البنيوية هي التي استجلبت االستعمار الى
بقعة صراعاتها؟ بمعنى آخر «ما الذي جلب على امتي هذا
الويل؟» كما سأل انطون سعاده ،وأردف��ه بسؤال آخر «من
نحن؟»
هنا تتبادر الى الذهن ،التسميات التي أطلقت على هذه
المنطقة .من الشرق األدن��ى ال��ى الشرق األوس��ط الجديد
والشرق األوسط الكبير أو الموسع التي انْ د ّلت على شيء
فإنها ّ
تدل على مضمون المشروع الجيوبولتيكي واستهدافاته.
هي تسميات جغرافية متعالية تؤكد على مركزية الغرب
وتبعيتنا .وبالتالي ترسم حدودنا استنادا ً إلى خطوط أمنها
القومي بالجيوش الجرارة واألساطيل المنتشرة في البحار
المحيطة ،والهيمنة السياسية والسيطرة االقتصادية على
ب ّرنا.
وعليه ...واستنادا إلى حقائق التاريخ والجغرافية والفكر
العلمي الجديث سنستعيد تعبير «سورية الطبيعية» كاسم
لهذه المنطقة ،باعتبار هذا االسم هو األكثر التصاقا ً بحضارة
المنطقة وثقافتها.
ال شك ،انّ االستعمار بكافة أشكاله ،قد ر ّكز في المرحلة
األول��ى على تدمير البنى الثقافية الحضارية/الروحية
باعتبارها ج��زءا ً من العوامل المتغيّرة في تشكيل األم��ة،
ليتس ّنى له في مرحلة الحقة ،النفاذ من التشرذم النفسي
والثقافي لتقسيم الجغرافية بشكل يتناسب مع أهدافه أوالً،
وثانيا ً كي يؤ ّمن هذا التقسيم بقاء اإلقليم الجغرافي بعيدا ً عن
امكانية التفكير باستعادة وحدته.
ان «سايكس – بيكو» ،بما هي اتفاق توزيع نفوذ بين قوتين
استعماريتين ،لحظت من خالل ترسيمها لسورية الطبيعية
المسائل التالية:
 1ـ فصل مناطق الجذب الحضارية (ما بين النهرين ،بالد
الشام).
 2ـ إضعاف العمق االستراتيجي ،لبنان بعمق  40كلم،

زيتوني محاضرا ً في عدبل
وكذلك فلسطين.
 3ـ سلخ المناطق الساحلية عن الداخل ،مثالً رغم اتساع
العراق فهو ال يملك منفذا ً بحريا ً يتناسب مع مساحته ( 4كلم
على الخليج ،الشام  200كلم على البحر المتوسط) رغم انّ
طول الشواطئ السورية على هذا البحر تبلغ أكثر من 800
كلم.
 4ـ التحضير من خالل هذا التقسيم لما أصبح واقعا ً في
ما بعد ،دولة يهودية في فلسطين ،سلخ لواء االسكندرون
وكيليكة وصوال ً الى ماردين ،وربما دولة كردية في الشمال
الشرقي.

التقسيم على األساس الطائفي

أفقدت هذه االتفاقية سورية الطبيعية السيطرة المباشرة
على شرق البحر األبيض المتوسط من خليج االسكندرون
حتى قناة السويس ،كما أفقدتها القدرة على التح ّكم بالممرات
المائية وحركة التجارة والنقل ،وأبعدتها عن موقع قبرص
وحجمت بنفس الوقت قدرتها الطبيعية من
االستراتيجي،
ّ
المشاركة بمياه الخليج والبحر األحمر.
باختصار وضعت هذه االتفاقية حدا ً لمعادلة قوة/سيادة
التي تتمتع بها عادة األمم بالعالم ،وهو ما أفقدها مركزها
ودوره��ا الجيوسياسي والجيوستراتيجي بعد أن أفقدها
دورها الجيوثقافي الحضاري في العالم .ولم تستطع منذ
ذاك التاريخ ان تك ّون وضعا ً يليق بها في مرحلة تنازع األمم
مهب مشاريع اآلخرين.
البقاء ،بل جعلها في ّ
يصعب اآلن في ظ ّل التشرذم الحاصل على مستوى كيانات
األمة في ما بينها وداخل ك ّل كيان ،وفي ظ ّل الحرب الحقيقة
الدائرة على أرضها ،يصعب وضع تص ّور استراتيجي لدور
مستقبلي ،دون تحديد نقطة بداية مستق ّرة ونقطة نهاية
واضحة المعالم ،موزعة على مراحل تكتيكية زمنية ،والعمل
بشكل متوازن بين ما هو استراتيجي وما هو تكتيكي ،شرط
توفر اإلرادة السياسية ،والتي يبدو أنها بعيدة المنال حالياً،
فصلة على
الرتباط النخب المحلية بمشاريع تكتيكية ُم ّ
قياساتها ،وعلى حجم طوائفها و«جماهيرها» واتنياتها
وعشائرها ،وارتباط مشاريعها بالخارج.

ويتعذر ،بنفس الوقت ،رسم النقاط المطلوبة للنهوض،
دون قراءة فعلية متأنية الستراتيجيات اآلخرين اإلقليمية
والدولية ،ومدى تأثيرها ومكامن الضعف والقوة فيها.
تعتبر االستراتيجية بشكل عام نسقا ً فكريا ً مخزونا ً في
الذاكرة الجمعية لشعب ما ،وهي بالتالي جامدة نسبيا ً
الرتباطها بالعوامل الثابتة والثقافية لتشكل األمة .فالموقع
والمساحة والطوبوغرافيا ،والثروة الطبيعية تماما ً كما
التطلعات العامة والمصالح هي من يق ّرر أصول االستراتيجية
وجذورها التاريخية والحالية.
من الطبيعي ان يتغيّر منهج العمل االستراتيجي تبعا ً
لإلدارة وتبعا ً للظروف الذاتية والموضوعية لألمة ،فتتحقق
عندما تكون األم��ة قوية (عسكرياً ،سياسياً ،اقتصادياً،
ثقافياً) وتتراجع الى ح ّد تصبح معها االستراتيجية فكرة
معيارية ،حين تكون في حالة ضعف أمام األمم األخرى ،أو
في حال التشرذم استنادا ً للعوامل الذاتية ،فتسلب إرادتها
وتفقد سيادتها وتصبح عرضة لتداخل االستراتيجيات
األخرى ،وهذا في الواقع هو حال أمتنا منذ بداية إدراك معنى
األمة وظهور الدولة القومية الحديثة.
هنا تبرز مسألة اإلدراك والفهم والتحليل ،ومن ثم وضع
األول��وي��ات والخيارات على مستوى بناء ال��ق��درة الذاتية
والعوائق الناتجة عن التدخل الخارجي على قاعدة عقلية
بحتة ،ألنّ العقل هو الشرع األعلى ،وه��و بالتالي يحدّد
الغايات واألساليب الواجب ا ّتباعها للوصول الى األهداف
المرسومة ،شرط مرحلتها والعمل على إقامة التوازن بين
الغايات االستراتيجية واألهداف المرحلية من دون طغيان
او تعارض بين الغايات واأله��داف مصحوبة بتوفر اإلرادة
السياسية.
تكاد ال توجد طريقة علمية أخرى للخروج من مأزقنا ،رغم
انّ العوائق الداخلية كثيرة ومتشعّ بة ومعقدة لدرجة تدفع
البعض الى اليأس .غير انّ وجود مشروع بنائي مستهدف
واضح المعالم يبعث على األمل ويشحذ الهمم ،خاصة انّ
شعبنا يتمتع بدينامية عالية ،وق��درة أق��رب ما تكون الى
المثالية على العمل والمثابرة إلنجاز ما يمكن تص ّوره ووضعه
موضع التنفيذ.

المكعّ بات البلغارية ال الشطرنج

انّ العالم لم يعد لعبة شطرنج محصورة بين األسود
واألب��ي��ض ،كما كانت خ�لال ال��ح��رب ال��ب��اردة وبين قطبين
اساسيين فقط ،بل تح ّول الى لعبة أخرى ،بما يمكن تسميته
بالمكعّ بات البلغارية ،ذات األبعاد واأللوان الستة ،تلزم العبها
ان يداخل بين األبعاد واأللوان لتحقيق االنسجام المطلوب
والتوازن بين البعد واللون.
لقد وضع سعاده ثمانية مبادئ أساسية ،وجهد أال يترك
مجاال ً للشك في صوابيتها التاريخية والجغرافية والعلمية.
غير انّ سعاده نفسه اعتبر وألجل استتباب كمال المبادئ،
وجوب وضع استراتيجية شاملة ،حدّد اهدافها بالمبادئ
اإلصالحية وغاية الحزب ،شارحا ً األسباب الكفيلة بتحقيق
هذه المبادئ كشرط أساس إلقامة الدولة القومية التي هي
بالضرورة دولة حديثة مدنية ديموقراطية .وللتأكيد على
هذا الهدف اعتبر الحزب ،وهو أداة تحقيق البعث القومي
والنهضة القومية االجتماعية ،اعتبره دولة األمة السورية
ّ
المصغرة ،مرسيا ً أساسه الدستوري وقوانينه الناظمة .حيث
قال انّ وضعي للدستور هو أه ّم أعمالي بعد وضعي للعقيدة.
شامالً بالدستور ك ّل المؤسسات الرئيسة والفرعية كنماذج
لممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،فاصالً
بين السلطات في إطار تكاملي ،معتبرا ً انّ النظام التسلسلي
المركزي وقف على المؤسس صاحب الدعوة ،النتظام العمل
في مرحلة التأسيس.
نستنتج مما تقدّم انّ سعاده أرسى االستراتيجية الشاملة
لقيام النهضة ،لكن لم يتسنّ له استكمال التخطيط وتنفيذ
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االستراتيجيات المرحلية نتيجة لمالحقاته المتك ّررة من قبل
االنتداب الفرنسي ومن ثم لغيابه القسري بعد التأسيس.
وعند عودته من المغترب عام  ،1947كانت القيادة المولجة
شؤون الحزب في الوطن قد وقعت في انحرافات عقائدية
(س� ّم��ي أتباع ه��ذا النهج،
وشخصانية أوجبت اقصاءها ُ
جماعة الواقع اللبناني) ،تسارعت األحداث بعد هذا التاريخ،
وخاصة قرار تقسيم فلسطين ،حيث دفعت األحداث بسعاده
إلى إع�لان التعبئة العامة في الحزب ،وإقامة التنظيمات
العسكرية المالئمة لالشتراك في الحرب (فرق ،جرائد وزمر).
غير انّ مقولة «ال سالح للقوميين» التي أطلقها رياض الصلح
آنذاك ،القت آذانا ً صاغية عند ك ّل حكام العرب الذين حجبوا
السالح عن الحزب ،الذي أص ّر بدوره على االنخراط في الحرب
تيسر من امكانيات .غير انّ رياض الصلح وشريكه في
بما ّ
الحكم بشارة الخوري لم يكتفيا بذلك ،إنما خططا للتخلص
من سعاده وحزبه الى أن قامت الثورة القومية االجتماعية
التي أسماها سعاده نفسه باألولى .ولع ّل بيان الثورة األولى
هو منهاج فعلي يقاس عليه في كيفية وضع االستراتيجية
المرحلية من دون التعارض مع االستراتيجية الشاملة.

وسائل سعاده االستراتيجية

اعتمد سعاده في سياق عمله لتحقيق أهدافه االستراتيجية،
على اقنومين اثنين :أوال ً الوعي المستند الى العقل كشرع
أعلى ،وقد ظهر جليا ً في الوعي الثقافي ،حيث وضع العشرات
من الكتب والمقاالت والمحاضرات والخطب دافع فيها عن
الحق القومي ،مبيّنا ً األساس الحضاري والعلمي لوجود األمة
السورية (نشوء االم��م ،االس�لام في رسالتيه ،المحاضرات
العشر ،الصراع الفكري في األدب السوري الخ )...كما ظهر
هذا الوعي من خالل اإلدراك السياسي ،حيث استطاع ان
يكشف مبكرا ً أه��داف المشاريع االستدمارية المرسومة
االخص المشروع الصهيوني وربيبته الحركة
للمنطقة ،وعلى
ّ
الوهابية.
وقد اع ُتبر سعاده أول من نبّه الى خطورة الهجرة اليهودية
الى فلسطين عام  .1925حيث وصف الصهيونية بأنها خطة
منظمة ودقيقة وال يمكن محاربتها إال بخطة معاكسة نظامية
ودقيقة .كما أدرك أهمية اإلع�لام في نشر الوعي والمعرفة
وهو ما حفزه الى إنشاء الجرائد اليومية (الجريدة ،سورية
الجديدة ،النهضة الخ)...
القنوم الثاني هو القوة المنظمة ،ولم يطلب سعاده اإلجابة
على سؤاله «ما الذي جلب على شعبي هذا الويل؟» من أجل
المعرفة العلمية فحسب ،وإنما كان يريد إيجاد الوسيلة
الناجعة لر ّد هذا الويل.
انّ عصر تنازع األمم البقاء ،عصر أفعال ال أقوال ،وإذا كان
ال ب ّد من القول فيجب ان يكون مدعوما ً بالقوة العملية ليكون
من وراء هذا القول نفعا ً ونتيجة واقعية .وأردف قائالً :نحن
أمة واقفة اآلن بين الحياة والموت ،ومصيرها متعلق بالخطة
التي نرسمها ألنفسنا واالتجاه الذي نعيّنه.
الحق ال يكون حقا ً في معترك الحياة اال بمقدار ما تدعمه
القوة .وانّ القوة هي القول الفصل في إحقاق الحق القومي او
إنكاره.
وبناء عليه ،أص ّر سعاده في رسم استراتيجيته الشاملة
(الدولة القومية) ،على إنشاء جيش قوي يكون ذا وزن في
الدفاع عن األمة السورية وحقها في الوجود.
أخيراً ...ال ب ّد في هذه األيام الصعبة والعصيبة من اتباع
النهج الذي أرساه سعاده طريقا ً وحيدا ً لخالصنا وخالص
أمتنا
ان ننظم من جديد قوة الثقافة ،وثقافة القوة المنظمة.

* محاضرة ألقاها عضو المجلس األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي وليد زيتوني في الندوة التي
أقامتها مديرية عدبل في مناسبة العيد الـ 83لتأسيس الحزب.

جي�ش نبوخذ ن�صر ...وحكومة ماري �أنطوانيت
} توما عباس
ال يستطيع أيّ منا عند ذكر الجيش العربي السوري
إال الخشوع ل���ه ...جميع ال��ذك��ري��ات المرتبطة بأفراد
هذا الجيش تجعلنا نتذ ّكر مدى التضحيات والشهداء
والحصار والجوع والخطف والذبح والقتل الذي تع ّرضوا
له ...ما م ّر على هذا الجيش ال يمكن أبدا ً أن يم ّر على غيره
من الجيوش ،فك ّل الجيوش حاربت جيوشا ً إال الجيش
ال��س��وري ح��ارب ما هو أكبر من ه���ذا ...مرتزقة وقتلة
وإرهابيين وتمويل من عشرات الدول وحرب عصابات
وش��وارع ...حرب إعالمية وانشقاقات وضغوط نفسية
ولعب على أوت��ار الطائفية ...هذا الجيش ال��ذي يفوق
بالتص ّور جيش نبوخذ نصر الذي كتبت عنه الروايات
واألساطير القديمة...
جيشنا البطل الذي دافع عن ك ّل شبر حارب في أقسى
الظروف وعلى مساحة واسعة وحدود شاسعة ،مجرمين
من درج��ة اإلره��اب ال قلب لهم وال رحمة ...أف��راد جيش
سقطوا دون الوطن فارتقوا منارات تعلّم الكون بأسره
كيف يكون الوفاء للوطن وكيف تكتب األساطير وترسم
األيقونات وتن ّزل األسفار وتنظم المعلقات...
وعند ذكر الجيش وشهداء الجيش ال ب ّد للذاكرة من أن
تع ّرج على أهل هؤالء األبرار ،أمهاتهم وآبائهم وأطفالهم
وزوجاتهم أو حتى حبيباتهم وك ّل ما يمت لهم بصلة،
صبرهم وجلدهم ...كم من أه��ل شهيد دخ��ل المعزون
عليهم فوجدوا العزاء فيهم؟ كم من أ ّم صرخت ولدي فداء
للوطن؟ وكم من أطفال قالوا سنكمل المسير ...شعبي
العظيم ...شعبي المقاوم ...شعبي الرائع...
وعند ذكر الجيش والشهيد والشعب والوطن وشجون
الوطن وآالم الوطن يجب أن نع ّرج على حكومة الوطن
الكريمة ،الراعي الرسمي للقمة الشعب وليرة الشعب،
واقتصاد الوطن ،وهنا تبدأ الشجون الحقيقية ...رحم
الله م��اري أنطوانيت ملكة فرنسا سابقاً ،لربما شاءت
األق��دار لتلك الملكة أن ترحم م��رارا ً وتكرارا ً منذ الحرب
على سورية حتى اآلن ...ألنني كلما سمعت تصريحا ً أو
تص ّرفا ً لمسؤول من درجة رئيس وزراء إلى وزير إلى مدير
أترحم على تلك الملكة وأقول :ربما كانت
عام إلى موظف
ّ
جاهلة ال تعلم أنّ «البيسكويت» ال��ذي طلبت من أبناء
شعبها تناوله في حال لم يجدوا كسرة خبز واحدة هو
أغلى بألف مرة من الخبز ،وانّ بالطها وقصور نبالئها هم
وحدهم من يملكون ثمنه ،فأجد لها عذرا ً وأحزن لغبائها
الشديد ...لكن عندما يخبرني في بلدي مسؤول كان منذ
أيام من عامة الشعب بأنّ
علي أن أتناول الزيت والزعتر
ّ

في حال لم أقدر على شراء البيض ،فهذا من أين أستطيع
الحصول له على أعذار؟ عندما ال يعرف سيادة الوزير انه
بحساب بسيط ستكون تكلفة الزيت والزعتر أكثر بكثير
من البيض ...أال يعلم السيد الوزير إلى ك ّم وصل سعر
صفيحة الزيت ولو من أردأ أنواعه؟ وأال يعلم أنّ الزعتر
دخل في سباق األسعار ...آه عزيزي الوزير من قلبي أرغب
في إيجاد عذر لك ...لكني سأجد لك عزاء واحدا ً أنك لست
وحدك في هذا ...فإذا تركنا على سبيل المثال ال الحصر
ال��وزارات التي صارت حيادية جدا ً مثل وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل إال في ما يتعلق بالمعونات ...ووزارة
الثقافة إال في ما يتعلق بإلقاء األمسيات الشعرية...

ووزارة التموين والتجارة الداخلية إال في ما يتعلق
بالتصريحات الهزلية ودوريات التموين التي تم ّر لجباية
المعلوم متجاهلة األسعار وجنون األسعار وفقدان اآللية
الحقيقية للتسعير ...ووزارة البيئة التي وزيرها أصابه
الملل من الكلمات المتقاطعة وتح ّول إلى السودوكو على
الرغم من الكوارث البيئية التي تحدث من جراء الكيماوي
وتراكم الزبالة وتدني ثقافة الفرد البيئية ...إلى آخره
من ال��وزارات التي أصبحت مج ّرد تسميات بدون برامج
وإعالم ومحاوالت لدرء األخطار ولو نسبيا ً عن المجتمع...
فلن يكون من المناسب أن نترك مثالً وزارة الكهرباء
التي تتلقى الصدارة في رفع الضغط فمثالً سيدي وزير

الكهرباء ال اعتراض على حكم الله وعلى قلة موارد الوزارة
من الفيول بأنواعه وال على التخريب المتع ّمد لمحطات
الكهرباء من قبل المسلحين ،لكن كان أضعف اإليمان هو
االلتزام بمواعيد القطع واإلع�لان عن المواعيد الجديدة
على المحطات التلفزيونية والراديو ومواقع التواصل
االجتماعي ،فقد أصبحنا ك��األط��رش بالزفة وتفاجئك
الكهرباء على حين غرة بأنها انقطعت بمعدل أربع لخمس
قطعات في الساعة ،مع ّرضة المواطن واألجهزة الكهربائية
لديه لالنفجار ...السيد وزير الصحة ما أخبار األدوية
وأسعار األدوية والطرق التي تصل بها األدوية كم صرنا
نحتاج لقرص دواء لالنتحار على فرض أنّ المادّة الفعّ الة

في قرص الدواء أصبحت متدنية جداً ،وبما انّ إيجاد بديل
في المكان والتسهيالت للمصانع اللي تخ ّربت هي شيء
تتشاركه مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ...السيد
وزير التربية العزيز ماذا بشأن المناهج التي تتجدّد مثل
أوراق الشجر في ك ّل فصل ،وماذا عن األخطاء التي تتواجد
في ك ّل كتاب؟ وماذا عن أسعار الكتب الذي أرتفع بشكل
كبير؟ وم��اذا عن الكذب ال��ذي ي��د ّرس في م��ادة التاريخ
وعن مادة اإلسالمية التي تضطر الطالب المسيحي إلى
الخروج من الحصة؟ على األق ّل عليكم مراعاة المؤاخاة
بين األديان ،وهذا أمر تتشارك فيه وزارتكم الكريمة مع
وزارة األوقاف التي صرفت من المال الكثير لبناء جامع
يس ّمى مريم بدال ً من صرفه على تحديث المناهج وتوفير
الكتب وتحديث التعليم وطرقه وأساليبه ،أليس ذلك أقرب
الى الله سيادة وزير األوق��اف ...السيد وزير اإلعالم هل
أدركتم بعد أننا نعاني ويالت الحرب بما ال يتناسب مع
المسلسالت الشامية القديمة و«تغطي يا حريمة» و«الواه
الواه» وخناقات النسوان و«هيدي شواربي» وعنتريات
شرقية ال طعم لها وال لون وال رائحة وال حفالت الفقش
والرقص والغناء وحتى ضعف األداء في نقل المعلومة
ووضع اليد على الفساد وإلقاء الضوء على المخالفات
واألخطاء وإيصال صوت المظلومين وأق ّل األيمان سيدي
ع��دم اعتبارنا مغفلين ...ضعف الليرة أم��ام ال��دوالر
وارتفاع مشتقات النفط وضعف الدعم المقدّم للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة التي كانت ستشكل ركيزة أساسية
في االقتصاد والكثير من األشياء التي تحتاج إلى مقال
خاص بها ...إضافة إلى تدني المستوى الوطني المطلوب
والمسؤولية لدى ك ّل مسؤول منكم ...والكثير الكثير من
الممارسات أوصلتنا إلى ح ّد اليأس والقنوط والغضب...
أصبح وضعا ً ال يطاق ،أرجوكم ال تغ ّردوا خارج السرب وال
ترحلوا بعيدا في الضباب ...أنتم كنتم يوما ً ما منا ،أنتم
من هذا الكوكب ال ترتقوا أبراجكم العاجية ،الوطن ليس
مسؤولية الجندي في أرض المعركة فقط ،بل هناك معركة
أخرى أكثر شراسة أنتم جنودها ...هناك الكثير من الدول
خرجت من أزماتها منتصرة باقتصاد قوي بالرغم من ك ّل
العقوبات والصعوبات ،فما الذي ال يجعلنا واحدة من تلك
الدول؟
أعذروني فلك ّل ما قلت دافع وحزن كبير فعندما أرى
أيقونة الجيش والشعب والقائد ...وأسطورة الشهيد وأهل
الشهيد ...ومعاناة الفقير وصمته ووقوعه بين سندان
التاجر اللئيم ومطرقة الحرب المجرمة ...أجدني غير
قادرة على الصمت ...لوطننا السالم ...لشعبنا النصر...
لشهيدنا الخلود ...لجيشنا الصمود ...ولكم تحية.

