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سياسة

رسائل
إلى المحرر
الشواطيء
وعلى
ُ
العورات
القى الردى بحذائ ِه ثم غفا
ُ
والقفا
وإليكم قد دار ظهره
ُ
َ
مات ويسأل
عن ُ ٍ
سالب لألرضُ ُ ،
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ٌ ِ
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ْ
الديار
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فبمجلس
ٍ
لطفل فيه ِ ٌ
أمن ْ
واع ْ
تبار
ليس ْ ٍ
َ
ْ
سام ،أشقرا
إن ٌلم يكن طفل اب ِن ٍ
ذنب لكوباني إذن لن ُيغفرا
إذ ّأن فيها الطفل ُي ُ
ولد أسمرا

أسمر ما كفكفا
لدمع
ٍ
فلذا ٍ
َّ
أشقر للبحر كان جففا
طفل
و لدمع ٍ
ٍ
ْنم أيها املظلوم ،للقاضي ب ِه
َو ِّج ْه َ
حذاء َك صوب قوسه كاشفا
ُ
َّ
عن ّأن ما نص قضاؤه في الخفا
ْأن َ
إنسان جفا
وحقوق
بينك
ٍ
ِ
َ
ْ
األسير
مجلس األمن
يا
َ ْ
ُ
يدك انبرى
ألقيد في أيديك ِمن
ْ
كالكسير
عزم األيادي
وسيغدو ِمن
األم ْ
املأسور ِعند ْ
ُ
ركان
يا أيها
َ َّ
ألقاضي َمن ُح ً
عليك سط َر
كما
ْ
الضرير
قد أضحى كالشيخ
فعقارب للوقت عنده ال َتسيرْ
ٌ
ِّ
قوموا وأذنوا في الفضا
ْ
قضى
زمن العقوبة إن
ُ
س ُ
معان يا قاضي القضا
ِ
َ
أبقوك كي ال تسمعَ
ْ
األذان
صوت السجني وال
ْ
الزمان
وأماتوا في السجن
ْ
ْ
ُّ
مداوره
فاملقر
فاخلوا سبيله
جيبوتي ال في أنقرهْ
والدور ِل ْد ً
ْ
َ
السامره
باريس أو في
بل ليس في
ْ
الخليج
نفط في
يا ُع ْر َب ٍ
ْ
صيرتم شآمًا كربال
باملال
خيرتموها بني ذبح والجحودْ
َّ
الشام كفرًا بالوجودْ
هيهات تشري ٍ ُ
ً
ْ
سهال ْ
والجرود
روت بدمائها بل
ُ
وبها األديم بالشقائق ْإكتسى
طر ْ
ُ
ودم الشقائق كالندى يق ْ
أريج
ُ
نفط في الخليجْ
َ
يا عرب ٍ
ما هالكم
ْ
ُ
أردوغان
موت الطفولة في شواطيء
ُ ُ
ُ
َ
بل قلتم ال ضير في صنعاء حرقًا تقتل
كين ْ
كم
فالفار من ِس ِ
ُ
حالفتم
في بحر َمن
غرقًا قضى
ُ ُ
سيعرف
عدل لألله
لذا يوم ٍ
ُ
َمن للجريمة باألساس فاعل
َْ
فالبحر َمن ً
ُ
زورا بموته تتهمون
دان وفي لغة البحار ِفعالكمْ
ْ
لم يحتفظ بالطفل بل فيه مضى
َ
والشواطيء ت ُ
ُ
فضح
نحو الشواطيء
ْ
عورات َمن ِّ
َ
للدين لم َيحفظ وفا
ْ َ
َ
َ
َّ
إذ ًت َّرك حرف الهجاء فحرفا
لقرآن له كي يشتري
لغة
ٍ
ِّ
بالدين َّ
حب الغرب ذاك املفتري
ْ
َ
مجلس األمن الذي في صحن ِه
سل
َ
ُ
َّ
فيه تسجى الطفل إيالن إذا
أصغى ملا قد قال في أعضائ ِه
ُ
َّأن الرجال بذي الحضور قالئل
بل قال يحلو الدفن في وطني لكي
ُ ُ ُ
سمع قائل
مجلس األموات ي
في
ِْ
هل يا أمم
ُ
طفل باطل
حب الحياة لذاك ٍ
َّ
ٌ
بقانون ِلك
أم أن يا أمم ُ ٍ
ُ ِّ َ
ال يدري إيالن الصغير فصنف
قضاؤك
بالجاهل القانون حسب
ِ
ِ
ِمن ّأن حقًا بالحياة بغاب ٍة
ال ُيعطى ِ ْ
لذئابك
الن بل
ِ
للحم ِ
الصغير ْ
ًّ
حيا لذا ذاك
وأد ُتم
في البحر ْ ال كالجاهلية في الفال
َ
هل كان وأ ٌد للحضارة أجمل
ما شاء إزعاجًا لتركي بموت ِه
ُ
ً
نعش ُيحمل
إذ كان طفال دون
ٍ
َّ
لحده
بل خط فوق الرمل قبل ِ
ُ
َ
شارك
سلطان أنقره في ُالجريمة
ْ
أهاجر لوال آلة حرب ِه
أنا لم
الطبيب علي فواز -تبنني

على الغالف

حكم المافيات:

اللبناني تحت لعنة الفاتورتين
المعادلة واضحة :بين
حق المواطن و«سلبطة»
مقاول البناء أو الغذاء أو
النفايات ،يختار معظم
السياسيين المقاول الذي
يشركهم في أرباحه ليشتروا
مجددًا مقاعدهم .ومع
ّ
الشح المالي الخارجي ،بات
أصحاب المصارف ووكاالت
البناء والغذاء والسيارات
والدواء والنفايات حاكمين
بأمرهم .أجور الغالبية
العظمى من اللبنانيين
لألعوام العشرين المقبلة
ال بد أن تنتهي في جيوب
هؤالء
غسان سعود
لـ ــم يـ ـع ــد أحـ ـ ــد يـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن الـ ـع ــدال ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة أو ت ـك ــاف ــؤ ال ـ ـفـ ــرص أو
سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب أو اإلن ـمــاء
املتوازن أو الذبح املتواصل للقطاعني
الزراعي والصناعي .الحلول على هذه
امل ـس ـتــويــات ش ـبــه مـسـتـحـيـلــة ف ــي ظل
الم ـب ــاالة كــل ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة بهذه
ال ـع ـن ــاوي ــن .وح ـت ــى ف ــي ح ــال حـصــول
خــرق مــا ،سيكون أشبه بإبر مورفني
ال ّ
تغير كثيرًا فــي األزم ــة املالية التي
تعانيها غالبية األســر الـيــوم .عمليًا،
ثـمــة مــافـيــا ال تـشـبــع ،تقبض عـلــى كل
أســاس ـيــات ال ـح ـيــاة .وسـ ــواء ك ــان أجــر
امل ــواط ــن خـمـسـمـئــة دوالر أو خمسة
آالف ،ف ـ ــإن ه ـ ــذه امل ــاف ـي ــا ق ـ ـ ــادرة عـلــى

«شفطها» بوسائل عدة:
ً
أوال ،املـ ــواصـ ــات .غــال ـب ـيــة املــوظ ـفــن
ف ــي ال ـع ــال ــم ،وخ ـصــوصــا ف ــي أوروب ـ ــا،
ال ي ـس ـت ـخــدمــون ال ـس ـي ــارات الـخــاصــة
بحكم وج ــود نقل عــام وخ ــاص يربط
األحـ ـ ـي ـ ــاء ب ـع ـض ـهــا ب ـب ـع ــض ب ــأس ـع ــار
م ـق ـب ــول ــة .وق ـ ــد اق ـت ـن ــع م ــواط ـن ــو ه ــذه
ال ـ ـ ـ ــدول ،ك ـم ــا ش ـ ــرق آسـ ـي ــا والـ ـي ــاب ــان،
باعتماد الــدراجــات النارية الصغيرة
ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إلـ ـ ــى أعـ ـم ــالـ ـه ــم ت ـخ ـف ـي ـفــا
لـ ــازدحـ ــام وال ـت ـل ــوث وت ــوف ـي ـرًا لثمن
البنزين وكلفة املــوقــف .أمــا الحكومة
اللبنانية فــا تكتفي فحسب بإهمال
النقل الـعــام وع ــدم استقطاب القطاع
ال ـخــاص لــاسـتـثـمــار فــي قـطــاع النقل
(عشرات الشركات األملانية والسويدية
واألميركية والروسية تتسابق حول
العالم للفوز بمناقصات إنشاء سكك
امل ـتــرو وإدارتـ ـه ــا) لـحـمــايــة مـصــالــح 6
أو  7م ـس ـتــوردي س ـي ــارات يـحـتـكــرون
ال ــوك ــاالت وي ـت ـح ـك ـمــون ب ـه ــذا ال ـســوق
منذ أكثر من خمسني عامًا ،بل عمدت
ف ــي خـطــة الـسـيــر األخ ـي ــرة إل ــى تنفير
اللبنانيني من الدراجات النارية .وهي
ً
مـعـنـيــة ،أوال وأخ ـي ـرًا ،ب ــزي ــادة الطلب
على السيارات والوقود .وفيما تصل
كلفة ركن سيارة ليوم كامل في موقف
في ميامي الــى  5دوالرات ،فإنها ،في
أي «ب ــارك ـم ـي ـت ــر» ف ــي بـ ـي ــروت وج ـبــل
لـبـنــان ،ال تـقــل عــن  8دوالرات .ويـكــاد
يـسـتـحـيــل رك ــن ال ـس ـي ــارة أمـ ــام مطعم
أو صيدلية أو أي متجر مــن دون أن
ُ«يخلق» ،أمامك فجأة« ،فاليه باركنغ»
مـعـتــذرًا عــن عــدم قـبــول الخمسة آالف
لـ ـي ــرة ألن ال ـت ـس ـع ـي ــرة ب ــات ــت ع ـش ــرة!
ه ـن ــا ،ي ــدف ــع ال ـل ـب ـنــانــي ث ـمــن س ـيــارتــه
مرتني :مرة ملعرض السيارات وثانية
للمصرف .ويــدفــع فــاتــورة التصليح،
ّ
بـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـح ـ ـفـ ــر واملـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــات وتـ ـف ــل ــت
ال ـ ـكـ ــاراجـ ــات م ــن أيـ ــة رقـ ــابـ ــة ،ضـعـفــي
ال ـفــاتــورة فــي أي دول ــة أخ ــرى .ويــدفــع

ّ
الطبيعي
ثمن الوقود مرتني :مرة ثمنه
ومرة ضريبة تذهب عائداتها لخدمة
الـ ــديـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام .وال ـن ـت ـي ـج ــة :م ـج ـمــوع
ّ
يتكبدها أي موظف
كلفة النقل التي
تتجاوز  400دوالر ،فيما ثمن بطاقة
املترو الشهرية ألي موظف أوروبي أو
ماليزي أو تونسي أقل من  40دوالرًا.
ملـ ــاذا؟ ألن الـسـلـطــات املـتـعـ ّـاقـبــة قــررت
ضـ ــرب ال ـن ـقــل الـ ـع ــام ،وت ـك ــف ــل اإلعـ ــام
امل ـم ــول م ــن وكـ ــاء ال ـس ـي ــارات بــإيـهــام
الـ ــرأي ال ـعــام أن الـبــريـسـتـيــج يقتضي
التنقل بسيارة موديل العام ال دراجة
نارية أو هوائية.
ثانيًا ،السكن .سعر املتر في ضواحي
بـ ـي ــروت  2000دوالر ف ـي ـمــا ه ــو 800
دوالر فـ ــي ضـ ــواحـ ــي أثـ ـيـ ـن ــا ،و1000
دوالر في ضواحي برشلونة ،و1300
دوالر فــي ضــواحــي بــاريــس .ال عالقة
لألمر بالعرض والطلب؛ إذ إن غالبية
ال ـش ـق ــق املـ ـع ــروض ــة ال ت ـن ــاس ــب طـلــب
الشباب .هــؤالء يــريــدون شقة تتراوح
مساحتها بني  120و 160مترًا يمكنهم
شــراؤهــا عبر مؤسسة اإلسـكــان التي
تضع سقفًا ماليًا هو  180ألف دوالر.
إال أن املـقــاولــن يــواصـلــون بناء شقق
ّ
تبدأ مساحتها ب ــ 250مترًا متطلعني
إلــى الصيد الخليجي الثمني حصرًا.
وفي حال شراء شقة ،سيدفع اللبناني

فاتورة الكهرباء
فاتورتان :واحدة
للحكومة وأخرى
ألصحاب المولدات

ثمنها مرتني؛ مرة ملقاول البناء ومرة
لـ ـلـ ـمـ ـص ــرف .ومـ ـ ــا إن ي ــدخ ـل ـه ــا حـتــى
ي ـك ـت ـشــف أنـ ــه م ـض ـطــر إلـ ــى دفـ ــع ثـمــن
األدوات الصحية وغيرها مــرة أخرى
ب ـح ـكــم ت ـف ـلــت املـ ـق ــاول ــن م ــن ال ــرق ــاب ــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة واألخـ ــاق ـ ـيـ ــة .أم ـ ــا ق ـطــاع
امل ـفــروشــات فتتحكم بــه مــافـيــا أخــرى
تمنع الـشــركــات املخصصة ألصحاب
ً
ال ــدخ ــل امل ـ ـحـ ــدود ك ـ ـ  IKEAم ـث ــا مــن
دخول األراضي اللبنانية.
ثــالـثــا ،األســاس ـيــات .فــاتــورة الكهرباء
فــاتــورتــان :واح ــدة للحكومة وأخ ــرى
ألص ـح ــاب املـ ــولـ ــدات .مــاف ـيــا أص ـحــاب
امل ـ ـ ــول ـ ـ ــدات م ـ ـجـ ــرد ح ـل ـق ــة ف ـ ــي م ــاف ـي ــا
شــركــات الـنـفــط الـتــي ستخسر الـجــزء
األك ـب ــر م ــن أرب ــاح ـه ــا ف ــي ح ــال انـتـفــت
الـحــاجــة إل ــى امل ــول ــدات .ف ــات ــورة املـيــاه
ثالث :واحدة سنوية للحكومة وثانية

تقرير

هوالند لسالم :زيارتي
TUESDAY

20.30

طغى اجتماع الرئيس
تمام سالم بالرئيس
الفرنسي فرنسوا
هوالند ،مساء االحد،
على معظم لقاءاته
في نيويورك ،على
هامش اجتماعات
الجمعية العمومية
لالمم المتحدة .بيد ان ال
نتائج او افكار ملموسة
افضى اليها ،سوى تأكيد
المؤكد

نيويورك ــ نقوال ناصيف
ف ــي م ـ ــوازاة مـشــاركـتــه ف ــي افـتـتــاح
اع ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ـ ــ 70لـلـجـمـعـيــة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة لـ ــامـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة فــي
ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك امـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـقـ ــد رئـ ـي ــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـ ـمـ ــام س ـ ـ ــام والـ ــوفـ ــد
املرافق سلسلة اجتماعات شملت
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ـ ـ ـصـ ـ ــري عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح
السيسي ورئيس الــوزراء العراقي
ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ووزي ـ ــر خــارجـيــة
الفاتيكان الكاردينال بول غاالهر
ووزير خارجية املانيا فرانك فالتر
ش ـت ــان ـم ــاي ــر .وك ـ ــان س ـب ــق اف ـت ـتــاح
الـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ــ 70ص ـب ــاح ــا اس ـت ـق ـبــال
نظمه االمــن الـعــام لــامــم املتحدة
ب ــان ك ــي م ــون ع ـلــى ش ــرف رؤس ــاء
الوفود املشاركني في اعمالها.
عـلــى ان م ــداوالت ســام والــرئـيــس
ال ـفــرن ـســي ،م ـســاء األحـ ــد ،تـنــاولــت
تداخل االزمة اللبنانية ،واخصها
ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة،
والنزاعات االقليمية ال سيما منها
ال ـحــرب ال ـســوريــة .وع ـلــى غ ــرار ما

