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قضية اليوم

جورج زريق...
االحتجاج األخير

يا قتلة جورج… اخرجوا من الجنازة!
بيار أبي صعب

ّ
ّ
ّ ّ
لكن أن يصل الذل إلى أوالده ،فهنا اشتعلَ .من ابتزه
وحده،
له
كان
لو
الحتمله
ما
رب
قتل نفسه ألنه ما عاد يحتمل الذل.
ّ ّ
ّ
ّ
بمستقبل أوالده ،مرارًا ،ليس ّ
مجرد مدير مدرسة طالبه بأقساط متأخرة .إنها منظومة معيشية كانت تسور حياته ،نعرفها
ّ
شتى ،ما زالت ّ
ّ
تسور حيوات كثيرين في هذه البالد
جيدًا ،وهي نفسها ،بعناوين
محمد نزال
ـدل أن َيقتل جــورج زريــق
فــرضــا ،وبـ
ََ
نفسه ،كان قتل مدير املدرسة الذي
ّ
«أذلـ ـ ـ ـ ــه» ...ه ــل ك ــان لـيـتـضــامــن معه
أح ــد؟ هـ ّـذه ليست دع ــوة إلــى القتل،
ّ
قـطـعــا ،إن ـم ــا إشـ ــارة إل ــى أن «ال ــرأي
الـ ـع ــام» ال ي ـت ـعــاطــف م ـع ــك ،هـ ــذا إن
تـ ـع ــاط ــف ،إال إذا كـ ـن ــت فـ ــي م ــوق ــع
ّ
«الضحية» .كــان لينقلب «الشهيد»
(كـمــا وصـفــه الـبـعــض) شـيـطــانــا أو،
في أحسن األحــوال ،مجرمًا ال ّ
بد أن
ُيعاقب .تمامًا عندما يموت أحدهم

عرض جورج سابقًا على
مدير ّالمدرسة أن يعمل لديه
ليتمك ّن ِمن تسديد األقساط
المدرسية لولديه
أصبحت زوجة جورج
تعمل في المدرسة ّ
وباعت خاتمها ليتمكن
ابنها ِمن إجراء االمتحان
أم ــام بــاب مستشفى ،لـعــدم امتالكه
ّ
امل ـ ــال ،ي ـخ ـ ّـرج ال ـب ــك ــاؤون لـلـتـضــامــن
م ـعــه ،ول ـكــن ـهــم ،ه ــم أنـفـسـهــم أيـضــا،
ك ــان ــوا س ـي ـخ ــرج ــون ط ـل ـبــا لـتـعـلـيــق
مشنقته لو كان ّ
«كسر» املستشفى.
هــذه هي املعادلة .ال أمــر بني أمرين
فـ ــي هـ ـ ــذه امل ـعـ ـضـ ـل ــة ،إال ال ـلـ ـه ــم فــي
م ّـمــارســة ال ـص ـمــت ،جـبـنــا أو يــأســا،
ّ
املحصلة هي هي.
إنما في
ال ـح ـكــايــة م ــأل ــوف ــة .وقـ ــع ج ـ ــورج في
ضائقة ّ
مالية .يحصل أن يطول أمد
ُ
هـ ــذه ال ـض ــائ ـق ــة ال ـش ـه ـي ــرة .يـمـكـنـهــا
مــن أن ُت ّ
عمر لسنوات (أحـيــانــا مدى

«لفعل شيء ما»
لجان األهل في املدارس الخاصة ،إثر ما جرى على جورج
يبدو أن ّ اتحاد ّ
ّ
احتجاجيًا «حتى ال يضيع دمه هدرًا» .بالنسبة
قرر أن ينظم تحركًا
زريق،
ُ
إلى ّ
ّ
نتحرك
منسق االتحاد ،يقظان ماضي ،ما حصل «ليس عابرًا ،نريد أن
لكي ال يكون هناك أكثر ِمن جورج زريق .يوم اإلثنني املقبل سندعو إلى
اعتصام ،وسنقف أمام عائلة جورج ،ال ّبد لنا ِمن فعل شيء» .كثيرون أمس،
بعدما شاع الخبر ،شعروا ّأن عليهم فعل شيء .أحد املواطنني نزل منفردًا،
ّ
ّ
التربية .قال إنه سينام
يحمل العلم اللبناني ،واعتصم أمام مبنى وزارة
ّ
هناك إن لم ينجح في الحديث مع الوزير .تواصل معه هاتفيًا ،وقال له« :أنا
ال أعرف جورج ،وعليكم أن تتكفلوا بأوالده ،لن أترك قضيته» .مواطن آخر،
وكتب على أحد جدرانها «جورج شهيد».
وفي وقت الحقّ ،قصد الوزارة ّ
األمنية .البعض يتوقع أن ما حصل لجورج ُيمكن أن يكون
أوقفته القوى
ّ
احتجاجية واسعة .هذا وارد ،ووارد أيضًا أن تكون ّ
مجر ّد
مناسبة النطالقة
أليام معدودة ،قبل أن ُي َّ
ضجة ّ
ّ
قدم عنوان جديد لضجة أخرى ،ثم يبقى كل
شيء على ما هو عليه.

ال ـح ـيــاة) .مــا ع ــاد بــإمـكــانــه أن ُيـســدد
األق ـس ــاط املــدرسـ ّـيــة لــولــديــه .مــا عــاد
يحتمل إذالل مــديــر امل ــدرس ــة البـ ّنــه،
العائلة ،حيث «صفه»
على ما تقول ّ
م ـ ّـرة خ ــارج ال ـص ــف ،مــانـعــا ّإيـ ــاه ِمــن
إجراء االمتحانّ .
منسق اتحاد لجان
ّ
األهــل فــي امل ــدارس الـخــاصــة ،يقظان
مــاضــي ،ينقل إلينا لغة ذاك املــديــر،
بـ ـش ــارة ح ـب ـي ــب ،وي ـض ـي ــف« :عـلـمـنــا
ّ
ّ
أن لــديــه قــلــة تهذيب فــي تعامله مع
ّ
ُ
الطلب واألهل» .اآلباء ربما يمكنهم
ّ
أن «يبلعوا» أن يذلهم أحدِ ،من أجل
أوالدهـ ـ ـ ــم ،لـتـجـنـيـبـهــم ذاك امل ــوق ــف،
ّ
ولكن األمر يختلف عندما يصل الذل
ّ
إلى األبناء .هنا ينتهي كل شيء.
جـ ـ ـ ــورج ك ـ ـ ــان ي ـع ـم ــل سـ ــائـ ــق أج ـ ـ ــرة.
بــاملـنــاسـبـ َـة ،ف ــي ب ـي ــروت وق ـبــل شهر
َ
بــال ـت ـمــام ،ق ـت ــل مـحـمــد ش ــراب ولــديــه
وانتحر خلفهما .السبب هــو عينه:
أجرة
الفقر .شــراب كان يعمل سائق ّ
أي ـض ــا .آن ـ ــذاك خ ــرج َم ــن يـلـعـنــه ألن ــه
ق ـتــل ول ــدي ــه .م ـســألــة ك ــان ــت شــائ ـكــة.

ج ـ ـ ــورج اك ـت ـف ــى ب ـق ـت ــل ن ـف ـس ــه ،وم ــع
ذل ــك خ ــرج َم ــن «ي ـج ـل ــده» ع ـلــى ذل ــك،
وهـ ـك ــذا .ك ــان ن ـقــل اب ـن ــه ِم ــن مــدرســة
«سـ ـ ّـيـ ــدة ب ـك ـف ـتــن» (األرث ــوذكـ ـس ـ ّـي ــة)
فــي ال ـك ــورة ،إل ــى مــدرســة «أرخ ــص»،
م ـب ـق ـيــا اب ـن ـت ــه ف ـي ـه ــا .ب ـع ــد مـ ـط ــاردة
امل ــدي ــر ل ــه ،ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،ق ـ ّـرر
أن ي ـن ـقــل اب ـن ـتــه أي ـض ــا إلـ ــى مــدرســة
رسـمـ ّـيــة (حـكــومـ ّـيــة) .طلب ِمــن املدير
ّ
إفــادة ،إال أن األخير رفــض ،مشترطًا
تسليمه
عليه تسديد املتأخرات قبل
ّ
اإلفـ ــادة .هــاتـفــه ج ــورج وأخ ـطــره أنــه
سيحرق نفسه أمام املدرسةّ .
ربما لم
ّ
يصدقه .فعلها جورج .هو مسيحي،
ّ
واملدرسة مسيحية ،وحكاية املدارس
املـلـ ّـيــة ه ــذه فــي لـبـنــان ،عـنــد مختلف
الـطــوائــف وامل ــذاه ــب ،يـطــول ســردهــا.
ُ
ّ
في لبنان تفهم هذه وفق اآلتي« :حتى
جماعتك ما عادوا يرحموك» .جورج
هو ابن مدينة امليناء الشمالية ،يقيم
ف ــي راس مـسـقــا ،وت ـلــك امل ــدرس ــة في
بلدة بكفتني .كان األب ،بحسب رواية

عــائـلـتــه ،ع ــرض عـلــى مــديــر املــدرســة
أن يعمل لديه كسائق ،وهكذا ُي ّ
سدد
ما عليه .لم يحصل على ذلك .زوجة
جــورج أصبحت تعمل فــي املــدرســة،
كـعــامـلــة تـنـظـيـفــات ،لـلـغــايــة نفسها،
ّ
خصم أكثر ِمن
فبادر املدير مرة إلى ّ
ثلثي راتبها بــدل املـتــأخــرات .راتبها
ال ـه ــزي ــل الـ ـ ــذي يـ ـق ــرب ِمـ ــن  500أل ــف
ليرة .باعت خاتمًا كانت تحتفظ به،
مقابل مبلغ زهيد ،ليتمكن ابنها ِمن
إجــراء االمتحان املــدرســي .أتــراه كان
خــاتــم الـ ــزواج؟ ه ــذه تفاصيل ت ــزداد
ّ
مأساة كلما أوغلنا فيها أكثر .حاول
مـنـســق ل ـجــان األهـ ــل ،لـيـلــة أم ــس ،أن
يـتـحـ ّـدث مــع االب ــن امل ــذه ــول .هــو ّفي
ّ
ّ
ســن املــراهـقــة .لــم يكن يتكلم «وكــأنــه
في عالم آخر» .سيكبر االبن وسيكبر
األب داخ ـل ــه .ه ــذه أحـ ــداث ال تنتهي
«في أرضها».
وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـجــديــد،
أك ـ ـ ـ ـ ــرم ش ـ ـه ـ ـيـ ــب ،ي ـ ـق ـ ـطـ ــف الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة
مـتـعـ ّـهـدًا« :ســأتــولــى مـتــابـعــة تعليم

ولـ َـدي املرحوم جورج زريق وتأمني
املـ ـن ــح الـ ــازمـ ــة م ــن أج ـ ــل اس ـت ـك ـمــال
تعليمهما» .بعض وســائــل اإلعــام
ُ ّ
راح ــت تـهــلــل وتـطـ ّـبــل لـهــذا اإلن ـجــاز.
ش ـه ـي ــب ل ـ ــم يـ ـفـ ـت ــه ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــانـ ــه ،أن
ّ
ُي ـ ـش ـ ـيـ ــر إلـ ـ ـ ــى أن وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة
«استوعبت خالل العام الحالي في
املـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة آالف الـتــامـيــذ،
ال ــذي ــن ان ـت ـق ـلــوا إل ـي ـهــا م ــن الـتـعـلـيــم
ال ـخ ــاص ،بـسـبــب صـعــوبــة ال ـظــروف
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة» .الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ،وس ـل ـف ــه،
وس ــائ ــر الـ ـ ـ ــوزراء واملـ ـس ــؤول ــن ،هــل
أوالدهـ ـ ـ ــم وأحـ ـف ــاده ــم ف ــي املـ ـ ــدارس
ّ
الرسمية؟ بالتأكيد ليس هناك َمن
ينتظر جــوابــا .حكاية تلك املــدارس
ّ
الرسمية ،التي بعضها كـ «املسالخ»
في ُ
العرف السائد بني الناس ،باتت
ّ
ُ
مــزمـنــة وقـيــل فيها ك ــل مــا يـمـكــن أن
ُيقال .بــات وضعها ُعرفًا سائدًا في
ّ
الشعبيةِ .لـ َـم ال ُيسن قانون
الثقافة
يفرض على املسؤولني الحكوميني
أن يـكــون أوالده ــم فــي تـلــك امل ــدارس
ّ
ال ــرس ـم ـ ّـي ــة؟ عـ ــل ذلـ ــك ي ـ ــؤدي إلـ ــى أن
ُي ـص ـ َـل ــح ح ــال ـه ــاُ ،
وي ـص ـب ــح ال ـن ــاس،
ّ
ك ـ ــل ال ـ ـنـ ــاس ،ال ي ـ ـ ــرون أن تـسـجـيــل
أوالده ـ ـ ـ ــم ف ـي ـه ــا ب ـم ـث ــاب ــة ال ـجــري ـمــة
بـحــق الـطـفــولــة .فــي بــادنــا ال يــأمــن
األه ــل عـلــى أطـفــالـهــم ،أح ـيــانــا ،على
رغــم تسجيلهم في مــدارس خاصة،
ب ـم ـبــالــغ ك ـب ـي ــرة ،وب ــال ـت ــال ــي ل ـن ــا أن
ن ـت ـصـ ّـور كـيــف ي ـكــون «رعـ ــب» األهــل
تـجــاه امل ــدارس الـحـكــومـ ّـيــة .املــدرســة
الـتــي أح ــرق ج ــورج جـســده أمــامـهــا،
ّ
أحدثها الخبر،
الضجة التي
وبعد
ّ
أصــدرت بيانًا قالت فيه إنها كانت
«ت ـع ــاط ـف ــت م ـع ــه ب ـس ـب ــب أوض ــاع ــه
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،وأع ـ ـف ـ ـتـ ــه ِم ـ ـ ــن دف ــع
األقساط املدرسية ،باستثناء رسوم
النقليات والقرطاسية والنشاطات
ال ــاص ـف ـ ّـي ــة» .طـبـعــا تـضـمــن الـبـيــان
تـعـيـيـبــا ألي ك ــام غ ـيــر ذلـ ــك .ه ـكــذا،
علينا أن نفهم أن جورج ،ومن ّ
شدة
ِ
فرحه بإعفائه ِمن دفع األقساطّ ،
قرر
ّ
امللحمية.
أن ينتحر وبتلك الطريقة
قـبــل نـحــو ث ــاث س ـن ــوات ،ن ــزل أمــن
زين الدين ِمن سيارته ،التي «يعمل
عليها» كسائق أجــرة ،وأشعل النار
فــي جـســده .حصل ذلــك فــي بـيــروت.
ك ـ ـ ــان ي ـح ـت ــج عـ ـل ــى م ـح ـض ــر ض ـبــط
ح ـ ـ ّـرره بـحـقـ ّـه ش ــرط ــي م ـ ــرور .تـفـ ّـحــم
جـ ـس ــده ،ل ـك ــن ــه ل ــم يـ ـم ـ ّـت .نـ ـج ــا .ق ــال
يومها« :أعمل لكي أوفر لقمة عيش
ألوالدي» .قـبـلــه فعلها ال ـشــاب عبد
الــرحـمــن الـجــويــدي فــي ص ـيــدا .نجا
أيضًا .فعلها احتجاجًا «ألننا تعبنا
ّ
مــن البلد ومــن كــل ش ــيء .ال كهرباء
وال م ـ ــاء وال ش ـغ ــل وال شـ ـ ــي» .أم ــا
جــورج فقد مــات .وصــل باحتجاجه
إلــى الـحـ ّـد األقـصــى واألق ـســى .هناك
َمــن لــديــه تــرف البحث فــي توصيف
ف ـع ـل ـت ــه ،أي إن ك ــان ــت ش ـج ــاع ّــة أو
ُ
ج ـب ـن ــا ،وه ـ ــي فـ ــي الـ ــواقـ ــع ت ـل ــخ ــص
ب ـك ـل ـم ـتــن :اح ـت ـج ــاج أخـ ـي ــر .قــدي ـمــا
قال أسالفنا« :الوجع ما بيوجع إال
صــاحـبــه» .بــاخـتـصــار ،فعلة جــورج
ّ
هي احتجاج على كل املنظومة التي
ّ
ّ
تسور حياته .احتجاج ،رب ّما
كانت
يلمس األحياء ِمن بعده أثره ،إال أنه
هو الوحيد الذي لن يرى النتيجة...
إال الـلـهــم إن ك ــان ُي ــراق ــب ِم ــن بعيد،
ِم ــن م ـكــان م ــاِ ،م ــن عــالــم اقـتـنــع أن ــه،
وفــي أس ــوأ األح ــوال ،لــن يـكــون أكثر
ّ
جحيمية ِمما كان فيه.

«أنا مش كافر /بس الجوع كافر»
زياد الرحباني
فــي ال ـســاعــات الـتــي تـلــت نـبــأ ان ـت ـحــاره ،كــانــت الـصــورة
الــوح ـيــدة امل ـت ــداول ــة ل ـج ــورج زريـ ــق ،ه ــي «سـيـلـفــي» من
الـنــوع املستهلك .أحــد تلك الكليشيهات التي يلتقطها
األهـ ــل م ــع أبـنــائـهــم ف ــي ي ــوم اإلجـ ـ ــازة .رج ــل مـلـتـ ٍـح ّفي
عقده الخامس ،قلق بعض الشيء ،إنما مكابر ،يقطب
ّ
حاجبيه مركزًا على الكاميرا ،وإلى يساره طفلة تطبع
قبلة على ّ
خده ،وتبتسم بـ«شقاوة» وهي ترمق العدسة
ّ
من طرف عينها .لحظة نــادرة ،ربما كانت األخيرة من
نوعها تجمع االبنة وأبيها ،ستدوم اآلن إلى األبد .فيها
يبدو جــورج مكتفيًا باألشياء الصغيرة التي تتيحها
العالم نعيمًا .تــرى َبم
له الحياة :قبلة من مالكه تجعل ّ
كان يفكر لحظة التقاط السلفي؟ لعله كان يقطع العهد
على نفسه بأنه سيفعل املستحيل كي تنعم هي وأخاها
ّ
بحياة أفضل من حياته .فكر أن املصاعب التي يعانيها
من الناس» في هــذه األزمنة الصعبة،
«مثله مثل كثير ّ
سيجد طريقة للتغلب عليها .كل ذلك نراه في الصورة،
ونرى مصيره املفجع .الصور ،أحيانًا ،كقارئات البخت،
ّ
تحكي لنا ما سيأتي… لكننا ال نلتقط إشاراتها إال
متأخرين .بعد وقوع الفاجعة.
ّ
ّ
العائلية الـسـعـيــدة ،بــاتــت اآلن ًاستثنائية.
هــذه اللقطة
تنضح بما كان محشورًا في الصدر ،ومخبأ في زوايا
البيت املظلمة ،بعيدًا عــن عــدســات التلفزيون وفضول
الـصـحــافـيــن .اآلن صــرنــا ن ـعــرف :ج ــورج شـبــه عاطل
عــن الـعـمــل .وم ــع ذل ــك ،فـهــو م ـصـ ّـر عـلــى تــأمــن أفضل
مستوى تعليم ممكن لولديه« .أفضل مستوى تعليم»،
يعني ،بالنسبة إلــى أبـنــاء الشعب والطبقات الوسطى،
ّ
الدينية .فاملدرسة
التعليم الخاص ،ومدارس اإلرساليات
ّ
الرسمية هي القصاص الذي ال يتمناه أحد ألبنائه .ما
ّ
ّ
هم أن يكون قطاع التعليم الخاص قد تحول في أحيان
ّ
كثيرة إلى دكاكني ،على شتى املستويات ،من االبتدائي
إل ــى الـجــامـعــي .الـتـعـمـيــم مــرفــوض طـبـعــا ،ل ـكـ ّـن أكـثـ ّ
ـريــة
املؤسسات التعليمية إزدادت شراهة ،واألقساط واصلت
ارتفاعها (الحق على الوضع االقتصادي يقول ّ
القيمون
عليها) ،ومستوى التعليم آخذ في التراجع« .مستوى
ّ
التعليم» الذي كان يقال لنا صغارًا إنه الثروة الحقيقية
للبنان ،بلد «تصدير األدمغة» إلى العالم .التعليم ،ثروتنا
ّ
القومية الحقيقية (الــى جانب قطاع الخدمات طبعًا!)
ّ
صار في الحضيض« .بلد ليس فيه مواد أولية» ،حسب
ع ـبــارة شـهـيــرة ،ي ـ ّ
ـردده ــا كــالـبـبـغــاء رش ـيــد ،بـطــل زيــاد
الرحباني ،في «فيلم أميركي طويل» .كان ذلك قبل النفط
والغاز .اآلن ،سيصبح عندنا مواد ّأو ّلية ،لكننا لن نرى
من عائداتها إال خراب ما بقي من االقتصاد املنتج على
األرجــح .النسبة األكبر من األربــاح ستذهب للشركات
األج ـن ـبـ ّـيــة ،وإذا أض ـفــت إل ـي ـهــا كــومـيـسـيــون ب ــارون ــات

النظام اللبناني ،بالكاد سيكفي الباقي لخدمة ديوننا
ّ
الرسمية هي االسـتــدانــة ،أي
املتعاظمة ،في بلد ديانته
ّ
املضي قدمًا في إفقار الشعب ،وبيع القطاع العام الذي
يضمن حقوقه ومستقبله ورخاءه.
في هذا البلد ،عاش ومــات جــورج زريــق الــذي آمن بأن
التعليم هــو الـثــروة التي سيتركها لولديه .بلد لــم يعد
التعليم فــي مــدارســه الخاصة يـ ّ
ـؤمــن فــرصــا لالرتقاء
االجتماعي .ومــع ذلــك ،ال يــزال الناس يركضون خلف
ال ـس ــراب .يـعـمـلــون بــالـسـخــرة ويـسـتــديـنــون ويــرهـنــون
ً
األم ــاك مــن أجــل علم األوالد .كــأن عــاطــا عــن العمل
ي ـح ـمــل شـ ـه ــادة ،ه ــو أف ـض ــل م ــن ع ــاط ــل ّأم ـ ــي أو بــا
ش ـهــادة! نقل األب ابـنــه إلــى مــدرســة أقــل كلفة ،وبقي
«ثانوية ّ
ّ
ّ
سيدة بكفتني
مصرًا على إبقاء الصغيرة في
ّ
األرثوذكسية» .ترك األقساط ّاملتأخرة تتراكم ،على أمل
ّ
حــل سحري ال نعرفه .أن يتلقى مساعدة؟ أن تحدث
أعجوبة؟ أن يربح في اليانصيب؟ أن ينبش كنزًا؟… أو
ً
بكل بساطة ّأن يجد عمال ،كما هو حق كل مواطن في
ّ
األبجدية للعالم» .املدرسة في بيانها
البلد «الــذي علم
ّ
الـتـبــريــري بـعــد انـتـحــار ج ــورج ،تـقــول إن ـهــا أعـفـتــه من
األقـســاط منذ  ،2014ما تنكره العائلة .أيكون الرجل
قد وضع ّ
حدًا لحياته كي يشكر املدرسة على جودها
ً
مثال؟ ومــاذا عن االعتراف الذي يرد في بيان املدرسة
ّ
نـفـســه ،بــأنـهــا مــارســت ضـغــوطــا مـتـكــررة عـلــى األهــل
ّ
املقصرين في الدفع ،من خالل «نداءات خطية متتالية»؟
فــي كــل األح ــوال ،اقتنع األب أخـيـرًا بــأنــه لــم يعد أمامه
سوى أن يفعل مثل آالف العائالت اللبنانية التي نقلت
أوالدهــا أخيرًا من التعليم الخاص إلــى مــدارس الدولة،
بعدما ضاقت بها سبل العيش الكريمّ ،
وعزت الفلوس:
ََ
ّ
خل ْص ،سينقل أميرته الصغيرة إلى مدرسة رسمية!
ّ
مدرسية .عائلة جورج
لم يكن يحتاج سوى إلى إفادة
ّ ّ
ّ
تؤكد أنه كان قد هدد مدير املدرسة بوضع حد لحياته،
ّ
مصرًا على حجب اإلفادة ما لم تسدد
إذا بقي األخير
ّ
الديون سلفًا ،ال بالتقسيط ،حسب تعهد رسمي ،كما
اقترح األب القتيل.
الباقي نعرفه ّ
جيدًا« .املواطن جورج زريق أحرق نفسه
أمام مدرسة ابنته» ،معلنًا عجزه عن مواصلة املواجهة.
حاول الرجل كثيرًا ،وكان في كل ّ
مرة يصل إلى طريق
مـســدود .هــذه املـ ّـرة قــرر أن يوقف املـحــاوالت ،أن يرمي
س ــاح ــه وي ـس ـت ـس ـلــم .وم ــا إن أط ـل ــق جـ ــورج صيحته
االجتجاجية املـ ّ
ـدويــة الـتــي هـ ّـزت لبنان ،حتى انتشرت
السموم بلمح البصر« :معلومات طبية» (ال أحد يعرف
ّ
«جورج كان يعاني من وضع نفسي
مصدرها) تؤكد أن ّ
ص ـعــب»! مــن ك ــان يـتــوقــع الـعـكــس؟ أم ــا زال فــي لبنان
ّ
مــواطــن واحــد طبيعيًا؟ يــريــدون أن يسرقوا منه حتى
موته ،أن يـ ّ
ـزوروا وصيته ،أن يحجبوا دعوته الصارخة
إلينا كي نصحو قبل فوات األوان… فنحمل جذوة النار
املقدسة التي ّ
تطهر بها ،ونحرق هيكل النظام الطائفي
املافيوي الذي يحاصر الدولة والشعب.

ّ
ّ
املأسوية تقول كل شيء .هناك شعب كامل
هذه النهاية
في لبنان عاطل عن الحياة ،محروم من األمــل ،ممنوع
مــن املـسـتـقـبــل .شـعــب مـحــاصــر ،يـنــزلــق كــل ي ــوم أكثر
إلــى الهاوية ،يغرق في املجارير ،تطمره الزبالة ،تنهار
عليه الـطــرقــات والـجـســور ،تجرفه الـسـيــول ،تحاصره
األمـ ــراض وال ـس ـمــوم واألوب ـئ ــة فــي امل ــاء وال ـه ــواء ،تقفل
بوجهه أبــواب امل ــدارس واملستشفيات… فيما الفساد
والـهــدر مستشريان ،واملــؤسـســات منخورة بسرطان
والزبائنية ،والـثــراء الفاحش ّ
ّ
يتكدس بني
املحسوبيات
أي ــدي حفنة مــن األبــاطــرة الــذيــن يعتاشون مــن سفاح
ّ
القربى بني السلطة واملال ،ويسخرون املؤسسات على
اخـتــافـهــا مــن أمـنـيــة وقـضــائـ ّـيــة ورقــابـ ّـيــة واقـتـصـ ّ
ـاديــة
وم ــال ـ ّـي ــة وت ــرب ــوي ــة وإع ــام ـ ّـي ــة… ل ـح ـمــايــة مـصــالـحـهــم
وديـمــومــة سلطتهم .وف ــي آخ ــر الـنـهــار ،هــا هــو الــوزيــر
ال ـســابــق الـ ــذي ب ــاع تـ ــراث ب ـي ــروت ل ـب ــراب ــرة االسـتـثـمــار
ّ
ال ـع ـقــاري ،يـ ْـسـخــر بـخــفــة وفــوقـ ّـيــة وازدراء مــن مواطنة
ّ
االقتصادية في برنامج تلفزيوني« :ما
تشكو األوضاع
ّ
مبي عليك جوعانة»!
لـعــل أك ـثــر م ــا يـبـعــث عـلــى الـسـخــط واالش ـم ـئ ــزاز ،بعد
فاجعة انتحار جــورج زريــق أمــام مدرسة ابنته التي ال
النظام
يملك تسديد أقساطها ،هــو ردود فعل أبــاطــرة
ّ
ومـعــارضــي الـتـنــك ،الـتــي تعكس ق ــدرًا مخيفًا مــن قلة
ً
ال ـح ـيــاء .بـ ــدال م ــن أن يـصـمــت هـ ــؤالء ،أن يـخـتـفــوا عن
األنظار ،ها هم يتاجرون بدمه ،ويزايدون على موته .ها
ّ
ّ
ويتقبلون التعازي بالرجل الذين
يتصدرون الجنازة،
هم
ساهموا مجتمعني وف ــرادى في قتله .ها هم يطالبون
ّ
االجتماعية ،اآلن وهنا! وزير التربية أمر «بفتح
بالعدالة
ّ
تحقيق لجالء املالبسات املحيطة بالحادثة» ،وأعلن أنه
سيتولى تعليم َ
ولدي جورج زريق« .حزب سبعة» دعا،
ّ
بديماغوجيته اللزجة ،إلى ّ«غضب األهالي» أمام وزارة
ّ
التربية ،كأن االنهيار سيتوقف بسحر ساحر ،كما في
ّ
الرحبانية…
األوبريت
ج ــورج شـعــب كــامــل مــن املــرش ـحــن لـنـهــايــات فــاجـعــة.
وعندما يحاصر اليأس الناس إلــى هــذا الحد ،ال يعود
نفسه
أمامهم إال االنفجار الكبير .حني أحرق يان باالخ ّ
في  19يناير  ،1969كان يعلن والدة «ربيع بــراغ» .وملا
أض ــرم مـحـمــد الـبــوعــزيــزي ال ـنــار فــي ج ـســده ،ي ــوم 17
ديسمبر  2010فــي سيدي بــوزيــد ،كــان يطلق شــرارة
التغيير فــي تــونــس .م ــاذا ينتظر الـلـبـنــانـيــون؟ ّ
عشية
انطالق عمل الحكومة الجديدة التي تدل كل املؤشرات
ّ
على أنها ستمضي في إفقار الشعب وإغناء مصاصي
ستحمل األك ـثـ ّ
ّ
ـريــة الساحقة
ال ــدم ــاء .الطبقة الـحــاكـمــة
ّ
مــن الشعب اللبناني تبعات السياسات الكارثية التي
راكمها أسياد النظام املتعاقبون ،منذ الطائف ووالدة
ّ
ّ
الحالية .فهل نبقى ،بعد
السياسية إلى األزمة
الحريرية
فاجعة الكورة ،شعبًا يمضي إلى قبره مطمئنًا؟ َأم نرفع
َ
قبضاتنا خلف تابوت جــورج زريــق ،نجرد قتلته من
ّ
إقطاعياتهم ،وننتهرهم أن :اخرجوا من الجنازة!

علم
و خبر
«سكران» في مزارع شبعا!
ّ
تبي أن املواطن اللبناني ،ع .ح .الذي خطفه العدو اإلسرائيلي من مزارع
ّ
ّ
ّ
شبعا ثم عاد وسلمه إلى قوات «اليونيفيل» ،التي سلمته بدورها إلى
ّ
الجيش اللبناني ،ما هو إل «هــاوي مخاطر» .وفــي التفاصيل ،أن ابن
بلدة املشرفة في قضاء عاليه يمضي عطلة في لبنان ،آتيًا من كندا التي
ّ
التوجه إلى الثلج قبل يومنيّ ،
ثم
يحمل جنسيتها ،أبلغ أهله عن نيته
ّ
قصد مــزارع شبعا ،حيث ركن سيارته قرب بركة النقار وتوجه مشيًا
على األقدام نحو موقع الرادار التابع للعدو اإلسرائيلي ،بعدما احتسى
كمية كبيرة من الكحول .وقد خطفه جنود االحتالل ،للتحقيق معه قبل
ّ
أن يسلموه ،عبر الـقــوات الــدولـيــة ،إلــى استخبارات الجيش اللبناني،
ّ
التي استكملت التحقيق معه في ثكنة صيدا ،حيث أكد أنه قام باألمر
ّ
حبًا باملغامرة!

جبق يلغي قرارًا لحاصباني
إضافة إلى ما أثير في اإلعالم قبل يومني ،ألغى وزير الصحة جميل
ج ـبــق قـ ــرار وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـســابــق غ ـســان حــاص ـبــانــي ال ــرق ــم ١٣٥/١

ال ـصــادر بـتــاريــخ  .٢٠١٩/١/٢٣ويـنــص ق ــرار حــاصـبــانــي عـلــى تــوزيــع
مــوظـفــن ومـتـعــاقــديــن وأجـ ــراء مــن مــراكــزهــم ال ــى مــراكــز أخ ــرى بـقــرار
فــردي .لذلك جاء قرار جبق الذي حمل الرقم  ٢٣٤/١والــذي ألغى قرار
الوزير السابق ألنه «يتضمن مغالطات قانونية وعدم موافقة الرؤساء
املباشرين ألغلب املعنيني ،وألن مسألة توزيع املوظفني تتطلب إعادة
نظر ودراسة».

ّ
يموت من االتصاالت إلى الداخلية
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن وزيـ ــرة الــداخ ـل ـيــة ري ــا الـحـســن طـلـبــت م ــن رئـيــس
الحكومة سعد الحريري أن يكون مستشار وزير االتصاالت نبيل ّ
يموت
مستشارًا لها في ال ــوزارة .وقــد وافــق الحريري على األمــر رغــم استياء
وزير االتصاالت الجديد محمد شقير من هذا األمر ،على أن يتم تعيني
ً
بدال من ّ
يموت ،وال سيما أن
املوظف في وزارة االتصاالت محمد شعبان
األخير أبدى حماسة لطلب الوزيرة الحسن .من جهة أخرى ،بعد تعيني
مستشار وزيــر الداخلية السابق نهاد املشنوق العميد شئيم عراجي
رئيسًا ملصلحة النفوس بالوكالة ،أثار هذا األمر استياء رئيس الحزب
التقدمي االشتراكي النائب السابق وليد جنبالط ،بعدما كان آخر من
شغل هذا املنصب موظف من الطائفة الدرزية.

