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اقتصاد السوء

ياسية

االج����ت����م����اع األخ����ي����ر ل��ت��ك��ت��ل اإلص���ل��اح
والتغيير.
وس���ط ه���ذه األج�����واء ال��ض��ب��اب��ي��ة ،أب��دت
مصادر وزاري��ة خشيتها من استمرار
م��م��اط��ل��ة امل���ج���ل���س ال���ن���ي���اب���ي ف����ي م��ل��ف

كبرت ثقتنا ب��ـ حنا» ..ه���ذا م��ا يقوله
استاذ ثانوي امضى ثالثة عشر ً
عاما
ف���ي ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م .وي��ض��ي��ف «ث��م��ة
دائ ً��م��ا ش��رائ��ح واع��ي��ة ،لكنها تحتاج
�ًل�اً
ال��ى موجه أه للثقة» .وعلى الرغم
م��ن ال��ث��ق��ة ال��ت��ي ي��ب��دي��ه��ا املجتمعون
ب���ق���درة ت��ح��رك��ه��م ع��ل��ى ال��ض��غ��ط على
ال�����ج�����ه�����ات امل����ع����ن����ي����ة ،وع�����زم�����ه�����م ع��ن
«االن���س�ل�اخ» ع��ن م��رض «االن��ص��ي��اع»
السائد ل��دى العديد م��ن اللبنانيني،
يكن
اال ان �ًل�اًمن بني املجتمعني من لم ً
م��ت��ف��ائ ب��ه��ذه ال��ت��ح��رك��ات ،ان��ط�لاق��ا
م��ن اع��ت��ب��اره��م ان ال��ن��ظ��ام السياسي
ال��ف��اس��د يحتاج ال��ى م��ا ه��و اك��ب��ر من
ع��م��ل ن��ق��اب��ة ،وان ال��ض��غ��ط الحقيقي
يقضي بتوسيع قاعدة «املنسلخني»
ع��ن زع��م��اء ط��وائ��ف��ه��م ،وه���و ،برأيهم،
يحتاج الى «معجزة» .وعند سؤالهم
ع����ن س���ب���ب ن���زول���ه���م ال�����ى االع���ت���ص���ام
ط��امل��ا ان��ه��م غ��ي��ر م��ت��ف��ائ��ل�ين ب��ج��دوى
ت��ح��رك��ات ك���ه���ذه ،ي��ج��ي��ب��ون« :م����ا في
ب��دي��ل» ،ذل��ك انها الوسيلة الوحيدة
املتوافرة للتعبير عن رفضهم للواقع
الحاصل.
م��ا عكسته التظاهرة ام��س يتخطى
مسألة مطلب حقوقي ،ليشمل حركة
نقابية مستقلة لديها من يؤمن بها،
لدرجة ان��ه ق��ادر على االستغناء عن
زع���م���اء ال���ط���وائ���ف م���ن اج���ل���ه���ا! االم���ر
ال����ذي ي��م��ث��ل خ���ط ً���را إم���ا ع��ل��ى ال��ط��اق��م
ال��س��ي��اس��ي ف���ي ل��ب��ن��ان ،أو ع��ل��ى حنا
غريب!
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 1ـ ـ اقتطاع ضريبي من المصارف
ّ
س��ل��س��ل��ة ال�����روات�����ب .وق����ال����ت إن ج��م��ي��ع
امل��ن��اق��ش��ات ال���ج���اري���ة اآلن ف���ي ال��ل��ج��ان
امل���ش���ت���رك���ة ل����م ت���ح���رز أي ت���ق���دم ب��ش��أن
البنود الخالفية املتعلقة باإليرادات.
ّ
ولفتت املصادر إلى أن جهات نيابية،
أب�����رزه�����ا ك���ت���ل���ة امل���س���ت���ق���ب���ل ،وي���ت���ح���دث
باسمها ال��رئ��ي��س ال��س��ن��ي��ورة ت��ع��ارض
إق���رار السلسلة كما وردت م��ن اللجنة
ال��ن��ي��اب��ي��ة ال���ف���رع���ي���ة ،م��ط��ال��ب��ة ب���ادخ���ال
ت��ع��دي�لات ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ال��س��ل��س��ل��ة كما
على البنود الضريبية.
ووص�����ف�����ت م�����ا ي����ج����ري ب����أن����ه «ع��م��ل��ي��ة
احتيال على الرأي العام وعلى املعنيني
بالسلسلة ،وحيث ال توجد مؤشرات
إلى امكان توصل اللجان املشتركة إلى
قرار».
وت��وق��ع��ت امل���ص���ادر أن ي��دع��و ال��رئ��ي��س
بري إلى هيئة عامة للمجلس النيابي،
ال��ث�لاث��اء امل��ق��ب��ل ،ب��ق��ص��د ات��خ��اذ ال��ق��رار
النهائي ،ول��و من دون توصل اللجان
امل���ش���ت���رك���ة إل������ى ح������ل ،ح���ي���ث س��ي��ص��ار
عندها إل��ى إح���راج جميع ال��ق��وى التي
ت��ق��ول ف��ي االع��ل�ام ع��ك��س م��ا ت��ق��ول��ه في
االجتماعات املغلقة.
وك���ش���ف���ت امل�����ص�����ادر ع����ن م����ح����اول����ة م��ن
ال���س���ن���ي���ورة إلق����ن����اع رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة
تمام سالم باملبادرة إلى طلب استرداد
م��ش��روع ال��ق��ان��ون إل���ى ال��ح��ك��و ّم��ة .وم��ع
ّ
ّ
أن س��ل�ام أب�����دى ت��ح��ف��ظ��ا ،إال أن�����ه ع��اد
وأج�����رى م���ش���اورات م���ع ُك��ت��ل سياسية
ممثلة داخل الحكومة ،وأبلغ اعتراض
غالبية وزارية على أي اتجاه السترداد
املشروع ،ما دفع سالم امس إلى إبالغ
ّ
ال���س���ن���ي���ورة أن ال���ح���ك���وم���ة ل����ن ت��س��ت��رد
املشروع تحت أي ظرف ،وأن الحكومة
س���وف تمتنع ع��ن امل��ش��ارك��ة ح��ت��ى في
مناقشات اللجان املشتركة ،الن امللف
صار من مسؤولية املجلس النيابي.
وتحدثت املصادر عن احتمالني ،إما أن
تقر الهيئة العامة امل��ش��روع ،لكن بعد
ادخ��ال تعديالت جوهرية ،أو أن يعلن
رئيس املجلس تأليف لجنة نيابية –
وزاري���ة تتولى درس البنود الخالفية
خالل مدة زمنية قصيرة.
في املقابل ،أنذرت هيئة التنسيق ،بعد
اعتصامها في ساحة ري��اض الصلح،
ب���ال���ع���ودة إل�����ى ال��ت��ص��ع��ي��د اب�����ت ً
�����داء م��ن
اإلث��ن�ين امل��ق��ب��ل ،إذا ل��م يترجم املجلس
النيابي الحقوق إلى أرقام بما يضمن
إق��راره��ا ف��ي السلسلة م��ن دون خفض
أو تجزئة أو تقسيط وبنسبة %121
ع��ل��ى روات������ب  ،2008أس�����وة ب��ال��ق��ض��اة
وأس����ات����ذة ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وب��م��ا
ي��ح��ف��ظ ال��ح��ق��وق امل��ك��ت��س��ب��ة ل�لأس��ات��ذة
وامل����ع����ل����م��ي�ن وال�����ق�����ط�����اع�����ات اإلداري������������ة
وال��وظ��ي��ف��ي��ة ك���اف���ة .وت��م��س��ك��ت ال��ه��ي��ئ��ة
ب��ال��س��ي��ر وف����ق خ��ط�ين م���ت���وازي�ي�ن :خط
االت�����ص�����االت وامل����ف����اوض����ات م����ن ج��ه��ة،
والتلويح باإلضراب املفتوح ومقاطعة
االمتحانات الرسمية من جهة ثانية،
مطالبة الكتل النيابية ك��اف��ة بالوفاء
بوعودها والوقوف الى جانب حقوق
الناس املشروعة ،وإقرارها كاملة قبل
ن���ه���اي���ة االس�����ب�����وع .ك���ذل���ك ف���ق���د ج����ددت
رفضها لفرض الضرائب على الفقراء
وأصحاب الدخل املحدود ،عبر اصرار
ال���ب���ع���ض ع���ل���ى زي�������ادة ال���ض���ري���ب���ة ع��ل��ى
القيمة امل��ض��اف��ة ،أو عبر رف��ع ال��رس��وم
الجمركية على السلع اإلستهالكية ،أو
عبر رفع تعرفة الكهرباء ،او اي وسيلة
ل���س���د ع���ج���ز ال���خ���زي���ن���ة امل����ت����زاي����د ج����راء
س���ي���اس���ات امل���ح���اص���ص���ة ف����ي اإلن����ف����اق،
وتغطية تكاليف خ��دم��ة ال��دي��ن ال��ع��ام،
والهدر والفساد والصفقات والتهريب
وض��ع��ف ال��ج��ب��اي��ة ،ح��ي��ث تكمن م���وارد
تمويل السلسلة.
أم���س ،ال��ت��زم��ت معظم اإلدارات العامة
إض�������راب ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق ب��اس��ت��ث��ن��اء
بعض املوظفني الذين ّ
سيروا معامالت
إداري��ة ضرورية .أما نسبة االستجابة
في امل��دارس الخاصة ،فلم تكن كبيرة،
وال س���ي���م���ا ف�����ي م���������دارس امل���ؤس���س���ات
التربوية التابعة للجمعيات الدينية،
واألحزاب السياسية ،بعكس اإلضراب
األخير.

محمد زبيب
في نهاية عام  ،1992مع انطالق ما ّ
سمي «مشروع اإلعمار» أو «وعد
الربيع» ،لم تكن رساميل املصارف (أموالها الخاصة) ّقد تجاوزت 140
مليون دوالر .بعد ذل��ك ،ص��ارت «تنتفخ» من دون توقف ،حتى بلغت
اآلن نحو  14800مليون دوالر ،أي إنها تضاعفت على مدى  21عامًا
ّ 106
مرات ،أو ما قيمته  14660مليون دوالر ،بمتوسط زيادة سنوية
ّ
ّ
كاملة،
يبلغ 698
مليون دوالر .هذا املؤشر «املوثق» ال يعكس الحقيقة ّ
بل ج��زءًا ّ
مهمًا منها فقط .فاملصارف العاملة في لبنان ،التي تقلص
عددها في هذه الفترةّ ،
وزع��ت بالفعل أرباحًا سنوية على أصحابها
خل��ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة وص��ل مجموعها ال��ى  4م�ل�ي��ارات دوالر ،كما
تنامت محفظتها العقارية الى أكثر من  3مليارات
دوالر بسبب السيطرة على الرهون سدادًا لديون
الزبائن وارتفاع االسعار في ظل املضاربات ،كذلك
أنفق املتحكمون في إدارات املصارف وميزانياتها
لحسابهم الشخصي نحو  3مليارات دوالر على
ش��راء البيوت والشاليهات والسيارات واألسفار
والهدايا وال��والئ��م الخاصة ...واحتسبوها ضمن
النفقات التشغيلية.
هذا يعني أن االرب��اح التي حققتها املصارف في
ع�ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن ت �ق� ّ�در ب�ن�ح��و  21660مليون
دوالر .وك��ي ي�ك��ون ه��ذا ال�ح�س��اب دق�ي�ق��ًا ،يجدر
حسم نحو  2500مليون دوالر من هذه االرب��اح
ّ
املحققة ،لكونها تمثل قيمة السندات التفضيلية
التي أصدرتها املصارف في فترات مختلفة واكتتب فيها أشخاص
من خارج نادي أصحاب املصارف املباشرين .وفي الحصيلة ،كسب
ّ
املتحكمون في ملكية املصارف ّ وإداراتها نحو  19160مليون دوالر
ّ
حتى اآلن .املفارقة التي تؤكد دق��ة هذا الحساب أن املصارف نفسها
أعلنت سنويًا عن أرباح صافية (بعد اقتطاع الضريبة) بلغ مجموعها
املتراكم بني عامي  1993و 2013نحو  15300مليون دوالر!
باختصار ،حقق املصرفيون عائدًا سنويًا «مضمونًا» على استثمارهم
يمكن تقديره بنحو  %30سنويًا على مدى  21عامًا ،وهو عائد مرتفع
ّ
جدًا بكل املقاييس ،ال يمكن إنتاجه إال من عمل ّ
سيئ ،في ألطف تعبير.
إذًا ،ليس صحيحًا أبدًا أن الدولة عاجزة عن زيادة اقتطاعاتها الضريبية

مطلوب منها ،ليس فقط على صعيد تصحيح رواتب
لتمويل ما هو ّ
نحو  220ألف موظف ومتقاعد في اإلدارات وامل��دارس الحكومية ،بل
أيضًا على صعيد توفير الحماية االجتماعية واالستثمار العام في
البنى التحتية والخدمات .فأرباح املصارف هي ّ
مجرد مثال يحاولون
التعمية عليه ،وهو ينطبق على أرباح املضاربات العقارية واالحتكارات
التجارية وريوع االمتيازات والعقود املختلفة.
الضريبي
االقتطاع
�ادة
�
ي
ز
الكثير من دول العالم فرضت (أو ت��درس)
ُ
من أرب��اح املصارف بهدف استرداد بعض األم��وال ّ
العامة التي أنفقت
على دعمها سابقًا ملنع إفالسها .في لبنان ،لم يبلغ االمر هذا املستوى
من التفكير السياسي .فما وافقت عليه اللجان النيابية املشتركة أمس
بقي ،على أهميتهّ ،
مقصرًا ،إذ وافق النواب على رفع الضريبة على ربح
الفوائد من  %5حاليًا الى  ،%7ووافقوا (ولو بآلية
ملتوية) على إخ�ض��اع امل�ص��ارف لهذه الضريبة
ب �ع��دم��ا ك ��ان ��ت م �ع �ف��اة م �ن �ه��ا .ه � ��ذان ال �ت �ع��دي�لان
سيؤمنان زيادة في إيرادات هذه الضريبة بقيمة
 260مليار ليرة فقط في ع��ام  ،2015ستضاف
الى نحو  660مليار ليرة محققة في عام ،2013
أي إن م�ج�م��ل إي� � ��رادات ه ��ذه ال�ض��ري�ب��ة ستكون
ب�ح��دود  920مليار ليرة فقط ال ّ غير .ال يحتاج
اللبنانيون الى أدل��ة إضافية للتيقن من أن أرباح
أص�ح��اب امل�ص��ارف امل�ع��روض��ة أع�ل�اه ،نتجت في
األس � ��اس م��ن ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة (ت�ث�ب�ي��ت سعر
صرف الليرة وأسعار الفائدة العالية) ومن الدين
العام ومن الدعم املباشر على أشكاله .فاملصارف
ّ
الخزينة (بالليرة
ت��وظ��ف حاليًا نحو  39.8مليار دوالر ف��ي س�ن��دات ّ
والعمالت األجنبية) الصادرة عن وزارة املال ،وكذلك توظف نحو 22.5
ً
الصادرة عن مصرف لبنان ،فضال
مليار دوالر في شهادات اإلي��داع ّ
عن نحو  54400مليون دوالر موظفة كودائع لدى املصرف ّاملركزي،
ما يعني أن نحو  116.7مليار دوالر (ف��ي نهاية  )2013موظفة لدى
الدولة وتكسب املصارف منها أكثر من  6مليارات دوالر سنويًاّ ،
عدًا
ونقدًاّ ،
ممولة من املال العام .هل من يستطيع أن يقنع دافعي الضرائب
ً
(باللغة الليبرالية) بأن اقتطاع ضريبة بنسبة ( %10مثال) من أرباح
هذه الفوائد سيكون كارثة؟
(يتبع)

كسب اصحاب
المصارف 19160
مليون دوالر

العنصرية اللبنانية
بشكلها األصفى
فراس أبو مصلح
ليس محمد خاروكي ،الطفل الدمشقي
ذو ال��س��ن��وات ال��ع��ش��ر ،ب�لاج��ئ ف��ي بالد
آت إل��ي��ه��ا ب��رف��ق��ة وال��دي��ه
األرز ،ب��ل ه��و ٍ
ال��ل��ذي��ن ان��ت��ق�لا للعمل فيها م��ن��ذ ث�لاث
س�������ن�������وات .أم�����ض�����ى م���ح���م���د ال���س���ن���ت�ي�ن
األخيرتني تقريبًا في مدرسة «ليسيه
فينيكس» في دوحة الحص ،حيث خبر
االس��ت��ع�لائ��ي��ة وال��ع��دائ��ي��ة اللبنانيتني
بشكلهما «ال��ص��اف��ي» غ��ي��ر امل��ش��ذب أو
امل���م ّ���وه ،أي ك��م��ا ي��ع ّ��ب��ر عنهما األط��ف��ال
واألوالد ،ب��ع��د ت��ش ّ��رب��ه��م ل��ـ«س��ره��م��ا»
ال����ف����ج ال�����ع�����اري م�����ن أه����ال����ي����ه����م .ت��ش��ه��د
ل���خ���ب���رة م��ح��م��د ال���ك���دم���ات وال����خ����دوش
ع��ل��ى وج���ه���ه ،إذ ت��ك��ل��ل��ت م��ع��ان��ات��ه من
امل���ض���اي���ق���ات واإله�����ان�����ات ال��ي��وم��ي��ة في
امل��درس��ة بتعرضه للضرب امل��ب ّ��رح في
ب���اص امل��درس��ة أول م��ن أم���س ،و«ذن��ب��ه
أنه لم يقبل بإهانة كرامته وسوريته»،
تقول والدة الطفل.
ل��ط��امل��ا اش��ت��ك��ى محمد م��ن املضايقات
واإلهانات التي يتعرض لها باستمرار
ف��ي امل���درس���ة ،وف���ي ال��ب��اص خصوصًا،
ح���ي���ث ت����ب����دأ رح���ل���ت���ه ال���ي���وم���ي���ة ل��ح��ظ��ة
لاّ
صعوده الباص بعبارات من قبيل «ي
وال س���وري» ،وي��ن��ادى ب��ـ«ي��ا س��وري يا
أندبوري»ُ ،
ويحشر مع بعض األطفال
ال��س��وري�ين زم�لائ��ه ف��ي أض��ي��ق مساحة
م��م��ك��ن��ة ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���ب���اص ،وي��أم��ره
أوالد ب�����أن «ي�����خ�����رس» ،وي����وج����ه إل��ي��ه
آخ���رون ع��ب��ارات ن��اب��ي��ة ،وي��ق��ول ل��ه ولد
عمره  15أو  16سنة« ،كنت ألنتحر لو
كانت والدتي سورية» ،وهكذا!
ص�����ار ال���ط���ف���ل دائ������م ال���ع���ص���ب���ي���ة ،ت��ق��ول
وال���دت���ه ،وب����ات ي��ن��ف��ج��ر ب��اك��ي��ًا بمجرد
ال��ح��دي��ث م��ع��ه ،وي��ك��رر رف��ض��ه ال��ذه��اب
ف��ي ال��ب��اص ،وي��ل ّ��ح على م��غ��ادرة لبنان
وال����ع����ودة إل����ى ال���ش���ام .ذه���ب���ت ال���وال���دة
م���رات ع��دي��دة إل��ى امل��درس��ة ف��ي األشهر

املاضية ،وأعطت اإلدارة أسماء األوالد
ال��ذي��ن ك��ان��وا إل���ى ذل���ك ال��ح�ين يكتفون
ب���االع���ت���داء ال��ل��ف��ظ��ي ع��ل��ى ط��ف��ل��ه��ا ،مع
ب��ع��ض «ال���ت���دف���ي���ش» ،ول��ك��ن اإلدارة لم
ت��ح��رك س��اك��ن��ًا .ت��ق��ول ال���وال���دة إن��ه��ا لم
ُ
تصدق أنه يمكن أوالدًا أن يبلغوا هذا
املستوى من العنف ،حتى وقع االعتداء
بالضرب أول من أمس.
تطورت املضايقات بحق الطفل وأترابه
السوريني مع تصاعد حملة التحريض
ال��س��اف��ر ع��ل��ى ال�لاج��ئ�ين ال��س��وري�ين في
اإلع����ل���ام وع����ل����ى م���ن���اب���ر ال���س���ي���اس���ي�ي�ن،
واألخ��ط��ر منها التعبئة الجماهيرية
امل����ب����اش����رة ع���ل���ى األرض ،ال���ت���ي ت��أخ��ذ
شكل التحريض «العنصري» السافر
ال���ذي ُيسقط إنسانية امل��ح َّ��رض عليه،
ويبرر ويمهد ملختلف أشكال السلوك
ُ
اإلجرامي ضده .تشير والدة الطفل في
هذا السياق إلى املقابالت التلفزيونية
التي ّ
تدعي «املوضوعية» بنقلها آراء
ال��ن��اس ف��ي ال��ش��ارع ،فتبث على نطاق
واسع االنفعاالت التحريضية من قبيل
ص��ي��ح��ات «ال��ب��ل��د إل���ن���ا» و«ال���س���وري�ي�ن
خربوا البلد» ،فتجعلها ج��زءًا مألوفًا
من الخطاب العام الذي يتشربه األوالد
ع��ن أه��ال��ي��ه��م وي���رددون���ه .ي��ق��ول الطفل
محمد إن عدائية زم�لائ��ه ف��ي امل��درس��ة
تصاعدت بشكل كبير في العام األخير،
ما يؤكد تطور انفعال هؤالء األخيرين
بتصاعد حملة التحريض العنصري
في البالد عامة ،حتى ص��اروا يقولون
ل��ه ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة «ش��و ّ
مقعدكم
ّ
ع���ن���ا؟ ب���دن���ا ن��خ��ل��ص م��ن��ك��م»! ف��ل��م يكن
غريبًا أن تتطور املضايقات واإلهانات
«امل��ع��ه��ودة» أول من أم��س إل��ى الضرب
امل�����ب ّ�����رح ،م����ن دون أن ي���ت���دخ���ل س��ائ��ق
الباص حتى!
ل��ي��س��ت ال���خ���دوش وال���ك���دم���ات أك��ث��ر ما
يؤلم محمد ،بل اإلهانة .يرفض الطفل
البقاء في لبنان ،ال املدرسة فقط؛ فهو

ي��ت��ح ّ��س��س ،رغ���م ص��غ��ر س��ن��ه ،امل��ع��ام��ل��ة
«امل��م��ي��زة» ال��ت��ي يلقاها وع��ائ��ل��ت��ه على
حواجز التفتيش األمنية وفي الحديقة
قرب شقته حيث يلعب ،بمجرد سماع
لكنتهم ال��ش��ام��ي��ة .ت��ق��ف وال����دة محمد
ّ
ع��ن��د ه����ذا امل����وض����وع ب����ال����ذات ،م���ذك���رة
ب���أن���ه���ا وع���ائ���ل���ت���ه���ا ل���ي���س���وا ب�ل�اج���ئ�ي�ن،
وب����ال����ت����ال����ي ال ي���ش���ك���ل���ون ع���ب���ئ���ًا ع��ل��ى
ال��دول��ة «املضيفة» وم��وازن��ت��ه��ا ،ب��ل هم
م��ن ال��ط��ب��ق��ة ال��وس��ط��ى ،ق��اط��رة اإلن��ف��اق
االس����ت����ه��ل�اك����ي ف�����ي ل����ب����ن����ان ال���س���ي���اح���ة
وال��خ��دم��ات .فاالستعالئية والعدائية
اللتني يلقونهما هما «عنصرية» إذًا،
وال ي��م��ك��ن ت��ف��س��ي��ره��م��ا ع��ل��ى أي نحو
آخر!
أجرى ذوو محمد اتصاالت مع مراجع
رس��م��ي�ين ع��دي��دي��ن ب��ع��د االع���ت���داء على
ابنهم بالضرب ،واتصل وزير التربية
ب��م��دي��ر م���درس���ة «ل��ي��س��ي��ه ف��ي��ن��ي��ك��س»،
ع���ادل ع���واد ،ف��ق��ال األخ��ي��ر إن م��ا حدث
ه��و «إش���ك���ال ب�ين أوالد ص���غ���ار» ،وإن��ه
«ال عنصرية في امل��وض��وع» ،بل ّادع��ى
أن ال���ط���ف���ل م���ح���م���د ل����م ُي����ض����رب ح��ت��ى!
ذه���ب���ت ال�����وال�����دة إل������ى امل����درس����ة أم����س،
ّ
ً
عصى
فتغيرت «نغمة» املدير« :ال أملك
س��ح��ري��ة» إلص��ل�اح ل��ب��ن��ان ،ق���ال ع���واد،
ملقيًا باملسؤولية على «السياسيني»،
وقد أصاب في ذلك!
ال ي��م��ك��ن ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري��ة اللبنانية
ت��ج��اه «ال��س��وري» و«الفلسطيني» عن
عنصرية الطوائف اللبنانية بعضها
تجاه بعض :هي الثقافة نفسها التي
ت��م��ن��ع ت��ش��ك��ل ه���وي���ة ج���ام���ع���ة ل��ل��ك��ي��ان
اللبناني ،وتمنع ائ��ت�لاف ال��ن��اس على
أس��اس مصالحهم الحياتية وبنائهم
ل��دول��ت��ه��م ه���م ،ال دول����ة األول��ي��غ��ارش��ي��ا
ال��ح��اك��م��ة ،وه���ي ال��ث��ق��اف��ة نفسها التي
ت����غ����ذي األزم����������ات امل����س����ت����دام����ة ل��ل��ك��ي��ان
ال����ل����ب����ن����ان����ي ،وت����ع ّ����ب����ئ امل���ت���ق���ات���ل�ي�ن ف��ي
الحروب األهلية العبثية.

