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اإلفـتتــاحيــــة

لـــبـــنـــــــــان واالنـــتـخـــــــــابـــــــــات والـــتـغـــيـــيـــــــــر
تكاد تتحول االنتخابات النيابية التي ستجري يف لبنان يف  15أيار /مايو  2022اىل ما
يشبه حرب داحس وغرباء لبنانية واقليمية ودولية.
ففي ظل سيطرة أكثـرية نيابيـة لفريق  8آذار /مارس عىل الربملـان منذ ما قبل اربع
سنـوات فإن فريق  14آذار /مارس حياول ان ينتزع هذه االكثرية العتقاده انه يمكنه
من تغيري ما هو مكتوب يف تاريخ لبنان.
لكن احلقيقة هي خالف ذلك.فلـبنان هو بلد الـتسويات واالحتكـارات.ويف هناية عهد
الرئيس الراحل كميل شمعون يف العام  1958وبعد االضطرابات التي حدثت وسميت
"ثورة" ارتفع شعار " ال غالب وال مغلوب".بمعنى ان احدا من األطراف اللبنانيني ال
يمكنه االدعاء بـالنرص عىل عىل طرف لـبناين آخر.وهكـذا طمرت الدمـاء التي سالت
كرمى لطبقة سياسية مل ختتلف اال عىل املكاسب ال عىل حقوق املواطن اللبناين.
وعنـدما بـدأت حرب العـام  1975بني اللبنـانيني كـانت النـار حترق البـلد والقتىل
يتناثرون عىل امتداد مساحته ومن كل الطوائف فضال عن اخلسائر املادية الثقيلة التي
تكبدها اجلميع.
مئة الف قتيل عىل األقل مل تقنع ارباب الطبقة السياسية برضورة اصالح النظام فجاء
اتفاق الطائف اللبناين لـيعيد انتاج النظام القديم بل يـرسخ الطائفية يف املؤسسات يف
نصوص مكتوبة.واستمر الوضع عىل مـا هو عليه اىل انسحاب السوريني عام 2005
لتظهر صورة "الدولة -القبيلة" يف "أهبى"حللها.
اعتاد اللبنانيون عىل ناظم إليقاع خالفاهتم.افتقدوا مع انسحاب السوري ذلك الراعي
لتنكشف الساحة عىل رعيان وقطعان ال يمكن ألحد االمساك هبا.
كان اللبنانيون عىل مـا يبدو بحاجة اىل هزة كـبرية مثل تلك التي حدثت يف  17ترشين
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تكافل يوما اال حلامية مصاحله.
لكن بعـد مرور أكثر من سـنتني عىل ذلك احلراك مل يتغري يشء .امـوال املودعني الذين
رسقت املنظـومة املرصفية  -السياسية جـزءا منهام واحتجزت جزءا آخر مل تتم حتى
اآلن محايتها بأي تـرشيع يف الربملان الغائب متـاما عن مهوم النـاس وهو الذي يضم
حتت قبته كل تلك األحـزاب التي تدعي اخـتالفا فيام بيـنها.وكذا األمـر يف ما يتصل
باهنيار سعر رصف اللرية بحيث ذابت رواتب الناس بنسبة  99يف املئة وال يكفي راتب
متوسط حتى لفاتورة الكهرباء فقط.
ويف ظل هـذه األوضـاع ارتفعت نـسبـة الفقــر يف لبنـان اىل اكثـر من سـبعني يف
املئة.واملوظف مل يعـد يذهب اىل عمله إال يومـا يف األسبوع بسبـب غالء البنزين الذي
ارتفع سعره  15مرة.
اهنار البلد وحتللت الدولـة فيام املنظومة السياسـية متعن يف غيّها قتال يف لقمة العيش
الكريم للمواطن املسكني.تبخر جنى العمر وتعبه ومل يعد الراتب مهام كان عاليا يكفي
لكرسة اخلبز.
ماذا فعلت املنظومة السياسية-الدينية -املالية؟ بكل راحة قلم نقول اهنا هي التي قتلت
املواطن ومل حتم ملكه ومن بعـد ذلك يتصارعون عىل من يكـسب االنتخابات التي لن
تنتج سوى املنظومة نفسها.
واذا دخلنا أكثر نجد ان األزمة اللبنانية تتعدى املنظومة لتصل اىل منظومة االحتكارات
املالية والرشكات.
فقد أكدت التطورات يف األشهر األخرية ان منـظومة االحتكارات هي أقوى من اجلميع
سواء عىل صعيـد الوقود او الدواء او املـواد الغذائية.ومـا يشد عضدهـا ان املنظومة
الـسياسية من كـل األطراف حتمي هذه الرشكـات االحتكارية التـي حتكمت باملواطن
وأذاقته األمرين.ويف مجيع املحطات مل جيد املواطن أحدا من املسؤولني اىل جانبه.
تكاملت قوى املنظومـة السياسية واملالية واألمنية والقضائية.وبعد ذلك تتصارع هذه
القوى عىل صـوت الناخب حتى يف املغرتبات أمال يف نائب بـالزائد هنا او هناك.وهم لن
يغـريوا شيئا يف املعـادلة .وهم لـو سئلوا مـاذا فعلتم للمـواطن املسكني سـوى الفقر
والتسول وتبخر جنى العمر ماذا عساهم جييبون؟.
قـدر لبنان ان يكـون بلد التسـويات واالحتكارات والـنهب الرسمي واملنـظم.وعندما
خيتفي مثل هذا النظام واملنظومة ينتهي دور لبنان والغاية من انشائه.
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