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َ
انتخبت وان ُت ِخبت
�سورية
} سعد الله الخليل
ل��م ي�ك��ن ي ��وم ال �ث��ال��ث م��ن ح��زي��ران ي��وم �ا ً ع��ادي �ا ً ف��ي حياة
السوريين بكافة انتماءاتهم الفكرية والسياسية من أ ّيد ومن
عارض ومن شارك ومن قاطع االنتخابات.
بعيدا ً من ضجيح التصريحات الغربية رتبت دمشق أوراقها
انتخبت واختارت رئيسا ً واج��ه حربا ً كونية إلسقاطه ونزع
الشرعية عنه.
كسبت سورية أصوات أبنائها بمشاركة كثيفة تجاوزت 73
ف��ي المئة ،وه��ي نسبة فاقت نسبة المشاركة ف��ي انتخابات
الرئاسة في الواليات المتحدة األميركية عام  ،2008والتي
ي��رى محللون أنها سجلت أعلى نسبة إقبال منذ الستينيات
بنسبة نحو  66في المئة من الناخبين المسجلين.
 11مليونا ً و 634ألفا ً و 412مواطنا ً س��وري�ا ً قالوا نعم
لمشروع الدولة ،ربما لكل منهم نظرته ومشروعه الخاص
بماهية ال��دول��ة وربما بينهم من يمتلك رؤي��ة أخ��رى للدولة،
إال أنّ رؤي��ة الوطن وحدتهم ،وبين الدولة والوطن اختاروا
سورية الوطن المنتصر المنتفض على ركام اإلرهاب والدمار،
َ
انتخبت سورية وانتُخِ بت ،فك ّل صوت حمل اسم سورية ليثبت
هويتها العربية لتقول :هنا الجمهورية العربية السورية كانت
وما زالت وستبقى عربية سورية.
وفي الخوض بلغة األرقام فقد نال المرشح بشار األسد 10
ماليين و 319ألفا ً و 723صوتاً ،بنسبة  88.7في المئة من
عدد األص��وات الصحيحة ،وهي نسبة متوقعة بالنظر إلى ما
يمتلكه األسد من رصيد شعبي في الشارع السوري ،بغض
النظر عن المرشحيْن المنافسيْن اللذين أطلقا مرحلة تعدّد
تؤسس لمشهد قادم
األصوات السياسية في سورية ،والتي
ّ
أكثر وض��وح�ا ً تظهر فيه الثوابت الوطنية ركائز في الحياة
السياسية ،وتختلف ال��رؤى واألس��ال�ي��ب ف��ي إدارة الملفات
السورية.
قد ينظر البعض إلى مشاركة المرشحيْن الدكتور حسان
ال �ن��وري وم��اه��ر ح�ج��ار بمشاركة رف��ع العتب أو المشاركة
الشكلية ،إال أنها ف��ي واق��ع ال�ح��ال مشاركة مفيدة ق��د تظهر
مفاعيلها ف��ي الحياة السياسية ال�ق��ادم��ة ،فلو ع��دن��ا إل��ى لغة
األرقام وما حصل عليه المرشحان من أصوات والبالغة 872
الفا ً و 580صوتاً ،وهو ما قد يفوق بأضعاف مجموع منتسبي
أحزاب عريقة في سورية مرخصة وغير مرخصة عاملة على
األرض السورية.
نعم اخ�ت��ار الشعب ال�س��وري الرئيس بشار األس��د لقيادة
المرحلة المقبلة بحِ لوها وم ّرها ،وما تحمله من صعاب جمة
ال تقف عند مواجهة اإلره ��اب وسحب ال�س�لاح م��ن الشارع
السوري بمس ّمياته المختلفة ،وإعادة اإلعمار واالقالع بعجلة
االقتصاد والحياة السياسية والدبلوماسية ،إال أنّ الثابت أنّ
اإلجماع على الخيار لم يكن فقط التفاق في الخط السياسي
وال��رؤي��ة ،بل ل�ل�إدراك بأهمية المرحلة المقبلة ،وم��ا يشكله
ال��رئ�ي��س األس��د م��ن ص�م��ام أم��ان وض�م��ان��ة ال��وط��ن ف��ي قلوب
وعقول السوريين.
ربما تغيّرت مفاهيم ف��ي عقول وق�ل��وب السوريين خالل
السنوات الثالث الماضية ،وربما تغيّر مزاج الشارع السوري،
إال أنّ الثابت أنها رسخت األس��د ق��ائ��دا ً ف��ي حياة السوريين
ألس�ب��اب ع��دة ،أقلها تصديه لما واجهته س��وري��ة ال��وط��ن من
محاولة التفتيت والتقسيم والتدمير بقوة وحنكة ،اعترف له
بها خصومه قبل محبّيه ،وما واجهه على المستوى الشخصي
من عمليات ممنهجة لتشويه صورته وتحميله مسؤولية ما
يجري على الساحة السورية شاركت بها كبريات شركات
العالقات العامة العالمية ،وسخرت اآلالف من وسائل اإلعالم
والدعاية من دون أن تنال من عزيمته وهدوئه وشخصيته.
بعد أكثر من ثالث سنوات من االستهداف نجحت المعارضة
السورية بتثبيت صورة الرئيس األسد في الشارع السوري،
ولع ّل أكبر حملة انتخابية للرئيس األسد قامت بها المعارضة
ال �س��وري��ة ،ال�ت��ي دأب��ت عبر ال�ف�ت��رة الماضية على محاوالت
تشويه صورته من دون أن تبذل أدن��ى جهد بإظهار جانب
أي من شخصياتها ،فلو بذلت المعارضة
مشرق واحد لدى ّ
نصف ما أضاعته من وقت ومال في حربها ض ّد األسد ،على
تلميع وتسويق شخصية معارضة تحاول مقارنتها باألسد،
لربما تف ّهم الشارع السوري الخطوة باعتبارها حقا ً مشروعا ً
ألي ق��وى سياسية تقدم شخصياتها ،أم��ا أن تنكفئ لمج ّرد
محاربة األس��د ،فهذا ما أظهر هزالها السياسي وتعاملها مع
األزمة السياسية من منطلق المناكفات والمهاترات والسباب،
من دون تقديم مشروع سياسي أو شخصية ترى فيها الكفاءة
إلنقاذ الوطن والمواطن.
قاطعت المعارضة السورية االنتخابات كما قاطعت ك ّل
جهد يمكن أن يقدم لح ّل األزم��ة السورية ،فاكتفت بالوقوف
على رصيف األح��داث تطالب الغرب ب��أن ينتزع السلطة من
األس��د ليسلّمها إي��اه��ا ،م��ن دون أن ت�ب��ذل أي جهد يوصلها
إل��ى ق �ل��وب ال�س��وري�ي��ن وع�ق��ول�ه��م ،واخ �ت��ارت أق �ص��ر الطرق
وأسهلها في السياسة المتمثل بالعمالة واالنبطاح ،فبقيت في
حاضر السوريين صورة قياداتها القديمة كعمالء ،واحتفظ
السوريون بصورة قياداتهم المشرقة كأبطال ،وهو ما عبّروا
عنه في صندوق االنتخابات دعما ً للرئيس بشار األسد.

التحرير والتنمية :هناك مَن ي�سعى
�إلى تعطيل ّ
كل م�ؤ�س�سات الدولة
بأمس الحاجة لرئيس لبناني
رأى النائب هاني قبيسي «أنّ لبنان
ّ
عروبي قوي يمثل جميع اللبنانيين ،ويكون حكما ً بين جميع اللبنانيين
لننقذ لبنان من براثن المؤامرة التي تحاك وتنفذ وتدبر حالياً».
وخالل احتفال تأبيني في بلدة الدوير الجنوبية قال قبيسي« :نسعى
مع كل حلفائنا في الحكومة ليكون األمن هو عامل استقرار اساسي ليتمكن
كل مواطن من ممارسة حياته اليومية بكل راحة بعيدا ً من السيارات
المفخخة ومن لغة االقتتال الداخلي» .وأضاف« :إننا نسعى من خالل
عملنا في المجلس النيابي إلق��رار سلسلة الرتب والرواتب ،وسنسعى
بكل جهد لكي ال نعطل مؤسسات الدولة ،لكن لألسف هناك في لبنان من
يسعى لتعطيل مؤسسات الدولة ،أي إذا توقفت الحكومة عن العمل يجب
أن يتوقف المجلس النيابي ،وإذا شغرت سدة الرئاسة يجب أن تتعطل
المؤسستان الباقيتان عن العمل ،وهذا أمر ال تحفظ فيه المؤسسات بل
تهدم فيه الدولة وتدمر المؤسسات وما السبب ،السبب الخالف السياسي
بل أقول أنّ السبب هو الطائفية السياسية المستشرية في هذا الوطن ،ألنّ
كل موقع في هذه الدولة يحسب على طائفة ،فإذا تعطل موقف هنا يجب
أن يتعطل موقع هناك».
من جهته ،أكد النائب ياسين جابر أنّ الرئيس نبيه بري «يضع كل
قدرته واالتصاالت التي يقوم بها لتأمين نجاح جلسة يوم الثالثاء المقبل،
لكي يكون هناك نصاب وحتى بالفعل نستطيع أن نسحب كرة النار من
الشارع اللبناني».
وخالل رعايته االحتفال السنوي الذي أقامه نادي القصيبة الثقافي
االجتماعي في قصر الملوك في كفرجوز ،قال جابر« :لم يعد يجوز أن تبقى
األمور على ما هي عليه ،هناك مطالب بالفعل محقة ،ومضى وقت طويل من
دون تصحيح األجور ويجب أن تلبى ،ونحن صرحنا في مناسبات عديدة
أننا نريد تسوية هذه المطالب من دون أن نؤذي االقتصاد اللبناني أو
الخزينة اللبنانية ،لكن يجب أن نذهب إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب،
واليوم هناك تقدم في موقف كتلة التغير واإلص�لاح الذين أعلنوا أنهم
مستعدون لحضور جلسة الثالثاء» .وأضاف« :علينا أن ننتهي من مبدأ
تعطيل العمل التشريعي وتعطيل المجلس النيابي وهذه خطوة جيدة إلى
األمام ،ولكن حتى اآلن ال نعرف ما إذا كان هناك نصاب لجلسة الثالثاء،
نحن في حاجة إلى أكثر من كتلة التغيير واإلص�لاح ،نحن بحاجة إلى
كتلة النائب وليد جنبالط وإلى كتلة المستقبل وغيرهم».

لإعطاء الأولوية لال�ستحقاق وال�سل�سلة وقانون االنتخاب

م�ؤتمر الطاقة االغترابية...
�سجاالت ودموع ووعود!

حزب اهللّ � :إن لم يح�صل توافق
�سي�ستمر ال�شغور طوي ًال وطوي ًال
رأى حزب الله أنّ «كل المؤشرات
ت��دل على أن��ه ال إمكانية النتخاب
رئيس من دون ت��واف��ق» ،الفتا ً إلى
أنّ «شغور الرئاسة سيستمر طويالً
وطويالً» إال إذا حصل هذا التوافق.
وقد دعا نائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم إلى إعطاء
األولوية لـ«إجراء انتخابات رئاسة
الجمهورية ،إنجاز سلسلة الرتب
والرواتب ،وإع��داد قانون انتخابات
عادل ونزيه».
وف��ي كلمة ألقاها خ�لال تخريج
دورات معاهد سيدة نساء العالمين
التي أقامتها وحدة الهيئات النسائية
في حزب الله في البقاع ،قال قاسم:
«نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية
ب���أس���رع وق���ت م��م��ك��ن ،ل��ك��ن لنكن
واضحين ،ف��إنّ كل المؤشرات تدل
على أنه ال إمكانية النتخاب رئيس من
دون توافق ،ونحن نقول لكم تعالوا
لنتوافق إلن��ج��از ه��ذا االستحقاق،
فإن أخرتم التوافق عنادا ً فهذا يعني
أنّ شغور الرئاسة سيستمر طويالً
وط��وي�لاً إال إذا حصل توافق وأنتم
تتحملون هذه المسؤولية» .وأضاف:
«أما السلسلة ،فكفى لعبا ً بأعصاب
الناس وتعطيل ال��م��دارس وإهمال
الحقوق ،نحن ندعو المجلس النيابي
إلى االنعقاد في جلسة  10حزيران
وإنجاز السلسلة إلقفال هذا الملف ألنّ
التسويف فيه يضر ،ويعطي نتائج
سلبية ،وفي نهاية المطاف ال ب ّد من
قرار في هذا األمر ،إذا ً تعالوا لنجتمع
في المجلس النيابي في  10حزيران
إلنجاز السلسلة».
وت���اب���ع ق���اس���م« :أم�����ا ق��ان��ون
االنتخابات فنحن على أب��واب مدة
ان��ت��ه��اء المجلس النيابي ف��ي 20
تشرين الثاني ،ويفترض أن تنجز
دع��وة الهيئات الناخبة قبل ثالثة
أش��ه��ر ،أي أنّ الفاصل الزمني من
الخطوة األولى الطبيعية لالنتخابات
حوالى شهرين ونصف ،الوقت قصير
ولكنّ األفكار واضحة ،تعالوا لنجتمع
ونقرر قانون انتخابات ع��ادل على
أس��اس النسبية ،من أج��ل أن يعاد
إنتاج السلطة على شاكلة التمثيل
الشعبي ،ال على شاكلة المحسوبيات
والزعامات والتوزيعات الطائفية
والمذهبية».
وف��ي الشأن ال��س��وري ،لفت إلى
أنّ «االنتخابات الرئاسية السورية
تؤسس لسورية م��ا بعد الحرب،
وقد أصبحنا اآلن في مرحلة جديدة
وهي تتوج كسر المشروع المعادي
ل��س��وري��ة ال��م��ق��اوم��ة ،وم���ا حصل
ه��و رب��ح ص� ٍ
��اف لمحور المقاومة
ب��أس��ره ورب��ح لسورية المجاهدة
والمعطاءة» .وأضاف« :نقول اليوم

فياض متحدثا ً في لبايا
ألميركا ومن معها :كفوا أيديكم عن
سورية وكفى تباكيا ً كاذبا ً ال يسمن
وال يغني من ج��وع ،ه��ذه الماليين
التي تدفعونها للنازحين ال تعالج
صفر فاصلة واح���د ف��ي المئة من
أزمة النزوح والدمار الذي سببتموه
لسورية ب��ق��رارات��ك��م ،كفوا أيديكم
عن سورية وال تعطوا النصائح في
كيفية العمل ،لقد تبين ف��ي شكل
واض��ح أنكم أحضرتم وهما ً إليها
إلسقاطها فانقلب ال��وه��م عليكم،
وانقلبت المجموعات التكفيرية
ضدكم ،كما هي ضد كل إنسان وكل
مشروع نبيل موجود في المنطقة».

ف ّياض

من جهته ،اعتبر عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب علي فياض أننا في
المقاومة ح� ّررن��ا األرض في سبيل
تنمية المجتمع ،وبالتالي حق أهلنا
علينا أن نقوم بك ّل ما يلزم لتأمين
كرامتمهم اإلنسانية والمعيشية
والمادية على صعيد تنمية المناطق
وف���رص���ة ال��ع��م��ل وال��م��س��ت��ش��ف��ى
والمدرسة وغيرها،
وأض��اف فياض« :إنّ مهمتنا أن
نبني ونساعد المجتمع ،وكذلك أن
تبقى أعيننا مفتوحة ومستيقظة
على العدو ،وأن نر ّد ك ّل كيد يستهدف
استقرار ووح��دة هذا الوطن من أي
جهة أتى ،ألننا نؤمن بهذا المجتمع
ونريد أن نحافظ عليه ونؤمن بهذا
الوطن ونريد أن نحافظ على وحدته
واستقراره وأمنه».
ك�لام فياض ج��اء خ�لال رعايته
حفالً أقامته «الجمعية الزراعية في
لبّايَا» في البقاع الغربي ومؤسسة
«جهاد البناء» لتوزيع مساعدات
عينية على مزارعي ومربّي الماشية
من أبناء البلدة.

} علي بدر الدين

(أحمد موسى)
وأب���دى فياض القلق م��ن ع��ودة
اللغة الطائفية وليس المذهبية
فقط ،وقال« :ليس من مب ّرر إلعادة
ترويج المخاوف الطائفية واللعب
ع��ل��ى ال��ت��وازن��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة التي
تكفلها المؤسسات في ه��ذا البلد،
فنحن ح��ري��ص��ون على التعايش
وعلى عالقات متوازنة دستوريا ً
وسياسيا ً وقانونيا ً بين الطوائف
وبين المؤسسات الدستورية التي
تمثل اللبنانيين جميعا ً على رغم أنّ
على رأس هذه المؤسسات رؤساء
ينتمون إلى هذه الطائفة أو تلك».
وأردف فياض قائالً« :يجب أن
نضع حدا ً للغة الطائفية وللهواجس
وللمخاوف الطائفية التي هي في
كثير من األوقات مفتعلة ومصطنعة،
فجميعنا يريد في أسرع وقت ممكن
ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة ومصلحتنا
جميعا ً من دون استثناء أال يعرقل
عمل المؤسسات ال على المستوى
ال��ت��ش��ري��ع��ي وال ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى
اإلجرائي ،ألنّ مصالح المواطنين في
أمنهم وف��ي أح��وال معاشهم ترتكز
ع��ل��ى ن��ح��و أس���اس إل���ى ق���درة ه��ذه
المؤسسات على القيام بدورها».
ون��اش��د فياض الجميع ف��ي هذه
المرحلة «أن يتعاطوا بمسؤولية
كبيرة مع المرحلة ومع االستحقاقات
التي ينتظرها اللبنانييون».
وك��ان��ت كلمة لرئيس الجمعية
التعاونية الزراعية في لبّايا علي
مصطفى شرح فيها أهداف المشروع
وسعي الجمعية لتقديم المساعدة
للمزارعين ومربي الماشية في البلدة
دعما ً لهم .وفي الختام و ّزع فياض
ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي
ال��ش��ي��خ محمد ح��م��ادي وال��ج��ه��ات
المنظمة المساعدات العينية على
المزارعين.

«الوفاء للمقاومة» تك ّرم
من�صور وغ�صن وجري�صاتي
كرمت كتلة الوفاء للمقاومة ثالثة وزراء من حكومة
رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ه��م :عدنان
منصور ،فايز غصن ،وسليم جريصاتي ،وذلك في مبنى
الكتلة في حارة حريك ،حيث أقيمت على شرفهم مأدبة
عشاء بحضور وزير األشغال غازي زعيتر وعدد من
نواب تكتل التغيير واإلصالح.
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
أنّ هذا التكريم «يأتي كعربون وفاء لجهودهم» ،وقال:
«حاولنا أن نبتعد قليالً عن البروتوكول لكنّ الحميمية
أردناها واعتمدناها لنكرم شخصيات ثالث يجمعها
أنها قدّرت بصوابية الخيار الوطني الصحيح».
وفي كلمة ألقاها خالل المناسبة قال منصور« :ما
كان انتماؤنا في مسيرة عملنا الطويل إالّ لرسالة الوطن
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والقضايا المصيرية لألمة وااللتزام بها من دون خجل
أو خوف أو تزلف».
ووجه غصن تحية «لسيد المقاومة الذي هو معلم
ّ
بالوفاء والمواقف الجريئة والصريحة والقديرة» ،كما
وجه تحية لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية «وهو
من هذا الخط المقاوم».
واعتبر جريصاتي أنّ من يجب تكريمه هو المقاومة،
وق��ال« :المفارقة هي في أن تكرم المقاومة ساسة
شاركوا في صناعة القرار اإلجرائي فيما نحن يجب أن
نكرمها في كل حين ألنها رفعت جبين الكرامة الوطنية
والقومية عالياً».
واختتم الحفل بتقديم دروع تكريمية ل��ل��وزراء
الثالثة.

لع ّل ق ��راءة متأنية وغير انفعالية لوقائع ونتائج
مؤتمر الطاقة االغترابية الذي نظمته وزارة الخارجية
والمغتربين في  30و 31أيار الماضي في بيروت أمر
مفيد .ومن غير المجدي التصويب على المؤتمر الذي
عقد في زمانه ومكانه الصحيحين ،فبعيدا ً عن خلفيات
انعقاده ونجاحاته وإخفاقاته ،المستقبل كفيل بكشف
المستور وفضح الخبايا ،إذا وج��دت وأي �ا ً تكن ،ألن
االغ�ت��راب اللبناني وطاقاته الضخمة ليست مسرحا ً
منصة لتوجيه
لممارسة الهوايات أو حقل تجارب أو ّ
الرسائلوتسجيلالمواقفوتحقيقاألهدافالسياسية
والطائفية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين في
أي بقعة كانوا من هذا العالم.
ّ
تقتضي الموضوعية ال �ت��روي وال�ت��ان��ي والحكمة
قبل إص��دار األحكام على مؤتمر اغترابي أراده وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل العتبارات وطنية
في المقام األول ،فمثلما يدرك اللبنانيون حجم الثروة
االغترابية الوطنية والطاقات واإلمكانات التي تختزنها
وحاجة الوطن إليها وه��و الفرق في أزم��ات سياسية
واقتصادية تفوق القدرة على التحمل والنجاة من أثقالها
وأعبائها وتداعياتها .والضرورة الوطنية واالغترابية
تفرض إعطاء هذا المؤتمر حقه وحجمه الفعلي من دون
تكبير الحجر ،وإلهاء المغتربين بسجاالت بال قيمة لها
وب�لا معنى ،على األق��ل في انتظار ترجمة المقررات
والتوصيات التي تحتاج إلى بعض الوقت.
إن إص�لاح ما أفسده دهر المعالجات والسياسات
الخاطئة للملف االغ�ت��راب��ي ليس أم ��را ً يسيرا ً أو في
متناول اليد الرتباطه بخلفيات سياسية وطائفية بالغة
التعقيد ،وبات اللجوء إليها يشكل مخرجا ً أو هربا ً من
الفشل في اإلدارة واألداء وقطف الثمار المتوخاة .وهذا
ما ساهم في سقوط جميع المحاوالت التي ق��ام بها
وزراء الخارجية في حكومات متعاقبة .ولم ينجحوا
س��وى ف��ي تشكيل اللجان (مقبرة ال �ق��رارات) ينتهي
دورها ووجودها بعد االصطدام بأول «بلوك» اغترابي
سياسي طائفي أو عندما تتغيّر الحكومات ،ألن معظمها
افتقر إل��ى ال��رؤي��ة الصحيحة للموضوع االغترابي
الشائك ،وبالتالي افتقادها الصالحيات التي تخ ّولها
تسويق مشروعها اإلنقاذي إذا وجد.
ه ��ذا ال�ع�ج��ز ال �م �ت �م��ادي ل �ل��دول��ة ف��ي إدارة ش��ؤون
المغتربين وس �ي��اس��ة اإله��م��ال وغ ��ض ال �ط��رف عما
يحصل في الساحة االغترابية ،خلط الحابل بالنابل
وتح ّول المغتربون إلى كتل وتجمعات وأندية طائفية
ومناطقية ،معتمدة على مرجعياتها وعلى خطابها
الالوطني لتحقيق مشاريع سياسية وحزبية وفئوية
أدت إلى تعميق اإلنشقاق والتباعد والتنافر.
لم تفلح الوساطات في إنتاج تسوية تحول دون
مواصلة سياسة االن �ح��دار ،ب��ل على العكس تفاخر
البعض من أصحاب المشاريع السياسية التقسيمية
بتشكيالته االغترابية الطائفية وباستنساخ الجامعة
الثقافية اس �م �ا ً وش �ك�لاً وم�ض�م��ون�اً ،وم��ا ح�ف��زه على
االس�ت�م��رار ف��ي سياسته المغلوطة احتضان بعض
المسؤولين في الدولة له أو تركه يغ ّرد خارج السرب
ال��وط�ن��ي ليفعل م��ا ي�ش��اء م��ن دون حسيب أو رقيب
أو م�س��اءل��ة ،سالبا ً م��ن الجامعة الشرعية شرعيتها
ومتجاوزا ًبأفعاله جميع األنظمة والقوانين التي تضبط
إيقاع المؤسسة االغترابية المعترف بها رسميا ً والتي
تنص أنظمتها وقوانينها على أنها غير طائفية وغير
عنصرية وغير سياسية.
في ض��وء ه��ذه الوقائع ال�م� ّرة والمؤلمة ،ك��ان ال بد
من التفاؤل بالمبادرة التي أطلقها الوزير باسيل علّها
تنقذ المغتربين من المتسلقين الجدد والوصوليين
الذين ينتحلون الصفات ويعقدون المؤتمرات الوهمية
خارج حدود الوطن ويصدرون البيانات التي كثيرا ً ما
أساءت إلى مصلحة لبنان وأبنائه .وربما أراد أيضا ً من
خالل هذا المؤتمر سحب البساط من تحت أقدام هؤالء
الذين أوغلوا في تقسيم المغتربين وشرذمتهم وتعطيل
اندفاعهم وحماستهم لخدمة لبنان .وقد يكون الوزير
وق��ع ف��ي أخ�ط��اء يمكن ال��وق��وف عند بعضها ويمكن
ت �ج��اوز شكليات البعض اآلخ ��ر منها ،وه��و اعترف
عالنية أم��ام المؤتمرين ببعض الخلل غير المقصود
ب��رأي��ه .وه���ذا ن��ات��ج م��ن االس �ت �ع �ج��ال بالتحضيرات
واالستعدادات التي سبقت انعقاد المؤتمر وقد غفر له
البعض ،في حين رأى آخرون أ ّنه ذو خلفيات ومصالح
سياسية وانتخابية ودعائية دفعته إلى تجاهل فئات
كبيرة من المغتربين الفاعلين .ومن األخطاء المتداولة

والتي لوحظت قبل انعقاد المؤتمر وخالله أنه اعتمد
سياسة التفرد ف��ي ات�خ��اذ ال �ق��رارات واإلج� ��راءات من
دون استشارة مؤسسات وإدارات رسمية وخاصة
لها تاريخها في تنظيم المؤتمرات وتحقيق النجاحات
واإلن� �ج ��ازات ،وأن��ه تجاهل تماما ً أن ه�ن��اك مؤسسة
اغترابية اسمها الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
عقدت نحو خمسة عشر مؤتمرا ً في لبنان وخارجه
ولها تاريخها ودورها ووظيفتها.
الالفت أن الجامعة كانت وال تزال غائبة عن السمع
ول��م تعلق على ع��دم التعاون والتنسيق معها ،كأنها
غير معنية بما ح�ص��ل ،م��ع أن�ه��ا ق��د ت�ك��ون مستهدفة
ولم تصدر أي بيان رافض أو مؤيد للمؤتمر ونتائجه.
وعلى العكس ،كان من يمثلها موجودا ًفي قاعة المؤتمر
بصفة مراقب! كأنها موافقة ضمنا ً على ما يحصل .ولم
يكن في وسعها وضع نقاط استبعادها على حروف
المؤتمر نجاحا ً أو فشالً .وربما تتوضح الصورة في
اآلتي من األي��ام في ضوء المناقشات الجارية التخاذ
الموقف المناسب في الزمان المناسب .أو يكون الرد
بمزيد من التماسك بين مك ّوناتها وتالوينها وبتحقيق
روزنامة عملها الراهنة والمستقبلية.
إن مؤتمر الطاقة االغترابية لم يكن األول من نوعه،
إذ سبقته مؤتمرات نظمتها أي�ض�ا ً وزارة الخارجية
ومديرية المغتربين ومنها على سبيل المثال ال الحصر،
اللقاء اإلعالمي االغترابي في شباط  ،1989والمؤتمر
األول للجمعيات واألندية االغترابية في آذار من العام
نفسه .تاله مؤتمر ثان في نيسان  ،1999ثم مؤتمر
حاشد لرجال األعمال المغتربين في حزيران ،2000
فضالً عن العديد من المؤتمرات االغترابية للجامعة
الثقافية عقدت في بيروت برعاية وزارة الخارجية
والمغتربين ،وعقد آخرها في العام الماضي وانتخب
فيه أحمد ناصر رئيسا ً لها.
ً
ً
المستهجن في األمر أن مغتربا عتيقا ورجل أعمال
ناجحا ً ويتمتع بحيثية وطنية واغ�ت��راب�ي��ة ،وق��ع في
فخ االنشقاق عن الجامعة الشرعية واستولد جامعة
لحسابه وترأسها ،ويقدم نفسه على أنه رئيسها في
أكثر من مناسبة وم�ك��ان ،ش��ارك في المؤتمر بصفة
غير التي يدّعيها وجرى التعريف عنه بأنه عميد الجالية
اللبنانية في مكان عمله في المغتربات العربية ،وقيل إنه
دفع مبلغا ً كبيرا ً من المال لتغطية نفقات المؤتمر (تذاكر
سفر وإقامة وسوى ذلك) لمغتربين وفدوا من أميركا
للمشاركة ف��ي المؤتمر .وه��ذه م��ن م��ؤش��رات ضياع
المغتربين وهشاشة المسؤولية المشكوك في صحتها
أساساً ،وصورة عن حال االنقسام السائدة والفصام
في اتخاذ المواقف وج� ّر الجامعة الثقافية ومغتربين
معها إلى المجهول فكيف يمكن لتماذج اغترابية مماثلة
أن تنهض باالغتراب أو تساهم في توحيد مؤسسته أو
تف ّعل الطاقات االغترابية.
لذا نعتقد أنه من حق الوزير باسيل ومسؤولياته
عقد هذا المؤتمر لتوجيه بوصلة االغتراب في االتجاه
الصحيح وتصويب األداء وتفعيل اإلمكانات وتوظيفها
لخدمة لبنان واقتصاده وأبنائه المقيمين والمغتربين
وف��ي اع�ت�ق��ادي أي �ض �ا ً أن وزي ��ر الخارجية ف��ي ضوء
اعترافه ببعض الخلل واألخطاء التي حصلت ،يعرف
كيف يفيد منها لتجنبها ف��ي م��ؤت�م��رات الح�ق��ة وعد
بانعقادها ه��ذا الصيف وف��ي شباط المقبل ،إذ يعقد
مؤتمر الطاقة االغ�ت��راب�ي��ة  ،2متوقعا ً مشاركة نحو
خمسة آالف مدعو من الطاقات االغترابية المتنوعة،
وبينها بالطبع المبدعون ف��ي م�ج��االت العلم والفكر
والثقافة والتربية والتعليم.
على الوزير باسيل المرتاح للمؤتمر أن يخرج من
دائرة المستشارين الذين يدعون معرفة كل شيء ،فقد
يكون لهم رأي وتصور في مسألة معينة قد يؤخذ بها،
وقد ينطبق عليهم قول الشاعر:
قل لمن يدّعي بالعلم فلسفة
حفظت شيئا ً وغابت عنك أشياء
إذا أراد الوزير تفادي األخطاء والهفوات ،ال بد من
توسيع م��روح��ة االس�ت�ش��ارات وال�ت�ع��اون م��ع إدارات
اغترابية رسمية ومؤسسات مثل الجامعة الثقافي ،ومع
رموز االغتراب اللبناني وهم كثر ،واألهم من ذلك تنقية
االغتراب من الفضوليين وراكبي الموجات ونافخي
فقاقيع الصابون ،فبأمثالهم ال يمكن إنقاذ المركب
االغترابي مهما تكن مهارة القبطان وحسن قيادته،
كما يمكن البناء على دموع الحنين والشوق إلى الوطن
الذي ذرفتها عيون بعض المتحدرين والمنتشرين في
المؤتمرين التي يجب احترامها وتقديرها ليس بالكالم
والمؤتمرات بل بالفعل والممارسة.

�أعلنت الإ�ضراب العام ال�شامل اليوم وغداً
الراعي :ت�س ّلم الحكومة �صالحيات الرئا�سة
غريب :هيئة التن�سيق �ستبقى ّ
موحدة و�ست�أخذ حقوقها لفترة غير محددة انتهاك خطير للميثاق
أك����د رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق
ال��ن��ق��اب��ي��ة ح��ن��ا غ��ري��ب أنّ هيئة
التنسيق «ستبقى موحدة وستأخذ
حقوقها في العاشر من حزيران،
وفي  12حزيران التالميذ واألهالي
سيأخذون شهاداتهم والمسؤولون
هم أصحاب القرار إلعطاء الحقوق
لكل الناس».
وخ�لال مؤتمر صحافي عقدته
الهيئة أمس ،وح�دّدت فيه تحركها
المقبل ،قال غريب« :هم يحاولون
إدخالنا في عراك مع األهالي ،نحن
من هذا الموقع المستقل لسنا مع
أي كتلة ،لكن نريد دولة قوية جدية
تقوم بعدالة اجتماعية وتنفذ ،وندعو
كل الكتل أن يقروا حقوق السلسلة ال
أن ي��ق��رروا السلسلة التي تضرب
ال��ح��ق��وق .ل��ن ي��ك��ون المتعاقدون
حصان ط��روادة وخنجرا ً في ظهر
هيئة التنسيق النقابية .ي��وم غد
انتفاضة ض ّد كل القرارات الجائرة
التي تتجاوز رسمية االمتحانات
الرسمية» .وأض���اف« :موقفنا لم
يتغير ،مهما ج��رى نريد  121في
المئة على السلسلة كما الزيادة
ال��ت��ي لحقت ب��ال��ق��ض��اة وأس��ات��ذة
الجامعة اللبنانية ،لن نقبل التمييز،
ه��ذا موقفنا ،ومتمسكون ب��ه ،هذه
حقوقنا نريدها ،ونريد أن تأخذ كل
القطاعات حقوقها ،وإذا فكرتم أن
تقوموا بشيء مخالف لهذه المسألة

فلن تحلوا مشكلة االمتحانات،
أنتم ت��ري��دون ضربنا بالسلسلة،
م��ن أج��ل ذل��ك ت��ح��ض��رون لضربنا
باالمتحانات ،وبالتالي تضربون
هيئة التنسيق .هيئة التنسيق
ستخرج موحدة وستأخذ حقوقها
في  10حزيران».
وت��اب��ع غ��ري��ب« :ي���ري���دون ن��زع
الصفة الرسمية ع��ن االمتحانات
الرسمية ،سبق وح��اول��وا تلزيمها
لشركة خاصة ،هذه شهادة لبنان،
ش��ه��ادة وزارة التربية والتعليم
العالي في لبنان ،هذا البازار شيء
مهني يا معالي وزير التربية ،نحن
ن��خ��وض معركة الحفاظ على ما
تبقى من دولة الرعاية االجتماعية.
وانتقلت المعركة إلى الحفاظ على
الدور الوطني التوحيدي للشهادة
الرسمية ،كل شيء تخصص على
صعيد التعليم ،ل��م يبق إال هذه
الشهادة يريدون وضع اليد عليها
لخصخصتها».
أما على صعيد التحركات المقبلة،
أعلن غريب القرارات التالية:
 تنفيذ اإلض��راب العام الشاملفي الوزارات واإلدارات والمؤسسات
ال��ع��ام��ة وال��ب��ل��دي��ات وال��س��راي��ا
الحكومية في المحافظات واألقضية
يومي  9و 10حزيران وعلى كامل
األراض�����ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وب��خ��اص��ة
في المناطق التربوية وف��ي دائ��رة

االم��ت��ح��ان��ات الرسمية ف��ي وزارة
التربية.
 «تنفيذ اعتصام مركزي (اليوم)عند الساعة العاشرة صباحا ً أمام
وزارة التربية والتعليم العالي.
 عقد جمعيات عمومية لرؤساءال��م��راك��ز وال��م��راق��ب��ي��ن ال��ع��ام��ي��ن
وال��م��راق��ب��ي��ن والمكلفين بأعمال
المراقبة الساعة الرابعة بعد الظهر،
على أن تحدد هذه المراكز من قبل
هيئات التنسيق في المناطق.
 دعوة رؤساء ومقرري وأعضاءاللجان الفاحصة لالجتماع يوم
غ��د (ال��ي��وم) عند الساعة الثانية
والنصف ف��ي مقر راب��ط��ة أساتذة
التعليم ال��ث��ان��وي ال��رس��م��ي وف��ي
حضور كل الهيئات النقابية ،مع
عقد لقاء مشترك للمجلس التنفيذي
لنقابة المعلمين في التعليم الخاص
وف��روع المحافظات للنقابة ،وعقد
مؤتمر صحافي الساعة الرابعة بعد
الظهر في النقابة.
 إنشاء غرفة عمليات مشتركةلكل الهيئات :ثانوي ،أساتذة ،مهني،
خاص ،رسمي ،مالك ومتعاقدون في
كل محافظة لمتابعة خطوات هيئة
التنسيق النقابية.
 تنفيذ اعتصامات يوم الثالثاءال��س��اع��ة ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح�ا ً أم��ام
المناطق التربوية واعتصام مركزي
أمام وزارة التربية».

الراعي مترئسا ً القداس
اع��ت��ب��ر ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال م���ار ب��ش��ارة بطرس
ال��راع��ي «أنّ ع��دم انتخاب رئيس
جديد للجمهورية انتهاك خطير
للحقيقة والدستور يتسبب بشلل
المؤسسات الدستورية».
وخ��ل��ال ت���رؤس���ه ق�����داس أح��د
العنصرة ف��ي كنيسة القيامة في
الصرح البطريرك في بكركي ،لفت
الراعي إلى «أنّ قيام حكومة تحل
محل ال��رئ��ي��س ل��م��دة غير محددة

انتهاك خطير للمحبة والميثاق ،إذ
يقصى المكون المسيحي  -الماروني
عن الرئاسة األول��ى ،فال المجلس
النيابي يستطيع أن يقوم بوظيفته
التشريعية ،وال ال��ح��ك��وم��ة تجد
السبيل إلى ممارسة صالحياتها».
وأض�����اف« :ن��أم��ل م��ن ال��س��ادة
ال��ن��واب ب��أن ي��خ��رج��وا ال��ب�لاد من
حالة البلبلة واالنقسام واالنشطار
والشلل وي��درك��وا مسؤوليتهم عن
تفاقم األزمة االقتصادية والمعيشية

واالجتماعية التي تخنق المواطنين،
وع��ن إذالل��ه��م للشعب بتجويعه
وتهجيره وإهماله ،هو ال��ذي و ّكل
إليهم خدمة الخير العام ،الذي منه
خير الجميع وخير كل إنسان ،وعن
انتهاك كرامة الوطن بحرمانه من
رئيس يحمي الدستور ويسهر على
وحدة الوطن ،بقوة القسم ،ويعطي
شرعيته لكل المؤسسات ويحركها،
م��ث��ل��م��ا ي��ف��ع��ل ال�����رأس ب��أع��ض��اء
الجسد».

