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الم�ستقبل وفريقه( ...تتمة �ص)1

بري ُيجري استشارات
حول االنتخابات

على الصعيد السياسي ،علمت «البناء» أن رئيس
المجلس النيابي نبيه بري سيباشر في األيام القيلة
المقبلة استشارات مع الكتل والنواب تتمحور حول
االستحقاق الرئاسي واالنتخابات النيابية في ظل
المراوحة القائمة والوضع المقلق.
وسيكون مصير الجلسة المخصصة النتخاب
الرئيس اليوم كسابقاتها في ض��وء ع��دم ب��روز أي
معطيات إيجابية ،ونقل زوار الرئيس بري عنه ،أننا
ال نستطيع البقاء مربوطي األي��دي أمام االستحقاق
الرئاسي أو تجاوزه لالنتخابات النيابية ،مشددا ً مرة
أخرى على أولوية هذا االستحقاق.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن ه��ذه الجولة ال��ج��دي��دة من
استشارات الرئيس ب��ري تأتي في ظل تعذر وعدم
إمكان حصول ح��وار بسبب الوضع األمني الخطير
والدقيق ولم يستبعد الرئيس بري إمكان التوافق
على قانون انتخاب قبل دعوة الهيئات الناخبة إذا ما
توافرت عناصر التوافق.

وحول مبادرة عون قال :ال نستطيع تنفيذها اليوم
ألن��ه ال يوجد عقد ع��ادي لمجلس ال��ن��واب .لكنه قال
إنه يجب النظر إلى ما طرحه العماد عون انطالقا ً من
موقعه المسيحي كأكبر كتلة مسيحية وتمثيل شعبي
سياسي ،وأضاف :ما قام به العماد عون يطبق عليه
وصف إيلي الفرزلي بأنه وضع حجرا ً كبيرا ً في المياه
الراكدة.

المستقبل تعلن
رفضها للمبادرة

وأعلنت كتلة المستقبلة بعد اجتماعها أمس برئاسة
السنيورة رفضها غير المباشر القتراح العماد عون
بخصوص حل أزم��ة رئاسة الجمهورية .وقالت في
بيانها ردا ً على اقتراح عون« :إن التعديالت الدستورية
ال سيما في المواضيع األساسية بحاجة ألجواء هادئة
بعيدة عن التوتر ،وأضافت« :إن أي اقتراح لتعديل
المواثيق بحاجة لنقاش وطني بظروف مالئمة» .ورأت
أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتقدم على أي مهمة
أخرى لالنتهاء من الشغور في موقع الرئاسة األولى».

م�شروع بيان ( ...تتمة �ص)1
وتابع غاتيلوف «إذا كان هناك تفاهم مشترك بأننا في
حاجة إلى القرار الذي من شأنه في الحقيقة أن يسهل من
الناحية العملية وضع المواطنين السوريين فسنكون على
استعداد للموافقة على مثل هذا القرار».
وأضاف المسؤول الروسي ان بالده لن تمنع اعتماد
مثل ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي سيساعد فعالً في التخفيف من
الوضع اإلنساني للسكان المدنيين السوريين ويسهل
عملية إيصال المساعدات اإلنسانية له مشيرا ً إلى أن
شركاء روسيا الخارجيين على علم بالنقاط المبدئية التي
ال يمكن لروسيا أن توافق عليها ،الفتا ً إلى أن عملية التوافق
على النص ما زالت حاليا ً مستمرة ويجري إضافة بعض
التعديالت وتقديم بعض االقتراحات وال يمكن القول ان
هذه العملية قد انتهت مضيفا ً إنها على ما يبدو ستتطلب
المزيد من الوقت.
وفي شأن آخر ،أكد غاتيلوف وجود عدة أسماء بديلة
لألخضر اإلبراهيمي ،لكن لم يكشف عن أي منها لحد اآلن،
مشيرا ً أنه «لن تكون هناك أية جوالت للمفاوضات بين
الحكومة (السورية) والمعارضة ما لم يتم تعيين وسيط
جديد».
وقال غاتيلوف «ما دام األمين العام لم يحدد بعد خليفة
لإلبراهيمي ،فسنقوم نحن بتشجيعه بقوة لكي يقوم
باختيار البديل المناسب بأسرع وقت ،نظرا ً الى الضرورة

الملحة للمسألة ولكي ال يكون هناك ف��راغ في عملية
المفاوضات» ،مشددا ً على أن تكون الشخصية المقترحة
للمنصب معروفة ومعترفا ً بها أو أن يكون دبلوماسيا ً
محترفاً.
وأكد حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية
اإليراني للشؤون العربية واالفريقية أن روسيا وإيران
ستواصالن سياساتهما الداعمة لسورية والعمل على
إيجاد حل لألزمة فيها.
وقال المسؤول االيراني في مؤتمر صحافي عقده في
موسكو أمس الى «إن طهران وموسكو أكدتا مواصلة دعم
سورية والشعب السوري بتقديم المساعدات اإلنسانية
والعمل على االستعجال بتحقيق التسوية السياسية
لالزمة فيها بعد أن أجريت االنتخابات الرئاسية» موضحا ً
أن سياسات روسيا وإيران حيال سورية احبطت الخطوات
األميركية الموجهة ضدها.
وأش��ار عبد اللهيان إل��ى االح���داث في ال��ع��راق وق��ال:
«إن ما جرى هناك هو نتيجة التدخل الخارجي والخطأ
االستراتيجي في السياسة األميركية باستخدامها كل
المجموعات اإلرهابية المتطرفة ضد الحكومة السورية
واليوم ترتكب نفس الخطأ في العراق بدعمها لتنظيم
«دولة العراق والشام» اإلرهابي حيث لم يتخذ األميركيون
أي تدابير لمحاربة اإلرهاب في العراق أخيراً».

ً
نيجيريا
تفجير لبوكو حرام ي�ؤدي �إلى مقتل 15
قتل  15شخصا ً على األقل في انفجار شاحنة مفخخة
بمدينة مايدوغوري عاصمة والية بورنو شمال شرقي
نيجيريا أمس ،في حين أعلن الجيش اعتقال رجل أعمال
اتهمه بأنه لعب دورا ً رئيسيا ً في خطف أكثر من مئتي
تلميذة بالوالية.
وانفجرت الشاحنة قرب سوق مزدحمة في المدينة،
وق��ال شهود عيان إن حصيلة الضحايا قد تكون أكبر.
وأش��ارت معلومات أولية إلى أن االنفجار نتج من عبوة
خبئت في شحنة محملة بالفحم ،بحسب بيان مقتضب
على حساب وزارة الدفاع على «تويتر».
ول��م تعلن أي جهة مسؤوليتها ع��ن االن��ف��ج��ار ،لكن
هجمات مماثلة سبق أن وقعت في مايدوغوري ووالية
بورنو في شكل عام وأُنحي بالالئمة فيها على جماعة بوكو

حرام التي تقاتل منذ عام  2009بغرض تطبيق الشريعة
اإلسالمية في شمال نيجيريا ذي الغالبية المسلمة.
وفي وقت سابق أعلن الجيش النيجيري أنه اعتقل رجل
أعمال اتهمه بأنه على رأس شبكة االستخبارات الخاصة
بجماعة بوكو حرام والتي ساعدت في خطف  276تلميذة
بوالية بورنو.
ووقعت حادثة االختطاف في مدينة شيبوك يوم 14
نيسان الماضي .وتمكنت بعض المختطفات من الفرار،
لكن ال تزال هناك  219منهن محتجزات .وأث��ارت عملية
االختطاف تنديدا ً عالميا ً واسعاً.
وأول م��ن أم��س أعلن م��س��ؤول محلي مقتل أكثر من
خمسين شخصا ً في هجوم استهدف األحد كنائس عدة في
محيط مدينة شيبوك.

�أردوغان ـ بندر ( ...تتمة �ص)1

إضراب واعتصام للموظفين
إلقرار السلسلة

أم���ا ف��ي ال��ش��أن ال��ح��ي��ات��ي ،فبعد ان��ت��ه��اء إج���راء
االمتحانات الرسمية وترقب عشرات آالف الطالب
نتائج امتحاناتهم لتقرير مستقبلهم ،ال يبدو أن
البعض في المسؤولية يعنيه مصير عشرات آالف
الطالب وحقوق أكثر من نصف مليون لبناني وعلى
رأسهم رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الذي أدار
«األذن الطرشاء» لمشاكل اللبنانيين وهمومهم وهو ما
يبدو واضحا ً من تجاهل إقرار سلسلة الرتب والرواتب
التي لم تعد تحتمل التأخير في وقت نفذ الموظفون في
اإلدارات والوزارات إضرابهم في اليوم األول من أمس
وهو سيستمر اليوم للمطالبة بإقرار السلسلة.
وخالل االعتصام الذي نفذه الموظفون بمشاركة
هيئة التنسيق النقابية أمام وزارة المال ـ مبنى الـ
 T.V.Aأكد رئيس الهيئة حنا غريب أن المسألة لم
تعد مسألة سلسلة رت��ب بل انكشفت كل المواقف
السياسية والفضيحة الكبرى أننا نواجه مشروعا ً
على مستوى الدولة وهو تصفية ما تبقى من دولة

الرعاية االجتماعية» .وق��ال« :إنهم يريدون نسف
السلسلة من أساسها وضرب نظام التقاعد فيما نحن
نخوض معركة وجود».

ملف الجامعة اللبنانية
أبرز بنود مجلس الوزراء

إل��ى ذل��ك ،يعقد مجلس ال���وزراء جلسة ي��وم غد
الخميس هي األولى المخصصة لجدول األعمال بعد
االتفاق على آلية عمل الحكومة .وي��درس المجلس
ف��ي جلسته ج��دول األع��م��ال المؤلف م��ن  100بند
أبرزها ما يتعلق بتعيين عمداء الجامعة اللبنانية
وملف تف ّرغ األساتذة المتعاقدين ،وأش��ارت مصادر
وزارية إلى أن وزراء تيار المستقبل لم يعطوا جوابا ً
نهائيا ً بخصوص تأييد ملف التفرغ .وأوضحت أن
وزراء المستقبل طلبوا إدخ��ال تعديالت على الئحة
المتعاقدين المقترحين للتفرغ بما يعطيهم حصة
أساسية في الالئحة ،لكن المصادر رجحت إقرار هذا
الملف ،خصوصا ً أن االتصاالت مستمرة إلنهاء بعض
االعتراضات عليه.

ً
�صاروخا يحمل خم�سة �أقمار ا�صطناعية
الهند تطلق

إلخراجه إفساحا ً في المجال للحقبة السعودية في لبنان ،وبين
ما تتقدم به المواجهة مع داعش اليوم كقدر ال ب ّد منه ،فالبحث عن
كبش فداء لتبرير التسوية وتظهير المتخاصمين منتصرين معا ً من
دون غالب ومغلوب يبدو قاسما ً مشتركاً.
 عندما يمتلك تنظيم داعش مدافع ثقيلة وصواريخ متوسطةالمدى وسالحا ً كيماويا ً وعندما يصير على ح��دود ك ّل من تركيا
والسعودية واألردن وإي��ران ولبنان ،وعندما يصير في جزء من
جغرافيا سورية والعراق والنفطية منها بوجه الخصوص ،وعندما
يكون داعش قد أعلن أنه وراء خطف المستوطنين اليهود وقتلهم،
ويتمدّد في فلسطين ،يكون السؤال الطبيعي هو هل وجد داعش
ليبقى أم ليكون موضوع اإلجماع الدولي اإلقليمي على وجود ما
يستحق تفادي وتجاوز ك ّل خالف الستئصال هذا الوحش الدموي،
والتغاضي عن ك ّل نقاط االشتباك السابقة للتحالف في وجه الخطر
المشترك ،أو أن ما يجري بداية التسليم أنّ النظام العالمي والنظام
اإلقليمي ينهاران وتتالشى القوى الفاعلة إقليميا ً ودوليا ً أمام والدة
دولة الخالفة ،وجبروت الخليفة أبي بكر البغدادي.
 الحملة ال��ش��ع��واء التي استهدفت ك�لام العماد ميشال عونعن الدعوة النتخاب الرئيس من الشعب مباشرة ،تد ّل على خواء
الحياة السياسية اللبنانية ،واشتغالها على مبدأ الريموت كونترول،
فال يزال المبرمج يعطي التعليمات فتنطلق الحمالت بال وعي وال
تفكير وال تم ّعن ،وبكبسة زر يصير العماد ع��ون مشكلة لبنان
الوحيدة وتهون أمامه باقي المشكالت ،حياة سياسية لبنانية
بائسة ينكشف بؤسها مرة أخرى لهذه الدرجة بغض النظر عن حق
النقاش ،لو كان هناك نقاش ،بل كثيرون يتباهون بالقول ال نريد
أن نناقش ما قاله الجنرال ،طبعا ً ألنّ المهمة هي مهاجمته وليست
المناقشة.
 -أسجل فرحي لوجود نيكوال ساركوزي في السجن.

�أربيل تدعو ( ...تتمة �ص)1

أطلقت الهند ،أول من أم��س ،صاروخا ً يحمل خمسة
أقمار اصطناعية لفرنسا وألمانيا وكندا وسنغافورة
وتعهد رئيس الوزراء الهندي الجديد ناريندرا مودي بعد
أن شاهد عملية اإلطالق بأن توفر بالده أرخص تكنولوجيا
للفضاء في العالم.
ويعزز إطالق الصاروخ (بوالر ساتياليت لونش فيكل)
هدف الهند في االستحواذ على المزيد من سوق الفضاء
العالمية الذي يبلغ حجمه  304مليارات دوالر سنوياً.
وانتهز مودي هذه الفرصة ليلقي خطابا ً قويا ً عن براعة

الهند في التكنولوجيا الرخيصة.
وق��ال م��ودي في كلمته بموقع اإلط�لاق على الساحل
الجنوبي الشرقي للهند« :هذا يمأل قلب كل هندي بالفخر
ويمكنني أن أرى ذل��ك منعكسا ً على وجوهكم الفرحة
الراضية ».وأضاف« :هذا عن حق مصادقة عالمية على
قدرات الهند الفضائية».
وأعلن مودي في كلمته أن مهمة الهند الحالية لكوكب
المريخ ستتكلف أقل من الموازنة التي خصصتها هوليوود
لفيلم الخيال العملي (غرافيتي).

ونقلت «السومرية نيوز» عن القيادي في االتحاد محافظ كركوك نجم الدين
كريم خالل مؤتمر صحافي أمس ،في بغداد :إن «المادة  140دستورية واالقليم
صوت على هذا الدستور ،وبالتالي نحن ملتزمون بكل فقراته ومنها ما يخص
تلك المادة».
وأوض��ح كريم ،أن «االتحاد ملتزم ايضا ً بالعمل على مكافحة االره��اب
وتنظيم داعش االرهابي» ،مبينا ً أن «جميع النواب من اعضاء االتحاد الوطني
الكردستاني الذين يبلغ عددهم  21نائبا ً أدوا اليمين الدستورية في جلسة
البرلمان اليوم».
وأض��اف أن «اداء االتحاد سيسير وف��ق المنهج ال��ذي س��ار عليه رئيس
الجمهورية جالل الطالباني خالل الفترة الماضية والمبنية على احترام
الدستور ومحاولة حل النزاعات بالطرق القانونية والدستورية بعيدا ً من
التصعيد او خلق االزمات بين جميع االطراف المؤمنة بالعملية الديمقراطية».
وكان رئيس منطقة كردستان مسعود البارزاني اعتبر أن المادة  140من
الدستور العراقي قد «انجزت وانتهت» بعد دخول قوات البيشمركة الى كركوك
والمناطق المتنازع عليها مستغلة الفوضى االمنية التي خلفتها داعش.
كما أعلن انه يعتزم إجراء استفتاء على استقالل كردستان عن العراق خالل
أشهر ،مشيرا ً الى ان االستقالل من حق االكراد الطبيعي ،حسب تعبيره.
يذكر أن المادة  140من الدستور تنص على تطبيع األوضاع في محافظة
كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات األخرى مثل نينوى وديالى،
وحددت مدة زمنية انتهت في  31كانون األول  ،2007لتنفيذ كل ما تتضمنه
المادة المذكورة من إج��راءات ،فيما أعطت ألبناء تلك المناطق حرية تقرير
مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بمنطقة كردستان عبر
تنظيم استفتاء.

اقتراح عون ( ...تتمة �ص)1
يجب أن يعترف اللبنانيون بأنّ
الدستور اللبناني الذي وضع في ظ ّل
االنتداب الفرنسي ينطوي على آليات
اعتمدت لتسهيل التأثيرات الخارجية
عبر نفوذ ال��دول والسفارات داخل
الهيئة الناخبة في مجلس النواب بدال ً
من إناطة انتخاب الرئيس بالشعب
مباشرة ،كما هي الحال في فرنسا،
ح��ي��ث ي��ش��ت��رك ال��رئ��ي��س المنتخب
شعبيا ً مع حكومة الغالبية النيابية
في ممارسة السلطة اإلجرائية بآلية
مركبة تجمع بين النظامين الرئاسي
وال��ب��رل��م��ان��ي وس��ي��رة المساكنة
الفرنسية المشهورة ه��ي الدليل،
ول��ذل��ك فليس صحيحا ً ال��ق��ول ب��أنّ
اقتراح العماد عون ينقل لبنان إلى
الحكم الرئاسي ب��ال��ض��رورة ،وذاك
ما ظنّ فيه البعض إخالال ً بمعادالت
الوفاق والشراكة.

إنّ األزم��ة الحالية التي يجتازها
لبنان ليست أزم��ة ع��ارض��ة ،وهي
بصراحة ووضوح أزمة النظام الذي
جعل منه االنتخاب النيابي على
قاعدة األكثرية حلقة طائفية مغلقة
وخانقة للتعدد السياسي ولتعبيراته
الطبيعية ،حتى عندما يكون التخندق
السياسي عابرا ً للطوائف كما هي
حالنا الراهنة.
لقد ه ّمش نظام االنتخاب النيابي
األك���ث���ري ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ي��ارات
مناص من
والتعبيرات السياسية وال
ّ
النسبية التي يعترف الجميع بأنها
األقرب إلى ضمان صحة التمثيل وهم
ينظمون بها القصائد ثم سرعان ما
يغدو مصيرها اإلهمال والتخلي.
في جميع الديمقراطيات تذهب
الدول إلى انتخابات نيابية باكرة في
مثل األزم��ة التي يجتازها لبنان مع

الشغور الرئاسي المرشح لالمتداد،
فكيف إذا ك��ان��ت ال��ب�لاد غ��ارق��ة في
أزم��ة مركبة بأبعادها االقتصادية
واالجتماعية ،وتطرح الحاجة إلى
تغيير ج��ذري وشامل يتيح إطالق
عملية إعادة البناء الوطني.
تعديل الدستور النتخاب الرئيس
من الشعب مباشرة خطوة تقدمية في
اتجاه تطوير الدولة والمؤسسات،
والمعترضون الذين أوحت ردودهم
أنّ ف��ي االق��ت��راع الشعبي مصلحة
رئاسية للعماد ميشال ع��ون ،إنما
يعترفون ضمنا ً ومواربة بأنّ الغالبية
اللبنانية الساحقة تقف مع انتخابه
رئيسا ً للجمهورية ،وه��م يمنعون
إرادتها من التحقق مع سبق اإلصرار،
ففي منطقهم تسليم بأنّ العماد هو
في نظر الغالبية اللبنانية المرشح
المفضل لرئاسة الجمهورية.

المنافسة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات أم��ام
الشعب على أسس عادلة ومتكافئة
ه��ي معنى الديمقراطية وروح��ه��ا،
والتصميم على رفض تغيير النظام
االنتخابي ونبذ أي تعديل للدستور
ليس س��وى موقف رجعي يتوخى
أصحابه الحجر على اللبنانيين في
قيد نظام أثبت عدم قابليته إلنتاج
دورة طبيعية ف��ي ت���داول السلطة
وممارسة المؤسسات الدستورية
ألدوارها بشكل طبيعي ،وهذا ما يقود
كما برهنت التجربة اللبنانية إلى مزيد
من الشلل واالنحالل والتأ ّزم.
برهنت عمليات تشكيل الحكومات
ومخاضات بياناتها ال��وزاري��ة منذ
أعوام على أنّ المؤسسات اللبنانية
أس��ي��رة استعصاء خطير ال يمكن
الخروج منه من غير إصالحات كبرى
وجريئة تضع ال��دول��ة ومك ّوناتها

المنا�صفة بالن ّيات ( ...تتمة �ص)1

كيليت�شدار �أوغلو� :إ�ساءة لتركيا
تر�شح �أردوغان لالنتخابات الرئا�سية
اعتبر ك��م��ال كيليتشدار أوغلو
رئ��ي��س ح��زب الشعب الجمهوري
أب���رز أح���زاب ال��م��ع��ارض��ة التركية
ترشح رئيس حزب العدالة والتنمية
رج��ب طيب أردوغ���ان لالنتخابات
الرئاسية المقبلة المقررة في العاشر
م��ن آب المقبل إس���اءة للجمهورية
التركية ،مؤكدا ً أن أردوغان شخص
معزول ومكانته تزعزعت في الغرب
والشرق.
ون��ق��ل م��وق��ع «رادي����ك����ال» عن
كيليتشدار أوغلو قوله في كلمة ألقاها
خالل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب
الشعب إن شخصا ً ال يؤمن بمبدأ
الفصل بين السلطات ويرى السلطة
التشريعية والبرلمان عائقا ً أمامه
ويصفع مواطنا ً ويهين مزارعا ً حاول
شرح المشاكل التي يعاني منها ال
يستطيع أن يترشح لالنتخابات
الرئاسية.
وأض�����اف« :إن ش��خ��ص �ا ً ي��ف��رق
بين الشعب ويمارس التمييز بين
الشرائح االجتماعية ال يستطيع أن
يرشح نفسه لشغل منصب الرئيس»
مشددا ً على أن العدالة مفهوم نبيل
والشخص الذي يرى العدالة عائقا ً
أمامه ال يستطيع أن يرشح نفسه
لالنتخابات الرئاسية.
وأش��ار إل��ى أن أردوغ���ان ال يؤمن
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بالمساواة بين الرجل والمرأة وهو
شخص اعتاد الكذب وال يملك قيما ً
أخالقية لذلك ال يستطيع أن يرشح
نفسه لالنتخابات الرئاسية ،الفتا ً
إلى استخدامه الكذب كوسيلة لخلق
االقتتال والتناحر بين أبناء الشعب
الواحد.
وب��� ّي���ن ك��ي��ل��ي��ت��ش��دار أوغ���ل���و أن
أردوغان شخص ال يحظى باالحترام
في تركيا وعلى مستوى العالم ورأى
أن أي زعيم في دول الغرب والشرق
ال يرغب في أن يكون بنفس الصورة

مع أردوغان.
وك���ان ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية
الحاكم فى تركيا أعلن اليوم الثالثاء
عن ترشيح أردوغ���ان لالنتخابات
الرئاسية المقبلة وذل��ك على رغم
الفضائح المالية والسياسية غير
المسبوقة واإلج��راءات القمعية التي
ارتكبها أردوغان ضد الشعب التركي
وأجهزة القضاء ومؤسسات الدولة
ووسائل التواصل االجتماعي وغير
ذلك من اإلجراءات التي كانت تهدف
إلى تعزيز سلطاته في البالد.

بلى ،ق ِبل الشريك المسيحي بالمناصفة ،لكن حين
تعني المناصفة أن يأتي نحو نصف المسيحيين
بأصوات المسلمين تصبح هذه المناصفة نظرية
وال فعلية ،وبالتالي يصبح التغ ّني بالمناصفة
خارج منطق األرقام ،وبمثابة ذ ّر الرماد في العيون،
ففي لغة األرق���ام ،إذا اعتبرنا أنّ هناك شريكين
مناصفة في مصلحة معيّنة وامتدت يد الشريك
اآلخر إلى حصة شريكه ،تصبح الشراكة مهدّدة
وتحتاج الى إعادة نظر .وبلغة األرقام ،المناصفة
في ظ ّل نظام طائفي واضح له معنى واحد هي أن
يختار المسيحيون نوابهم والمسلمون نوابهم،
وهذا ال يقبل جداالً.
سينظر الكثيرون الى كالمي على أنه مناقض
للفكر العلماني ال��ذي أؤم��ن ب��ه ،إلاّ أننا وصلنا
إل��ى مرحلة ب��ات فيها صعبا ً ع��دم تسمية األم��ور
بأسمائها واالعتراف بأننا أنتجنا نظاما ً طائفيا ً
مرعبا ً ال ح ّل له على األق ّل في المرحلة الراهنة قبل
تطهير النفوس والتوقف عن االقتتال على السماء
الذي أفقدنا األرض ،وبالتالي نجد أنفسنا أمام هذا
النظام مجبرين على إصالح ما نقدر عليه ،فاألسوأ
من النظام الطائفي هو النظام الطائفي الظالم .قد
تكون عدالة التوزيع بين الطوائف المدخل الحقيقي
لبناء دولة علمانية موحدة ،فاستعادة الثقة بين
األطراف كافة هي التي ستنقل لبنان الى المرحلة
المقبلة من الدولة المدنية ،فال بناء أليّ دولة مدنية
في ظ ّل الشعور باإلجحاف والظلم.
هنا أسأل إخواننا المسلمين أن يتطلعوا حقيقة
إل��ى الظلم ال��واق��ع على المسيحيين ف��ي منطقة
المشرق العربي كلّها ،التي تح ّولت فيها هجرة
المسيحيين إل��ى إن���ذار حقيقي يجب أن يتطلع
الجميع إليه بجدية .وللهجرة المسيحية عدة
وجوه ،والتهديد األمني أفظعها ،إلاّ أنّ اإلحساس
بهدر الحقوق عامل أساسي ونفسي ،فكيف يشعر
المسيحيون العاجزون عن اختيار رئيس مسيحي
قوي في بلدهم كائنا ً من كان ،كيف يشعرون حين
يرون الطائفية «التقدمية» و«األملية» و«الحريرية»
و«التحريرية» وحتى «النجيبية» تستقت ّل للدفاع
عن مواقعها ،وعند الحديث عن الموقع المسيحي
يبدأون في رفض الطائفية وفي كالم على ضرورة

التوافق! كيف سيشعر المسيحي اليوم حين يرى
أنّ الطائفية البغيضة مورست على مدى السنين
الماضية بغياب واضح للشريك المسيحي ،وحين
ع��ودة الشريك المسيحي إل��ى تصحيح الواقع،
تذكر أرباب النظام الطائفي سيّئات الكالم الطائفي
والنظام الطائفي والتعامل الطائفي ،إلخ...
الالفت للنظر ردود الفعل الشرسة على ما قاله
العماد ع��ون ف��ي مؤتمره الصحافي ،كأنه قال
وقائع من المريخ ،وكأنهم ليسوا من أنتج هذا
الواقع .ووصل األمر بإحدى الشخصيات الى ح ّد
اتهام عون بأنه يؤسس لـ«مارونستان» ،وكأنّ
هذه الشخصية نفسها هي رمز االنفتاح والمجتمع
الموحد .ربما على الجنرال أن يستم ّر في كالمه،
ألنه ما أن ينطق حتى تتوحد األط��راف الطائفية
نفسها للمجاهرة علنا ً برفض الطائفية.
أو ّد التوضيح أن تفكيري وقناعتي يرفضان
رفضا ً قاطعا ً النظام الطائفي ،وأرفض التوزيعات
الطائفية ،لكن أكثر ما أرفضه التربية الطائفية التي
فرضت نفسها واقعا ً في لبنان حيث ال إش��ارات
جدية بتغيّره ،وال��واق��ع يقول إنّ لبنان أصبح
مجموعة غيتوات  Ghettosطائفية ،إال أنني من
أكثر المؤمنين بنظرية إلغاء الطائفية من النفوس
قبل النصوص ،وهذا لن يتحقق ما لم تتوافر عدة
العمل الضرورية لذلك ،وإلغاء الطائفية من النفوس
يبدأ من المدارس ،فاالنصهار الحقيقي لمك ّونات
المجتمع كافة ،فكيف سيت ّم بناء مجتمع موحد
متآلف منفتح على اآلخر حين نرى أن النسبة األكبر
من المدارس من لون واحد ،ونعني بذلك أنّ أكثرية
الطالب من طائفة واح��دة ومذهب واح��د ،فتنشأ
األجيال من دون احتكاك فعلي مع الشريك اآلخر
المختلف وتتك ّون صور مش ّوهة وأحكام مسبقة،
جراء هذا التقوقع وعدم االنفتاح.
نحتاج في لبنان بالطبع إلى  ، Time outإلى
فرصة لتحليل واقعنا بكثير من الحكمة والجدية.
ّ
نحضر مجتمعاتنا لالنفتاح والرغبة
يجب أن
بالتع ّرف إلى اآلخر إذا كان هدفنا في نهاية المطاف
خلق مجتمع موحد متجانس مرجعيته الدولة،
ومرجعيته حقوقه المصونة بالدستور .وفي هذا
السياق ال ب ّد من اإلشارة إلى أنّ ورقة التفاهم بين

التيار الوطني الح ّر وحزب الله ،وإنْ تكن نجحت
سياسيا ً إلاّ أنها فشلت مجتمعيا ً وإنسانياً ،نجحت
بالطبع في تحقيق خرق محدود ،ففتح المجتمع
المسيحي ذراعيه واستقبل شريكه الشيعي خالل
حرب تموز ،ومنعت ورقة التفاهم بالتأكيد حربا ً
أهلية كان يخطط لها في لبنان .لكن على الصعيد
اإلنساني وعلى صعيد العالقات االجتماعية ،بقي
الجمود على ما هو عليه في عدم االنخراط الفعلي
والتقارب ،فال مخيمات مشتركة ،ال حركات كشفية
مشتركة ،وال نشاطات شبابية مشتركة لفتح
قنوات التواصل .بقيت ورقة التفاهم في إطارها
السياسي ،وبالتالي إذا كان المطلوب خلق التفاهم
الذي ينعكس مجتمعيا ً ال سياسيا ً على الطرفين
القيام بجهد أكبر لدمج الشباب عبر مخيمات
ون��ش��اط��ات ،ن���وادي وجمعيات ،عبر تدريبهم
على إيجاد النقاط المشتركة المتمثلة بالحقوق
وال��واج��ب��ات واالقتصاد والبيئة وسبل تطوير
المجتمع وتحسينه.
بالطبع سيطلق على كثر صفة الحالم ،لكنني
أتكلم عن أبسط المعايير لبناء مجتمع موحد
قادر على التفكير في إنتاجية قبل الذود عن كرامة
الطائفة ،وعلى التفكير في حقوق وواجبات قبل
الشعور بالتهديد اليومي الدائم كأننا في حالة
حرب دائمة.
المناصفة ليست بالنيات ،كما أنّ تطبيق الطائف
ليس شماعة يعلق عليها كثر ارتكاباتهم الطائفية.
القوانين والدساتير وضعت لخدمة المجتمع،
وليس البشر وقودا ً للدساتير والقوانين .ألم تنتبهوا
بعد إلى الخلل الحاصل؟ ألم تنزعج علمانيتكم من
االختالل الطائفي على حساب شريك أساسي في
الوطن؟ راجعوا حساباتكم مجدّدا ً وباألرقام .حققوا
الطائفية العادلة واسعوا إلى المناصفة الحقيقية،
عندئذ قد نتمكن ربما من االنطالق معا ً نحو الدولة
المدنية العادلة والموحدة.
أذك��ر ما قاله لي أح��د القوميين القدماء حين
سألني ماذا بقي من األمة السورية؟ ضهور الشوير!
فليح ّولوا عالقتهم بدينهم إلى عالقة حميمة مؤمنة،
بينهم وبين الله ،ونحن حاضرون.
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مصدر جميع السلطات ،أليس كذلك؟
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