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تحقيق
لم تشمل خطط الهيئات املحلية
والدولية الدخول إلى املخيمات (أرشيف
ــ عفيف دياب)

النازحون السوريون
إلى مجلس الوزراء
ّ
تخصص جلسة مجلس
الوزراء التي ستعقد اليوم
لقضية النازحني من سوريا.
وعقد أمس اجتماع وزاري
في السرايا
لبحث املوضوع ّ
الحكومية .هذا أقل ما قد
يمكن الحكومة فعله في
محاولة معالجة ملف يبدو
ً
فعال أنه بات يتجاوز قدراتها،
مع تجاوز العدد الرسمي
املعلن للنازحني املائتي ألف.
مختلف
وهم انتشروا في
ّ
املناطق اللبنانية ،مولدين
تغييرات أساسية في حياة
أهالي القرى التي استقبلتهم

رأى رئ�ي��س الحكومة نجيب ميقاتي في
إدخال ملف النازحني من سوريا في دائرة
ال�ت�ج��اذب السياسي «ت�ح��ام�لا غير مبرر
وتجنيا غير م�ق�ب��ول ،م��ن ش��أن��ه أن يترك
انعكاسات سلبية على ملف النازحني».
كالم ميقاتي جاء قبل االجتماع ال��وزاري
ال��ذي عقد أم��س ف��ي ال�س��راي��ا وش ��ارك فيه
وزراء التربية والتعليم العالي وال��دف��اع
الوطني والداخلية والبلديات والصحة
ال�ع��ام��ة وال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة .ميقاتي
أك� ��د ع �ل��ى خ� �ط ��ورة ه� ��ذا امل �ل��ف م ��ن خ�ل�ال
ال �ق��ول إن «ف��داح��ة ال �ظ��رف تتطلب العمل
الجدي والسريع للحصول على التمويل
الالزم الستمرار األعمال االغاثية واتخاذ
القرارات املناسبة ملواجهة أي مستجدات
محتملة ق��د ت��رغ��م ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة على
ات �خ��اذ ق � ��رارات ص�ع�ب��ة ت�ت�ط�ل��ب إم�ك��ان��ات
ت� �ف ��وق ال � �ق� ��درة ال �ب �ش��ري��ة وامل��ؤس �س��ات �ي��ة
وامل��ال �ي��ة امل �ت��اح��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة».
ويأتي هذا الكالم قبل ساعات من انعقاد
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال� ��ذي س�ي�خ�ص��ص ل�ه��ذا
املوضوع تحديدًا.
ف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،ك��ان م �ق� ّ�ر «األون � ��روا»
في صور أمس قبلة االعتصام الذي نفذه
ع ��دد م��ن س �ك��ان م�خ�ي�م��ات م�ن�ط�ق��ة ص��ور
والنازحني الفلسطينيني إليها ،ملطالبتها
ب�ب��ذل واج�ب��ات�ه��ا تجاههم وإط�ل�اق خطة
طوارئ .وبحسب مسؤول اللجان األهلية

ّ
هيئة ممثلي األسرى لرئيس الجمهورية :نفذ وعدك
آمال خليل

هل يجري اإلفراج عن محمود رافع قاتل الشهيدين املجذوب؟ (أرشيف ــ مروان طحطح)

بعد تتويج زم��ن تكريم ال�ع�م�لاء ،بإطالق
العميل شربل ق��زي ،علت صرخة األس��رى
امل �ح��رري��ن وامل �ق ��اوم�ي�ن .ع �ق��دوا م��ؤت �م��رات
صحافية واعتصموا في الشارع وجالوا
على بعض السياسيني .لكنهم أيقنوا بني
ً
�واال ّ
«سميعته»
ه��ذا وذاك أن�ه��م يغنون م�
يقلون يومًا بعد يوم .فذهبوا للبحث في
ً
أسطوانات املسؤولني ،علهم يجدون مواال
ي�ع�ب��ر ع��ن «ال��زم��ن ال � ��رديء ال ��ذي بلغناه»
يقولون .وقعت ذاكرتهم على وعد كان قد
أطلقه رئيس الجمهورية ميشال سليمان،
ال� � � ��ذي ت� �ح� �س ��ب ع� �ل� �ي ��ه ال� �ق ��اض� �ي ��ة أل �ي ��س
ش �ب �ط �ي �ن��ي« .إذا وص �ل��ت أح� �ك ��ام اإلع � ��دام
ال �ت��ي أص ��دره ��ا ال �ق �ض��اء ال �ل �ب �ن��ان��ي بحق
العمالء إل��ى ي��دي ،فسوف أوقعها» قالها
سليمان في أواخر شهر كانون الثاني من

ع��ام  .2010وف��ي أي مناسبة؟ عند اعتقال
ّ
املحرر القزي نفسه .تأبطت هيئة
العميل
ممثلي األس��رى ه��ذا الوعد وق��ررت إطالق
حملة تنفيذ تلك األحكام ،من خالل حشد
أه��ل ال�ب�ي��ت املعنيني م�ب��اش��رة ب�ـ«ال�ع�م�لاء
ال � �ق� ��ادة» ال ��ذي ��ن أص � ��در ال �ق �ض��اء أح �ك��ام��ًا
�ق ع �ش��رة م�ن�ه��م أول مسمار
ب��اإلع��دام ب�ح� ّ
ف��ي ال�ح�م�ل��ة ،دق ��ه أن ��ور ي��اس�ين وإب��راه �ي��م
كلش وأحمد طالب وحسني دلول وعباس
قبالن ونبيه عواضة ،أمس في منزل والدة
األخ ��وي ��ن م�ح�م��ود ون �ض��ال امل �ج ��ذوب في
ص �ي��دا .ال�ش�ه�ي��دان ال �ل��ذان ث�ب��ت مسؤولية
العميل م�ح�م��ود راف ��ع ع��ن اغتيالهما مع
شريكه ّ
الفار حسني خطاب .األول املحتجز
في سجن رومية ،حكم باإلعدام في شباط
 .2010وف �ي �م��ا ي �ن �ت �ظ��ر ض �ح ��اي ��اه ت�ن�ف�ي��ذ
الحكم ،انتشرت مؤخرًا أنباء عن احتمال
اإلف � � � ��راج ع �ن ��ه ع �ل ��ى غ� � ��رار ال � �ق� ��زي وزي � ��اد

الحمصي وفايز كرم ّ ،في إطار املحاصصة
ال �ط��ائ �ف �ي��ة .أم ��س ج ��ن ��دت خ��ال��دي��ة األت ��ب،
وال ��دة ال�ش�ه�ي��دي��ن ،نفسها ف��ي ال�ح�م�ل��ة .ال
بل إنها ذكرت األسرى بأال ينسوا النائب
وليد جنبالط من تحركاتهم ،وال��ذي كان
ق��د أع �ل��ن ب ��راء ت ��ه ال ��درزي ��ة م��ن راف ��ع ال��ذي
ينتمي إلى الطائفة الدرزية ،رافعًا الغطاء
عن إعدامه .األتب طالبت نصرة املواطنني
واإلع�لام �ي�ين وع��دال��ة س�ل�ي�م��ان وال��زع�م��اء
السياسيني «كي ال تفجع أمهات أخريات
ب��اس�ت�ش�ه��اد أب �ن��ائ �ه��ا» م�س�ت�غ��رب��ة ضعف
التجاوب الرسمي والشعبي مع تحركات
م �م �ث �ل��ي األس� � � ��رى ض� ��د إط� �ل ��اق ال �ع �م�ل�اء.
واس� �ت ��ذك ��رت ف ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ك �ي��ف ك��ان
زوج �ه��ا ع�ن��دم��ا ك ��ان ن�ق�ي�ب��ًا ل�ع�م��ال بلدية
صيدا «يستطيع أن يفرض إض��راب��ًا عامًا
في صيدا للمطالبة بحقوقهم .فكيف هي
الحال إذا كانت املطالبة بحقوق وطن؟».

ّ
التوافق برئاسة حنا غريب في رابطة «الثانوي»
فاتن الحاج
َ
ال تأجيل ثانيًا النتخابات رابطة أساتذة
التعليم ال�ث��ان��وي ال��رس�م��ي .األح��د املقبل
ه� ��و م ��وع ��د ن� �ه ��ائ ��ي .ه � ��ذا م� ��ا ت� �ج ��زم ب��ه
ال �ق��وى السياسية وال�ن�ق��اب�ي��ة ال�ت��ي تدير
م�ف��اوض��ات ال�لائ�ح��ة االئ�ت�لاف�ي��ة .التوافق
واق��ع ال محالة ،والالئحة ستبصر النور
ال� �ي ��وم أو غ � �دًا ع �ل��ى أب �ع��د ت �ق��دي��ر ،ي�ق��ول
امل �ف��اوض��ون .ل�ي��س ل ��دى أح ��د ن�ي��ة بخرق
ه��ذا ال�ت��واف��ق املطلوب الستكمال معركة
سلسلة الرتب وال��روات��ب ملوظفي القطاع
ال� � �ع � ��ام .ال � �ك ��ل م �ت �ف ��ائ ��ل ب� ��ال� ��وص� ��ول إل ��ى
الخواتيم السعيدة .وإذا كانت الصيغة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل��م ت�ت�ب�ل��ور ب �ع��د ،ف��ال �ك��ل ،على

األق ��ل ،م�ت��واف��ق على راب�ط��ة ب��رئ��اس��ة حنا
غ� ��ري� ��ب .ه � ��ذا ال� ��وض� ��ع ت �ف ��رض ��ه امل��رح �ل��ة
ال��دق �ي �ق��ة ال� �ت ��ي ي ��واج ��ه ف �ي �ه��ا امل �ع �ل �م��ون
ت �ج��اه��ل ال �ح �ك��وم��ة ل�س�ل�س�ل�ت�ه��م ،ول�ي��س
م ��ن م�ص�ل�ح��ة أح ��د خ ��وض م �ع��رك��ة كسر
عظم تجنبًا ألي خ�ض��ات يمكن أن تؤثر
ف��ي ال�ع�م��ل ال�ن�ق��اب��ي داخ ��ل ال��راب �ط��ة .هنا
ّ
املسؤولية مشتركة ،والقوى مقتنعة بأن
إق ��رار السلسلة يتطلب تغليب ال�ت��واف��ق
م��ن دون وض ��ع أي ��ة ع��وائ��ق أو م��ؤخ��رات
تنظيمية .بل أكثر من ذلك ،لوال السلسلة
ل�ك��ان��ت ان�ت�خ��اب��ات ه ��ذه ال��راب �ط��ة ب��ال��ذات
ً
اتخذت شكال مختلفًا ،ومل��ا ك��ان التوافق
أمرًا حتميًا على هذا النحو.
هكذا بدت القضية املطلبية هي الهاجس

ال� � ��ذي ي �ح �ك��م ك ��ل ال � �ق� ��وى ،ف �ي �م��ا ي�ن�ت�ظ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ث��ان��وي م ��ن ه�ي�ئ�ت��ه ال�ن�ق��اب�ي��ة
الضغط من أجل تنفيذ اإلصالح التربوي
في الثانويات الرسمية ومقاربة عناوين
أخ��رى غير مالية ،مثل املناهج التربوية
التي لم ّ
تعدل منذ  15عامًا واالمتحانات
ال��رس�م�ي��ة وال �خ��ري �ط��ة امل��درس �ي��ة ووح ��دة
ال � �ت � �ش� ��ري� ��ع ب �ي ��ن ال � �ق � �ط� ��اع�ي��ن ال ��رس � �م ��ي
والخاص.
ّ
املفاوضون ذللوا في األيام األخيرة القسم
األكبر من عقدة التمثيل ،مراعني أهمية
الحفاظ على وجوه نقابية لها بصماتها
في التعليم الثانوي الرسمي.
أم ��س ،اس�ت�م��رت امل �ش��اورات واالت �ص��االت
التي لم تتوقف طوال عطلة األعياد .وفي

ال إضراب لهيئة التنسيق
اليوم بالتزامن مع
مجلس الوزراء

اجتماعني متتاليني ال�ث�لاث��اء واألرب �ع��اء
ف��ي مقر املكتب التربوي امل��رك��زي لحركة
أم � � ��ل ،ق� �ط ��ع ال � �ت � �ف ��اوض أش � ��واط � ��ًا وب �ق��ي
الخالف على مقعد واحد.
وم� ��ن ال �ص �ي��غ امل �ط��روح��ة غ �ي��ر ال�ن�ه��ائ�ي��ة
ت��وزي��ع املقاعد ال �ـ  18ف��ي الهيئة اإلداري��ة

على القوى وف��ق اآلت��ي 5 :مقاعد :لحركة
ّ
أم � ��ل ( )3ول � �ح ��زب ال� �ل ��ه ( ،)2ع �ل �م��ًا ب ��أن
الحركة طالبت بـ  4مقاعد 3 ،مقاعد لتيار
امل�س�ت�ق�ب��ل وواح� ��د ملسيحيي  14آذار4 ،
م �ق��اع��د ل �ل �ح��زب ال �ش �ي��وع��ي وال �ن �ق��اب �ي�ين
املستقلني ،مقعدان للتيار الوطني الحر
ومقعد مستقل يسميه التيار ومقعدان
للحزب التقدمي االشتراكي.
من جهة ثانية ،لن تنفذ هيئة التنسيق
النقابية إضرابًا وتظاهرة اليوم ،تزامنًا
م ��ع ج �ل �س��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ك �م��ا ق ��ررت
ف��ي اجتماعها األخ�ي��ر قبل عطلة امليالد
ورأس ال�س�ن��ة ،ع�ل��ى أن ي �ح��دد ال�ب��رن��ام��ج
التصعيدي في اجتماع الهيئة ،األسبوع
املقبل.

