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سياسة

رسائل
إلى المحرر
ثانوية الجنان
في طرابلس
ورد فــي «األخ ـبــار» ()2016/8/5
م ـق ــال لـلـص ـحــافــي م ـح ـمــد ملص
تـ ـ ـن ـ ــاول مـ ـس ــأل ــة اسـ ـتـ ـق ــال ــة ع ــدد
مـ ــن امل ـع ـل ـم ــات وت ــركـ ـه ــن ال ـع ـمــل
ف ــي ثــانــويــة ال ـج ـن ــان .وق ــد جــرى
تــواصــل بيننا وبــن الكاتب قبل
اعـ ــداد مـقــالـتــه ،إال أن ـنــا فوجئنا
ب ـمــا ن ـش ــر ،ألنـ ــه ف ــي اق ـت ـبــاســاتــه
املتعددة ّ
تعمد تظهير وجهة نظر
وتغييب اخ ــرى واخـتــاق وقائع
بمسمى «م ـصــادر مـقــربــة» .لذلك
نوضح ما يأتي:
 1ـ ـ إن مــا تمر بــه ثانوية الجنان
هــو ازمــة مالية عــاديــة جــراء عدم
الـ ـت ــوازن ب ــن م ـي ــزان املــدفــوعــات
وامل ـق ـب ــوض ــات ،األمـ ــر الـ ــذي رتــب
عجزًا ماليًا متراكمًا أوجب اعادة
هيكلة املؤسسة بما يتناسب مع
مــداخـيـلـهــا مـمــا اضـطــرنــا لقبول
استقالة عدد من املعلمات.
2ـ ـ ـ ـ إن ادارة الـثــانــويــة سـبــق لها
واتفقت مع العاملني لديها على
اقتطاع نسبة ضئيلة من رواتبهم
يجري تسديدها الحقًا ،ملواجهة
العجز املالي .وقد استمر سريان
هذا االتفاق حتى العام الدراسي
ال ـ ـح ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـ ـ ـ ـ ــارف ع ـل ــى
نـهــايـتــه .اال أن بـعــض املـعـلـمــات،
وب ــايـ ـع ــاز م ــن جـ ـه ــات سـيــاسـيــة
تظن ان ارث الداعية فتحي يكن
واملــرب ـيــة مـنــى يـكــن قــابــل للبيع،
رفـ ـض ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـس ـيــر
بهذا االتفاق ،فتم تخييرهن بني
البقاء أو االستقالة ،فأخذن بملء
ارادتهن االستقالة وتمت تصفية
حقوق معظمهن.
3ـ ـ ـ إن ادارة ثانوية الجنان اتخذت
كل اإلج ــراءات القانونية الكفيلة
بـحـفــظ ح ـقــوق الـعــامـلــن لــديـهــا،
ولـ ـسـ ـن ــا بـ ـ ـ ـ ــوارد ت ـف ـص ـي ـل ـهــا ألن
الـظـهــور االسـتـعــراضــي ليس من
سـلــوكـيــاتـنــا ،وقــريـنــة جــديــة تلك
اإلجراءات استقالة ما يقارب %5
من الجهاز التعليمي واستمرار
الباقني.
 4ـ ـ إن مؤسساتنا لم تتلق الدعم
مــن اي جـهــة سـيــاسـيــة وتــربــويــة
منذ تأسيسها ،وشهد على ذلك
األق ــرب ــون واالب ـ ـعـ ــدون .وإن ـن ــا اذ
نـثـمــن غــال ـيــا عــاقــات ـنــا بــاألخــوة
في الجماعة االسالمية ونكن لهم
امل ـ ــودة واالح ـ ـتـ ــرام ،اال أن ـنــا نــرى
ون ــرص ــد ان ج ـه ــوده ــم مـنـصـبــة
على اتخاذ ما يمكن اتـخــاذه في
مؤسساتهم التربوية والصحية
الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي أكـ ـث ــر ب ـك ـث ـيــر مـمــا
نعاني منه.
 5ـ ـ ـ ـ ـ إن ج ــام ـع ــة الـ ـجـ ـن ــان تــاب ـعــة
لـجـمـعـيــة ال ـج ـنــان ولـيـســت ج ــزءًا
مــن تركة الــراحـلــة منى يكن ،ولم
يسبق ان تم اقتطاع اية اموال من
مداخيل الثانوية النفاقها على
مـ ـش ــروع إعـ ـم ــار ال ـجــام ـعــة ال ــذي
ج ــرى تـمــويـلــه بـعـقــود وتـبــرعــات
معروفة املصدر.
 6ـ ـ ـ ـ ـ إن ادارة الـ ـث ــان ــوي ــة اع ـ ــادت
النظر ب ـقــرارات ال ـصــرف ،الـتــي ال
نعتبرها تعسفية ،بـعــد مـبــادرة
امل ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـ ــى فـ ــك اض ــرابـ ـه ــن
والعودة الى التدريس.
7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ف ــإن ـن ــا ن ــؤك ــد عـلــى
ال ـ ـت ـ ــزام ـ ـن ـ ــا تـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق
الص ـحــاب ـهــا وف ــق آل ـي ــة تحكمها
االمـ ـك ــانـ ـي ــات املـ ـت ــاح ــة لـ ـن ــا ،ول ــم
لحق؛ فالحق قبلتنا،
نتنكر يومًا
ٍ
لكن في املقابل سيكون لنا موقف
واضح وقريب ليس من اصحاب
الـحــق بــل مــن املـحــرضــن لغايات
باتت معروفة.
بالوكالة عن ثانوية الجنان
المحامي رشيد كركر

حوار

واكيم يتنحى عن «حركة الشعب» :شباب وتعــ
يوم األحد المقبل ،يتخلى
نجاح واكيم عن لقبه
«رئيس حركة الشعب» .في
المؤتمر العام للحركة،
من المنتظر انتخاب رئيس
وقيادة جديدة .تغيير
قاده واكيم ،مقدمًا
الكوادر الشبابية إلى
الصفوف األمامية ،شعاره
«كرامة شعب كرامة
وطن»

آمال خليل
ال ـح ـمــاســة ال ـطــاف ـحــة ف ــي م ـقــر حــركــة
ال ـش ـعــب ف ــي ب ـئــر ح ـســن ،تــوحــي كــأن
ال ـ ــرف ـ ــاق ي ــؤسـ ـس ــون ح ــرك ــة ج ــدي ــدة.
الـشـبــان وال ـشــابــات املـتـحـلـقــون حــول
طــاولــة اإلج ـت ـمــاعــات لـيـســوا حديثي
العهد في الحركة .لكن نهج التغيير
املـ ـعـ ـتـ ـم ــد م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ـ ــام ،حـ ـمـ ـلـ ـه ــم إلـ ــى
الصفوف األمامية ّ
وحملهم مسؤولية
ات ـخــاذ ال ـق ــرار .قـيــادتـهــا التأسيسية
ق ــررت تسليمهم الـشـعـلــة .الناصرية
واملـ ــواقـ ــف م ــن األحـ ـ ـ ــداث امل ـس ـت ـجــدة،
ثــاب ـتــة .ال ـع ـبــرة ف ــي ان ـت ـهــاج أســالـيــب
نضال جديدة لتغيير النظام الفاسد
والطائفي.
ف ــي إحـ ــدى ال ـغ ــرف ال ـص ـغ ـيــرة ،علقت
صــورة قديمة ملؤسس الحركة نجاح

واكيم .بعد انتهاء املؤتمر العام األحد
املقبل حــن ينتخب الــرفــاق خلفًا له،
قد يستخدم «أبــو جمال» تلك الغرفة
للقراءة أو الراحة فيما تعقد القيادة
الـ ـج ــدي ــدة اجـ ـتـ ـم ــاع ــا .اب ـ ــن ال ـس ـب ـعــن
عــامــا ،اخ ـتــار فــي ع ــام  2008التنحي
وتسليم قيادة شابة .لكن الظروف لم
تسعفه .هــو الوحيد املتفرغ للحركة
ألنه يعتمد في معيشته على معاشه
التقاعدي كنائب ســابــق .لــم يجد من
يتفرغ أو من يمتلك القدرة الكافية.
في آخر أيامه في مكتب رئيس الحركة،
يجلس واك ـيــم مــرتــاحــا عـلــى األري ـكــة.
عدد السجائر التي يدخنها في ساعة
ّ
واحــدة قل كثيرًا .يهزأ ممن ينتقدون
تخليه عن كرسيه في زمن تحتاج فيه
الحركات التقدمية للملمة الصفوف.
يترقب يوم األحــد كما يترقب صدور

كتاب جديد لــه .حركة الشعب :قيادة
شــابــة واعـ ـ ــدة ،عـمـلــه ال ـج ــدي ــد .كـتــابــه
«األيادي السود» الذي طبعت منه 18
طبعة وب ــاع أكـثــر مــن  51أل ــف نسخة
فضح الفساد ،لكنه لم يحقق التغيير.
يـثــق بــأن اسـتــام الـشـبــاب والـشــابــات
ّ
يضيعها،
ملـقــالـيــد حــركــة الـشـعــب لــن
ً
إنما سينتج حراكًا شعبيًا متواصال
ً
وم ـت ـك ــام ــا .ي ـق ــدم نـ ـم ــوذج مـجـمــوعــة
«بــدنــا نـحــاســب» املــؤلـفــة مــن حزبيني
منهم عناصر في الحركة ومستقلون.
يـفــاخــر كـيــف دق ــت إسـفـيـنــا فــي فساد
ال ـق ـض ــاء والـ ـنـ ـظ ــام .ي ـفــاخــر أك ـث ــر ألن
أبناءه من أبرز الفاعلني فيها كـ»بدنا
نـ ـح ــاس ــب» ولـ ـي ــس ك ـح ــرك ــة ال ـش ـعــب.
«ه ـ ـ ــذه الـ ـح ــرك ــة ،ل ـي ــس ض ـ ــروري ـ ــا أن
تلغي األح ــزاب .ليس املهم أن نتحرك
بــاسـمـنــا ،امل ـهــم هــو الـفـعــل ن ـف ـســه» .ال

الشباب يملكون وسائل عمل حديثة ال املكها ولديهم جرأة للتغيير (هيثم الموسوي)

تقرير

البطريركية المارونية ـ السا :قصة إبريق الزيت
ليا القزي
قصة إبريق الزيت ،هي قصة الخالفات
بني أبناء السا والبطريركية املارونية.
ُ
مشكلة عـقــاريــة ت ـهـ ّـدد وج ــود ع ــدد من
ال ـنــاس وأمــاك ـهــم ،تحولت إل ــى صــراع
ط ــائـ ـف ــي.عـ ـن ــوان الـ ـخـ ـب ــر ف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ــام أصـ ـب ــح «الس ـ ـ ــا ت ـع ـت ــدي عـلــى
أم ــاك الـبـطــريــركـيــة امل ــارون ـي ــة» ،ولــوال
بـعــض م ــن «ال ـع ـيــب وال ـح ـي ــاء» ،لكانت
ُ
اســت ـبــدلــت الس ــا ب ــ»ال ـش ـي ـعــة» .وســائــل
اإلعــام هــذه واألط ــراف املعنيون الذين
ســاهـمــوا فــي تظهير امل ــوض ــوع وكــأنــه
«ف ـتــح شـيـعــي» ألمـ ــاك «املـسـيـحـيــن»،
أســدلــوا سـتــائــر ذاكــرات ـهــم عـلــى الـنــزاع
الدموي الــذي يعود إلــى عــام  1914بني
الكنيسة املارونية وأهالي ميفوق (في
ق ـضــاء جـبـيــل وال ـت ــي يـنـتـمــي أبـنــاؤهــا
إلــى الطائفة املسيحية) .منذ سنتني،
لجأ األهالي إلى القضاء الذي وقف في
صف الكنيسة .من أصل  12مليون متر
مــربــع ،اسـتـعــاد «املـيـفــوقـيــون» ،نظريًا،
مـلـيــونــي م ـتــر مــربــع ف ـقــط م ــن دون أن

عاد ّ الخالف حين حاول
المساح العقاري وضع
«شقالت» على عقار
ألبرشية جونية

طبق االتفاق .األمر نفسه ،وإن ّ
ُي ّ
تبدلت
تفاصيله ،يتكرر في السا.
املشكلة في السا ليست آنية ،بل تعود
إلى عام  ،1939تاريخ آخر عملية مسح
قانونية حصلت في البلدة .البطريركية
املارونية تقول إنها تملك صكوك ملكية
رسمية ووثائق تاريخية تعود إلى عهد
العثمانيني تــؤكــد ملكيتها للعقارات.
في حني أن أهالي السا يــرون أن مسح
عام ّ 1939
تم في زمن كان «املسيحيون»

يملكون فيه نفوذًا ،األمر الذي ّأدى الى
أن تـ ــؤول األم ـ ــاك إل ــى الـكـنـيـســة .وهــم
ي ــؤك ــدون أن خــريـطــة املـســاحــة ال تضم
تــوقـيــع أص ـحــاب ال ـع ـق ــارات« ،وك ــأن ــه ال
وجـ ــود ألح ــد م ـن ــا» ،كـمــا ي ـقــول الشيخ
محمد عيتاوي.
ال ـف ـصــل ال ـج ــدي ــد م ــن ال ـق ـصــة حصلت
أح ــداث ــه م ـنــذ ق ــراب ــة أسـ ـب ــوع .ال ــرواي ــة
ّ
التي انتشرت تقول إن عيتاوي وعددًا
ّ
مــن أب ـنــاء ال ـبـلــدة اع ـت ــدوا عـلــى املــســاح
العقاري فادي عقيقي عندما كان يضع
«شقالت» (عالمات على عقار ممسوح)
على العقار  ،399الذي تعود ملكيته الى
أبرشية جونية املارونية.
ي ـبــدأ ال ـش ـيــخ مـحـمــد ع ـي ـتــاوي ّ حــديـثــه
بــال ـتــذك ـيــر ب ــاالتـ ـف ــاق الـ ـ ــذي ُوقـ ـ ـ ــع بــن
طــرفــي ال ـصــراع منذ سنة «ب ــأن العقار
 399غير صالح ليكون مرجعًا للمسح
بـسـبــب عـ ــدد م ــن الـ ـش ــوائ ــب .واالتـ ـف ــاق
محفوظ لدى املحافظ» .املالحظات على
العقار املــذكــور أنــه يقع على مقربة من
«مـسـجــديــن وج ـبــانــة وب ـي ــوت سكنية.
ك ــذل ــك فـ ــإن مــال ـكــي ق ــراب ــة  10ع ـق ــارات

ُ
يعترضون عليه ،وقــد قبل اعتراضهم
مـ ــن الـ ـق ــاض ــي الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري» .مـ ــا حـصــل
ّ
م ـن ــذ أس ـ ـبـ ــوع ،أن «ع ـق ـي ـقــي وال ـك ــاه ــن
جــورج عطاالله قاال لنا إنهما يضعان
ّ
الشقالت قبل تشييد مبنى .ذكرناهما
ب ــاالع ـت ــراض ،وبـ ــأن امل ـلــف عـلــى طــريــق
ال ـح ــل (ن ـت ـي ـجــة اتـ ـص ــاالت ســاب ـقــة بني
الكاردينال بشارة الراعي ونائب رئيس
امل ـج ـل ــس اإلسـ ــامـ ــي ال ـش ـي ـعــي األع ـل ــى
ّ
عبد األمير قـبــان)» .يقول عيتاوي إن
عـطــاالـلــه واف ــق عـلــى كــامــه «وعـ َ
ـزم ـنــي
ع ــا فـنـجــان ق ـه ــوة ،ب ــس م ــا ك ــان وقتنا
بيسمح» .مــن أص ـ ّـر على إج ــراء أعمال
املـ ـس ــاح ــة هـ ــو ع ـق ـي ـق ــي ،اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ــى
عيتاوي الــذي فوجئ «بانتشار الخبر
وال ــزع ــم أن ـنــي ه ـ ـ ّـددت ومـنـعـتـهــم بـقــوة
السالح».
ال يبدو محامي الوقف املاروني أندريه
باسيل ُمقتنعًا بهذا الكالم« ،كانوا أكثر
من ثالثني شابًا» .بالنسبة إليه «هناك
قــانــون ال ُيـطـ ّـبــق .نحن ال نــأخــذ األمــور
إلى منحى طائفي .ولكن هو ّ
تعد على
ملك .العقار  399ممسوح ،وما بيخلونا

