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رسائل إلى المحرر

صيغة جديدة لبري وجنبالط حول المقــا

تكريمًا ملدير مهنية
بنت جبيل

قدم وزير الخارجية
إلى الجامعة العربية ّصيغة
حول بند املقاومة ،تبنتها
الجامعة ،بعد تعديل
الصيغة األولى .ولم يبرز
في بيروت أي تعليق على
الصيغة ،بالتوازي مع الكشف
عن صيغة جديدة لرئيس
املجلس النيابي ورئيس
جبهة النضال الوطني
حول املقاومة

س��أل��ت نفسي أن أن�ص��ف املعلم
في عيده فلم أجد سوى كلمات
قد ال تفي بتضحياته الجليلة
وامل � �ب� ��ارك� ��ة ...ه� ��ذا امل �ع �ل��م ال ��ذي
ً
اع � �ط ��ى ك� �ث� �ي� �رًا وس � �ه ��ر ط ��وي�ل�ا
وس� � �ع � ��ى ج� � ��اه � � �دًا ف� � ��ي س �ب �ي��ل
تنشئة األجيال الصاعدة التي
أص � �ب � �ح� ��ت ب� �ف� �ض� �ل ��ه م� �خ ��زون ��ًا
ع� �ظ� �ي� �م ��ًا ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وامل � �ع� ��رف� ��ة
وح �ص �ن��ًا م�ن�ي�ع��ًا ل �ل��وط��ن ال ��ذي
ي��دي��ن ل��ه ول�ع�ط��اءات��ه ال�س�خ� ّ�ي��ة،
ون �خ��ص ب��ال��ذك��ر م��دي��ر مهنية
ب �ن��ت ج �ب �ي��ل ال �ف �ن �ي��ة األس� �ت ��اذ
غ�س��ان ب��زي ،امل��وس��وع��ة ّ
القيمة
ال�ت��ي عنونت نمودجًا يحتذى
به أمام كل ّ
الصروح التعليمية
ال �ت ��ي ت �ف�ت �خ��ر ب ��ه وب��إن �ج��ازات��ه
التي ال ّ
تعد وال ت�ح�ص��ى ...هذا
ال��رج��ل ال��وط �ن� ّ�ي ب��إم�ت�ي��از ال��ذي
أك� �س ��ب ه � ��ذا ال � �ص� ��رح ال �ع �ل �م��ي
بخبرته وعالقاته كل ما يمكن
أن ت�ح�ت��اج��ه ه ��ذة امل ��درس ��ة من
ت �ج �ه �ي��زات ح��دي �ث��ة وم �ت �ط��ورة
ف� ��ي ك� ��ل اإلخ� �ت� �ص ��اص ��ات ال �ت��ي
تحويها هذه املهنية التي ّ
قدمت
أول � � ��ى امل � ��رات � ��ب ل �ط�ل�اب �ه��ا ع�ل��ى
ص�ع�ي��د ل�ب�ن��ان ب�ف�ض��ل امل�ث��اب��رة
على تقديم األفضل واألمثل في
س�ب�ي��ل امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ت�ف� ّ�وق
واإلم �ت �ي��از وال ب� ّ�د ل�ن��ا أن نذكر
له زيادة على إنجازاته العديدة
أن ��ه ل��م ي �ت��وان ي��وم��ًا ع��ن تكريم
امل �ع �ل �م�ين وط�ل�اب �ه��م امل�ت�ف��وق�ين
ّ
إضافة لكل من ساهم بتحديث
وت�ط��وي��ر ه��ذا ال �ص��رح العلمي،
كما أن��ه ل��م ينس تكريم الوطن
وج �ي�ش��ه ف��ي م �ن��اس �ب��ات ع�ي��دي
اإلس� � �ت� � �ق �ل��ال وال � �ج � �ي� ��ش ال � ��ذي
يفتخر بأمثاله ...إن ه��ذا املدير
َ
ل ��ن ي �ه��دأ ح �ت��ى ب �ع��د أن ُي �ح��ال
على التقاعد وستبقى عطاءاته
خالدة لألجيال املقبلة ...وهذه
األبيات قد ال تفي هذا االنسان
حقه:
ً
يا من َ
أنرت ّالد َ
روب منارة
َ
ّ
َ
طالب زرعت َاالمل في ِه
لكل َ ٍ
لألجيال علمًا
فكنت
ِ
ُ
يزدان به ُ
العلم ويناجي ِه
َ
ووهبت للحياة مجدًا
ُ ّ
ّ
االسم بكل ما يعني ِه
تغنى به
َ
وأصبحت للحياة رمزًا
والج ُ
ُيحتذى به ّ
لتمجيده
مع يسعى
ِ
ُدم � � � َ�ت ل �ن��ا ُذخ� � � �رًا ي ��ا م� ��ن ش �م �خ��تَ
بالوطن عاليًا
َ
كمن يفتدي ِه
فكنت به ّ
ُ
هذا هو املعلم قد زادنا فخرًا
عيده
فكيف لنا أن نوف ِه في ِ
عيتا الشعب ــــ عباس حيوك

بينما تعود لجنة صياغة البيان الوزاري
إلى االجتماع اليوم ملتابعة النقاش حول
بند املقاومة وصيغتها الجديدة ،حسم
ل�ب�ن��ان ال��رس�م��ي م��وق�ف��ه م��ن ه��ذه املسألة
أمام الجامعة العربية بعد تعديل النص
ال��ذي حمله معه وزي��ر الخارجية جبران
باسيل م��ن ب�ي��روت إل��ى ال�ق��اه��رة ،وال��ذي
ك � ��ان خ��ال �ي��ًا م ��ن ذك � ��ر إس ��رائ� �ي ��ل .إال أن
م �ص��ادر وزاري� ��ة «وس�ط�ي��ة» أش ��ارت إل��ى
أن ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ل��ن ي��واف��ق ع�ل��ى ذك��ر
اللبنانيني ف��ي الشق األول م��ن الصيغة
الذي ينص على «حق لبنان واللبنانيني
في تحرير أو استرجاع األرض املحتلة
ومقاومة أي اعتداء إسرائيلي» .وتوقعت
ً
أن تثير ه��ذه الصيغة ج��دال في اجتماع
ل �ج �ن��ة ال �ص �ي��اغ��ة غ � � �دًا .ول �ف �ت��ت إل � ��ى أن
الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبالط
توافقا على صيغة رفضا الكشف عنها
قبل تحقيق إجماع عليها بعد طرحها
في اللجنة السباعية.
ب � � ��دوره � � ��ا ،أش � � � � ��ارت م � � �ص� � ��ادر وزاري � � � ��ة
«وسطية» لـ«األخبار» إلى أن «االتصاالت
ال�ت��ي ج��رت خ�لال عطلة نهاية األس�ب��وع
ق ��د ت ��وص ��ل إل � ��ى ن �ت �ي �ج��ة ،ل �ك��ن ال ش��يء
ّ
م��ؤك �دًا ب ��أن اج �ت �م��اع ال �ث�لاث��اء سيحسم
النقاش» .وأكدت املصادر أنه «إذا لم يتم

تستقبل «األخ �ب��ار» رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أال
يتجاوز نصها  150كلمة.

بري وجنبالط توافقا على صيغة لن يكشف عنها قبل تحقيق إجماع عليها (أرشيف)
ً
ث�ق��ة م��ن اللبنانيني ،ف�ض�لا ع��ن املجلس
ال � �ن � �ي� ��اب� ��ي» .ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � � ��ك ،اع �ت �ب��ر
البطريرك املاروني بشارة الراعي ،خالل
زي ��ارت ��ه ال��رئ �ي��س م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان في
قصر بعبدا« ،أن رئاسة الجمهورية مثل
ش �ج��رة األرز ،ك�ل�م��ا اش �ت��دت ال�ع��واص��ف
في وجهها تشبثت جذورها في األرض
وازدادت ص�لاب��ة ف��ي ال��دف��اع ع��ن ح��ري��ة
لبنان وسيادته» ،مؤيدًا كل ما يقوم به
سليمان «م��ن أج��ل ال��وح��دة واالس�ت�ق��رار
وما حققه منذ أيام في باريس من خالل
اجتماع املجموعة ال��دول�ي��ة لدعم لبنان
في قصر اإلليزيه» .وتناول البحث أيضًا
األوض��اع السائدة راهنًا وأهمية إنجاز
البيان الوزاري.
إل��ى ذل��ك ،دع��ا النائب ف��ؤاد السعد قوى
« 14آذار» وك��ل م��ن ي ��دور ف��ي فلكها من
ق � ��وى وف ��اع� �ل� �ي ��ات س �ي��اس �ي��ة ،ال � ��ى ع�ق��د

اج �ت �م��اع ع� ��ام ت �ت �خ��ذ ف �ي��ه ق� � ��رارًا ج��ري�ئ��ًا
ي�ق�ض��ي ب��ال�ت�م��دي��د ل�س�ل�ي�م��ان «ال ��ى حني
انقشاع الرؤية في املنطقة وتحديدًا في
سوريا».
النصرة تواصل التحريض على الجيش
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،أك ��د رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي ح ��زب ال �ل��ه ال�س�ي��د هاشم
ص � �ف� ��ي ال� � ��دي� � ��ن خ� �ل� ��ال ت � �ف � �ق� ��ده أم� ��اك� ��ن
التفجيرات اإلرهابية في الهرمل أن هذه
امل��دي�ن��ة «ق��دم��ت ال �ش �ه��داء م��ن عسكريني
وم��دن �ي�ي�ن ل �ي �ب �ق��ى ل �ب �ن��ان ق ��وي ��ًا م�ن�ي�ع��ًا،
وي� �ق ��ف ب ��وج ��ه ك ��ل ف �ت �ن��ة واس� �ت� �ه ��داف»،
م �ش��ددًا ع�ل��ى أن��ه «ال يمكن ألي ق��وة في
ال��دن�ي��ا أن ت�س�ق��ط ع��زي�م��ة أه �ل �ه��ا» .فيما
واص �ل ��ت «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» ال�ت�ح��ري��ض
الجيش اللبناني ،مجددة دعوتها
على ّ
أهل السنة إلى االنشقاق عنه.
تحديد هوية متهم بتفجير بورغاس

تقـرير

قدك يا إبراهيم»!
حلق« :مين ّ
صقر القوات ُي ِّ

قبل نحو شهر ،كان
وجود رجل األعمال القواتي
إبراهيم الصقر محصورًا
في لوحات إعالنية رفعها
لـ«صاحب املبدأ» سمير
جعجع .بدءًا من أول من ً
اخترعت معراب «بطال»
أمس،
ّ
زحالويًا ليهز عرش مقعد
الكتائب املاروني
رلى إبراهيم

من المحرر

ال�ت��وص��ل إل��ى صيغة مشتركة ال�ث�لاث��اء،
ف �م��ن امل �ف �ت��رض أن ي�ن�ت�ق��ل ال �ن �ق��اش إل��ى
مجلس ال � ��وزراء» ،م��رج�ح��ة أن «ال يلجأ
رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة إل��ى ال �ت �ص��وي��ت ...فهو
صبر كل هذا الوقت ،ال ليقوم بخطوات
غير توافقية ،وسيسعى إلى التوافق في
مجلس الوزراء».
وك��ان باسيل قد أكد خالل مشاركته في
اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب
«ح��ق لبنان واللبنانيني ف��ي تحرير أو
استرجاع م��زارع شبعا وتالل كفرشوبا
وال � �ج � ��زء ال �ل �ب �ن��ان��ي م� ��ن ب� �ل ��دة ال �غ �ج��ر،
ومقاومة أي اعتداء أو احتالل إسرائيلي
بكل الوسائل املشروعة وامل�ت��اح��ة ،وهو
ح ��ق ال م �ص �ل �ح��ة ألح � ��د ف ��ي م�ج�ت�م�ع�ن��ا
ال �ع��رب��ي ب��ال�ت�ف�ك�ي��ر ف ��ي ال �ت �خ �ل��ي ع �ن��ه».
ك �م��ا أث � ��ار ق �ض �ي��ة ال �ن��ازح�ي�ن ال �س��وري�ين
إل��ى ل�ب�ن��ان ،معتبرًا أن�ه��ا أصبحت أزم��ة
وج ��ودي ��ة ل� ��ه .وت �ب �ن��ى امل �ج �ل��س م ��ا ورد
ف��ي كلمة ب��اس��ل ب�ش��أن امل�ق��اوم��ة ،مشيدًا
«ب��ال��دور الوطني ال��ذي يقوم به الجيش
ف��ي ص ��ون االس �ت �ق��رار وال�س�ل��م األه �ل��ي».
وق ��رر امل�ج�ل��س أي �ض��ًا ال�ط�ل��ب م��ن ال ��دول
األع �ض��اء ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة السعي
للمشاركة في تحمل أعباء النازحني في
لبنان ،مؤكدًا أن وجودهم مؤقت ،داعيًا
إلى العمل على إعادتهم إلى بالدهم في
أسرع وقت.
وف �ي �م ��ا ت �س �ت �م��ر االت� � �ص � ّ��االت ل�ح�ل�ح�ل��ة
عقد البيان ال ��وزاري ،توقع عضو نائب
امل �س �ت �ق �ب��ل س �م �ي ��ر ال� �ج� �س ��ر أن ي �ص��در
ال �ب �ي��ان ال � � ��وزاري ق �ب��ل أن ت�ن�ت�ه��ي مهلة
الشهر .وأنه يمكن تجاوز موضوع ذكر
«إع�ل�ان ب�ع�ب��دا» ف��ي ال�ب �ي��ان ،واس�ت�ب��دال��ه
ب ��ال �ن �ص ��وص ال� �ت ��ي ت �ع � ّ�ب ��ر ع� ��ن روح �ي ��ة
اإلع �ل��ان ،م�ع��رب��ًا ع��ن اع �ت �ق��اده «ب ��أن ه��ذا
األمر بات موضع حلحلة».
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ش � ��دد وزي� � ��ر ال �ص �ن��اع��ة
ح�س�ين ال �ح��اج ح�س��ن ع�ل��ى أن «امل�ق��اوم��ة
وبكل وض��وح هي بند راس��خ في البيان
ال� ��وزاري وال م�ج��ال ألح��د ب��أن يتجاوزه
على اإلط�ل�اق» .ب��دوره ،أك��د نائب رئيس
املجلس التنفيذي في ح��زب الله الشيخ
نبيل ق��اووق أن الحكومة التي ال تتبنى
امل� �ق ��اوم ��ة «ال ت� �ك ��ون ح �ك��وم��ة م�ص�ل�ح��ة
وط �ن �ي��ة ،وأي ب �ي ��ان ب��دون �ه��ا ل ��ن ي��أخ��ذ

ُي �خ� ّ�ي��ل إل ��ى م ��ن ي ��رى م ��ن ب �ع��د ال�ع�ل�م�ين،
ال�ل�ب�ن��ان��ي واألم �ي��رك ��ي ،امل�ن�ت�ص�ب�ين أم��ام
س ��ور ك�ب�ي��ر م � ��زروع ف��ي س �ه��ل زح �ل��ة ،أن
السفارة األميركية نقلت مقرها الى بلدة
ال �ف �ي �ض��ا .ل �ك��ن ك�ل�م��ا اق �ت��رب��ت م��ن ال �س��ور
ت�ت�ض��ح ال� �ص ��ورة أك �ث ��ر ،خ �ص��وص��ًا عند
رؤي ��ة ال�ف�ي�لا ال�ك�ب�ي��رة امل �ح��اط��ة بكنيسة
وعدد من املستودعات .على أحد الجدران
ص��ورة كبيرة لرئيس الهيئة التنفيذية
ف��ي ال�ق��وات اللبنانية سمير جعجع إلى
جانب أخرى للبطريرك املتقاعد نصرالله
صفير ،وث��ال�ث��ة للرئيس بشير الجميل،

وراب �ع��ة للرئيس كميل ش�م�ع��ون .فمالك
ال �ف �ي�لا ه ��و رج� ��ل األع� �م ��ال ال� ��زح �ل�اوي ــــ
األم�ي��رك��ي إب��راه�ي��م ال�ص�ق��ر أب ��رز ّ
ممولي
القوات .قبل أقل من شهر ،كانت لوحات
الصقر اإلعالنية ّ
املذيلة بعبارة «صاحب
مبدأ» وص��ورة جعجع تختصر وجوده.
ب � � ��دءًا م� ��ن أول م� ��ن أم � � ��س ،ب � ��ات ال �ص �ق��ر
ح��دي��ث ال �ن��اس ،ب�ع��د خ�ط��ف اب�ن��ه ميشال
ّ
م��ن ال �س �ي��ارة ال �ت��ي ت�ق��ل��ه ال ��ى م��درس�ت��ه.
ّ
أط ��ل ال�ص�ق��ر م��ن خ�ل�ال م��ؤت�م��ر صحافي
ع �ل��ى ش ��اش ��ات ال �ت �ل �ف��زة ل �ل �م��رة األول � ��ى
ش��اك �رًا ج �ه��ود ال�ج�ي��ش ورئ �ي��س مجلس
النواب نبيه بري وجعجع التي ساهمت
ف��ي ت �ح��ري��ر اب �ن��ه م��ن أي � ��ادي ال�خ��اط�ف�ين،
وك��أن��ه ع�ل��ى م�ع��رف��ة وط �ي��دة ب�ك��ل ه ��ؤالء.
ف��ي األص ��ل ،ليس الصقر ق��وات�ي��ًا ملتزمًا
ً
أو م �ق��اتل��ا س��اب �ق��ًا ف ��ي ص �ف��وف ال �ح��زب.
اق �ت �ص��رت أول ��وي ��ات أس��رت��ه س��اب�ق��ًا على
الزراعة ومناصرة آل الهراوي ،متدرجني
ف��ي م��واالت�ه��م م��ن ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل ج��ورج
ال � �ه� ��راوي ال� ��ى ال��رئ �ي��س ال ��راح ��ل ال �ي��اس
الهراوي فالوزير السابق خليل الهراوي.
ففي التسعينيات ،وف�ق��ًا ألح��د فاعليات
مدينة زحلة ،عينّ الرئيس الهراوي الصقر
مديرًا إلحدى محطات الوقود التابعة له.
وما لبث الشاب الطموح أن ّأسس محطته
ال�خ��اص��ة وب ��دأ بتوسيعها ون�ش��ر ف��روع
لها ف��ي مختلف املناطق اللبنانية .وقد
ساعده في ذلك غطاء الرئيس الذي أطاح

ف��ي إح ��دى امل ��رات م�ه�ن��دس��ًا م��ن التنظيم
امل��دن��ي ملعارضته رغ�ب��ة الصقر ف��ي بناء
محطة وق��ود على ك��وع الكحالة ـــ عاليه،
ف��ي ح�ي�ن ي ��روي ن��ائ��ب س��اب��ق ع��ن إغ�ل�اق
محطات الصقر م ��رارًا بالشمع األح�م��ر،
قبل إزالته عبر خليل الهراوي الذي كانت
تجمعه وغازي كنعان عالقة ّ
جيدة .ظلت
ع�لاق��ة ال�ص�ق��ر ب��ال��وزي��ر ال �ه��راوي مميزة
ال��ى أن ت��رك األخير ال ��وزارة وع��اد كنعان
الى سوريا .فآثر رجل األعمال التقرب من
الهراوي،
رستم غزالي الذي كان يبغض ُ
غزالي وأخرج
بحسب النائب نفسه .رحل
ّ
ج�ع�ج��ع ،ف �ك��ان ال�ص�ق��ر أول امل�ه��ن�ئ�ين في
معراب وبندقيته على كتفه ...بعد نقلها
من الكتف األخرى بالطبع!
ارت��دت العالقات السابقة طابع املصالح
التجارية املتبادلة ،ال��ى أن أيقظ جعجع
ف��ي مناصره الحديث مصلحة الطموح
ال�س�ي��اس��ي .ت�ت�ك��اث��ر ال �ل��وح��ات اإلع�لان�ي��ة
ف�ت�ع�ل��و أس �ه��م ال�ص�ق��ر ف��ي م �ع ��راب .وه��و
ت�م�ك��ن ال �ع ��ام امل ��اض ��ي م ��ن ك �س��ب رص�ي��د
ي �ك �ف �ي��ه ل �ت �ق ��دي ��م ت ��رش �ي �ح ��ه ع� ��ن امل �ق �ع��د
امل ��ارون ��ي ف��ي زح �ل��ة ،ول ��و ب�ش�ك��ل منفرد
«ظ��اه��ري��ًا» ،أي م��ن خ��ارج الئ�ح��ة ال�ق��وات
ال �ت��ي ق��دم��ت ال ��ى وزارة ال��داخ �ل �ي��ة .وف��ي
ال �ع��ام امل��اض��ي أي �ض��ًا ،خ � ّ�ص ال�ب�ط��ري��رك
ص �ف �ي��ر زح� �ل ��ة ب� ��زي� ��ارة م �ن��ع ف �ي �ه��ا ن�ح��ر
الخراف على شرفه .ولكن في بلدة حوش
األم��راء أب��ى الصقر إال أن يقيم مهرجانًا

ّ
لصفير وي��زف��ه وس��ط ال��رم��اح وال�خ� ّ�ي��ال��ة.
أم��ا امل�ف��اج��أة ،فكانت استبداله الخروف
ب�ج�م��ل اع �ت ��اد أن ي��أخ��ذ ال �س� ّ�ي��اح ص ��ورًا
تذكارية معه في بعلبك ،إذا به ُينحر في
زح �ل��ة .ق�ض��ى صفير ي��وم�ه��ا ون�ح��و أل��ف
وخ�م�س�م�ئ��ة ش �خ��ص م ��ن ن � ��واب ووزراء
ً
وفاعليات أخرى ّ نهارًا كامال في ضيافة
ال �ص �ق��ر ال � ��ذي دش � ��ن ح��دي �ق��ة ف ��ي م�ن��زل��ه
ب ��اس ��م ال �ب �ط ��ري ��رك .وت ��وج �ه ��ت ال �ج �م��وع
بعدها الى كنيسة رجل األعمال القواتي:
«كابيال القديس م��ار م ��ارون» .أم��ا ختام
الجولة فكانت ف��ي ديوانية الفيال حيث
دهش املدعوون بصور البطاركة املوارنة
املزدحمة على ال�ج��دران ول��وح��ات تحمل
ك ��ل أس �م��ائ �ه��م م �ن��ذ ال �ب �ط ��ري ��رك ي��وح�ن��ا
مارون في القرن الثامن .الى جانب هؤالء
صورتان ضخمتان ،واحدة لصفير نفسه
والثانية لجعجع .قبل ذلك كان صقر قد
استقبل السفير األميركي السابق جيفري
ف�ي�ل�ت�م��ان ف��ي دي��وان�ي�ت��ه وك� ّ�رم��ه بتمثال
ل�ل�س�ي��دة ال� �ع ��ذراء .وإن ن�س�ي��ت زح �ل��ة فال
ً
تنسى تأسيس الصقر مجبال للباطون
مرةّ ،
سماه مجبل «سيدة زحلة للباطون
الجاهز»! وكان سبق له في حملة إعالنية
غ��اب��رة أن وض��ع ص ��ورة ال�ق��دي��س شربل
الى جانب جعجع ،فيما اكتفى بإظهاره
أخيرًا زاهدًا تحت عنوان «صاحب مبدأ».
أم ��ا إع�لان��ات��ه ال �خ��اص��ة مل�ح�ط��ات وق ��وده
على إذاعة لبنان الحر ،فتحمل بصماته

