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تقـرير
رسائل إلى المحرر
تحية

َْ َ
ُ ّ
�اس أن غ� ِّ�ي� ْ�ر
ع��ادت�ن��ي ص� ْ�رخ��ة ع��ب� ٍ
شكل األشياء،
ْ َ
وارف� � � ْ�ع من
ُر َّد ال �ب �ئ� َ�ر إل ��ى ال �ح �ق� ِ�ل
ْ
األفياء،
شأن
ِ
ع� ِّ�م��ر ف ��وق ال �ن �ه� ِ�ر ج �س��ورًا وات ��رك
ْ
أنباء
لآلتي
ّ
�وم ي �م �ض��ي ح��ب��ًا وح� �ب ��ورًا،
ع ��ن ي � �
ٍ
ْ
وعطاء،
جهدًا
ِّ
ُ
ْ
«شمس»* ،عن «يس ٍر»*،
عن
ٍ
حدث ُ
ع � � ��ن «ن� � � �ع� � � �م � � ��ى» ،ع � � ��ن «ل� � � � � ��وال»*
ْ
و«وفاء»*،
َ
�ورد ص �ب �ي �ح��ًا ،ع��ن
ع ��ن ع �م � ٍ�ر ك� ��ال� � ِ
الذئب ،عن ُيمنى ،عن
ليلى طاردة
ِ
نجوى ،عن ّأم��ي ،عن أختي ،ويح
جفوني تلك «سناء»*.
* ش� � �ه� � �ي � ��دات ج� �ب� �ه ��ة امل � �ق� ��اوم� ��ة
الوطنية اللبنانية :ي�س��ار م� ّ
�روة،
ي �س��رى إس �م��اع �ي��ل ،إن �ع��ام ح�م��زة،
لوال ّ
عبود ،وفاء نور الدين ،سناء
م �ح �ي��دل��ي ،وش �م �س �ن��ا ال �س��اط �ع��ة
سهى بشارة.
ابراهيم عياد

♦♦♦

املدارس في
لبنان مسالخ
ب ��دأ ال �ع ��ام ال ��دراس ��ي ف ��ي بعض
م� � � ��دارس ل� �ب� �ن ��ان وه � � � ّ�م ال �ب �ع��ض
اآلخ��ر بالبدء قريبًا ،فيما ب��دأت
معاناة املواطن بالتفاقم نتيجة
الدفع والدفع من دون قبض.
في كل عام يتحول شهر ايلول الى
ش�ه��ر ل�ل�ح��زن وي��دخ��ل ال �ف��رح في
خريف عمره بعد عطلة صيفية
ف� ��ي ال �ج �ب ��ل او ع �ل ��ى ال �س ��اح ��ل،
خ�ص��وص��ًا ان االل �ت��زام��ات تجاه
ف �ل ��ذات األك� �ب ��اد ق ��د دخ �ل��ت حيز
التنفيذ ،وهي التزامات متعددة
ال ت�ق�ت�ص��ر ف �ق��ط ع �ل��ى األق �س��اط
امل ��درس� �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ت �ض��اع��ف ف��ي
ك��ل سنة ع��ن السنة ال�ت��ي قبلها،
ب��ل وت �ط��رأ زي ��ادات داخ ��ل السنة
نفسها فتغير ح�س��اب��ات أول�ي��اء
األمور الذين رصدوا ميزانيتهم
ع �ل ��ى أس � � ��اس م �ع�ي�ن ل �ي �ف��اج��أوا
ف ��ي م �ن �ت �ص��ف ال � �ع ��ام ال ��دراس ��ي
ب ��أن األس �ع ��ار ارت �ف �ع��ت وظ �ه��رت
ال�ت��زام��ات ج��دي��دة تثقل كاهلهم
وتدفعهم للتفتيش عن مصادر
أخ ��رى ل�ل��دخ��ل ق��د ت�ك��ون أحيانًا
غير شرعية.
ف�ب��االض��اف��ة ال��ى االق �س��اط هناك
الكتب ال�ت��ي تتغير م��ن ع��ام الى
عام ،فال يعود التلميذ قادرًا على
ش� ��راء ك �ت��ب م�س�ت�ع�م�ل��ة ،وه �ن��اك
ال�ل�ب��اس امل��وح��د للتالميذ ال��ذي
يتغير مع تغير حجم التلميذ او
التلميذة.
ل �ق��د اص �ب �ح��ت امل� � ��دارس ب��ال�ف�ع��ل
مسالخ تسلخ جلود االهل الذين
يرغبون ب��أن يكون ابناؤهم من
بني الجيل املتعلم ،فال اصحاب
امل� � ��دارس ي ��رأف ��ون ب �ح��ال أول �ي��اء
األم � � ��ور ب �ع��د ت� �ح ��ول م��دارس �ه��م
ال ��ى دك��اك�ي�ن ل �ل��رب��ح ،وال ال��دول��ة
تنظر بعني املسؤول الى املواطن
ف �ت��دع��م امل � � ��دارس ال��رس �م �ي��ة م��ن
أج��ل التوفير على جيوب اآلب��اء
واألمهات العامالت.
وسام شدياق

من المحرر
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 أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

هل تكمل النسبية «ورقة التفاهم»
تتعدى نقاشات قوانني
النسبية االطار العلمي
وتعزيز الحياة الديموقراطية
لتتحول في بعض مفاصلها
تعزيزًا لتطلعات اقليمية
تمهيدًا لتشكيل الحكومة
العتيدة
هيام القصيفي
يتحول الوضع ال�س��وري شيئًا فشيئًا
م��زي�ج��ًا م��ن م�ش��اه��د ال �ح��رب اللبنانية
ب�ين عامي  1975و ،1990وب�ين الحرب
اليوغوسالفية ف��ي تسعينيات القرن
امل��اض��ي وح��رب��ي افغانستان وال�ع��راق.
وم � ��ا ه� ��و م � �ط� ��روح ل �ل ��وض ��ع ال� �س ��وري
ي��راوح بني استمرار الفوضى والحرب
الى وقت اطول مما هو متوقع ،وصوال
ال ��ى م ��روح ��ة واس �ع ��ة م ��ن االق �ت��راح��ات
التي تتراوح بني التسويات السياسية
ال�ش�ب�ي�ه��ة ب��ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف او ال�ق�ب��ول
ب� �ف� �ك ��رة امل ��رح � �ل ��ة االن� �ت� �ق ��ال� �ي ��ة وح �ت��ى
طروحات اكثر تقدما لتشكيل حكومة
تحكمها االكثرية السورية.
وألن الخوف يكثر من عدم وجود رؤية
واض� �ح ��ة مل ��ا س� �ت ��ؤول ال �ي��ه ال �ت �ط��ورات
ال� �س ��وري ��ة ،ف � ��إن االف � ��رق � ��اء ال�ل �ب �ن��ان �ي�ين
يحاولون وضع كل االحتماالت امامهم
ل �ت �ح �س�ين وض �ع �ه ��م ت� �ج ��اه اي ت �ط��ور
سوري من شأنه ان ينعكس على لبنان.
ول �ب �ن��ان وال� �ع ��راق ي�ش�ك�لان ال�س��اح�ت�ين
االكثر تفاعال مع الوضع السوري ،وال
سيما لجهة التأثير االي��ران��ي املباشر
عليهما .من هنا تكمن مصلحة اي��ران
في تحصني ورقتها في لبنان ،كونها
اكثر بعدا عنه جغرافيًا.
بالنسبة الى متتبعي الحركة االيرانية
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف��إن تحصني ورق ��ة ط�ه��ران

ي �ن �ط �ل��ق م� ��ن ض � � � ��رورة ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
االك �ث ��ري ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ح �ت��ى ت�ت�م�ك��ن من
تشكيل ح�ك��وم��ة ل��ون واح ��د ك��ي تبقى
العبًا اساسيًا ف��ي «ال �ب��ازل» اللبناني،
س � ��واء ل �ج �ه��ة ت� �ف ��ادي اي م �ف��اج��أة في
اح�ت�م��ال ان�ه�ي��ار ال�ن�ظ��ام ال �س��وري قبل
االن�ت�خ��اب��ات النيابية ،او اذا استمرت
س ��وري ��ا خ�ل��ال االش� �ه ��ر ال �ف��اص �ل��ة ع��ن
االستحقاق الدستوري اللبناني ،على
حال املراوحة الدموية ذاتها.
م � � ��ن ه � �ن� ��ا ت � � �ح � � � ّ�ول م � � �ش � � ��روع ق� ��ان� ��ون
االنتخابات القائم على النسبية ورقة
تعطي فريق  8آذار بعض االطمئنان.
واملشروع الذي قدمته الحكومة ،بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن اي ق ��راءة علمية للنسبية،
يدور حول خالصة نهائية هي تحقيق
ربح صاف في االنتخابات .لذا تصبح
مشكلة ال��دوائ��ر وح� ��دود رس�م�ه��ا ام �رًا
ت�ف�ص�ي�ل�ي��ًا ف ��ي ال �ن �ق��اش��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
لدى قوى  8آذار ،التي تبدي استعدادًا
لتعديلها ش��رط ال��ذه��اب ف��ي امل�ش��روع
الى حده النهائي.
وأف��ادت ق��وى  8آذار م��ن موقفي رئيس
الجمهورية وال�ح�ك��وم��ة ف��ي تعاملهما
مع النسبية كمشروع حداثة انتخابية،
وك��ذل��ك اف� ��ادت م��ن وق ��وف ك�ت�ل��ة رئيس
«ت �ك �ت��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر واالص� �ل� ��اح» ال �ع �م��اد
م�ي�ش��ال ع��ون ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ال��ى جانب
املشروع ،الذي كان يمثل احد املشاريع
التي كان يحاور عون مسيحيي  14آذار
في لجنة بكركي حولها.
ال ش��ك ان م �ش��روع ال �ح �ك��وم��ة ،ول ��و مع
تعديل ال��دوائ��ر بحيث تالقي مصلحة
املعترضني على شكلها الحالي ،تريح
وضع قوى  8آذار االنتخابي اكثر من اي
مشروع آخر ،ويحمي رأس هذه القوى،
ول��و ض� ّ�ح��ت ب�ب�ع��ض امل�ق��اع��د الشيعية
وامل�س�ي�ح�ي��ة ،ألن ه��دف امل �ش��روع ،ليس
ت��أم�ي�ن  65ن��ائ �ب��ًا وم ��ا ف � ��وق ،او ت��أم�ين
الحصة املسيحية االكبر والشيعية ،بل
الحصول على الشريحة السنية التي
يمكن ان تؤمن غطاء شعبيًا للحكومة

املنبثقة من رحم االنتخابات الجديدة.
اذ ال يمكن لقوى  8آذار ان تعيد تكرار
تجربة تشكيل حكومة الرئيس نجيب
م�ي�ق��ات��ي وم �ح��اول��ة خ �ل��ق غ �ط��اء سني
ل�ه��ا ك�م��ا ف�ع�ل��ت م��ع ت��وزي��ر شخصيات
سنية كانت في قوى  14آذار ،وتخليها
ع��ن م�ق�ع��د ش�ي�ع��ي م �ق��اب��ل م�ق�ع��د سني
ّ
اض� ��اف� ��ي ،ع � ��ل ذل � ��ك ي� �ع ��وض ال �ش��رع �ي��ة
السنية الشعبية.
لكن وسط التطورات املتالحقة ،والتي
يتوقع لها ان تتصاعد ت��دري�ج��ًا ربطًا

ب ��االح ��داث ال �س��وري��ة وارت ��دادات� �ه ��ا في
ل �ب �ن��ان ،ال ي�م�ك��ن ق ��وى  8آذار ان تعيد
ت �ك��رار ال�ت�ج��رب��ة ،وت� ّ
�ؤم��ن م �ج��ددًا غطاء
س�ن�ي��ًا ل��رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال�ع�ت�ي��دة ،من
دون قاعدة شعبية وتمثيل سني اوسع
نطاقًا ،يؤمن الحد املقبول من التنوع
السني العريض.
وقانون االنتخاب القائم على النسبية،
وعلى عكس ما يمكن ان يقدمه قانون
 ،1960ي��ؤم��ن وج � ��ود ك �ت �ل��ة س �ن �ي��ة من
خ � ��ارج اص �ط �ف ��اف  14آذار ،ي�ف�ت�ق��ده��ا

قوى  8آذار لن تعيد تكرار تجربة محاولة خلق غطاء سني لحكومة ميقاتي (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

المشهد السياسي

تعدل مشروعها 50 :دائرة بدل 61
القوات ّ
بني بيروت ونيويورك
ولندن ،توزعت املواقف
الحازمة بإبعاد تداعيات
األزمة السورية عن لبنان.
فيما نوهت واشنطن
بدور الحكومة والجيش
في الحفاظ على االستقرار.
أما محليًا فقد برز تطور
«انتخابي» بتعديل «القوات
اللبنانية» مشروع الـ 61دائرة
وتقليصها إلى 50
تصدر مشروع قانون االنتخاب صدارة
اهتمامات قوى « 14آذار» التي انشغلت
ال �ق �ي��ادات امل�س�ي�ح�ي��ة ف�ي�ه��ا ب��اج�ت�م��اع��ات
متالحقة ل�لات�ف��اق على صيغة م��وح��دة،
وهو ما تحقق بالفعل وأدى إلى تعديل
مشروع «القوات اللبنانية».
ف �ق��د ك �ش �ف��ت م � �ص ��ادر ق � ��وى « 14آذار»
ل�ـ«األخ�ب��ار» أن اجتماعات ليلية عقدها
الفريق املسيحي في هذه القوى ،للتشاور
في موضوع قانون االنتخابات .ولفتت
إل ��ى أن ��ه «ك� ��ان ه �ن��اك ش �ب��ه اج �م��اع على
اع �ت �م��اد ق��ان��ون ال ��دوائ ��ر ال �ص �غ��رى على
أس ��اس  50دائ ��رة بحيث ال يبقى هناك
دائرة فيها مقعد واحد».

وأش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن لجنة بكركي
ك��ان��ت ق��د اق�ت��رح��ت ه ��ذا امل �ش��روع وأي ��ده
حزب الكتائب ،لتعود «القوات» وتتبناه
ً
ب ��دي�ل�ا م ��ن م �ش��روع �ه��ا ال �ق��ائ��م ع �ل��ى 61
دائ��رة .واملشروع الجديد سيقدمه اليوم
ال� �ن ��واب ج � ��ورج ع � ��دوان وب �ط ��رس ح��رب
وس ��ام ��ي ال �ج �م� ّ�ي��ل إل ��ى رئ ��اس ��ة امل�ج�ل��س
النيابي ك��اق�ت��راح ق��ان��ون وي�ع��رض على
ال�ل�ج��ان النيابية ال�ت��ي ت�ع��ود لالجتماع
غدًا الخميس.

ميقاتي يلتقي كلينتون
وف��ي م� ��وازاة االه�ت�م��ام ال�ح��زب��ي بقانون
ّ
االن �ت �خ ��اب ��ات ،رك � ��ز أرك� � ��ان ال ��دول ��ة على
الحفاظ على االس�ت�ق��رار األم�ن��ي واب�ع��اد
تداعيات األزمة السورية عن لبنان.
فبينما ك��ان رئ�ي��س الجمهورية ميشال
سليمان يشدد خالل احتفال في الجامعة
األميركية ف��ي ب�ي��روت على «ض ��رورة أال
ن�س�م��ح ب �ت �ق��دي��م اس �ت �ق��رارن��ا ف��دي��ة على
م ��ذب ��ح ال��رب �ي��ع ال� �ع ��رب ��ي» ،ح �م��ل رئ �ي��س
الحكومة نجيب ميقاتي سياسة النأي
بالنفس إلى لقاءاته في نيويورك حيث
ي �ت��رأس ال��وف��د ال�ل�ب�ن��ان��ي إل ��ى الجمعية
العمومية لألمم املتحدة .وأك��د ميقاتي
خ�لال لقائه وزي��رة الخارجية االميركية
ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون «وج � ��ود ت��واف��ق بني
مختلف االطراف اللبنانية على الحفاظ
ع�ل��ى االس �ت �ق��رار ف��ي ل�ب�ن��ان وإب �ع��اده عن
تداعيات االحداث الجارية حوله» .وشدد
ع �ل��ى «أه �م �ي ��ة ت �ف �ه��م امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
للموقف اللبناني ب�م�ن��أى ع��ن االح ��داث
الجارية حوله».

أم��ا كلينتون ف��أش��ادت «ب��دور الحكومة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى االس �ت �ق��رار
في لبنان وتطبيق القوانني» .ونوهت «
ب��ال��دور ال��ذي يقوم به الجيش اللبناني
لحماية االستقرار» .وحضت «الحكومة
على االس ��راع ف��ي ح��ل ال �ن��زاع ال�ق��ائ��م في
ش��أن ال �ح��دود امل��ائ�ي��ة اللبنانية وال�ب��دء
باستثمار مواردها الطبيعية».
من جهة أخرى ،لفت ميقاتي في أحاديث
صحافية ،إلى «ان تصرف حزب الله في
ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ه��و ت �ص��رف واع ج��دا،
وه��و ك��ان م��ن ب�ين امل��واف�ق�ين ع�ل��ى إع�لان
بعبدا».
عون :محاولة اغتيال ال رسالة
داخ �ل �ي��ًا ،ب�ق�ي��ت م �ح��اول��ة اغ �ت �ي��ال رئ�ي��س
تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال
عون ،محور متابعة سياسية وقضائية
وأم � �ن � �ي� ��ة .وأك � � ��د ع� � ��ون ب� �ع ��د االج� �ت� �م ��اع
األس�ب��وع��ي للتكتل أن�ه��ا ك��ان��ت محاولة
اغ�ت�ي��ال ول�ي�س��ت رس��ال��ة ف�ح�س��ب ،م��ؤك�دًا
أن ه�ن��اك  3رص��اص��ات اط�ل�ق��ت وواح ��دة
اصابت السيارة.
ورأى أن من «السفالة» القول «انني اقوم
ب�ه��ذا م��ن اج��ل االن �ت �خ��اب��ات وشعبيتي،
ف��أق��ول ل�ه��م ال�ح�م��د ل�ل��ه شعبيتي جيدة
وانظروا استطالعات ال��رأي» .ولفت إلى
أن «هناك خبرا منشورا انه سيتم منعنا
من عبور طريق ميفوق ونحن متجهون
ال��ى جبيل ،وأن هناك نائبا سابقا قال:
ل��ن ن�س�م��ح ب �م��رور م��وك��ب ع ��ون اال على
جثتي» .وأشار عون إلى أن «هذا التهديد
غير مقبول وكل حبة تراب سنمر عليها
في لبنان ،ولنا حق املرور ،وحيثما نمر

س�ن�ت�ك�ل��م م ��ع م ��ن ي�س�ت�ق�ب�ل�ن��ا» ،واض �ع��ا
ه��ذا االم��ر بتصرف ق��وى االم��ن الداخلي
والجيش واستخبارات الجيش ،مؤكدا
أن «زي��ارت��ه ال��ى جبيل ستمر على خير
ولكن هناك تحديًا».
وف ��ي س �ي��اق آخ ��ر ،رد ع ��ون ع�ل��ى وص��ف
النائب وليد جنبالط من دون ان يسميه،
مطلب زيادة أجور النواب والوزراء بأنه
م �ع �ي��ب .ول �ف��ت ع ��ون إل ��ى ان «م ��ن ص��رح
بهذا األمر لديه شركات على وسع البلد
ومن غير الجيد املزايدة على الزمالء».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ع��رض��ت ك�ت�ل��ة «امل�س�ت�ق�ب��ل»
ال�ن�ي��اب�ي��ة خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا األس �ب��وع��ي
«واق�ع��ة» تعرض سيارة من موكب عون
الط�ل�اق ن��ار ،مطالبة بتكثيف التحقيق
لكشف مالبساتها.
وف��ي خ�ض��م تشكيك ال�ب�ع��ض ب��االع�ت��داء
ع �ل��ى م��وك��ب ع� ��ون وت �ق �ل �ي��ل ب �ع��ض آخ��ر
م��ن ش��أن �ه��ا ،وص ��ف امل��دي��ر ال �ع��ام ل�لأم��ن
ال �ع ��ام ال� �ل ��واء ع �ب��اس اب��راه �ي��م ال�ع�م�ل�ي��ة
ب � �ـ«ال � �خ � �ط � �ي� ��رة» م ��وض � �ح ��ا ان ط��ري �ق��ة
االس �ت �ه��داف ت�ش�ي��ر ال ��ى ان االس �ت �ه��داف
بنية القتل.
م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ك �ش��ف اب��راه �ي��م في
حديث ل�ـ«ق�ن��اة» امل�ن��ار ع��ن وج��ود بعض
من يعمل على خط الوساطة بينه وبني
ال �ن��ائ��ب ج �ن �ب�ل�اط ،وق � ��ال« :ق �م��ت وأق ��وم
ب ��واج� �ب ��ات ��ي وق �ض �ي ��ة ش � � ��ادي امل ��ول ��وي
أس� � � ��اءت ل � �ل ��دول ��ة ،وس� �ن� �ك ��رر األم � � ��ر إذا
وضعنا في الظروف نفسها».
وعن تهريب السالح ،اكد أن التهريب الى
س��وري��ا يحصل م��ن تركيا ب�ك�ث��رة ،الفتا
الى ان بعض التهريب يستهدف الساحة

