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متفرقات
يستغرب سؤال الراهب عن معركة محددة
ويوم ّ
محدد في حرب طويلة شملت لبنان
«ال روزن��ام��ة محددة عندي ل�لأي��ام ،عندي
روزنامة لألحداث الكبرى ...أنت ليش ّبدك
تعرفي قصة العلوم؟» يسأل.
الحقيقة أن مريم السعيدي ،وال��دة ماهر،
ه��ي م��ن ي��ري��د أن ي�ع��رف .ت�ح��اول ذل��ك منذ
ثالثني عامًا ول��م تنجح« .ال�ي��اس عطاالله
صار حليفًا ملن اقتحم مبنى العلوم» فهل
ي�م�ك��ن أن ي �س��أل �ه��م ع ��ن م �ص �ي��ره؟ م ��ن هم
الذين كانوا أعداءك يومها؟ ُيسأل فيجيب
«نسيناهون».
أبو جعفر وعقل حمية ،ابنا حركة أمل ،ال
يذكران ماهر تحديدًا« ،لكن الشباب الذين
كانوا هناك ضاعوا وما انعرفوا وينن».
أسعد الشفتري ،القواتي الشهير الذي تال
فعل الندامة عما ارتكبه خ�لال ال�ح��رب ،ال
ي�ع��رف أي�ض��ًا .بالنسبة إل�ي��ه م�ع��رك��ة كلية
العلوم لم تكن مهمة «أخدناها وما ّ
تغير
شي».
هل فهمنا جيدًا؟ هناك معركة وقعت بني
أط ��راف لبنانية مختلفة ،سقط فيها من
سقط وفقد فيها من فقد ،واملعنيون بها
ال يعرفون شيئًا عنها .ه��ي تفصيل ،هي
غير مهمة .لذا ضاعت في زحمة االحداث...
ح� �ت ��ى أب� �ط ��ال� �ه ��ا األع � � � � ��داء ت � �ص ��ال � �ح ��وا...
و«ن �س �ي �ن��اه��ون» .ن�ع��م ،ه��ذه ه��ي الحقيقة
ب �ك��ل ف �ج��اج �ت �ه��ا .ت �ص��ال��ح أع� � ��داء األم� ��س،
حصلوا على عفو عام ،واحتلوا مراكزهم
في دولة ما بعد الحرب ...فلماذا نزعجهم
ب ��ال �س ��ؤال ع ��ن م �ص �ي��ر  17أل� ��ف م�خ�ط��وف
وم�ف�ق��ود؟ وم��اذا يعنينا م��ن أهلهم الذين
يعانون منذ ثالثني عامًا؟
هم نسوا ،لكن أهالي الضحايا لم ينسوا.
ي �ت��ذك��رون ال �ت �ف��اص �ي��ل .ي�ح�م�ل��ون ال �ص��ور
ّ
ويحولونها أشخاصًا ،يبحثون من دون
يأس ...يأس ال يقوى العالج النفسي على
معالجتهّ .
تخيلوا؟ هذه الكسندرا عسيلي
ت �ح��اول ف��ي ال �ف �ي �ل��م .ب �ص��دق ،ت �ق��ول مل��ري��م
بعربية ّ
مكسرة ،إنها ترغب في مساعدتها
وإن عليها أن «تسامح نفسها» وأن «تضع

األل��م ج��ان�ب��ًا» .تسألها م��ري��م «ع ش��و بدي
سامح نفسي؟ أنا الضحية ولست املجرم..
أي ألم سأضعه جانبًا .هل تعرفينه أنت؟».
الكسندرا ال تعرفه ،لكنها تعرف كيف تقيم
حفل افتتاح لـ«حديقة السماح» في بيروت
ي �ح �ض��ره س �ف ��راء أوروب � �ي� ��ون وت �ت �ل��ى فيه
شهادات الندم وسط تصفيق حار ،تبحث
مريم السعيدي في ص��داه عن ابنها ...من
دون جدوى .هذا هو املجتمع املدني الذي
ّ
انتشر ف��ي س�ن��وات م��ا بعد ال�ح��رب ليعزز
ّ
ث�ق��اف��ة ال �س�ل�ام وي �ح��ل ال �ن��زاع��ات ،وينشر
ال �ش �ف��اف �ي��ة وال��دي �م��وق��راط �ي��ة .ه �ن��ا ت�ن�ف��ق
األموال ،في حني توضع مشاريع القوانني
املطالبة بالعدالة في األدراج.
ّ
«دل�ن��ي على قبر اب�ن��ي ي��ا اس�ع��د شفتري»
ت�ص��رخ م��ري��م ف��ي ال�ف�ي�ل��م ،فيما يبقى هو
صامتًا .الرجل الذي يخضع لعالج نفسي
ي �ك �ت �ف��ي ب �م��ا ق ��ال ��ه «وم � ��ا ل ��م أق �ل ��ه ي �خ� ّ�ص

نسيت االطراف المتحاربة
عداواتها وتفاصيل
المعارك التي خاضتها

آخ��ري��ن» .ل�ي��س م�ض�ط�رًا لتحميلهم م��ا ال
ي��ري��دون��ه ألن�ف�س�ه��م .ل�ك��ن إل �ي��ان ال ت�ي��أس،
تبحث عن مقاتل سابق يوافق على قول ما
يعرفه ،شرط عدم مواجهة الكاميرا وعدم
مواجهة مريم .تصطحبه إليان إلى مبنى
كلية العلوم ،فيروي تفاصيل املعركة التي
تحفظها روزنامته .يشير بيده إلى املكان
ال� ��ذي دف �ن��ت ف �ي��ه ال �ج �ث��ث ،والح �ق ��ًا تشير

ّ
إليان بيدها إل��ى املكان لتدل مريم إليه...
وم��ن خ�لال ش�ه��ود آخ��ري��ن ،يكشف الفيلم
عن مقبرة جماعية ثانية في الكرنتينا.
مقبرتان جماعيتان كشف عنهما فيلم
«ل �ي��ال ب�ل�ا ن� ��وم» ،ال ��ذي ع ��رض أم ��س في
س �ي �ن �م��ا أم �ب �ي ��ر ـ � �ـ ص ��وف �ي ��ل ب� ��دع� ��وة م��ن
«لجنة أهالي املخطوفني واملفقودين في
ل�ب�ن��ان» و«امل�ف�ك��رة ال�ق��ان��ون�ي��ة» و«لنعمل
م ��ن أج� ��ل امل� �ف� �ق ��ودي ��ن» .وأع� �ق ��ب ال �ع��رض
مؤتمر صحافي أعلن فيه املحامي نزار
صاغية أن أهالي املفقودين واملخطوفني
س�ي�ع�ت�م��دون ع �ل��ى ه ��ذا ال�ف�ي�ل��م ك�م�ص��در
أس��اس��ي ل��رف��ع دع ��اوى ق�ض��ائ�ي��ة ج��دي��دة
ت �ت �ي��ح ال �ك �ش ��ف ع� ��ن امل� ��زي� ��د م� ��ن امل �ق��اب��ر
ال �ج �م ��اع �ي ��ة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،ب� �ع ��د م��ارم �ت��ر
والشبانية والتحويطة والبقاع وغيرها.
ورأى صاغية أن مريم السعيدي قدمت
ف ��ي ه� ��ذا ال �ف �ي �ل��م «أف� �ض ��ل م��راف �ع��ة ل�ح��ق
األهالي في املعرفة» .وأم��ل مع فتح هذه
ّ
يتعرض
الدعاوى أن تخف املجابهة التي
ل�ه��ا األه��ال��ي ليحصلوا ع�ل��ى ح�ق�ه��م في
معرفة مصير أبنائهم وأقاربهم «يفترض
أن يكون االنتقال إل��ى امل�س��رح القضائي
ملصلحة االهالي» يقول .فالعدالة هي ما
يبحث عنه هؤالء وليس العالج النفسي
الذي يحتاج إليه املرتكبون.
أم � ��ا رئ� �ي� �س ��ة «ل� �ج� �ن ��ة أه� ��ال� ��ي امل �ف �ق��ودي��ن
ّ
وامل�خ�ط��وف�ين» وداد ح�ل��وان��ي ال�ت��ي أك��دت
االستمرار في العمل من اجل إقرار قانون
«األش�خ��اص املفقودين واملخفيني قسرًا»،
ف ��أك � ّ�دت أن م��ا ي�ط�ل�ب��ه األه ��ال ��ي م��ن كشف
ً
للمقابر الجماعية ليس مستحيال بما أن
الفيلم استطاع تحقيق جزء منه .تضيف
«ن �ح ��ن ال ن ��ري ��د أن ن �ل �غ��ي ق ��ان ��ون ال�ع�ف��و
لكننا ن��ري��د أن ن�ع��رف ،وم�ش��روع القانون
ال � ��ذي ن �ط��ال��ب ب ��ه س �ي �ح��اس��ب م ��ن ي�خ�ف��ي
امل�ع�ل��وم��ات» .ول��م تنس ح�ل��وان��ي أن تلفت
إلى أن ما ّ
تميزت به إليان الراهب لتصل
إلى املقبرتني هو اإلرادة ،ما تفتقده الدولة
إلى اليوم رغم م��رور  23عامًا على انتهاء
الحرب.

ّ
نقابة املعلمني :بدعة التوافق تعطل النصاب
فاتن الحاج
باتت «ال�ظ��روف الدقيقة للبلد» الالزمة
ال��وح�ي��دة ال�ت��ي تقفز إل��ى املشهد م��ع كل
استحقاق انتخابي نقابي لتقتل ،بشكل
سافر ،العمل الديموقراطي .ينسحب هذا
ال��واق��ع على نقابة املعلمني ف��ي امل��دارس
الخاصة التي تستعد إلجراء انتخابات
مجلسها ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،غ �دًا األح ��د ،وس��ط
اتفاق ضمني بني القوى السياسية على
تعطيل النصاب القانوني (النصف زائدًا
واح� � �دًا) ،وب��ال�ت��ال��ي ت��أج�ي��ل االن�ت�خ��اب��ات
إلى األحد الذي يليه أي إلى  21الجاري،
بمن حضر.
ال �س �ب��ب ل �ي��س ج��وه��ري��ًا ط �ب �ع��ًا ،ف��ال�ق��وى
ل��م تتوافق نهائيًا على الئحة ائتالفية
برئاسة نعمه محفوض ال يتكرر فيها
ال�ت�م�ث�ي��ل ال �س �ي��اس��ي ن�ف�س��ه ف�ح�س��ب بل
الوجوه نفسها .وإذا كان الحذر هو عدم
خ��رق «ال�ع��رف النقابي» بتوزيع املقاعد
ال �ـ 12للمجلس وف��ق اآلت��ي 7 :مسيحيني
ّ
و 5م�س�ل�م�ين وال ��رئ ��اس ��ة مل�س�ي�ح��ي ،ف ��إن
املعضلة األساسية تكمن في غياب نظام
داخلي يحكم األداء داخل النقابة التي ال
تزال باملناسبة تابعة لوزارة العمل.
امل�س��أل��ة ه�ن��ا ال تتعلق ب��االخ�ت�لاف على
التوافق واللعبة ليست معارضة ومواالة
ّ
هذه امل��رة ،بل القضية أن العمل النقابي
الحقيقي يصطدم بالخيارات السياسية
ل�ل�م�ع�ل�م�ين وي �م �ن��ع ت�ل�اق��ي ن �ق��اب �ي�ين من
أحزاب «متصارعة».
إذًا نية ال�ت��واف��ق م��وج��ودة ل��دى الجميع
ّ
وم� ��ن ف ��ك ��ر ب� �ـ «زغ ��زغ �ت �ه ��ا» ُي � �ع ��زل .وف��ي
أقصى األحوال يترشح لتسجيل موقف
ال يسمن وال يغني من جوع ،فيما تسير
القافلة سنتني من دون أن تحقق إنجازًا
يذكر للمعلمني.
ل��م ت�ك��ن ن�ق��اب��ة امل�ع�ل�م�ين رأس ح��رب��ة في
م �ع��رك��ة س�ل�س�ل��ة ال ��رت ��ب وال� ��روات� ��ب ول��م
ُ
نجز أي عنوان نقابي من العناوين التي
ت ِ

رفعتها في ال��دورة االنتخابية السابقة،
يقول لـ«األخبار» رودولف عبود .يسأل:
«م� � � ��اذا ح� �ص ��ل ب � ��امل � ��ادة  29ف� ��ي ق ��ان ��ون
املعلمني ال�خ��اص��ة ب��ال�ص��رف التعسفي،
ماذا عن دوام عمل الحضانات ،ماذا عن
إنصاف حملة الشهادات الجامعية ،ماذا
املحسوب على
وم��اذا .»..ويلفت النقابي ّ
ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر إل ��ى أن ��ه ل��م يحظ
ب��ال��دع��م امل�ن�ت�ظ��ر ل�ت��أل�ي��ف الئ �ح��ة ث��ان�ي��ة،

باق؟
النقيب ٍ
ل��م يعلن نقيب املعلمني نعمه محفوض
الئحته التي ستخوض انتخابات النقابة
بعد ،في انتظار أن يسمي التيار الوطني
الحر ممثله .ويعقد النقيب ،ال�ي��ومً ،
لقاء
مع التيار لهذه الغاية ،رافضًا وض��ع أي
ّ
ش��روط مسبقة عليه .ويؤكد أن املطلوب
م� ��ن ك� ��ل األط� � �ي � ��اف ال �س �ي ��اس �ي ��ة ت�س�م�ي��ة
ممثلني لهم تجربتهم في العمل النقابي
وأدوا دورًا بارزًا في معركة سلسلة الرتب
والرواتب ،مع أهمية تمثيل املستقلني.
ي� ��ذك� ��ر أن م� ��راك� ��ز االق � � �ت� � ��راع ال� �س� �ت ��ة ف��ي
بيروت واملحافظات ستفتح أبوابها غدًا
ملندوبي وزارة العمل الذين سيجلسون
أم��ام األق�ل�ام م��ن الثامنة صباحًا وحتى
ال �خ��ام �س��ة م ��ن ب �ع��د ال� �ظ� �ه ��ر ،ك ��ي ي�ك�ت��ب
ت �ق��ري��ر ب��إب �ط��ال االن �ت �خ��اب��ات وت��أج�ي�ل�ه��ا
إل��ى األس�ب��وع املقبل .فالقوى السياسية
ت��واف �ق��ت ض�م�ن�ي��ًا ع�ل��ى ت�ع�ط�ي��ل ال�ن�ص��اب
وط �ل �ب��ت م ��ن م�م�ث�ل�ي�ه��ا ع� ��دم ت �ك �ب��د ع�ن��اء
الحضور.

وه��و أق��دم على خطوة الترشح ملنصب
الرئيس ملجرد تسجيل موقف نقابي غير
ّ
س�ي��اس��ي .وي �ش��رح ك�ي��ف أن األداء داخ��ل
ّ
النقابة شخصاني وأن األخ�ي��رة عبارة
عن مراكز قوى وليست مجلسًا تنفيذيًا،
بدليل ال�ف�ي�ت��وات امل�ت�ب��ادل��ة «م�ن��ي وج��ر»
على املستوى الفردي وليس السياسي.
ل � ��م ي �ن �ك ��ر ال � ��رج � ��ل اس � �ت � �م� ��رار امل �س ��اع ��ي
التوافقية ،كاشفًا عن لقاء سيعقد اليوم
ل�ت��ذل�ي��ل ع �ق��دة ال��رئ��اس��ة وت�س�م�ي��ة ممثل
التيار في الئحة محفوض.
ال �ل��وائ��ح امل �ت �ن��اف �س��ة غ �ي��ر واردة ،ي��ؤك��د
م�م�ث�ل��و ح ��زب ال �ل��ه ،م��ن دون أن ي�خ�ف��وا
م�لاح �ظ��ات �ه��م ع �ل��ى األداء ال �ن �ق��اب��ي ف��ي
ّ
ال� ��دورات األخ �ي��رة .ي�ق��ول��ون إن املعلمني
ال ي� �ش� �ع ��رون ب ��االن� �ت� �م ��اء إل � ��ى ال �ن �ق��اب��ة
املحكومة بتوازنات املؤسسات التربوية
أي أص �ح��اب امل� ��دارس ،ون� ��ادرًا م��ا تقوى
ً
األخيرة على رف��ع دع��وى ضدهم ،فضال
عن ضعف تواصل النقابيني مع املعلمني
ال سيما في املناطق .لذا يطالب املمثلون
ب��إص�لاح��ات تنظيمية وإداري ��ة م��ن دون
أن ي�غ�ف�ل��وا ال ��دع ��وة مل�ع��ال�ج��ة ال�خ�ل��ل في
ال� �ت ��وازن ال �ط��ائ �ف��ي وت�ح�ق�ي��ق امل�ن��اص�ف��ة
وامل � � ��داورة ف��ي اخ �ت �ي��ار ال��رئ �ي��س (أي أن
يكون في املرة األولى مسيحيًا وفي املرة
الثانية مسلمًا».
لكن الوضع الحالي للبلد ال يسمح بهذا
الطرح اآلن ،على حد تعبير ممثل تيار
املستقبل األم�ي�ن ال �ع��ام ال�ح��ال��ي للنقابة
وليد جرادي الذي تحدث عن ضعف في
تنسيب معلمي ح��زب ال�ل��ه إل��ى النقابة.
ّ
وي �ش �ي��ر إل ��ى أن ع ��دد امل�ن�ت�س�ب�ين ال��ذي��ن
يحق لهم االقتراع بلغ  13842معلمًا من
أصل  50ألف معلم في املدارس الخاصة.
ي � �ت ��وزع ��ون ع �ل ��ى امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ك ��اآلت ��ي:
ب�ي��روت ،2306 :ال�ج�ن��وب ،1650:النبطية:
 ،763جبل لبنان ،4827 :طرابلس.3011 :
أم� ��ا ال �ن �ص ��اب ال �ق��ان��ون��ي ف �ي �ب �ل��غ 6922
مقترعًا.

عاصون تطالب باهتمام ّ
جدي بمرض الجرب
لم يدفع إعالن ظهور مرض الجرب بني عدد كبير من النازحني
السوريني املقيمني في بلدة عاصون ـ الضنية ،املسؤولني إلى اتخاذ أي
خطوة ملموسة ملعالجة واحتواء هذا املرض قبل انتشاره ،بعدما انتشر
قلق كبير بني النازحني وأهالي البلدة من احتمال انتقال العدوى.
رئيس بلدية عاصون معتصم عبد القادر أوضح لـ«األخبار» أن «ما
ملسناه هو اهتمام إعالمي بالقضية» ،ما حثه على دعوة «املسؤولني
إلى إبداء اهتمام أكثر ّ
جدية بالنازحني املقيمني في البلدة».
وأشار عبد القادر إلى أن «أكثر من جهة معنية اتصلت بنا ،من وزارة
الصحة إلى وزارة الشؤون االجتماعية إلى منظمة الصليب األحمر،
وأبلغتنا أنها سترسل وفودًا الستطالع الوضع ومعالجته ،إال أن أي
شخص منها لم يتفقد هؤالء النازحني حتى اليوم ،برغم مرور  4أيام
على ظهور هذه القضية في اإلعالم ،وأكثر من أسبوعنب من إبالغنا
الجهات الرسمية بها عبر كتب رسمية».

املال ترد على نقابة عمال ومستخدمي الكهرباء
ردت وزارة املال في بيان امس على بيان نقابة عمال ومستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان مشيرة الى ان وزارة املال لم تمس عند
دراستها مشروع موازنة مؤسسة كهرباء لبنان للعام  2013بالحقوق
املكتسبة للمستخدمني والعمال لديها ،وإنما صادقت على مشروع
املوازنة للعام  2013بعد تخفيضها لعدد من االعتمادات التي لم تكن
مبررة ومدعمة باملستندات الثبوتية ،ثم ّ
ردت وزارة املال بكتابها رقم
/184ص 16تاريخ  2013/4/6بإعادة النظر في بعض االعتمادات التي
تم تبريرها ،وضمنت كتابها املذكور عن إمكانية املؤسسة طلب نقل
اعتمادات خالل السنة املالية املعنية في ضوء الحاجة الفعلية لها ،بعد
إرفاق املستندات التبريرية لها وحركة االعتمادات ورصيدها.

وفاة شاب في مركز توقيف الرشيدية
عثر على الفلسطيني مالك الحسن ( 18عامًا) جثة هامدة في أحد
مراكز حركة فتح في مخيم الرشيدية في صور .وأفادت القوى األمنية
اللبنانية التي تولت التحقيق في الحادث ،بأن الحسن كان موقوفًا
بتهمة تعاطي املخدرات وارتكاب جرائم مختلفة .فيما أشارت مصادر
مواكبة بأن عالمات الضرب والتعذيب بادية على جسده .واستدعت
مخابرات الجيش اللبناني في صور عددًا من األشخاص ملعرفة
ظروف الوفاة.

اهالي املخطوفني في اعزاز اعتصموا في ساحة الشهداء
نفذ اهالي املخطوفني اللبنانيني في اعزاز اعتصاما ،أمس ،في ساحة
الشهداء احتجاجا على االستمرار في اختطاف اوالدهم .وقد طالب
املعتصمون بمقاطعة املنتوجات التركية حتى االفراج عن املخطوفني.
واتخذت القوى االمنية اجراءات مشددة امام مكاتب الخطوط الجوية
التركية واملركز الثقافي التركي في منطقة اللعازارية.

الحاج حسن دعا الى إطالق مشاريع على نهر العاصي
أكد وزير الزراعة الدكتور حسني الحاج
(الصورة) أهمية سياسة تفادي التلوث
وتخفيفه ،ودعا إلى اطالق املشاريع املهمة
املقرر تنفيذها على نهر العاصي والسيما
محطة تكرير الصرف الصحي في الهرمل
التي تأخر العمل بها ،وأعلن عن قرب توزيع
 275طنًا من العلف على مربي االسماك.
كالم الوزير الحاج حسن جاء في الجلسة
األولى للمؤتمر الدولي تحت عنوان «التربية على معالجة األراضي
الرطبة وعلى بيئة ذات جودة في الحيز الحيوي اللبناني» التي عقدت
في قاعة املؤتمرات في وزارة الزراعة.

صحناوي يفتتح انترنت مجانيًا في حديقة زحلة
افتتح وزير االتصاالت نقوال صحناوي خدمة االنترنت املجاني في
حديقة زحلة العامة .رئيس البلدية جوزيف املعلوف ،اعلن ان املشروع
جاء بمبادرة من وزارة االتصاالت ،وبتمويل من جمعية مصارف لبنان.
من جهته ،اعتبر صحناوي أن مشاريع االنترنت املجاني في الحدائق
العامة ،واالنترنت املجاني بعد الساعة  12ليال حتى السابعة صباحًا،
وتخفيظ االسعار حتى  ،% 80تهدف الى تمكني اي شخص في لبنان
من ان يصل الى هذه الخدمة ،ونأمل في املستقبل أن نصل الى سرعة
 10و 20ميغابيت.
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