السنة السادسة  /السبت  17 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1686
Sixth year / Saturday / 17 January 2015 / Issue No. 1686

حمليات �سيا�سية

�أمانة مجل�س النواب ترد على غطا�س خوري:
ما ورد في �إفادته ال يطابق الحقيقة
أوضحت األمانة العامة لمجلس
ال��ن��واب م��ا ق��ال��ه ال��ن��ائ��ب السابق
غ��ط��اس خ���وري خ�لال إف��ادت��ه في
المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان
في شأن جلسة مجلس الن ّواب في
 ،2004/9/3ف��أش��ارت إل��ى أ ّن��ه
«خ��ل��ط بين الجلسة التشريعيّة
لتعديل الدستور وجلسة انتخاب
رئيس الجمهورية» ،واعتبرت «أن
ما ورد على لسانه أم��ام المحكمة
الدوليّة في غير محله وال يطابق
الحقيقة» .وذ ّكرت األمانة ،في بيان،
«أن مجلس النواب عقد جلسة عامة
له الجمعة  2004/9/3لمناقشة
وإق��رار مشروع القانون الدستوري
ال���وارد بالمرسوم ال��رق��م 13259
الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة
 49من الدستور التي تنص على
«لمرة واحدة وبصورة استثنائية،
تستمر والي���ة رئ��ي��س الجمهورية
الحالي ث�لاث س��ن��وات تنتهي في
الثالث والعشرين من تشرين الثاني
.»2007
وأوض��ح��ت األم��ان��ة «أن���ه وف��ق�ا ً
ل�لآل��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��دس��ت��ور ّي��ة
وعمالً بأحكام المادة  81من النظام
الداخلي جرى التصويت على هذا
القانون برفع األي���دي وال��م��ن��اداة،
وصدق بأكثرية  96نائبا ً ومعارضة
 29نائباً» ،مشدد ًة على «أنه لم يجر
في هذه الجلسة التشريعية انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،وبالتالي
ف��إنّ اللجوء إل��ى صندوق االقتراع
غير وارد في مثل ه��ذه الجلسة».
وفي السياق نفسه ،أوضح المكتب
اإلع�لام��ي للرئيس ف��ؤاد السنيورة
«أن���ه ط��ل��ب ت��أج��ي��ل م��وع��د اإلدالء
بشهادته أم��ام المحكمة الخاصة

بلبنان ألسباب صحية» ،وشدد على
أنه «لم يرفض اإلدالء بها».
وفي عين التينة ،استقبل رئيس
مجلس النواب نبيه بري النائبين عن
كتلة «القوات» ايلي كيروز وانطوان
زهرا الذي أ ّكد السعي إلى «التوصل
إل��ى تسوية مع المعنيين في ملف
كازينو لبنان للحفاظ عليه».
وش�����دد زه�����را ع��ل��ى «ض�����رورة
إعطاء الموظفين في كازينو لبنان
الموعودين بالتثبيت حقهم ،شرط
أن يترافق ذلك مع عملية إصالحية
تنقذها الكازينو من مصير محتوم
إذا بقي من دون خطوات اصالحية
جدية» .وأش��ار إل��ى «أن اللقاء كان
جولة أف��ق ح��ول الوضع السياسي
العام للحوارات الحاصلة في البلد،
وجو االرتياح الذي تتركه ،وسجلنا
لالنجازات التي حصلت في الشأن
االمني في كل المجاالت في المرحلة

بري خالل لقائه سالمة

االخيرة ،وردود الفعل الشعبية على
تفجير جبل محسن وحسم موضوع
سجن رومية».
وع���رض ب��ري م��ع ح��اك��م مصرف
لبنان رياض سالمة ،الوضع المالي
والنقدي.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،تلقى رئيس
ال��م��ج��ل��س ات���ص���اال ً م���ن ال��رئ��ي��س
الفلسطيني محمود ع��ب��اس ال��ذي
وضعه في أج��واء زيارته األخيرة
إلى كل من باريس والقاهرة.
وتلقى برقية جوابية من الرئيس
الروماني كالوس يوهانيس ،ودعوة
رسمية لزيارة رومانيا واألردن نقلها
سفيرا البلدين في لبنان.
إلى ذلك ،قدم الشاعر عبدالغني
طليس للرئيس بري ديوانه الشعري
«دعوة الى عرس قيس وليلى» الذي
سيوقعه في االونيسكو يوم االربعاء
المقبل في الخامسة بعد الظهر.

(حسن ابراهيم)

بو �صعب يبحث ورابطة متفرغي اللبنانية
المالك وال�شواغر وقانون الجودة
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
مع الهيئة التنفيذية لرابطة األس��ات��ذة المتفرغين في
الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتورة راشيل حبيقة ،وتناول
البحث قضايا الجامعة ،وأكدت حبيقة «أهمية إنجاز ملف
تعيين العمداء وملف التفرغ اللذين أعادا الحياة األكاديمية
الى الجامعة» ،وإذ أوضحت «أن لدى رابطة األساتذة
برنامجا ً للسنتين المقبلتين ،سوف تعرضه قريباً ،طلبت
حبيقة من وزير التربية بعض الوقت لعقد جلسات عمل
لحل المطالب المزمنة ،وأولها تحديد المالكات والشواغر
ودخول المستوفين الشروط إلى المالك».
أم��ا ال��وزي��ر بو صعب فأكد «أن ه��ذا األم��ر بيد مجلس
الجامعة الذي عليه تحديد المالكات والشواغر» ،مشيرا ً إلى
أنه سيجتمع قريبا ً مع المجلس لمتابعة هذه القضايا.
واقترح عقد اجتماع مشترك وضرورة انتخاب ممثلي
الطالب ليكتمل عقد المجلس .واعتبر أن رفع األسماء إلى
مجلس الوزراء من أجل دخول المالك «ينطلق من مجلس
الجامعة ويرفع إلى الوزير ومنه إلى مجلس الوزراء».
ك��ذل��ك أش���ارت حبيقة إل��ى م��وض��وع المحسومات
التقاعدية عند ضم الخدمات لدى دخول المالك ،والمبالغ
المترتبة على األساتذة وكيفية احتسابها ،وهي مبالغ
كبيرة .ولفتت حبيقة إل��ى موضوع المتعاقدين الذين
سقطت أسماؤهم سهوا ً في ملف التفرغ ،وقالت« :إن وزير

التربية أكد أن التفرغ أصبح لدى مجلس الجامعة وعليه
إعداد لوائح للتفرغ سنويا ً بدال ً من األساتذة الذين يبلغون
السن القانونية للتقاعد».
وطالب المجتمعون بإصالح الجامعة والعودة إلى
القوانين وتعديل القوانين حيث تدعو الحاجة .وأشاروا
إل��ى موضوع تدني ع��دد الطالب في اللبنانية لصالح
الجامعات الخاصة غير الجيدة .وأش��ار بو صعب إلى
أهمية إنجاز قانون الجودة والتصنيف واإلعتراف« ،لكي
توضع ه��ذه الالئحة أم��ام المواطنين الذين يختارون
المؤسسة الجامعية األفضل ألوالدهم ،فتسقط المؤسسات
التي ال تتوافر لديها الجودة الالزمة».
ثم اجتمع بو صعب مع لجنة أصدقاء الجامعة اللبنانية
ف��ي حضور ال��دك��ات��رة :بسام الهاشم ،عصام خليفة،
أنطونيو خ��وري ،شربل كفوري ،خليل فغالي وجورج
ب��ش��ارة ،وع��رض الهاشم موقف األس��ات��ذة من مشروع
النظام الداخلي للجامعة اللبنانية ،وبين المالحظات على
المشروع بالمقارنة مع المشروع االساسي.
وأث���ار المجتمعون م��وض��وع ض���رورة متابعة بناء
الوحدات الجامعية في مجمع الفنار ،وال سيما أن هناك
م��س��اح��ات على ال��ع��ق��ار تتسع إلق��ام��ة وح���دات علمية
وتقنية .وعرض المجتمعون خرائط المجمع والمساحات
المتاحة.

بو صعب خالل اجتماعه بلجنة أصدقاء الجامعة اللبنانية

حمدان من الرابية :الإدارة الفعلية للبالد
تبد�أ بانتخاب رئي�س �صنع في لبنان
أكد أمين الهيئة القيادية في حركة
المرابطون العميد مصطفى حمدان
«أن��ه من المعيب أن نبقى في لبنان
نسمي لبنان بالجمهورية وال يوجد
رأس لهذه الجمهورية وخصوصا ً أن
رئيس الجمهورية ليس اسما ً وليس
شخصاً».
وق���ال ب��ع��د زي��ارت��ه رئ��ي��س تكتل
التغيير واالصالح العماد ميشال عون،
في دارته في الرابية «إن هذا الرئيس
يمثل رمز الكرامة والسيادة الوطنية.
وم��ن ال��م��ؤس��ف اال يتحرك الشعب
اللبناني كي يفرض انتخاب رئيس».
وتابع حمدان «نتمنى من كل ما
يجري م��ن ح���وارات أن يكون البند
الرئيسي ف��ي ه��ذا ال��ح��وار انتخاب
للرئيس» ،الفتا ً إلى «أنه من المعيب أن
يكون هناك جوالت خارجية ،اقليمية
ودولية ،فالرئيس يجب أن يكون صنع
في لبنان» ،داعيا ً إلى «أن تكون هناك
إدارة فعلية للبالد في شكل واقعي
ورسمي».
وأضاف« :نتكلم على تعيين رئيس

للجمهورية فالرئيس يجب أن يمثل
الشعب اللبناني وأن يكون رئيسا ً
لهذا الشعب وليس معينا ً من أي طرف
خارجي ،إضافة الى هذا الواقع ،نحن
ندعو كل ال��ح��وارات التي تجري إلى
االلتفات ال��ى ش��ؤون الناس وإدارة
شؤون البالد».

عون خالل استقباله وفد المرابطون

وأض��اف« :أن ما يقوم به ال��وزراء
إفراديا ً أعمال مشكورة ونثني عليها،
ولكن هذه ليست ال طريقة وال وسيلة
الدارة ال��ب�لاد .في النهاية ،يجب أن
تكون إدارة رسمية هي التي أنجزت
وليس اإلنجاز للحزب الفالني أو ألي
مذهب».

(شربل نخول)

يازجي ي�صلي من الكويت
من �أجل ال�سالم في لبنان و�سورية

يوحنا العاشر في تنصيب مطران الكويت
أكد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي
«أن أرض بطريركية أنطاكيا كانت موئالً لعيش واحد مهما اختلف الدين ومهما
تناثرت الطوائف ،وهذه األرض تتطلع دوما ً إلى ناصع صفحات تاريخها وتأمل
من المستقبل بأن يكون على صورة ناصع صفحات تاريخها».
كالم يازجي جاء خالل ترؤسه خدمة صالة الشكر في كنيسة البشارة في
الكويت وسلم لمطرانها المنتخب غطاس هزيم عصا الرعاية ،بحضور نائب
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي الجراح الصباح ممثالً أمير الكويت
صباح الجابر األحمد الصباح وعدد من المطارنة والسفراء.
وقال« :من الكويت نصلي من أجل السالم في سورية واالستقرار في لبنان.
نصلي من أجل المخطوفين ومنهم المطرانان يوحنا وبولس والذي يتناسى
العالم قضيتهم ،وكأن النفس المشرقية هي أبخس ثمنا ً من اآلخرين .وكأن قدر
هذا المشرق أن يكون حنطة تطحنها الصراعات وتكتفي عليها األمم بالترثي
العقيم ،نصلي أيضا ً لكي يعي الجميع أن منطق اللقيا أقوى من طبول الصراعات
وأن بذر قيم التسامح الديني ،هو أول ما يطفئ التكفير واإلرهاب والعنف ورفض
اآلخر».
وأشار إلى «أن وجودنا في الكويت يعبر عن صلب وجود كنيسة أنطاكية
التاريخي والمستمر في الخليج العربي ،وهو رسالة بمسؤولية أنطاكيا بشرف
رعاية أبنائها».

حزب اهلل :الحوار ّ
ينظم الجهد الم�شترك
لمواجهة الجماعات التكفيرية
أمل حزب الله أن تستكمل العملية األمنية التي بدأت في سجن رومية على
كامل تراب الوطن بحيث ال تبقى هناك من بؤر أمنية وال جماعات تكفيرية،
وتعاد للدولة هيبتها ،الفتا ً إلى «أن الحوار ّ
ينظم الجهد المشترك لمواجهة
الجماعات التكفيرية» ،مشيرا ً إلى «أنّ كل دول وشعوب وجيوش المنطقة
مستهدفة من اإلرهاب التكفيري «الداعشي» إالّ «إسرائيل».
وفي السياق ،أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض «أن
األهداف األساسية التي تقف وراء الحوار الداخلي هي تنظيم الجهد المشترك
وتوفير البيئة السياسية واالجتماعية الكفيلة بمواجهة الجماعات التكفيرية،
وفي سبيل العمل على تحصين الوضع الداخلي في وجه األخطار التي تسببت
بها الجماعات اإلرهابية».
وقال فياض خالل االحتفال التكريمي الذي أقامته كشافة اإلمام المهدي
في مدينة مرح بصيدا ،إن ما شهدناه من معالجة في ما يتعلق بالجماعات
اإلرهابية في سجن رومية هي خطوة إيجابية في االتجاه الصحيح ،وهي
خطوة تستدعي التنويه» ،مضيفاً« :إنّ ما نأمله هو أن تستكمل هذه المسيرة،
كبقعة الزيت المباركة التي تعم المناطق اللبنانية كامل ،بحيث ال تبقى هناك
من بؤر أمنية وال ِشلل وال عصابات وال جماعات تكفيرية ،إنما في سبيل أن
نحمي األمن الوطني ،وفي سبيل أن نحمي اإلستقرار الداخلي».
وأ ّكد فياض «دعم وتأييد هذه الخطة والمضي قدما ً في الخطة األمنية كي
تطاول المناطق جميعاً» ،الفتا ً إلى «أ ّنه ال سقف سياسيا ً فوق رأس أحد وال
خطوط حمرا ً لحماية أحد من المخلين باألمن».
ولفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق الى
«أنّ فظائع «داعش» والتكفيريين باتت عابرة للحدود وال توفر أحداً ،إالّ أنها
تو ّفر «إسرائيل» فقط من ش ّرها».
والحظ في كلمة له خالل احتفال تكريمي في الضاحية الجنوبية «أنّ كل
دول وشعوب وجيوش المنطقة مستهدفة من اإلرهاب التكفيري «الداعشي»
إالّ «إسرائيل» ،فالتفجيرات تبدأ من باكستان الى أفغانستان لتصل الى
العراق وسورية ولبنان وتنتهي بمصر والسودان والصومال وليبيا وتونس
وال تو ّفر إالّ «إسرائيل».
وأكد «أنّ التكفيريين اإلرهابيين بدأوا عدوانا ً مفتوحا ً على لبنان وهذه
حقيقة ال يمكن أن يتنكر لها أو أن يتجاهلها أحد ،و»داعش» و»النصرة» على
الحدود وهم في ع��دوان متواصل على لبنان بجميع طوائفه ،وعلى لبنان
دول ًة وشعبا ً ومقاومة وعلى اللبنانيين أن يتفاهموا وأن يتوحدوا في خندق
واحد في مواجهة ودفع العدوان التكفيري والواجب الوطني يفرض علينا أن
تحصن لبنان
نتحاور أكثر ،كلما التقى اللبنانيون مع بعضهم البعض كلما
ّ
من مشاريع الفتنة وكلما تعزز االستقرار أكثر فأكثر».
وقال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك «أن المقاومة
والجيش حماة ال��وط��ن ،والشعب معهما ،فال يصان لبنان وﻻ يحفظ اﻻ
بهؤالء».
واعتبر يزبك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مدينة بعلبك« ،أن الدولة
قادرة بأجهزتها األمنية والعسكرية أن تضع حدا ً للفلتان األمني والتواصل
التآمري كما حصل من تفكيك غرف العمليات داخل سجن رومية عندما يتوافر
الغطاء السياسي» ،وأضاف« :نريد لهذا الغطاء أن يستمر ولألجهزة أن تطبق
الخطط األمنية على كامل تراب الوطن ،وبذلك تعاد للدولة هيبتها ،وللمواطن
ثقته وأمنه واستقراره».
ورأى «أن ما جرى في فرنسا من قتل للصحافيين هو عمل إرهابي مدان،
ولكنه بالوقت نفسه من نتائج ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية من دعم
وتشجيع لإلرهابيين» ،منتقدا ً مشاركة الصهاينة في التظاهرة التي أقيمت
في باريس ،متسائالً «كيف يصدق انها ضد اﻻرهاب ولم ينقصها في المقدمة
إﻻ اإلتيان بشارون من قبره»؟

زعيتر :ندعم الخطة الأمنية بقاع ًا
وال غطاء فوق �أحد
أكد وزير النقل واالشغال العامة غازي زعيتر «أننا مع تطبيق الخطة األمنية
في البقاع الشمالي وتعميم األمن واالستقرار ومالحقة ك ّل المخلين باألمن
والمجرمين ،وهي بين أيادي القوى األمنية والمؤسسات العسكرية» ،مشيرا ً
إلى «أن القوى األمنية لن ُتعلن عن انطالق موعد الخطة ،وهذا األمر ليس من
اختصاصي».
ولفت إلى «أن األمن مستمر ،ولن يكون للخطة األمنية وقت محدّد ،بل هي
عبارة عن عمل متواصل» ،مشدّدا ً على «أنه لم يكن هناك غطاء على أحد من
األساس لنرفعه ،وكممثل لحركة أمل في البقاع أؤكد ذلك وأجزم عن حزب
الله ذلك أيضاً ،الغطاء على أي شخص ال يجوز وهو ال يخدم مصلحة الحركة
ومصلحة الحزب والقوى السياسية كافة».
وعما إذا كانت الخطة األمنية البقاعية هي ثمار للحوار بين حزب الله
وتيار المستقبل أو نتيجة جهود الحكومة ،قال زعيتر «إن األمن مطلوب قبل
أي حوار ،ومن واجبات المؤسسة العسكرية تثبيت األمن واالستقرار ومالحقة
المطلوبين والقبض على المجرمين ،لكن الحوار بين القوى السياسية لعب
دورا ً إيجابيا ً في تحقيق أي إنجاز أمني خصوصا ً أن اللقاء بين اللبنانيين أمر
مطلوب».
وسأل «الى أين سيهرب المطلوبون؟ فإذا خرجوا من لبنان لن نقول لهم مع
السالمة وإذا كانوا داخل االراضي اللبنانية فالمؤسسات األمنية مسؤولة عن
مالحقتهم وتوقيفهم».
وعن إشكال الوزيرين علي حسن خليل والياس بو صعب ،أكد «ان ليس
هناك من إشكال وسمعنا عن هذا الموضوع في اإلعالم ،ك ّل ما في األمر أنه
التبس على بو صعب موضوع األموال المتوافرة في القانون  246والمخصصة
الستكمال طريق صور الناقورة ،واعتقد أن هذه االموال انتقلت من مكان الى
آخ��ر» ،الفتا ً إلى أنه «كممثل لدائرة بعلبك الهرمل ال يوافق على نقل أموال
مخصصة لهذه الدائرة الى أي دائرة أخرى ،هذا فضالً عن أن الرئيس نبيه بري
شخصيا ً يرفض هذا المنطق وهذه توجيهاته وتعليماته الى وزراء الحركة».
وعن االنجازات األمنية األخيرة ،أمل زعيتر «بأن يعين الله الجيش ويقويه
على تفكيك ك ّل االفخاخ بما فيها السيارات وغيرها ،وعلينا جميعا ً أن نقف
توحد ك ّل اللبنانيين» ،مضيفاً« :ال شك في
خلف المؤسسة العسكرية التي
ّ
أن االرهابيين سيستمرون بمحاولة العبث بأمن لبنان ،ونحن علينا ان نبقى
يقظين لهذه المحاوالت ألن جميع الطوائف والمناطق اللبنانية مستهدفة».

3

�أ�أنت �شارلي؟
} صالح األشمر
ك��ان ق��د أص�� ّر قبل أي��ام على أن نتواصل هاتفيا ً
حالما ي��ع��ود م��ن رح��ل��ة رأس السنة إل��ى العاصمة
الفرنسية .وكنت في سالف ال��زم��ان التقيته هناك
وعايشته فترة زميل مهنة ال زميل صداقة.
ع��اد جنابه م��ن ب��اري��س وق��ل��ت فألتصل ب��ه لكي
أبت معه أم��ورا ً يتعلق بعضها بكلمة ،كنت آمل بأن
ّ
تكتب في الجريدة المحترمة التي يشغل فيها منصبا ً
عالياً ،عن كتاب يحكي أسطورة «أنساب اآللهة» عند
اإلغريق وكنت قد ترجمته عن الفرنسية طبعاً ،ال عن
اليونانية القديمة التي ال أقرأها منها حرفا ً وال أفهم
كلمة ،ال أنا وال اليونانيون المعاصرون.
وك���ان أن اتصلت ب��ه ه��ات��ف��ي��اً ،ف���رنّ ج��ه��ازه مرة
واثنتين حتى المرة الخامسة ،وهي آخر الم ّرات التي
أسمح لنفسي بإزعاج من أطلبه بها ،لعلّه في ُشغل
شاغل عن هاتفه ،أو قد جعله صامتاً .فإذا عاد ،أو
انتبه ،اتصل ،وإالّ فكما يقول ُعمر بن أبي ربيعة عن
الحسناء التي أهداها السالم:
سال ٌم عليها ما أحبّ ْت سال َمنا
فإنْ كرهتْه فالسال ُم على أُخرى
وكان السالم على أخرى كما تو ّقعت .وم ّر يوم
وي��وم��ان ول��م أت��ل��قَ منه ات��ص��االً ،فقلت :ال ب��أس يا
��س األم��ر ،وال تكن حنبليّاً ،وأعمل بقول
صالح ،إ ْن َ
اإلمام الشافعي:
َ
يرعاك إال تكلُّفا
إذا المرء ال
التأسفا
فد ْعهُ ،وال ُتكثر عليه
ُّ
نفسه أكبر
فكيف إذا كان هذا الشخص قد توهّم َ
م��ن أن ي���ر ّد على شخصي ال��م��ت��واض��ع ،م��ع أن��ه لو
ق��رأ في «أنساب اآللهة» لوجدهم يتنازلون عموما ً
لمخاطبة البشر الفانين بل يتخذون منهم ألنفسهم
عشيقاتٍ و ُعشاقاً.
وما كدت أرت��اح إلى هذه الخالصة حتى سمعت
ر ّن��ة باب الرسائل في هاتفي ،ففتحته ف��إذا فيه :أنا
ش��ارل��ي ،بالفرنسية ،ث��م بالعربية :مشغول جدا ً
ب��االع��ت��داء على «ش��ارل��ي إي��ب��دو» ،أس��ب��وع ح��اف��ل ،ال
تنس شعار «أنا شارلي»!
َ
وانشغلت أن��ا أي��ض��ا ً ب��واق��ع��ة صحيفة «شارلي
إيبدو» في باريس ،وفتحت قنوات التلفزة الفرنسية
وتابعت ت��ط�� ّورات الجريمة بكامل تفاصيلها ومن
ذهب ضحيتها حتى مقتل الفاعلين األخوين كواشي
اللذين ارتكبا هذه الجريمة الرهيبة في الظروف التي
ال يزال يكتنفها الغموض وتحيط بها الشبهات من
حيث التوقيت وسهولة التنفيذ وبساطة الفرار ،و َمن
هو المستفيد أو المستفيدون منها!
في الذاكرة وال أعماني كما
هو ُل الواقعة لم يعطب ّ
أعمى هذا الشخص .وعجبت ،بعد النظر في أسباب
ال��ج��ري��م��ة وح��ي��ث��ي��ات��ه��ا ،ك��ي��ف ي��دع��ون��ي إل���ى اعتبار
«شارلي إيبدو» بمنزلة نفسي ،وليس االكتفاء مثالً
باستنكار هذه الجريمة الشنيعة وإدانة اإلرهابيَين
اللذين اقترفاها!
عند ه��ذه النقطة وجدتني أطلبه هاتفيا ً فلم ير ّد
أي��ض��اً .فكتبت إل��ي��ه ف��ي ب��اب ال��رس��ائ��ل على هاتفه
م��ع��ت��رض��ا ً ع��ل��ى ان��ض��وائ��ه ال��س��ري��ع ورك��ض��ه الهثا ً
لالنضمام إل��ى الفيلق الفرنسي ال��راف��ع شعار «أنا
شارلي» في ح ْمأَة االستنكار للجريمة النكراء من
دون أن ي��ت��و ّق��ف حضرته عند م��ا اق��ت��رف��ه رسامو
الصحيفة المستهزئون من إس��اءات واستفزازات

متك ّررة وال مب ّرر لها أله ّ��م ال��رم��وز في الديانتين
اإلسالمية والمسيحية.
لم تعجبه الرسالة على ما يبدو فلم ي��ر ّد عليها،
والمتعصبين
وأظنه صنّفني في خانة المتط ّرفين
ّ
وال��م��ت��خ��لّ��ف��ي��ن وأع�����داء ال��ح��ض��ارة وح��ري��ة التعبير
التي هي عنده قدس األق��داس ولو بلغت من الحِ ّطة
والسفاهة أسفل سافلين.
وه��ا أن��ا أع���اود ال��ك�� ّرة ،أي ن��ع��م ،ف��أس��أل��ه :أفأنت
شارلي حقاً؟ «شارلي إيبدو» التي ركبت رأسها منذ
سنوات ،أعقبت إفالسها األول ،وراح��ت تستجلب
القراء بالفضائح وبقلة الحشمة ورداءة ال��ذوق في
رسوم كاريكاتورية بذيئة تنال من المسيح والديانة
المسيحية وف���ي ص���ور بشعة م��ق��زّزة ُت��ن�� ّف��ر أكثر
المسيحيين تسامحا ً وال يستمرئها أكثر العلمانيين
تط ّرفاً...
«ش��ارل��ي إي��ب��دو» ال��ت��ي كلما احتاجت إل��ى زيادة
مبيعاتها وملء خزانتها الفارغة بأموال مشبوهة،
وكلما تلقت إيعازا ً من جهات ال تريد لفرنسا األمن
واالس���ت���ق���رار ،ع��م��دت إل���ى اإلس�����اءة إل���ى اإلس�ل�ام
والمسلمين.
أفأنت «شارلي إيبدو» ،التي لم تتو ّرط يوما ً في
ش��� ّن غ���ارة ك��اري��ك��ات��وري��ة ش��ع��واء وال ه��ون��اء على
اليهودية وال حتى على أبسط رموزها .ألن حرية
التعبير ،كما تعلم أن��ت علم اليقين ،تتوقف تماما ً
وتتكبّل بالقيود ،و ُتجر بعنقها إل��ى المحاكم كلّما
يمس اليهود من قريب أو بعيد!
تع ّرضت لما ّ
أما كان يكفيك أن تندّد بأقسى العبارات بالجريمة
النكراء التي تع ّرضت لها أسرة «شارلي إيبدو» مهما
كان رأينا فيها .على ما ن ّوهنا به لت ّونا؟
لِ�� َم ه��ذا اللهاثُ وراء ك�� ّل ما هو فرنجي برنجي؟
ح��ت��ى ف��ي م��ث��ل ه���ذه ال��ح��ال��ة ال��ت��ي ت��س��ت��دع��ي وقفة
حازمة وموقفا ً جريئا ً فيه مصلحة للجميع ،لفرنسا
العلمانية .ب��س��ائ��ر أدي��ان��ه��ا وع��ق��ائ��ده��ا وطوائفها،
ولعالقتها بسائر ه��ذا ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي الفسيح
الشاسع ،موقف ُيقال فيه للمسؤولين فيها :كفى
لعبا ً بنار إث��ارة البالبل والفتن الطائفية في بالدنا
فإنّ هذه النار ال ب ّد من أن تعصف بها الريح فترت ّد
عليكم.
وما واقعة «شارلي إيبدو» إال طالئع شرارتها!
موقف ُيقال فيه كفى ديماغوجية في مسألة حرية
التعبير!
أفال تر ّيثت وقلت لهم بملء الصوت :أمن حرية
التعبير أن يشتم المرء أخاه في اإلنسانية ،وينال من
معتقداته ،ويهين مقدّساته ،كل يوم ،في الليل وفي
رأ ِد ُ
الضحى؟
أإذا كنت آس��ف��ا ً ومستنكرا ً ومدينا ً بك ّل الصدق
والعزم الجريمة النكراء التي أودت بأسرة الصحيفة
مقص ٌر إال إذا تماهيت بها وتح ّملت
الساخرة ،أفأنت ّ
وزر أفعالهما وأنت ال يد لك فيها وال حتى إصبع؟
ال! كفى ل��ه��اث��ا ً أي��ه��ا البني آدم وراء ه��ذا الغرب
الذي فقد كل مرجعية ثقافية وفكرية وكل صدقية
سياسية!
كفى لهاثا ً وراءه...
أنا أقول هذا ...أنا صالح جار وصديق العديد من
األحبّاء الذين قتلهم السفلة المجرمون التكفيريون
إخ��وان األخوين كواشي ،في التفجيرات اإلرهابية
ال��ت��ي وق��ع��ت ف���ي ال���ش���ارع ال��ع��ري��ض وف���ي ش���ارع
الرويس في حارة حريك.

وفد �إيراني يزور الم�شنوق ويوقع
مذكرة تفاهم بيئية مع الجامعة اللبنانية

توقيع مذكرة تفاهم بيئية بين «اللبنانية» وجامعة البيئة في طهران
التقى وزير البيئة محمد المشنوق وف��دا ً ايرانيا ً برئاسة
نائب معاون الرئيس اإليراني للبيئة ومساعد شؤون العلم
والتكنولوجيا في مركز الدراسات والتخطيط لمدينة طهران
سيد محمد مجابي ،في حضور السفير االيراني محمد فتحعلي،
ومشاركة رئيس جامعة البيئة في طهران أصغر فاضلي،
النائب السابق أمين شري والمدير العام لمؤسسة جهاد البناء
محمد الحاج وجرى عرض األوضاع البيئية.
وأك����د ال��م��ش��ن��وق «أن ال��ب��ي��ئ��ة ب��ات��ت ع��اب��رة ل��ل��ح��دود
وه��ن��اك ب��روت��وك��والت لتلوث ال��ب��ح��ار واألن��ه��ار وال��ه��واء،
متمنيا ً التمكن م��ن تطوير ال��ع�لاق��ة البيئية بين لبنان
وإي������ران واالف������ادة م���ن ال��خ��ب��رة وال��ت��ج��رب��ة اإلي��ران��ي��ة
وشرح المشنوق «الخطوات التي قامت بها وزارة البيئة في
عهد حكومة «المصلحة الوطنية» حيث استطاعت خالل أقل
من سنة تأمين أكثر من  100إنجاز بيئي وأطلقنا لمناسبة
مرور  22سنة على تأسيس الوزارة  22أمنية لسنة .»2015
وقال المشنوق« :أنجزنا منذ أيام الخطة الوطنية للنفايات
التي أنهت ما سمي في حينه خطة ط��وارئ دامت  17سنة،
هذا يعني الكثير بالنسبة الينا ،وقد أقدمنا على اتخاذ قرارات
تنطلق من الالمركزية في معالجة النفايات وستكون هناك
مناطق خدمات بيئية ،ولكن ما نأمله أكثر هو إفادة أكبر من
استخدام الطاقة من النفايات».
أما مجابي فأشار إلى «أنه نقل إلى الوزير المشنوق دعوة
رسمية من مساعدة رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية
لشؤون البيئة معصومة ابتكار ،لزيارة ايران» .وكان الوزير
اإليراني أوضح المشنوق أنه «كلف بوضع الخطط الشاملة
لمقاربة األمور التي لها عالقة بالبيئة في إيران ،وقدم تقريرا ً
في شأنها الى قائد الجمهورية االسالمية» ،مشيرا ً الى «أنه
يوجد في إيران العديد من المحميات البيئية وهناك تعاون مع
 11دولة مجاورة».
كما زار الوفد اإلي��ران��ي االدارة المركزية في الجامعة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وووق�����ع م���ع رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة اللبنانية
ال��دك��ت��ور ع��دن��ان السيد حسين ،اتفاقية تفاهم بيئية

بين الجامعة اللبنانية وج��ام��ع��ة البيئة ف��ي ط��ه��ران.
حضر ع��ن الجانب االي��ران��ي ،السفير فتحعلي ،مجابي،
وفاضلي ،وعن الجامعة اللبنانية الى رئيس الجامعة ،عميد
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور سمير مدور ،أمينة
السر العام في الجامعة الدكتورة سحر علم الدين ،مسؤولة
العالقات الخارجية في الجامعة الدكتورة ن��دى شباط،
مسؤول العالقات العامة في الجامعة االستاذ غازي مراد الى
المدير العام لـ»مؤسسة جهاد البناء» المهندس محمد الحاج.
وأك��د السيد حسين «أن التعاون مستمر بين الجامعة
اللبنانية واي��ران منذ سنوات عديدة ،على صعيد التعاون
البحثي العلمي واألكاديمي» ،الفتا ً إلى «أن الجامعة وقعت
سابقا ً ع���ددا ً م��ن االت��ف��اق��ات م��ع جامعات ف��ي الجمهورية
االسالمية ،وهناك تبادل للطلبة واالس��ات��ذة وللنشاطات
البحثية المختلفة».
وأمل السفير االيراني في «أن تكون مذكرة التفاهم الثنائية
هذه أساسا ً لتعاون علمي على صعيد البيئة لمصلحة بلدينا
الشقيقين ،اللذين يملكان مزايا تفاضلية يمكن استثمارها
للمصلحة والتطور العلمي لشعبينا ،خصوصا ً ان مؤسسة
جهاد البناء قد استطاعت ان تخطو خطوات متقدمة للغاية
على صعيد البيئة».
وأك��د مجابي «أن التعاون بين الشعوب أصبح مسألة
ضرورية للغاية بعدما أصبح العالم عبارة عن قرية كونية
صغيرة ،وقد أعربنا عن استعدادنا لتسخير الطاقات من أجل
الحفاظ على اإلرث البيئي بين بيروت وطهران ،مع العلم أن
الحكومات وحدها لن تستطيع حماية البيئة اال بالتعاون مع
الجمعيات األهلية ووعي االنسان هو العامل األساس».
ولفت فاضلي إلى «أن كل التطور العلمي والبحثي الذي
تشهده ايران ،انما يتم في ظل حصار غاشم يستهدف حرية
ايران واقتصادها وشعبها ،وفي قفزتنا العلمية ،نؤكد الصمود
وع��دم االنحناء بوجه الضغوظات» ،مشيرا ً الى «امكانية
تقديم التجربة االيرانية الى الحكومة اللبنانية لالفادة قدر
المستطاع».

