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تقــرير
رسائل إلى المحرر
 BLCوفوكساس

ً
ع�م�لا ب�ح��ق ال ��رد ،وتصحيحًا مل�ع�ل��وم��ات ذك ��رت ف��ي م�ق��ال��ة ص ��ادرة يوم
األربعاء  10تشرين الثاني  2010في صحيفة «األخبار» عن زيارة املعمار
اإليطالي ماسيميليانو فوكساس لبيروتّ ،
يهم منظمو مسابقةBLC
 Bank Landmarkأن يوضحوا ما يلي:
ً
أوال :إن إدارة البنك طلبت م��ن منظمي املسابقة أن ي��دع��وا معماريني
عامليني معروفني إلى املشاركة في املرحلة الثانية من التحكيم الختيار
التصميم النهائي ،وقد اختارت اللجنة املعماري فوكساس نظرًا لخبراته
الواسعة وأعماله العديدة التي من بعد التحقق من املعلومات املتوفرة
عنها لم يظهر فيها ما يثير الجدل.
واللجنة املكلفة تلفت النظر إلى أن العديد من املعماريني العامليني قد
حصلوا على دعوات إلى زيارة بلدان عربية بما فيها لبنان ،وقد سبق
أن زاروا إس��رائ�ي��ل والبعض منهم أن�ج��ز فيها مشاريع أو حصل على
جوائز تقدير ،وم��ع ه��ذا لم ُيمنعوا من العمل في لبنان أو في البلدان
العربية أو استضافتهم فيها.
ثانيًا :إن نقد بناء فوكساس في يافا غير دقيق ألنه يقتبس ويحاسب
على وقائع من مشروع آخر يعود الى معمار آخر هو «متحف التسامح»
ف��ي ال�ق��دس ل�ف��ران��ك غ�ي��ري ،وه��و امل �ش��روع ال��ذي ت�ن��اول��ه ال�ب��اح��ث ساري
مقدسي في مقالة نقدية شاملة وموضوعية.
ثالثًا :إن الخطأ األساسي في املقالة هو عدم التحقق من صحة املعلومات
املذكورة ،إذ إن فوكساس لم يأت الى لبنان وكان من املخطط أن يقضي
في بيروت يومني فقط ثم يذهب بعدها الى طهران بزيارة عمل أيضًا.
وق��د ّ
أج��ل زي��ارات��ه قبل بضعة أي��ام من موعدها ألسباب صحية بحتة.
وهو لم يشارك في اللجنة التحكيمية للمشروع النهائي كما أنه لم يلق
ّ
املحاضرة التي كان معدًا لها في الجامعة اللبنانية االميركية لألسباب
ذاتها؛ وليس كما زعم بأنه «فجأة» ألغى محاضرته»إثر حملة معارضة
محلية ّاستباقية».
ّ
يهم منظمو املسابقة التأكيد أنهم يتعاطون بموضوعية ومهنية مع
هذا املوضوع ويلتزمون القانون اللبناني في ما يخص دعوة أي ضيف
أجنبي ،وحريصون على البعد الوطني ويرفضون استضافة اي شخص
له ادوار مشبوهة ،وأنهم يشجعون النقاش الثقافي ويتمنون التوجه
إلى فوكساس أو غيره بنقاش واقعي ومنطقي ،عوضًا عن إصدار مزاعم
مبنية على مجموعة من املغالطات ،فاقتضى التصويب.
هاني عصفور
(رئيس اللجنة املنظمة للمسابقة)
ّ
«األخبار» :نهنئ املشرفني على مسابقة  BLC Bank Landmarkلكونهم يأخذون
الوطني ،والقانون اللبناني لدى تحديد خياراتهم ،بل ويشجعون
في حسابهم البعد
ّ
على «النقاش الثقافي» .لعلهم الحظوا إذًا أن هذا تحديدًا ما نسعى إليه في «األخبار»،
وما فعلناه في مقالتنا عن فوكساس :إثارة النقاش حوله وحول خياراته ،بمعزل
ّ
فصوبناه في
عن االلتباس ال��ذي حصل في بعض معلومات املقالة ،وال��ذي عدنا
اليوم التالي معتذرين إلى ّ
القراء (مع تعديل املقالة املشار إليها ّفي ّموقعنا على
اإلنترنت)ّ .ربما فات السيد عصفور أننا قمنا بالتصويب ،أو لعله فضل تحويل
الفرعية التي ال ّ
ّ
تغير شيئًا في صلب املوضوع:
االهتمام والنقاش إلى تلك النقطة
ّ
ماسيميليانو فوكساس وضع علمه وفنه في خدمة املشروع الصهيوني ،من خالل
تصميم «دار السالم» في تل أبيب ،وبالتالي يصعب علينا أن نستقبله على الراحات
ّ
الصحي ّ الذي حال دون مجيء املعمار االيطالي
في لبنان .بهذا املعنى ،فإن العائق
إل��ى ب�ي��روت ،ك��ان ـــــ بالنسبة إليه وإل��ى منظمي نشاطاته ف��ي ب�ي��روت ـــــ م��ن قبيل
«املصادفات السعيدة».

♦♦♦

جمهورية البوتوكس

ّ
في وثائقي طويل ُبث منذ شهور على إحدى القنوات الفرنسية َالشهيرة:
واحدة من كل ثالث نساء لبنانيات خضعن لعملية تجميل على األقل ،لبنان
أصبح األول عامليًا في عمليات التجميل .فبعد أكبر صحن ُح ّمص ،يكسر
وط��ن األرز رقمًا قياسيًا ج��دي�دًا .ث� ّ�م ينتقل التقرير ال��ى املصرف اللبناني
ِّ
ال��ذي يقدم قروضًا لعمليات التجميل .فيجيب أحد املوظفني النبهاء :إن
ِّ
«إنسانية» لهؤالء الزبائن ،أي أن هذا املصرفي األنيق ال
البنك يقدم خدمة
ُ َ
ِّ
ْ
أوتكبر
شفتيها بالسيليكون
يغمض له جفن اذا لم تحقن إحدى الزبونات
ّ ّ
تصغر أحد أجزاء جسدها.
أو
ّ
ٌ
نحن شعب فريد من نوعه :نحترم القانون اذا كنا في فرنسا أو كندا ،لكن
ِّ
واملوزمبيق ،لكن
بلدنا .نشجع في الرياضة أملانيا والبرازيل ّ
ال نحترمه في ّ
نساؤنا أن كل اإليطاليني وسيمون ،ويظن رجالنا أن كل
تظن
ليس لبنان.
ّ
الروسيات ساقطات .نظن بأن كل الهنود تفوح رائحتهم ،وكل الحماصنة
أغبياء ،وكل اليهود صهاينة .أوجدنا تسميات ملهن بحسب الجنسيات:
سرلنكية = خادمة ،مصري = ُّعامل محطة وق��ود ،سوري = عامل بناء أو
ّ ً
عتاال ،سوداني = ناطورًا ،ونظن أننا األرفع شأنًا واألذكى عامليًا.
ال نضع حزام األمان وال طاسة الدراجة النارية ألن الحوادث تحصل دائمًا
لـ«اآلخرين» لكن ليس لنا .نمشي بعكس السير ،لكن عندما نرى سيارة
آتية بعكس السير من الجهة املقابلة ننزعج .ننتقد ونشتم سياسيينا،
لكن عندما تأتي االنتخابات نهرول لننتخبهم .ننبذ الطائفية جميعًا ،لكن
عندما تأتي الفرصة إللغاء الطائفية نرفض ونتمترس بالطائفية .جميعًا
ن��ري��د ح��ق ال�ت�ص��وي��ت مل��ن دون ال � �ـ ،21ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ت��أت��ي ال�ف��رص��ة للتغيير
ِّ
سلبًا .لم نكن نريد الجيش السوري ،لكن نحن الذين دعوناهم إلى
نصوت
ً
الدخول أصال.
ن�ظ� ّ�ن أن�ن��ا آل�ه��ة ال ن�خ�ط��ئ .فاللبناني دائ �م��ًا ع�ل��ى ح��ق .ن�ظ� ّ�ن أن�ن��ا ّ
«أمة»،
ّ
الحمص ،أو جمهورية
لكننا لسنا سوى مجموعة قبائل .نحن جمهورية
«البوتوكس».

غسان نعمة

ّ

نصر اهلل :التسوية

ّ
رغم كل ما قيل خالل
األيام املاضية عن تجميد
املسعى السعودي ــ
الرامي إلى حل األزمة
السوري
ّ
اللبنانية ،جدد األمني العام
لحزب الله السيد حسن
نصر الله أمس ثقته بهذا
املسعى ،مؤكدًا أنه وصل إلى
مراحل متقدمة

وض ��ع األم�ي��ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه السيد
حسن نصر الله أمس سقفًا زمنيًا إلقرار
ت �س ��وي ��ة ل �ل �م �ش �ك�ل�ات ال ��داخ� �ل� �ي َ��ة .وهذا
ال �س �ق��ف ال��زم �ن��ي ي�ن�ت�ه��ي ل �ح �ظ��ة صدور
ال� �ق ��رار االت �ه��ام��ي ع��ن امل�ح�ك�م��ة الدولية
الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري .بعد ذلك« ،ربما يكون قد فات
األوان ،ون �ك��ون ج�م�ي�ع��ًا ق��د ف�ق��دن��ا زمام
امل �ب��ادرة» .امل��وق��ف ال�ج��دي��د ل�لأم�ين العام
ل�ح��زب ال�ل��ه ورد ف��ي خ�ط��اب��ه ال ��ذي ألقاه
أم��س مل�ن��اس�ب��ة ت�خ��ري��ج ط�ل�اب «التعبئة
ال �ت��رب��وي��ة» ف��ي ال �ح��زب ،وال� ��ذي أك ��د فيه
جدية املسعى السوري ـــــ السعودي الذي
«قطع شوطًا مهمًا» من أجل التوصل إلى
تسوية لألزمة اللبنانية.
م�ل��ف االت �ص��االت أخ��ذ ال�ح�ي��ز األك �ب��ر من
ّ
خطاب نصر الله أمس .تحدث بإسهاب عن
ال�خ��روق اإلسرائيلية لقطاع االتصاالت
اللبناني ،مشيدًا بما وصفه بـ«اإلنجاز
ال��وط �ن��ي وال ��وق ��ائ ��ي واألم� �ن ��ي والكبير
والتاريخي جدًا بالنسبة إلى لبنان وإلى
ك��ل دول وح �ك��وم��ات وش �ع��وب املنطقة،
ُ
الذي ع ّبر عنه في املؤتمر الصحفي الذي
ُ
عقد قبل أي ��ام» .ووج��ه الشكر إل��ى وزير
االت �ص��االت وال �خ �ب��راء واألم �ن �ي�ين الذين
حققوا هذا اإلنجاز ،لناحية كشف حجم
االختراق اإلسرائيلي لقطاع االتصاالت
اللبناني .وق��ال نصر الله إن نتائج هذا
الكشف أظهرت أن بإمكان االستخبارات
اإلسرائيلية تحقيق اآلتي:
ـ ال �ت �ن �ص��ت واال ّس � �ت � �م ��اع إل � ��ى املكاملات
ال� �ه ��ات� �ف� �ي ��ة واالط � � �ل� � ��اع ع� �ل ��ى الرسائل
القصيرة (أس أم أس) التي يجريها أي
مشترك على الشبكة اللبنانية.
ـ اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ل ��دي ��ه ق� � ��درة ويستطيع
بالفعل الحصول على بيانات املشتركني
واالت �ص��االت (ال��دات��ا) ،ال�ت��ي تتضمن كل
املعلومات الشخصية عن حامل الهاتف
وتفاصيل مكاملاته الهاتفية ،واألخطر
هذا تحديد مكانه جغرافيًا.
من ّ
ـ ت �ع ��ق ��ب وت� �ت � ّ�ب ��ع م �س �ت �خ��دم��ي الهاتف
الخلوي أو العادي وبطريقة لحظوية.
ّ
 استنساخ شريحة أي هاتف (الـ«سيمك��ارد») ،بحيث يمكنهم إج��راء مكاملة أو
ّ
إرسال رسالة من رقم هاتف أي شخص
م��ن دون أن ي�ك��ون األخ�ي��ر على علم بما
ّ
اإلسرائيليني جعل هذا
يجري .وبإمكان
ال��رق��م ي�ب� ً�دو م��وج��ودًا ف��ي أم�ك�ن��ة وأزمنة
أن��ت أص�ل�ا لست م��وج��ودًا فيها ،وبعيد
عنها عشرات الكيلومترات.
واألخ �ط��ر م��ن ذل��ك ك�ل��ه ،ه��و «زرع هاتف
ّ
ورق � � ��م ج ��دي ��د ف� ��ي ه ��ات ��ف أي شخص،
وت � �ح� ��وي� ��ل ه � � ��ذا ال � �ه� ��ات� ��ف إل � � ��ى جهاز
تنصت».
وعن قضية االختراق اإلسرائيلي لهواتف
ع � ��دد م ��ن ك � � ��وادر امل � �ق ��اوم ��ة ،ل �ف��ت نصر
ال�ل��ه إل��ى أن ح��زب ال�ل��ه ف�ت��ح تحقيقًا في
املوضوع ولجأ إلى مديرية استخبارات
ال �ج �ي ��ش ل �ل �ح �ص�ّ�ول ع �ل ��ى مساعدتها
ال�ت�ق�ن�ي��ة .وق ��د ت�م��ك��ن خ �ب��راء االتصاالت
في املقاومة والجيش ووزارة االتصاالت
والهيئة املنظمة من اكتشاف االختراق.
وق��ال نصر ال�ل��ه إن ال�ح��زب ل��م يلجأ إلى
مكان آخر ،غير استخبارات الجيش ،ألن
املكان اآلخر (يقصد فرع املعلومات) كان
مقتنعًا ب��أن ك ��وادر امل�ق��اوم��ة ال�ث�لاث��ة هم
عمالء ،ويرفض املناقشة في ذلك.
ّ
وت� ��وق� ��ف ن �ص��ر ال� �ل ��ه ع �ن��د ردود الفعل

أكد نصر الله أن املقاومة لم تكن يومًا أقوى مما هي عليه اليوم (هيثم املوسوي)

بعد صدور
القرار االتهامي قد
يخرج زمام المبادرة من
أيدينا والسعودية ترى
المصلحة في التوصل
إلى حل قبل صدور القرار
قطاع االتصاالت
للتحكم
يخضع
ّ
اإلسرائيلي وينبغي وضع
خطة لمواجهة االختراق
الكبير
المحكمة الخاصة
باغتيال الحريري هي
األوهن بين المحاكم
الدولية وتعديل قواعد
اإلثبات يهدف إلى إصدار
حكم سياسي

على ما كشفه وزي��ر االت�ص��االت ورئيس
ال�ه�ي�ئ��ة امل�ن�ظ�م��ة وم�ه�ن��دس��ون م�ن�ه��ا عن
إلى
ّح�ج��م االخ �ت��راق اإلس��رائ �ي �ل��ي ،الف�ت��ًا ّ
أن ال�ب�ع��ض «ب�ل�ع��وا أل�س�ن�ت�ه��م» ،رغ��م أن
اإلنجاز الذي تحقق هو «إنجاز للدولة».
واس � �ت � �غ ��رب األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل� �ح ��زب الله
أن ي��دي��ن االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي لالتصاالت
إس��رائ�ي��ل على ه��ذه ال �خ��روق ،ف��ي الوقت
ال��ذي سكتت فيه قوى سياسية لبنانية
ع��ن إدان��ة إس��رائ�ي��ل .ودع��ا الفريق اآلخر
إل��ى م�ن��اق�ش��ة امل�ع�ط�ي��ات وال��وق��ائ��ع التي
ق��دم �ت �ه��ا وزارة االت� � �ص � ��االت والهيئة
املنظمة نقاشًا علميًا.
وت� �س ��اءل ع ��ن ال �خ �ط��وات ال�ل�اح �ق��ة لهذا
هذه
الكشف ،مطالبًا بوضع «خطة ملنع ً
االس�ت�ب��اح��ة ،ومل�ن��ع ه��ذا ال �ع��دوان حماية
لقطاع االتصاالت».
وبعدما لفت نصر الله إل��ى أن األجهزة
األمنية أوق�ف��ت ع��ددًا م��ن األش�خ��اص في
لبنان بشبهة التعامل معً االستخبارات
بيانات
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،م �س �ت �ن ��دة إل � ��ى �نّ
االت� � � �ص � � ��االت ال� �ه ��ات� �ف� �ي ��ة ،ث � ��م ت � �ب�ّي� أن
ال �ش �ب �ه��ات ل ��م ت �ك��ن ف ��ي م �ح �ل �ه��ا ،انتقل
األم�ي��ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه إل ��ىً الحديث
ع��ن املحكمة ال��دول �ي��ة ،وخ��اص��ة لناحية
التعديالت األخ�ي��رة التي طاولت قواعد
اإلج��راءات واإلثبات فيهاَ .واستغرب أن
تكون املحكمة مالكة لسلطتي التشريع
واملقاضاة في آن واحد ،طارحًا عددًا من
األسئلة أبرزها:
هل هناك سوابق ملحاكمات غيابية في
املحاكم الدولية؟ ً
هل ّ
ثمة سوابق مثال في املحاكم الدولية
لها عالقة بالتكتم على الشاهد؟
هل َّيصح أن تحكم على الناس والشاهد
متكتم عليه ،يعني ال يستطيع املتهم أن
يناقش الشاهد ويسأله.
ه ��ل ه �ن��اك س ��واب ��ق ف ��ي ق �ب��ول شهادات
خ�ط�ي��ة م��ن ال�ش��اه��د دون ح �ض��وره أمام

