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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
قرض «اإلنماء التربوي»
ردًا ع �ل��ى م ��ا ورد ف ��ي األخ �ب ��ار
( )2011/12/16ف��ي زاوي��ة «علم
وخبر» ،أوضح املكتب اإلعالمي
ف ��ي وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ال�ع��ال��ي م��ا ي��أت��ي« :إن ال��دك�ت��ورة
ن ��دى م�ن�ي�م�ن��ة ق ��د ب � ��دأت ال�ع�م��ل
في إطار مشروع التعليم العام،
الذي عرف باسم مشروع اإلنماء
التربوي ،بموجب عقد مع وزارة
التربية والتعليم العالي والبنك
ال��دول��ي لإلنشاء والتعمير منذ
 2001/1/1بصفة اختصاصية
ت��رب��وي��ة ،وع� ّ�ي �ن��ت م ��دي ��رة ل�ه��ذا
امل �ش��روع ب�ت��اري��خ ،2006/6/15
ون � ��ود ال �ت��أك �ي��د أن ال �ح �س��اب��ات
ال �خ��اص��ة ب��ال �ق ��رض امل� �ق ��دم من
البنك املذكور ،تم تحريكها منذ
أن ب � ��دأ ه � ��ذا امل � �ش� ��روع ف ��ي ع��ام
 2001حتى ت��اري��خ انتهائه في
ع��ام  ،2010وف��ق أح�ك��ام القانون
ال��ذي أج��از إب��رام االتفاقية التي
أع �ط��ي ه ��ذا ال �ق��رض بموجبها،
وال� ��ذي ح�م��ل ال��رق��م  245عندما
نشر ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية في
 .2000 /8/14تجدر اإلشارة إلى
أن الدكتورة منيمنة تخلت عن
أي مسؤولية مالية أو توريدات
في خالل الفترة التي تولى فيها
زوج�ه��ا الدكتور حسن منيمنة
وزارة التربية والتعليم العالي».

♦♦♦

ّ
نقابية التظاهرة

ّ
ج��اء ن��ا م��ن ّ
منسق هيئة املعلمني
ف��ي ال �ق �ط��اع ال��رس �م��ي ف��ي ال�ت�ي��ار
ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ،خ�ل�ي��ل السيقلي،
ّ
ّ
ومنسق هيئة املعلمني في القطاع
ّ
ّ
الخاص رودولف عبود التوضيح
اآلتي« :ورد في صحيفتكم ّ
الغراء
العدد  1587بتاريخ ،2011/12/16
ضمن تغطيتكم لخبر التظاهرة
ال�ت��ي دع��ت إليها هيئة التنسيق
النقابيةّ ،أن وجود ّ
ّ
ّ
الوطني
التيار
ال� �ح � ّ�ر ك� ��ان ش �ب��ه م� �ع ��دوم بسبب
ّ
غ� �ي ��اب األع � �ل ��ام ال �ب ��رت �ق ��ال �ي ��ة .إن
ّ
ه�ي�ئ�ت��ي امل �ع��ل �م�ين ف ��ي ال�ق�ط��اع�ين
ال ��رس� �م � ّ�ي وال � �خ � � ّ
�اص ف ��ي ال �ت �ي��ار
ال��وط �ن� ّ�ي ال �ح� ّ�ر ،إذ ت��أس�ف��ان لهذا
االس �ت �ن �ت��اج غ �ي��ر امل �ن �ط �ق� ّ�ي وغ�ي��ر
ال�ص�ح�ي��ح ،ي�ه� ّ�م�ه�م��ا أن توضحا
ّ
ّ
أن م� �ع ��ل� �م ��ي ال � �ت � � ّ�ي � ��ار ال ��وط� �ن � ّ�ي
ّ
ال � �ح� ��ر ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال��رس �م��ي
وال � �خ� � ّ
�اص ش� ��ارك� ��وا ب �ك �ث��اف��ة في
ّ
هذه التظاهرة ...أما غياب األعالم
البرتقالية ّ
فمرده الى التزام ّ
ّ
التيار
ّ
بنقابية التظاهرة وع��دم صبغها
ّ
ّ
بأي صبغة سياسية».

♦♦♦

مستشفى زحلة
ج ��اء ن ��ا م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن ع �ل��ي ن��ون
وك�لادي��س عيسى ،ال�ل��ذي��ن وردت
ش �ه��ادت �ه �م��ا أم� � ��س ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق
«م�س�ت�ش�ف��ى زح �ل��ة :ال�ت�ص�ن�ي��ف ال
ّ
ي �ح��ل أزم�ت�ي��ه امل��ال�ي��ة واإلداري� � ��ة»،
أن �ه �م��ا ح�ي�ن ت �ح��دث��ا م ��ع ال��زم �ي��ل
أسامة القادري لم يكونا يعرفان
أن� � ��ه ص � �ح ��اف ��ي ،ب � ��ل اع � �ت � �ق ��دا أن ��ه
يسألهما عما رآه ف��ي املستشفى
بصفته مواطنًا ع��ادي��ًا ي�س��أل عن
س�ي��ر ال �ع �م��ل .ك�م��ا أك� ��دا أن�ه�م��ا لم
ي �ت �ط� ّ�رق��ا ف ��ي ال �ح��دي��ث م �ع��ه إل��ى
أي أم��ور تتعلق ب��أي ش��أن إداري
داخ�ل��ي ،ب��ل اقتصر الحديث معه
ع�ل��ى أم ��ور ع��ام��ة تتعلق ب�م��ا رآه
الزميل القادري في املستشفى ّ
بأم
العني.
علي نون وكالديس عيسى

ّ

ّ

جنبالط ـ حزب اهلل ـ سوريا :ساعة التـ
عادت عالقة النائب
وليد جنبالط بحزب الله إلى
الصفر ،وبسوريا إلى ما دون
الصفر .ولكن من دون مواجهة
علنية في الوقت الحاضر على
األقل .عادت إليهم ساعة
ّ
الحالية
الغالبية
أن
إال
ي.
التخل
ّ
ّ
ستظل تراوح مكانها في ظل
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
التي ّ
يتمسك بها الزعيم الدرزي
نقوال ناصيف
أل� �ق ��ي ع �ل ��ى ال � ��زي � ��ارة األخ � �ي � ��رة مل �س��اع��د
وزي� � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ل �ش��ؤون
الشرق األدنى ،السفير جيفري فيلتمان،
الكثير من
لبيروت ،ف��ي  7ك��ان��ون األولُ ،
ردود الفعل التي نتجت منها ،وذك��ر أن
أف��رق��اء س�ي��اس�ي�ين ال�ت�ق��وا ال��دب�ل��وم��اس��ي
ال ��زائ ��ر وس �م �ع��وا م�ن��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن اآلراء
التي رفعت من نبرة حماستهم ّ
وحدتها،
وخصوصًا حيال أحداث سوريا.
ف� ��ي ال � �ل � �ق� ��اءات ال� �ت ��ي ع� �ق ��ده ��ا ،وح �ض��ر
ب�ع�ض�ه��ا أع �ض��اء ف��ي ال �ط��اق��م امل��راف��ق له
وآخ � � � ��رون م ��ن ف ��ري ��ق ال � �س � �ف ��ارة ،ب�ي�ن�ه��م
السفيرة م��ورا كونيللي ،رغ��ب فيلتمان
ف ��ي ن �ق��ل ان �ط �ب ��اع ��ات إدارت� � � ��ه ح� �ي ��ال م��ا
ي �ج��ري ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وأورد م�لاح�ظ��ات
تلقفها بعض َمن اجتمع بهم ،سواء في
بيت الوسط أو مع شخصيات في قوى
 14آذار ،إال أن أكثرهم حماسة ب��إزاء ما
ّ
ّ
التقدمي
تحدث عنه ،كان رئيس الحزب
االشتراكي النائب وليد جنبالط.
استنتج ه��ذه الخالصة ح��زب ال�ل��ه ال��ذي
ي�ع�ت��رف ب�ف�ت��ور ي�ع�ت��ري ع�لاق�ت��ه بالزعيم
ال ��درزي ،من دون إيصاد األب��واب نهائيًا
في وجهه .ال يكتم الحزب استعداد أمينه
ّ
السيد حسن نصر الله الستقبال
ال�ع��ام
جنبالط إذا رغب في االجتماع به ،انطالقًا
من حسابات سياسية ال تدخل في تقويم
حزب الله موقف جنبالط التحالف معه.
بات الحزب يعتقد تمامًا أنه أصبح خارج
االئ �ت�ل�اف ال�س�ي��اس��ي ،ال خ ��ارج الغالبية
النيابية الحالية ،وي�ق��ول إن االت�ص��االت
املباشرة وغير املباشرة بجنبالط صارت
نادرة للغاية منذ آخر لقاء جمعه بنصر
الله ف��ي  13تشرين األول ،عشية مقابلة
املنار ،هاجم فيها
تلفزيونية مع محطة ّ
جنبالط نظام الرئيس بشار األسد.
ي�ت��زام��ن ت� ّ
�وج��س ح��زب ال�ل��ه م��ع األص��داء
ّ
ال� �ت ��ي خ��ل �ف �ت �ه��ا أح� ��ادي� ��ث ف �ي �ل �ت �م��ان ف��ي
ب�ي��روت ،وت��رك��زت على معطيات أورده��ا

في أكثر من اجتماع خالل الساعات الـ 48
التي أمضاها:
أول � �ه � ��ا ،ت ��أك �ي ��د واش� �ن� �ط ��ن أن ال��رئ �ي��س
السوري يوشك على السقوط ،وأن نهاية
ّ
املرجحة لهذا
نظامه حتمية ،لكن املهلة
السقوط غير واضحة بعد .قد تستغرق
ش �ه��ورًا ،وال ت�ق��دي��ر م �ح� ّ�ددًا ل�ل��وق��ت ،وال
كذلك لكيفية انهيار النظام.
ثانيها ،تعتقد بأن العقوبات األميركية
واألوروب � � �ي � ��ة وال �ع ��رب �ي ��ة أخ � ��ذت ت�ع�ط��ي
ث� �م ��اره ��ا ّع �ل��ى ال� �ن� �ظ ��ام ال � �س� ��وري ال ��ذي
ب� ��دأ ي �ت �ح��ض��ر الس �ت �ج��اب��ة ال ��وس ��اط ��ات،
ّ
وأخصها الجامعة العربية ،بعد تشديد
ال �ض �غ��وط ع �ل �ي��ه .ل �ك��ن اإلدارة ت��أم��ل في
فاعلية أسرع لالئحة العقوبات هذه في
سبيل تقصير عمر األزمة.
ثالثها ،أع��رب فيلتمان عن رغبة إدارت��ه
في أن تكون قريبة من أصدقائها وإلى
ج ��ان� �ب� �ه ��م ،ت �ص �غ��ي إل� �ي� �ه ��م وت �س �ت �ط �ل��ع
وج� �ه ��ات ن �ظ��ره��م ح �ي ��ال م ��ا ي �ج ��ري ف��ي
ل�ب�ن��ان وس��وري��ا وامل�ن�ط�ق��ة .وه��و السبب
ال ��ذي ج�ع��ل زي ��ارت ��ه ل �ب �ي��روت ض��روري��ة،

س � � ��واء ل�ل��اط�ل��اع م� ��ن امل � �س� ��ؤول�ي��ن ع�ل��ى
م ��ا ي� �ج ��ري ه� �ن ��ا ،أو م �ك��اش �ف��ة ال �ح �ل �ف��اء
هواجسهم ومخاوفهم.
رابعها ،أبرز اعتقاد واشنطن بأن الوضع
ّ
يتطور إلى األسوأ
في املنطقة خطير ،وقد
كلما أوشك نظام األسد على السقوط .لم
يستبعد توترًا أمنيًا في املنطقة ،مراهنًا
على ّ
تحول روسيا والصني عن تصلبهما
في الدفاع عن النظام السوري ،والوقوف
إل��ى ج��ان��ب مجلس األم ��ن .ق��ال أي�ض��ًا إنه
ّ
التذمر تمامًا
يعتقد بأنهما يقتربان من
من نظام األسد.
خ��ام �س �ه��ا ،ت��أك �ي��ده أن إدارت � � ��ه ف��وج�ئ��ت
بالثورات العربية التي لم تكن تتوقعها.
وكشف أن بالده لم تخطط لها ،وقد هالها
ال �ح �ج��م ال � ��ذي ان��دف �ع��ت ب ��ه ال �ت �ظ��اه��رات
في ال��دول العربية التي شهدتها .إال أن
واشنطن وجدت من الضروري التعاطي
معها بواقعية وتحديد مصلحتها بإزاء
ما يحصل.
س ��ادس� �ه ��ا ،ت ��وق �ع ��ت اإلدارة ح� �ي ��ال م��ا
ش � ��اه � ��دت وص� � � ��ول ال� � �ق � ��وى اإلس�ل�ام� �ي ��ة

امل �ت �ش� ّ�ددة وت� ّ�ي��ارات �ه��ا إل ��ى ال�س�ل�ط��ة في
بالدها ،ولم َتر عند مناقشة هذا التطور
غير املسبوق سببًا للوقوف ف��ي وجهه
متى انبثق من الديموقراطية ومن إرادة
املتظاهرين.
س��اب�ع�ه��ا ،ال ت�ج��د واش�ن�ط��ن ف��ي وص��ول
ال �ت� ّ�ي��ارات اإلس�لام �ي��ة إل ��ى ح�ك��م ب�لاده��ا
خ� �ط� �رًا ،وه� ��ي س ��ارع ��ت إل� ��ى ف �ت��ح ح ��وار
م ��ع اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م�ين وأج� � ��رت م�ع�ه��م
أكثر من جولة بغية تغليب ه��ؤالء على
ال �ت � ّ�ي ��ارات ال�س�ل�ف�ي��ة .اع �ت �ق��دت واش�ن�ط��ن
كذلك بأن اإلخوان املسلمني ورقة يصيب
ّ
أقل ّ
تطرفًا
الرهان عليها ،نظرًا إلى أنهم
ويتأثرون بالنموذج التركي.
ع �ن��د ت �ق��اط��ع ه � ��ذه امل � ��واق � ��ف ،ق � ��رأ ح��زب
ال �ل��ه ت �ص��اع��د ن �ب��رة ج �ن �ب�لاط ّ
ورج � ��ح أن
تكون قد تأثرت ببعض ما قاله صديقه
ال��دب �ل��وم��اس��ي األم� �ي ��رك ��ي ،وخ �ص��وص��ًا
ح�ي��ال م��ا ي�ج��ري ف��ي س��وري��ا .وال��واض��ح
أن جنبالط أعاد في اليومني املنصرمني
ت ��أك � �ي ��د اف� � �ت � ��راق � ��ه ع � ��ن ح � � ��زب ال � �ل � ��ه ف��ي
املوضوعني األكثر سخونة لدى الحزب،

النائب وليد جنبالط (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

ّ

الخفية
القطيعة
ّ
ثائر غندور
ه��ي ع�لاق��ة ال �ح� ّ�د األدن� ��ى .ه�ك��ذا ي� ّ
�وص��ف
أح��د امل �س��ؤول�ين ف��ي ال �ح��زب االش�ت��راك��ي
العالقة مع ح��زب الله .عالقة ُيريد منها
ّ
االشتراكيون الحفاظ على السلم األهلي،
وعدم ّ
جر الوضع الداخلي إلى مزيد من
التوتر .بعض حلفاء حزب الله يقولون
كالمًا آخ��ر :عالقة الحزب بالنائب وليد
ُ
ج �ن �ب�ل�اط ت � �ق� ��ارب ال �ق �ط �ي �ع��ة .ي�ض�ي�ف��ون
أن ال �ح ��زب ال ُي ��ري ��د أن ُي �ع �ل��ن ال�ق�ط�ي�ع��ة
ّ
سياسية
بنفسه« ،ألنه (جنبالط) حاجة
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة وف� ��ي األك � �ث� � ّ
�ري� ��ة»ُ .ي�ش�ي��ر
االش �ت��راك� ّ�ي��ون إل��ى وف��د ح��زب ال�ل��ه ال��ذي
شارك في تكريم املقدم شريف فياض في
ّ
يتحدثون
بيت الدين السبت املاضي ،ثم
ع��ن ل �ق��اء أول م��ن أم ��س ف��ي ال�ش��وي�ف��ات،
ُ
وي � � �ك� � ��ررون ك� �ل��ام ج� �ن� �ب�ل�اط ع� ��ن ت��أك �ي��د
ال�ت�ح��ال��ف ال�س�ي��اس��ي م��ع أف��رق��اء حكومة

الرئيس نجيب ميقاتي.
ف � ��ي امل � �ق � �ل ��ب اآلخ � � � � ��ر ،ي � �ت � �ح� � ّ�دث ح �ل �ف��اء
ال �ض��اح �ي��ة ع ��ن ت��وت��ر وج� �ف ��اء ك �ب �ي��ر في
ال�ع�لاق��ة .ينقلون ع��ن ال�ح��زب أن العالقة
ّ
السياسية
مع جنبالط تحكمها الحاجة
ال التحالف .لديهم الكثير من املآخذ على
أداء زعيم املختارة .وبني السلبية املفرطة
ال�ت��ي تحكم ن�ظ��رة بعض حلفاء الحزب
إلى جنبالط ،واملعلومات املتقاطعة من
ّ
ّ
سياسية متحالفة مع حزب
عدة أطراف
ُ
الله ،يمكن الخروج بخالصة أن العالقة
ّ
تمر بأسوأ مراحلها منذ إعادة التواصل
ّ
السياسي بعد أح ��داث ال�س��اب��ع م��ن أي��ار
 .2008لكن ه��ذا الجفاء ل��ن يدفع الحزب
ّ
سلبية تجاه جنبالط .
إلى أي خطوة
ي�ل�ف��ت ه� ��ؤالء ال �ح �ل �ف��اء نّ إل ��ى أن ج�ن�ب�لاط
ه��و م��ن ل��م ُي ��رد أن ُي �م�ّت� ع�لاق�ت��ه بفريق
الثامن من آذار منذ البداية .يلفتون إلى
أن ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي االش �ت��راك��ي ح��اف��ظ

ع �ل��ى عل��اق��ات��ه ف ��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ق ��رى مع
ّ
ّ
اللبنانية ،وفي
تيار املستقبل والقوات
ُ
امل �ق��اب��ل ل��م ي �ق��دم ع�ل��ى ت�ح�س�ين عالقته
ً
�لا .ي� ّ
�رد أحد
ب��ال�ت� ّ�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح� ّ�ر م�ث
املسؤولني االشتراكيني على هذ الكالم
ّ
الحر
ب��اإلش��ارة إل��ى أن ال�ت� ّ�ي��ار الوطني
ه� ��و ال ��وح� �ي ��د م� ��ن ب�ي��ن ج �م �ي��ع ال� �ق ��وى
ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ال� �ت ��ي ُدع� �ي ��ت إل � ��ى ت �ك��ري��م
امل �ق��دم ش��ري��ف ف� ّ�ي��اض ال ��ذي ل��م ي�ش��ارك
ب��أي ممثل ،ب��أي مستوى ك��انُ .يضيف
امل� �س ��ؤول ال �ج �ن �ب�لاط��ي أن ح��زب��ه طلب
م��وع�دًا م��ع العونيني ف��ي إط��ار جوالته
ّ
السياسية من دون
مختلف القوى
على ّ
أن يتلقى أي جواب حتى اليوم.
ينتقل حلفاء ح��زب ال�ل��ه إل��ى امل��وض��وع
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي ،وي� � �س � ��أل � ��ون ع � ��ن م ��وق ��ع
ج� �ن� �ب�ل�اط ف � ��ي االس� �ت� �ح� �ق ��اق ال �ن �ي��ا ّب��ي
املقبل ( .)2013ال يملكون جوابًا ،لكنهم
ي�م�ل�ك��ون ت �ق��دي �رًا ،وه��و أن ج�ن�ب�لاط لن

يكون حليفهم .يرفض حلفاء الضاحية
أي ح��دي��ث ع��ن أن زع �ي��م االش �ت��راك��ي لم
يستطع ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ج�م�ه��وره ال��ذي
ّ
ّ ً
مياال إلى فريق  14آذار ،بل يؤكدون
بقي
أنه منذ البداية لم يكن في وارد القطيعة
مع هذا الفريق.
يصل الحلفاء إلى النقطة األهمُ .ي ّ
رددون
أن جنبالط يؤدي دورًا مناهضًا للنظام
ال� �س ��وري .ط �ي��ب ،ل �ك��ن ج �ن � ّب�لاط ُي�ج��اه��ر
بموقفه ،ويعلن أن هذا حقه في التمايز
ال�س�ي��اس��ي .ل�ك��ن ه ��ذا األم ��ر ال ي�ق��ف عند
ً
ه ��ذا ال �ح � ّ�د؛ ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ي �ض��ع رج�ل�ا
ً
هنا ورج�ل�ا ه�ن��اك .يضيف حلفاء حزب
ّ
املحببة،
الله أن أبا تيمور ُيمارس لعبته
وهي الرهان على الوقت لتبيان من هو
ال �ف��ري��ق امل�ن�ت�ص��ر ل�لان�ض�م��ام إل �ي��ه .لكن
هؤالء يعتقدون أن هذه اللعبة باتت غير
مجدية.
يستفيض ه ��ؤالء ف��ي ال�ح��دي��ث ع��ن ع��دم

