
بدي أطلع«. وقفت تنتظر سيارة أخرى. 
ل��م ي��ط��ل ان��ت��ظ��اره��ا ط���وي���ًا، ف��ال��س��ي��ارات 
ه��ن��اك »ع��ل��ى ق��ف��ا م��ن ي��ش��ي��ل«. وق��ب��ل أن 
ت��س��أل ال��س��ائ��ق ال��ج��دي��د، أن��ع��م��ت النظر 
ب��س��ي��ارت��ه. ومل����ا اط��م��أن��ت إل����ى »ن��ظ��اف��ة« 

السيارة، صعدت.
ل���م ي��ك��ن ه���ذا امل��ش��ه��د ج���دي���دًا ف���ي امل��دي��ن��ة 
البقاعية، فهو يتكرر يوميًا هناك: ركاب 
ح�����ذرون ب���ات���وا ي��رف��ض��ون رك����وب س��ي��ارة 
أج�������رة ألن����ه����ا ت����ح����وي زي����ن����ة وش�����ع�����ارات 
سياسية ودي��ن��ي��ة، ف��ض��ًا ع��ن سائقن ال 
ي��ت��وان��ون ع��ن ت��ب��ي��ان ان��ت��م��ائ��ه��م املذهبي 
والسياسي على نحو ظاهر وعلني. لكن 
ليس في زحلة فقط، ففي معظم املناطق 
ح��ذرون وسائقون  رك��اب  ثمة  اللبنانية، 
مهووسون بانتمائهم. تمامًا كما يحصل 
ف���ي س���اح���ة ش����ت����ورة، ال���ت���ي ت��ع��د امل��وق��ف 

األكبر في البقاع لسيارات األجرة. 
ف���ي ال���س���اح���ة ت���ل���ك، ع��ب��ث��ًا ي���ح���اول س��ائ��ق 
ال��ف��ان إق��ن��اع أح��د ال��رك��اب بالصعود إلى 
س��ي��ارت��ه. ل��م ي��ك��ن ل��أم��ر ع��اق��ة بالسرعة 
ال��ت��ي هي  ال��ع��ال��ي��ة  وال ح��ت��ى باملوسيقى 
»السما الزرقا«  ميزة الفانات هناك، لكن ب�
املمدودة على »طول الفان«. يقول الرجل، 
ال��ذي رف��ض الكشف عن اسمه: »أن��ا مش 
ض��د، ب��س ي��ا عمي م��زّوده��ا كتير، حتى 
ع��ل��ى ال����زج����اج األم����ام����ي أل���ص���ق ع���ب���ارات 
وصورًا للزعيم فان وعّان، وإضافة إلى 
هذا كله ال يتوقف املسّجل عن األناشيد 

الدينية«.
ح�����ال ه�����ذا ال����رج����ل ال ت��خ��ت��ل��ف ع����ن ح���ال 
سمير )اس��م مستعار( ال��ذي »ح���ّرم« منذ 
أرب����ع س���ن���وات ال��ص��ع��ود ف���ي أي���ة وسيلة 
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اللبنانيون »يتكّسون« وفقًا النتمائهم السياسي
تحقيق

ن��ق��ل ع��م��وم��ي��ة ت��ح��م��ل ش���ع���ارات وص����ورًا 
دي��ن��ّي��ة ت��رم��ز إل����ى أي م��ذه��ب أو ط��ائ��ف��ة. 
اتخذ سمير القرار بعدما »فشلت جميع 
امل��ح��اوالت ف��ي إق��ن��اع ع��دد م��ن السائقن 
ال���ع���م���وم���ي���ن، ب����ض����رورة م����راع����اة ش��ع��ور 
الركاب، الذين يمتعض بعضهم من تلك 
املرتفعة  األص���وات  من  الشعارات وحتى 
لأناشيد الدينّية في أوقات ال تتماشى 

مع الصفاء الذهني«. 
ام��ت��ن��اع ب��ع��ض ال��رك��اب ع��ن ال��ص��ع��ود في 
وس����ائ����ل ال���ن���ق���ل ال���ع���م���وم���ّي���ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل 
ع��ل��ى خ���ط زح���ل���ة ������������� ق����رى ال���ش���رق���ي، دف��ع 
بشربل الحكيم، سائق أحد الفانات، إلى 

ن��زع ال��رم��ز ال��دي��ن��ي ال���ذي ك��ان يتدلى من 
الزجاج  أعلى  ف��ي  املثّبتة  العاكسة  امل���رآة 
األم���ام���ي. ول���م ي��ك��ت��ف ال��ح��ك��ي��م ب���ذل���ك، بل 
بضرورة  السائقن  زمائه  جميع  نصح 
»االل���ت���زام ب��ال��ش��روط ال��ت��ي ت��ن��ص عليها 
ق��وان��ن ه��ذه امل��ه��ن��ة، وم��ن بينها ن��زع كل 

كثيرون لن يتخلوا 
عن رموزهم، ولو لم 

يستفتحوا بألف

»لعيونك والسما زرقا«. 
»شمسنا الصفرا بتضّوي 

سماكن الزرقا«. لم يعد هذا 
النوع من العبارات خاّصًا 

بالتظاهرات واإلعالنات؛ فقد 
غزت السيارات العمومية 
أيضًا. وقد دفع هذا األمر 
ببعض الركاب إلى اختيار 

السيارة التي تناسب 
انتماءهم

ش����يء إال ال���ل���وح���ة امل���ع���دن���ّي���ة امل��ص��ن��وع��ة 
م��ن ال��ن��ح��اس األص���ف���ر، ال��ت��ي تحمل اس��م 
ال��س��ائ��ق وش��ه��رت��ه وع���ن���وان س��ك��ن��ه ورق��م 
ه��ات��ف��ه إن وج����د، إض��اف��ة إل���ى رق���م لوحة 
السيارة، كي يتمّكن الراكب، لبنانيًا كان 
األمنّية  السلطات  تبليغ  م��ن  أجنبيًا،  أو 
بأي مخالفات أو مضايقات قد يتعرض 
الحكيم  لها«. على ما يبدو، إن نصيحة 
»مش بجمل«، فالكثيرون غير مستعدين 
للتخلي عن رموزهم، وإن »لم يستفتحوا 

بَوال ألف«، يتابع الحكيم.
السيارات  سائقي  نقيب  رأى  جهته،  م��ن 
، أن 

ّ
ال���ف���رن ال��ب��ق��اع ري��م��ون  العمومية ف��ي 

»م���ا ي��ق��وم ب��ه ال��ب��ع��ض ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، 
ه���و م��خ��ال��ف ل��ل��ش��روط ال��ق��ان��ون��ّي��ة ال��ت��ي 
تنظم عمل هذه القطاع، وأن ذلك سيكون 
م���وض���وع م��ت��اب��ع��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى ات��ح��اد 

نقابة السائقن العمومن في لبنان«.
ع���ل���ى م����ا ي����ب����دو، ال أح�����د ي���أب���ه ل��ل��ش��روط 
القانونية، والدليل السيارات التي يغطي 
أصحابها زجاجها وأبوابها بالشعارات. 
ومنها على سبيل املثال ال الحصر شارات 
الصلبان واأليقونات، وصور املسيح مع 
القرآنّية  اآلي��ات  أو  عبارات سام املسيح 
وال���س���ب���ح���ات ال���ت���ي ت��ح��م��ل ف����ي أس��ف��ل��ه��ا 
ع��ام��ة ال��ص��ل��ي��ب أو ك��ل��م��ة ال��ل��ه أو سيف 
»اإلمام علي«. هذا على الصعيد الديني، 
أم���ا ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��س��ي��اس��ي، ف��ا تكاد 
تمّر سيارة أج��رة من دون أن يكون على 
زجاجها عبارة ألحد الزعماء أو عبارات 
للداللة على التيار السياسي الذي ينتمي 
إليه، كعبارات »السما الزرقا« و»شمسنا 

الصفرا«.  

مجتمع

بسام القنطار

اخ���ت���ارت ش��ب��ك��ة امل��ن��ّظ��م��ات ال��ع��رب��ي��ة غير 
الحكومية للتنمية أن تنّظم جلسة نقاش 
م����ع ج���ام���ع���ة ل���ن���دن ل���اق���ت���ص���اد وال���ع���ل���وم 
السياسية، حول »املجتمع املدني، قضايا 
األم�������ن، وامل����س����اع����دات ف����ي ظ����ل ت���داع���ي���ات 
أي���ل���ول 2001، وآث����ار  ال����ح����ادي ع��ش��ر م���ن 
ه�����ذه ال����ت����داع����ي����ات ع���ل���ى امل���ن���ّظ���م���ات غ��ي��ر 

الحكومية«.
ال��ج��ل��س��ة ال���ت���ي ع���ق���دت ن���ه���اي���ة األس���ب���وع 
امل���اض���ي ف���ي ب����ي����روت، وال���ت���ي ح��ض��رت��ه��ا 
ال��س��ف��ي��رة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ف��ران��س��ي��س غ��اي 
م��ن أول��ه��ا ح��ت��ى ن��ه��اي��ت��ه��ا، جمعت ثاثة 
م����ت����ح����دث����ن رئ����ي����س����ي����ن: ج��������ود ه��������وول، 
اخ����ت����ص����اص����ي ف������ي ال����ت����ن����م����ي����ة ال����دول����ي����ة 
م����ن ج���ام���ع���ة ل���ن���دن ل���اق���ت���ص���اد وال���ع���ل���وم 
ال��س��ي��اس��ي��ة، وج��ي��ري��م��ي ل��ي��ن��د م���ن م��رك��ز 
ال��ع��ل��وم ال��ت��ن��م��وي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة سسكس، 
ون��س��ري��ن م��ن��ص��ور، ب��اح��ث��ة ف��ي جامعتي 
أك���س���ف���ورد ول����ن����دن ل���اق���ت���ص���اد وال���ع���ل���وم 

السياسية.
الدولية  األم��ن  منظومة  الجلسة  ناقشت 
ال���ت���ي ت��ب��ّن��ت��ه��ا ال���ح���ك���وم���ات ف���ي ف���ت���رة ما 
بعد ال��ح��ادي عشر م��ن أي��ل��ول، وأث���ر هذه 
املنظومة على سياسات التنمية ونشاط 

نقاش لبناني حول بحث بريطاني: األمن يتحكّم باملساعدات
تقرير

املنظمات غيرالحكومية، وذلك من خال 
دراسة أعّدها الباحثون حول أفغانستان 
ال��والي��ات  ال��ى  باإلضافة  وكينيا،  والهند 

املتحدة والدنمارك وبريطانيا. 
وأش��ارت الدراسة إلى أن أح��داث 11 أيول 
أدت إل�����ى ت��غ��ي��ر درام���ات���ي���ك���ي ف����ي »ب��ي��ئ��ة 
م��ك��اف��ح��ة اإلره�������اب«، وك���ان���ت االس��ت��ج��اب��ة 
م��ن بينها  ع���دة،  األم��ي��رك��ي��ة على جبهات 
الجوانب  امل��ت��ع��ّدد  الدبلوماسي  ال��ن��ش��اط 
ملكافحة تمويل اإلرهاب، واتخاذ إجراءات 
ضد عديد من املنظمات واألفراد، وتجميد 
وزارة الخزانة أصول عديد ممن صنفتهم 

»شبكات تمويل ودعم«. 
ل���ع���ل ال����خ����اص����ة األب���������رز ال����ت����ي ت��وص��ل��ت 
إليها الدراسة، هي أن األمن لطاملا تحّكم 
األميركية،  الحكومية  املساعدات  بمسار 
ل��ت��ث��ب��ت  ج�������اءت  أي����ل����ول   11 أح��������داث  وأن 
ز ح��ض��وره��ا. ولفتت 

ّ
ه���ذه ال��ق��اع��دة وت��ع��ز

ب�����اراك  ال���رئ���ي���س  إدارة  أن  ال�����ى  ال�����دراس�����ة 
أوب��ام��ا، رغ��م إع���ان نّيتها إغ���اق معتقل 
غ���وان���ت���ان���ام���و وس���ج���ون س���ري���ة م��رت��ب��ط��ة 
بجهاز االس��ت��خ��ب��ارات ال��ف��درال��ي��ة، ال ت��زال 
ت�����رى أن ال����ح����رب ع���ل���ى اإلره��������اب أول���وي���ة 
ق���ص���وى، رغ���م ت��ع��دي��ل��ه��ا، ج��زئ��ي��ًا، طريقة 

مقاربتها وبرامجها.  
ب�������دوره، ل��ف��ت زي�����اد ع��ب��د ال��ص��م��د إل����ى أن 
ج��م��ي��ع امل��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي 
ت���ت���ل���ق���ى دع����م����ًا م�����ن ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 
���دات أن��ه��ا ال 

ّ
األم��ي��رك��ي��ة ت���وّق���ع ع��ل��ى ت���ع���ه

م��ع منظمات تصنفها  ت��ت��ع��اون  أو  ت��دع��م 
وأض�����اف  إره����اب����ي����ة.  األم���ي���رك���ي���ة  اإلدارة 
بعد على  نتوافق  ل��م  »ن��ح��ن  الصمد  عبد 
ت��ص��ن��ي��ف واض�����ح ل����إره����اب، وه�����ذا األم���ر 

يخلق إشكالية كبيرة«. 
اللجنة الخاصة ملكافحة  ومن املعلوم أن 
العامة  الجمعية  أنشأتها  التي  اإلره���اب 
لأمم املتحدة في أواخر عام 1996، دخلت 
في طريق مسدود في مساعيها للتوصل 
إل��ى ات��ف��اق ب��ش��أن م��س��ودة اتفاقية دولية 
ش��ام��ل��ة مل��ك��اف��ح��ة اإلره��������اب. ك��م��ا أخ��ف��ق��ت 
ال��ل��ج��ن��ة، ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال، ف��ي محاولة 

»املواطنية« و»الديموقراطية« 
و»املحاسبة« هي الكلمات 

املفاتيح للحصول على أموال 
املانحني الدوليني. ثالثة 
باحثني من جامعة لندن 

لالقتصاد والعلوم السياسية 
يؤكدون من بيروت أن هذه 

األموال لم تكن يومًا معزولة 
عن األمن 

وض�����ع ت��م��ي��ي��ز ب����ن »امل���ق���ات���ل���ن م����ن أج���ل 
الحرية« و»اإلرهاب الذي ترعاه الدولة«.

الباحث أديب نعمة، الذي توّلى التعقيب 
ع��ل��ى امل���داخ���ات ال��ت��ي ق��ّدم��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون، 
رأى أن غياب العالم العربي عن الدراسة 
مرتبطًا  ع��ددّي��ًا  وليس  نوعّيًا  غيابًا  ك��ان 
ب��ع��امل��ي��ة ال����دراس����ة وش��م��ول��ي��ت��ه��ا، وح��ّم��ل 
العربية  الحكومية  غير  املنظمات  نعمة 
أس���ب���اب ه����ذا ال���غ���ي���اب، الف���ت���ًا إل����ى أن ه��ذا 
امل��وض��وع ال��ح��س��اس يجب أن ي��ق��ارب في 
التاريخي لتطور عمل املنظمات  السياق 
السياق  ف��ي  فقط  ول��ي��س  الحكومية  غير 

املرتبط بالتمويل. 
 الحيز األبرز من النقاش كان حول 

ّ
ولعل

م���داخ���ل���ة ال��ب��اح��ث��ة م��ن��ص��ور ال���ت���ي أج���رت 
م���ق���ارن���ة ف����ي أح�����د ف���ص���ول ال�����دراس�����ة ب��ن 
ت��ع��اط��ي ال��ج��ه��ات امل��ان��ح��ة م���ع ت��داع��ي��ات 
ح���رب ت��م��وز 2006 ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، وأح����داث 
نهر البارد في أيار عام 200٧، عبر رصد 
فيها  ب��م��ا  األط������راف،  مختلف  ف��ع��ل  ردود 
الحدثن  هذين  على  اللبنانية  الحكومة 
اللذين صّنفا وفق املفهوم الغربي بأنهما 
»ح���رب ع��ل��ى اإلره������اب«. ورّك����زت منصور 
ف��ي دراس��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ض��رر ال��ك��ب��ي��ر ال��ذي 
ل���ح���ق ب���امل���دن���ي���ن م����ن ج������راء أح�������داث ن��ه��ر 
 

ّ
البارد، وكيف أن هذا الضرر لم يكن محل
إجماع مختلف شرائح املجتمع اللبناني 
كما  الحكومية.  غير  املنظمات  فيها  بما 
س��أل��ت م��ن��ص��ور ع��ن أس��ب��اب ت��أخ��ر إع���ادة 
إعمار نهر البارد في الوقت الذي تدفقت 
فيه األم����وال إلع���ادة إع��م��ار امل��ن��اط��ق التي 

طاولتها الحرب اإلسرائيلية عام 2006. 
ول��ع��ل التوصية األه���م ال��ت��ي خ��رج��ت بها 
ج���ل���س���ة ال����ن����ق����اش، ال����ح����اج����ة إل������ى إط�����اق 
الدولية  املساعدات  دراس��ة موّسعة ح��ول 
م��ن خ��ال ربطها بالتحوالت  لبنان،  إل��ى 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��ل��ت ع���ام 2005، وم��دى 
على  ل��إره��اب  األميركي  التعريف  تأثير 
ه�������ذه امل������س������اع������دات، وخ����ص����وص����ًا ل��ج��ه��ة 
امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ف��ي��ه��ا ح�����زب ال��ل��ه 

بحضور قوي.

قل لي أي سيارة تركب أقل لك من أنت )األخبار(

حرصت 
السفيرة 
البريطانية 
فرانسس 
غاي على 
حضور 
الجلسة 
كاملة 
)هيثم 
املوسوي(
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زحلة ــ نقوال أبو رجيلي

ب���ال���ق���رب م���ن ت��م��ث��ال ف���ت���اة ال���ك���رم���ة على 
مدخل مدينة زحلة، وقفت سّيدة تنتظر 
س��ي��ارة أج���رة. م��ا ه��ي إال لحظات، حتى 
ت��ق��ت��رب منها س��ي��ارة م��رس��ي��دس تحمل 
نظاراتها  السيدة  ترفع  عمومّية.  لوحة 
ال��ش��م��س��ي��ة ال����س����وداء، وت��ن��ح��ن��ي س��ائ��ل��ة 
ال���س���ائ���ق: »ع���ل���ى ح����ي امل������ي������دان؟«. ي��أت��ي 
ال���ج���واب س��ري��ع��ًا: »ن���ع���م، ت��ف��ّض��ل��ي«. ما 
كادت تصعد في السيارة، حتى عاودت 
بعدما اصطدمت عيناها  منها،  النزول 
ب���ال���زي���ن���ة »ال���دي���ن���ي���ة« امل��������داّلة م����ن امل�����رآة 
األمامي، وسرعان  الزجاج  أعلى  املثّبتة 
ما  »روح  بعبارتها  السائق  واجهت  ما 


