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متفرقات

قضية

بلدية ّ
ّ
البداوي تنتخب رئيسًا جديدًا األربعاء

ّ
التسرب النفطي (أرشيف)
«الخارجية» تتجاهل  3خيارات للتعويض عن

ّ
لبنان يسابق كوبا في العداد األممي

قرار سادس يطالب إسرائيل بالتعويض
بصمت مطبق ،قابلت
ٍ
الخارجية اللبنانية القرار
السادس للجمعية العامة
لألمم املتحدة ،غير امللزم،
بمطالبة إسرائيل بتعويض
لبنان عن ّ
التسرب النفطي من
معمل ّ
الجية جراء حرب تموز.
ّ
فيما تغض الطرف عن درس
خيارات أخرى إللزام إسرائيل
والهيئات الدولية بالتعويض
بسّام القنطار
ل�ل�م��رة ال �س��ادس��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ات�خ��ذت
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة ق ��رارًا
ي ��دي ��ن إس ��رائ� �ي ��ل وي �ط��ال �ب �ه��ا ب�ت�ع��وي��ض
وكاف بشأن «البقعة النفطية على
فوري
ٍ
ال�ش��واط��ئ اللبنانية» .ي�ن��درج التصويت
الذي حاز  ١٥٨صوتًا مع ٧ ،أصوات ضد،
و ٣أص��وات امتناع ،ضمن البند املتعلق
بـ«التنمية املستدامة» ،املدرج على جدول
أع �م��ال ال � ��دورة ال� �ـ  ٦٦ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة.
وه��و نسخة منقحة ع��ن خمسة ق��رارات
ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ع ��ام ��ة (،٦١/٦٢،١٩٤/١٨٨
 )٦٥/١٤٧ ،٦٤/١٩٥ ،٦٣/٢١١ص��درت في
ال� �س� �ن ��وات ال �س��اب �ق��ة ع �ق��ب ق �ص��ف ق ��وات
ّ
املتعمد لصهاريج
االحتالل اإلسرائيلي
ال�ن�ف��ط امل �ج��اورة ملحطة ت��ول�ي��د الكهرباء
في الجية في اليوم الثالث لعدوان تموز
 ،٢٠٠٦م��ا أدى إل ��ى ت �س� ّ�رب  15أل ��ف متر
مكعب من الفيول إلى البحر ،أصابت ما
يقارب  150كيلومترًا من شواطئ لبنان،
ً
وصوال إلى الشواطئ السورية.
ورغ� � ��م أن ال � �ق� ��رار أب� �ص ��ر ال � �ن� ��ور ف� ��ي ١٧
ّ
تشرين ال�ث��ان��ي امل��اض��ي ،ل��م تكلف وزارة
ال �خ ��ارج �ي ��ة ن �ف �س �ه��ا ع� �ن ��اء إب� �ل��اغ ال � ��رأي
ال �ع��ام ع��ن ه ��ذا «اإلن� �ج ��از» ال��دب�ل��وم��اس��ي
لبعثة لبنان ال��دائ�م��ة ل��دى األم��م املتحدة
ف��ي ن�ي��وي��ورك ،وخ�ص��وص��ًا أن ع��ام ٢٠١١
ام�ت��از ب��أن��ه ع��ام الدبلوماسية اللبنانية
ف��ي ن �ي��وي��ورك ،إذ ت ��رأس ل�ب�ن��ان جلسات
مجلس األم��ن الدولي بمشاركة متقطعة
لرئيسي الجمهورية والحكومة وحضور
وزي ��ري ال�خ��ارج�ي��ة وامل�غ�ت��رب�ين وال�ب�ي�ئ��ة.
ل�ك��ن ال�ب��ري��ق األم �م��ي ك��ان خ��اف�ت��ًا ج �دًا في
م��ا يتعلق بملفات ال � ّن��زاع ب�ين إس��رائ�ي��ل
ول�ب�ن��ان ،وال �ت��ي ي�ص��ن��ف ق ��رار التعويض
ع��ن البقعة النفطية ب��أن��ه أب��رزه��ا .يمكن
ال �ق��ول إن ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،في
م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � �ه� ��ذا ال � � �ق� � ��رار ،ت �ش �ب ��ه ح ��ال
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ك��وب �ي��ة ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
بقرار إدان��ة ّالحصار األميركي املفروض
عليها ،إذ تبنت الجمعية ال�ع��ام��ة لألمم
املتحدة بشبه إجماع ،وللسنة العشرين
على ال�ت��وال��ي ،ق��رارًا بغالبية  186صوتًا

يدين هذا الحصار ،لكن مفاعيله ال تزال
ّ
مجمدة منذ عقدين من الزمن!
امل�ف��ارق��ة أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األميركية
ال �ت��ي ق��دم��ت م �س��اع��دة ب�ق�ي�م��ة  ٥م�لاي�ين
دوالر لتنظيف الشاطئ اللبنانيّ ،
صوتت
للسنة ال�س��ادس��ة أي�ض��ًا ض��د ه��ذا ال�ق��رار،
وان�ض�م��ت إليها ف��ي امل�ع��ارض��ة حليفتها
إس ��رائ� �ي ��ل وك � ��ل م ��ن ك� �ن ��دا وأوس� �ت ��رال �ي ��ا
وج ��زر م��ارش��ال وم�ي�ك��رون�ي��زي��ا ون� ��اورو.
وإذا ك � ��ان م �ف �ه��وم��ًا أن ت �ل �ت �ح��ق ال � ��دول
ال�ج��زري��ة الصغيرة بشكل ك��ام��ل بالقرار
األم �ي��رك��ي ،ف ��إن ال�ت�ص��وي��ت ال �ك �ن��دي ضد
لبنان مستجد وذلك نتيجة ضغط لجنة
الصداقة اإلسرائيلية الكندية.
وف� ��ي ق � � ��راءة ل �ل �ف �ق��رات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال �ت��ي
تضمنها القرار الجديد ،ك� ّ�ررت الجمعية
ال �ع��ام��ة اإلع � � ��راب ع ��ن ع �م �ي��ق ق�ل�ق�ه��ا إزاء
اآلث��ار السلبية الناجمة عن قيام القوات
اإلسرائيلية بتدمير صهاريج النفط في
معمل الجية ،وأعادت التأكيد على طلبها
إل ��ى ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة أن ت�ت�ح� ّ�م��ل
امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن ت �ق��دي��م ت �ع��وي��ض ف ��وري
�اف وال�ت�ع��وي��ض لحكومة وش�ع��ب كل
وك � ٍ
من لبنان والجمهورية العربية السورية

إضاعة وقت!

ذك ��ر ال�ق�ن�ص��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي ت��وف�ي��ق ج��اب��ر
(ال � � �ص� � ��ورة) ،خ �ل��ال ج �ل �س��ة ال�ج�م�ع�ي��ة
ال�ع��ام��ة أن إس��رائ�ي��ل انتهكت  ٨٩ق��رارًا
ص ��ادرًا ع��ن مجلس األم ��ن ،وأك �ث��ر من
 ١٠٠ق��رار ص��ادر عن الجمعية العامة،
منتقدًا ع��دم تطبيق ع�ق��وب��ات ض��ده��ا.
ب � � ��دوره ،أع � ��رب ال �ق �ن �ص��ل اإلس��رائ �ي �ل��ي
ش��ول��ي داف �ي��دوف �ت��ش ع��ن أس ��ف ب�ل�اده
للقرار «ال��ذي ّ
يحرك بدوافع سياسية».
ّ
وأضاف «إن األمم املتحدة تضيع وقتها
في النظر في هذه السخرية» .ولم ينس
ال�ت��ذك�ي��ر ب�ت�ق��ري��ر ب��رام��ج األم ��م ّاملتحدة
للبيئة عقب ح��رب تموز ،ال��ذي قلل من
أه�م�ي��ة األث ��ر البيئي ل�ل�ح��رب ،علمًا ب��أن
مساعدة يونانية بقيمة  1.6مليار دوالر
ال تزال ّ
مجمدة نتيجة رفض لبنان لهذا
التقرير املنحاز.

امل� �ت� �ض ��رري ��ن ب ��ال� �ت� �س ��رب ال� �ن� �ف� �ط ��ي ،ع��ن
ت�ك��ال�ي��ف إص�ل�اح ال �ض��رر ال�ب�ي�ئ��ي الناجم
ع��ن ال�ت��دم�ي��ر ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك إع ��ادة البيئة
البحرية ال��ى حالتها السابقة ،وخاصة
ف��ي ض ��وء االس �ت �ن �ت��اج ال � ��وارد ف��ي تقرير
ب ��ان ك��ي م ��ون ب ��أن ال�ق�ل��ق ال ي ��زال ش��دي�دًا
إزاء ع��دم تنفيذ األح �ك��ام ذات الصلة من
ق ��رارات الجمعية ال�ع��ام��ة ب�ش��أن تكاليف
اإلص� �ل ��اح .ك �م��ا ط �ل��ب ال � �ق ��رار م ��ن األم�ي�ن
العام لألمم املتحدة مواصلة بحث خيار
ت��أم�ين التعويضات م��ن ج��ان��ب الحكومة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة وال��وق��وف ع�ل��ى م��دى قيمة
تجربة لجنة األم��م املتحدة للتعويضات
ل�ج�ه��ة ت�ع��ري��ف ال �ض��رر ال�ب�ي�ئ��ي ف��ي حالة
مثل حالة البقعة النفطية هذه ،في قياس
ح�ج��م ال �ض��رر ال�ح��اص��ل واح�ت�س��اب��ه وف��ي
تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه.
ّ
وم ��ن امل �ع �ل��وم أن ال�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ت��رف��ض تحميلها أي مسؤولية ع��ن دفع
وكاف للحكومة اللبنانية.
تعويض فوري
ٍ
وق ��د ّ
وج� ��ه ف ��رع «ح � ��االت م��ا ب �ع��د ان�ت�ه��اء
ال�ن��زاع وإدارة ال�ك��وارث» التابع لبرنامج
األم � ��م امل �ت �ح��دة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ل�ل�ب�ع�ث��ة ال��دائ �م��ة
إلس��رائ�ي��ل ل��دى مكتب األم ��م امل�ت�ح��دة في
جنيف ،رسالة ّ
مكررة حول هذا املوضوع،
من دون الحصول على إجابة.
ي�س�ت�ن�ت��ج م��ن ال �ت �ج��اه��ل اإلس��رائ �ي �ل��ي أن
الجمعية العامة لألمم املتحدة ال تمتلك
وفق قواعد القانون الدولي صالحية إلزام
إسرائيل بدفع التعويضات ،وال صالحية
إن �ش��اء ل�ج�ن��ة ت �ع��وي �ض��ات ش�ب�ي�ه��ة بتلك
التي أنشئت عقب حرب الخليج ،إال أنها
ي�م�ك��ن أن ت��وص��ي م�ج�ل��س األم ��ن ب��إن�ش��اء
هذه اللجنة ،وه��ذا ما لم يتضمنه القرار
ال�ج��دي��د ،رغ��م أن دراس��ة قانونية أوص��ت
وزارة الخارجية اللبنانية بالسعي إلى
تضمني القرار الجديد هذا األمر .لكن على
ما يبدو أن وزراء الخارجية املتعاقبني،
واملحسوبني على طرف سياسي يفترض
أنه يعتبر ملف مقاضاة إسرائيل أولوية
وط� �ن� �ي ��ة ،ق� ��د ت �ج��اه �ل��وا ث�ل�اث ��ة خ� �ي ��ارات
متعلقة بإلزام إسرائيل واملجتمع الدولي
بدفع التعويضات وه��ي :طلب املساعدة
م ��ن ل �ج �ن��ة ال� �ت ��راث ال �ع��امل��ي وغ �ي��ره��ا من
ال�ه�ب��ات امل�ع�ت�م��دة ض�م��ن ات�ف��اق�ي��ة حماية
ال � �ت ��راث ال �ع��امل��ي وال ��وط� �ن ��ي ،ال �ط �ل��ب م��ن
الجمعية العامة لألمم املتحدة أن ترفع
طلبًا للحصول على رأي استشاري غير
ملزم م��ن محكمة ال�ع��دل ال��دول�ي��ة ،ودرس
خ� �ي ��ار ت �ح ��وي ��ل ال �ق �ض �ي��ة إل � ��ى امل �ح �ك �م��ة
الجنائية ال��دول�ي��ة .وه��ذه ال�خ�ي��ارات غير
م��رت�ب�ط��ة ،وال ت�ح�ت��اج إل ��ى م� ��وارد مالية
ك �ب �ي��رة .ك �م��ا أن ب��إم �ك��ان ل �ب �ن��ان أن ي��رف��ع
دع� � ��وى ق �ض��ائ �ي��ة أم� � ��ام إح� � ��دى امل �ح��اك��م
ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�ن�ظ��ر ف��ي ق�ض��اي��ا ج��رائ��م
الحرب غير املرتكبة على أرضها ،على أن
يجري درس هذا الخيار كخطوة أخيرة،
وأن ي �ت��م ال �ت��وس��ع ف ��ي ال ��دع ��وى لتشمل
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية،
وال سيما امل �ج��ازر امل��رت�ك�ب��ة ف��ي ع��دوان��ي
 ١٩٩٦و.٢٠٠٦

حدد محافظ الشمال ،ناصيف قالوش ،غدًا األربعاء ،موعدًا النتخاب
رئيس جديد لبلدية البداوي (عبد الكافي الصمد) خلفًا للرئيس ماجد
غمراوي ،الذي استقال من منصبه منتصف الشهر املاضي ،بعد
خالفات داخل املجلس البلدي.
وأكد غمراوي لـ«األخبار» أنه سيحضر جلسة االنتخاب ،لكنه لن
يترشح مجددًا ،كما لم يحسم خياره لجهة من سينتخب خلفًا له.
ّ
وفور تلقي األعضاء دعوة رسمية للجلسة ،تسارعت وتيرة املشاورات
بهدف التوافق على واحد منهم للمنصب ،فعقد  13عضوًا منهم
اجتماعًا في مقر البلدية أعلن فيه حسن غمراوي ترشحه للمنصب.
ويعقد هؤالء ،بحسب عضو البلدية أنور قبيطري ،اجتماعًا آخر اليوم
قبل ساعات من موعد الجلسة.
أما الدافع إلى االجتماعات فهو ترشح عبد الحق عتال للرئاسة ،بعدما
ترشح في وجه غمراوي عام  ،2010وخسر يومها بصوت واحد.
محاولة عتال تكرار التجربة لم تحسم بعد ،إذ قال لـ«األخبار» إن
ترشحه «جاء بعد دعوة أعضاء وفاعليات لي بالترشح» ،لكنه أوضح
أنه «سأحسم خياري في الساعات القليلة املقبلة».
في مقابل ذلك ،أشار حسن غمراوي إلى أن «فوزي باملنصب مؤكد
بنسبة  ،»% 90كاشفًا أن « 12عضوًا من أصل  18أعلنوا تأييدهم لي،
وإذا لم يترشح أحد فإن احتمال فوزي بالتزكية وارد جدًا».

العيد الـ  75لـ ABC
تطفئ محالت الـ  ABCهذا العام  75شمعة .من فرع واحد في بيروت
أصبح الـ  ABCيمتلك اليوم  7فروع في لبنانّ ،
تتوزع بني باب ادريس
( ،)1936الحمرا ( ،)1948طرابلس ( ،)1959زحلة ( ،)1973الكسليك
( ،)1978ضبية ( ،)1979األشرفية ( ،)2003وفرع جديد في األردن.
يمتد  ABCاألشرفيه على مساحة  120ألف متر مربع ،وهو املركز
ّ
العاملية للمراكز
التجاري األول في لبنان الذي ُص ّمم بحسب املعايير
ّ
ّ
ويضم املركز أكثر من  200متجر ملاركات عاملية 8 ،صاالت
التجارية.
سينما ،ونحو  20مقهى ومطعمًا ،إضافة إلى  850مترًا مربعًا
ّ
مخصصة لتسلية األطفال ،يزورها أكثر من  120ألف طفل في العام
الواحد .وبإمكان زبائن الـ  ABCاالستفادة من بطاقات الهدايا ومكتب
خدمة الزبائن ،وكذلك من لوائح هدايا الزواج والوالدة .في عام ،2005
افتتح « »ABC Beauteفي باب إدريس .بني  2008وّ 2009تمت إضافة
 32،500متر مربع إلى مساحة املتجر في ضبية ،الذي شهد في عام
 2010انضمام أكبر قسم للتجميل في لبنان إليه ،ويجري توسيعه
ليشمل مطاعم وصاالت سينما ملتعة الزبائن.
في عام ّ ،2009تم استحداث « »Kidsvilleأكبر مكان للعب األوالد
على مساحة  8آالف متر مربع .وحصل الـ  ABCفي العام نفسه
على شهادة املنظمة الدولية للمعايير «أيزو» ،وابتكر برنامج «بطاقة
ّ
التميز».
أخيرًا ،أطلق  ABCحملة إعالنية ،بإمكان الزبائن من خاللها أن يفوزوا
بواحد من  75تصميمًا .التصاميم معروضة في املركز التجاري في
يتم توزيع ّ
األشرفية ،كما في ضبية ،كما ّ
كتيب بهذه التصاميم داخل
املركزين .بعد  75سنة ،أصبح الـ  ABCعند اللبنانيني رمزًا لألمل
والثقة باملستقبل واالنفتاح على العالم.
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