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تقـرير

صفر
ـوافق
ٌ
ال� �س ��واء ع �ن��دم��ا ح � � ّ�دد االس �ت��رات �ي �ج �ي��ا
الدفاعية على نحو م��ا ي��ري��ده م��ن تلك
الثنائية ،وعندما تجاوز األسئلة التي
ط��رح�ه��ا س�ل�ي�م��ان ف��ي ال�ب�ن��د األول من
جدول األعمال (أين ومتى وكيف).

جلسة  24تموز
استحقاق رئيس
أوال وأخيرًا
الجمهورية ً
االستمرار في
طاولة الحوار لتثبيت ربط
نزاع مع حزب اهلل

ثالثها ،ال يسع ّ
تيار املستقبل املوافقة
ع �ل ��ى ه � ��ذه ال� �ق ��اع ��دة ال� �ت ��ي ال ت�ك�ت�ف��ي
ب �ن �ق��ض ال ��دس� �ت ��ور وت �ق��وي��ض ال ��دول ��ة
ال��واح��دة وال�س�ل�ط��ة امل��رك��زي��ة ال��واح��دة،
بل تفضي إلى أخطار خارجية وأخرى
داخلية ّ
ّ
وتلوح
تهدد الوحدة الوطنية
بتفكيك الدولة وتجزئتها بني سلطتني
وم� ��ن ث ��م ت��آك �ل �ه��ا ،وت �ت �س� ّ�ب��ب ب�ت�ف�ش��ي
ال � �س �ل�اح .ح �م��ل ذل � ��ك ال �س �ن �ي ��ورة ع�ل��ى
مخاطبة ط��اول��ة ال �ح��وار ب��ال��دع��وة إلى
االن �ت �ق��ال م��ن وض ��ع غ�ي��ر ط�ب�ي�ع��ي إل��ى
وضع طبيعي ،ال تكريس الوضع غير
ّ
متحدثًا عن تهديد حقيقي
الطبيعي،
ن��اج��م ع��ن اس �ت �م��رار إص ��رار ح� ّ�زب الله
على االح�ت�ف��اظ ب�س�لاح��ه .وح��ض على
بدء مسار هذا االنتقال الذي يستغرق
وقتًا ،إال أنه ي��ؤول إلى تكريس الدولة
ال��واح��دةَّ .
عد الحوار الدائر بال جدوى
م ��ا ل ��م ي �ن �ط �ل��ق م ��ن ق ��اع ��دة ث��اب �ت��ة ه��ي
ال��وص��ول إل��ى ال��دول��ة ال��واح��دة بتوافق
امل �ت �ح��اوري��ن .ب�ع��د ذاك ي �ج��ري ال �ح��وار
على املرحلة االنتقالية للوصول إليها.
راب �ع �ه ��ا ،ي � ��درك ت � ّ�ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م��دى
ت �ع��اظ��م ال �ق ��وة ال�ع �س �ك��ري��ة ل �ح��زب ال�ل��ه
ال � �ت� ��ي أض � �ح� ��ت ت ��رس ��ان� �ت� �ه ��ا ال �ث �ق �ي �ل��ة
وال�ف��اع�ل��ة شمالي نهر الليطاني أكثر
منها جنوبي نهر الليطاني نظرًا إلى
األسباب التي أمالها على الحزب القرار
 ،1701وهو وافق عليه .لكن ّ
التيار يدرك
أي�ض��ًا أن ح��زب ال�ل��ه ليس ج��اه �زًا ،ولن
يكون م��رة ج��اه�زًا للبحث ف��ي خيارات
ل�س�لاح��ه خ ��ارج ن �ط��اق م��وق�ع��ه ودوره
ك �ع �ن �ص��ر م �ل��ازم مل� �ح ��ور اس �ت��رات �ي �ج��ي
ت �ق��وده إي� ��ران .للجمهورية اإلس�لام�ي��ة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ا دف��اع �ي��ة ي��دخ��ل ال �ح��زب
ف��ي صلبها ال �ق��وي ب�ح�ج��ج سياسية،
ولكنها كذلك عقائدية ودينية.
يعي ّ
تيار املستقبل تمامًا أن حزب الله
ل�ي��س ت��اب�ع��ًا ل�لاس�ت��رات�ي�ج�ي��ا ال��دف��اع�ي��ة
اإليرانية ،بل شريك فعلي فيها ،وق� ّ�دم
لها أك�ث��ر م��ن إث�ب��ات على م� ّ�ر السنوات
املنصرمة منذ عام  2005على أنه قادر
على إدارة املسرح اللبناني والسيطرة
ع�ل��ى لعبته .ف��ي ظ ��روف أك�ث��ر تعقيدًا،
ك�ش��ف ع��ن م �ه��ارة ت �ج ��اوزت ت�ل��ك ال�ت��ي
حاولت سوريا على ّ
مر حقبة الوصاية
إظهار مقدرتها على اإلمساك بلبنان،
ثم أخفقت بأثمان مكلفة للغاية ّ
تحمل
وزره� � ��ا ال� �ن� �ظ ��ام .ال ي � ��زال ال� �ح ��زب إل��ى
اآلن ،بعناصر قوة مذهبية وسياسية
ّ
وع�س�ك��ري��ة وأم �ن �ي��ة ،ي�ت�ح��ك��م بالسلطة
ال �س �ي��اس �ي��ة واألك � �ث� ��ري� ��ة ال �ح��ال �ي��ة ف��ي
مرحلة ت��واج��ه إي��ران وس��وري��ا حصارًا
دول � �ي� ��ًا ُم �ح �ك �م ��ًا ،ح �م ��ل األم� �ي ��ن ال �ع ��ام
ل�ل�ح��زب ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال �ل��ه على
استخالص مكامن الضعف ،الحقيقية
ّ
يتخبط فيها نظام
التي ب��ات
وامل��ؤمل��ةّ ،
ُ
الرئيس بشار األسد وهو يوشك على
األف��ول ،عندما دعا اللبنانيني الشيعة
إلى عدم الذهاب إلى سوريا بعد خطف
الحجاج الـ 11في حلب.

غابي ّليون يدمر موقعًا فينيقيًا
جوان فرشخ بجالي
بسام القنطار
نجحت جرافات شركة فينوس العقارية،
اململوكة من متمولني لبنانيني وعرب،
في تدمير املرفأ الفينيقي املكتشف في
العقار املقابل لفندق مونرو في منطقة
ميناء الحصن والذي أدخل على الئحة
ال�ج��رد ال�ع��ام للمواقع األث��ري��ة واألبنية
التاريخية في  ٤نيسان  ٢٠١١في عهد
الوزير سليم وردة ،فمن إنجازات وزير
ال �ث �ق��اف��ة غ��اب��ي ل �ي��ون إع� �ط ��اؤه ال�ش��رك��ة
م � �س� ��اء أول م � ��ن ام� � ��س ق � � � ��رارًا ش �ف �ه �ي��ًا
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى رف ��ع ال �ع �ق��ار ع��ن الئ�ح��ة
الجرد ال�ع��ام ،ما دف��ع بجرافات الشركة
ال��ى ب��دء العمل على تدمير امل��وق��ع منذ
السادسة من فجر أمس .وسارع الوزير
ل� �ي ��ون ال � ��ى «ال � �ت � ��ذاك � ��ي» ع� �ل ��ى وس ��ائ ��ل
اإلعالم التي اتصلت به لالستفسار عن
الخطوة مشيرًا إلى أن الشركة املسؤولة
ّ
ع��ن ال��ورش��ة ل��م تبلغ ب �ق��راره م��ا «يؤكد
وجود مخالفة».
وإزاء ع �ب �ث �ي ��ة ق � � � ��رار ل � � ّ�ي � ��ون ل � ��م ي �ك��ن
ام� ��ام «ال �ت �ج �م��ع ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ت��راث
اللبناني» من سبيل ملواجهتها سوى
اللجوء ال��ى قاضي االم��ور املستعجلة
في بيروت نديم زوين الذي اصدر قرارًا
ي�ق�ض��ي ب��وق��ف ت��دم�ي��ر ال�ع�ق��ار وت�غ��ري��م
امل�خ��ال�ف�ين غ��رام��ة اك��راه �ي��ة ق��دره��ا مئة
مليون ليرة لبنانية عن كل ساعة عمل
اض��اف �ي��ة م ��ن ت ��اري ��خ ت�ب�ل�غ�ه��م ب ��ه .لكن
جرافات الشركة الناشطة منذ الصباح
كانت قد «انجزت» في غضون ساعات
تدمير ما يفوق  ٢٥٠٠عام من تفاصيل
حياة الفينيقيني وتفاعلهم مع بيئتهم.
وك��ان فريق م��ن املديرية العامة لآلثار
ب� � ��إدارة ع��ال��م اآلث � ��ار ه �ش��ام ص��اي��غ قد
أش� ��رف ف��ي ح ��زي ��ران ال �ع��ام  2011على
ال �ح �ف��ري��ات ف��ي ال �ع �ق��ار وال �ت��ي اس�ف��رت
ع��ن اكتشاف معالم اث��ري��ة ع��دة اهمها:
م� �ن ��زل� �ق ��ان م � �ت� ��وازي� ��ان م � �ح � �ف� ��وران ف��ي
الصخر ي�ب�ع��دان مسافة  120م�ت��را عن
الشاطئ القديم ملدينة ب�ي��روت .وادرج
في تقرير رفعه للوزارة توصيف املوقع

بأنه ميناء فينيقي من القرن الخامس
قبل امليالد.
ورغم التباين العلمي بني علماء اآلثار
حول دور امل� ّ
�در َج�ين الصخريني اللذين
ت ��م اك �ت �ش��اف �ه �م��ا ف ��ي امل� ��وق� ��ع ،إال أن �ه��م
أجمعوا على ضرورة املحافظة عليهما
م ��ع ك ��ام ��ل ال � �ح ��وز ال� �ص� �خ ��ري امل �ح �ي��ط
ب �ه �م��ا ،وال �ط �ل��ب م ��ن أص� �ح ��اب ال �ع �ق��ار
إج��راء التعديالت الالزمة في الخرائط
الهندسية للمشروع.
وبغياب مدير ع��ام لآلثار ،تقع غالبية
ال � �ق� ��رارات ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى امل��واق��ع
االثرية او رفعها او هدمها على عاتق
وزير الثقافة الذي ،بسبب عدم تخصه
ف ��ي ع �ل��م اآلث � � ��ار ،ق� ��رر ان ي �ك �ل��ف ل�ج�ن��ة
علمية لدراسة امللفات.
ال� � ��وزي� � ��ر ل � �ي� ��ون أك � � ��د ف � ��ي ات� � �ص � ��ال م��ع
«األخ� �ب ��ار» أن ��ه س �ي��داف��ع ع��ن صدقيته
ورفض «الهروب من املسؤولية» .ورأى
ً
ان قراره هو الحل الكثر امللفات إشكاال
وان ك ��ان «ي �خ��دم» خ�ص�م��ه ال�س�ي��اس��ي.
ولفت ليون الى ان قرار اللجنة العلمية
ك ��ان ص��ري �ح��ًا« ،امل��وق��ع ل�ي��س م��رف��أ وال
حتى احواضًا جافة بل مقلع صخري،
ل� � � ��ذا ،ف� �ه ��و ل� �ي ��س ب ��االه� �م� �ي ��ة ال �ك �ب ��رى
ل�ي�ح��اف��ظ ع�ل�ي��ه ف��ي م��وق �ع��ه» .وه� ��ذا ما
أك ��ده د .سمير ال�ش��ام��ي ع�ض��و اللجنة
العلمية .وي�ق��ول ال�ش��ام��ي ب��أن التقرير
استند الى دراسات علمية وتقرير عالم
مختص في اآلث��ار البحرية م��درس في
املانيا.
ومنذ ان تسلم الوزير غابي ليون مهام
وزارة ال �ث �ق��اف��ة ق��اط��ع ج�م�ي��ع ال �خ �ب��راء
وع�ل�م��اء اآلث ��ار ال��ذي��ن ع�م�ل��وا ف��ي حقبة
ال��وزي��ر سليم وردة ،ما أدى ال��ى تباين
ع �ل �م��ي ح� � ��ول اه� �م� �ي ��ة امل� ��وق� ��ع ورف� ��ض
العديد من النصائح بعقد ندوة علمية
م�ت�خ�ص�ص��ة ل�ح�س��م ال �ج ��دل ح ��ول ه��ذا
املوضوع.
وك�ي�ل��ة «ال�ت�ج�م��ع للحفاظ ع�ل��ى ال�ت��راث
اللبناني» املحامية كارال شرفان اكدت
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» ان ق � ��رار ال �ش��رك��ة ب ��ازال ��ة
العقار وتدميره بهذه الطريقة رغم انه
مدرج على الئحة الجرد العام «لن يمر

مرور الكرام وسنالحقهم امام القضاء».
وت��وج �ه��ت ش ��رف ��ان ال� ��ى ال ��وزي ��ر ل�ي��ون
ب��ال �ق��ول« :ال �ق��ان��ون ي�ع��اق��ب ع�ل��ى الفعل
ويعاقب ايضًا على االمتناع عن الفعل،
واذا كان يظن انه سيهرب من القانون
ف� � ��إن ال �ج �م �ع �ي��ة س� �ت�ل�اح� �ق ��ه» .ول �ف �ت��ت
ش ��رف ��ان ال� ��ى ان ق � ��رار ال �ق ��اض ��ي زوي ��ن
يقضي بوجوب وقف االعمال وتكليف
الشركة ب��اب��داء مالحظاتها على ق��راره
ضمن مهلة  48ساعة.
ودع ��ت رئ�ي�س��ة ال�ت�ج�م��ع ب��اس�ك��ال انجا
الى التجمع امام مبنى ووزارة الثقافة
ظهر غد للمطالبة باستقالة ليون.
بدورهّ ،
حمل الناشط رجا نجيم الوزير
وش��رك��ة ف�ي�ن��وس ك��ام��ل امل�س��ؤول�ي��ة عن
ال �ج��ري �م��ة ال �ت��ي ارت �ك �ب��ت ب �ح��ق امل��وق��ع
االث� � ��ري .واض � ��اف «ي �ج��ب ان ي�ح��اس�ب��ا
ل�ي��س ام� ��ام م�ج�ل��س ش� ��ورى ال ��دول ��ة بل
امام محكمة الجزاء النه ال يحق للوزير
ان يأخذ ق��رارًا من دون ان يعطي الحق
للجمعيات واالفراد بالطعن».
ل �ك��ن ال ��وزي ��ر ال ي ��رى اي م �ب��رر للطعن
ف��ي ق ��راره ،ففي رأي��ه امل��وق��ع ه��و «مقلع
ح �ج��ارة ،وال اهمية ل��ه»! وي�ب��رر عملية
ال�ت��دم�ي��ر ال�ت��ي حصلت م��ن خ�ل�ال رم��ي
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ع �ل ��ى م ��ال ��ك امل� ��وق� ��ع ال� ��ذي
«اس�ت�ع�ج��ل ف��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ» .وه ��ذا يعني
أن وزي��ر الثقافة كان مدركًا بأن موقعًا
اثريًا عمره  2500سنة ،بغض النظر عن
ج�ه��ة اس�ت�ع�م��ال��ه ،س�ي��دم��ر ول��م ي��رف له
جفن ،متذرعًا بالعلم.
لكن العلم م��دارس ،ونظريات ...وهناك
من يطالب بإدخال املواقع في املباني،
وهناك من يطالب باملحافظة عليها في
مكانها رغم عدم اهميتها.
م��ا ق ��ام ب��ه ال ��وزي ��ر ل �ي��ون م��ن ش��أن��ه أن
ي ��رش ��د م� ��ن س �ي �خ �ل �ف��ه ع� �ل ��ى ال �ط��ري �ق��ة
االسرع لتدمير اآلثار ،من خالل تثبيته
س��اب�ق��ة ال��رف��ع ع��ن الئ �ح��ة ال �ج��رد ال�ع��ام
والتعجيل في الهدم .وم��ا حصل امس
سيتكرر في املستقبل ،خصوصًا إذ ما
اعتبر ك��ل وزي��ر ب��أن سبب االدخ��ال في
الجرد العام هو فخ سياسي ،تمامًا كما
اعتبر الوزير ليون!

علم
و خبر
ما قل
ودل
اضطر وزير الطاقة
جبران باسيل بعد عودته
من البرازيل ،من أجل السفر
إلى قبرص للمشاركة في
املؤتمر النفطي ،إلى ركوب
طائرة صغيرة بمحرك
واحد بعدما تعذر إيجاد

أزمة مالية جديدة؟
َ
لم يتقاض موظفو تيار «املستقبل» في مختلف القطاعات ،روات��ب شهر
ّ
أيار حتى اليوم ،األمر الذي أثار قلقهم من أن يكون التيار قد دخل مجددًا
في أزم��ة مالية كتلك التي عانى منها في الفترة املاضية وأدت إل��ى تأخر
دفع الرواتب شهورًا عدة .ولم يستطع أي من املسؤولني تحديد أسباب هذا
التأخير وال املوعد الذي يمكن أن يتم فيه دفع املستحقات.

الحريري عاتب
أبدى األمني العام لتيار املستقبل أحمد الحريري وعدد من مسؤولي التيار
امتعاضهم ألن قناة الجديد لم تذكر في نشرتها الليلية أول من أمس أن
ال�ح��ري��ري ات�ص��ل باملحطة الستنكار االع �ت��داء عليها ،ف��ي س�ي��اق تعدادها
للشخصيات التي أدانت الحادث.

حردان عند عون

وار
أغلب اللبنانيني متحضرين لها».
على صعيد آخ��ر ،يصف التيار ك��ل ما
ي�ح�ص��ل ب��أن��ه «م �ح��اول��ة ل�ك�س��ب ال��وق��ت
م� ��ن ق� �ب ��ل ح� � ��زب ال � �ل� ��ه» ال � � ��ذي «ف �ش �ل��ت
َ
حكومته على مختلف ال�ص�ع��د» .يعلم
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ون أن «ال أح ��د» ق� ��ادرًا على
إس �ق��اط ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��ي ت��وع��دوا
بإعدامها ،سوى النائب وليد جنبالط.
م��ع االع�ت��راف ب��أن «ه��ذه الحكومة ،هي
الخيار األفضل حاليًا ،حيث انها توفر
ف��ي ك��ل ي ��وم ف��رص��ًا ج��دي��دة أم ��ام فريق
 14آذار ،ل�ك�س��ب م�ع��رك�ت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة
ف ��ي ال� �ع ��ام  .»2013وه � ��ذا ال �ح��دي��ث «ال
ي�ع�ن��ي ال�ت�س�ل�ي��م ب�ح�ت�م�ي��ة إج � ��راء ه��ذه
االن�ت�خ��اب��ات ف��ي م��وع��ده��ا ،إال ف��ي حال

ت ��أم�ي�ن ال � �ت ��واف ��ق امل� �ح� �ل ��ي واإلق �ل �ي �م��ي
وال��دول��ي ع�ل��ى إج��رائ �ه��ا» .م��ع ال�ع�ل��م أن
«املاكينات االنتخابية لتيار املستقبل
ال ت� �ت ��وق ��ف ي� ��وم� ��ًا ع � ��ن ع �م �ل �ه��ا وك � ��أن
ً
االنتخابات واقعة فعال».
ف� ��ي امل �ح �ص �ل��ة ،خ � ِ�ب ��ر ت� �ي ��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
العديد من التجارب التي تدفعه اليوم
إل� ��ى ال �ت �م �س��ك ب �خ �ي��ارات��ه أك �ث��ر م ��ن أي
وقت مضى .بات مقتنعًا «رغم مراوغة
ال� �ح ��زب» ،ك �م��ا ي �ق��ول امل �س��ؤول��ون ف�ي��ه،
«بعدم قدرته ــ أي حزب الله ــ على فرض
أي سياسة خاصة به على ال��دول��ة ،وال
ّ
حتى إجبار اللبنانيني على الخضوع
ألي نمط يتيح له التمسك باستراتيجية
ّ
تمتد إلى خارج الحدود».

طائرة في الوقت املحدد
للسفر .وقد أصيبت الطائرة
لدى إقالعها من قبرص
في طريق العودة ،بعطل
طارىء ،لكنها استأنفت
رحلتها بمخاطرة إلى
بيروت من اجل ان يتمكن
باسيل من حضور جلسة
تكتل التغيير واالصالح.

ي ��زور رئ�ي��س ال �ح��زب ال �س��وري ال�ق��وم��ي االج�ت�م��اع��ي ال�ن��ائ��ب اس�ع��د ح��ردان
ّ
رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب ميشال عون غدًا في الرابية ملناقشة
مسألة االنتخابات الفرعية في قضاء الكورة واالتفاق على عمل املاكينات
االنتخابية ،علمًا ب��أن أي تنسيق ل��م يتم ب�ين الطرفني منذ م��ا قبل إع�لان
ترشيح القومي وليد العازار لالنتخابات الفرعية في الكورة.

ال تدفعوا الفواتير
منطقة حاصبيا على
مسؤولون في الحزب التقدمي االشتراكي في
يعمم
ّ
ّ
ّ
بحجة
األهالي التوقف عن دفع فواتير الكهرباء واملياه املستحقة عليهم
االنقطاع املتواصل للكهرباء والتقنني في املياه الذي تعاني منه املنطقة.

ً
املشايخ بدال من النواب

تلقى مكتب بيروت التابع لقناة الجزيرة تعليمات بالتركيز على استضافة
ً
رجال دين طرابلسيني في التقارير اإلخبارية ،بدال من نواب املدينة.

