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جولة

باسيل من ضهر البيدر

النفط البري واعد
من البترون الى عاليه
وقريبًا في زحلة يالحق جبران
باسيل املسح البري الثنائي
االبعاد للنفط والغاز الذي
سيشمل  ٥٠٠كلم طولي من
االراضي اللبنانية ،االرقام
ستظهر قبل نهاية العام
الحالي .باسيل متفائل
كالعادة وحانق على
املشككني

بسام القنطار
ج ��ال وزي � ��ر ال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ف ��ي ح�ك��وم��ة
تصريف االعمال جبران باسيل في منطقة
ضهر البيدر لالطالع على املسح الزلزالي
الثنائي االب�ع��اد للنفط وال�غ��از الطبيعي
في الخط الثاني من البر اللبناني ،الذي
تقوم به شركة «سبكتروم» بالتعاون مع
مركز الخدمات الجيوفيزيائية االردني.
ويمتد هذا الخط من مدينة عاليه صعودًا
ً
نحو ضهر البيدر وص��وال الى بر الياس
وزحلة حيث يخترق العديد من البلدات
في محافظتي جبل لبنان والبقاع.
وي �ش �ك��ل ه� ��ذه ال �خ ��ط ج � ��زءًا م ��ن م �ش��روع
يشمل مسحًا زل��زال�ي��ًا يمتد على حوالي
 ٥٠٠ك�ل��م ط��ول��ي .واظ �ه��رت االب ��ار السبع
املحفورة في عدة مناطق لبنانية بعض
امل ��ؤش ��رات ال �ه �ي��دروك��رب��ون �ي��ة ف��ي اق�س��ام
العصر الكريتاسي وال�ج��وراس��ي والتي
ي �م �ك��ن م �ق��ارن �ت �ه��ا م� ��ع م �ن �خ �ف��ض ت��دم��ر
ال �ج �ي��ول��وج��ي ف ��ي س ��وري ��ا ح �ي��ث ي�ج��ري
استخراج النفط والغاز.
ف ��ي س �ف��ح ض �ه��ر ال �ب �ي��در وض �ع��ت ش��رك��ة
«س�ب�ك�ت��روم» غ��رف��ة نقالة مجهزة ل�ق��راءة
ال��ذب��ذب��ات ال�ن��ات�ج��ة م��ن ش��اح�ن��ات كبيرة
تعمل على طريقة الدفع امليكانيكية عند
األوتستراد العربي الجديد ال��ذي يجري
ان � �ش� ��اؤه ع �ن��د ن �ق �ط��ة ت��رت �ف��ع ق ��راب ��ة م�ئ��ة
م�ت��ر م��ن ط��ري��ق ال �ش��ام .وي�م�ك��ن م��ن خ�لال
ال�ش��اش��ات امل��وج��ودة ف��ي ال�غ��رف��ة االط�لاع
على ص��ور تمثل التراكيب الجيولوجية

باسيل :هناك أشخاص في البلد ال يريدوننا أن نستخرج ال نفطا وال غازا (مروان بوحيدر)

عدل

«الهالوين العنصري» :من يعيد للعامالت كرامتهن؟
أحمد محسن
أي��ن األم ��ن ال �ع��ام اآلن .ه��ذا ه��و ال �س��ؤال.
أي��ن ه��و ال�ج�ه��از ال�ن�ش�ي��ط ،ال ��ذي ص��ادر
ب �ب �ط��ول��ة ،ق �ب��ل ب �ض �ع��ة أي � ��ام ،م�ج�م��وع��ة
مالبس ،ألنه رأى في ذلك إهانة إلى فئة
ّ
دينية ،وصفقت له الجماعات الحريصة
على أن يكون لبنان متأخرًا عن الكوكب.
فاتته ّ
بقية الحفلة ،ي�ب��دو ذل��ك .الحفلة
ن�ف�س�ه��ا ،حفلة ال�ه��ال��وي��ن ال�ب��ائ�س��ة .أي��ن
القضاء الذي ترك مجموعة من التافهني
ي� �ه� �ي� �ن ��ون آالف ال� � �ع � ��ام �ل��ات ال � �ل ��وات ��ي
ي��زي�ن��ن ه ��ذه ال �ب�لاد بتعبهن وشغفهن
بالحياة .أي��ن الجميع ال��ذي يسكت عن
املهزلة التي انتشرت من وسط املدينة،
ً
امل �ش��وه��ة أص �ل��ا ،إل ��ى م��واق��ع ال �ت��واص��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،وك� ��ال � �ع� ��ادة ،وج � ��دت ف�ئ��ة
واس �ع��ة م��ن امل�ص�ف�ق�ين .ت�ص�ف�ي��ق يبعث
على الغثيان .والحال أن هذا التصرف ال
يفضح تقاعس هذا األم��ن العام وحده،
ف� ��ال� ��ذي ي� �ع ��رف ك� �ي ��ف ي ��وض ��ع ال �ع �م��ال
وتوضع العامالت في سجنه ،يفهم أن
األزم ��ة ليست أزم��ة ج�ه��از أم�ن��ي ل��م يؤد
واج �ب��ات��ه وي �ح �ق��ق م ��ع ال �ف��اع �ل�ين حتى
هذه اللحظة ،بل إنها في األساس ،أزمة
مجتمع متأخر كثيرًا عن العالم .األمن
العام ،لم يتحرك ،ألنه ال يشعر بوجود
ً
ش ��يء ي�ج�ب��ره ع�ل��ى ال �ت �ح��رك أص�ل��ا .هل
ي�خ�ف��ى ه ��ذا ع �ل��ى أح� ��د؟ ه ��ل س �م��ع اح��د
بموقوف واحد أو معاقب واحد بتهمة
ال� �ع� �ن� �ص � ّ
�ري ��ة ،رغ� � ��م ع � �ش� ��رات ال � �ح� ��االت
ّ
العنصرية التي يفضحها اإلع�ل�ام؟ لن
ّ
ت �ت��دخ��ل امل��ؤس �س��ة األم �ن��ي��ة ف��ي أي بلد
م��ن ال�ع��ال��م ،بلد ي�ع��رف معنى اإلن�س��ان،
م��ن أج��ل سحب رداء ،لكنها على األق��ل،
تعرف معنى كرامة اإلنسان .لقد منعت

مثل هذه التصرفات القميئة في مالعب
ك��رة القدم ،وشجبت في الحانات ،وفي
ك��ل م�ك��ان ،لكنها تبقى متاحة هنا ،في
ج �م �ه� ّ
�وري��ة «ال� � ��داون ت � ��اون» ،وف ��ي ب�لاد
ال�ع�ن�ص��ري�ين إل ��ى ح��د ال ي�ح�ت�م��ل .ت�ق��وم
القيامة من أجل رداء وحسب .يبدو هذا
محبطًا ،قبل أن يحضر سؤال جدي آخر
إل ��ى ه ��ذا ال �س �ج��ال امل �ض �ن��ي :أال يشاهد
األم��ن العام السينما؟ في املشاهد التي

ي�خ�ط��ف م�ن�ه��ا ل �ح �ظ��ات ه��ام��ة أح �ي��ان��ًا،
وي �ت �ل �ص �ل��ص ع �ل �ي �ه��ا ب��ذه �ن �ي��ة ال��رق �ي��ب
ـ � �ـ ح� � ��ارس امل� � � � ��وروث ،أال ي �ش��اه��د ك�ي��ف
ّ
الحريات
ص��ار العالم أكثر انفتاحًا مع
ّ
ال �ش �خ �ص� ّ�ي��ة وأول ��وي� �ت� �ه ��ا ع �ل ��ى ح ��ري ��ة
ال�ج�م��اع��ة؟ ل�ق��د أع ��اد ال ��رداء إل��ى مكانه،
وت � ��رك ال �ع �ن �ص� ّ
�ري��ون ب�ل�ا ح� �س ��اب .ه��ذا
رائ� ��ع .ي�ع�ط�ي�ك��م ال �ع��اف �ي��ة .ح�س�ن��ًا ،ي�ب��دو
هذا بمنتهى القسوة مع «األمن العام».

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻄﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﹼﺔ

ول �ك��ن ،ال ب��د م��ن وج� ��ود أح ��د ي�ح��اس��ب
هؤالء ،الذين أهانوا العامالت ،وأهانوا
جميع اللبنانيني بفعلتهم ه��ذه ،حتى
لو لم يشعر أحد بذلك .يجب أن يتحرك
أح��د م��ا .االم��ن ال�ع��ام ،القضاء ،أي شيء
يمت إل��ى هيكل الدولة العظمي بصلة،
ي �ج��ب أن ي �ب��دأ ت�ص�ح�ي��ح األخ� �ط ��اء من
م �ك��ان م ��ا .ي�ج��ب أن ي �ع��رف ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ون
أن ح�ي��وات اآلخ��ري��ن ،ال يمكن أن تكون
عرضة للتهريج ف��ي حفلة ،فيبدأ األم��ر
ه � �ن ��اك ،وي �ن �ت �ه��ي ب �ب �ع��ض امل � � ��زاح ع�ل��ى
«الفايسبوك» .يجب أن يعاقب الفاعلون،
أن ت �ك��ون ه �ن��اك آل � ّ�ي ��ة واض� �ح ��ة إلف �ه��ام
ّ
العنصرية ليست ترفًا،
اللبنانيني ،أن
ب��ل إن األذى ال ��ذي ت�س�ب�ب��ه ي �ف��وق غ�ب��اء
السكوت عنها ،خاصة إذا كان السكوت
ّ
اللبنانية.
يبدو أبديًا ،على الطريقة
وال� �ح ��دي ��ث ع ��ن ط��ري �ق��ة ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة ل�ي��س
ّ
ّ
للعنصرية فمًا
مجانية .فلو ان
اضافة
ب �غ �ي �ض��ًا ي �ش �ب��ه م ��ا ه ��ي ع �ل �ي��ه ،ل�ن�ط�ق��ت
س��أم��ًا ض� ّ�د استنفادها م��ن اللبنانيني.
ت �ت �ش��ارك ال �ع��ام�لات ع�ن�ص� ّ
�ري��ة ج ��زء من
اللبنانيني مع الكثيرين .والحديث هنا،
عن السوريني والفلسطينيني واألك��راد،
وك��ل ما هو ليس لبنانيًا .وه��ذا مقرون
ب��األح��داث .على األرج ��ح ،نسي الجميع
ت� �ج ��اوزات ال�ج�ي��ش ف��ي ب ��رج ح �م��ود مع
«األج��ان��ب» .انتهى األم��ر بصيغة «األمر
ل ��ك» ال�ن�ق�ي�ض��ة ل �ك��رام��ة ال �ف��رد وح� ّ
�ري �ت��ه.
وع �ل��ى األرج � ��ح ،ل��ن ي�ث�ي��ر ت �ح��رش رج��ل
أمن قرب مجلس النواب بعاملة آسيوية
ح �ف �ي �ظ��ة أح� � ��د م � ��ن ال � �ع� ��اب� ��ري� ��ن ،ال ��ذي ��ن
يتعاملون مع األمر بوصفه أمرًا واقعًا.
ً
ً
وه � ��ذا ح� ��دث ف� �ع�ل�ا ق �ب��ل أس� �ب ��وع م �ث�ل�ا،
وضحك امل��ارة على العاملة ،بينما كان
يفترض بهم الرغبة باالختفاء .والقصد

ه�ن��ا ،أن رج��ل االم��ن ،ال��ذي يمثل ال��دول��ة
ف��ي لحظة ال�خ�ط��أ ،ه��و ال��ذي ي�ب��ادر إل��ى
الخطأ .وتنسحب تجاوزاته على الدولة
ال �س��اك �ت��ة ب ��دوره ��ا ،اس �ت �ج��اب��ة لللنسق
ً
الذي ُركبت على أساسه أصال ،وهو من
مكونات الشعب.
في أية حال ،الصورة ليست بحاجة إلى
ش��رح ،وعرضها قد يسهم في رواجها.
ن�ت�ح��دث ع��ن بيئة ال تتعب م��ن اخ�ت��راع
ّ
والعنصرية .نتحدث عن ثالثة
الكراهية
تافهني ،صبغوا وجوههم بلون أس��ود
ق ��ات ��م ،ول �ب �س��وا ث �ي��اب ال �ع �م��ل ال��رق �ي �ق��ة،
وعنونوا الصورة «التقوا بالكوماريز»،
ّ
السخرية من العامالت .كأنهم
في غرض
ي �ع��رف��ون أن أح� �دًا ل��ن ي�س��أل�ه��م .أرس �ل��وا
اب �ت �س��ام��ات دن �ي �ئ��ة إل ��ى ال �ك��ام �ي��را ،غير
آبهني بالتمييز ،الذي لو لم يكن بالشكل
ال� ��ذي وق ��ع ف �ي��ه ،وف ��ي ب�ل�اد أخ� ��رى غير
لبنان الذي وصلت نسبة املنتحرات فيه
إل��ى ع��ام�ل��ة ك��ل أس �ب��وع ،ل�ك��ان السجال
أق ��ل ح� ��دة .ب �ي��د أن ه ��ذه ال� �ص ��ورة ،وف��ي
وسط بيروت تحديدًا ،تعني أن شيئًا لم
ّ
يتغير ،وأن اللبنانيني لم يعرفوا معنى
ّ
العنصرية بعد .واألم��ر ليس شخصيًا،
ّ
بالعنصرية يستحق
لكن م��ن يتباهى
عقابًا قانونيًا قاسيًا .عقابًا يكون على
ق� �ي ��اس اآلالم ال� �ت ��ي ت �س �ب �ب �ه��ا أم ��راض ��ه
ل�ل�آخ��ري��ن .وب �م��ا أن ال �ع �ق��اب ال�ق��ان��ون��ي
مختف ت�م��ام��ًا ،وك ��أن ال�ع�ن�ص� ّ
�ري��ة باتت
ً
عرفًا لبنانيًا مقبوال ،ال يستدعي سوى
شجب هنا واستنكار هناك ،فمن الجائز
ّ
لبنانية أي�ض��ًا ،إن كرامة
ال�ق��ول ،وبلغة
ال �ع��ام�ل�ات ال �ل��وات��ي ت�ع��رض��ن ل�ل�إس��اءة،
ب�لا ش ��ك ،ت �س��اوي أض �ع��اف امل � ��رات ،تلك
الوجوه الدميمة ،التي صبغت على ذلك
النحو الكريه.

