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سياسة

سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

باق
شارع الشهيد مصطفى بدر الدينٍ ...

ّ
لبنان «يتطوع» إلبعاد التنقيب  25كيلومترًا داخل أراضيه

يحاول تيار المستقبل تغطية فشله السياسي ،وتراجع شعبيته،
وضعفه ،وتنسيقه الدائم مع حزب الله ،بافتعال معارك
وهمية ،كتلك التي يقودها اليوم ضد تسمية شارع في
مصطف بدر الدين قبل أكثر من
الغبيري باسم الشهيد
ِ
المقاوم ً
عام .لكن «المستقبل» يبدو جاهال بما تعنيه هذه المعركة
لكل المؤمنين بخيار المقاومة في لبنان ،ويتجاهل أن االنقسام

«شريط حدودي» نفطي إلسرائيل!
ّ
العدو اإلسرائيلي ينقب عن النفط قرب الحدود اللبنانية ،ولبنان يبتعد منها  25كيلومترًا .تلك معادلة تناسب
إسرائيل لكنها حكمًا ال تناسب لبنان .فكيف يمكن الحديث عن خيار تقني لالبتعاد من الحدود والتنقيب شمال
الرقعة اللبنانية رقم  ،9فيما التطورات اإلسرائيلية والتوجه للتنقيب شمال «كاريش» تؤكد أن األولوية التقنية
 السياسية يجب أن تكون للحفر عند الحدود ،خصوصًا في ظل احتمال وجود مكامن مشتركة؟ أال ُيعد ذلكتسليمًا بشريط حدودي بحري يفرضه العدو كأمر واقع؟
إيلي الفرزلي
ّ
عندما حذر الرئيس نبيه بري من
األع ـم ــال ال ـتــي ت ـجــرى ش ـمــال حقل
«ك ـ ــاري ـ ــش» الـ ـق ــري ــب مـ ــن الـ ـح ــدود
الـلـبـنــانـيــة  -الـفـلـسـطـيـنـيــة ،اعـتـبــر
أن امل ـط ـل ــوب «تـ ـح ــرك س ــري ــع ملـنــع
االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى ال ـح ــق ال ـل ـب ـنــانــي».
فالتنقيب في تلك الرقعة يمكن أن
ي ــؤدي إل ــى االع ـت ــداء عـلــى املـكــامــن
امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ،فـ ـ ــي غـ ـ ـم ـ ــرة اإلجـ ـ ـ ـ ــازة
اللبنانية الطويلة املرتبطة بعدم
القدرة على تشكيل الحكومة.
ص ـ ـح ـ ـيـ ــح أن االسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــاف ف ــي
«كـ ـ ــاريـ ـ ــش» لـ ـي ــس ج ـ ــديـ ـ ـدًا ،إال أن
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ك ـ ـ ـ ــان إع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـشـ ــركـ ــة
اليونانية «إنــرجـيــان» ،التي تملك
ت ــرخـ ـي ــص الـ ـتـ ـنـ ـقـ ـي ــب ف ـ ــي امل ــوق ــع
املذكور ،أن آذار  2019سيكون موعد

ُ ّ
إسرائيل تنقب عن النفط
عند الحدود مع لبنان...
ولبنان يبتعد إلى الخلف!
ب ــدء الـتـنـقـيــب ش ـمــال ال ـح ـقــل .وقــد
أتــى اإلعــان الجديد بعد أن كانت
بــدأت عمليات التنقيب فــي املوقع
ف ــي الـ ـع ــام  2013م ــن ق ـب ــل تـجـ ّـمــع
«نوبل» األميركي وشركتي «دليك»
و«اف ـنــر» اإلســرائـيـلـيـتــن ،حيث تم
حينها استكشاف نحو  3ترليون
ق ــدم مـكـعـبــة م ــن ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي.
ل ـ ـكـ ــن الحـ ـ ـق ـ ــا تـ ـ ــم ن ـ ـقـ ــل الـ ــرخ ـ ـصـ ــة،
الـتــي تـحــولــت إل ــى رخـصــة تطوير
وإن ـت ــاج ،إل ــى الـشــركــة اإليـطــالـيــة -
ال ـفــرن ـس ـيــة إديـ ـس ــون ،وم ــن ث ــم في
آب  2016إل ــى ال ـشــركــة الـيــونــانـيــة
«إنرجيان» (حجم أعمالها أقل من
 100مـلـيــون دوالر) بـسـعــر بخس
جـدًا ال يتجاوز  100مليون دوالر
(تــدفـعــه الـشــركــة لحكومة الـعــدو)،
علمًا أن مـصــادر مصرية تتحدث
ع ــن أن ال ـع ـق ــد ب ـق ـي ـمــة  60م ـل ـيــون
دوالر ف ـق ــط .وأك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،فقد
ت ـع ـه ــدت ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
بإيجاد سوق داخلية للغاز املنتج،
بما يلغي أي أخطار في التسويق.
ولم يتم االكتفاء بذلك ،إنما سمح
لــ«إنــرجـيــان» باستكمال التنقيب
ً
والتمدد شماال.
لـ ــم ت ـن ـت ــه قـ ـص ــة «كـ ـ ــاريـ ـ ــش» ه ـن ــا.
ف ـب ـم ـســاعــدة أوروبـ ـ ـي ـ ــة ،وب ـخــاصــة
فــرن ـس ـيــة ،ت ــم ت ـمــويــل «إن ــرج ـي ــان»
الـ ـضـ ـعـ ـيـ ـف ــة وامل ـ ـف ـ ـت ـ ـقـ ــدة لـ ـلـ ـم ــاءة
ل ـت ـط ــوي ــر الـ ـحـ ـق ــل ال ـ ـ ــذي ت ـت ـج ــاوز
كلفته املليار ونصف املليار دوالر.
وال ــدور الفرنسي لــم يقتصر على
ذل ــك ،فعمليات تـطــويــر الـحـقــل في
امل ـي ــاه الـعـمـيـقــة ،سـتـتــم بـمـســاعــدة
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اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ

TTW

ﻟﺒﻨﺎن

ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب
ﻧﺼﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﺨﻴﻠﺖ

بحر الشرق
يعتبر شرق البحر املتوسط
من مصر إلى سوريا ،مرورًا
بفلسطني وقـبــرص ولبنان
وري ـثــا لـبـحــر الـشـمــال الــذي
ك ــان ــت الـ ـن ــروج واسـكـتـلـنــدا
رك ـ ـي ـ ــزت ـ ــاه األسـ ــاس ـ ـي ـ ـتـ ــان
وتليهما هولندا والدنمارك
من حيث األهمية .في «بحر
الشرق» ستكون الركيزتان
ه ـ ـمـ ــا م ـ ـصـ ــر وإس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل
(م ـص ــر ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى)
فيما يليهما باألهمية لبنان
وقـبــرص .وعمليًا ،فــإن هذا
السيناريو يعني أن أوروبــا
ستعتمد على هــذا الشرق،
ول ــو جــزئ ـيــا ،ملــدهــا بــالـغــاز،
على رغم أن األملان ال يزالون
األقــل حماسة لهذا الخيار،
بسبب رغبتهم باستقرار
طـ ــويـ ــل األم ـ ـ ـ ــد لـ ـ ــإمـ ـ ــدادات
النفطية.

ﻛﺎرﻳﺶ
اﻟﻨﺎﻗﻮرة
ﻣﻮﻗﻊ
ﺻﺨﺮة ﺗﺨﻴﻠﺖ

ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ ﻣﻦ دون اﺣﺘﺴﺎب
أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﺨﻴﻠﺖ
اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
حماسة فرنسية لدعم التنقيب في إسرائيل ،مقابل تأجيل التنقيب في لبنان (األخبار)

من شركة «تكنيب» الفرنسية ،كما
ستشمل امل ـســاعــدة تــأمــن سفينة
الـتـخــزيــن الـعــائـمــة الـتــي تبنى في
الصني ،بمساعدة القطاع الخاص
السنغافوري ،على ما يؤكد خبير
ّ
نفطي مطلع.
أم ــا عـمـلـيــات الـتـنـقـيــب ،وبـخــاصــة
تلك التي ستجرى في آذار املقبل،
شـ ـم ــال «كـ ـ ــاريـ ـ ــش» أي عـ ـل ــى بـعــد
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ق ـل ـي ـلــة مـ ــن الـ ـح ــدود
اللبنانية ،وربـمــا تصل إلــى داخــل
األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ف ـس ـت ـقــوم
بـ ـه ــا ش ــرك ــة «س ـت ـي ـن ــا ّدري ـل ـي ـن ــغ»
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة وبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــف ـ ـ ــارات م ــن
إسـ ـب ــانـ ـي ــا .وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ــدراس ـ ــات
امل ـن ـج ــزة ،م ــن امل ـتــوقــع اسـتـكـشــاف
نـحــو  1.3تــرلـيــون ق ــدم مكعبة في
ش ـمــال ك ــاري ــش ،ت ـضــاف إل ــى نحو
 0.5ف ــي ش ــرق ــه ون ـح ــو  0.5أخ ــرى
في غربه (إضافة إلى  3ترليونات
تم استكشافها سابقًا) ،مما يرفع
املــوجــودات املؤكدة في الحقل إلى
أكثر مــن  5ترليونات قــدم مكعبة.

وه ــذا يعني عمليًا تصنيف حقل
«كــاريــش» كــأحــد الـحـقــول الثمينة
والهامة بالنسبة للشركات.
ال ـخ ـطــر ال يـقـتـصــر ع ـلــى عـمـلـيــات
ال ـت ـن ـق ـي ــب ب ـح ــد ذات ـ ـهـ ــا .فـبـحـســب
دراس ــة األث ــر البيئي الـتــي أعدتها
ال ـش ــرك ــة ال ـه ـنــدس ـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
امل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة بـ ــال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة ERM
(ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ق ـ ــراء تـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــراب ـ ــط
ال ـتــالــيhttps://www.energean. :
com/corporate-responsibility/
workplace-health-and-safety/
) /e s i a p r i n o s - d e v e l o p m e n t
ُيستنتج أن أي تـلـ ّـوث يحصل في
«كاريش» سينتقل بغضون دقائق
إلــى املـيــاه اإلقليمية اللبنانية ثم
إلى رأس الناقورة ،وخالل ساعات
قليلة إلى صور...
وفي مقابل سير العدو اإلسرائيلي
ب ـخ ـط ــوات ثــاب ـتــة ب ــات ـج ــاه تـطــويــر
حقل «كــاريــش» ،بمواكبة وتغطية
واضحة من دول أوروبية بعضها
َّ
م ـ ـمـ ــثـ ــل فـ ـ ــي الـ ـي ــونـ ـيـ ـفـ ـي ــل ،ي ـم ـعــن

اللبنانيون باالستهتار وتضييع
الفرص وتعزيز املوقع اإلسرائيلي
ن ـف ـط ـي ــا .فـ ــإلـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـت ـج ـم ـيــد
املستمر ملـســألــة التنقيب فــي البر
(بــدأت مرحلة التلزيم في الجانب
اآلخــر من الحدود ،ال سيما مقابل
الناقورة وعند الحدود الجنوبية
الـ ـ ـش ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــة) ،بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـخـ ــافـ ــات
السياسية التي تحول دون إقــرار
ق ــان ــون عـ ـص ــري ل ـح ــوك ـم ــة ال ـن ـفــط
بالبر ،ال يبدو التنقيب في البحر
ً
أف ـضــل حـ ــاال .لـكــن أخ ـطــر م ــا يـقــوم
بــه الـجــانــب اللبناني هــو الصمت
املطبق عن كل ما يجري ،وهو أمر
يتكامل عمليًا مــع الغطاء الدولي
غ ـيــر امل ـس ـب ــوق ال ـ ــذي ت ـح ــوز عليه
إس ــرائ ـي ــل ،م ــن دون اك ـت ــراث جــدي
إن ُك ـ ــان فـ ــي امل ـ ـ ـ ــوارد الـ ـت ــي يـمـكــن
أن ت ـســرق أو لـلـتـلــوث ال ــذي يـهــدد
الشواطئ اللبنانية جديًا.
ليس الصمت وحــده مــا يستغربه
خـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراء نـ ـ ـفـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــون م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــون
للنشاطات النفطية التي تجرى في

ش ــرق املـتــوســط ،إنـمــا يستغربون
أيـ ـض ــا الـ ــام ـ ـبـ ــاالة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فــي
ت ــأجـ ـي ــل ت ـج ـم ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ــذي
تقوده الشركة الفرنسية «توتال»
االستكشاف في لبنان من الفصل
األول مــن الـعــام ( 2019الرقعة رقم
 )4إل ــى ال ـف ـصــل ال ـثــالــث م ــن ال ـعــام
 .2019وه ــذا يـعـنــي حـكـمــا تأجيل
االس ـت ـك ـش ــاف ف ــي ال ــرق ـع ــة  9حتى
بداية العام  ،2020أي بعد نحو عام
من عمليات التنقيب اإلضافية في
شمال «كاريش» (آذار  .)2019ليس
هــذا فقط ،املشكلة األكبر أن موقع
التنقيب في الرقعة رقم  ،9حدد في
شمالها ،أي على بعد نحو  25كلم
مــن الـحــدود البحرية مــع فلسطني
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة .وه ـ ـنـ ــا ت ـ ـسـ ــأل امل ـ ـصـ ــادر
ً
سـ ــؤاال ال بــد لـلـسـلـطــات اللبنانية
من اإلجابة عليه :هل ثمة من يريد
أن يكرس هذا االبتعاد عن الحدود
الـبـحــريــة كـشــريــط ب ـحــري واق ـعــي؟
وإذا لم يكن ذلــك صحيحًا ،فلماذا
ال ـص ـم ــت ع ــن الـ ـت ــراج ــع ال ـل ـب ـنــانــي

الطوعي عن الحدود ملسافة  25كلم
(أعلنت شركة «توتال» ،في شباط
امل ــاض ــي ،اب ـت ـعــادهــا ع ــن «املـنـطـقــة
َ
املـتـنــازع عليها» مسافة  25كلم)،
مقابل المباالة إسرائيلية تنعكس
في الحفر قرب الحدود اللبنانية؟
وحـ ـت ــى م ــع اف ـ ـتـ ــراض أن لـلـشــركــة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة «تـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــال» م ـص ـل ـحــة
ف ــي ذل ـ ــك ،إن كـ ــان ألسـ ـب ــاب تقنية
أو ألسـ ـ ـب ـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة مــرت ـب ـطــة
ب ـم ـصــالــح فــرن ـس ـيــة م ـتــداخ ـلــة فــي
املنطقتني االقتصاديتني اللبنانية
والفلسطينية املحتلة ،فأين تكمن
املـصـلـحــة الـلـبـنــانـيــة ف ــي التسليم
بهذا الواقع؟ وحتى لو كان املوقف
اللبناني الرسمي يقلل من أهمية
ق ــرار ال ـشــركــة الـتـنـقـيــب ف ــي شـمــال
ال ــرقـ ـع ــة رقـ ـ ــم  9ال فـ ــي ج ـن ــوب ـه ــا،
ان ـطــاقــا م ــن أن ه ــذا الـ ـق ــرار تقني
بـ ـح ــت ومـ ـبـ ـن ــي عـ ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات
ج ـيــولــوج ـيــة ومـ ـس ــوح ــات ثــاثـيــة
األبعاد ،فكيف يمكن تفسير إشارة
خبراء نفطيني إلى معرفة شركات
مهتمة بالتنقيب في لبنان بغنى
املـ ـن ــاط ــق الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ،م ـ ــن ص ــور
إل ــى ال ـح ــدود الـبـحــريــة الـجـنــوبـيــة
(الرقعة  )10ومن الشاطئ اللبناني
إلى الحدود القبرصية (الرقعة ،)8
كما فــي الرقعة الوسطى (رقــم ،)9
بالغاز الطبيعي الصافي والبترول
(بخاصة قرب السواحل)؟ أال يعني
ذلك أنه من مصلحة لبنان ،تقنيًا،
الحفر فــي كــل الــرقــع الـحــدوديــة ،ال
سيما فــي املـنــاطــق األكـثــر تعرضًا
للتهديد أي جنوب هذه الرقع؟

ع ـ ــادةُ ،ت ــراس ــل وزارة الــداخ ـلـ ّـيــة بـلـ ّ
ـديــة
ِ
ّ
الـغـبـيــري بــواس ـطــة ال ـبــريــد ،إال أن هــذا
البريد ،البليد ج ـ ّـدًا ،يبقى لــدى ال ــوزارة
ُ
ّ
ّ
البلدية َمن يتسلمه
رسل
أيامًا إلى أن ت ِ
ّ
ّ
ّ
ِ ُمنها .هــذه طرفة مؤسساتية لبنانية.
املـ ـه ــم ،خــافــا لـتـلــك الـ ـع ــادة ،وص ــل إلــى
ّ
البلدية أمس بريد ِمن الــوزارة ّ ،برسالة
ّ
موقعة بتاريخ الـيــوم نفسه .نفذ وزيــر
الــداخـلـ ّـيــة نـهــاد املـشـنــوق مــا أعلنه قبل
ّ
ّ
يتضمن
البلدية
يوم ،أي أرسل كتابًا إلى
ّ
تسمية أحد الشوارع في نطاقها
رفضه
ب ــاس ــم ال ـش ـه ـيــد م ـص ـط ـفــى بـ ــدر ال ــدي ــن.
الـكـتــاب تـحـ ّـدث عــن رفــض تسمية فقط،
ولــم ُيـشــر ،كما كــان قــد أعـلــن ،إلــى طلبه
إزال ــة الــافـتــات .هــذه إش ــارة جـ ّـيــدة (إلــى
التسمية ،بصفته
اآلن)ّ .أمــا عــن
رفضه ُ
ّ
ّ
ُسلطة الرقابة اإلدارية املختصة بحسب
ّ
البلدية األمــر على
القانون ،فقد أحالت
ّ
القانونية لديها لــدراســة األمــر،
اللجنة
ّ
وبحسب مـصــادرهــا ف ــإن هــذه الــدراســة
ُ«يـمـكــن أن ت ـطــول مـ ّـدت ـهــا قـبــل ال ـخــروج
بنتيجة» .هكذا ،الوزير انتظر نحو 15
شـهـرًا ل ـي ـ ّ
ـرد ،وبــالـتــالــي ال ب ــأس اآلن أن
ً
ّ
ينتظر طــويــا ليصله الـ ــرد .عـمــومــا ،ال
ّ
البلدية ،فــي الـقــانــون ،على
يــزال موقف
مــا أعلنته أمــس ،أي أن تسمية الشارع
ّ
ثــاب ـتــة ألن ال ــوزي ــر ُ ل ــم ُي ـع ــل ــق ،ال رفـضــا
ً
وال قـبــوال ،عندما أخـ ِـطــر بأمر التسمية
قبل نحو سنة وثــاثــة أشـهــر (الـقــانــون
ال يـتـيــح ل ـلــوزيــر أك ـثــر ِم ــن شـهــر لـ ُـيـقـ ّـرر
ُ
وبعدها تصبح التسمية ثــابـتــة) .على
أ ّح ــد أن ي ـق ــول ل ــوزي ــر ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة ال ـيــوم
إنـ ــه ،هــو شـخـصـ ّـيــا ،يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـ ّـيــة
ّ
البلديات،
إهمال البريد الذي يصله ِمن ّ
ومن
وبالتالي ال ُيمكنه «الفيقة» متأخرًا ِ
ث ـ ّـم االس ـت ـث ـمــار ف ــي لـحـظـتــه الـسـيــاسـ ّـيــة
ّ
ّ
البلديات ال
املناسبةُ .يشار إلى أن قانون
ّ
ّ
يتضمن ّ
نصًا يخدم الوزير بعد التنبه
ّ
م ـتــأخ ـرًا أك ـثــر ِم ــن ش ـه ــر ...ب ــل أك ـثــر ِمــن
سنة .هذه نقطة قـ ّـوة تركن إليها ّ
بلدية
ال ـغ ـب ـيــري .ه ــل سـ ُـي ـحــال ال ـخ ــاف الحـقــا
ّ
على مجلس شــورى الــدولــة؟ ّربـمــا .بكل
األح ـ ــوال ،الــاف ـتــات ال ــزرق ــاء املــوضــوعــة
في ذاك الشارع ،باسم الشهيد مصطفى
بــدر الــديــن ،مــا زالــت قائمة فــي مكانها،

ُ
ّ
البلدية إلى إزالتها وال يبدو
ّولم تبادر
ّ
أن ـه ــا ف ــك ــرت ف ــي األمـ ــر أس ــاس ــا .الــافــت
ف ــي ك ـتــاب امل ـش ـنــوق إل ــى ال ـب ـلـ ّ
ـديــة أمــس
ّ
ّ
تضمينه ع ـبــارة «إن مـمــارســة الـبـلــديــة
ُ
لصالحياتها ليست مطلقة ،إذ يشترط
ف ــي م ـمــارس ـت ـهــا م ــا ال ي ـم ـ ّـس بــالـنـظــام
ال ـع ــام» .ه ــذا قـفــز ف ــوق ال ـقــانــون .تــأويــل
شخصي .مــزاج املشنوق الـخــاص .هذه
ّ
ّ
لبنانية أخرى .املشنوق ،أكثر
«دويخة»
ّ ّ
ّ ّ
ِمن ســواه ،يعلم أن كل شــيء ،حرفيًا كل
ش ــيءُ ،يمكن تأويله فــي لبنان ب ـ «مـ ّ ّـس
بــال ـن ـظــام ال ـ ـعـ ــام» .هـ ــذا بـ ــاب ال يـتـمــنــى
أحد فتحه .عندها ،لن يبقى شيء على
مــا هــو عـلـيــه .م ـصــادر وزارة الــداخـلـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
تــؤكــد ل ــ«األخ ـبــار» أن الــوزيــر «دوره أل
يسمح بالفتنة ،واحتفاظه بكتاب بلدية
الغبيري املرسل إليه كان بغية ّاالبتعاد
عن هذه الفتنة .عمومًا هناك شقان لهذه
ال ـق ـضـ ّـيــة ،إداري وس ـي ــاس ــي .ف ـ ــاإلداري
مفاده أن ال ّ
بلدية في لبنان ،منذ سنوات
ّ
ّ
بعيدة ،لجأت إلى املادة القانونية التي
ل ـجــأت إلـيـهــا ب ـلـ ّ
ـديــة الـغـبـيــري ،لناحية

َّ
َّ
السياسي (حول بدر الدين) يكاد يشمل كل شيء في البالد ،وكل
من حملت شوارع المدن ومنشآتها أسماءهم ،أحياء وراحلين.
وال شرعية لغالبيتهم تفوق شرعية بدر الدين الوطنية ،أو حتى
توازيها .الضجيج المثار حول القضية ال يعني أن شيئًا ما ّ
سيغير
ُ
الواقع على األرض :اسم الشهيد مصطفى بدر الدين أطلق
على شارع في الغبيري ،وال أحد قادر على التراجع عن ذلك
وج ــود م ـ ّـدة شـهــر أم ــام ال ــوزي ــر التـخــاذ
ال ـق ــرار ،وبــالـتــالــي ه ــذا خ ــاف لـلـعــرف...
ّ
ّ
سياسية
قضية
ّأما في السياسة ،فهذه
ّ
إداري ــة ،وتوقيتها ِمــن قبل
أساسًا ،غير
ّ
البلدية سياسي أيضًا».
ّ
إلــى ذل ــك ،ســجــل رئـيــس الحكومة سعد
ال ـحــريــري ،أم ــس ،أسـفــه لتسمية شــارع
ً
باسم مصطفى بدر الدين ،قائال«ّ :هذه
ه ــي ال ـف ـت ـنــة ب ـ ّ
ـأم ـه ــا وأبـ ـيـ ـه ــا» .ل ـكــنــه لم
ّ
ّ
يتحدث ّ
عمن أيقظها أخيرًا .ربما عليه
أن يسأل املشنوق ،الوزير املحسوب على

ّ
الداخلية
مصادر ّوزارة
ّ
تسمية
قضية
تقول إن
ّ
ّ
الشارع سياسية ال إدارية

الحريري رأى أن ما جرى يمثل «الفتنة ّ
بحد ذاتها» (مروان طحطح)

فريقه السياسي ،عن ّسر هذا «التحريك»
امل ـف ــاج ــئ .أص ـب ـحــت مـسـتـهـلـكــة مـســألــة
لجوء فريق الحريري السياسيِ ،من حني
ّ
«عصبوية»
إلى آخر ،إلى تحريك ملفات
ِمن هذا النوع ،بغية تغطية ضعفه على
ّ
(خاصة
املستوى السياسي والشعبي
ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــابـ ّـيــة األخـ ـي ــرة).
ُي ّ
سجل انسجام سياسي ،فــي أكـثــر ِمن
م ـلــف ،بــن ح ــزب ال ـلــه وت ـيــار املستقبل،
ُ
ّ
سجالية مثل
ثـ ّـم تخترع فـجــأة قضايا
تـسـمـيــة ش ـ ــارع ،م ــا يــدفــع إل ــى ال ـس ــؤال:
مل ـص ـل ـحــة َمـ ــن هـ ــذه الـ ـح ــرك ــات؟ ال ـحــزب
يـتـفـهــم وض ــع ت ـ ّـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وحـجــم
الضغط عليه ِمن الخارج ،ولكن ال يعني
هذا القبول بالهزل تجاه رمز للمقاومة
اسـمــه مصطفى بــدر الــديــن .باملناسبة،
عند تسمية ذاك الـشــارع باسم الشهيد
بدر الدين ،قبل أكثر ِمن سنة ،لم يشهد
ّ
كرنفالية ،بل كثيرون،
الشارع احتفاالت
ّ
حتى ِمــن أهــل املنطقة ،لــم يعلموا بأمر
التسمية إال بعدما أثارها املشنوق .هذه
مهمة إلــى حكاية «الفتنة ّ
إشــارة ّ
بأمها
وأبيها».
ّ
فــي س ـيــاق مــتـصــلُ ،سـ ّـجــل أم ــس ظهور
«ن ـ ـ ـ ــادر» ل ـن ــائ ــب ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــام ـ ّـي ــة
الـســابــق عـمــاد ال ـحــوت ،إذ زار املشنوق
وص ـ ـ ـ ـ ّـرح ِمـ ـ ــن هـ ـن ــاك بـ ـ ــأن ت ـس ـم ـي ــة ذاك
الـشــارع «اسـتـفــزاز ملشاعر اللبنانيني».
ّ
ال ـظــاهــر أن ل ــدى ال ـح ــوت ،ال ـخــاســر في
ّ
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابــيــة األخ ـي ــرة ،وكــا ّلــة
عـ ّ
ـامــة بــاســم جـمـيــع الـلـبـنــانـيــن ...لكنه
ّ
لسبب مــا يحتفظ بـهــذه الــوكــالــة ،ســرًا،
ّ
اللواء
بني أوراقهّ ِ .من جهته ،غرد النائب ّ
جـمـيــل ال ـس ــي ــد ،أمـ ــس ،ب ـت ـغــريــدة تـمــثــل
امل ـخ ــرج ل ـل ـخــاف ع ـلــى م ـســألــة تسمية
الشارع« :شارع باسم الشهيد مصطفى
ب ــدر ال ــدي ــن! س ـعــد ال ـح ــري ــري يعتبرها
فـتـنــة ،املـشـنــوق ي ـهـ ّـدد بــاإلل ـغــاء ،بـلـ ّ
ـديــة
ّ
تتمسك بــه ،وقـ ّـانــون ّاملحكمة
الغبيري
ُ
بريئًا ألن ــه تــوفــي قبل
يعتبره
الــدولـيــة
ّ
ّ
صــدور أي ُحكم بحقه! الـحــل؟ أن يبقى
الـشــارع بــاســم الشهيدُ ،
ويـسـ ّـمــى شــارع
ّ
ّ
الصديق! لكل
لشاهد الزور محمد زهير
ُ
فريق َر ْمز ُه».
(األخبار)

علم
و خبر
سفير الكويت ّ
يقدر موقف «اإلخوة في حزب الله»
خالل استقباله وفدًا مشتركًا من «الهيئات االقتصادية» واالتحاد العمالي
العام ونقابات املهن الحرة ،التي زارته «متضامنة مع الكويت»ّ ،
عبر السفير
الكويتي عبد العال القناعي عن تقديره ودولته لـ«التضامن اللبناني العارم
ُ
ص ــف بــاإلســاءة التي تـعـ ّـرض لها أمير الكويت
و استنكار الجميع» ملــا و ِ
ّ
(مقابلة اإلعالمي سالم زهران على «قناة» املنار األسبوع الفائت) ،وخص
السفير بالذكر «اإلخوة في حزب الله» على ّ
حد تعبيره من بني املتضامنني.

ّ
طرابلسي الحتفال سعودي!
تمويل
ُ
فــي  23أي ـلــول ،ولـلـمـ ّـرة األولـ ــى ،تـنـظــم الـسـفــارة الـسـعــوديــة ل ــدى لبنان
ً
اسـتـقـبــاال فــي مــديـنــة طــراب ـلــس ،بمناسبة الـعـيــد الــوطـنــي الـسـعــودي،
ّ
بعد يــوم مــن االحتفال باملناسبة نفسها فــي بـيــروت .وكلفت السفارة
مهمة تنظيم الحدث لغرفة الصناعة والتجارة في الشمال ،التي قامت
بدورها ،بحسب املعلومات ،بالطلب من السياسيني في طرابلس تمويل
ّ
االح ـت ـفــال .امل ـفــارقــة ،أن ق ــوى ع ـ ّـدة وزع ـمــاء محليني ،رف ـضــوا دف ــع املــال
ّ
ُ
الحتفال السفارة السعودية ،متذرعني بــأن «هــذا األمــر سيفتح املجال
سفارات أخرى من أجل تنظيم لقاءات وطلب تمويلها من الجهات
أمام
ٍ
املـحـلـيــة» .وهـنــاك سبب آخــر لـعــدم حماسة السياسيني الطرابلسيني

ل ـلــدفــع« ،ه ــو ق ــرار مـعـظــم ال ـق ــوى ،بـعــد االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،اعـتـمــاد
سياسة تقشفية».
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» ّأن الـقــائــم بــاألع ـمــال ال ـس ـعــودي ولـيــد ال ـب ـخــاريّ ،
وجــه
وموظفني في مؤسسات
الدعوات لحضور حفلة االستقبال إلى مواطنني
ً
حزبية ،بنى عالقة معهم من خــال موقع «تويتر» ،إضــافــة إلــى الحضور
استقبال
الرسمي .كذلك طلب البخاري من النائب محمد سليمان ،تنظيم
ٍ
ّ
بمناسبة الـعـيــد الـسـعــودي ،فــي عــكــار أيـضــا .وال ـهــدف مــن هــذه الـلـقــاءات،
ّ
اإليـحــاء بــأن البيئة الشمالية «حــاضـنــة» للسياسة السعودية ولبعثتها
ّ
الدبلوماسية في لبنان ،وال سيما بعد أزمة احتجاز رئيس الحكومة سعد
الحريري في تشرين الثاني املاضي.

استقالة وتعليق عضوية
قبل أسابيع من االنتخابات في نقابة املحامني ،استقال أمني ّ
السر السابق
للتيار الوطني الحر املحامي إبراهيم سمراني من الحزب ،بعد صدور قرار
ّ
تأنيبي بحقه ،من قبل أمانة ّ
سر مجلس التحكيم في «التيار» .كذلك علق
املــرشــح إلــى نقابة املحامني فــي بـيــروت املحامي زاهــر ع ــازوري عضويته
في «التيار» ،بعد صدور قرار مماثل ،في  ١٦آب املاضي .و«التأنيب» بحق
عــازوري صــدر بعد ّ
رد طلب املـعــذرة الــذي تقدم بــه ،وفيه اعـتــذاره عن عدم
حـضــور جلسة املــرافـعــة أم ــام مجلس الـتـحـكـيــم ،بسبب دخ ــول وال ــده إلــى
املستشفى واضطراره إلى البقاء بجانبه.

