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ـام عون
إحــال ـتــه ع ـلــى ال ـت ـقــاعــد ع ــام ،1969
تنص امل ــادة  19مــن قــانــون الــدفــاع
املعدل على أن «يعني قائد الجيش
من بني الضباط العامني ،املجازين
باالركان الذين لم يسبق أن وضعوا
فــي االحـتـيــاط بـمــرســوم يتخذ في
مجلس الـ ــوزراء ب ـنـ ً
ـاء عـلــى اقـتــراح
وزير الدفاع الوطني» .وهذا يعني
أن اس ـت ــدع ــاء ق ــائ ــد ف ــوج امل ـغــاويــر
مــن االحـتـيــاط ،بعد تشرين االول،
لن يكون ذا فائدة في إطــار معركة
قـيــادة الجيش .كذلك فــإن التمديد

التمديد لرئيس
األركان اللواء وليد
سلمان بات محسومًا

له ملدة سنتني كعميد ،يعني أيضًا
أنــه لــن يستفيد بعد تلك امل ــدة من
ت ــرشـ ـح ــه ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،ألن ــه
ّ
سني خدمته في
سيكون استنفد
املؤسسة.
وبحسب معلومات املتابعني لهذا
امل ـل ــف ،ف ــإن روكـ ــز أمـ ــام اسـتـحـقــاق
ال ـت ـع ـيــن اآلن وق ـب ــل ن ـهــايــة والي ــة
خـ ــدم ـ ـتـ ــه ،وإال فـ ــإنـ ــه ل ـ ــن ي ـح ـظــى
ب ـم ـن ـصــب ق ـ ـيـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش .وهـ ــذا
االمر يدركه عون تمامًا ،االمر الذي
يـضـعــه أم ــام ت ـحـ ّـد إض ــاف ــي لكسب
معركة تعيينه.
أمس أوضح مقبل أنه بدأ مشاوراته
فعليًا للبحث في موضوع التمديد.
وهـ ـ ـ ـ ــو طـ ـ ـ ـ ـ ــرح ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـص ـ ــادر
املجتمعني ،اقـتــراحــات مثل ترفيع
ّ
سني
روكز الى رتبة لواء ،ما يزيد
خدمته العسكرية ،واقترح مجددًا
تأجيل تسريح عــدد مــن الضباط،
إضــافــة الــى الـقــانــون املتعلق برفع
ســن الضباط املــوجــود فــي مجلس
النواب.
عن كل هذه االقتراحات كان جواب
عون واحدًا« :كل ما يقترح مخالف
للقانون ،والقانون املقترح موجود

فــي مجلس ال ـنــواب وعـلــى مجلس
ال ـن ــواب الـتـعــامــل مـعــه ،والـحـكــومــة
س ـل ـطــة ت ـع ـي ــن ،وع ـل ـي ـهــا أن تـعــن
قــائ ـدًا جــدي ـدًا لـلـجـيــش» .ك ــرر عــون
مــوقـفــه وع ــدم تــراجـعــه عـنــه ،وعلى
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـح ـ ّـم ــل م ـســؤول ـيــات ـهــا.
وكرر مقبل أنه مع التعيني ،واذا لم
يـتــم الـتــوافــق فسيكون أم ــام خيار
التمديد.
تـبـقــى قـضـيــة مــديــريــة امل ـخ ــاب ــرات.
فقد سبق ملقبل أن اقترح استدعاء
فاضل من االحتياط ،بسبب رغبة
أميركية في التجديد له ،نظرًا الى
اه ـم ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل م ـع ــه ف ــي مـلـفــات
عــدة ،بحسب ما يتردد في أوساط
وزي ــر الــدفــاع .لكن ثمة مشكلة في
اس ـت ــدع ــائ ــه ،ه ــي ف ــي م ــا يـنـقــل عن
قــائــد ال ـج ـيــش أ ّن ــه يـمـيــل ال ــى عــدم
التمديد له ،ويفضل اختيار خليفة
له .واالسم االكثر ترجيحًا ،كما بات
معروفًا ،هو العميد كميل ضاهر.
الـكـبــاش ح ــول مــديــريــة املـخــابــرات،
التي تحولت خــط دفــاع عــن قيادة
الجيش ،لن يمر من دون ارتدادات.
ف ــالـ ـلـ ـج ــوء الـ ـ ــى اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ف ــاض ــل
مـ ــن االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ،هـ ــو ب ـم ـث ــاب ــة حــل
وس ــط بــن مــا يــريــده قـهــوجــي ومــا
ي ــري ــده وزيـ ــر ال ــدف ــاع (أو الــرئـيــس
م ـي ـش ــال س ـل ـي ـم ــان) مـ ــن م ـي ــل ال ــى
ت ــرش ـي ــح ضـ ـب ــاط آخـ ــريـ ــن ملـنـصــب
مــديــر امل ـخ ــاب ــرات ،عـلـمــا ب ــأن فـكــرة
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــاء مـ ـ ــن االح ـ ـت ـ ـي ـ ــاط لــن
ت ـكــون بــا مـ ــردود داخ ــل املــؤسـســة
العسكرية أيضًا .فاقتراح التمديد
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق الثـ ـ ـن ـ ــي ع ـ ـشـ ــر ض ــاب ـط ــا
مــوزعــن مـنــاصـفــة بــن مسيحيني
ومسلمني رفضته قـيــادة الجيش،
وأي فكرة الستدعاء ضابطني اليوم
من االحتياط ،ستثير تساؤالت عن
امل ـغــزى مــن اسـتــدعــائـهـمــا فحسب،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن املـ ـس ــاع ــد االول مل ــدي ــر
املخابرات عبد الكريم يونس الذي
ال يــزال منصبه شــاغـرًا ،قد يطالب
أي ـضــا بــاسـتــدعــائــه ،كـمــا ه ــي حــال
مـ ــديـ ــر م ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـجـ ـن ــوب عـلــي
شحرور ،أو تطالب بهم مرجعيات
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة أس ـ ـ ـ ـ ــوة ب ـ ـغ ـ ـيـ ــرهـ ــم م ــن
الضباط ،من دون إهمال احتمال أن
يلجأ أي ضابط متضرر الى الطعن
في االستدعاء.

لحل عقدة مدير األونروا المطلوب
اقتراح بإسقاط الدعاوى
ضد الصالح شرط خروجه
من عين الحلوة

امل ـت ـض ــرري ــن ف ــي اإلش ـ ـكـ ــال م ــن أه ــال ــي
ال ـق ـت ـي ـلــن والـ ـج ــرح ــى ال ــذي ــن سـقـطــوا
وأصحاب املنازل والسيارات املحترقة،
ّ
لتسبب
رفعوا شكاوى قضائية ضــده
"كشافة املقدسي والشباب املسلم" التي
يرأسها بوقوع اإلشكال مع عناصر من
حركة فتح.
منذ ذلك الحني ،رفعت القوى اإلسالمية،

مــا ع ــدا ح ـمــاس ،الـغـطــاء عــن الـصــالــح،
امل ـط ـلــوب قـضــائـيــا ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة.
ل ـكــن ي ـب ــدو أن األم ـ ــر ال ـ ــذي وصـ ــل إلــى
ال ـق ـضــاء ال ـع ـس ـكــري ،ل ــم يـبـلــغ الجيش
الذي لم ّ
يعمم اسمه على حواجزه عند
مداخل عني الحلوة حيث ال يزال يدخل
ويخرج إليه كعادته .وتردد أن حماس
التي يقول الصالح إنــه "ابنها" ،تجهد
لتأجيل تنفيذ مذكرة البحث والتحري
بحقه إلــى حــن إنـجــاز املصالحة التي
تسعى إليها مع املتضررين ،وتقضي
بــإسـقــاط الــدعــاوى ض ــده .مــن األط ــراف
التي دخلت على خط معالجة القضية،
الـشـيــخ مــاهــر حـمــود وع ــدد مــن ك ــوادر
فتح .آلية املعالجة التي اقترحها هؤالء
تقضي بإسقاط الدعاوى بشرط خروج
الصالح من عني الحلوة ووقف نشاطه
ّ
فيها .اجتماع مسجد النور أمس شكل
جزءًا من محاوالت العالج.
آمال...
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نفايات بيروت وعنصرية «دولة الرئيس»!
جان عزيز
ك ــان ال ـل ـقــاء ح ــاش ـدًا ح ــول م ــائ ــدة الـسـفـيــر وضـيـفــه
الروحي الكبير .نصاب سياسي لبناني كامل .من لم
يحضر شخصيًا بصفته مرجعًا كبيرًا ،أوفــد الرقم
الثاني في تركيبته لينوب عنه ويمثله ويخوض في
نقاشات اوضــاع العالم واملنطقة واملحيط ،وتأثيرها
عـلــى ل ـب ـنــان ...ف ـجــأة أزي ـحــت تـلــك امل ــوض ــوع ــات .رغــم
أن اللحظة مخصصة للطعام ال لـفـضــاتــه ،وم ــع أن
مـقـتـضــى امل ـنــاس ـبــة اس ـت ـح ـضــار امل ـق ـب ــات لتحفيز
الشهية ،ال املنفرات ّ
لسدها ،قفز إلــى الئحة النقاش
موضوع الساعة :النفايات!
طــرح املــوضــوع ضمن الغموض الـخــاق نفسه الــذي
تحيط بــه األدب ـي ــات الــرسـمـيــة الـبـبـغــائـيــة .ال مـســؤول
وال مسؤولية منذ عشرين عامًا .ال إشــارة إلى نحو
 2500مليون دوالر أميركي نهبت من جيوب الناس
مقابل مافيا النفايات وأتــاوات الزعامات .ال كالم عن
أسباب األزمة األخيرة :من منع املستثمرين من تقديم
أي عرض ملنطقة بيروت؟ كيف تم التخطيط ملؤامرة
تعطيل املناقصات؟ كيف نفذت املؤامرة بهدف العودة
إلى ابتزاز الشركة ـ ـ املافيا نفسها ،أو الرضوخ لرشى
زعماء املزابل املسماة مطامر ...كل تلك اإلشكاليات
تم القفز فوقها في نقاش عشاء السفير .إلى أن سأل
ً
أحد الدبلوماسيني ســؤاال بسيطًا بريئًا ال يخلو من
سذاجة الضيف املراقب في أدغــال اسمها دولــة :ملاذا
تتركز مشكلة النفايات في العاصمة بيروت أكثر من
سواها؟
ح ــاول ال ـب ـعــض ت ـقــديــم ش ــروح ــات تـقـنـيــة ،م ــن نــوع
ضيق املساحة الجغرافية للعاصمة اإلدارية ،الواقع
ال ـســابــق ال ــذي ج ـعــل م ـطــامــرهــا خــارج ـهــا ،الـكـثــافــة
السكانية في بيروت ومحيطها ...حتى بدا رئيس
الحكومة األسبق الحاضر واملستمع حتى اللحظة،
قــد أت ـخــم مــن الـتـفـسـيــرات الـعـقـيـمــة وم ــن امل ـطــوالت
املرفوضة بالنسبة إليه .بإشارة من يده أخذ الكالم
وراح يستفيض .كلمة بـعــد أخ ــرى ،ب ــدأت الصدمة
ت ــرت ـس ــم ع ـل ــى وج ـ ــوه ال ـس ــام ـع ــن :ه ــل ص ـح ـيــح مــا
نسمعه؟ بدأ «دولته» بالشرح كيف أن ثمة مشكلة
تاريخية بيئية بشرية وسوسيولوجية وعمرانية
ومن منطلقات شتى ،بني بيروت وبني باقي مناطق
ل ـب ـن ــان .ك ــأن ــه ق ـصــد ال ـق ــول إن ال ـل ـب ـنــان ـيــن أم ـضــوا
أعمارهم وتاريخهم يحيون حالة حسد وغيرة ثأر
وكـيــد انـتـقــام مــن عاصمتهم .فـكــانــوا يــأتــون إليها
بخلفية تدميرها ال تعميرها .روي ـدًا روي ـدًا راحــت
رائحة العصبية املذهبية الكريهة تفوح من الكالم.
خصوصًا حــن شــرح «دولــة الــرئـيــس» للحاضرين
رؤيته لديمغرافيا بيروت الراهنة .قال إن في إحدى
ً
ضــواحـيـهــا نـحــو  750ألــف مقيم هــم لـيـســوا أصــا
م ــن بـ ـي ــروت ،ب ـح ـســب تـصـنـيـفــه وت ـش ـخ ـي ـصــه .مــن

املـقـصــود؟ غــربــاء مــن أرض الـنــار املـنـبــوذيــن؟ غــزاة
من كوكب آخر؟
ثم تابع دولته شرحه :رغــم ذلــك ،قــال ،فتحت بيروت
أب ــواب ـه ــا وم ــدارسـ ـه ــا وجــام ـعــات ـهــا ومـسـتـشـفـيــاتـهــا
لآلخرين .تمامًا كما فتحت بيوتها لآلتني من مختلف
املناطق والطوائف األخــرى! كررها «دولته» أكثر من
م ــرة« ،ال ـطــوائــف األخـ ــرى» .ت ــرى ،ملــن هــي ب ـيــروت في
األصــل إذن؟ مــن يملكها فــي األس ــاس ويدرجها في
إرثــه ال ــذري أو امللي أو املذهبي أو الطائفي ،ليحسب
وجـ ــود اب ـن ــاء ط ــوائ ــف أخـ ــرى ف ـي ـهــا ،خ ـطــوة م ــن نــوع
التسامح الذمي االستعالئي من قبله تجاه هؤالء؟ من
يقبع فــي قعر عقله الــاواعــي ،أو فــي العقله الــواعــي،
أن هــذه املدينة ـ ـ األيقونة ،هي ورقــة طابو واحــدة من
تلك التي راكمها في أرصدته بسيولة وسخة مقتطعة
ريعًا من سائل أوسخ؟ علمًا أن بني الحاضرين حول
الطاولة ،كــان ثمة بيروتيون من قبل أن يكون هناك
دين وطوائف وقبائل معممة .وكان حول املائدة بعض
مــن هــم مــن أبـنــاء «بـيــريـتــس» ،قـبــل ق ــرون طــويـلــة من
مجيء تلك السيدة اإلسبانية عبر السلطنة العثمانية
مستعمرة في صيدا ...فكان الذهول وجومًا مكتومًا
على وجــوهـهــم .لــم يلبث أن صــار صدمة حــن أكمل
«دول ـت ــه» شــرحــه الـعـلـمــي ،عــن أن املـشـكـلــة ال ـيــوم هي
أن بيروت تستقبل ناسًا من كل لبنان ،فيما هؤالء
يرفضون أن يستعيدوا منها بعض نفاياتها! كاد
الرجل أن يطلق من مكبوتاته تلك املعادلة القذرة :إننا
نقبل نفاياتكم البشرية ،فعليكم في املقابل أن تقبلوا
نفاياتنا البيئية!
هكذا تتكشف أبعاد األزمــة بكل مستوياتها .قضية
النفايات إشكالية بالغة التركيب والتعقيد إذن .فهي
ّ
فساد مافيوي تحكم بالبالد طيلة
بداية مسألة نظام
ٍ
ّ
واستدر كل خيراتها وقننها
ربع قرن ونهب ثرواتها
صــوب أرص ــدة شخصية ج ـدًا .نظام ســرق مليارات
الناس وتعبهم وجناهم من ضمن سياسة مدروسة
قصدًا وعمدًا ،تقضي بإفقار مدروس للشعب ،ضمانًا
الرتهانه وتكبيل يديه واألفواه ...ثم هي مسألة منظومة
فكرية ـ ـ سياسية تقوم على مبدأ املركزية األحادية
اإلستئثارية اإللـغــائـيــة .بحيث تـضــرب كــل األط ــراف،
وتـضــرب كــل املـنــاطــق ،وتـعــزل عــن بعضها كما عن
بـيــروت .بحيث يسهل التحكم باملركز وحكم البالد
منه بسالسة الديكتاتورية املقنعة .ومــن ضمن هذه
ُ
املنظومة يصير طبيعيًا أن يكون الغنم لسادة املركز
ُ
والغرم ،من البؤس حتى الزبالة ،جزية مفروضة على
األط ــراف مقابل السماح لهم بمجرد الحياة والتفرج
ً
على فجور السلطة في املركز ...لكنها أخيرًا أو أوال،
أزمة ذهنية عنصرية بامتياز ،تكاد تعلن أن في البالد
طبقة مغلقة« ،كاست» يحكم ،وعبيدًا ُيحكمون .ذهنية
الـســت وال ـجــاريــة ،بـكــل ان ـت ـمــاءات االث ـن ــن ...رح ــم الله
سمير قصير وعمر أمراالي ،ملن يفطن ويتذكر!

«بنك عوده» يعزز تواجده يف الرشق االوسط
رغم أ ّن آفاق النهوض االقتصادي يف األمد القصري ال تزال محدودة،
اضافة اىل األداء االقتصادي املتباطئ منذ بداية أحداث املنطقة،
والذي انعكس عىل النصف االول من عام  ،2015ال يزال «بنك عوده»
واثقاً من قدرة االقتصاد اللبناين عىل جبه التح ّديات وعىل تجنيب
البالد الوقوع يف حالة من الركود .لذلك ،واصل «بنك عوده» ،يف
النصف األ ّول من عام  ،2015تعزيز تواجده يف بلدان ذات إمكان ّيات
منو واعدة ،محقّقاً من ّوا مؤاتياً لألرباح .إذ ارتفعت األرباح الصافية
املج ّمعة خالل الفرتة مبا نسبته  7%مقارن ًة مع النصف األ ّول من
عام  2014لتوازي  202مليون دوالر أمرييك 48% ،منها محققة خارج
لبنان .يف املقابل ،زادت املوجودات املج ّمعة لـ«بنك عوده» لتوازي
 42.3مليار دوالر أمرييك يف نهاية حزيران  47% ،2015منها عائدة
لوحدات خارج لبنان و 32%منها مس ّجلة يف وحدات عاملة يف بلدان ذات تصنيف استثامري ،األمر الذي
يع ّزز نوع ّية املوجودات اإلجامل ّية .وقد سجلت هذه النتائج من الوحدات املتواجدة يف لبنان ،مرص ،ترك ّيا
الخاصة بالرغم من تراكم ظروف تشغيل ّية صعبة يف املنطقة.
والوحدات العاملة يف الخدمات املرصف ّية ّ

