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لبنان

لبنان
قضية اليوم

مقالة

تأجيل بدء التنقيب إلى شباط وال استخراج قبل  5سنوات

شركات صينية وروسية وبريطانية تبدي اهــتمامها بالغاز اللبناني
الصيانة ،قبل أن تنتقل إلى لبنان.
ُ
امل ــوع ــد ال ـجــديــد ال ــذي ل ــم تـعـلــن عنه
بـسـتــانــي ،ألن ــه لـيــس مـضـمــونــا ،هو
التاسع مــن شـبــاط املقبل .األكـيــد ّأن
أيامًا بالناقص أو بالزائد لن تؤثر
على انطالق مرحلة االستكشاف.
خمس سنوات؟
ّ
بــال ـن ـت ـي ـجــة ،فـ ــإن وصـ ـ ــول ال ـح ــف ــارة
ب ـعــد ن ـحــو ش ـهــر قـ ــادر ع ـلــى إع ـطــاء
إشـ ـ ـ ـ ــارة إيـ ـج ــابـ ـي ــة وس ـ ـ ــط ك ـ ــل ه ــذا
االن ـه ـي ــار .ل ـكــن ،ف ــي امل ـقــابــل ،ي ـتــردد
ســؤال بــن عــدد مــن السياسيني عن
سـبــب ال ـحــاجــة إل ــى خـمــس سـنــوات
ب ـع ــد االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ل ـل ـب ــدء ب ــإن ـت ــاج
الـ ـ ـغ ـ ــاز ب ـك ـمـ ـي ــات ت ـ ـجـ ــاريـ ــة .ي ــذه ــب
الـبـعــض إل ــى اع ـت ـبــار ذل ــك مـقـصــودًا
مــن قبل الـشــركــات الـغــربـيــة ،تعزيزًا
لوضع إسرائيل على خارطة الغاز
ف ــي املـنـطـقــة .ل ـكــن ،بـحـســب مـصــادر
ّ
مــط ـل ـعــة ،ال م ـكــان لـنـظــريــة امل ــؤام ــرة
ه ـن ــا .تـكـفــي اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن الـبـئــر
ُ ّ
االس ـت ـك ـشــاف ـيــة ال ــواح ــدة ت ـك ــل ــف مــا
يــزيــد عـلــى  60مـلـيــون دوالر (يمكن
أن تحفر أكـثــر مــن بـئــر) ،وبالتالي،
فـ ــإن أول ــوي ــة ش ــرك ــات ال ـت ـن ـق ـيــب فــي
أي م ـكــان ف ــي ال ـعــالــم ه ــي اس ـت ــرداد
االستثمار في أسرع وقت ممكن.
أم ـ ــا بـ ـش ــأن فـ ـت ــرة ال ـخ ـم ــس س ـن ــوات
ّ
املقدرة ،فهي فترة تشمل التحضيرات
التي يقوم بها التحالف (مناقصات
وع ـقــود تتعلق بـتـطــويــر الـبـئــر ومـ ّـد
األنابيب في حال ّ
تبي وجود كميات
تجارية ،ثم بدء األعمال التنفيذية).
ك ــذل ــك ،ف ــإن تـلــك ال ـف ـتــرة تــأخــذ بعني
االع ـت ـب ــار ع ــدم وجـ ــود بـنـيــة تحتية
أو تـجـهـيــزات الس ـت ـخــراج ال ـغ ــاز في
لـ ـبـ ـن ــان .ي ـك ـف ــي أن كـ ــل ال ـح ـك ــوم ــات
فشلت فــي تـمــديــد الـخــط الساحلي،
ال ــذي ُيـفـتــرض أن يــربــط بــن معامل
الكهرباء .كذلك ،بخالف النفط ،فإن
ا ّسـتـخــراج ال ـغــاز ال يـتـ ّـم إال بكميات
وقـعــت عقود بيعها مسبقًا .ولذلك،
ي ـج ــب أن تـ ـح ــدد ح ــاج ــة ل ـب ـن ــان مــن
الـ ـ ـغ ـ ــاز ،قـ ـب ــل ال ـ ـبـ ــدء ب ــاس ـت ـخ ــراج ــه.
أضـ ــف إلـ ــى ذل ـ ــك ،فـ ــإن الـتـحـضـيــرات
التقنية ال تقتصر على ّ
مد األنابيب،
ب ــل تـتـضـمــن ت ـحــديــد ال ـس ـي ـنــاريــوات

تأجيل بدء مرحلة االستكشاف في
البلوك رقم  4حتى  9شباط ،وتأجيل
دورة التراخيص الثانية حتى نهاية
األول تقني ويتعلق
نيسان .التأجيل ّ
بعدم إتمام الحفارة عملها في
مصر ،والتأجيل الثاني مرتبط بإشارات
إيجابية عن مشاركة أكبر عدد ممكن
من الشركات في المناقصة .وبين
هذا وذاك أسئلة عن سبب الحاجة إلى
خمس سنوات قبل البدء باستخراج الغاز
إيلي الفرزلي
ال ـخ ـب ــر األول الـ ـ ــذي أع ـل ـن ـتــه وزيـ ــرة
الطاقة ندى بستاني يتعلق بتأجيل
دورة الـتــراخـيــص الـثــانـيــة للتنقيب
عــن الـغــاز مــن  31كــانــون الثاني إلى
 30نـيـســان امل ـق ـبــلَ .ع ـ َـرض ــا ،و«مـنـعــا
ألي الـ ـتـ ـب ــاس» ،ك ـم ــا ق ــال ــت ،أعـلـنــت
أيضًا تأجيل عملية االستكشاف في
البلوك رقم  .4لم تحدد موعدًا جديدًا،
ك ـمــا ل ــم ت ـشــأ ال ـت ـطــرق إل ــى الـتــأخـيــر
الـحــاصــل .اكـتـفــت ب ــاإلش ــارة إل ــى أنــه
«ما زلنا في انتظار وصول الباخرة
 Tungsten Explorerالتابعة لشركة
 Vantage Drillingامللتزمة بالتوجه
إلى لبنان بعد االنتهاء من عملها في
الـخــارج» .لكن تجدر اإلشــارة إلى أن
االستكشاف كان مقررًا في منتصف
كانون األول وتم تأجيله حينها إلى
منتصف كانون الثاني ،بسبب تأخر
بــاخــرة الحفر فــي مصر حيث تعمل
حاليًا قبل انتقالها إلــى لبنان .لكن
ب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات الـ ـج ــدي ــدة ،فــإن
الباخرة لم تنه عملها في مصر بعد،
واجهت تأخيرًا تقنيًا نتج عن
وهي
ّ
دخول الحفارة في طبقة طرية أعاقت
عملها ّ
وأجلت إنجازه ،مع احتمال أن
تجري اختبارًا جديدًا تليه أيــام من

(هيثم الموسوي)

تقرير

األفـ ـض ــل ل ـت ـطــويــر ال ـح ـق ــول ،وكــذلــك
اخ ـت ـيــار ال ـطــري ـقــة األف ـض ــل ملـعــالـجــة
الغاز وتنظيفه .هل تتم على الشاطئ
أم في عرض البحر؟ كل ذلك يحتاج
إلــى تكاليف رأسمالية باهظة وإلى
ما ال يقل عن أربع سنوات.
هذا ال يعني أن الفترة املطلوبة لبدء
االستخراج ثابتة .حقل زهر املصري
ُ
طـ ّـور في مدة قياسية قلت عن ثالث
سـ ـن ــوات .ه ــو اس ـت ـث ـنــاء م ـب ـنــي على
ع ــوام ــل ك ـث ـي ــرة ،أول ـه ــا وج ـ ــود بنية
ت ـح ـت ـيــة م ـص ــري ــة جـ ــاهـ ــزة ،اق ـتــرنــت
بـحــاجــة ال ـس ــوق امل ـص ــري إل ــى الـغــاز
بكميات ضخمة ،وبالتالي تسهيلها

ُ
بستاني :باخرة
االستكشاف ملتزمة
بالتوجه إلى لبنان
دورة التراخيص
الثانية إلى  30نيسان:
تعزيز للمنافسة

كل األعمال املرتبطة ببدء التنفيذ.
ّ
يذكر مصدر معني بأن املدة املتوقعة
ســابـقــا كــانــت سـبــع س ـن ــوات ،لكنها
ان ـخ ـف ـضــت بـفـضــل ت ـطــويــر تـقـنـيــات
االستخراج ،مشيرًا إلى أنه «إذا قمنا
بكل ما هو مطلوب بالسرعة الالزمة
يمكن الـحــديــث عــن بــدء االسـتـخــراج
خ ــال أرب ــع س ـنــوات ،واألم ــر يتطلب
بالدرجة األول ــى تسريع اإلج ــراءات،
ويرتكز على افتراض أن إنتاج دورة
الـ ـت ــراخـ ـي ــص س ـ ُـي ـخ ـص ــص ل ـل ـســوق
املـحـلـيــة ،فـلــو ك ــان اإلن ـتــاج سـ ُـيـصـ ّـدر
لكانت عملية بناء املنشآت تحتاج
ربما إلى عشر سنوات».

تأخير إيجابي؟
إذا كــان تأخير مرحلة االستكشاف
ف ــي ال ـب ـل ــوك رقـ ــم  4ألي ـ ــام ل ــن ي ــؤدي
إلـ ـ ــى م ـش ـك ـل ــة ف ـع ـل ـي ــة ،فـ ـ ــإن تــأج ـيــل
دورة التراخيص الثانية واملتعلقة
بـ ــال ـ ـب ـ ـلـ ــوكـ ــات  1و 2و 5و 8و،10
س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز املـ ـن ــافـ ـس ــة،
وبــال ـتــالــي إم ـكــان ـيــة ال ـح ـصــول على
ع ـ ــروض أفـ ـض ــل .ب ـح ـســب بـسـتــانــي،
فـقــد ّ
أج ـل ــت ه ــذه ال ـ ــدورة «ن ـظ ـرًا إلــى
تـلـقــي وزارة ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه وهيئة
إدارة قـ ـط ــاع الـ ـبـ ـت ــرول ط ـل ـب ــات مــن
شركات بترول عاملية لتأجيل املوعد
النهائي لتقديم طلبات االشتراك في
دورة الـتــراخـيــص الـثــانـيــة ،إلفـســاح
املـ ـج ــال ل ـه ــذه ال ـش ــرك ــات السـتـكـمــال
ت ـح ـض ـي ــرات ـه ــا اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـت ـق ـن ـيــة
املنصوص عليها في دفتر الشروط».
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ت ـب ـ ّـن أن شــركــات
صينية أبدت اهتمامها بالدخول في
دورة التراخيص تلك ،لكنها طلبت
التأجيل لفترة وجيزة ريثما تشتري
نـتــائــج امل ـســوحــات الـثــاثـيــة األبـعــاد
ُ
وت ـ ـعـ ـ ّـد عــرض ـي ـهــا امل ــال ــي وال ـت ـق ـنــي.
ك ــذل ــك ،فـ ــإن ش ــرك ــة «تـ ــوتـ ــال» طلبت
بــدورهــا التأجيل لتتمكن مــن إعــداد
مـلـفـهــا .كـمــا ت ـبــدي ش ــرك ــات روسـيــة
اهـتـمــامـهــا بــالــدخــول فــي املـنــاقـصــة،
أض ـ ـ ـ ــف إل ـ ـ ـ ــى شـ ــرك ـ ـتـ ــي «ب ــريـ ـتـ ـي ــش
بتروليوم» و«شيل».
في النتيجةّ ،
تبي لهيئة إدارة قطاع
البترول ولــوزارة الطاقة أن التأجيل
س ـي ـكــون ملـصـلـحــة ت ـعــزيــز املـنــافـســة
ومشاركة أكبر عــدد من التحالفات،
خ ــاف ــا لـ ـل ــدورة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ش ــارك
ف ـي ـهــا ت ـحــالــف واح ـ ــد وهـ ــو تـحــالــف
توتال (الفرنسية)  -إيني (اإليطالية)
ُ
 نوفاتيك (الروسية) .وفيما لم تبدشركات أميركية اهتمامًا بالتنقيب
البحر اللبناني ،فإن
عــن النفط فــي
ّ
مـ ـص ــدرًا ت ـق ـن ـيــا ُيـ ــوضـ ــح أن الـسـبــب
لـيــس سـيــاسـيــا ،بــل ل ـكــون الـشــركــات
األمـيــركـيــة ال تملك الـخـبــرة الكافية
ل ـل ـت ـن ـق ـيــب ف ــي األعـ ـ ـم ـ ــاق ،ع ـل ـمــا ب ــأن
ال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى املـتـخـ ّـصـصــة في
ه ـ ــذا املـ ـج ــال ف ــي ال ـع ــال ــم ال ي ـت ـعــدى
عددها  12شركة.

طرابلس :المعرض مأوى
للمطرودين من منازلهم
عبد الكافي الصمد
عندما شرع املهندس البرازيلي الشهير أوسكار نيماير ()2012 - 1907
في تشييد مبنى «معرض طرابلس الدولي الدائم» عام (ُ 1964س ّمي الحقًا
معرض رشيد كــرامــي الــدولــي عــام  1987بعد اغتيال األخـيــر) ،فــي عهد
الرئيس الــراحــل فــؤاد شهاب وبطلب منه ،فــوق قطعة مــن األرض تقارب
مساحتها مليون متر مربع تقع بني بساتني الليمون ،ملضاهاة ومنافسة
مـعــارض حديثة كــان بــدأ تشييدها حينذاك فــي الـعــراق وســوريــا وتركيا
وغيرها ،لم يكن يخطر ببال نيماير وقتها أن هذه التحفة املعمارية التي
توقف العمل بها عــام  1975بسبب ان ــدالع الـحــرب األهـلـيــة ،ومــن غير أن
تستكمل منشآتها حتى اليوم ،ستتحول إلى مكان يؤوي عائالت مهجرة
نزحت إليه من أحياء طرابلس الفقيرة ،لإلقامة فيها بشكل مؤقت .كان
ّ
ُ
ُيتوقع أن يسهم املعرض في خلق حركة اقتصادية في طرابلس ،تبعد عن
بعض أبنائها شبح الفقر .لكنه ّ
تحول إلى مركز إيواء عائالت لم تستطع أن
تدفع بدالت إيجار مساكنها الشهرية.
فبعد عصر يوم األحد املاضي ،وبشكل مفاجئ ،دخل نحو  35امرأة وطفل
إلــى بــاحــة امل ـعــرض ،مستغلني يــوم العطلة (األح ــد) بحيث لــم يعترضهم
حــراس أو موظفو املعرضّ .
وسهلت دخولهم جمعية تطلق على نفسها
«عطايا لبنان»ّ ،قدمت لهم خيمًا لإلقامة فيها .العائالت التي ظهرت عليها
عالمات الفقر والتعب واإلرهاق ،عمدت الجمعية إلى وضع فرش لها داخل
الخيم للمبيت فيها ،وأشعلت مواقد النيران أمامها للتدفئة .وأعلن أفرادها
أنهم لن يغادروا الخيم ولن يتركوا املعرض حتى تؤمن الدولة مساكن لهم.
هــذه الخطوة سلطت الضوء على أزمــة سكنية مستجدة تتمثل في عدم
ق ــدرة مــواطـنــن عـلــى دف ــع ب ــدالت إي ـجــار بيوتهم الـشـهــريــة ،بـعــدمــا فـقــدوا
أعمالهم أو تراجعت مداخيلهم ،إضافة إلــى طلب مالكي هــذه البيوت من
املستأجرين دفع هذه البدالت بالدوالر األميركي وليس بالليرة اللبنانية ،ما
أجبر عشرات العائالت على ترك منازلها واإلقامة في منازل أخرى ،مثلما
ً
حدث مثال في منطقة البداوي قبل نحو شهر ،قبل أن تصل األمور إلى ما
وصلت إليه في املعرض.
دخــول العائالت بهذا الشكل إلــى حــرم املعرض كــان موضع تناقض في
مقاربته من قبل الطرابلسيني ،معنيني ومواطنني ،إذ فيما بدأت بلدية املدينة
بشخص رئيسها رياض يمق البحث عن مكان بديل لهذه العائالت ،كان
البعض يدعوهم إلى املبيت في فندق «كواليتي ـ إن» املجاور ،ألنه أفضل لهم
من املبيت بالعراء في هذا الطقس البارد والعاصف.
وفيما تساءل البعض عن أسباب غياب الهيئة العليا لإلغاثة عن املشهد،
وهي التي يفترض بها أن تقوم بهذا الدور أكثر من غيرها ،وأن املسؤولية
في هذا األمر تترتب عليها وليس على أي جهة أخرى ،قالت أوساط بلدية
طرابلس إنها تسعى لتأمني مسكن مؤقت لهذه العائالت في مبنى قديم
يـقــع بـجــوار مقهى فهيم فــي ســاحــة الـ ّتــل وســط املــديـنــة .واق ـتــرح البعض
أن يكون مبنى الغندور املهجور واملطل على ساحة عبد الحميد كرامي
(ساحة النور) مكانًا مالئمًا لهذه العائالت ،بعد تجهيزه بالضروريات،
أو في املساجد والكنائس ،بينما دعا آخرون إلى إعادة هذه العائالت إلى
منازلهم بعد تأمني بدالت إيجارهم الشهرية.
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أوض ـ ـ ــح رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة االت ـ ـصـ ــاالت
ال ـن ـيــاب ـيــة ح ـس ــن الـ ـح ــاج ح ـس ــن أن
َ
العقود مع شركتي الخلوي انتهت
ف ـ ــي  31ك ـ ــان ـ ــون األول  ،2019مــن
دون أن ت ـمــدد الـحـكــومــة ال ـع ـقــود ال
ب ـقــرار ع ــادي وال ب ـقــرار اسـتـثـنــائــي،
وبــالـتــالــي ال عملية تـمــديــد للعقود
واالسـ ـت ــرداد تـلـقــائــي وال يـحـتــاج ال
إل ــى ق ــرار ع ــادي وال اسـتـثـنــائــي من
الحكومة.
وقــال الحاج حسن ل ـ «األخـبــار» إنه،
ب ـمــوجــب ال ـع ـق ــودُ ،ي ـف ـتــرض أن يتم
ّ
ال ـت ـســلــم والـتـسـلـيــم خ ــال  60يــومــا
مــن تــاريــخ ان ـت ـهــاء ال ـع ـقــد ،وه ــذا ما
أوصت به اللجنة .كما أشار إلى أن
ع ــددًا م ــن أع ـض ــاء الـلـجـنــة وال ـن ــواب
ات ـص ــل ب ــه ل ـل ـتــأك ـيــد ع ـلــى اسـ ـت ــرداد
الـقـطــاع .وملناقشة ملف االسـتــرداد،

المنتفضون «يقتحمون» أسوار مصرف لبنان
دعا الحاج حسن إلى جلسة للجنة
ُ
تـعـقــد يــوم االثـنــن املـقـبــل ،بحضور
وزير االتصاالت محمد شقير.
وكان شقير قد أصدر بيانًا اتهم فيه
لجنة االتصاالت بأنها أعطت مهلة
َ
 60يــومــا السـ ـت ــرداد إدارة شــركــتــي
الخلوي «تبدأ من تاريخ الحصول
ع ـلــى امل ــواف ـق ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة» .كـمــا
أشــار إلــى أنــه التزم بهذه التوصية
وي ـع ـمــل ف ــي إطـ ــار الـ ـح ــدود الــزمـنــي
املسموح به.
وق ــال شقير إن ــه «بـتــاريــخ  2كــانــون
الـ ـث ــان ــي  ،2020أرس ـ ـ ــل كـ ـت ــاب ــا إل ــى
األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــرئ ــاس ــة مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء تـ ـ ـض ـ ـ ّـم ـ ــن طـ ـ ـل ـ ــب وزارة
االت ـص ــاالت ،فــي ظــل غـيــاب حكومة،
ون ـظ ـرًا إل ــى ضـ ــرورة تـسـيـيــر املــرفــق
ال ـ ـعـ ــام واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار خ ــدم ــة ال ـه ــات ــف

ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوي ،املـ ــواف ـ ـقـ ــة االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
بالسرعة القصوى على عدم تمديد
ه ــذي ــن ال ـع ـقــديــن وإدارة الـشــركـتــن
بـطــريـقــة م ـبــاشــرة ،مــا يـعـنــي إعـطــاء
املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد ال ـق ـط ــاع
واس ـت ــام ــه م ــن ق ـبــل الـ ـ ـ ــوزارة كــونــه
أمرًا يخرج عن صالحيات الوزير ملا
يحمل في طياته من تداعيات يعود
أمــرّ الـبـ ّـت فيها للسلطة السياسية
ممثلة بمجلس الوزراء».
واع ـت ـبــر ال ـب ـيــان أن «تـغـيـيــر طــريـقــة
إدارة قطاع الخلوي يأتي من ضمن
ص ــاحـ ـي ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وف ــي
وض ـع ـي ــة ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف أع ـم ــال
يـتـطـلــب األمـ ــر إم ــا م ــواف ـق ــة مجلس
الـ ـ ــوزراء أو ال ـح ـصــول عـلــى مــوافـقــة
استثنائية».
(األخبار)

ي ــوم ــا ب ـع ــد آخ ـ ـ ــر ،يـ ـع ــود الـ ــزخـ ــم إل ــى
الـتـحــركــات الشعبية فــي ال ـشــارع .أداء
الـسـلـطــة ،بسياسييها ومصرفييها،
يستفز مشاعر اللبنانيني الذين يرون
أن أحـّدًا ال يبالي باألزمة االقتصادية
الـ ـت ــي ت ـ ـ ـ ــزداد حـ ـ ــدة ي ــوم ــا بـ ـع ــد آخـ ــر.
الغضب الشعبي يتغذى بــاإلجــراءات
املصرفية ،وبتصريحات حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة األسبوع الفائت،
ال ـتــي شـ ـ ّـرع فـيـهــا ل ـل ـم ـصــارف إذالل ـهــا
ل ـل ـنــاس .ي ــوم أمـ ــس ،ش ـهــدت طــرابـلــس
التحركات املعتادة فيها .إقفال طرق،
واعتصام أمــام «املالية» ...لكن بيروت
ش ـهــدت ع ــودة الـتـحــركــات إل ــى محيط
مصرف لبنان ،حيث اقتحم منتفضون
السياج املحيط باألشغال القائمة عند
مدخل املصرف ،قبالة وزارة الداخلية،
ـرددي ـ ــن ه ـت ــاف ــات م ـ ـنـ ـ ّـددة بــال ـحــاكــم
مــ ّ

وسياساته .وقــد استمر التحرك أمام
امل ـصــرف لــوقــت طــويــل نسبيًا .وسبق
ذلــك إقـفــال محتجني لطريق «الرينغ»
وسط العاصمة ،قبل أن ُيعاد فتحه من
قبل القوى األمنية .وأعلنت مجموعات
في الحراك بــدء «أسبوع الغضب» من
الـ ـي ــوم ،داع ـي ــة ال ــى امل ـش ــارك ــة الكثيفة
بــوجــه مــن أوص ـلــوا ال ــدوالر الــى 2500
ليرة.
ف ــي صـ ـي ــدا ،ومـ ــن دون س ــاب ــق إن ـ ــذار،
تـصــاعــد الـتــوتــر فــي تـقــاطــع إيـلـيــا بني
املتظاهرين والـجـيــش اللبناني .ففي
نظمها ناشطون
ختام مسيرة سلمية ّ
في التنظيم الشعبي الناصري انطلقت
م ــن ح ــي الـقـيــاعــة بــات ـجــاه إي ـل ـيــا ،وقــع
سوء فهم بني أحد املتظاهرين وعنصر
ف ــي ال ـج ـي ــش .وب ـش ـك ــل الفـ ــت وم ـبــالــغ
ف ـي ــه ،ب ـ ــادر ال ـج ـن ــدي ب ـض ــرب ال ـش ــاب،

م ــا أثـ ـ ــار غ ـض ــب امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ،وس ــاد
حــال مــن الـهــرج وامل ــرج وتــدافــع ّ
تسبب
ف ــي ح ـ ــاالت إغـ ـم ــاء ب ــن امل ـت ـظــاهــريــن.
ت ــوس ـع ــت رقـ ـع ــة ال ـغ ـض ــب ال ـ ــى خ ــارج
إي ـل ـيــا .ت ـن ــادى ال ـنــاش ـطــون م ــن صـيــدا
ملـ ــؤازرة رفــاقـهــم الــذيــن نـصـبــوا الخيم
ف ــي ال ـط ــري ــق وق ـط ـع ــوا ح ــرك ــة الـسـيــر
ف ــي االت ـج ــاه ــات ك ــاف ــة .حـيـنـهــا ،ح ــاول
ال ـج ـيــش م ـنــع امل ـت ـظــاهــريــن م ــن إق ـفــال
الطريق ،ووقع تضارب أدى الى وقوع
عدد من الجرحى بني املتظاهرين بعد
استخدام الجيش الـهــراوات لضربهم.
حتى منتصف الليل ،كانت محاوالت
فتح الطريق قد فشلت ،وسط تصاعد
ل ـح ــال ال ـتــوتــر وال ـغ ـضــب ف ــي املــدي ـنــة.
ودع ــا نــاشـطــو ال ـح ــراك فــي صـيــدا الــى
يوم غضب اليوم وإقفال عام.
(األخبار)

(مروان طحطح)

