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اقت�صاد
بلديات غرب بعلبك بحثت
تفاقم �أزمة مياه ال�شفة

�سالح البترول العربي...
الخديعة الكبرى
} فراس محمد*
ي��ذك��ر إري����ك ل����وران ف��ي ك��ت��اب��ه ال��م��ث��ي��ر« :الوجه
ال��م��خ��ف��ي ل���ل���ب���ت���رول» (la face cachée du
 ،)pétrole éditions pocket 2006معلومات
م��ث��ي��رة ج����دا ً ع���ن ت���اري���خ ال���ب���ت���رول م��ن��ذ اكتشافه
واس��ت��ث��م��اره م��ن ق��ب��ل ال��ش��رك��ات العالميه الكبرى
ويشرح أهميته االستراتيجية بالنسبة إل��ى الدول
الغربية ،وخصوصا ً ال��والي��ات المتحدة األميركية
واستخدامها للبترول السعودي لتحريض وتسريع
انهيار االتحاد السوفياتي.
الكتاب هو عبارة عن تحقيقات مه ّمة لصحافي
محترف ج��ال ب��ق��اع األرض ،وال��ت��ق��ى شخصيات
محورية واط��ل��ع على تقارير ومعلومات أساسية
وخاصة عن حربي الخليج واحتالل العراق.
ت��ف��اص��ي��ل ،منها م��ع��روف ،ت��ب��يّ��ن ط��ري��ق��ة تعامل
مشايخ الخليج وش��اه إي��ران مع البترول كثروات
خاصة ،وتفاصيل أخرى أق ّل انتشاراً...
ففي الصفحة  189يذكر الكاتب أنّ البترول يمثل
 95في المئة من دخل السعودية منها  20في المئة
مخصصة للعائلة المالكة التي تتشكل من  8آالف
ّ
أمير تخلط بين مصالحها الخاصة ومصالح الدولة.
ويذكر ل��وران أنه في عام ُ ،2001دع��ي بندر بن
سلطان ،الذي كان حينها سفير المملكة في واشنطن،
إلى مؤتمر سينقل مباشرة على التلفزيون األمريكي.
ويقول« :هذا الشخص المس ّمى بندر بوش ،بسبب
عالقاته القوية م��ع الرئيسين ب��وش األب واالب��ن،
وبإجابته على سؤال عن اتهامات فساد تطال العائلة
المالكة يجيب بال تردّد« :هذه العائلة صرفت حوالي
 400مليار دوالر لتطوير المملكة ،فإن قلتم لي إنّ
 50مليارا ً ضاع في عمليات فساد ،أجيبكم :وما
أهمية ذلك؟»
ه��ن��اك الكثير م��ن المعلومات المه ّمة والوقائع
المثيرة التي تستحق الرجوع إليها ،لكنني وجدت
من الضروري التركيز على قضية تركت أثرا ً عميقا ً
في وج��دان المواطن العربي البسيط ،مثلي ،ال بل
كانت من أسباب فخره وأحد أسباب الجدال والدفاع
عن هذه العائلة ،أال وهي ما ُسمي «استخدام سالح
البترول في حرب تشرين  »1973وموقف المملكة،
في شكل أساسي ،منها.
وإليكم التفاصيل:
في  14تشرين األول ،أخفقت المفاوضات بين
دول منظمة ( OPEPال���دول المصدرة للبترول)
وبين شركات البترول (صفحه .)15
في  16منه ،ق�� ّررت  6دول (السعودية ،إيران،
الكويت ،العراق ،أبو ظبي وقطر) ومن طرف واحد،
رفع أسعار البترول من  2إلى  3.65دوالر.
بعد عشرة أيام ،اندلعت حرب تشرين بمهاجمة
الجيوش المصرية والسورية «دولة إسرائيل».
في  17تشرين األول ،وكانت حينها الحرب ال تزال
مستمرة ،ق ّرر وزراء بترول الدول العربية األعضاء
ف��ي  OPECف���رض ح��ظ��ر ع��ل��ى ال��ش��ك��ل التالي:
تخفيض  5ف��ي المئة م��ن اإلن��ت��اج .وح���دّد اإلع�لان

النهائي وال��ذي كتب فقط بالعربية ،أنّ هذه النسبة
ستطبّق ك ّل شهر على الشهر الذي سبقه (وبالتالي
نسبة  5%ال تبقى  )5%حتى خروج «اإلسرائيليين»
من األراضي العربية المحتلة عام  1967واالعتراف
الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني.
بالنسبة إل��ى ال��ك��ات��ب ،ي��ت��واف��ق ال��ح��دث��ان زمنياً،
بالرغم من ع��دم وج��ود أي عالقة مباشرة بينهما.
فرفع األسعار هو نتيجة لمفاوضات طويلة وصعبة
بينما ال��ح��ظ��ر ،ووف����ق ك�ل�ام األم��ي��ن ال��ع��ام للدول
العربية المنتجة هو «للفت انتباه الرأي العام العالمي
والشعوب الغربية إلى مشكلة الشعوب العربية مع
إسرائيل».
الموضوعان ليسا مترابطين ولكنها كانت فرصة
لفرض رفع األسعار!
في  19تشرين األول ،صار الحظر نافذاً ،وأعلنت
السعودية تخفيض إنتاجها بنسبة  10ف��ي المئة
وإيقاف تصديره إل��ى ال��والي��ات المتحدة وهولندا،
بسبب مساندتهما لـ«إسرائيل».
لك ّن الكاتب يثبت أنّ ما سمي «صدمة البترول»
ع��ام  ،1973ه��و ف��ي ج��زء كبير منه مصطنع« :إنّ
صدمة البترول ونتائجها هي في الحقيقة مصطنعة
وفي جزء كبير منها خديعة كبرى نظمت في شكل
ناجح جداً» ،وفق الكاتب.
لنفحص الحقائق:
ف��ي  19ت��ش��ري��ن األول ،وع��ن��د دخ����ول الحظر
حيز التنفيذ ،أعلن الرئيس األميركي نيكسون عن
مساعدة عسكرية ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» بقيمة  2.2مليار
دوالر ،وكان قد سمح منذ الثامن منه ،بجسر جوي
عسكري لمساعدتها .جسر جوي كثيف بالرغم من
عدم التوصل إلى وقف إط�لاق ن��ار .كان ذلك كافيا ً
ليثير غضب ال��دول العربية ويدفعها إلى التصعيد
ولكن لألسف ،هذا لم يحصل!
رفع الحظر بعد  3أشهر وكأنّ شيئا ً لم يكن ،ومن
ب��دون معرفة مدته وحقيقة تطبيقه وسبب رفعه،
وخصوصا ً في ظ ّل عدم تحقيق أي مكاسب سياسية
من تطبيقه.
يضيف ال��ك��ات��ب ،أن��ه وب��ع��د تحقيقات وزي���ارات
ل��ل��دول المنتجة وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ،ت��وص��ل إلى
حقائق امتنعت الصحافة عن ذكرها في شكل مريب،
وأكثرها إثارة للدهشة هو أنّ الملك فيصل كان دائما ً
معارضا ً الستخدام البترول كسالح سياسي ولم
يوافق على ه��ذا القرار إال بعد ت��ردّد شديد حتى ال
يجد نفسه معزوالً .أكثر من ذلك ،يقول الكاتب إنّ
أشخاصا ً في شركات البترول أخبروه أنّ السعودية
لم تطبق قرار الحظر أبداً ،حيث كانت تبيع البترول
للدول المحظورة من خالل شركات مستقلة
الحقيقة بعيدة ك�� ّل البعد ع��ن األس���ط���ورة ،ففي
 1973ل��م يكن ه��ن��اك حظر حقيقي ول��م يحصل
نقص حاد في البترول إال بلعبة من الدول المنتجة
والشركات الكبرى .وهي ليست إال خديعة أضاعت
فلسطين وتستمر في إضاعة ما تب ّقى!
* مغترب سوري

�أطلق من ال�سراي ا�ستراتيجية مديرية حماية الم�ستهلك

حكيم :التخطيط وا�ست�شراف الم�ستقبل
الملحة
من ال�ضروريات ّ
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق
ال��م��س��ت��ه��ل��ك ،وب��رع��اي��ة رئيس
الحكومة ت ّمام سالم ،أطلق وزير
االقتصاد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��دي��ري��ة حماية
المستهلك للعام 2016 - 2015
في السراي الحكومية.
ب���داي���ة ،ش���رح م��دي��ر حماية
ال��م��س��ت��ه��ل��ك ط������ارق ي��ون��س
االستراتيجية المنوي اعتمادها
في المديرية.
ث��م تحدثت ال��م��دي��رة العامة
للوزارة عليا عباس مشيرة إلى
ّ
«أن الهدف االساسي من إنشاء
مديرية حماية المستهلك ،هو
التثبت م��ن صالحية ونوعية
وسالمة السلع وال سيما المواد
الغذائية وجودة الخدمات ومراقبة
األسعار وقمع الغش والح ّد من
االح��ت��ك��ار وض��ب��ط المخالفات
وتنظيم محاضر ضبط واتخاذ
اإلج���راءات القانونية المناسبة
في ّ
حق المخالفين ،باإلضافة إلى
إرشاد وتوعية مقدمي الخدمات
والتجار والمستهلكين» .وقالت:
«ل��ق��د دأب���ت ال����وزارة ،م��ن خالل
المديرية والمصالح اإلقليمية،
على العمل بأقصى طاقاتها ضمن
الصالحيات المعطاة لها لتنفيذ
هذه المهام».
ث��م أل��ق��ى حكيم كلمة تطرق
فيها إل��ى تحديث التشريعات
وق���ال« :لقد نجحنا خ�لال شهر
أي���ار ال��م��اض��ي بتعديل ق��ان��ون
حماية المستهلك لناحية تشديد
العقوبات على جميع المخالفين
الذين يعرضون سالمة المستهلك
للخطر .كما نجحنا وبعد مجهود
كبير ف��ي إق���رار م��ش��روع قانون
سالمة الغذاء في اللجان النيابية
وسنسعى إلى اق��راره في الهيئة
العامة في أقرب وقت ممكن .كما
أن��ن��ا نسعى إل��ى إق���رار مشروع
ق��ان��ون المنافسة وغ��ي��ره��ا من
القوانين التي ستساهم في ضبط
الغالء وارتفاع األسعار».
وح���ول تفعيل ال��رق��اب��ة ،أكد
حكيم ّ
أن ال����وزارة تسعى إلى
تغطية النقص في عدد المراقبين،

الفتا ً إلى ّ
أن إطالق «برنامج لقبول
طالب الجامعات الذين يرغبون
بالتطوع ل��دى م��دي��ري��ة حماية
المستهلك سمح ب��زي��ادة عديد
المديرية عبر اش��راك المجتمع
المدني».
وأضاف« :لكن إزاء التحديات
الكبيرة والمشاكل الخطيرة التي
واجهناها خ�لال ه��ذا ال��ع��ام وال
سيما في مجال سالمة الغذاء،
والتداعيات التي ما زالت آثارها
ت��ظ��ه��ر ،ي���وم���ا ً ب��ع��د ي����وم على
م��س��ت��وى االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي،
أضحى التخطيط االستراتيجي
واس���ت���ش���راف ال��م��س��ت��ق��ب��ل من
الضروريات الملحة لتفعيل عمل
مديرية حماية المستهلك ومواجهة
التحديات واالنطالق نحو مستقبل
أفضل للجميع .وانطالقا ً من أهمية
اإلدارة االستراتيجية ،كعملية
مستمرة لتنظيم وتنفيذ القرارات
ال��ح��ال��ي��ة ،وت��وف��ي��ر المعلومات
الالزمة ،وتنظيم الموارد والجهود
الكفيلة لتنفيذ القرارات وتقييم
النتائج بواسطة نظام معلومات
متكامل وفعال ،ق ّررنا استخدام
هذا النوع من اإلدارة داخل وزارة
االقتصاد والتجارة ،وال سيما في
مديرية حماية المستهلك ،من
خ�لال تفعيل قدرتها على رسم
الغايات واألهداف االستراتيجية
وتحديد التوجهات طويلة األمد
لبلوغ تلك األهداف في مدى زمني
مالئم وسط بيئة تتسم بالسرعة
وعدم التأكد».
وأض��اف« :سنقوم بشكل دائم
ومستمر بمتابعة تنفيذ هذه
الخطة وتقييم النتائج وم��دى
التقدم لبلوغ األهداف التي تصب
جميعها تحت ع��ن��وان واح��د اال
وه��و حماية المستهلك .واننا
اذ نؤكد التزامنا ال��ت��ام بتنفيذ
هذه االستراتيجية خالل الفترة
الزمنية ال��م��ح��ددة ،لما لها من
تأثير ايجابي على سالمة جميع
ال��م��واط��ن��ي��ن خ��ص��وص��ا ،وعلى
االقتصاد الوطني عموما .نؤكد
ايضا ال��ى ض��رورة التعاون مع
بقية االدارات المعنية للوصول

ال��ى ه��ذه الغايات ،وعليه فإننا
سنقوم بدعوة المجلس الوطني
لحماية المستهلك بأقرب فرصة
ممكنة لمناقشة هذه االستراتيجية
ودراس���ة امكانية التعاون بين
جميع االعضاء في سبيل تنفيذها
وتطويرها».
وتابع حكيمّ « :
إن االقتصاد
مبني على االستثمار واالستهالك،
وكون لبنان بلدا ً ذا إنتاج محدود،
يكون حجم االستهالك كبيرا ً نظرا
إلى حجم االستيراد ،فاالستهالك
ه��و أح��د أس��س تحريك العجلة
االق��ت��ص��ادي��ة وب��ال��ت��ال��ي حماية
االستهالك تحمي االقتصاد وتحفز
النمو .أما على الصعيد االجتماعي
فحماية المستهلك تندرج في إطار
المسؤولية االجتماعية التي تعمل
ال��وزارة من خاللها وهي تحافظ
على حقوق المستهلك والتاجر
ف��ي العيش ببيئة استهالكية
سليمة».
وأشار إلى ّ
«أن هذا اليوم يشارك
فيه لبنان بقية دول العالم بأنشطة
تهدف إلى توعية المستهلك حول
حقوقه وواجباته ،تساهم في شكل
أس��اس��ي ف��ي مساعدته للحفاظ
عليها ،فيشاركنا المسؤولية في
ال��دف��اع ع��ن��ه��ا» ،مسلطا ً الضوء
«على عدد من هذه األنشطة نذكر
منها :ال��ق��ي��ام بحمالت إعالمية
على كافة القنوات ،وإص��دار عدد
خاص من نشرة حماية المستهلك
التي تتضمن مقاالت توعوية مع
إحدى الصحف المحلية بمناسبة
اليوم العالمي لحقوق المستهلك،
وإرسال رسائل قصيرة إلى حاملي
األج��ه��زة الخليوية ف��ي لبنان
تذكرهم بضرورة تقديم الشكاوى
عبر الخط الساخن أو التطبيق
اإلل��ك��ت��رون��ي ال��خ��اص بمديرية
حماية المستهلك».
ودع����ا ح��ك��ي��م إل���ى «تكثيف
حمالت التوعية داخ��ل المدارس
والجامعات ،عبر إلقاء محاضرات
توعية على الطالب حيث يصار
أي��ض��ا ً إل���ى ت��وزي��ع م��ن��ش��ورات
توعوية ح��ول حقوق وواجبات
المستهلك».

عقدت بلديات غرب بعلبك والشالل لقاء أمس في مطعم النورس  -بعلبك،
للبحث في «تفاقم أزمة مياه الشفة التي تستفيد منها  12قرية من قرى غربي
بعلبك و 100ألف مواطن ،مع اقتراب فصل الصيف ،وحاجة األهالي إلى المياه
الشح الماضية» ،في حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن،
وسنوات
ّ
النائب نوار الساحلي ،محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ،رئيس مجلس إدارة
مياه البقاع مارون مسلم ،رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك زاهي الزين ،رئيس
اتحاد بلديات الشالل علي عساف ،العميد الركن عبد السالم سمحات ،ممثل
قائد المنطقة في قوى األمن الداخلي المقدم مارك صقر ،مدير العمل البلدي في
«حزب الله» حسين النمر ،مسؤول الشؤون البلدية في حركة أمل هيثم جمعة
اليحفوفي ورؤساء بلديات ومخاتير.
واتفق المجتمعون على «وضع آلية عمل وتشكيل لجنة متابعة من المحافظ
بشير خضر والنائب علي المقداد والفعاليات السياسية في حزب الله وحركة
أمل من أجل وضع خطة عمل وتحديد التعديات والضبط من قبل المؤسسة،
على أن تتولى القوى األمنية نزع التعديات وإزالتها بالتعاون مع المؤسسة
واإلبقاء على خطة جهوزية كاملة».

رئي�س بلدية حمانا :ال ازدهار
�إال باحترام معايير البيئة
ر ّد رئيس بلدية حمانا جورج شاهين على ما صدر عقب اجتماع دعا إليه
رئيس اتحاد بلديات المتن األعلى كريم سركيس في حضور بعض رؤساء
بلديات المنطقة ،فأكد أنّ «الحرص على أمتن العالقات مع جيراننا ،أبعد بكثير
مما يروج له البعض ،وكأنّ حمانا ترتكب المعصية الكبرى في الدفاع عن أبرز
معالمها البيئية والطبيعية والجمالية خاصة نبع الشاغور ،الذي يمثل قيمة
سياحية لمنطقة المتن األعلى وليس لحمانا فحسب».
وقال في بيان أمس« :إذا خسرنا معالمنا الطبيعية من أحراج وينابيع،
نكون قد هدمنا ما حبا الله به هذه المنطقة من جماالت وستغدو عاجالً أم آجالً
مجرد مج ّمعات خرسانية وتفقد تنوعها البيولوجي ومناخها وثرواتها المتمثلة
بغطائها األخضر».
واستنكر شاهين تحريف وتشويه ما صرح به ،معتبرا ً أنّ ما «صدر عن
االتحاد واستنكاره الكالم الذي تضمن عبارات الدم والتهديد الصادرة عن زميل
في موقع المسؤولية يجافي الحقيقة» ،وقال« :جاء على لساني كلمة الدم،
حيث أنني كنت أعني أن نفتدي بدمائنا مياه نبع الشاغور للحفاظ على شريان
حياتنا ،وإال سنكون تحت وطأة مشروع تهجيري إذا ما فقدنا مياهنا بفعل بناء
هذا الس ّد المشؤوم».
وأضاف« :كنت أتمنى أن يكون ما صدر عن اتحاد بلديات المتن األعلى ،ونحن
من مؤسسيه ،كالما ً تقنيا ً حيال هذا السدّ ،ال أن يصار إلى تحريف اليافطات عن
معناها الحقيقي وهي تتضمن عبارة واحدة «ال للس ّد نعم للحلول البديلة»،
والتعمية وحرف األنظار عن حقيقة سد القيسماني الذي يعتبر كارثة بيئية بك ّل
المعايير الفنية ،باالستناد إلى دراسات علمية لم تأخذ بها الجهات المعنية ،إذ
يبدو أنّ البعض وعد باقتسام كعكة التلزيم وإدارة هذه المنشأة ،كما هو الحال
في معظم إدارات الدولة القائمة على الفساد ،بشهادة من هم في مراكز السلطة
العليا».
وتابع« :لقد قدمنا حلوال ً بديلة لجهة اإلفادة من مياه نبع الشاغور مباشرة
لتغطية النقص في المياه مع علمنا أنّ بعض البلديات المعترضة حفرت آبارا ً
ارتوازية بعضها قيد اإلنشاء وبعضها اآلخر ت ّم تدشينه مؤخراً ،ما يؤكد أنّ
ر ّد اتحاد المتن األعلى افتقر إلى مقارعة الحجة بالحجة ،مقدمة لحرف مسار
تحركنا البيئي وإدخالنا في سجال سياسي لن ننساق إليه».
وختم شاهين« :ال إزده��ار في المتن األعلى إال باحترام معايير البيئة
واالستدامة ،ويدنا ممدودة للتعاون وف��ق رؤى علمية بعيدا ً من سياسة
المشاريع المرتجلة».

دامرجي يحذر من الدخالء
في تظاهرة الم�ست�أجرين االثنين
عقد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت وجيه دامرجي
اجتماعا ً طارئا ً مع أعضاء لجان المناطق ،وجرى البحث في آخر المستجدات
والتطورات التي حصلت ،على صعيد قانون اإليجارات الجديد والتحضير
للتظاهرة التي ستحصل يوم االثنين المقبل.
وأسف دامرجي «لما آلت إليه األمور بين المالك والمستأجر» ،مح ّمالً لجنة
اإلدارة والعدل «المسؤولية عما يجري».
ودع��ا المستأجرين إلى «االنتباه لجهة خرقهم من بعض الدخالء الذي
يحاولون خلق بلبلة» ،داعيا ً القوى األمنية إلى «اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه
المتظاهرين على درج المتحف ،إذ يتظاهر المالكون في الوقت نفسه».

هوالكو يحاول طم�س
معالم التاريخ والإتجار به

} مرفان شيخموس
دفع قرار مجلس األمن الدولي بتجفيف المصادر
المالية لتنظيم «داعش» عددا ً من المحللين والمتابعين
للشأن االق��ت��ص��ادي للتنظيم إل��ى ط��رح ال��ع��دي��د من
األسئلة.
م��ا ه��و م��دى إمكانية المجتمع ال��دول��ي لمحاربة
ال��ت��ن��ظ��ي��م اق��ت��ص��ادي��اً؟ وه���ل ت��وج��د أس���س وق��واع��د
وبيانات واضحة ومتفق عليها دوليا ً للتضييق المالي
واالقتصادي على التنظيم؟
ال يختلف الكثير من المحللين االقتصاديين على
ال��م��ص��ادر المالية للتنظيم ،لك ّن التركيز األه���م في
الوسائل اإلعالمية هو على األرباح الهائلة التي يحققها
التنظيم م��ن عمليات نهب وبيع ال��ب��ت��رول السوري
وال��ع��راق��ي ،وق��د حظيت التقارير ع��ن ه��ذه األرب���اح
بأهمية بالغة ف��ي ال��وس��ائ��ل اإلع�لام��ي��ة والملتقيات
والمؤتمرات الدولية كافة.
ولك ّن المحللين تناسوا أنّ تنظيم «داع��ش» يقوم
بنهب كميات كبيرة م��ن اآلث���ار ف��ي ك�� ّل م��ن سورية
وال��ع��راق وي��ت��اج��ر بها وأنّ ه��ذه ال��ت��ج��ارة تحقق له
الماليين من ال���دوالرات في ك ّل صفقة ،لذلك أصبح
أغنى تنظيم إره��اب��ي ،على المستوى العالمي ،فى
ال��وق��ت ال���ذى م��ا زال���ت فيه ال��والي��ات المتحدة تضع
خططا ً لقطع التمويل عنه.
أث���ار ال��ش��ري��ط ال��م��ص��ور ال���ذي تناقلته شبكات
التواصل االجتماعي وكثير من الوسائل اإلعالمية
وال������ذي ي��ظ��ه��ر ع��ن��اص��ر م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م ي���دم���رون،
بالمعاول ،محتويات متحف مدينة الموصل التي
تعود إلى الحضارتيين اآلشورية واألكادية موجة
غضب في األوساط السياسية والشعبية والدولية،
مع العلم أنّ األمم المتحدة كانت قد أص��درت قرارا ً
فى عام  ،2003يج ّرم المتاجرة بآثار العراق ،بعد
أن اتسعت عمليات النهب عقب الغزو األميركي ،وقد
استطاع «داعش» خالل السنتين األخيرتين ،تمويل
نفسه من تهريب اآلث��ار التاريخية التي تعود إلى
آالف السنين .فكيف تطورت عمليات التنقيب وبيع
اآلثار من قبل عناصر التنظيم؟
فى البداية كان تنظيم «داعش» يطلب من أشخاص
يقيمون فى المناطق التي يوجد فيها آث��ار ،بالتنقيب
عنها وتسليمها إليه مقابل إعطائهم خمس قيمتها ،بعد
ذلك طور التنظيم عمليات النهب بأن كلف مقاولين

بالتنقيب عن اآلثار لحسابهم ،وفي النهاية استغنى
التنظيم عن الوسطاء وبدأ يقوم من خالل أفراد تابعين
له باستئجار عمال يقومون بالحفر الستخراج اآلثار
من األرض ،وب��دأت تظهر معظم القطع األثرية التي
نهبها التنظيم في األس��واق الدولية حيث يتم بيعها
بمبالغ خيالية.
أظ��ه��ر ال��خ��ب��راء زي����ادة ف��ي ال������واردات األميركية
للممتلكات الثقافية العراقية بنسبة  61في المئة بين
عامي  2011و  ،2013م��ا يوحي ب��زي��ادة االتجار
بالقطع األثرية العراقية في أميركا.
وف�������ي ه�������ذا ال�����س�����ي�����اق ،ب����ث����ت ه���ي���ئ���ة اإلذاع���������ة
األلمانية( )NDRتحقيقا ً يوثق ،ب��األدل��ة ،أنّ اآلثار
العراقية في الشمال نهبت من قبل الجماعات المسلحة
المتطرفة ،وبيعت في ألمانيا بعد إيصالها عن طريق
تركيا .وكشف التحقيق ،كيفية تهريب ه��ذه اآلثار،
وخصوصا ً تلك المصنوعة من يدويا ً والتي خضعت
لعملية غسل وتعقيم وتنظيف إلزالة األتربة عنها ومن
ثم بيعها في السوق المفتوح.
وك��ان ل��دول الخليج نصيب ليس بالقليل في هذا
المجال ،حيث وصلت دفعة من القطع النادرة ،بحسب
التحقيق المنشور ،إلى دول خليجية هي في األساس
مشاركة في التحالف الدولي ال��ذي تقوده الواليات
المتحدة ض ّد التنظيم.
وق��ال ميشيل ف��ان راي���ن ،وه��و أح��د أكبر مهربي
القطع األثرية في العالم وصاحب أكبر مجمع للقطع
األثرية والمطلوب للشرطة الدولية «إنتربول»« :نجح
تنظيم داع��ش ف��ي تمويل نشاطه بواسطة التجارة
بالقطع األثرية النادرة التي يعود عمرها إلى القرون
القديمة».
وأشارت وكالة المخابرات العراقية إلى أنّ تنظيم
«ال���دول���ة االس�لام��ي��ة» ج��م��ع  36م��ل��ي��ون دوالر من
مبيعات التحف التي يعود عمرها إلى آالف السنين،
في حين لفتت منظمة «يونسكو» ،إل��ى «أنّ العراق
لديه  4500موقع أث��ري ق��دي��م ،يض ّم أكثر القطع
األثرية القديمة النادرة التي تعود إلى آالف السنين،
وقد تعرض بعضها للنهب بعد هجمات الجماعات
اإلرهابية».
هنا ي��ط��رح ال��س��ؤال األه���� ّم :ه��ل ستبقى محاربة
التنظيم اقتصاديا ً حبرا ًعلى ورق ومجرد ردود أفعال
إعالمية ال غير ،أم أنّ السياسة لدى األوس��اط كافة
تبقى أه ّم من الدالئل والحقائق المثبتة؟

اجتماع الجمعية الأميركية للمهند�سين المدنيين في بيروت

�شهاب :لتكن التنمية الم�ستدامة هدف عملنا جميع ًا

«تات�ش» نبهت م�شتركيها
من ر�سائل خادعة
إثر تلقي عدد من مشتركيها رسائل تدّعي أنها صادرة عنها عبر خدمة «واتس
آب» ،تزعم تقديم هدية بقيمة  5دوالرات بمناسبة عيد األم بمجرد زيارتهم لرابط
على شبكة اإلنترنت ،دعت شركة «تاتش» في بيان ،مشتركيها إلى التنبه من
هذه الرسائل المشبوهة ،مؤكدة «أنّ هذه الرسائل خادعة وخبيثة».
كما دعت الشركة المشتركين إلى «تجاهل هذه الرسائل وعدم زيارة الرابط
المرفق بها ،لئال تتعرض معلوماتهم أو بياناتهم الشخصية للسرقة أو أي نوع
آخر من الخطر».
وكانت «تاتش» نبهت مشتركيها من هذه الرسائل المشبوهة ،عبر قنوات
التواصل االجتماعية الخاصة بها.

برتوكول تعاون بين غرفة طرابل�س
وجمعية الم�ست�شارين في الإدارة والتنمية

متوسطا ً المشاركين في التوقيع
دبوسي
ّ
وقع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي
بروتوكول تعاون بين الغرفة وجمعية المستشارين في اإلدارة والتنمية،
ممثلة برئيس إدارتها مهند األسعد ،وفي حضور أعضاء الجمعية.
ولفت دبوسي بعد التوقيع إلى «أنّ هذا التعاون سيشكل قيمة مضافة في
العمل االجتماعي واالقتصادي والوطني ،وأنّ هذه الشراكات بكل االتجاهات،
إن كانت على المستوى اللبناني أو العربي أو العالمي ،فنحن حرصاء على أن
تكون شراكات تعاون من أجل مصلحة طرابلس والشمال وك ّل لبنان».
من جهته قال األسعد« :إننا نقوم بهذه الخطوة ،على أمل أن تثمر هذه
المذكرة نشاطات واندفاعا ً من قبل الطرفين لمواجهة التحديات الصعبة
المنتظرة على لبنان عامة ومدينة طرابلس ،وخصوصا ً على األصعدة المالية
واالقتصادية واالجتماعية كافة .ونحن نعتبر أنّ هذه المذكرة مع غرفة
التجارة ستكون داعما ً أساسيا ً لما فيه مصلحة للبنان والنمو االقتصادي
واالجتماعي فيه».

جانب من االجتماع في نقابة المهندسين
نظمت ن��ق��اب��ة المهندسين في
بيروت اجتماعا ً للجمعية األميركية
للمهندسين المدنيين  -فرع لبنان
ف��ي «بيت المهندس» ف��ي بيروت،
في حضور رئيس اتحاد المهندسين
اللبنانيين النقيب خالد شهاب ،رئيس
فرع لبنان في الجمعية الدكتور مكرم
سويدان ،ونقيب المهندسين السابق
في الشمال عبد المنعم علم الدين،
عضو مجلس نقابة المهندسين في
بيروت غانم سليم ،أمين سر الجمعية
ط��ون��ي ج��رج��س ،وممثلين لكبرى
ال��ش��رك��ات الهندسية وال��م��ق��اوالت
والتعهدات وأعضاء فرع الجمعية
في لبنان.

بداية رحب سويدان بالمشاركين،
م��ش��ي��را ً إل��ى «أنّ الجمعية قامت،
منذ إنشائها ،بعدد من المشاريع
واالج��ت��م��اع��ات وورش����ات العمل»،
الفتا ً إل��ى أنّ االجتماع «يهدف إلى
تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين،
وخصوصا ً مع الذين يزاولون المهنة
ومنهم المستشارون والمتعاقدون».
ولفت النقيب شهاب إلى أنّ النقابة
«دأبت منذ تأسيسها على المضي في
المبادرة المتميزة في إظهار الحضور
الهندسي اللبناني دوم���اً» ،مؤكدا ً
أنها «لم تتأخر يوما ً عن المشاركة
ف��ي المحافل ال��دول��ي��ة ف��ي مختلف
ال��م��ج��االت ،وه��ي تستضيف أيضا ً

اللجان الدولية والعربية وتشجع
الجميع ب��ل وت��ش��ارك ف��ي تنظيم
المؤتمرات العلمية العالمية».
وأض������اف« :إن���ن���ي أت��ط��ل��ع إل��ى
مشاركتكم في تفعيل مركز التدريب
ال��م��وج��ود ف��ي النقابة ف��ي مجاالت
ال��ه��ن��دس��ة ال��م��دن��ي��ة ع��ب��ر ت��ق��دي��م
المحاضرات وتنظيم الندوات ذات
االه��ت��م��ام ب��ال��وض��ع ال��ه��ن��دس��ي في
لبنان ،وخصوصا ً أنّ بينكم أساتذة
جامعيين وأصحاب مكاتب هندسية
م��رم��وق��ة يمكنهم تسهيل إع��ط��اء
المعلومات إل��ى ال��زم�لاء ،ولتكون
التنمية المستدامة هدف عملنا جميعا ً
وعمل األجيال العتيدة».

وزارة االت�صاالت وزعت �ألواح ًا رقمية
على �أبناء �شهداء الجي�ش والع�سكريين المخطوفين
بمناسبة عيد الطفل ،وبرعاية وزير االتصاالت بطرس
حرب ،احتفلت وزارة االتصاالت بتوزيع لوحات رقمية
 Tabletsعلى أوالد شهداء الجيش ومخطوفي عرسال
وشهداء قوى األمن الداخلي ،الصليب األحمر اللبناني،
جمعية قرى األطفال  ،SOSمركز عالج سرطان األطفال،
جمعية فرسان مالطا ،جمعية م��ار منصور دي بول،
جماعة «رسالة حياة» ،باإلضافة إلى أوالد موظفي وزارة
االت��ص��االت وهيئة مالكي الخليوي وهيئة «أوجيرو»

والشركتين المشغلتين للخليوي «تاتش» و«ألفا» ، ،في
حضور العميد ابراهيم سلوم ممثالً قائد الجيش العماد
جان قهوجي.
وتوجه العميد سلوم بالشكر إلى الوزير حرب ،قائالً:
« إننا نرى في بادرتكم الجديدة هذه استمرارا ً لمسيرتكم
الناصعة ف��ي العمل ال��وط��ن واالجتماعي وف��ي خدمة
المصلحة العامة ،وتأكيدا ً لروح التضامن مع المؤسسة
العسكرية ومشاعركم المخلصة تجاه عائالت شهدائها».

