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الثورة:
خيبة و�أمل �ضائع

�شبح الكولريا يخ ّيم على لبنان

ر�ؤوف جنم

Al Hadath
احلدث

حرة جريدة
صوت من أجل جالية ّ
مستقلة  -اجتماعية سياسية
تعنى بشؤون االندماج واالغتراب

بــروت  -حـذّر وزيــر الصحــة يف حكومــة ترصيــف األعــال فـراس أبيــض مــن
انتشــار «متســارع» ملــرض الكول ـرا يف لبنــان ،بعــد أســابيع مــن تســجيل أول
إصابــة يف البــاد منــذ العــام .1993
وسـ ّجل لبنــان منــذ الســادس مــن الشــهر الحــايل  169إصابــة مثبتــة ،مثانــون
منهــا خــال الســاعات الـــ 48املاضيــة ،إضافــة اىل خمــس وفيــات.
وقــال أبيــض خــال مؤمتــر صحــايف «هنــاك انتشــار متســارع للوبــاء يف
لبنــان» ،موضحـاً أن «الغالبيــة العظمــى مــن املــرىض مــا زالــت مــن النازحــن»
الســوريني ،ولكــن «بدأنــا نلحــظ زيــادة يف الحــاالت عنــد املواطنــن اللبنانيني».
وتقــدر الســلطات وجــود أكــر مــن  1.5مليــون الجــئ ســوري عــى أراضيهــا،
يقيــم معظمهــم يف مخيــات عشــوائية خصوصـاً يف شــال البــاد ورشقهــا.
وأوضــح أن «امليــاه امللوثــة» التــي يســتخدمها الســكان هــي أحــد «األســباب
األساســية» وراء انتقــال العــدوى ،عــدا عــن اســتهالك خضــار ملوثــة ،الفتـاً اىل
أنــه تبـ ّـن أن «مياهـاً ملوثــة ثبــت فيهــا العــدوى كانــت تســتخدم للــري».
ويــأيت تفــي الكول ـرا يف لبنــان بعــد تســجيل إلصابــات يف ســوريا املجــاورة،
ويف وقــت تشــهد البــاد انهيــارا ً اقتصاديــاً متامديــاً انعكــس ســلباً عــى
قــدرة املرافــق العامــة عــى توفــر الخدمــات الرئيســية مــن ميــاه وكهربــاء
واستشــفاء.

�صاحبها ورئي�س
التحرير

Éditeur et
Rédacteur en chef

Raouf Najm

514.991.9550
تصدر في كندا منذ raouf.najm@gmail.com 2005

ويظهــر الكولــرا عــادة يف مناطــق ســكنية تعــاين شــحاً يف ميــاه الــرب أو
تنعــدم فيهــا شــبكات الــرف الصحــي .وغالبـاً مــا يكــون ســببه تنــاول أطعمة
أو ميــاه ملوثــة ،ويــؤدي اىل االصابــة بإســهال وتقيــؤ.
وســجلت غالبيــة اإلصابــات يف لبنــان لــدى الجئــن ســوريني يقيمــون يف
ُ
مخيــات عشــوائية ،تفتقــد أبســط الخدمــات كامليــاه النظيفــة وشــبكات
الــرف الصحــي.
وح ـذّر أبيــض مــن تداعيــات انقطــاع الكهربــاء لســاعات طويلــة عــى عمــل
محطــات ضــ ّخ امليــاه وشــبكات تكريــر الــرف الصحــي ،مشــرا ً اىل توفــر
منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (يونيســف) مئــة ألــف ليــر مــن املــازوت
لتشــغيل املحطــات يف شــال لبنــان ويف منطقــة البقــاع (رشق).
وتشــهد ســوريا املجــاورة منــذ أيلول/ســبتمرب تفشــيا للكول ـرا يف محافظــات
عــدة ،للمــرة األوىل منــذ عــام  .2009وأدى النـزاع املســتمر منــذ العــام 2011
اىل تــرر نحــو ثلثــي عــدد محطــات معالجــة امليــاه ونصــف محطــات الضــخ
وثلــث خزانــات امليــاه ،وفــق األمــم املتحــدة.
ويصيــب املــرض ســنوياً مــا بــن  1.3مليــون وأربعــة ماليــن شــخص يف العــامل،
ويــؤدي إىل وفــاة مــا بــن  21ألفــا و 143الــف شــخص.

Conseillers à la
rédaction
مستشا ار التحرير
Ibrahim Ghorayeb
André Kassas

Conseiller
communautaire
تحقيقات وشؤون
جاليويه
Halim Karam

الجريدة غري مسؤولة عن اآلراء واملواقف الواردة يف املقاالت واألخبار وال تتبنى أياً من مواقف الكتّاب وهي تقف من جميع االفرقاء واالحداث
يف لبنان وكندا عىل مسافة واحدة .وكل ما يُنرش فيها هو من وعىل مسؤولية كاتبه.
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ثــورة  17ترشيــن والقبضــة املرفوعــة يف الســاحات
جعلتنــا نعتقــد اننــا يف برتوغ ـراد وانهــا نســخة مــن 17
ترشيــن الروســية حــن انقضــت الربوليتاريــا عــى الطبقــة
الرأســالية بعــد ان فشــلت االخــرة يف حــل االزمــات.
اال ان ثــورة ترشيــن يف لبنــان ،حيــث االزمــات أكــر مــن
مامثلــة لتلــك التــي كانــت يف روســيا ،وبــدل ان تُحــدث
تغيـرا ُ كــا كانــت تنــادي افــرزت نوابــا أكــر مــن تقليديــن
ال تغرييــن .ال برنامــج  ،ال مســاءلة وال محاســبة..مواقف
ضعيفــة جبانــة خضعــت لقانــون الجاذبيــة املذهبيــة
الســائد يف مجلــس النــواب ومتاهــت وإيــاه فصــارت جــزءا ً
مــن اللعبــة التقليديــة ضــد الشــعب ،وتناســت الجرحــى
والقتــى الذيــن ســقطوا اعتقــادا ً بالشــعارات التــي ا ُطلقــت
يف يــوم الثــورة ..ثــورة  17ترشيــن  2019جعلتنــا يف
االغـراب نعتقــد ان هنــاك أمـاً ينادينــا مــن بــروت .زي ّنــا
جرائدنــا برتويســة الثــورة ونرشنــا صــور الثائـرات والثائرين
واالعــام اللبنانيــة ،ليتضــح بعــد ســنوات قليلــة ان الثــورة
ليســت ثــورة شــعب والقضيــة ليســت قضيــة وطــن وامنــا
قضيــة انقضــاض عــى مطالــب الثــورة والشــعب وقضيــة
وصــول بطريقــة ملتويــة اىل منصــب وســتني ســنة عــى
«الــي راحــوا» وعــى امــوال الشــعب .كان ميكــن ان تكــون
ثــورة املرسوقــن أو ثــورة املنهوبــن عــى غــرار ثــورة
املحرومــن او املظلومــن او ثــورة املقهوريــن عــى غــرار
ثــورة الفالحــن .لكــن ان يتحــول الثائــر اىل «إجــر كــريس»
يف مجلــس النــواب الــذي كان يطالــب بتغيــره ومحاكمتــه
وبســجنه ومبحاســبته وحــاول تحطيــم ابوابــه اكــر مــن
مــرة ،فهــذا مل يكــن يف الحســبان .وأن يصبــح خطابهــم
خشــبياً بعــد ان كان ورديـاً وزهريـاً فــذاك اعتــداء رصيــح
عــى ذكاء الشــعب اللبنــاين .لقــد خدعونــا وســخروا م ّنــا
 .انهــم لصــوص لصــوص ،لقــد رسقــوا آمالنــا وأحالمنــا
وتقاســموا أموالنــا وثيابنــا. .
لقــد اصبــح مــن املحتــم اليــوم ان نعيــد تصنيــع الثــورة
وان نحاكــم يف الدرجــة االوىل ســارقي اآلمــال واالحــام
ومســتقبل الشــباب .لقــد ازدادت الهجــرة وازداد عــدد
املهاجريــن يف قــوارب املــوت ،ازداد عــدد غــر القادريــن
عــى رشاء حبــة الــدواء ،وعــدم القادريــن عــى االستشــفاء
وازداد عــدد الفقـراء والجائعــن وازدادت عمليات الســلب،
امــا اصحــاب الثــورة فهــم اليــوم بانتظــار مكافــأة جديــدة
عــى عمليــة وأد حلــم جديــد يف اســتحقاق الرئاســة .
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حزب الله ي�ستعجل حكومة ال�شغور وميقاتي
يرف�ض تدفيعه ثمن الرت�سيم!

الكلمة

يكتبها
الدكتور ابراهيم الغر ّيب

«من يحارب َمن» يف اجلالية؟
َ
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علقــت جريــدة نــداء الوطــن عــى عمليــة
تشــكيل الحكومــة والــراع الخفــي بــن
رئيــس التيــار الوطنــي جـران باســيل ورئيــس
الحكومــة نجيــب ميقــايت فقالــت:
بــدأت عمليــة اســتيالد الحكومــة العتيــدة
ســباقها املحمــوم مــع نهايــة واليــة الرئيــس
ميشــال عــون ،وبــدأ أطرافهــا يستشــعرون
حــاوة ضغــط األمتــار األخــرة يف ميــدان
«عــض األصابــع» بانتظــار مــن يــرخ أوالً
ّ
بــن الرئيــس املكلــف نجيــب ميقــايت ورئيــس
«التيــار الوطنــي الحــر» جــران باســيل،
خصوص ـاً بعدمــا دخــل «حــزب اللــه» بثقلــه
الســيايس واألمنــي عــى خــط اســتعجال
تشــكيل «حكومــة الشــغور» يف مــا تبقــى مــن
أيــام العهــد األخــرة .فبينــا ارتقــى «حــزب
اللــه» بوســاطته مــع ميقــايت إىل مســتوى إيفاد
نائــب أمينــه العــام حســن الخليــل إليــه ،مــع
مــا يعنيــه ذلــك مــن دخــول الســيد حســن
نرصاللــه «شــخصياً» عــر الخليــل يف عمليــة
التأليــف ،قــرر «الحــزب» عــى املقلــب اآلخــر
مــؤازرة املديــر العــام لألمــن العــام اللــواء
عبــاس ابراهيــم مبســؤول وحــدة االرتبــاط
والتنســيق وفيــق صفــا يف مهمــة دفــع باســيل
إىل تحســس ضيــق الوقــت والهامــش أمــام
منــاورات الحصــص واملكاســب الوزاريــة
لصالــح إعــاء «املصلحــة االســراتيجية» يف
امليــزان الحكومــي.
وإذ يربــط البعــض املســار الحكومــي اللبنــاين
بنظــره العراقــي حيــث تتجــه األنظــار إىل
جلســة التصويــت عــى نيــل حكومــة محمــد
شــياع الســوداين يــوم الســبت املقبــل الثقــة،
أبــدت مصــادر واســعة االطــاع قناعتهــا
بتداخــل العوامــل املحليــة والخارجيــة يف
تأمــن االنفــراج الحكومــي ،كــا حصــل
يف اتفــاق الرتســيم البحــري ،والــذي شــدد
مجلــس األمــن الــدويل أمــس عــى أ ّن هــذا
االتفــاق بــن لبنــان وإرسائيــل يجســد «خطــوة
كبــرة ستســهم يف اســتقرار املنطقــة وأمنهــا
وازدهارهــا» ،لكــن املصــادر نفســها لفتــت يف

املقابــل إىل أ ّن «محاولــة العهد وتياره اســتثامر
إنجــاز الرتســيم واالنفتــاح األمــريك والــدويل
عــى عــون يف ســبيل انت ـزاع تنــازالت إضافيــة
مــن ميقــايت ،زادت مــن حــدة تعقيــدات
التأليــف ،خصوصــاً وأ ّن الرئيــس املكلــف ال
يبــدو يف وارد االستســام والتســليم بــروط
باســيل ويرفــض تدفيعــه الثمــن حكوميــاً
تحــت وطــأة ســكرة الرتســيم».
وأوضحــت املصــادر أ ّن العائــق الــذي ال يـزال
يعــرض الــوالدة املتعــرة هــو عمليــة تبديــل
األســاء يف حصــة الرئيــس ميشــال عــون
الوزاريــة ،والتــي هــي عملي ـاً حصــة خالصــة
لباســيل الــذي فقــد ثقتــه مبعظــم الــوزراء
الذيــن كانــوا مــن حصتــه يف حكومــة ترصيــف
االعــال ومل يعــد يأمتنهــم عــى إدارة مرحلــة
خلــ ّو ســدة رئاســة الجمهوريــة يف مجلــس
الــوزراء ،حتــى أنــه يواصــل التشــهري بهــم يف
مجالســه الخاصــة حيــث يُنقــل عنــه تــرداد
عبــارة «ميقــايت اشــرى وزراءنــا».
ووفــق أحــد الوســطاء العاملــن عــى خــط
تدويــر الزوايــا الحكوميــة ،فــإ ّن «العقــدة
األســاس مل تعــد تكمــن يف محاولــة تكبــر
حصــة باســيل يف الحكومــة العتيــدة إمنــا يف
تغيــر أســاء كل وزرائــه باســتثناء وزيــر
الطاقــة وليــد فيــاض .ويتحكــم بهــذه العقــدة
اتجاهــان ،األول يتبنــاه «حــزب اللــه» بدفاعــه
عــن أحقيــة اســتبدال رئيــس الجمهوريــة
أســاء الــوزراء مــن حصتــه بأســاء أخــرى
طاملــا أن ذلــك ال يطــال التوازنــات داخــل
الرتكيبــة الحكوميــة ،ال ســيام وان هنــاك
اســاء تــم اســتبدالها مــن قبــل مكونــات
أخــرى داخــل الحكومــة .أمــا االتجــاه الثــاين،
فيتمســك بــه ميقــايت ويدعمــه فيــه رئيــس
مجلــس النــواب نبيــه بــري وأط ـراف أخــرى،
وهــو يرفــض اســتبدال األســاء الوزاريــة
بأخــرى حزبيــة أل ّن ذلــك ســيعني رضب
األســس التــي ارتكــزت عليهــا عمليــة تأليــف
الحكومــة ،واالنتقــال تاليـاً إىل حكومــة حزبيــة
سياســية مــن شــأنها أن تجعــل متريــر مرحلــة

الشــغور شــديدة الصعوبــة والتعقيــد عــى
طاولــة مجلــس الــوزراء.
يف الغضــون ،تتجــه األنظــار إىل جلســة
االنتخــاب الرئــايس الثالثــة اليــوم يف ســاحة
النجمــة وســط توقعــات متقاطعــة بــن
مختلــف الكتــل تشــر إىل أ ّن مصريهــا لــن
يخــرج عــن دائــرة مــا أصــاب الجلســتني
الســابقتني مــن تعطيــل متع ّمــد مــن جانــب
قــوى الثامــن مــن آذار و»التيــار الوطنــي»
إلنجــاز االســتحقاق الرئــايس ،ســوا ًء عــر
اســراتيجية «الورقــة البيضــاء» أو تطيــر
النصــاب.
واليــوم ،ســيحتل املجلــس الدســتوري واجهــة
االهتــام واملتابعــة عــى رشيــط األحــداث يف
ضــوء ترقــب مــا ســيصدره مــن نتائــج ملذاكرته
عــددا ً مــن الطعــون االنتخابيــة املقدمــة
أمامــه ،عــى أن يقــوم بإصدارهــا تباعـاً «عــى
دفعــات» حتــى نهايــة الشــهر .وإذ يســود
تكتــم شــديد يف أروقــة املجلــس حيــال مــا
هــو بصــدده مــن ق ـرارات ،نقلــت معلومــات
ســيبت يف
متواتــرة يف هــذا املجــال أنّــه
ّ
جلســته اليــوم بنحــو ســتة طعــون بعدمــا قــام
بتصنيفهــا بحســب مــدى تشــابه حيثياتهــا
واملوجبــات التــي أدت إىل قبولهــا أو ردهــا.
ووفــق مــا هــو متــداول يف هــذا الصــدد،
فــإ ّن مــن بــن النتائــج املحســومة مــا يــي
باالتجــاه نحــو إعــادة النائــب الخــارس فيصــل
كرامــي إىل النــدوة الربملانيــة ،باإلضافــة إىل
إمكانيــة انتــزاع مقعــد مــن تكتــل «نــواب
التغيــر» عــر تخســر النائــب الفائــز ف ـراس
حمــدان ،يف وقــت أكــدت أوســاط قضائيــة
أ ّن قــرارات املجلــس الدســتوري إزاء املقاعــد
النيابيــة املطعــون بهــا لــن تســفر عــن نتائــج
حاســمة يف تخســر هــذا النائــب أو إعــان
فــوز هــذا املرشــح ،بــل هــي ســترتاوح بــن
رد الطعــن أو ترفيــع الخــارس األول أو إعــادة
العمليــة االنتخابيــة فرعيــاً.

مــن أهــم مميـزات الجاليــة اللبنانيــة يف اإلغـراب الكنــدي أنهــا متتلك كل
مقومــات إعــان الحضــور عــى مجمــل املنصــات االجتامعيــة السياســية،
االقتصاديــة ،الثقافيــة ،العلميــة واإلعالميــة ،خاصــة يف مقاطعــة كيبيــك
وبالتحديــد يف مدينتــي مونرتيــال والفــال.
الذي يهمني هنا بالدرجة األوىل اإلعالم.
ملاذا؟
ألنــه يفــرض بــه أن يحتضــن ويــرز كل النجاحــات واإلنجــازات للذيــن
أرســوا للجاليــة وللمجتمــع مداميــك حضورنــا عــى كافــة املنصــات ،وأن
يكـ ّرس حــق إبــداء الــرأي يف االعـراض أو يف الثنــاء عــى موقــف ،وعىل أال
يكــون منـرا ً للتشــهري لقــاء فتــات مــن الــدوالرات ،والتــي ســتزول طبعــا،
أو رغبــات االنتقــام ملجــرد عــدم املجــاراة يف موقــف أو محاولــة ظهــور
يف غــر محلهــا.
أقــول هــذا ،ألنــه يف الفــرة األخــرة ،أي خــال األســبوعني املاضيــن،
عمــدت بعــض وســائل اإلعــام إىل التج ّنــي ،وبوقاحــة ،عــى «راع» رمــز
مــن رمــوز الجاليــة اللبنانيــة ليــس يف مونرتيــال فحســب ،بــل يف كنــدا
عامــة ،مــا اســتثار غضــب الكثرييــن ،باســتثناء ثلــة الحاقديــن .
والغريــب أن هــذه العقليــات الحاقــدة ،وهــي املتم ّرســة بالســوء ،ونحمل
مــن تاريخهــا صفحــات ســوداء بشــواهد وشــهود ،نربــأ أن ننرشهــا ،ليــس
حفاظــا عليهــا ،بــل احرتامــا ألنفســنا يك ال ننحــدر إىل ذلــك الــدرك مــن
املهات ـرات مــع مــن ال يســتحق إال أن نعمــل إىل رفعــه إىل مســتوانا إن
اســتطعنا إىل ذلــك ســبيال...
وألنــه باســتطاعتنا أن نذكرهــم بأســائهم ،وال نُطــال قانونيــا إذا فكــروا
مبقاضاتنــا ،وليســألوا عــن ذلــك ،وحفاظــا عــى قدســية العمــل الصحــايف
والرســالة املتوخــاة مــن اإلعــام ،نحجــم عــن ذلــك ولــن مناشــيهم يف
غيّهــم وحقدهــم.
اإلعــام ليــس لعبــة يف أيــدي الحاقديــن املته ّوريــن ،والتاريــخ شــاهد عــى
تقهقــر أمثالهــم وأمثــال مــن دعمــوا الصحافــة الصفـراء يف الوطــن كانــوا
أم يف اإلغـراب.
انظــروا اليــوم إىل بعــض مــن دعمــوا الصحافة الصفـراء ،والتي لن تســتمر
طبعــا ،كيــف نبذتهــم الجاليــة ويعيشــون يف عزلــة يحوطهــم فيهــا بعــض
مــن شــحنوهم حقــدا ومنيمــة ،ليتــم مــا جــاء يف كتــاب املزامــر :37
« 10بعــد قليــل ال يكــون الرشيــر .تطَّلــع يف مكان ـ ِه فــا يكــون» .وفيــه
أيضــا  35 : 37و « 36قــد رايــت الرشيــر عاتيًــا وارفًــا مثــل شــجرة شــارقة
نارضة .عــر فــاذا هــو ليــس مبوجــود والتمســت ُه فلــم يوجــد».
النظــارات البيضــاء ال تخبــيء َح ـ َول العــن ،وال القلــوب الســوداء ،بــل
تعكســهام عــى شاشــة الواقــع والحقيقــة.
والكتابــة بالقلــم األصفــر ال تــرز خطوطــه عــى الصفحــات البيــض ،تلــك
الخييــن مــن أبنــاء جاليتنــا والتــي
الصفحــات التــي مألتهــا عطــاءات ّ
كتبــت مبحاوالتهــم الدامئــة للنهــوض بنــا يف مجتمعنــا الجديــد وتســخري
كل مــا لدينــا إليضــاح الصــورة التــي ُجبلنــا بهــا مــن خــال وحدتنــا
وتعاضدنــا وتقديــس القيــم التــي تربينــا عليهــا ملعرفــة الحــق ونــر
الخــر ،وتســييد العــدل ،ومســح الجــال عــى الوجــوه.
هــذه الكلــات ليســت مقدمــة ألطروحــة أو لرســالة بحــث ،وأمتنــى لــو
تكــون ،إمنــا لتجيــب عــن ســؤالنا« :مــن يحــارب مــن» يف الجاليــة؟
مــن هنــا نســتنتج أن الصغــار ،ومهــا تبــوؤا مــن مواقــع اعتقــدوا أنهــا
تحميهــم ،يتطاولــون دامئـاً عــى الكبــار ،ألن يف هواجســهم خــوف دائــم
مــن أن يخــروا الحقــد الــذي يف نفوســهم ويندثــرون.
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اندريه ق�صا�ص

حلّــت يف قامــوس البعــض كأمــر
بــدل مــن إســتعامل مصطلــح
واقــعً ،
"فلســطني املحتلــة".
مل يكــن كثــرون مــن اللبنانيــن هــواة
حــرب ،مــن دون أن يعنــي ذلــك
بالطبــع اإلعــراف بإرسائيــل ككيــان
طبيعــي يف جغرافيــة املنطقــة ،وال
حتــى مجرد التفكــر بالقبــول بالتطبيع.
فلبنــان هــو آخــر دولــة عربيــة ميكن أن
تكــون عالقتهــا مــع إرسائيــل طبيعيــة.
وهــذا يذك ّرنــا بالجدليــة التــي كانــت
قامئــة بــن مــروع الرئيــس الشــهيد
رفيــق الحريــري (هونــغ كونــغ)،
ومــروع "حــزب اللــه" (هانــوي)،
حتــى أن البعــض ذهــب يف هــذا
املجــال أبعــد مــن الرئيــس الحريــري
حــب
عندمــا تحــ ّدث عــن ثقافــة
ّ
الحيــاة ،وهــذا كان يعنــي بــرورة
العــودة إىل إتفــاق الهدنــة بــن لبنــان
وإرسائيــل ،وأن تكــون مقاومــة لبنــان
ديبلوماســية ،مــن خــال عالقاتــه
الدوليــة والعربيــة .وهــذا يذك ّرنــا
أيضً ــا بقــول "إن قــوة لبنــان بضعفــه"،
وهــذا مــا حــاول "حــزب اللــه" خــال
أربعــن ســنة إثبــات عكســه ،حتــى
أن البعــض يقــول إن إتفــاق الرتســيم
مل يكــن ليبــر النــور لــوال تهديــدات
املقاومــة القامئــة عــى معادلــة "تــوازن
الرعــب" .وهــذه الفرضيــة ال تــزال
قامئــة ،كــا يؤكــد أكــر مــن قيــادي يف
"حــزب اللــه" ،حتــى يعــ ّم اإلســتقرار
املنطقــة الجنوبيــة مــن لبنــان ،التــي
كانــت تعيــش حتــى األمــس القريــب
تحــت هاجــس التهديــدات اإلرسائيليــة
املتكــررة ،وهــي التــي عانــت أكــر مــن
غريهــا مــن املناطــق اللبنانيــة مــن
اإلعتــداءات اإلرسائيليــة ،جــ ًّوا وبــ ًّرا
وبحــ ًرا.
مــن "تــوازن الرعــب" إىل "تــوازن

ت�أخ��رت
«ه��ل
الدبلوما�سية الأمريكية
يف ت�س��جيل ح�ضوره��ا
املبا�ش��ر يف منطق��ة
ال�ش��رق الأو�س��ط من��ذ
و�ص��ول الرئي���س ج��و
باي��دن �إىل البي��ت
الأبي���ض� ،أم �أن جن��اح
الو�سيط الأمريكي �آمو�س
هوك�ش��تاين يف تر�س��يم
احل��دود البحري��ة ب�ين
لبنان و�إ�سرائيل �أملتها
ظ��روف ا�س��تثنائية؟»

الســام"
فهــل تأخــرت الدبلوماســية األمريكيــة يف
تســجيل حضورهــا املبــارش يف منطقــة
الــرق األوســط منــذ وصــول الرئيــس
جــو بايــدن إىل البيــت األبيــض ،أم
أن نجــاح الوســيط األمــريك آمــوس
هوكشــتاين يف ترســيم الحــدود البحرية
بــن لبنــان وإرسائيــل أملتهــا ظــروف
اســتثنائية؟ هــل ينــدرج هــذا النجــاح
األمــريك تحــت شــعار" :واشــنطن
حــارضة حــن ترغــب" ،أم أن القلــق
مــن تجــاوز األحــداث املتســارعة
يف املنطقــة حــدود الســيطرة شــكّل
محرضـاً أساســياً لتفعيــل دور واشــنطن
ووضــع بصمتهــا عــر إتفــاق ترســيم
الحــدود ،الــذي مل يكــن ليحصــل لــوال
الوســاطة األمريكيــة ،وهــل اغتنمــت
فرصــة تفجــر الــراع املســلح وســط
التهديــدات اإلرسائيليــة مــن جهــة،
واللبنانيــة عــر "حــزب اللــه" مــن جهــة
لتطــل بدبلوماســيتها وتقــوم
ّ
ثانيــة،
بتوزيــع األدوار عــى الالعبــن املعنيــن

مــن بــاب رفــع العتــب؟
ال تســتطيع القــوة األكــر يف العــامل أن
تديــر ظهرهــا ألي بقعــة ســاخنة عــى
وجــه املعمــورة إذا كانــت ســاعي ًة إىل
تثبيــت حضورهــا ودورهــا وتأثريهــا،
ومصممــة عــى صيانــة مصالحهــا
ومراعــاة مصالــح رشكائهــا وحلفائهــا
اإلقليميــن؛ فكيــف الحــال حــن
تكــون هــذه البقعــة هــي منطقــة
الــرق التــي ظلــت عــى مــدار
قــرن مــن الزمــن محــور اســتقطابات
ورصاعــات دوليــة ألســباب ال تخفــى
عــى أحــد ،بــدءا ً برثواتهــا الباطنيــة
ومواردهــا املتعــددة املصــادر ،مــرورا ً
مبوقعهــا الجغـرايف وصــوالً إىل قضاياهــا
ذات الطابــع املصــري وتحديــدا ً
قضيــة فلســطني بأبعادهــا اإلنســانية
رضا
والسياســية والحقوقيــة حــا ً
ـتقبل ،وترابطهــا العضــوي مــع كل
ومسـ ً
تفاصيــل املشــهد املضطــرب فيهــا.
مــا حصــل بــن لبنــان وإرسائيــل ،
وإن مل يكــن تطبي ًعــا أو ســا ًما ،ال بــ ّد
مــن أن يكــون لــه تأثــر إيجــايب عــى
الداخــل الفلســطيني ،إنطالقًــا مــن
موقــف وزيــر الخارجيــة األمــريك
أنطــوين بلينكــن الــذي طرحــه ضمــن
معادلــة دبلوماســية متقنــة حــن أفصح
عــن مقاربــات إدارتــه بشــأن القضيــة
الفلســطينية عمومـاً بحديثــه عــن حــل
الدولتــن يف إطــار "عمليــة سياســية
حقيقيــة" ،وعــن وضــع حــد للتوتــر
وإعــادة إعــار غــزة بشــكل خــاص.
فتــوازن التعاطــي األمرييــي الجديــد
مــع قضايــا املنطقــة يعكــس إدراكاً
لجوهــر املشــكلة ،ويشــر إىل اســتعداد
مبــديئ لــدى إدارة بايــدن للعمــل عــى
رســم خارطــة طريــق ألط ـراف ال ـراع
تؤســس لتفاهــات ورمبــا اتفاقــات
راســخة عــى قاعــدة ضــان حقــوق

ومصالــح الجميــع.
فبعدمــا عاشــت املنطقــة يف الســنوات
األربعــن األخــرة تحــت تأثــر معادلــة
"تــوازن الرعــب" ،التــي فرضهــا "حــزب
اللــه" ،تــرى اإلدارة األمريكيــة ،وبعــد
نجاحهــا يف عمليــة الرتســيم ،أن
الفرصــة ســانحة أمامهــا لقلــب هــذه
املعادلــة وتحويلهــا إىل صيغــة جديــدة
عــى شــاكلة "تــوازن الســام" .إالّ أن
دون الوصــول إىل هــذا املســتوى مــن
التعاطــي الديبلومــايس عــى الطريقــة
األمريكيــة صعوبــات ومعوقــات كثــرة.
فاألعبــاء ليســت ســهلة ،والعقبــات
كثــرة عــى طريــق الوصــول إىل
املعادلــة الجديــدة ،لكنهــا ليســت
مســتحيلة ،كــا يقــول بعــض املحللــن
السياســيني.
تحقيــق معادلــة "تــوازن الســام"،
ـول
إنطالقًــا مــن عمليــة الرتســيم ،وصـ ً
إىل تنشــيط الحركــة الديبلوماســية
الهادئــة عــى مســتوى الــراع
الفلســطيني – اإلرسائيــي ،يســتلزم
خطــوات وإجــراءات أمريكيــة عمليــة
وفعليــة واســراتيجية املنحــى ،منهــا
تعزيــز دور الحلفــاء يف املنطقة واحرتام
مصالحهــم ،واالعــراف بأدوارهــم
ودعمهــم يف إنتــاج ســام دائــم وشــامل
للقضيــة الفلســطينية.
فــإذا مل تتطــور الحركــة األمريكيــة،
التــي نجحــت يف كل مــن بــروت وتــل
ابيــب ،يف إتجــاه القضيــة الفلســطينية،
وإذا مل ينتــج عنهــا تعزيــز فــرص
الســام يف املنطقــة ،ســام دائم وراســخ،
الــذي يُعتــر املح ّفــز الوحيــد لتحقيــق
إســتقرار املنطقــة وازدهــاره ،وهــذا مــا
قالــه املســؤولون األمريكيــون عندمــا
تح ّدثــوا عــن أهميــة ترســيم الحــدود
البحريــة بــن لبنــان وإرسائيــل.
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مــن مــ ّن ال يتذكــ ّر جــاك مارتــان يف
برنامــج  ،l'école des fansحيــث كان
جميــع األطفــال املتباريــن يخرجــون
بنجــاح متســا ٍو (tout le monde a
 .)gagnéوعــى طريقــة مارتــان حــاول
الوســيط األمــريك يف ملــف ترســيم
الحــدود البحريــة بــن لبنــان وإرسائيــل
آمــوس هوكشــتاين ،أن يلعــب الــدور
نفســه يف "مبــاراة" مل تكــن لتبــر
نتائجهــا النــور لــو كان هنــاك رابــح
وخــارس .وهــذا يذك ّرنــا بشــعار الرئيــس
صائــب ســام الــذي رفعــه يف نهايــة
إحــدى جــوالت الحــرب يف لبنــان ،وهــو
"ال غالــب وال مغلــوب".
ويف مقابلــة أخــرة لــه ،قــال
هوكشــتاين" :مل تحصــل إرسائيــل
عــى كل مــا تريــده ،ومل يحصــل
لبنــان عــى كل مــا يريــده ..هكــذا
تجــري املفاوضــات عــادة" .وأضــاف:
"لقــد كانــت مفاوضــات اســتمرت ملــا
يقــرب مــن  11عامــاً ،وقــررت تغيــر
املعادلــة .لقــد غرينــا املحادثــات حتــى
يخــرج الجميــع منترصيــن"tout le( .
.)monde a gagné
وتابــع" :إرسائيــل تريــد حصتهــا
االقتصاديــة بالطبــع ،لكنهــا تريــد حقـاً
اســتقرارا ً يف البحــر األبيــض املتوســط،
وهيمنــة إرسائيــل عــى البحــر األبيــض
املتوســط هــي نتيجــة لنجاحهــا الهائــل
يف تطويــر مثــل هــذه الكميــة الكبــرة
مــن الغــاز الطبيعــي".
أن االتفــاق البحــري بــن الجانبــن
مفيــد ألمــن إرسائيــل".
وتابــع" :خــط الحاميــة مل يكــن الحــدود
الرســمية بــن إلرسائيــل ولبنــان ،واآلن
وافــق لبنــان عــى االعـراف بــه كوضــع
قائــم بينــه وبــن إرسائيــل ،وهــذا
يتيــح إلرسائيــل القيــام بدوريــات عــى
طــول هــذا الخــط وإمكانيــة اإلرشاف
عليــه .هــذا أمــر عظيــم بالنســبة إىل
إرسائيــل".
فبفضــل هــذا اإلتفــاق أصبحنــا يف
لبنــان نســمع كلمــة "إرسائيــل" أكــر
مــن أي يشء آخــر ،أقّلــه بالنســبة إىل
البعــض ،الــذي مل يعــد يــدرج صفــة
"العــدو الغاشــم والغاصــب" عندمــا
يتحــ ّدث عــن دولــة إرسائيــل ،التــي
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ما بني ثورة  17ت�شرين  2019و  17ت�شرين 2022
تغي يف لبنان؟
ماذا ّ

1

التغيــر واالصــاح واملحاســبة ،خاصــة ان عــدداً مــن الثورويــن اصبحــوا داخــل
الحدث-كندا-خاص
تواصلــت جريــدة الحــدث مــن كنــدا مــع شــخصيات سياســية فاعلــة يف لبنــان اللعبــة السياســية بدخولهــم اىل مجلــس النــواب .ومتــى ســتبدأ االســتفادة مــن
اعتــادت ان تســألها عنــد كل منعطــف وأزمــة ،عــن رؤيتهــا وتحليلهــا للوضــع عمليــة الرتســيم علـاً ان لبنــان كان بــدأ بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز يف العــام
 1963وكان لزامـاً عليــه عــدم اســتخراجه؟
املســتجد.
متحــور الســؤال حــول 17 :ترشيــن األول  2019و 17ترشيــن األول  2022وجاءت االجوبة كالتايل حسب ورودها تباعاً:
مــا هــو املشــهد الســيايس الحــايل وأيــن أصبحــت املطالــب الثورويــة مــن حيــث
اعداد حليم كرم
halimgkaram@yahoo.ca

النائــب كميــل شــمعون رأى ان ملشــهد
الســيايس معقــد و نحــن نعيــش حالــة
مــن الف ـراغ التــام بظــل ارصار املنظومــة
الحاكمــة عــى بقــاء متســكها واســتئثارها
بالســلطة مهــا كان الثمــن ،وذلــك
رغــم االنهيــار االقتصــادي والتــايش
ّ
وذل النــاس.
باملؤسســات وجــوع
وأضــاف  :باملقابــل نســعى نحــن
الســياديني اىل كــر هــذا الط ـ ّوق الــذي
تفرضــه الســلطة عــى البلــد والنــاس.
أمــا لجهــة املطالــب الثوريــة:
فمــن الواضــح أنــه مل يكــن هنــاك
ثــورة باملفهــوم الحقيقــي للكلمــة.
بــل كانــت هنــاك ثــورات ،او باالصــح
فــورات شــعبية .الكثــر مــن هــذه
املجموعــات كانــت صادقــة ومحقــة
مبطالبهــا ،امنــا املشــكلة األساســية انهــا مل
تتفــق جميعـاً عــى رؤيــة ومــروع عمــل
واضحــن لتحقيــق مطالبهــا ،بــل بقيــت
مجموعــات مبعــرة مختلفــة ومتناقضــة.
مســتطردا ً بالقــول :ال شــك أن وصــول
بعــض الوجــوه مــن القــوى التغيرييــة
اىل النــدوة النيابيــة امنــا يعكــس ارادة
الشــارع بتغيــر الطبقــة الحاكمــة .وعــى
هــذه القــوى التغيرييــة العمــل الجــدي
الحــداث الفــارق املنتظــر منهــا عــى
مســتوى النشــاط وتحقيــق االنجــازات
واالصالحــات املتوخــاة ،وعــدم انجرارهــم
وراء لعبــة املصالح واملكاســب الشــخصية.
وحــول اســتخراج النفــط ،اعتــر النائــب
كميــل شــمعون ان عملية الرتســيم شــابتها الدكتــور

فــارس ســعيد مــن

افرقــاء سياســية عــى الســاحة اللبنانيــة
مــن بينهــا شــخصيات مســتقلة او مــع
التغرييــن.
أمــا بالنســبة لفريقنا الســيايس ،فمرشــحنا
اآلن هــو النائــب ميشــال معــوض
ومســتمرون بهــذا الرتشــيح ونحــاول ان
نقــوي حظوظــه ان نرفع نســبة األصوات
التــي تضمــن فــوزه ومــن الــروري أن
يكــون هنــاك تــوازن يف هــذا املجــال مــع
الفريــق اآلخــر وصــوال إىل لحظــة الحســم
يف موضــوع رئاســة الجمهوريــة.
أمــا بالنســبة إىل النــواب التغرييــن
الـــ ،١٣فهــم يف الحقيقــة ليســوا فريقــا
واحــدا وليســوا كتلــة واحــدة ،مبعنــى
أن ليــس لديهــم موقــف واحــد ووضــوح
يف رؤياهــم .واليــوم هــم يدفعــون مثــن
شــعاراتهم العاليــة واملزايــدات التــي
صنعوهــا قبــل االنتخابــات النيابيــة
االخــرة ألنهــم وصلــوا إىل لحظــة الحقيقــة
وتبــن لهــم انهــم غــر قادريــن عــى البقاء
عــى طروحاتهــم لذلــك بــدأ كل فــرد
منهــم يذهــب إىل طريــق مختلفــة عــن
اآلخريــن ،هنــاك منهــم مــن هــو أقــرب
إىل موضــوع الســيادة ومنهــم مــن هــو
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عيــوب كثــرة أهمهــا تفريــط لبنــان
بجــزء مــن حــدوده وتبعــاً لذلــك بجــزء
مــن ثروتــه النفطيــة .أمــا متــى ســنبدأ
باالســتفادة مــن الرتســيم فهنــاك الكثــر
مــن الضبابيــة حــول هــذا املوضــوع
خاصــة وأن الســلطة الحاكمــة تحيــط
االتصــاالت الجاريــة بهــذا الخصــوص
بكثــر مــن الرسيــة االمــر الــذي ينــم
عــن اتفاقيــات مشــبوهة تجــري بالــر.
علــاً أن املصــادر الدوليــة تفيــد
عــن وجــوب انتظــار عــدة ســنوات
قبــل بــدء عمليــة االســتفادة هــذه.
ومــع العلــم أيضــاً أن املصــادر
الدوليــة ذاتهــا تفيــد بــأن بــدء
االســتفادة مــن حقــل كاريــش ممكــن
خــال أشــهر وهنــا األمــر املريــب.
أمــا لجهــة أن التنقيــب عــن النفــط
والغــاز بــدأ يف العــام  ١٩٦٣وكان لزامــاً
عليــه عــدم اســتخراجه ،اجــاب شــمعون
فأنــا ال أوافــق باملطلــق عــى هــذا الــرأي.
ان النفــط هــو ثــروة وطنيــة
ولنــا مــلء الحــق باســتخراجه.
إمنــا ميكــن القــول أنــه كان لزامــاً علينــا
عــدم اســتخراجه بظــل وجــود طبقــة
سياســية فاســدة ومرتهنــة ،امنــا ايضــاً
مــن املهــم وحتــى الــروري اســتخراجه
واالنتفــاع بــه بظــل وجــود مســؤولني
جديــن ونزيهــن يكونــون عــى مســتوى
هــذا الحــدث ويحرصــون عــى حاميــة
وحفــظ ثروتنــا الوطنيــة.

جهتــه قــال لــ«الحدث-كنــدا»:
«متيــزت ثــورة  ١٧ترشيــن يف لبنــان
بجانبهــا املطلبــي وليــس بجانبهــا
الســيايس مبعنــى كانــت ثــورة مطلبيــة
واذا قارناهــا مــع  ١٤آذار ١٤ ،آذار
مل تطالــب بضبــط الفســاد أو بســوء
االدارة او بإصــاح الضــان االجتامعــي
أو مبحاكمــة هــذه املســؤول او ذاك
 ١٤،آذار اخــدت منحــى ســيايس وطنــي
كبــر اســمه رفــع االحتــال الســوري عــن
لبنــان ،الثــورة املطلبيــة املتمثلــة بثــورة
 ١٧ترشيــن انتهــت عمليــاً مــن خــال
إدخــال  ١٣نائبـاً منهــا اىل مجلــس النــواب
الذيــن اليــوم يقدمــون مــا لديهــم يف
املجلــس .هنــاك مــن يعتــر أن هــذه
التجربــة ناجحــة وهنــاك مــن يعتــر
أن هــذه التجربــة هــي قيــد الدراســة
وبــأن أخــذ املواقــف املســبقة تجاههــم
خطــأ .ولكــن ســقطت  ١٧ترشيــن
عمليــا بــأن هــذا الشــعب الــذي تظاهــر
مبئــات األلــف تحــول اىل كتلــة نيابيــة
و بــأن اآلن ننظــر إىل ثــورة  ١٧ترشيــن
مــن خــال نظرتنــا اىل هــذه الكتلــة
النيابيــة  .اذا نجحــت تكــون  ١٧ترشيــن
نجحــت ،لكــن انــا اعتقــد بــأن اخت ـزال
الوضــع الســيايس املعقــد يف لبنــان بشــأن
مطلبــي ال يســاعد الخــروج مــن هــذه
األزمــة ،لبنــان تحــت االحتــال االيــراين
ومل نســمع يومــا مــن ثــورة  ١٧ترشيــن
هكــذا شــعار او عنــوان ..بالعكــس فصلــوا
األزمــة املاليــة واالقتصاديــة عــن األزمــة
السياســية يف لبنــان وعــن ســاح حــزب
اللــه وعــن االحتــال االي ـراين لذالــك انــا
اعتقــد بــأن هــذه الثــورة انتهــت بـــ ١٣
نائبــاً.
النائــب الدكتــور فــادي كــرم
«الجمهوريــة
كتلــة
عضــو
لــ«الحدث-كنــدا»:
القوية»قــال
بالنســبة للوضــع الســيايس الحــايل
فنحــن بانتظــار معركــة الرئاســة ،فريــق
 ٨آذار وحــزب اللــه ليــس لديــه مرشــح
وهــذا الفريــق مل يتفــق عــى مرشــح
مــن املعــروف أن الوزيــر ســليامن فرنجيــة
مرشــح وان الوزيــر جـران باســيل يحــاول

أن يعيــد النظــر يف ترشــيحه وهنــاك فكــرة
مشــركة بينهــم ان يذهبــوا إىل فئــة
املرشــحني التوفيقيــن .وهــم شــخصيات
يســتطيعون أن يديرونهــم ويؤمنــون
اصــوات لهــا مــن الفريــق اآلخــر اي
الفريــق املعــارض لهــم مبــا معنــاه ان
يقومــوا بعمليــة ربــط ن ـزاع مــع عــدة

أقــرب إىل طروحــات حــزب اللــه ،لكــن
اذا مل يلتزمــوا باألصــوات التــي أوصلتهــم
اىل النــدوة النيابيــة والتــي طالبتهــم
منــذ البــدء بالتغيــر الحقيقــي املوعــود،
وهــذا التغيــر هــو فقــط بإســقاط
الفريــق الســيايس الحاكــم اليــوم الــذي
هــو محــور املامنعــة ،فمــن األكيــد انهــم
ســيقضون عــى مســتقبلهم الســيايس
ويؤجلــون معانــاة الشــعب اللبنــاين ورمبا
يســاهمون بايصــال رئيــس جمهوريــة
غــر فعــال محســوب عليهــم لكنــه يــدار
مــن قبــل حــزب اللــه وفريقــه الســيايس .
امــا بالنســبة للتنقيــب يُفــرض ان يبــدأ
بــارسع وقــت ممكــن ولكــن األهــم مــن
تقنيــات التنقيــب هــو ان نبــدأ منــذ اآلن
إىل وضــع ضوابــط شــديدة وصارمــة عــى
موضــوع التلزميــات واالســتخراج وصــوال
إىل جميــع العقــود التــي ســتنتج عــن
هــذه العمليــات الكبــرة .مــن الواضــح
ان لبنــان ليــس جاهـزا ً لهــا وهــو بالفعــل
موضــوع جديــد عليــه لذلــك يجــب أن
ينشــأ الصنــدوق الســيادي الــذي عليــه
أن يكــون مســتقالً اضافــة اىل تفعيــل
الهيئــة الناظمــة مبوضــوع النفــط والغــاز
رشط أن تكــون كفــوءة و مســتقلة عــن
القــرار الســيايس .واذا مل نتبــع هــذه
الطريقــة يكــون موضــوع الغــاز واملــال
الــذي ســيجنى منــه ســيذهب إىل جيــوب
الفاســدين يف هــذه الســلطة الفاســدة
مثلــا حــدث يف الودائــع املرصفيــة
والخزينــة اللبنانيــة .
االســتاذ منــر بــركات رئيــس الحركــة
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اليســارية اللبنانية قــال لــ«الحدث-كندا»:
يف ذكــرى انتفاضــة  ١٧ترشيــن ولــو
بســطور  ,ال يســعني إال أن احــرم
واقــدر الح ـراك الشــعبي األخــر بطابعــه
الوطنــي العابــر للطوائــف واملناطــق
والسياســات والسياســيني واصطفافاتهــم
الــذي شــكل حدثــا تاريخيــا.
وإننــا نعــرف عنــارص الخلــل بداخلــه
أســوة مبــا حصــل يف الثــورات العربيــة
األخــرة .لقــد اصيــب الح ـراك يف نكســة
كانــت منتظــرة بالنظــر إىل مــا اتصــف
بــه مــن عفويــة ومــن غيــاب يف الربنامــج
ومــن التشــوش يف طــرح املهــات اآلين
منهــا والبعيــد املــدى وعــدم التفريــق
بينهــا والتشــويش يف األشــكال التــي
اختارهــا قادتــه للنضــال فضــا عــن
الخالفــات داخلــه واملزايــدات هنــا
وهنــاك وســوى ذلــك مــن عنــارص
الخلــل ،وهــو امــر طبيعــي يف غيــاب
االتفــاق الواضــح حــول آليــة النضــال
واالولويــات فيــه وســوى ذلــك مــا
هــو رضوري لالســتمرار يف الحــراك.
كــا تظهــرت مكامــن الخلــل يف الكتلــة
النيابيــة التــي افرزهــا الحــراك وكــم
تعــاين مــن الضيــاع وعــدم الوضــوح يف
ترجمــة املوقــف الســيايس الــذي يفقــد
الرتابــط بــن موضــوع القضيــة الوطنيــة
القامئــة عــى الســيادة وبنــاء الدولــة
واالصــاح والتأســيس إىل التغيــر ،انطالقــا
مــن بلــورة الربنامــج وآليــات تحقيقــه
مبراحــل متدرجــة وتوفــر التحالفــات
الشــبيهة بعيــدا عــن الفئويــة واالنتهازيــة.
ورمبــا سيســتفيد الحــراك يف املســتقبل
مــن أخــذ العــر واألرتقــاء عــن الــذات
ومغــادرة الشــعارات التعميميــة الســيئة

امــا الثــورة الســيادية وهــي التكملــة
لثــورة االرز والتــي تطالــب باســتكامل
القــرار  ١٥٥٩الــذي اخــرج االحتــال
الســوري عــام  ٢٠٠٥والــذي ينــص
متاهيــا مــع الدســتور اللبنــاين عــى
وجــوب حــل جميــع امليليشــيات
اللبنانيــة وغــر اللبنانيــة ونــزع ســاحها
وبســط ســلطة الدولــة حــرا عــى
جميــع اراضيهــا دون اي منــازع ،
فانهــا ثــورة واضحــة ،محــددة املطلــب،
اســمعت صوتهــا اىل املجتمــع الــدويل
مــن خــال مبــادرة بكــريك
واملبادرة الكويتيــة العربية املدعومة دوليا
وتقريــر االمــن العــام لالمــم
ســنوي
النصــف
املتحــدة
واخــرا وليــس آخــرا التفاهــم االمــريك
الفرنــي الســعودي النقــاذ لبنــان.
وعــن اســتخراج النفــط والغــاز فقالــت:
مــن الواضــح أ ّن الرئيــس عــون الــذي
ن َّســق الخطــى مــع «الحــزب» يف ملــف
نســق أيضــاً عمليــة اإلعــان
الرتســيمّ ،
عــن االتفــاق ليقطــف مثــار ًه السياســية
يف نهايــة العهــد ،وي َجــر الثــار السياســية
إىل رصيــد النائــب جـران باســيل شــخصياً
وضبــط ســاعة هــذا اإلعــان عــى رمزيــة
 13ترشيــن ،مبــا تتضمنــه مــن شـ ّد عصب.
مل يَطّلِــع الشــعب اللبنــاين عــى
مندرجــات االتفــاق ،كــا ان هــذا
االتفــاق مل يأخــذ بتوصيــات اللجنــة
التقنيــة وبوثائــق الجيــش اللبنــاين ،ومل
يُعــرض عــى مجلــس النــواب للمناقشــة،
اال ان الرئيــس ارص عــى اعتبــاره
انجــازا تاريخيــا يســجل لــه،
معبــدا طريــق بعبــدا لجــران باســيل
الــذي وحســب الرئيــس  ،يعــود لــه
الفضــل بتحقيــق هــذا االنجــاز التاريخــي،
كــا ان هــذا االنجــاز الــذي ســمي
بالتاريخــي وجــد وظيفة متجددة لســاح
حــزب ايـران وهــي رضورة مواكبــة حســن
تنفيــذ االتفاقيــة والســيطرة الكاملــة
ارضــا وبحــرا عــى مقومــات لبنــان …..
امــا اقتصاديــا فلــن يســتفيد اللبنانيــون
مــن اي مداخيــل قبــل  ٨ســنوات
عــى اقــل تعديــل ،الســنوات التــي
يحتاجهــا التنقيــب واالســتخراج وآليــة

الوصــل مــع الخطــوط الغازيــة ،
وتبقــى االســتفادة مرشوطــة بوجــود
الغــاز بكميــات تجاريــة وبتغيــر الســلطة
التــي نهبــت الخزينــة وودائــع املواطنــن
ودمــرت البــاد وجوعــت العبــاد ،
بينــا ان ارسائيــل حــارضة لتلبيــة حاجــة
اوروبــا وامــركا مــن الغاز وقد اســتحصلت
عــى حقــل كاريــش كامــا وعــى حصة يف
حقــل قانــا واحتفظــت بخــط العوامــات
االمنــي املســمى خــط الطوافــات ،
وبالنســبة للتنقيــب عــام  ،١٩٦٣تبــن
حينهــا ان التنقيــب واالســتخراج يشــكل
كلفــة اعىل من ســعر املنتوجــات النفطية
والــذي كان يحصــل عليهــا لبنــان باســعار
تفضيليــة وكانــت الكهربــاء مؤمنــة وكذلك
جميــع املحروقــات كغــاز وبنزيــن الــخ .
ومــن بعدهــا وقــع لبنــان تحــت
ســطوة االحتــاالت املتتاليــة والســاح
االيديولوجــي الســيايس واملذهبــي،
فخــر مــن جــراء ذلــك الســيادة
والقــرار واالزدهــار ومــا زال .
وجــب التذكــر ان ايــران
ونيجرييــا
وفنزويــا
والعــراق
وغريهــا مــن الــدول املارقــة
تعــوم عــى ثــروات نفطيــة
دمــار
يف
والبــاد
والعباد يف عوز وحرمان.

نــارض
ابــو
فــؤاد
الدكتــور
«الحدث-كنــدا»:
لـــ
قــال
ان لبنــان يقــع يف أزمــة سياســية واقتصاديــة
واجتامعيــة حــادّة .ســبق أن شــهد أزمــات
يف الســابق وخــرج منهــا .اليــوم ،شــارفت
واليــة رئيــس الجمهوريــة عــى نهايتهــا.
ويبــدو واضحـاً غيــاب القــدرة لــدى األحـزاب
والقــوى السياســية عــى انتخــاب رئيــس
جديــد خــال املهلــة الدســتورية املحــدّدة.
ألن الخــاف قائــم بــن فريــق يقــول
بوجــوب تأليــف حكومــة جديــدة قبــل 31
ترشيــن األول ألن حكومــة ترصيــف األعــال
غــر مؤ ّهلــة لتح ّمــل صالحيــات رئيــس
الجمهوريــة املنتهيــة واليتــه ،وفريــق آخــر
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النائــب رازي وديــع الحــاج
«الجمهوريــة
تكتــل
عضــو
القويــة» قــال لــ«الحدث-كنــدا»:
ال شــك أن مســار اإلصــاح الســيايس
واإلقتصــادي واإلجتامعــي يف لبنــان طويــل
والتغيــر يبــدأ عــر تجــارب وال يتحقــق

بشــكل فــوري ،إمنــا يحتــاج إىل تراكــم املــايل والنقــدي العــام يف لبنــان.
نضــال ســيايس وترشيعــي ورقــايب ورأي
عــام وبالتــايل مــا نقــوم بــه يف املجلــس
النيــايب هــو تفعيــل دور الرقابــة عــى
الســلطة التنفيذيــة التــي هــي لألســف
ال ت ـزال ســلطة ترصيــف أعــال وبالتــايل
الرقابــة اقــل وال مــكان ملحاســبة وزيــر
وإقالتــه أو طلــب تنحيتــه.
إن املســار طويــل هــذا يؤكــد أنــه ال
ميكننــا أن نكــون إال يف إطــار ســيايس
منظــم يضــع الــرأي العــام واملواطنــن
بإطــار واضــح وتوقيــت واضــح وخطــة
واضحــة.
 17ترشيــن يــوم مفصــي يف الحيــاة
السياســية اللبنانيــة يــوم انتفــاض
املواطــن عــى واقعــه ولكــن ليــس بدايــة
املســار الســيايس ،وملســارنا الســيايس عــدة
قنطــرة
رجينــا
محطــات مــن بينهــا النضاليــة الطويلــة االســتاذة
عــر التاريــخ وعمرهــا أكــر مــن خمســن مؤسســة ومديــرة املجلــس العاملــي
ســنة عايشــنا فيهــا الكثــر مــن التحديــات لثــورة االرز قالــت لـ«الحدث-كنــدا»
ودفعنــا مــن الــدم مــا يكفــي للحفــاظ ان ثــورة  ١٧ترشيــن كانــت بحدهــا
االدىن مطلبيــة امتــدادا لتحــرك ٢٠١٥
عــى لبنــان وســيادته.
الوجــوه الجديــدة يف املجلــس نأمــل وبهدفهــا االســراتيجي ســيادية
بهــا خــرا ولكــن إذا مل تنتقــل مــن امتــدادا لثــورة االرز عــام ٢٠٠٥
ردات الفعــل إىل الفعــل ســيبقى عملهــا لقــد جمعــت الثــورة لبنانيــات ولبنانيــن
الســيايس تعبــري لفظــي أكــر منــه رقابــة مــن جميــع االعــار واملناطــق واالطيــاف
عــى مســاحة الوطــن ودامــت لشــهور
فعليــة سياســية ترشيعيــة واضحــة.
عــر مــن خاللهــا الثــوار عــن
نحــن عــى تواصــل مــع مختلــف قــوى طويلــة ّ
املعارضــة لتنســيق هــذا العمــل ولجعــل غضبهــم العامــر ،ملــا آلــت اليــه االوضــاع
حضورنــا يف املجلــس أكــر فعاليــة خصوصا السياســية ،االمنيــة ،املاليــة واالقتصادية يف
أن القــوى التــي تعــارض املنظومــة القامئــة عهــد الرئيــس عون وحليفــه حزب ايران.
ان الثــوار ممــن ارصوا عــى املطالبــة
قــد تشــكل أكرثيــة إذا توحــدت.
ومتــى ســتبدأ االســتفادة مــن عمليــة باملحاســبة ووقــف الفســاد حـرا ،تحــت
الرتســيم علــاً ان لبنــان كان بــدأ شــعار كلــن يعنــي كلــن ،مل يتمكنــوا،
بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز يف العــام بســبب مــا طالهــم مــن تعامــل امنــي
 1963وكان لزامـاً عليــه عــدم اســتخراجه؟ خشــن مــن قبل تحالــف امليليشــيا واملافيا،
مبوضــوع الرتســيم بغــض النظــر عــن مــن التغيــر ال باالشــخاص وال باالفعــال،
اإلتفــاق الــذي حصــل وتقييمنــا لــه ال بــل اســتمرت الســلطة الحاكمــة
وتقييمنــا آلداء الدولــة اللبنانيــة يف بالســطو عــى حقــوق املواطنيــن وباتخاذ
التعاطــي مــع هــذا امللــف ليــس مــن اآلن القــرارات املتعمــدة التــي جعلــت مــن
فقــط وإمنــا مــن العــام  .2010لكننــي لبنــان بلــدا مفلســا ماديــا ومؤسســاتيا،
أعتقــد أن األهميــة القصــوى اليــوم معــزوال عــن موقعــه الطبيعــي ضمــن
تكمــن يف مســتقبل الرتســيم والتنقيــب الرشعيــة الدوليــة  ،متحالفــا مــع
الــذي يحتــاج إىل حوكمــة رشــيدة ،ومــن الــدول املارقــة املعاقبــة دوليــا…
هنــا يجــب الرتكيــز عــى نقــاط اساســية فبقيــت الحــدود تحــت ســيطرة حــزب
أبرزهــا :كيفيــة جعــل هيئــة إدارة قطــاع ايــران وقــد خــر اللبنانيــون عــرون
البــرول مســتقلة متامــاً عــن أي تأثــر مليــار دوالر مــن ودائعهــم يف ســنتي
ســيايس ،إنشــاء صنــدوق ســيادي ،إنشــاء الثــورة ،تهريبا اىل ســوريا ومنهــا اىل العراق
الرشكــة الوطنيــة إلدارة النفــط والغــاز ،وايــران وذلــك تحــت مزاعــم الدعــم ،
وتفعيــل العمــل الرقــايب والقضــايئ ،ثانيــا مل تتــ َن الســلطة اصــاح القطــاع
لنتمكــن مــن الوصــول إىل حوكمــة العــام وتشــحيل االعــداد الهائلــة
للموظفــن الوهميــن املفروضــن دون
رشــيدة.
نتمنــى أن يتــم اســتخدام هــذه الــروة اي حاجــه ،وقــد خصتهــم الســلطة
بشــكل صحيــح النهــا ثــروة األجيــال بسلســلة رتــب ورواتــب ارهقــت
املقبلــة وأن يكــون لدينــا عائــد عــى خزينــة الدولــة التــي اســتدانت مــن
اإلســتثامر يســاهم باســتعادة اإلنتظــام املصــارف ودائــع املواطنــن لتســديدها،

كــا انهــا اكملــت الهــدر يف قطــاع
الكهربــاء او باالحــرى قطــاع
«العتمــة» والــذي وصلــت مديونتــه
اىل حــدود  ٤٢مليــار دوالر ….
زد عــى ذلــك تفجــر العاصمــة
بــروت وقتــل اهلهــا والقضــاء عــى
القضــاء منعــا للحقيقــة واملحاســبة …
هــذا العهــد بشــقيه الحــزب والتيــار،
مــا زال حاكــا ويطمــع باســتمرار
حكمــه لســنني طويلــة قادمــة.
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ما بني ثورة  17ت�شرين  2019و  17ت�شرين 2022
تغي يف لبنان؟
ماذا ّ
مســح وليــس اســتخراج النفــط .بعــد عــر
ســنوات عــى هــذه الحادثــة تقريبــاً ،أي
يف العــام  2011تقريبــاً ،بــدأ الحديــث
مج ـدّدا ً عــن وجــود نفــط يف األرايض وامليــاه
اللبنانيــة .أرســل األمريكيّــون موفديــن لهــذه
عــا ينــوون أذهبوا اىل الوضوح...
الغايــة ،مــن دون االفصــاح ّ
القيــام بــه ،أو إذا لديهــم االســتعداد للســاح
بيار عطاالله
لبنــان باســتخراج مــوارده الطبيعيّــة .ومنــذ
ســنة تقريبــاً ،،أعــادوا تحريــك هــذا امللــف
بقــ ّوة ،بــرىض اورويب وفرنــي تحديــدا ً.
النفــط ليــس مــادة اســراتيج ّية ،وامنــا هــو
ســاح اســراتيجي عاملــي .وتص ّنــف الــدول
النفطيــة يف طليعــة الــدول الغنيــة والصناعية.
بالنســبة إىل لبنــان ،تــ ّم توقيــع االت ّفــاق
عــى ترســيم الحــدود البحريــة مــا مي ّهــد
الطريــق أمــام الــركات العامليــة السكتشــاف
ك ّميــات النفــط املوجــودة يف اآلبــار اللبنانيــة،
وجدواهــا االســتثامرية واالقتصاديــة .نأمــل
أن يــدار هــذا امللــف بشــفافية ويصــار اىل
تأليــف صنــدوق ســيادي للمــوارد البرتوليــة
والغازيــة ت ُقطــع يــد مــن يحــاول التطــاول الكاتــب والصحــايف بيــار عطاللــه قــال لـ«الحــدث
كنــدا» :أذهبــوا اىل الوضــوح”.
عليــه مــن دون وجــه حــق.

الصحــايف ســعد الياس ،قــال لـ«الحدث كندا» :
بــن  ١٧ترشيــن  ٢٠١٩و ١٧ترشيــن
 ٢٠٢٢اختلــف املشــهد الســيايس كثــرا ً
وذهبــت الثــورة أدراج الريــاح وحتــى ان
النــواب التغيرييــن بــدأوا بالتفــ ّرق ألن ال
مرشوع ـاً واحــدا ً يجمعهــم وال آليــة واضحــة
لديهــم التخــاذ القــرارات .وقــد جــاءت
العديــد مــن املناســبات لتكشــف هشاشــة
تكتــل التغيــر وعــدم تجانــس نوابهــم،
فيــا األداء يف مجلــس النــواب أظهــر ان
هــؤالء النــواب يفتقــدون اىل كثــر مــن
الحكمــة والحنكــة وظهــروا كمراهقــن يف
السياســة واللعبــة السياســية ،والتخبّــط الــذي
أظهــروه يف جلســة انتخــاب اللجــان أقصاهــم
كلــن يعنــي كلّــن عــن اللجــان االساســية.
امــا بالنســبة اىل االســتفادة مــن ترســيم
الحــدود يفــرض ان تــأيت رشكــة توتــال لتبــارش
الحفــر والتنقيــب يف حقــل قانــا مطلــع ســنة
 ٢٠٢٣غــر ان االســتخراج يســتلزم وقتــاً ،
وليــس موضــوع الغــاز والنفــط جديــدا ً يف
لبنــان ويُحســب للعهــد او لتيــار ســيايس

هنــاك مــن خطــط وعمــل ويعمــل للفــراغ
وتســعري أزمــة او مشــكلة إنتخــاب رئيــس لــي
يصــل بالبــاد اىل معادلــة  2016البائــدة ،امــا ان
تنتخبــوا العــاد ميشــال عــون رئيسـاً للجمهوريــة
أو لتســتمر حالــة الفــراغ والســقوط يف هاويــة
ال قــرارة لهــا ...رغــم مظاهــر التعفــف والرتفــع
واالســتنكاف عــن الطمــوح اىل موقــع الرئاســة
االوىل واالمــور اصبحــت اكــر مــن معروفــة
للقــايص والــداين .لكــن مــا ليــس معروفــاً ومــا
يدخــل يف بــاب التنظــر والتحليــل وعلــم النفــس
هــو موقــف كتلــة “النــواب التغيرييــن” الذيــن
يفــرض ان يكونــوا اكــر النــاس وضوحــاً لجهــة
التعبــر عــن رغبــات الشــعب اللبنــاين وآمانيــه
يف التغيــر واســتعادة دولــة القانــون والســيادة
والرفــاه االجتامعــي اقلــه اىل مــا كانــت عليــه أيــام
فــؤاد شــهاب ومــا قبــل الحــرب عــى لبنــان....
مــرت ذكــرى “ثــورة  17ترشيــن  ”2019وكأنهــا
مل تكــن أمــا الشــعارات التــي حملتهــا “الثــورة”
بالتغيــر واالصالح واملحاســبة فانتهــت اىل مواجهة
فريــق املعارضــة الســيادي املشــتبك مــع املــواالة
عــى عناويــن كثــرة اوالهــا امللــف الســيادي،
وســحب الســاح مــن أيــدي امليليشــيات وحــره
يف يــد الجيــش اضافــة اىل بنــاء القضــاء ودولــة
القانــون .انتهــى النــواب التغيرييــن اىل مهمــة
واضحــة ومحــددة حتــى تاريخــه وتقــي بشــق
صفــوف املعارضــة ومنعهــا مــن االجتــاع عــى
مرشــح رئــايس واحــد يحســن رشوط املعركــة
الرئاســية برمتهــا ويعــزز فــرص وصــول رئيــس
يضــع لبنــان عــى طريــق الحــل .وبهــذا املعنــى
قفــز نــواب التغيــر فــوق كل العناويــن اىل
االشــتباك مــع املعارضــة الســيادية مســتخدمني
شــعارات ممجوجــة عــن  8و  14اذار و “خالطــن
االمــور ببعضهــا البعــض” .وال يقتــر الفشــل
عــى موضــوع رئاســة الجمهوريــةن بــل االنــى
ان “التغرييــن” ونتيجــة لتعنتهــم وارصارهــم
عــى املراهقــة السياســية فشــلوا يف جــوالت عــدة

تكتــات املعارضــة الســيادية ،بــل املطلــوب منهــم
االصغــاء اىل نبــض الشــارع الــذي يريــد رئيســاً
إنقاذي ـاً ينتقــل بالبــاد اىل النهــوض مــن كبوتهــا،
واالتهامــات الفارغــة للمعارضــن وتحديــدا ً
للنائــب ميشــال معــوض املرشــح اىل رئاســة
الجمهوريــة بأنــه مــن املنظومــة ،او مــن نتــاج
املصــارف تغالطهــا الوقائــع ،ثــم ان هــذا الــكالم ال
يقــال ألبــن الشــهيد رينيــه معــوض الــذي قتلتــه
املنظومــة بفرعيهــا الداخــي والخارجــي.
كان االجــدى يف ذكــرى “ 17ترشيــن” ان يبــادر
نــواب “التغيــر” اىل اجــراء جــردة حســاب
ومراجعــة ذاتيــة ملســارهم ولكــن يبــدو انهــم
انضمــوا اىل صفــوف انصــاف االلهــة الذيــن
يرفضــون املــس مبــا يعتقدونــه او يقومــون بــه.
قــال الشــهيد ســمري قصــر مــرة“ :أذهبــوا اىل
الوضــوح”.

االســتاذ فــراس ايب يونــس -الناشــط
الســيايس قــال لـ«الحــدث كنــدا»:
املشــهد الســيايس حاليــا مختــزل بشــكل كبــر
باإلســتحقاق الرئــايس املعطــل بســبب التــوازن
الحاصــل يف مجلــس النــواب بــن كتــل املعارضــة
مــن جهــة وكتــل قــوى املامنعــة مــن جهــة أخرى.
واألســباب عديــدة لعــدم جهوزيــة أي منــاخ
لفضــح مســألة التفــاوض عــى رئيــس توافقــي كام
يســمونه ،خاصــة مــن جهــة حــزب اللــه وج ـران
باســيل حيــث أن الحــزب غــر مســتعد لفتــح باب
التفــاوض طاملــا أن باســيل غــر ر ٍ
اض بتزكيــة أي
مــن املرشــحني وهــو يعتــر أن لــه األحقيــة بذلــك.
وبالتــايل فــإن ال مجــال إلنتاج أي رئيــس جمهورية
قبــل  ٣١مــن الشــهر الحــايل ،والبلــد يســتعد
للدخــول يف حالــة شــغور رئــايس ســتمتد ألشــهر.
مــن جهــة قــوى التغيــر حيــث يتــم الرتكيــز
عليهــم هــذه األيــام ويف إطــار الذكــرى الثالثــة
للثــورة ،فــإن هــؤالء محكومــون مبوقــف مبــديئ
يدفعهــم إىل تســمية أحــد األســاء الثالثــة
املقرتحــة مــن قبلهــم بالتفــاوض مــع الكتــل
األخــرى ،واإلتجــاه لــدى أغلبيتهــم بتســمية
صــاح حنــن يف جلســة يــوم اإلثنــن ،كــا
ســيكونون وحدهــم يف هــذه التســمية حيــث ال
جهوزيــة لــدى اآلخريــن بالتصويــت ألي مرشــح

طاملــا أن لعبــة التــوازن مــا زالــت قامئــة وقــوى
أو كتــل املعارضــة األساســية مــا زالــت تعتقــد أن
التكتيــك األفضــل يف هــذه الفــرة هــو اإلرصار أو
اإلبقــاء عــى تســمية املرشــح ميشــال معــوض.
بنفــس الســياق وفيــا خــص وضعية قــوى التغيري
داخــل املجلــس النيــايب وخارجــه ،فــإن التجربــة
ولــو أنهــا تُنتقــد مــن كثرييــن مــا زالــت تســتأهل
التحصــن ،إذ أن اإلشــكالية األساســية لهــؤالء أنهــم
قليلــوا العــدد كــا أنهــم يتعاطــون مــع واقــع
لبنــاين خاضــع ملجموعــة مــن الحســابات املعقــدة
وظروفهــم ال تســمح أحيانــا بــأن يذهبــوا بعيــدا
يف مســألة التامهــي مــع القــوى األخــرى .وقــد
أثبتــت األيــام بــأن هــذه التجربــة تحتــاج إىل
رافعــة سياســية وإطــار ســيايس معــارض واســع.
تتضافــر الجهــود يف اآلونــة األخــرة مــن أجــل
إنتــاج صيغــة وطنيــة شــاملة تجمــع كل تجــارب
املعارضــة والثــورة الســيام تلــك التــي انتظمــت
خــال االنتخابــات النيابيــة ،بــد ًءا مــن تجربــة
شــالنا ،إىل تجربــة الجنــوب وتجربــة ســهلنا
والجبــل باإلضافــة إىل قــوى أخــرى مــن الثــورة.
كل هــذه التجــارب والقــوى والشــخصيات
واملجموعــات التــي لعبــت أدوار منــذ الثــورة
حتــى االنتخابــات النيابيــة ،تته ّيــأ إلنتــاج جبهــة
سياســية واســعة وقــد تقدمــت املســاعي
مــن أجــل إخراجهــا للعلــن خــال فــرة ال
تتجــاوز الشــهرين .هــذا فيــا خــص املشــهد
املعــارض بشــقه النيــايب وشــقه الســيايس العــام.
أمــا عــى مســتوى ترســيم الحــدود مــن الواضــح
أن مــا حصــل هــو نتيجــة صفقــة كبــرة ،البعــد
األســايس لهــا مرتبــط مبــا يحصــل عــى الخــط
اإلي ـراين األمــريك ،بحيــث ق ـدّم اإليرانيــون عمليًــا
يف ظــل الظــرف الصعــب داخل ًيــا وعــى املســتوى
اإلقليمــي ،هديــة لألمريكيــن مــن خــال حــث
حــزب اللــه عىل القبــول برتســيم الحدود بالشــكل
الــذي حصــل وهــو يعاكــس مصلحــة لبنــان.
فرتســيم الحــدود عمل ًيــا مل ينطلــق حســب قواعــد
ورشوط وأصــول إتفاقيــة البحــار ،مل يتــم تحديــد
الخــط املعــروف بخــط  ٢٣إنطالقًــا مــن آخــر
نقطــة يف الــر أي رأس الناقــورة كام تقــول القوانني
الدوليــة ،بــل خضــع املفــاوض اللبنــاين لألســباب
التــي أتينــا عــى ذكرهــا إىل الــروط األمريكيــة
التــى تصــب ملصلحــة إرسائيــل بالحقيقــة ،إذ تــم
رســم الخــط  ٢٣مــن نقطــة شــال رأس الناقــورة.
عمليًــا لــو ُر ّســمت الحــدود حســب القواعــد
واألصــول والقوانــن الدوليــة لــكان قســم كبــر
مــن حقــل قاريــش الغنــي بالغــاز أكــر بكثــر مــن
حقــل قانــا ،ضمــن امليــاه اللبنانيــة وبالتــايل لــكان
اســتفاد لبنــان مــن كميّــات كبــرة مــن الغــاز.

عمليًــا قدمــت الســلطة اللبنانيــة تســاهل كبــر
بهــذا الخصــوص ال بــل أنهــا رضخــت وضحــت
مبســاحة كبــرة مــن البحــر نتيجــة الــروط التــي
ذكرناهــا ونتيجــة حاجــة إيـران إىل التجــاوب مــع
الواليــات املتحــدة األمريكيــة بهــذا الخصــوص
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يؤكّــد أن الدســتور أجــاز لحكومــة ترصيــف
األعــال مامرســة هــذه الصالحيــات.
هــذا يعنــي أننــا يف دوامــة دســتوريّة
وصالحيــات متنــازع عليهــا ونصــوص
ملتبســة واردة يف ات ّفــاق الطائــف الــذي
حــان الوقــت لتطويــره بات ّفــاق ســيايس
لبنــاين – لبنــاين متوافــق عليــه بــن مختلــف
األفرقــاء ،وبعقــد رشاكــة وطنيــة جديــدة،
تضمــن خصوص ّيــة الطوائــف وتعدّديتهــا
ضمــن وحدتهــا .فنحافــظ عــى لبنان الرســالة
والكيــان والعيــش املشــرك يف صيغــة حديثــة
ال اســتقواء فيهــا ألحــد عــى اآلخريــن.
وأعتقــد أن الالمركزيــة االداريــة واملاليــة
املوســعة تركيبــة مــع اعــان حيــاد لبنــان
ّ
هــي الصيغــة االكــر مالءمــة مــع تركيبــة
لبنــان السياســية والطوائفيــة والجعرافيــة.
يطالــب اللبنان ّيــون بانتخــاب رئيــس جديــد
يعيــد بنــاء الثقــة بينهــم وبــن الدولــة،
ويطلــق ورشــة بنــاء واصــاح واعــار
حقيقيــة .ألن أخطــر مــا يواجهــه لبنــان
حاليــاً هــو هجــرة شــبابه املســيحيني
واملســلمني .تُف ـرِغ هــذه املوجــة املتســارعة
لبنــان مــن طاقاتــه االبداعيــة .وال نتح ّمــل
خســارة جيــل لبنــان الغــد وق ـ ّوة مســتقبله.
وحــول املطالــب الثوروية و أيــن أصبحت من
حيــث التغيــر واالصــاح واملحاســبة ،خصوصاً
أن عــددا ً مــن الثورويــن أصبــح داخــل اللعبة
السياســية بدخولهــم اىل املجلــس النيــايب؟
يجيــب الدكتــور ابــو نــارض :مــا حــدث
يف  17ترشيــن األول  2019أمــر كبــر يف
تاريــخ لبنــان الحديــث .تجــرأ مئــات ألــوف
اللبنانيــن الذيــن نزلــوا اىل الشــارع مــن
مختلــف الطبقــات االجتامعيّــة ،عــى تحـدّي
الدولــة الفاســدة والنظــام الفاســد والســيايس
الفاســد ،الــذي قبــض عــى مفاصــل الدولــة
واقتصادهــا منــذ  .1943أرى أن املطالــب
التــي ُرفعــت مح ّقــة وعادلــة وال يختلف اثنان
مــن اللبنانيــن عــى أحقّيتهــا .وإذا شــابت
قيــادة الثــورة بعــض الخالفــات بــن أعضائهــا،
فهــذا األمــر طبيعــي .أنتجــت الثــورة كتلــة
نيابيــة مــن  13نائبـاً مل يتوقّــع أحــد أن تنــال
هــذا العــدد الــذي أفقــد القــوى التقليديــة
املتحكّمــة األكرثيــة .أظهرالنــواب الـــ  13أنهــم
ال ميلكــون رؤيــة سياســية عامــة مشــركة أو
برنامــج ســيايس مو ّحــد .لكــ ّن االســتحقاق
ظــل كلمــة «ســوا».
الرئــايس جمعهــم يف ّ
ومتــى ســيبدأ لبنــان االســتفادة مــن عمليــة
الرتســيم علــاً أن لبنــان كان قــد بــدأ
بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز عــام ،1963
وكان لزامــاً عليــه عــدم اســتخراجه؟
أجــاب :ســؤالك حمــل الجــواب الصائــب،
عندمــا ذكــرت أن لبنــان « ُم ِنــع» مــن
اســتخراج نفطــه عــام  .1963كــا ُمنــع يف
أواخــر العــام  2000مــن االت ّفــاق مــع رشكــة
روســيّة الجــراء مســح للميــاه البحريــة
اللبنانيــة ليــس إال .وأقــول ُمنــع عــن اج ـراء

معــن بــل هــذا االمــر بــدأ قبــل عقــود
وهنــاك آبــار تــم حفرهــا يف ســحمر ولكــن
مل يتــم الكشــف عــن نتيجــة الحفــر ومل يتــم
أي اســتخراج للنفــط مــن دون ان تعــرف
االســباب الحقيقيــة.
ليــس مطلوب ـاً مــن نــواب “التغيــر” االنضــواء يف
داخــل الربملــان ابرزهــا انتخابــات اللجــان وغريهــا،
ورغــم ذلــك يســتمر القســم االكــر مــن نــواب
التغيــر عــى تعنتهــم ومواقفهــم غــر مكرتثــن
باملصلحــة الوطنيــة.
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املحامي را�ضي بطر�س

ما يستدعي املالحظات التالية:
شــمل املنــع يف الفقــرة االوىل مــن املــادة
 6الــزوج و االصــول و الفــروع حتــى
الدرجــة االوىل!!!!!
وهــذا اخطــر مــا ميكــن اقـراره و تكريســه
بقانــون .
فقانــون اصــول املحاكــات املدنيــة يف
مادتــه  120فــرض التنحــي عــى القــايض
يف حــال كانــت تربطــه باحــد الخصــوم
عالقــة قرابــة لغايــة الدرجــة الرابعــة.
واملــادة  586عقوبــات اعطــت صفــة
االدعــاء الشــخيص القــارب امليــت لغايــة
الدرجــة الرابعــة القامــة دعــوى «ذم و
قــدح ميــت».
و املــادة  514مــن قانــون التجــارة منعــت
تعيــن وكيــا للتفليســة مــن اقــارب
املفلــس لغايــة الدرجــة الرابعــة.
و املــادة  147ا.م.ج منعــت عــى القائــم
بالتبليــغ ان يبلــغ احــد اقاربــه لغايــة
الدرجــة الرابعــة.
واملــادة  81عقوبــات منعــت االقامــة
بحكــم القانــون يف القضــاء الــذي يســكن
فيــه املجنــى عليــه او انســباؤه حتــى
الدرجــة الرابعــة.
بالتايل،
يكــون القانــون اللبنــاين قــد علّــق اهميــة
كــرى عــى مرتبــة االقــارب حتــى الدرجــة
الرابعــة نظــرا المكانيــة وجــود او نشــؤ
مصلحــة بــن االقــارب لغايــة هــذه
الدرجــة.
ومنــع االســتثامر يف القطــاع البــرويل
لغايــة الدرجــة االوىل مــن اقــارب مــن
يتولــون الشــان العــام او الوظائــف املأثــرة
يف القطــاع البــرويل ال ميكــن لهــا ان تــؤدي
الغايــة املرج ـ ّوة مــن القانــون 2018/84
،يف تحييــد هــذا القطــاع و حاميتــه مــن
مطامــع متــويل الشــان العــام و دعــم
الشــفافية فيــه .
مــا يوجــب تعديــل املــادة السادســة

مــن القانــون  2018/84و جعلهــا تشــمل
االقــارب لغايــة الدرجــة الرابعــة انســجاما
مــع باقــي القوانــن اللبنانيــة املرعيــة
االجــراء.
جــأت الفقــرة االوىل مــن املــادة السادســة
مــن القانــون  2018/84متنــع  ،لتعــود يف
فقرتهــا الثانيــة تفتــح املجــال واســعا امــام
متــويل الشــأن العــام و الوظائــف املؤثــرة
لالســتثامر يف القطــاع البــرويل  ،حيــث
وضعــت فرض ّيــة انــه يف حــال قيــام هــؤالء
بتــويل ادارة اي مــن الــركات املعنيــة يف
القطــاع او االســتثامر فيهــا قبــل تأهيلهــا
املســبق او قبــل انتقــال الحــق البــرويل
اليهــا عليهــم ،فــور تأهيــل الرشكــة ،ان
رصحــوا للنيابــة العامــة املاليــة!!!!!!!!!!
ي ّ
هــذه الفقــرة فضــا عــن انهــا تخالــف
انظمــة الوظيفــة العامــة ،فهــي مخالفــة
البســط مبــادئ العــدل و املســاواة بــن
املشــركني يف دورات التأهيــل ،وهــي
تجعــل الفقــرة االوىل عقيمــة و دون
مفعــول.
فايــن الشــفافية و املســاواة بــن الــركات
 ،فيــا لــو اشــركت رشكــة يديرهــا احــد
متــويل الشــأن العــام يف دورات التأهيــل؟
وايــن مكافحــة الفســاد و الشــفافية يف
تخيــر متــويل الشــأن العــام بــن وظيفتهم
ومنصبهــم يف الــركات بعــد تأهيلهــا او
انتقــال الحــق البــرويل اليهــا؟
امــا االجــدى يف املوضــوع  ،كان يف وجــوب
تخيــر متــويل الشــأن العــام بــن وظائفهــم
و مهامهــم و بــن مســاهمتهم او ادارتهــم
لــركات مهتمــة بالقطــاع البــرويل ،
قبــل تاريــخ تقــدم رشكاتهــم لــدورة
التأهيــل بثالثــة ســنوات ،منعــا مــن رصف
نفوذهــم و اســاءة اســتعامل ســلطتهم
خدمــة ملصالحهــم الشــخصية.
والفقــرة الثانيــة مــن املــادة السادســة
تتعــارض مــع احــكام املــادة الســابعة مــن
القانــون عينــه تحــت عنــوان مكافحــة

الفســاد.
و السؤال الذي يطرح نفسه هنا،
اال يعتــر مشــاركة او ادارة  ،متــويل
الشــأن العــام و الوظائــف يف الــركات
املهتمــة يف قطــاع النفــط مبثابــة قبــول
عــرض او مدفوعــات او منفعــة يف ســبيل
التأهيــل املســبق او االســتحصال عــى
حقــوق برتوليــة (االمــر الــذي ادانتــه
املــادة الســابعة مــن القانــون )2018/84
.مــا يفــرض وجــوب تعديــل الفقــرة 2
مــن املــادة  6مــن القانــون 2018/84
لجعلهــا تشــمل اقــارب مــن يتولــون
الشــأن العــام و الوظائــف االداريــة يف
الدولــة و اقاربهــم لغايــة الدرجــة الرابعــة
انســجاما مــع باقــي النصــوص القانونيــة
املرعيــة االج ـراء و حرصــا عــى املصلحــة
العامــة  ،باالضافــة اىل الغــاء حــق الخيــار
املمنــوح يف الفقــرة  2مــن املــادة  6و
منــع الــركات التــي يديرهــا سياســيني
او متــويل الشــأن العــام او املوظفــن
او املشــاركني او املســاهمني فيهــا مــن
التقــ ّدم اىل دورة تأهيــل و منعهــم بــاي
شــكل مــن االشــكال  ،مــن التعاقــد يف
القطــاع البــرويل.
و االخطــر مــن كل ذلــك هــو تســجيل
،مؤخ ـرا ،اكــر مــن مئــة رشكــة خدمــات
ارضيــة لــركات التنقيــب عــن النفــط ،
جميعهــا تعــود لرؤســاء ووزراء و نــواب
حاليــن و ســابقني .....االمــر الــذي يؤكــد
تخ ّوفنــا وهواجــس الشــعب اللبنــاين
الــذي لطاملــا عــاىن مــن فســاد حكامــه.
فــاذا كان هنالــك مــن امــل يف اســتثامر
النفــط و الغــاز العــادة تفعيــل الــدورة
االقتصاديــة و متويــل القطــاع املــريف
العــادة الودائــع الضائعــة  ،فــان هــذا
يضمحــل يف مســتنقع فســاد،
ّ
االمــل
يتقصــدون
جشــع و طمــع الحــكام الذيــن ّ
اهــدار كل فســحة امــل لللبنانيــن.
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مــن اجمــل بيــوت الشــعر اليب الطيــب
املتنبــي مــا قالــه لســيف الدولــة :
«يــا اعــدل النــاس اال يف معاملتــي
فيــك الخصــام و انــت الخصــم و الحكــم»
ان القــول اعــاه ينطبــق يف حالتنــا لناحيــة
ان الخصــم و الخصــام و ســلطة القــرار
بيــد مــن ال يعــدل يف معاملــة شــعبه.
السياســة يف تعريفهــا هــي « فـ ّن املمكن»
مبــا يعنــي انهــا تهــدف اىل ايجــاد وخلــق
ظــروف وفــرص مؤاتيــة بهــدف افــادة
املجتمــع او اليجــاد حلــول ملشــكلة مــا،
ليــايت الترشيــع مك ّرســا لوضــع قانــوين
اوجدتــه السياســة.
امــا الترشيــع هــو علــم ،مبوجبــه يقــوم
ممثلــوا الشــعب بتنظيــم موضــوع مــا
وفــق معايــر موضوعيــة تهــدف اىل
حاميــة الحــق العــام وحقــوق الشــعب
تأمينــا ملصلحتــه ،عــر وضــع اســس
للرقابــة و الشــفافية وقطــع الطريــق امــام
الفســاد ورصف النفــوذ وتتصــف القوانــن
بالشــمولية واالتــزان بهــدف تحقيــق
العدالــة و املســاواة ليــأيت االنصــاف
مكمــا لهــا.
املؤســف يف لبنــان يتلخّــص باملســتوى
املتــدن يف الترشيــع  ،خاصــة يف الحقبــة
ّ
التــي امتــ ّدت منــذ العــام  1991بعيــد
انتهــاء الحــرب اللبنانيــة لغايــة تاريخــه،
حيــث امــى الترشيــع ظــريف يعالــج
مصالــح ضيقــة ،و احتــاالت تفيــد مــن
تـ ّ
ـول الشــأن العــام عــى حســاب الشــعب
اللبنــاين.
وقــد وردت عــ ّدت ترشيعــات ميكــن
الطعــن بعــدم دســتوريتها ،اال ان تواطــؤ
نــواب االمــة مــع الســلطة التنفيذيــة
حــال دون مراجعــة املجلــس الدســتوري
مبوضوعهــا ......مــا يفــرض تعديــا
دســتوريا لتمكــن نقابــة املحامــن مــن
التقــدم بطعــن بالقوانــن امــام املجلــس
الدســتوري فيــا لــو تبــن لهــا عــدم
دســتوريتها  ،و اعطــاء عــدد مــن القضــاة
او مجلــس القضــاء االعــى او نــادي
القضــاة الصفــة للطعــن مبثــل هــذه
القوانــن حرصــا عــى املصلحــة العامــة .
وبالعودة اىل موضوعنا الراهن.
يحتــل قطــاع النفــط و الغــاز يف لبنــان
ّ
 ،مرتبــة متقدمــة يف ســلّم االولويــات
لناحيــة قوننتــه و دعــم الشــفافية فيــه
وتحصينــه مــن الفاســدين الطامعــن يف
وضــع يدهــم عــى مقدراتــه كــا درجــت

الحالــة لالســف يف لبنــان.
ســنتناول يف هــذه الدراســة امللخصــة
بعــض جوانــب» قانــون دعــم الشــفافية
يف قطــاع البــرول» برقــم  84تاريــخ
 2018/10/10املنشــور يف الجريــدة
الرســمية عــدد  45تاريــخ 2018/10/18
خاصــة املــادة السادســة منــه.....
وســتكون لنــا الحقــا ،دراســات اخــرى
مقتضبــة و تعليقــات عــى باقــي مــواد
القانــون  2018/84باالضافــة اىل القانــون
( 2010/132املــوارد البرتوليــة يف امليــاه
البحريــة) ومراســيمه التطبيقيــة.
نصــت املــادة السادســة مــن القانــون
 2010/84تحــت عنــوان « االمتنــاع عــن
االســتثامر يف االنشــطة البرتوليــة» عــى
انــه:
« -1مينــع عــى جميــع االشــخاص و
الجهــات الــوارد ذكرهــا يف الفقــرة 3
مــن هــذه املــادة خــال فــرة توليهــم
مناصبهــم و ملــدة ثــاث ســنوات متتاليــة
بعــد تركهــم مناصبهــم :
االســتثامر بصــورة مبــارشة او غــر مبــارشة
 ،بــاي شــكل مــن االشــكال يف الــركات
املؤهلــة مســبقا لالشــراك يف دورات
الرتاخيــص والــركات صاحبــة الحقــوق
البرتوليــة و الــركات االم و/او الــركات
املرتبطــة بهــا و الــركات املؤهلــة النتقال
حــق بــرويل اليهــا و املقاولــن الثانويــن و
املتعاقديــن الثانويــن مــع هــذه الــركات
 .اكان ذلــك عــن طريــق متلــك اســهم ام
غــر ذلــك مــن الطــرق و االشــكال.
تــويل منصــب رئيــس مجلــس ادارة و/او
املديــر العــام او عضــو مجلــس ادارة و/او
مديــر رئيــي يف اي مــن هــذه الــركات
املحــددة اعــاه.
يشــمل املنــع املذكــور زوج و اصــول و
فــروع اولئــك االشــخاص حتــى الدرجــة
االوىل ،واي رشيــك او وكيــل الي مــن
هــؤالء.
 -2يف حــال قيــام احــد االشــخاص
املحدديــن يف الفقــرة  3مــن هــذه املــادة
باالســتثامر او تــويل املناصــب يف الــركات
وفقــا ملــا هــو مذكــور يف الفقــرة  1اعــاه
قبــل تاريــخ تأهيلهــا املســبق او قبــل
تاريــخ انتقــال الحــق البــرويل اليهــا،
وعليــه فــور تأهيــل الرشكــة لالشــراك
يف دورة الرتاخيــص يف لبنــان او انتقــال
رح عــن
الحــق البــرويل اليهــا ،ان يــ ّ
هــذه االســتثامرات و عــن االســهم التــي
ميلكهــا فيهــا للهيئــة الوطنيــة ملكافحــة
الفســاد ،او للنيابــة العامــة املاليــة لحــن
انشــاء الهيئــة .و ان يختــار بــن متابعــة
االســتثامر او البقــاء يف منصبــه االداري
يف الرشكــة و بــن اشــغاله احــد املناصــب
املحــددة يف الفقــرة  3مــن هــذه املــادة.
 -3يطبــق املنــع املذكــور يف الفقرتــن
1و 2مــن هــذه املــادة عــى االشــخاص
الذيــن يتولــون مناصــب سياســية عامــة
او وظائــف عليــا يف البــاد مــن ».........
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�إف�شال حماولة �إنزال با�سيل مبظ َّلة»�سوي�سرية«
الســويرسية ،وعلّــل اإلعتــذار ببيــان مســهب م َّيــز
فيــه بــن «الصداقــة» وبــن مــا يرمــي إليــه البعــض
مــن العشــاء ،فاللقــاء الحق ـاً.

عــا كان يُط َبــخ
بالتزامــن ،تقاطعــت معلومــات َّ
للوصــول إىل العشــاء ثــم اللقــاء .اللقــاء طبخــه
مستشــا ٌر لرئيــس أحــد التيــارات البــارزة ،بالتنســيق
مــع قريــب لــه طامــح دائــم ليكــون رئيسـاً للحكومة،
هكــذا ،إذا اكتملــت الطبخــة ،يكــون رئيــس التيــار
رئيســاً للجمهوريــة ،ونســيب املستشــار رئيســاً
للحكومــة ،وتتــم العمليــة مبباركــة مــن «حــزب الله»،
املدعــو إىل العشــاء ،والحقــاً إىل حــوار ســويرسا.

الوزيــر الســابق والقريــب جــدا ً مــن البطريــرك
الراعــي ،ســجعان قــزي ،غــ َّرد منــذ أيــام كاتبــاً« :يف
جالســن
شــهر آب املــايض كنــا ،ســفرية ســويرسا وأنــا َ
إىل طاولــة عشــاء نتبــادل األحاديــث حــول مســتقبل
لبنــان .أح ّدثهــا عــن إنقــاذ لبنــان وهــي تح ّدثنــي عــن
دمــج الالجئــن الفلســطين ّيني والنازحــن الســوريّني
يف املجتمــع اللبنــاين .كيــف لدولــة ســويرسا بهــذه
تتــول تنظيــم حــوار عــن لبنــان؟
ّ
الذهنيــة أن
مرفــوض مــع الشــكر».

الخطــأ املميــت املرتَ َكــب ،كان يف اختيــار املدع ّويــن،
حيــث بــدا أن ال مكــ ّون ســ ِّنياً بــارزا ً بينهــم ،بــل
اقتــر األمــر عــى دعــوة أحــد نــواب التغيــر
ابراهيــم منيمنــة ،ومتّــت الدعــوة مــن وراء ظهــر
رشكائــه يف كتلــة «قــوى التغيــر» وال ســيام زميلــه
جــاءت تغريــدة قــزي ،املعـ ِّـرة يف توقيتهــا ومضمونها ،وضــاح صــادق ،وعندمــا ت ـ ّم ترسيــب خــر العشــاء،
غــداة «انكشــاف» دعــوة الســفرية الســويرسية أحــرِج منيمنــة فأوجــد مخرجــاً مفــاده أن الدعــوة
ممثلــن ألحـزاب وقــوى إىل عشــاء يف منزلهــا ،انطالقـاً و ّجهــت إليــه بصفتــه الشــخصية.
مــن «ديبلوماســية املائــدة» ،وكان يُفــرض أن يعقــب
العشــاء توجيــه دعــوة إىل قيــادات مــن الصــف الثــاين طــار العشــاء ،ومنطقــي أن يطــر لقــاء ســويرسا،
الالفــت يف األمــر أن الطرفــن األكــر امتعاضــاً مــن
لحــوا ٍر يف ســويرسا.
جــاء اإلعتــذار عــن عــدم تلبيــة الدعــوة إىل العشــاء إلغــاء العشــاء هــا «التيــار الوطنــي الحــر» و»حــزب
مــن ممثــل القــوات اللبنانيــة النائــب ملحــم الريايش ،اللــه» ،مــا يطــرح االســتنتاج التــايل عــى شــكل ســؤال:
وهــو للمناســبة رئيــس لجنــة الصداقــة اللبنانيــة – هــل كانــا هــا وراء فكــرة الدعــوة إىل العشــاء؟
وبالتــايل هــل أرادا مــن وراء هــذه الطبخــة أن يكــون

جان الفغايل

هنــاك « دوحــة  »2ولكــن يف ســويرسا؟
تغييــب املك ـ ِّون الســني طــرح مخــاوف عــى مصــر
اتفــاق الطائــف ،وذكَّــر بتغييــب املكــ ِّون الســني
يف «االتفــاق الثــايث» الــذي اقتــر عــى املوارنــة
(ايــي حبيقــة) والشــيعة (نبيــه بــري) والــدروز
(وليــد جنبــاط) ،وهــذا مــا اســتدعى اســتنفارا ً
ديبلوماســياً ســعودياً ذكَّــر بالطائــف خصوصــاً أن
الذكــرى الثالثــة والثالثــن للتوقيــع عليــه يف مدينــة
الطائــف الســعودية ،تحـ ّـل الســبت املقبــل ،يف الثــاين
والعرشيــن مــن هــذا الشــهر.
صحيــح أ ّن العشــاء ،واســتطرادا ً لقــاء ســويرسا ،ألغيــا،
لكنهــا كشــفا عــن مســعى لتعديــلٍ مــا يف بنيــة
النظــام ،فهــل كانــت دعســة ناقصــة؟ أم «خطــأ
محســوباً»؟

ال�سفري ال�سوري بعد لقاء
بوحبيب :ال�سوريون ب�أمان �أكرث
يف �سوريا من لبنان

حكوميــة رئاســية ودســتورية ،خصوصـاً بعــد الرتســيم
الــذي نـراه يف مصلحــة لبنــان ونـراه مقدمــة لتعــاون
يكــون يف مصلحــة لبنــان وســوريا ويف مواجهــة كل
التحديــات .ونحــن نســتبرش بالقــادم ســوريا تتعــاىف
ونرجــو ان يكــون هــذا التعــايف يف مصلحــة ســوريا
ولبنــان واالشــقاء معــا".
وعــن العقبــة التــي تحــول دون عــودة النازحــن،
قــال" :العقبــة ســاها لبنــان الــذي قــال إن الضغــوط
االوروبيــة والــدول املانحــة أو التــي تســيطر عــى
املراكــز هــي التــي تحــاول شــيطنة العــودة وتثبيــط
همــة الســوريني وإثــارة مخاوفهــم رغــم انــه مــن
مصلحــة الســوريني العــودة ومصلحــة ســوريا عــودة
ابنائهــا ،وقلنــا ان ســوريا بالكامــل مل تدخــر جهــدا يف
تقديــم كل انــواع التســهيالت ،ونحــن نــدرك أن عــدد
النازحــن يف لبنــان أكــر مــن طاقتــه عــى االحتــال،
وهــذا متفقــون عليــه ومتعاونــون فيــه والوزيــر وكل
املســؤولني يف لبنــان يدركــون أن ســوريا مســهلة

ومرحبــة ،وهــم يدركــون ذلــك وقالــوه يف مواجهــة
املنظــات الدوليــة واالتحــاد االورويب ،وانــا ســمعته
مــن اكــر مــن مســؤول عــن هــذا امللــف الــذي
أرجــو ان يصــل اىل خواتيمــه ملــا فيــه مصلحــة النــازح
الســوري اوال والدولــة اللبنانيــة واهلنــا يف لبنــان
والدولــة الســورية".
وأثنــى الوزيــر بــو حبيــب عىل كالم الســفري الســوري،
متمنيــاً لــه التوفيــق يف بــاده ،آمــاً يف اســتمرار
اإلتصــاالت لخدمــة البلديــن ،وقــال" :لدينــا جــار
واحــد هــي ســوريا ،ومهــا صعبــت األمــور يجــب أن
نتعــاون مــع بعضنــا .والتعــاون حالي ـاً هــو يف قضيــة
النازحــن الســوريني ،وهــو تعــاون قائــم بواســطة
االجهــزة األمنيــة يف كال البلديــن ،كــا ســنتعاون يف
قضايــا عــدة ،ومنهــا عــودة النازحــن والرتســيم بــن
ســوريا ولبنــان وكلهــا لــن تحصــل إال بالتعــاون بــن
البلديــن".

Al Hadath l›international NUM 267,21 octobre 2022

اســتقبل وزيــر الخارجيــة يف حكومــة ترصيــف
األعــال عبداللــه بــو حبيــب الســفري الســوري عــي
عبــد الكريــم عــي الــذي لفــت بعــد اللقــاء اىل أن
"الزيــارة وداعيــة ،تــم يف خاللهــا اســتعراض تجربتــي
يف لبنــان ،هــذا البلــد الشــقيق والعزيــز ،واالضــاءة
عــى عالقتــي بالوزيــر بــو حبيــب كصديــق وكوزيــر
للخارجيــة وانــا كســفري لســوريا يف هــذا البلــد العزيــز
الشــقيق لبنــان ،كوين اول ســفري لســوريا يف هــذا البلد
العزيــز والتجربــة التــي حملــت خصوصيــة وصعوبــة،
والحــرب التــي ُركبــت عــى ســوريا يف خــال هــذه
الســنوات كنــت يف لبنــان".
وقــال" :تعلمــت مــن أمــور كثــرة احتملتهــا أو آذتنــي
كان فيهــا تصويــب عــى ســوريا ،لكننــي تعلمــت
الســيطرة عــى ردة الفعــل وكذلــك اإلفــادة مــن
الخــرات ومــن املواقــف الجيــدة واملســاندة مــن
سياســيني كــر ومــن مواقــع كثــرة يف لبنــان عــى
املســتويات الفكريــة والسياســية واألحــزاب".
وأضــاف" :إن مصلحــة لبنــان وســوريا أن يتكامــا معـاً
حتــى لــو كان هنالــك قــوى عامليــة كبــرة ضاغطــة
تريــد غــر ذلــك .عندمــا نتفــق ،األورويب وكل دول
العــامل واألمــريك وغريهــم ســيجدون أنفســهم أمــام
حقيقــة يأخذونهــا بعــن اإلعتبــار .يعنــي اقتصاديــاً
وأمنيـاً وإجتامعيـاً ســوريا ولبنــان املصلحــة اىل جانب

العالقــة األخويــة تفــرض هــذا التكامــل".
وتابــع" :كــا أثنيــت عــى املوقــف الــذي يجســده
معــايل الوزيــر والــوزراء اآلخــرون والحكومــة
وخصوصـاً رئيــس الجمهوريــة ،تجــاه عــودة النازحــن
اىل ســوريا وبالتــايل مواجهــة الضغــوط التــي تحــاول
قلــب الحقائــق .الســوريون يريــدون العــودة وســوريا
يف أمــان أكــر مــا هــم يف لبنــان ،وبالتايل املســاعدات
التــي تُقــدم للســوريني يف لبنــان اذا مــا قُدمــت لهــم
داخــل ســوريا يكــون تشــجيعاً وتصبــح أضعــاف
قوتهــا يف داخــل ســوريا ،خصوصــاً وأن الدولــة
قدمــت لهــم كل التســهيالت وكل مــا يشــجعهم عــى
العــودة".
وأردف" :وفــق اســتطالعات األمــم املتحــدة ،أكــر
مــن  89باملئــة مــن النازحــن يريــدون العــودة
وســوريا قدمــت كل التســهيالت ،مبــا فيهــا قانــون
العفــو عــن اإلرهــاب الــذي مل يصــل اىل القتــل وهــذا
أقــى درجــات التســهيل .وأتوقــع أن ســوريا ولبنــان
ســيكونان أمــام تعــاون أكــر ،ونرجــو أن يكــون
التعــايف أكــر .والعــامل بأزماتــه التــي تعصــف بــه
اآلن يجــب أن نجــد قواســم مشــركة يف مــا بيننــا ألن
ذلــك يســاعد ســوريا ولبنــان ويســاعد الشــعب الــذي
عائالتــه مشــركة".
وقــال" :إن القــادم فيــه خــر  ،ونرجــو للبنــان مخــارج
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يُع ـ ّد الحجــاب ،يف التاريــخ الســيايس إلي ـران ،جــزءا ً مــن
املعــارك املحوريــة واملركبــة التــي خاضهــا اإليرانيــون
ل َن ْيــلِ حريتهــم زمــن الشــاه ويســتكملونها اليــوم باالتجــاه
املضــاد.
فعندمــا تســارعت خطــى التحديــث كجــزء مــن
سياســة الغربنــة وعلمنــة الدولــة ومؤسســاتها القانونيــة
والتعليميــة .أراد الشــاه رضــا خــان وضــع بــاده عــى
طريــق الحداثــة متأثــرا بتجربــة تركيــا .فرغــب بإرســاء
دولــة عــى األســس التــي تقــوم عليهــا الدولــة الغربيــة
وليــس عــى الخصوصيــة الدينيــة الشــيعية .لكنــه اصطــدم
مبقاومــة رجــال الديــن .فحــظ أتاتــورك أن رجــال الديــن
يف تركيــا مل يكونــوا عــى قــدر كاف مــن التنظيــم كــا يف
إيــران.
لــذا عندمــا قــام مبنــع ارتــداء الحجــاب يف إيــران عــام
1936؛ اســتفادت منــه النســاء وظهــرن ســافرات .لكنــه
أجــر نســا ًء كث ـرات عــى التخــي عــن الحجــاب .فأفــرز
صعوبــات ج ّمــة ملعظــم هــؤالء النســوة اللــوايت مل يرغــن
مبغــادرة املنــزل ســافرات بحســب شــهال حائــري .إضافــة
إىل الرجــال الذيــن مل يرغبــوا بســفور زوجاتهــم .كان أمـرا
ال ســابق لــه وغــر مفهــوم .لكــن الشــاه االبــن عاد وســمح
بالســفور االختيــاري عــام  1941فاســتمرت كث ـرات مــن
نســاء الطبقــة الوســطى بالســفور يف حــن عــادت نســاء
"البــازار" إليــه لكــن ليــس بالرصامــة الســابقة نفســها.
لهــذا تنافســت اإليرانيــات الرافضــات لحكــم الشــاه إبــان
ثــورة  ،1979عــى ارتــداء التشــادور ،بوصفــه أدا ًة ثوري ـ ًة
يف مواجهــة الشــاه وسياســاته .ومل يكــن عــن قناعــة
دينيــة .املســألة هنــا تتعلــق بحــق املــرأة يف امتــاك
جســدها وحريــة التــرف بنفســها.
كان فــرض الســفور غلطــة مميتــة ،فلقــد ســلب النســاء
حريــة االختيــار .وهــذا مــا اســتعاده الخمينــي عنــد
وصولــه اىل الســلطة .فــرض الحجــاب منــذ العــام .1979
واالمــر هنــا مل يقتــر عــى فــرض لبــس حجــاب محــدد
وحرمــان النســاء مــن حريــة االختيــار .لكنــه كان أداة
لتهميشــهن و قمعهــن وســلب حقوقهــن ،وفــرض معايــر
أمنيــة وبوليســية عليهــن .أي مامرســة تســلط ســيايس
بدعــوى الفضيلــة واالخــاق .فالغايــة مــن الحجــاب

ليســت دينيــة ،بــل اإلخضــاع .وبحســب الـراث التقليــدي،
يحــق للجامعــة ان تفــرض ســلوكا معينــا عــى أفرادهــا،
وعــى الفــرد الخضــوع لقواعــد الجامعــة او الطائفــة
ولتقاليدهــا ومامرســاتها.
يف الزيــارة الوحيــدة التــي قمــت بهــا إلي ـران عــام ،1993
جهــد الســيد محمــد عــي أبطحــي ،وكان مســؤوال يف
وزارة الثقافــة – وقــد ســجن و ُعـذِّب وأُهــن اثنــاء الثــورة
االصالحيــة عــام  2009مــن قبــل النظــام الــذي كان
يدافــع عنــه – إلقناعــي ،بعــد زيــارة نظمــت لنــا ملعــرض
يســمى حجــاب ،وت ُعــرض فيــه جميــع أشــكال الحجــاب
مــن مختلــف االقاليــم ،عــى أن الحجــاب ليــس مفروضـاً
عــى املــرأة بــل هــو لباســها التقليــدي والــرايث .أذكــر
أين ناقشــته حينهــا وقلــت لــه ،طيــب إذا كان اللبــاس
التقليــدي للنســاء هــو التشــادور والحجــاب ،ملــاذا يرتــدي
الرجــال املالبــس الغربيــة مــا عــدا ربطــة العنــق؟ هــل
ال ـراث والتقليــد حك ـرا ً عــى النســاء؟ وإذا ال ،فــا هــو
إذن لبــاس الرجــل التقليــدي؟
أجابنــي مســتغرباً :ومــاذا تريديــن ان يلبســوا؟ وكان
يرتــدي جبــة وعبــاءة .فقلــت لــه مثــل هــذا اللبــاس مثـاً.
احتـ ّد االصالحــي الطيــب عندهــا وأجابنــي ممســكاً طــرف
عباءتــه الشــفافة :هــذا؟ هــذا لبــاس عــريب؟
هــذا الحــوار القصــر يكشــف الكثــر عــن الذهنيــة
اإليرانيــة يف الدولــة االســامية حتــى عنــد االصالحيــن
امل ُعاقبــن مــن النظــام .محوريــة الحجــاب ورفــض العــرب
والعروبــة.
حــارب الشــاه العاممــة واســتبدلها بالقبعــة وجعلهــا
شــعارا ً ومنــع التشــادور .انتقــد الخمينــي محاولــة الشــاه
فــرض النمــوذج الغــريب بالقــوة واعتــر" :أن الحكومــة
التــي يقــوم أعوانهــا املهووســون والجــادون مـــن رجــال
الرشطــة باالعتــداء عــى النســاء العفيفــات ،وإجبــار
املســلامت يف املــدن وال ُقــرى عــى رفــع الحجــاب عنه ـ ّن
بقــوة الســاح ،مــا هــي إال حكومــة ظاملــة ،والتعــاون
معهــا ليــس إال تعاونــاً مــع الكُفــر".
لكنــه يف املقابــل ،مــارس ظلــم القــوة بشــكل أعتــى ،فهــو
مل يكتــف بإجبارهــن بالتحجــب ،لكنــه ســمح للحاكــم ان
يعاقــب املخالفــات وباإليــذاء وحتــى بالقتــل.

وأمــام االحـراج مــن غيــاب نصــوص قرآنيــة تشــر اىل زي
رح بعقوبــة رشعيــة واجبــة لعــدم
معــن للحجــاب او تـ ّ
ارتدائــه ،قامــت النخبــة الدينيــة املســتبدة والكارهــة
للمــرأة باالســتدالل عــى قانونيــة الحجــاب ببعــض األدلــة:
كاإلجــاع ،وبعــض ســر املعصومــن ،باإلضافــة إىل عضــد
الحكــم (إصــدار أو إلغــاء أي ترشيــع يــرى فيــه "الــويل
الفقيــه" مصلحــ ًة للدولــة .مبــا فيــه إمكانيــة إلغــاء أي
فريضــة مــن الفرائــض) ،واعتــاد قاعــدة األمــر باملعــروف
والنهــي عــن املنكــر.
كان خليفــة الخمينــي ،منتظــري املعــزول ،قــد نفــى
وجــود منــط واحــد للحجــاب.
وكــا نعلــم هنــاك تبايــن كبــر بــن املرجعيــات الدينيــة
حــول الزاميــة الحجــاب .لكن املمســكني بالنظام االســامي
يف إي ـران يتخــذون موقف ـاً معادي ـاً للمــرأة ،ويســتخدمون
الحجــاب وســيلة لتأمــن الســيطرة عــى نصــف املجتمــع
وإخضاعــه.
هنــاك تبايــن اآلن يف إيــران حــول قانــون الحجــاب
وإلزاميتــه .فالتيــار االصالحــي ال يتفــق مــع التيــار
املتشــدد حــول موضــوع إلزاميــة الحجــاب .فحــزب
"اتحــاد شــعب إيـران" ،الخامتــي ،وحــزب "اعتــاد مــي"،
رصح
مهــدي الكــرويب ،يرتأيــان إلغــاء هــذا القانــون .و ّ
كــرويب بذلــك مؤخــرا ً.
تعــددت محــاوالت النســاء لرفــض الحجــاب .ففــي فــرة
حكــم االصالحــي خامتــي ،اســتولني عــى بعــض الثغ ـرات
التــي احدثهــا االنفتــاح الســيايس .وحاولــن إســاع
اصواتهــن وخلعــن اللــون االســود االلزامــي وارتديــن
مالبــس فاتحــة .ونظمــن زمــن روحــاين اعتصامــات
ســ ّميت "االربعــاء االبيــض" .فخرجــن يف مظاهــرات
وكشــفن رؤوســهن يف تحــد لرشطــة االخــاق.
لقــد اســترشف البعــض يف مطلــع القــرن العرشيــن انــه
ســيكون عــر املــرأة ،وكان هــذا صحيحــاً ألن املــرأة
اســتطاعت الحصــول عــى حقوقهــا وتحــررت مــن
تقييدهــا واعتبارهــا أقــل مــن انســان .يبــدو ان القــرن
الحــادي والعرشيــن ســيكون عــر قيــادة املــرأة للتغيــر
يف العــامل.
يؤكــد ذلــك ثــورة الشــابات االيرانيــات ،املدعومــة مــن

الشــباب ،يف زمــن الرئيــس املتشــدد "رئيــي" .الــذي منــذ
وصولــه مل ميــارس قبضــة حديديــة عــى النســاء فقــط ،بــل
اعتقــل املشــاهري واملثقفــن والصحافيــن وضيّــق عليهــم.
ووصــل األمــر اىل حــد اعتقــال فائــزة رفســنجاين ،ابنــة
الرئيــس الســابق ورفيــق الخمينــي وأحــد أعمــدة النظــام،
لرفضهــا هــذه السياســة.
فلقــد قالــت" :ان هــذا النهــج الســيايس الخاطــئ الــذي
ينتهجــه الح ـكّام مــردّه إىل أن هــؤالء "يتص ـ ّورون أننــا إذا
تنازلنــا يف مســألة قانــون الحجــاب ،علينــا أن نتنــازل عــن
كل يشء".
فالحجــاب ليــس قطعــة قــاش فقــط ،بــل تتويــج
ملنظومــة قمــع متكاملــة .ونظــام املــايل يعــي مــدى
خطــورة التعاطــي مــع قضيــة الحجــاب .فهــي ركــن مهــم
مــن أركان رشعيــة النظــام ،وشــعار ال يقــل أهمي ـ ًة عــن
الشــعارات األخــرى التــي يرفعهــا النظــام ،كقضيــة القــدس
والقضــاء عــى إرسائيــل واملــوت ألمريــكا.
اآلن تنتقــل أزمــة الحجــاب اىل داخــل البيــوت االيرانيــة
فتشــهد موجــة نقاشــات حــادة بــن الجيــل التقليــدي
وجيــل الشــابات والشــباب ،الرافضــن لسياســات النظــام
الطائفــي ،املذهبــي والعرقــي ،ولفرضــه الحجــاب ومــا
يســتتبعه مــن قيــود عــى مختلــف الحقــوق.
إن الجيــل الجديــد يف إيــران ،واملولــود يف غالبيتــه بعــد
الثــورة ،مــا بــن التســعينيات ومطلــع األلفيــة ،ال يفهــم
وال يســتوعب ان تفــرض عليــه الســلطات الدينيــة كل
هــذه القيــود وتســجنه يف زنزانــة فهمهــا القروســطوي
وتحرمــه حقوقــه االساســية والبديهيــة للفــرد العــري
الحــ ّر املنفتــح واملنتمــي اىل القريــة الكونيــة.
ولــو اقتــر األمــر عــى القمــع الســيايس رمبــا لهــان األمــر.
لكــن مــا يزيــد الطــن بلّــة حالــة االنكــاش والعزلــة يف
ظــل البطالــة والفقــر والجــوع والفســاد .بينــا تهــدر
ثــروات االيرانيــن عــى ميليشــيات ايـران املنفلشــة ونظــام
االســد وتطيــر "القاط ـرات" اىل الفضــاء.
تلفــح اآلن جدائــل الحريــة إيــران .بانتظــار االنفجــار
العظيــم الــذي توســل بــه الشــاعر بهــار إىل جبــل
«دماونــد»؟
فهــل ســيوفق الغــرب بــن مصالحــه وقيمــه هــذه املــرة؟
فيدعــم الشــعب االيـراين؟
هنــاك بــوادر مشــجعة تحتــاج اىل القيــام باملزيــد ،فعــدا
العقوبــات عــى املســؤولني ،رمبــا يجــب ســحب الســفراء
ومنــع بــث اقنيتهــم االعالميــة والدعائيــة ،عــى مــا
اقرتحــت شــرين عبــداي.
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لــدى اإليرانيــن واإليرانيــات ،ألنــه مل يكــن حتــى ثالثــة أســابيع مضــت ،محــل
ســيطرة أو رقابــة ملحوظــة.
جيل «زد» اإليراين أكرث شجاعة
تعتــر حركــة االحتجاجــات األخــرة يف جمهوريــة إيـران اإلســامية األضخــم يف
العقــود األخــرة .والالفــت للنظــر فيهــا هــو أن مــن يخــرج إىل الشــوارع هــم يف
املقــام األول إيرانيــون وإيرانيــات مــن جيــل الشــباب .وقــد ُولــد أبنــاء جيــل
«زد» هــذا ـ املســمى أيضـاً بجيــل  Zoomersـ مــا بــن عامــي  1997و.2010
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مل تكــن مقاومــة النظــام يف إي ـران أبــدا ً شــبابية مبثــل هــذا القــدر ،ومل تكــن
أبــدا ً عامليــة مبثــل هــذا املســتوى .فجيــل "زد" يقــود االحتجاجــات ،واإليرانيــون
واإليرانيــات يف املنفــى يُســاعدونه مــن خــال مواقــع التواصــل االجتامعــي.
كــا أن النظــام الحاكــم نفســه ال يتــواىن عــن اســتخدام اإلنرتنــت مــن أجــل
تحقيــق أغراضــه.
البــد ملريــم بنــي هاشــمي أن تعتــاد أوالً عــى األمــر« .فقبــل ثالثــة أســابيع
مل يكــن أحــد مــن الــرأي العــام الســويرسي يعــرف اســمي ،واليــوم التقيــت
مرتــن مــع سياســيني مــن الرجــال والنســاء يف الربملــان الفــدرايل» ،تقــول هــذه
اإليرانيــة التــي تعيــش يف املنفــى .فمنــذ انــدالع االحتجاجــات العامليــة ضــد
نظــام املــايل يف إيـران ،أصبحــت هــذه الســيدة ابنــة التاســعة والثالثــن ربيعــا
وجه ـاً لالحتجاجــات يف ســويرسا.
وبالفعــل ،حاورتهــا العديــد مــن وســائل اإلعــام يف ســويرسا ،والتقطــت لهــا
صــورا ً .ونشــر إىل أن مســؤولة وســائل التواصــل االجتامعــي هــذه قــد درســت
بجامعــة رشيــف التكنولوجيــة املرموقــة يف طهــران ،كــا درســت يف أملانيــا.
حيــث انتقلــت قبــل ســت ســنوات مــن إي ـران إىل ســويرسا ،ومتكنــت مــن
خــال صــور الرحــات والطبيعــة التــي تنرشهــا عــى حســابها عــى موقــع
إنســتغرام ،مــن تشــكيل مجتمــع صغــر مــن املتابعــن قوامــه عرشيــن ألــف
شــخص.
لكــن منــذ حــوايل شــهر ،مل يعــد يشــغل هــذه اإليرانيــة التــي تعيــش باملنفــى
يشء أكــر مــن االحتجاجــات التــي تجــري يف إي ـران وألجلهــا .وقــد اندلعــت
هــذه االحتجاجــات يف أعقــاب القبــض عــى الشــابة اإليرانيــة مهســا أمينــي
مــن ِقبــل رشطــة اآلداب يف طهـران .وكانــت جرميــة أمينــي هــي :أنهــا مل تكــن
مرتديــة للحجــاب طبقـاً للوائــح .وبعــد إلقــاء القبــض عليهــا بســاعتني دخلــت
يف غيبوبــة .ومــن ثـ َّم توفيــت يف الســادس عــر مــن ســبتمرب املــايض.
مــن جانبهــا ،تدعــي الحكومــة اإليرانيــة أن أمينــي قــد توفــت جـراء إصابتهــا
مبــرض مــا .إال أن األرسة تقــول إنهــا كانــت حتــى تاريــخ اعتقالهــا يف صحــة
جيــدة .وهــي عــى قناعــة بــأن الســبب الحقيقــي ملــوت ابنتهــم هــي عنــف
الرشطــة .ويف نفــس يــوم اعتقــال أمينــي ذات األصــول الكرديــة ،ذاع الخــر

عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ،ويف اليــوم التــايل تلقفــه اإلعــام اإلي ـراين.
النظام الحاكم يقطع اإلنرتنت
مــا لبــث هــذا الحــدث أن أشــعل نــران االحتجاجــات ،فقــد انتــرت
املظاهــرات الهائلــة يف طــول البــاد وعرضها.ومــن خــال بعــض مقاطــع
الفيديــو ،رصــدت هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة يب يب يس مــا ال يقــل عــن 300
احتجــاج يف إيرانرابــط خارجــي حتــى مــوىف األســبوع األول مــن شــهر أكتوبــر
الجــاري ،إال أن قــوات األمــن الحكوميــة ردت بقســوة وحشــية :فطبقـاً ملنظمــة
العفــو الدوليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،شــهد الجنــوب الرشقــي للبــاد
وحــده مقتــل  82شــخصاً عــى يــد قــوات األمرنابــط خارجــي ،أثنــاء قمعهــا
للمظاهــرات ،وكان مــن بــن املتوفــن أطفــال.
جديــر بالذكــر ،أن األربعــة عــر يومـاً األوىل التــي تلــت مقتــل أمينــي مــرت
دون صــدور أيــة ترصيحــات ت ُذكــر عــن النظــام الحاكــم عــى وســائل التواصــل
االجتامعــي .يف املقابــل ،متثــل أول تــرف قامــت بــه الســلطات يف الحــد
مــن اســتخدام اإلنرتنــت بــل وقطعــه متام ـاً ،لخنــق الحركــة االحتجاجيــة يف
مهدهــا .فقــد تعــددت م ـرات انقطــاع اإلنرتنــت ،كــا يصــف تقريــر ملنظمــة
نيتبلوكــس Netblocksرابــط خارجــي ،الــذي اعتــر قطــع اإلنرتنــت «ســاحاً
قوي ـاً يســتخدمه النظــام» ،عــى حــد ترصيحــات أدىل بهــا إســيك ماتــر مــن
منظمــة «نيتبلوكــس» لهيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة.
حاليــاً ،مل تعــد شــبكة اتصــال الهاتــف املحمــول تنقطــع بصــورة منتظمــة
«إال أن الحجــر عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ومنصــات الرتاســل ال ي ـزال
قامئ ـاً» ،مثلــا يجيــب آلــب توكــر مــن منظمــة «نيتبلوكــس» .كذلــك ال ت ـزال
هنــاك مشــكالت يف شــبكة الهاتــف املحمــول والثابــت .فضــاً عــن ذلــك،
تحــدث انقطاعــات متعمــدة للتيــار الكهربــايئ يف مختلــف األقاليــم.
برغــم هــذا الحجــر ،متكنــت حركــة االحتجاجــات قبــل ذلــك مبــدة ،مــن
تخطــي حــدود إي ـران ،حيــث يتــم تــداول لقطــات مــن االحتجاجــات ماليــن
املـرات عــى املنصــات الرقميــة ،وذلــك مــن خــال أشــخاص ال يخشــون النظــام
الحاكــم هنــاك .فحتــى اليــوم ،تــم اســتخدام هاشــتاج #مهســا_اميني ماليــن
امل ـرات عــى موقــع إنســتغرام ،الــذي يُعتــر أكــر شــبكات التواصــل شــعبي ًة

يف هــذا الصــدد ،كتــب معهــد الــرق األوســط بواشــنطن يف تحليــل
لهرابــط خارجــي أن أبنــاء جيــل «زد» اإلي ـراين قــد حظــوا بفرصــة للحصــول
عــى معلومــات وللتواصــل مــع العــامل الخارجــي ،أفضــل مــن تلــك التــي
أتيحــت آلبائهــم وأجدادهــم« .إن إتاحــة وســائل التواصــل االجتامعــي لهــم،
وحضورهــم الف َّعــال عليهــا قــد منحهــم قــدرات تحليليــة أفضــل ،كــا منحهــم
منصــة للتعبــر عــن مطالبهــم وشــجاعة للترصيــح بآرائهــم» .ووفق ـاً لألرقــام
الرســمية الصــادرة عــن صحيفــة «جافــان» اليوميــة اإليرانيــة ،شــديدة اإلثــارة
للجــدل والتــي تصــدر إلكرتونيـاً ،فــإن  %93مــن امل ُحت ِّجــن تقــل أعامرهــم عــن
الخامســة والعرشيــن.
صحيــح أن مريــم بنــي هاشــمي التــي شــارفت عــى األربعــن ال تُع ـ ّد مــن
أبنــاء هــذا الجيــل ،إال أن الحركــة االحتجاجيــة منحتهــا الشــجاعة ،بأنــه البــد
مــن أن يتغـ ّـر يشء مــا يف إي ـران .فمنــذ أن ســمعت مبــوت مهســا أمينــي ،مل
تعــد قــادرة عــى النــوم ،لذلــك فإنهــا تضــع كل طاقتهــا يف االحتجاجــات .وهــي
تســتفيد مــن خرباتهــا يف مجــال وســائل التواصــل االجتامعــي ،حيــث قامــت
ببنــاء شــبكة مــن املتابعــن حولهــا.
فمــن الناحيــة الشــخصية ،ال متلــك الســيدة بنــي هاشــمي الكثــر مــن الصــات
املبــارشة يف مســقط رأســها ،لكــن والدهــا مــا يـزال يعيــش يف إيـران وهــو قلــق
بســبب حضــور ابنتــه اآلن يف الحيــاة العامــة .إنــه خــوف يشــاركه فيــه الكثــر
مــن اإليرانيــن واإليرانيــات يف املنفــى ،والذيــن يتجنبــون بســببه الحديــث إىل
وســائل اإلعــام .إال أنــه خــوف تخــى عنــه هــذا الجيــل الشــاب يف إيـران .إنــه
جيــل بــا رؤيــة محــددة ،لذلــك فإنــه يتجــرأ عــى مواجهــة الحكومــة رصاحـةً.
نشاط الشتات اإليراين يف سويرسا
شــأنها شــأن الكثرييــن مــن اإليرانيــن واإليرانيــات يف املنفــى ،تتلقــى الســيدة
بنــي هاشــمي مقاطــع فيديــو وأخبــارا مــن داخــل إي ـران ،ومــن ث ـ َّم تقــوم
بنرشهــا عــر وســائل التواصــل االجتامعــي« .إال أنــه ال يتو ّجــب علينــا جميعـاً
نــر نفــس املحتــوى» ،بحســب مــا تعتقــد .إنهــا تــرى نفســها إذن بصــدد
لعــب دور الوســيط ،حيــث تربهــن لإليرانيــن واإليرانيــات أن العــامل يُتابــع
احتجاجاتهــم ،كــا تحــث الســلطات واملنظــات هنــا يف املهجــر عــى اتخــاذ
خطــوات فعالــة.
«يجــب أن يتــم التغيــر داخــل إي ـران نفســها ،لكــن علينــا أن نســاعدهم يك
تظــل قدرتهــم عــى االســتمرار قامئــة» ،عــى حــد قــول الســيدة بنــي هاشــمي.
عــى الجانــب اآلخــر ،التزمــت ســويرسا رســمياً الصمــت طويــاً حيــال
األحــداث التــي تشــهدها إيـران ـ بــل إن صمتهــا كان طويـاً أكــر مــن الــازم،
مثلــا يــرى بعــض اإليرانيــن يف املنفــى .ولكــن يف األســبوع املــايض ،جــاء رد
فعــل رئيــس الكنفدراليــة إينياتســيو كاســيس الــذي و ّجــه النقــد للســلطات
اإليرانيــة ،لكنــه مل ي ـ َر رضورة للبــدء يف فــرض أي عقوبــات عــى طه ـران.
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Le seul et unique Boulangerie Haddad sur boulevard Laurentien, la boulangerie originale
du Moyen-Orient à Montréal, sert avec joie des spécialités culinaires authentiques
arméniennes et du Moyen-Orient depuis 1998. Forts de plus de 50 ans de tradition et
de recettes familiales,
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اتفاق تر�سيم احلدود البحرية بني لبنان و�إ�سرائيل:
دالالت التوقيت وحتديات التنفيذ

األمــم املتحــدة وبحضــور الوســيط األمــريك .وســوف
يقتــر الوفــد اللبنــاين عــى العســكريني والتقنيــن،
ولــن يكونــوا موجوديــن يف الغرفــة نفســها مــع
املســؤولني اإلرسائيليــن يك ال يُفهــم مــن األمــر أنــه
أي تطبيــع.
مــؤرش عــى ّ
تبلور املوقفني اللبناين واإلرسائييل
متيــز املوقــف اللبنــاين مــن املفاوضــات األخــرة
ـول
بالوحــدة ،عــى عكــس امل ـرات الســابقة .وقــد تـ ّ
نائــب رئيــس مجلــس النــواب ،إليــاس أبــو صعــب،
منــذ حزي ـران /يونيــو  ،2022التنســيق بشــأن ملــف
ترســيم الحــدود البحريــة بــن الرئيــس ميشــال
عــون ورئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري ،ومــن
خاللــه حــزب اللــه ،مــع الوســيط هوكشــتاين .ويف
مقابــل االنســجام يف املوقــف اللبنــاين ،متيــز املوقــف
اإلرسائيــي باالنقســام والتبايــن؛ إذ اســتقال رئيــس
وفــد التفــاوض اإلرسائيــي لرتســيم الحــدود البحريــة
مــع لبنــان ،أودي أديــري ،مــن منصبــه يف  3ترشيــن
األول /أكتوبــر  ،2022العرتاضــه عــى وضــع رئيــس
الحكومــة اإلرسائيــي ،يائــر لبيــد ،يــده عــى امللــف
عــر مستشــار األمــن القومــي ،إيــال حوالتــا ،الــذي
أدار املفاوضــات مــع لبنــان عــر هوكشــتاين بعــد
اســتقالة أديــري.
وقــد تبلــور االنســجام يف املوقــف الرســمي اللبنــاين
مــع وصــول ســفينة تتبــع لرشكــة  Energeanلتطويــر
عمليــة التنقيــب عــن النفــط والغــاز يف حقــل كاريــش
يف  5حزيــران /يونيــو 2022؛ إذ اعــرض لبنــان عــى
القيــام بهــذه الخطــوة قبــل االنتهــاء مــن مفاوضــات
ترســيم الحــدود البحريــة ،مــا أدى إىل توافــق رســمي
لبنــاين يف  6حزي ـران /يونيــو عــى دعــوة هوكشــتاين
إىل بــروت يف  14-13حزي ـران /يونيــو .وبعــد تأخــر
الــرد اإلرسائيــي عــر الوســيط األمــريك عــى االقـراح
الرســمي اللبنــاين إعطــاء حقــل كاريــش إلرسائيــل يف
مقابــل حصــول لبنــان عــى حقــل قانــا ،أطلــق حــزب

اللــه مسـ ّـرات غــر مســلحة يف اتجــاه حقــل كاريــش
قامــت إرسائيــل بإســقاطها.
وقــد أدى املوعــد الــذي وضعتــه الحكومــة اإلرسائيلية
لبــدء تطويــر حقــل كاريــش للتنقيــب عــن الغــاز يف
أيلــول /ســبتمرب املــايض إىل رفــع مســتوى التوتــر بــن
الطرفــن .لكــن التدخــل األمــريك والفرنــي دفــع
إرسائيــل إىل الرتاجــع عــن تطويــر الحقــل إلعطــاء
فرصــة للمفاوضــات ،يف حــن توقّــف حــزب اللــه عــن
تهديداتــه .وبعدهــا ســلّم الطــرف اللبنــاين اقرتا ًحــا
لهوكشــتاين يطلــب فيــه بكامــل حــق لبنــان يف حقــل
قانــا ،والقبــول بالخــط  ،23وعــدم اقتســام الــروات
والحقــول مــع إرسائيــل ،وضــان بــدء التنقيــب
فــور توقيــع االتفــاق ،وهــي كلهــا بنــود اعتُمــدت يف
مســودة االتفــاق التــي ســلّمتها الســفرية األمريكيــة
يف بــروت ،دورويث شــيا ،إىل القيــادات اللبنانيــة يف 1
ترشيــن األول /أكتوبــر .2022
أساســا للتفــاوض أثــار
لكــن قبــول لبنــان بالخــط ً 23
جــدلً داخل ًيــا؛ ذلــك أن البعــض يــرى أن الخــط 29
الــذي وضعتــه "مصلحــة الهيدروغرافيــا" يف الجيــش
اللبنــاين هــو وحــده الخــط القانــوين ،وهــو الــذي
"يحفــظ حقــوق لبنــان يف املنطقــة االقتصاديــة
الخالصــة" ،وليــس الخــط  23الــذي اعتمدتــه
أساســا للتفــاوض مــع الوســيط
الســلطات اللبنانيــة ً
األمــريك .والفــرق أن لبنــان يخــر  1430كيلومــ ًرا
مرب ًعــا مــن مياهــه اإلقليميــة بــن الخطــن؛ فالخــط
 23ال ينطلــق مــن نقطــة الحــدود الربيــة يف رأس
الناقــورة ،بــن لبنــان وفلســطني املحتلــة ،بــل مــن
مســافة  30مـ ًرا شــال رأس الناقــورة ،مــا يعنــي أيضً ــا
احتــال إرسائيــل ملــا يزيــد عــى  3000مــر مربــع يف
رأس الناقــورة.
بعدمــا اكتملــت التفاصيــل التقنيــة لالتفــاق ،بــدأت
الخطــوات يف اتجــاه إخراجــه سياســ ًيا؛ إذ عقــد
خاصــا
املجلــس الــوزاري اإلرسائيــي املصغــر اجتام ًعــا ً

يف  6ترشيــن األول /أكتوبــر لــدرس مســودة االتفــاق
حــول الحــدود البحريــة واملالحظــات اللبنانيــة
عليهــا ،رفــض خاللــه املالحظــات اللبنانيــة .ويف إثــر
ذلــك ،أعلــن وزيــر األمــن اإلرسائيــي ،بينــي غانتــس،
اســتنفار قواتــه عــى "الحــدود الشــالية" اســتعدا ًدا
ألي مواجهــة محتملــة مــع حــزب اللــه .لكــن هــذا
ّ
املوقــف كان يف جوهــره مع ـ ًّدا لالســتهالك الداخــي
وتحســن رشوط التفــاوض .أدى ذلــك إىل زيــادة
االنخ ـراط األمــريك يف املفاوضــات بغيــة التوصــل إىل
اتفــاق قبــل انتهــاء واليــة الرئيــس عــون يف نهايــة
ترشيــن األول /أكتوبــر ودخــول لبنــان يف الفــراغ
الرئــايس ،وأيضً ــا قبــل االنتخابــات اإلرسائيليــة يف
 1ترشيــن الثــاين /نوفمــر ،حيــث يســعى رئيــس
الــوزراء اإلرسائيــي األســبق بنيامــن نتنياهــو ،الــذي
اتهــم حكومــة لبيــد بالتنــازل أمــام حــزب اللــه،
للعــودة إىل الحكــم.
ويف  12ترشيــن األول /أكتوبــر ،وافــق املجلــس
الــوزاري اإلرسائيــي املصغــر عــى االتفــاق وأحالــه إىل
الكنيســت يف اليــوم نفســه حيــث ُعــرض عــى لجنــة
الشــؤون الخارجيــة والدفــاع ،التــي تبقــى معظــم
اجتامعاتهــا رسيــة ،قبــل أن يعــود االتفــاق إىل مجلس
الــوزراء للتصديــق النهــايئ عليــه يف غضــون  14يو ًمــا.
وبنــا ًء عليــه ،ســيكون اإلقــرار الرســمي لالتفــاق يف
 27ترشيــن األول /أكتوبــر؛ أي قبــل ثالثــة أيــام مــن
انتهــاء واليــة عــون ،وأربعــة أيــام مــن االنتخابــات
اإلرسائيليــة .أمــا لبنــان ،فقــد اكتفــى بإعــان رئيــس
الجمهوريــة موافقتــه عــى االتفــاق ،ويف ذلــك تفــا ٍد
ألي تصويــت عليــه يف مجلــس الــوزراء أو مجلــس
ّ
النــواب ،فــا يضطــر حــزب اللــه وحلفــاؤه إىل أخــذ
موقــف رســمي مــن االتفــاق.
عمــل حــزب اللــه عــى البقــاء بعي ـ ًدا عــن األضــواء
ألي إحــراج أمــام جمهــوره،
يف املفاوضــات ،تجن ًبــا ّ
مهــا فيهــا عــر حلفائــه ،ال ســيام
لكنــه أدى دو ًرا ً
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يســتعد لبنــان وإرسائيــل للتوقيــع عــى اتفــاق جــرى
التوصــل إليــه برعايــة أمريكيــة ،مــن خــال الوســيط
آمــوس هوكشــتاين الــذي اضطلــع بــدور رئيــس يف
إبرامــه؛ وذلــك لرتســيم الحــدود البحريــة بينهــا،
حيــث يســعى الطرفــان الســتغالل مــا يُعتقَــد أنهــا
كميــات كبــرة مــن النفــط والغــاز الطبيعي اكتُشــفت
يف الســنوات األخــرة يف مناطــق رشق البحــر األبيــض
املتوســط .وقــد وصــف الرئيــس األمــريك جــو بايــدن
االتفــاق ،الــذي واكبــه حــزب اللــه ووافــق عليــه ،بأنــه
"اخـراق تاريخــي .ومــع ذلــك ،يعــاين االتفــاق ثغـرات
عديــدة.
تاريخ الوساطة األمريكية
تســعى الواليــات املتحــدة األمريكيــة منــذ نحــو عــر
ســنوات إلبـرام اتفــاق لرتســيم الحــدود البحريــة بــن
لبنــان وإرسائيــل ،وقــد ت َعاقــب عــى هــذا امللــف عدد
مــن الوســطاء األمريكيــن ،منهــم فريدريــك هــوف،
وآمــوس هوكشــتاين ،وديفيــد ســاترفيلد ،وديفيــد
شــينكر ،وجــون ديــرورش ،قبــل أن يعــود هوكشــتاين
لتــويل امللــف يف ترشيــن األول /أكتوبــر  2021ضمــن
أفــكار جديــدة أســهمت يف إنضاجهــا جملــ ٌة مــن
التحــوالت اإلقليميــة والسياســات الداخليــة يف لبنــان
وإرسائيــل .وقــد تركــزت القضايا الخالفية يف الســنوات
األخــرة حــول شــكل التفــاوض ومضمونــه ،مثــل :مــن
يديــر املحادثــات؟ وأيــن تُعقــد؟ ومــا الجــدول الزمني
للتوصــل إىل اتفــاق؟ ومــا معايــر العمليــة التفاوضية؟
لكـ ّن التحــول الــذي طــرأ عــى املوقــف اللبنــاين منــذ
صيــف  ،2022ســمح بتجــاوز القضايــا اإلجرائيــة
والدخــول مبــارشة يف صلــب معايــر ترســيم الحــدود
رسعــت التوصــل إىل
البحريــة .ومــن العوامــل التــي ّ
اتفــاق الجهــو ُد األمريكيــة والضغــوط األوروبيــة التــي
تصاعــدت بســبب الحاجــة إىل مصــادر بديلــة مــن
الغــاز الــرويس الــذي تســعى أوروبــا لالســتغناء عنــه
نتيجــة الــراع الدائــر يف أوكرانيــا .وســوف يســمح
هــذا االتفــاق ،مبجــرد تصديقــه رســميًا ،للــركات
األجنبيــة املعنيــة ببــدء أعــال التنقيــب عــن النفــط
والغــاز ،حيــث أعطــت فرنســا ضامنــات بــأن رشكــة
"توتــال" الفرنســية ســتتخىل عــن ترددهــا يف العمــل
يف القطــاع رقــم  9مــع تع ّهــد اإلدارة األمريكيــة بــأن
تضمــن تنفيــذ االتفــاق.
وعــى الرغــم مــن أن لبنــان وإرسائيــل يف حالــة حــرب
منــذ عــام  ،1948وليــس بينهــا عالقــات دبلوماســية
أو حــدود مرســومة عــى نحــو واضــح ونهــايئ ،فــإن
ذلــك مل مينــع مــن إجــراء مفاوضــات بينهــا حــول
قضايــا مختلفــة خــال العقــود املاضيــة ،كــا حصــل
مــن خــال لجنة مراقبــة الحــدود عــام  ،1996واللجنة
التقنيــة الثالثيــة التــي تديرهــا األمــم املتحــدة يف
الناقــورة ،والتــي اجتمعــت نهايــة عــام  2020حــن
وافــق الطرفــان ،أول مــرة ،عــى تفــاوض تقنــي
وعســكري لرتســيم الحــدود البحريــة .ومــع ذلــك ،ال
يشــكّل اتفــاق ترســيم الحــدود معاهــدة دوليــة أو
اتفاقيــة رســمية بــن دولتــن بعــد اع ـراف متبــادل،
بــل اتفاقًــا غــر مبــارش أملتــه اعتبــارات املصلحــة
االقتصاديــة .وقــد و ّجــه الطرفــان اللبنــاين واإلرسائيــي
عــى نحــو منفصــل رســالة تتضمــن موافقــة كل
منهــا عــى الصيغــة النهائيــة لالتفــاق إىل اإلدارة
األمريكيــة وإىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،قبــل أن
يتجهــا إىل الناقــورة لتوقيــع االتفــاق رســم ًيا ،برعايــة
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عــون وبــري .وقــد التــزم األمــن العــام للحــزب،
حســن نــر اللــه ،بتأييــد موقــف عــون مــع إنــكار
أي انخــراط غــر مبــارش يف املفاوضــات ،فقــال إ ّن
ّ
"البعــض اتّهمنــا بتضييــع الحقــوق والتنــازل عــن
خطــوط ،ونحــن ليــس لنــا أي عالقــة بالرتســيم ،وإن
ســألتموين أيــن بحرنــا أقــول لكــم إن بحرنــا ميتــد إىل
غــزة" .لكــن هــذا الــكالم مل ينجــح يف إخفــاء حقيقــة
أن هــذا االتفــاق مــا كان ليتــم لــوال موافقــة حــزب
اللــه ،الــذي اضطــر أمينــه العــام يف نهايــة املطــاف
إىل توضيــح موقفــه منــه ،فأعلــن يف خطــاب ألقــاه
يف  11ترشيــن األول /أكتوبــر عــن دعمــه اتفــاق
ترســيم الحــدود البحريــة ،وأشــار إىل أنــه ال يريــد أن
يســتمر يف سياســة إرســال مسـ ّـرات أو االحتــكاك مــع
الجانــب اإلرسائيــي الــذي رشع فــور إعــان التوصــل
إىل اتفــاق يف إج ـراء عمليــات تجريبيــة لضــخ الغــاز
مــن حقــل كاريــش.
نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية
يشــر نــص االتفــاق ،الــذي يقــع يف ســتة بنــود ،إىل
ميــس
أن ترســيم الحــدود البحريــة بــن الطرفــن ال ّ
بوضــع الحــدود الربيــة رشق الحــدود البحريــة ،ومــن
ثــ ّم فــإن هــذه املنطقــة البحريــة تحديــ ًدا ســوف
ترســم حدودهــا يف ضــوء االتفــاق عــى ترســيم
ّ
الحــدود الربيــة بــن الطرفــن.
ويشــر االتفــاق إىل أن القطــاع رقــم  9العائــد إىل
لبنــان فيــه احتــاالت إنتــاج ذات "جــدوى تجاريــة
غــر معروفــة" مــن الغــاز ،ولــذا توافَــق الطرفــان عــى
أن تقــوم بأعــال التنقيــب يف هــذا الحقــل رشكات
ال تخضــع للعقوبــات الدوليــة مبــا "يعيــق اســتمرار
التســهيالت األمريكيــة" ،عــى ألّ تكــون رشكات
إرسائيليــة أو لبنانيــة .وقــد طلــب لبنــان اســتبدال
عبــارة ألّ تكــون خاضعــة "للعقوبــات األمريكيــة"
بعبــارة "للعقوبــات الدوليــة" يف البنــد الــذي يتحــدث
عــن الــركات التــي يجــوز لهــا العمــل يف تنقيــب
الغــاز ووافــق عــى إرصار الجانــب األمرييك عــى إبقاء
عبــارة مبــا "يعيــق التســهيالت األمريكيــة" الســتبعاد
رشكات خاضعــة للعقوبــات األمريكيــة (واملقصــود
الــركات الروســية) .ومــع أن إرسائيــل تخلّــت عــن

أي حــق للتنقيــب يف القطــاع رقــم  ،9فإنهــا احتفظــت
ّ
بحــق الســاح للمشــغل بأنشــطة يف بعــض املناطــق
املحــددة فيــه ،كــا طالبــت مبــردود مــايل مقابــل
هــذا التخــي .وبنــاء عليــه ،ستســمح إرسائيــل للرشكــة
املشــغلة للقطــاع رقــم ( 9أي رشكــة توتــال) بالتحــرك
يف املناطــق جنــوب الحــدود البحريــة ،ولــن تعــرض
عــى "أنشــطة معقولــة ورضوريــة" طاملــا أن الرشكــة
املشــغلة تبلّغهــا مســبقًا بهــذه األنشــطة القريبــة مــن
الحــدود اإلرسائيليــة.
كــا يشــر االتفــاق إىل محادثــات بــن إرسائيــل
ورشكــة توتــال "لتحديــد حجــم الحقــوق االقتصاديــة
إلرسائيــل" يف احتياطيــات الغــاز املحتملــة يف القطــاع
أي
رقــم  ،9ومــن ثــم ســيتم الدفــع إلرسائيــل مقابــل ّ
احتياطــي غــاز يجــري اكتشــافه يف هــذا القطــاع مــن
خــال "اتفــاق مــايل" تعقــده الحكومــة اإلرسائيليــة
مــع هــذه الرشكــة .ويف املقابــل ،تعمــل الرشكــة
املشــغلة للقطــاع رقــم  9حرصيًــا مــع الحكومــة
اللبنانيــة التــي هــي "غــر مســؤولة أو طــرف" يف
االتفــاق بــن الحكومــة اإلرسائيليــة ورشكــة توتــال،
ولــن يؤثــر ذلــك يف "الحصــة الكاملــة" لحقــوق لبنــان
يف هــذا القطــاع .ويقــي االتفــاق املــايل بــراء
الرشكــة حصــة إرسائيــل مــن حقــل قانــا والتــي
ق ـ ّدرت بـــ  17يف املئــة ،وس ُيحتســب املبلــغ بعــد أن
تق ّيــم الرشكــة حجــم الغــاز يف الحقــل.
تــؤدي الواليــات املتحــدة دور الضامــن لهــذا االتفــاق
أي تباينــات حــول تنفيــذه يف
يف حــال كان هنــاك ّ
املناطــق املتنــازع عليهــا ،وتتعهــد بنــص االتفــاق
"ببــذل جهدهــا ومســاعيها مــن أجــل تســهيل أنشــطة
لبنــان البرتوليــة عــى نحــو فــوري ورسيــع ومســتمر".
وينتظــر ،بحســب وســائل إعــام إرسائيليــة ،أن تو ّجــه
إدارة بايــدن رســالة إىل الحكومــة اإلرسائيليــة تعطــي
فيهــا ضامنــات بــأن مداخيــل لبنــان مــن الغــاز لــن
تصــل إىل حــزب اللــه.
تحديات تواجه االتفاق
تــرك االتفــاق عــد ًدا مــن القضايــا العالقــة بــن
الطرفــن مل يجــ ِر التوصــل إىل حــلٍ بشــأنها ،مــن
ذلــك مثـ ًـا موافقــة إرسائيــل عــى بــدء لبنــان أعــال

مــن ضمــن األرايض اللبنانيــة التــي مــا زالــت محتلــة م ـزارع شــبعا ،وهــي منطقــة تصــل مســاحتها إىل مــا
يقــارب  250كــم مربعـاً .وأقدمــت إرسائيــل عــى احتــال هــذه املـزارع بشــكل تدريجــي ،وأوىل مراحــل هــذا
االحتــال كانــت يف  5يونيــو  ،1967وعمليـاً بعــد انتهــاء الحــرب تابعــت إرسائيــل يف الســبعينيات احتــال قســم
مــن امل ـزارع ،ويف أواخــر الســبعينيات احتلــت قس ـاً آخــر ،وتتابعــت عمليــات االحتــال لألج ـزاء األخــرى يف
األعــوام  .1989 ،1985 ،1982وتتبــع م ـزارع شــبعا إداري ـاً قضــاء حاصبيــا ،ويبلــغ عــدد مزارعهــا  14مزرعــة،
تســكنها  1200عائلــة بشــكل دائــم ،و 600عائلــة يف موســم الشــتاء ،وفيهــا ملكيــة ألكــر مــن  1000عائلــة
أخــرى ،ويبلــغ عــدد املنــازل املوجــودة فيهــا  1458منــزالً.
وتنتــر م ـزارع شــبعا ،يف موقــع جغ ـرايف ذي أهميــة إس ـراتيجية بالغــة عــى ملتقــى الحــدود بــن لبنــان
وســوريا وفلســطني املحتلــة .وتتميــز هــذه املنطقــة بقممهــا الجبليــة العاليــة التــي تصــل إىل حــوايل  2600مــر،
واملطلــة عــى هضبــة الجــوالن ،وســهل الدولــة ،والجليــل ،وجبــل عامــل ،وســهل البقــاع.
ويقسم الجيش اإلرسائييل الحدود إىل منطقتني :رشقية وغربية:
الغربية :تغطي املناطق الواقعة بني أرايض قرية صلحا والناقورة اللبنانية ،بطول  50كم.
الرشقيــة :فتمثــل موقــع ال ـرادارا لعســكري للتجســس ،وهــو أكــر موقــع لقــوات العــدو مــن الناقــورة إىل
شــبعا ،وتشــمل األشــغال يف هــذه املنطقــة تغيــر التضاريــس ،بنــاء منحــدرات ،حفــر خنــادق واقتــاع األشــجار.

حــزب اللــه .أخـ ًرا ،ال ي ُحــل هــذا االتفــاق كل مشــاكل
الحــدود البحريــة بــن الطرفــن ،فعــى الرغــم مــن
أن الرئيــس بايــدن قــال يف بيــان اإلعــان عــن االتفــاق
إن "حكومتــي إرسائيــل ولبنــان اتفقتــا عــى إنهــاء
نزاعهــا عــى الحــدود البحريــة وقررتــا إنشــاء حــدود
ـيم
بحريــة دامئــة بينهــا" ،فــإن االتفــاق ال يُعـ ّد ترسـ ً
نهائ ًيــا للحــدود البحريــة يف ظــل عــدم وجــود اتفــاق
عــى ترســيم الحــدود الربيــة؛ فلبنــان ال يعــرف بخــط
العوامــات البحــري الــذي وضعتــه إرسائيــل عــام
 2000عــى بعــد  5كيلومــرات مــن رأس الناقــورة
باعتبــاره حــدو ًدا بحريــة مفرتضــة بينهــا وبــن لبنــان.
ويف حــال توتــرت األوضــاع بــن إرسائيــل وحــزب اللــه،
أو وقعــت مواجهــة بــن إرسائيــل وإيـران ،أو توتــرت
العالقــات األمريكيــة  -اإليرانيــة بســبب برنامــج إيـران
النــووي ،فــإن األمــور الخالفيــة قــد تعــود إىل الواجهــة
مــن جديــد عــى الرغــم مــن نشــوء مصلحــة جديــدة
مشــركة بالحفــاظ عــى الوضــع القائــم.
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

Al Hadath l›international NUM 267,21 octobre 2022

مزارع �شبعاتنتظر تر�سيمها

التنقيــب عــن الغــاز يف حقــل قانــا ،لكنهــا طالبــت
أي
يف املقابــل بالحصــول عــى "تعويــض مــايل" لقــاء ّ
غــاز يجــري اســتخراجه مــن الجانــب اإلرسائيــي.
ـأي رشاكــة مــع
ـي بـ ّ
أمــا لبنــان ،فاعتــر أنــه غــر معنـ ّ
إرسائيــل يف هــذا الحقــل الــذي يقــع يف القطــاع رقــم
 ،9وهــو يعــرض أيضً ــا عــى عبــارة "تعويــض مــايل"
ويطلــب اســتبدالها بعبــارة "تســوية ماليــة" ،ويع ـ ّد
معنــي بهــا ،إذ إنهــا تتعلــق بإرسائيــل
نفســه غــر
ّ
أي مبلــغ
ر لبنــان عــى أن ّ
ورشكــة توتــال .كــا ي ـ ّ
تتقاضــاه إرسائيــل بهــذا الخصــوص يجــب أن يكــون
مــن أربــاح الرشكــة ،وليــس مــن ضمــن االتفــاق الــذي
وقّعتــه الرشكــة مــع لبنــان للتنقيــب عــن الغــاز يف
عــام  .2017وألن لبنــان يحتــاج إىل عــدة ســنوات
أي غــاز مــن حقــل
قبــل أن يتمكــن مــن اســتخراج ّ
قانــا ،فــإن الحديــث عــن هــذه التســوية املاليــة لــن
يكــون أمــ ًرا مل ًّحــا يف املرحلــة الراهنــة .ويطالــب
الطــرف اإلرسائيــي بالحصــول عــى ضامنــات بــأن
أي مــوارد متأتيــة مــن اســتخراج الغــاز إىل
ال تصــل ّ
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بوتني م�ستعد للتفاو�ض بو�ساطة �إماراتية �أو تركية
الأمم املتحدة :مو�سكو ت�ستخدم الإغت�صاب كـ»ا�سرتاتيجية ع�سكرية«!
أهايل املقاومني األوكران يزورون مقابر أبنائهم يف ذكرى
«يوم املدافعني»

أحد أفراد القوات املوالية ملوسكو خارج دونيتسك بأوكراين

جندي أوكرا ّين عىل أراضيها
فرنسا تُعلن تدريب ألفَي
ّ

ـي ،سيباســتيان ليكورنــو
يف الســياق االوكـراين ،أعلــن وزيـ ُر ال ّدفــاع الفرنـ ّ
 ،يف مقابلـ ٍة مــع صحيفــة «لــو باريزيــان» ،أ ّن فرنســا سـتُد ّرب «مــا يصـ ُـل
ـدي أوكـرا ّين عــى أراضيهــا».
إىل أل َفــي جنـ ّ
وأوضــح أ َّن هــؤالء الجنــود «ســيلتَ ِحقُون بوحداتنــا ألســابيع عــ ّدة»،
مؤكّــدا ً أ ّن التدريــب سـ ُيغطّي ثالثـ َة مسـ ٍ
ـتويات :تدريــب امل ُقاتلــن العــام
واحتياجــات محــددة طلبهــا األوكرانيــون مثــل اللوجســتيات وتدريــب
عــى املع ـ ّدات التــي قدمتهــا فرنســا ألوكرانيــا.
أضــاف ليكورنــو« :نقــوم بذلــك مــن خــال احـرام قواعــد القانــون ،مــن
دون أن نكــون طرفـاً يف ال ّنـزاع ألنّنــا لســنا يف حالــة حــرب .نحــن نســاعد
دولــة يف حالــة حــرب».

قصف مكتب رئيس البلدية يف دونيتسك

تعــرض مكتــب رئيــس البلديــة يف مدينــة رئيســية تقــع رشقــي أوكرانيــا،
والتــي يســيطر عليهــا االنفصاليــون املوالــون لروســيا ،للقصــف
بالصواريــخ ،صبــاح األحــد ،حســبام أفــادت وكاالت أنبــاء رســمية روســية.
وفقــا لوكالــة األنبــاء ريــا نوفوســتي فقــد تعــرض مبنــى البلديــة يف
دونيتســك ألرضار جســيمة مــن ج ـراء الهجــوم الــذي ألقــت الســلطات
االنفصاليــة املحليــة باللــوم فيــه عــى أوكرانيــا.
وأظهــرت الصــور التــي انتــرت عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي
أعمــدة مــن الدخــان حــول املبنــى وصفوفــا مــن النوافــذ املحطمــة
وســقفا منهــار جزئيــا ،وفــق أسوشــيتد بــرس.
واحرتقــت ثــاث ســيارات كانــت متوقفــة بجــوار املبنــى احرتقــت نتيجــة
الغــارة ،حســبام أفــادت ريــا نوفوســتي ووســائل إعــام محليــة.
ومل تــرد تقاريــر بعــد عــن وقــوع خســائر برشيــة ،ومل تعلــن كييــف
مســؤوليتها عــن الهجــوم ومل تعلــق حتــى اللحظــة.
وتخضــع مدينــة دونيتســك لســيطرة جمهوريــة دونيتســك الشــعبية
املدعومــة مــن موســكو منــذ عــام .2014
وتحركــت روســيا يف ســبتمرب لضــم مناطــق دونيســتك ولوجانســك
وخريســون وزابوريجيــا األوكرانيــة ،يف أكــر توســع لــأرايض الروســية منــذ
نصــف قــرن عــى األقــل.
وأعلنــت موســكو ضــم هــذه املناطــق بعــد إجـراء مــا ســمته باالســتفتاء
يف املناطــق املحتلــة يف أوكرانيــا ،وقالــت حكومــات الغــرب وكييــف إن
«عمليــات التصويــت مخالفــة للقانــون الــدويل وقرسيــة وال متثــل رأي
الســكان».
وســبق أن اتهمــت الســلطات االنفصاليــة املدعومــة مــن الكرملــن،
أوكرانيــا بشــن رضبــات عديــدة عــى أهــداف للبنيــة التحتيــة والســكنية
يف األرايض املحتلــة ،مســتخدمة يف كثــر مــن األحيــان صواريــخ
«هيــارس» بعيــدة املــدى التــي قدمتهــا الواليــات املتحــدة.
جــاءت الرضبــات غــداة قيــام رجلــن مــن جمهوريــة ســوفييتية ســابقة
بإطــاق النــار عــى جنــود متطوعــن خــال تدريــب عــى الهــدف يف
ميــدان رمايــة عســكري رويس بالقــرب مــن أوكرانيــا ،مــا أســفر عــن
مقتــل  11وإصابــة  15قبــل أن يلقيــا مرصعهــا يف إطــاق نــار.

Al Hadath l›international NUM 267,21 octobre 2022

مــع اســتمرار النكســات العســكرية الروســية ،خصوصــاً يف جنــوب
أوكرانيــا ،كان الفتــاً أمــس إدانــة املمثلــة الخاصــة لألمــم املتحــدة
براميــا باتــن جرائــم االغتصــاب واالعتــداءات الجنســية التــي تتهــم
القــوات الروســية بارتكابهــا يف أوكرانيــا ،معتــر ًة أنهــا تُ ثــل بشــكل
واضــح "اسـراتيجية عســكرية" و"تكتيــكاً متع ّمــدا ً لتجريــد الضحايــا مــن
إنســانيّتهم".
ور ّدا ً عــى ســؤال لوكالــة "فرانــس بــرس" عــن اســتخدام االغتصاب ســاحاً
"كل املــؤرشات متوفــرة" ،مدين ـ ًة "حــاالت
يف أوكرانيــا ،أجابــت باتــن أن ّ
مر ّوعــة وعنف ـاً وحش ـ ّياً ج ـ ّدا ً" .وقالــت" :عندمــا يت ـ ّم احتجــاز وخطــف
نســاء وفتيــات أليــام واغتصابه ـ َّن ،وعندمــا يبــدأ اغتصــاب فتيــة صغــار
ورجــال ،وعندمــا نــرى سلســلة مــن حــاالت تشــويه األعضــاء التناســلية
ونســمع شــهادات نســاء يتح ّدثــن عــن جنــود روس مز ّوديــن بعقــار
"فياغ ـرا" ،فهــذا يُش ـكّل بوضــوح اس ـراتيجية عســكرية".
وكشــفت أن الحــاالت األوىل لعنــف جنــي ظهــرت "بعــد  3أيــام مــن
بــدء غــزو أوكرانيــا" يف  24شــباط ،مشــر ًة إىل أن األمــم املتحــدة تحققــت
مــن "أكــر مــن  100حالــة" اغتصــاب واعتــداء جنــي يف أوكرانيــا منــذ
بدايــة الحــرب ،لكــن "األمــر ليــس مســألة أرقــام" ،إذ إن "األرقــام لــن
تعكــس الواقــع أبــدا ً أل ّن العنــف الجنــي هــو جرميــة صامتــة ويت ـ ّم
أقــل عــدد مــن هــذه الجرائــم ويُــدان أقلّهــا" بســبب
اإلبــاغ عــن ّ
الخــوف مــن االنتقــام والوصــم .واعتــرت أن "الحــاالت التــي يُبلّــغ عنهــا
ال تُ ثــل ســوى رأس جبــل الجليــد".
ويف ذكــرى "يــوم املدافعــن" ،تع ّهــد الرئيــس األوكــراين فولودميــر
زيلينســي يف خطــاب مصــور ألقــاه عــى التــال الخ ـراء خــارج قريــة
تطــل عــى نهــر
فيتاشــيف ،وهــي موقــع ثكنــة عســكرية تاريخيــة ّ
دنيــرو ،بالنــر عــى روســيا وتحريــر بــاده ،يف حــن أشــار الرئيــس
الــرويس فالدميــر بوتــن إىل أنــه ال يُخطّــط فــورا ً لرضبــات مكثّفــة
جديــدة عــى أوكرانيــا ،وال لتوســيع التعبئــة التــي أمــر بهــا قبــل 3
أســابيع ملواجهــة انتكاســات جيشــه املتتاليــة ،مؤكــدا ً أن روســيا "تقــوم
بــكل يشء كــا ينبغــي" يف أوكرانيــا.
ّ
مــن جهــة أخــرى ،أبــدى بوتــن انفتاحــه عــى املفاوضــات مــع كييــف
وعــى وســاطة دول مثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة أو تركيــا ،منتقــدا ً
أوكرانيــا لرفضهــا بــدء محادثــات معــه ،بينــا مل يـ َر جــدوى مــن إجـراء
محادثــات مــع نظــره األمــريك جــو بايــدن يف إطــار قمــة "مجموعــة
العرشيــن" املقـ ّرر عقدهــا يف إندونيســيا يف ترشيــن الثــاين .كــا اعــرف
للمـ ّرة األوىل بــأ ّن رشكاء موســكو يف االتحــاد الســوفيايت الســابق "قلقــون"
يف شــأن الحــرب يف أوكرانيــا.

توازي ـاً ،تُ ــارس واشــنطن ضغوط ـاً عــى حلفــاء أوكرانيــا إلنشــاء نظــام
دفــاع جــوي طــارئ باســتخدام معـ ّدات تُناســب معايــر "حلــف شــال
األطلــي" ،بعضهــا حديــث جــ ّدا ً وبعضهــا أقــدم ،لحاميــة األهــداف
األوكرانيــة األساســية االسـراتيجية مــن القصــف الــرويس ،يف حــن أعربت
وزيــرة الخزانــة األمريكيــة جانيــت يلــن لنظرائهــا األوروبّيــن عــن "خيبــة
أملهــا" مــن عــدم انضــام املفوضيــة األوروبّيــة إىل مجموعــة الدائنــن
الذيــن وافقــوا عــى تعليــق ســداد الديــون األوكرانيــة مل ـ ّدة عا َمــن.
ويف الغضــون ،حـ ّددت روســيا مهلــة حتّــى األول مــن متــوز  2023إلعــادة
بنــاء "جــر القــرم" الــذي د ّمــر جزئ ّيـاً يف هجــوم نُســب إىل أوكرانيــا ،يف
وقــت اندلعــت فيــه الن ـران يف محطــة للكهربــاء يف مدينــة بيلغــورود
الروســية املحاذيــة ألوكرانيــا بعــد قصــف أوكـراين ،وفــق مــا أفــاد الحاكــم
اإلقليمــي فياتشيســاف غالدكــوف.
أ ّمــا عــى صعيــد الطاقــة ،فقــد أمــر الرئيــس الــريك رجــب طيــب
أردوغــان الحكومــة الرتكيــة ببــدء العمــل عــى "مركــز للغــاز" يف البــاد
اقرتحــه بوتــن لتصديــر الغــاز الــرويس إىل أوروبــا ،يف حــن رفعــت
جمعيتــان شــكوى يف باريــس ضــ ّد "توتــال إنريجيــز" تتّهــم مجموعــة
الطاقــة الفرنســية بأنهــا اســتم ّرت باســتغالل حقــل يف روســيا وســمحت
بانتــاج وقــود اســتخدمته طائــرات روســية مشــاركة يف الحــرب ضــ ّد
أوكرانيــا.
إىل ذلــك ،حقّقــت الحكومــة األملانيــة بشــكل مبكــر هدفهــا القــايض
مبــلء احتياطاتهــا مــن الغــاز بنســبة  95يف املئــة ،مبــا يؤ ّمــن اســتهالك
شــه َرين يف الشــتاء ،رغــم توقــف اإلمــدادات الروســية عــر خــط أنابيــب
"نــورد ســريم" بصــورة تامــة منــذ مطلــع أيلــول ،بينــا رفعــت رشكــة
النفــط الروســية العمالقــة "روســنفت" ،شــكوى بحــق الحكومــة األملانيــة
لوضعهــا يدهــا عــى مصافيهــا يف أملانيــا.

وأكــد وزيــر الدفــاع أ َّن فرنســا ستُسـلّم أوكرانيــا أنظمـ َة دفــا ٍع جــوي مــن
طـراز «كروتــال» املضــادة للطائـرات قصــرة املــدى التــي ســيت ُّم إرســالُها
إىل كييــف ،وعددهــا ســيكون مهـاً للســاح لهــم بحاميــة أجوائهــم.
وأشــار إىل أ َّن «الهــدف هــو إكـ ُ
ـال عمليَّــة التســليم يف غضــون الشــه َرين
املقبلَني».
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أعلنــت وزيــرة الخارجيــة الكنديــة ميــاين جــويل عــن
ٍ
مزيــد مــن الكيانــات واملســؤولني اإليرانيــن إىل
إضافــة
قامئــة العقوبــات التــي تفرضهــا كنــدا عــى إيــران.
وبالتــايل ســيتم حظــر  17مســؤوالً رفيعــي املســتوى
و 3كيانــات مــن دخــول كنــدا أو التعامــلِ مــع معظــم
املؤسســات الكنديــة بســبب ارتكابهــم انتهــاكات حقــوق
اإلنســان ض ـ ّد املــرأة أو ســاحهم بارتكابهــا أو لنرشهــم
معلومــات مضلِّلــة.
ومــن بــن املســؤولني الذيــن ضمتهــم كنــدا إىل قامئــة
العقوبــات ،وزيــر الخارجيــة اإليــراين الســابق ،محمــد
جــواد ظريــف ،وعضــو مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام،
الرئيــس الســابق للربملــان اإليــراين عــي الريجــاين.
ُ
كــا أضافــت كنــدا إىل القامئــة مدعــي عــام العاصمــة
طهــران الســابق ســعيد مرتضــوي الــذي أمــر بتعذيــب
املصــورة الصحفيــة الكنديــة ،اإليرانيــة املولــد ،زهــراء
كاظمــي يف ســجن إيفــن قبــل نقلهــا إىل مستشــفى
عســكري يف طهــران حيــث توفيــت عــام .2003
وتلقــي الســلطات اإليرانيــة يف ســجن إيفــن ،شــال غــرب
طهــران ،العديــد مــن املعارضــن السياســيني .وأُدخلــت
إليــه كاظمــي بســبب التقاطهــا صــورا ً ألشــخاص كانــوا

يتظاهــرون أمامــه’’ .ترصفــات النظــام اإليــراين تتحــدث
عــن نفســها .العــامل يراقــب منــذ ســنوات كيــف يواصــل
هــذا النظــام برنامجــه يف مجــال العنــف والتخويــف
والدعايــة‘‘ ،قالــت وزيــرة الخارجيــة الكندية.وت ُضــاف
هــذه العقوبــات الجديــدة إىل تلــك التــي أعلنــت عنهــا
الحكومــة الكنديــة يف  3ترشيــن األول (أكتوبــر) الجــاري
والتــي ض ّمــت  9كيانــات و 25مســؤوالً إيرانيـاً ،مــن بينهــم
رئيــس هيئــة األركان العامــة للقــوات املســلحة ،محمــد
حســن باقــري ،والقائــد العــام لحــرس الثــورة اإلســامية،
حســن ســامي ،وقائــد فيلــق القــدس التابــع لحــرس
الثــورة ،اســاعيل قــاآين ،ووزيــر االســتخبارات ،اســاعيل
الخطيــب.
ويف  7ترشيــن األول (أكتوبــر) أعلنــت الحكومــة الكنديــة
أ ّن  %50مــن كبــار القــادة يف فيلــق حــرس الثــورة
اإلســامية ،أي نحــو  10.000مــن الضبــاط وكبــار الرتــب،
ســ ُيمنعون مــن دخــول كنــدا إىل األبــد عــى خلفيــة
االنتهــاكات املســتمرة لحقــوق اإلنســان يف إيــران.
وكانــت الحكومــة الكنديةقــد أعلنــت أ ّن  %50مــن
كبــار القــادة يف فيلــق حــرس الثــورة اإلســامية يف إي ـران
ســيُمنعون مــن دخــول كنــدا إىل األبــد عــى خلفيــة

االنتهــاكات املســتمرة لحقــوق اإلنســان يف هــذا البلــد
الواقــع يف غــرب آســيا.
ويطــال هــذا الق ـرار  10.000مــن الضبــاط وكبــار الرتــب
يف الحــرس الثــوري ،كــا أوضــح رئيــس الحكومــة الليربالية
جوســتان تــرودو يف مؤمتــر صحفــي.
’’يجــب محاســبة النظــام الهمجــي اإليـراين‘‘ الــذي ارتكب
جرائــم قتــل ويجعــل الرعــب يســود ،قــال تــرودو متهـاً
نظــام طهــران بـ’’ارتــكاب انتهــاكات عميقــة لحقــوق
اإلنســان‘‘.
لك ـ ّن تــرودو اعــرف بــأ ّن القانــون الجنــايئ الكنــدي قــد
ال يكــون أفضــل أداة ملحاســبة إي ـران عــى جرامئهــا .ويف
هــذه الحــال لجــأت الحكومــة إىل األحــكام املتعلقــة
بالهجــرة وحاميــة الالجئــن لتحقيــق أهدافهــا .وتحدثــت
نائبــة رئيــس الحكومــة كريســتيا فريالنــد بعــد تــرودو
فأشــارت إىل أ ّن النظــام اإليــراين يدعــم اإلرهــاب وأنــه
’’قمعــي وثيوقراطــي ومعــا ٍد للنســاء‘‘.
ومل يســت ِنث تــرودو إمكانيــة إدراج حــرس الثــورة اإلســامية
يُشــار إىل أ ّن فيلــق حــرس الثــورة اإلســامية يف إيـران ليس بر ّمتــه عــى قامئــة املنظــات اإلرهابيــة يف املســتقبل.
مدرج ـاً يف القامئــة الكنديــة للمنظــات اإلرهابيــة .لك ـ ّن إعداد فادي الهاروين-راديو كندا
فيلــق القــدس ،وهــو أحــد املكونــات الخمســة للحــرس
الثــوري ،مص ّنــف يف كنــدا كمنظمــة ’’إرهابيــة‘‘.

بعد ت�سجيل �أرباح غري م�سبوقة
«هيدرو كيبيك» ت�شرتي  13حمطة طاقة كهرومائية �أمريكية بـ2
مليار دوالر �أمريكي

رئيســة مجلــس إدارة ’’هيــدرو كيبيــك‘‘
يف حديثهــا مــع راديــو كنــدا ،مضيفـ ًة أنــه
مل يتــم بعــد تحديــد األنهــار التــي ميكــن
بنــاء الســدود عليهــا.
اىل ذلــك ،فقــد حققــت ’’هيــدرو كيبيــك‘‘
( )Hydro-Québecحج ـاً غــر مســبوق
مــن صــايف صــادرات الكهربــاء يف الربــع
األول مــن .2021
فقــد ص ـ ّدرت مؤسســة الكهربــاء العامــة
يف مقاطعــة كيبيــك  10,5ت ـراواط ســاعة
يف الربــع األول مــن العــام الحــايل مقارنـ ًة
بـــ 8,7تـراواط ســاعة يف الربــع األول مــن
العــام الفائــت.
وقبــل صــدور هــذه األرقــام كان أعــى
مســتوى فصــي مــن صــايف صــادرات
املؤسســة مــن الكهربــاء يعــود للربــع
األول مــن عــام  2017وبلــغ حجمــه 10,1
تــراواط ســاعة.

وبســعر  4,5ســنتات للكيلــوواط ســاعة
تبلــغ قيمــة الزيــادة يف صــايف صــادرات
الكهربــاء يف الربــع األول مــن العــام
الحــايل  53مليــون دوالر ،مــع تســجيل
شــهري كانــون الثــاين
أرقــام قياســية يف
ْ
(ينايــر) وشــباط (فربايــر).
«وميثــل هــذا ســقفاً تاريخيـاً لفــرة ثالثــة
أشــهر ،وعــى اختــاف الفصــول» ،قــال
نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس اإلدارة
املاليــة يف ’’هيــدرو كيبيــك‘‘ جــان هــوغ
الفلــور اليــوم يف مؤمتــر صحفــي.
أ ّمــا بالنســبة لســوقها املحليــة فقــد تأثرت
’’هيــدرو كيبيــك‘‘ مجــددا ً بتداعيــات
جائحــة ’’كوفيــد  ،‘‘19 -إذ تراجــع
االســتهالك يف القطــاع التجــاري واملؤســي
ويف الصناعــات الصغــرة.
فارتفــاع االســتهالك الســكني مــن
الكهربــاء ،بســبب العمــل عــن بُعــد مــن

املنــزل ،مل يكــن كافيـاً لتعويــض الرتاجع يف
القطــاع التجــاري واملؤســي والصناعــات
الصغــرة نظــرا ً إلغــاق العديــد مــن
املؤسســات.
ويف النهايــة كان صــايف املبيعــات يف كيبيــك
يف الربــع األول مــن العــام الحــايل مامث ـاً
ملســتواه يف الفصــل نفســه مــن العــام
الفائــت.
ويف الصــورة اإلجامليــة تكــون ’’هيــدرو
كيبيــك‘‘ قــد حققــت ربحــاً صافيــاً يف
الربــع األول مــن  2021قــدره  1,64مليــار
عــا
دوالر ،بزيــادة  116مليــون دوالر ّ
حققتــه يف الفصــل نفســه مــن .2020
«هــذه النتائــج مشــجعة جــدا ً ،بالرغــم
مــن اســتمرار جائحــة ’’كوفيــد ‘‘19 -
واإلجــراءات الصحيــة الناجمــة عنهــا»،
قــال الفلــور يف مؤمتــره الصحفــي.
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راديو كندا
أعلنــت ’’هيــدرو كيبيــك‘‘ (Hydro-
 ،)Québecرشكــة الكهربــاء العامــة يف
مقاطعــة كيبيــك ،عــن اســتثامر بقيمــة
مليــاري دوالر أمــريك لــراء رشكــة
ْ
’’غريــت ريفــر هايــدرو‘‘ (Great River
 )Hydroاألمريكيــة التــي متلــك  13محطــة
طاقــة كهرومائيــة يف واليــات فريمونــت
ونيــو هامبشــاير وماساتشوســتس يف
شــال رشق الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ـري كونيتيكــت
وتقــع املحطــات عــى نهـ ْ
وديرفيلــد.
وهــذه أكــر عمليــة اســتحواذ يف تاريــخ
املؤسســة اململوكــة للدولــة الكيبيكيــة
والتــي أبــرت النــور عــام .1944
’’هــذه أصــول عاليــة الجــودة ،ونــادرا ً مــا
تصبــح هــذه األصــول متاحــة يف ســوق
االســتحواذ‘‘ ،قالــت رئيســة مجلــس إدارة
’’هيــدرو كيبيــك‘‘ صــويف بروشــو صبــاح
اليــوم يف مقابلــة مــع إذاعــة راديــو كنــدا،
مضيفـ ًة أنــه ’’ليــس مســتحيالً‘‘ أن تشــري
الرشكــة محطــات أُخــرى.
وتعتقــد بروشــو أ ّن هــذا االســتحواذ
ســيتيح الجمــع بــن خــرة عمــاق الطاقــة
الكهرومائيــة الكيبيــي يف إدارة املــوارد
وتطويرهــا وبــن معرفــة ’’غريــت ريفــر
هايــدرو‘‘ العميقــة بســوق نيــو إنغالنــد.
ســت واليــات
وتضــ ّم هــذه املنطقــة
ّ
أمريكيــة ،مــن ضمنهــا الثــاث املذكــورة
أعــاه.
وتبلــغ القــدرة املركّبــة اإلجامليــة
للمحطــات الثــاث عــرة  589ميغــاواط.
وتؤ ّمــن ’’غريــت ريفــر هايــدرو‘‘ التيــار

الكهربــايئ لـــ 213.000مســكن يف نيــو
إنغالنــد ســنوياً.
’’نتطلــع بــرور إىل مواصلــة توفــر طاقــة
كهرومائيــة نظيفــة ومتجــددة ملواطنينــا
يف نيــو إنغالنــد لســنوات عديــدة مقبلــة‘‘،
قــال رئيــس مجلــس إدارة ’’غريــت ريفــر
هايــدرو‘‘ ،ســكوت هــال.
ويعمــل لــدى ’’غريــت ريفــر هايــدرو‘‘
قرابــة  100موظــف مــن ذوي الخــرة .ومبا
أ ّن ’’هيــدرو كيبيــك‘‘ تريــد لهــذه الرشكــة
أن تظــل كيانـاً كامـاً يف حــد ذاتــه ،ســيتم
الحفــاظ عــى جميــع الوظائــف فيهــا
وعــى رشوط العمــل أيضـاً ،كــا أوضحــت
بروشــو.
وتعتقــد ’’هيــدرو كيبيــك‘‘ أ ّن هــذا
االســتحواذ سيســمح لهــا بتنويــع مصــادر
إيراداتهــا يف الســوق الرئيســية لصادراتهــا،
الواليــات املتحــدة.
وتخضــع املعاملــة للموافقــات املعتــادة
مــن الــوكاالت التنظيميــة الحكوميــة
والفدراليــة .يُذكــر أنــه خــال الحملــة
االنتخابيــة األخــرة يف مقاطعــة كيبيــك،
أعلــن رئيــس الحكومــة الخارجــة فرانســوا
لوغــو ،الــذي فــاز بحكومــة أكرثيــة
مجــددا ً يف  3ترشيــن األول (أكتوبــر) ،أ ّن
الحيــاد الكربــوين يجــب أن ميــر بزيــادة
غــر مســبوقة يف قــدرة توليــد الكهربــاء يف
كيبيــك مــن خــال بنــاء ســدود كهرومائية
جديــدة.
’’مــا اقرتحــه الســيد لوغــو خــال
الحملــة االنتخابيــة هــو حرفيــاً الخطــة
االســراتيجية التــي ق ّدمتهــا ’هيــدرو
كيبيــك‘ قبــل عــدة أشــهر‘‘ ،أكــدت
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Fillette de Granby : «des gens
savaient les atrocités que vivait
cette enfant», estime Me Valérie
Assouline
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La famille de la fillette de Granby
poursuit notamment le CIUSSS de
l›Estrie, responsable de la Direction
de la protection de la jeunesse (DPJ)
locale, et le Centre de services scolaire
Val-de-Cerfs pour 3,7M$ jugeant que
les institutions ont failli à leur tâche de
protéger la jeune fille de 7 ans décédée
dans des circonstances troublantes le
30 avril 2019.
Me Valérie Assouline, avocate en droit
de la jeunesse et de la famille, a souligné
lundi au bulletin Noovo Le Fil 22 avec
Michel Bherer que depuis des années,
la DPJ est visée par des rapports
et des commissions qui rapportent
des lacunes dans le système et que
personne n’a rien fait.
«On parle notamment de lacunes, de
manque d’intervenants, des formations
défaillantes et des listes d’attente
inadéquates. Le CIUSSS (de l’Estrie)
n’a pas agi et à décider pendant des
décennies de ne rien faire, c’est
inconcevable», affirme Me Assouline.
À lire également :
«Jamais ma vie ne reviendra à la
normalité»: le témoignage poignant de
la mère de la fillette de Granby
La famille de la fillette de Granby
dépose une poursuite de 3 M$
L’avocate ajoute que le Centre de
services scolaire Val-de-Cerfs aurait
aussi dû être un acteur important pour
protéger la jeune fille de 7 ans.

«Ils ont observé et ils ont rapporté
d’ailleurs toutes les atrocités que
vivait cette enfant et malgré ça, ils ont
recommandé l’école à la maison. En
envoyant la jeune fille faire l’école à la
maison, avec ces bourreaux, un mois
plus tard elle en est décédée», précise
Me Valérie Assouline.
Être responsable
Par ailleurs, Me Assouline explique que
la poursuite au civil intenté par la famille
de la fillette de Granby permettra de
faire la lumière «sur qui a fait quoi» et
de déterminer «la faute de qui».
«Ces gens-là qui n’ont pas agi ou qui
ont décidé de prendre des décisions qui
ont bouleversé la vie de cette petite, il
faut qu’ils soient responsables de leurs
actes et de leurs décisions. On ne peut
pas se cacher derrière un système,
on ne peut plus se cacher derrière un
système», croit Me Assouline.
À lire et à voir également : «Le principal
reste à faire» concernant la protection
de l’enfance
Me Valérie Assouline précise que le
procès au civil vise à prouver une
atteinte aux droits fondamentaux de
l’enfant, dont le droit à la survie et le
droit d’être protégée.
«Ce sont des droits protégés par la
Charte des droits et libertés. Nous
pensons qu’il y a une constellation
d’événements qui fait en sorte qu’il y
a eu vraiment une atteinte illicite aux
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droits», précise Me Assouline.
Tout le processus judiciaire entourant
cette poursuite risque d’être très long.
«L’objectif est que les choses changent.
Bien évidemment, il y a un volet
compensatoire parque mes clients ont
souffert et souffrent encore du décès
de la petite ainsi que de la façon dont ils
ont été écartés de la vie de cette enfant
au moins au cours des quatre dernières
années de sa vie alors qu’ils la voyaient
dépérir et qu’ils ne pouvaient pas la
sauver. Il y a aussi le volet punitif, ce
volet où l›on veut absolument que ça
bouge.
Jennifer Gravel

Montréal, troisième meilleure ville du Canada
En 2022, Montréal a été
élue troisième meilleure ville
du Canada et première au
Québec pour les startups,
ou jeunes entreprises, selon
le classement HelloSafe qui
ne compte que trois villes
québécoises.
Sur la base de données
publiées
par
l'institut
Startup Blink, le classement
HelloSafe établit Montréal
à la troisième place des
villes canadiennes pour les
jeunes entreprises. Québec
se situe à la huitième place
et Sherbrooke à la vingt-

cinquième
place.
Nationalement, le top trois
est constitué de Toronto,
Vancouver et Montréal.
Avec seulement trois villes
répertoriées, le Québec est
largement sous-représenté,
notamment face à l'Ontario
qui
compte
21
villes
classées parmi les 41 villes
canadiennes dans le top
1000 mondial.
Au
niveau
mondial,
le
Canada reste le quatrième
meilleur pays pour les jeunes
entreprises en 2022 derrière
les États-Unis, le Royaume-

Uni et Israël.
Ce classement actualisé
chaque année est basé
sur un ensemble de trois

catégories (quantité, qualité,
environnement des affaires)
de critères, elles-mêmes
divisées en 22 sous-critères.

Le Liban et Israël concluent un
accord «historique» sur leur
frontière maritime

Après d'intenses négociations sous
l'égide des États-Unis, Israël a annoncé
avoir conclu un accord «historique» avec
le Liban pour délimiter leur frontière
maritime et lever les obstacles à
l'exploitation de gisements gaziers en
Méditerranée orientale. Washington, qui
mène depuis deux ans une médiation
entre les deux voisins officiellement en
état de guerre, a salué une «avancée
historique», tandis que Beyrouth, qui a
jugé la proposition «satisfaisante», veut
examiner la version arabe du texte pour
annoncer sa position officielle.
Les deux voisins avaient signifié début
octobre leur satisfaction à propos
du projet d›accord, mais Israël avait
affirmé, jeudi dernier, son refus à une
série d›amendements libanais.
Les négociations se sont poursuivies et
le premier ministre israélien Yaïr Lapid a
annoncé mardi un accord «historique»,
sans en dévoiler la teneur.
L›accord «va renforcer la sécurité
d›Israël, injecter des milliards (d›euros)
dans l›économie israélienne et assurer
la stabilité de notre frontière nord (avec
le Liban)», a affirmé M. Lapid.
Le texte doit être présenté mercredi
au cabinet de sécurité israélien, puis
à l›ensemble du gouvernement ainsi
qu›au Parlement.
Selon des informations de presse et
des responsables, il prévoit que le
gisement offshore de Karish soit sous
contrôle d›Israël et que les réserves de

Cana, situées plus au nord-est, soient
octroyées au Liban. Mais comme une
partie de ce gisement dépasse la future
ligne de démarcation, l›État hébreu
toucherait une part des futurs revenus
de l›exploitation de Cana, d›après ces
sources.
Le président américain Joe Biden a
félicité le Liban et Israël, saluant une
«avancée historique».
«Il est désormais essentiel que toutes
les parties tiennent leurs engagements
et travaillent à la mise en place de
l›accord», a exhorté M. Biden qui a dit
avoir parlé à son homologue libanais
Michel Aoun et à M. Lapid.
Beyrouth a accepté l›accord dans sa
version anglaise, mais dit attendre
d›examiner le texte en arabe pour
donner sa position officielle.
Le président Aoun devrait s›exprimer
d›ici mercredi, a indiqué le premier
ministre Najib Mikati.
La présidence avait auparavant estimé
que la version finale du texte était
«satisfaisante», qu›elle répondait «aux
demandes du Liban et préserve son
droit à ses richesses naturelles».
Ces annonces surviennent à 20 jours
de la fin du mandat du président
libanais, une échéance coïncidant avec
les législatives Israéliennes du 1er
novembre, qui pourraient consacrer
le retour au pouvoir de Benjamin
Netanyahu, actuellement chef de
l›opposition.
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«Il s›agit non pas d›un accord historique,
mais d›une capitulation historique», a-til commenté mardi, accusant M. Lapid
d›avoir cédé aux pressions du Hezbollah
libanais et de son chef Hassan Nasrallah.
«Celui qui capitule devant Nasrallah
ne peut pas être premier ministre», a
martelé M. Netanyahu, répétant sa
menace de ne pas honorer l›accord s›il
retourne au pouvoir.
Le ministre israélien de la Défense
Benny Gantz a lui salué la décision du
Liban de soutenir un accord «positif
pour les deux parties», malgré les
«menaces» du Hezbollah de le torpiller.
Hassan Nasrallah a affirmé dans un
discours télévisé mardi soir que le
Hezbollah soutiendrait l›accord si celuici est officiellement approuvé par le
gouvernement libanais.
«Si le président annonce que la position
officielle du Liban soutient l›accord,
alors, pour nous... les choses sont
réglées», a-t-il déclaré, estimant que
les richesses gazières constituaient la
«seule porte» vers la prospérité pour ce
pays frappé par la crise.
Dans
un
contexte
où
l›Union
européenne cherche à diversifier ses
approvisionnements en gaz en raison
de l›invasion russe de l›Ukraine, Israël
mise sur Karish, prêt à entrer en
production, pour doper ses livraisons
vers le Vieux continent.
Dimanche, la société Energean, cotée à
Londres et mandatée pour exploiter le
gisement, a annoncé le début de tests
pour le raccorder au territoire israélien,
étape clé en vue de la production.
En juillet, Yaïr Lapid avait évoqué ce
dossier avec le président français
Emmanuel Macron, espérant voir Paris
user de son influence pour faciliter un
accord avec Beyrouth, d›autant que
le français Total est pressenti pour
explorer le gisement de Cana.
Mais contrairement à Karish, ce
gisement est encore loin de pouvoir
être activé et doit faire l›objet de plus
de prospection.
L›un des principaux négociateurs
libanais, Elias Bou Saab, a assuré
mardi qu›il y avait eu «un accord entre
Total et les Israéliens» en vertu duquel
ces derniers pourraient «recevoir des
compensations» du géant énergétique
et non du Liban.
Agence France-Presse
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La flamme vacillante du dernier
lampion de Byzance

Dans une interview que publie le quotidien
Nidaa al Watan , Abdallah César Khoury,
pionnier fondateur du Courant Patriotique
Libre (CPL) fait sa propre autocritique par le
biais d’un regard sévère sur la ligne suivie par
le général Michel Aoun entre 1988 et 1990 ainsi
que par la stratégie de l’actuel chef de l’État
et de son gendre Gebran Bassil, président en
exercice du CPL. Aux yeux de A.C. Khoury,
les retournements stratégiques opérés par
le général Aoun auraient brisé la "colonne
vertébrale des maronites et, partant, de tous
les chrétiens". À ses yeux, l’affaiblissement de
l’armée aurait dépouillé les libanais, surtout les
chrétiens, de leur principal bouclier de défense.
Le désarmement des milices de l’époque, à
l’exception du tandem Hezbollah-Amal, aurait
d’autant plus fragilisé les chrétiens principaux
défenseurs du "libanisme". Khoury n’hésite pas
à parler d’un "renoncement chrétien à l’idée
libanaise". Il appartient à l’histoire de juger le
bilan de la carrière politique du président Michel
Aoun dont le mandat s’achève le 31 octobre
prochain.
Mais la date du 13 octobre 1990 demeure
symboliquement significative surtout en ce qui
concerne le rapport aux Accords de Taëf et à
la Constitution qui en a découlé. Dans un essai
récent, intitulé Le Pacte ou la Désintégration.
Taëf cet inconnu , le penseur et politologue
Nizar Younes fait l’apologie de ce "Document
de l’entente nationale" signé le 22 février
1989 en insistant lourdement sur le fait qu’il
constitue un tremplin de choix, permettant
aux libanais de se libérer, peu à peu, du carcan
du confessionnalisme politique qui handicape
lourdement leur vie publique.
Avec ou contre Taëf ?
Cette polémique fait rage dans l’opinion
publique alors que le pays coule comme un
bateau à la dérive. Tout le monde sait que les
points de l’accord n’ont pas été respectés. Pour
l’ancien ministre Boutros Harb, l’agonie actuelle
du pays traduit plus une lutte sans merci pour
le pouvoir et non une crise constitutionnelle
(An Nahar 022022/09/). Son jugement est

particulièrement sévère à l’égard d’une classe
dirigeante qu’il qualifie de "bande de pillards et
de vampires" auprès desquels "Judas l’Iscariote
fait figure de saint homme" d’autant plus qu’il
avait regretté sa trahison et avait pris soin de
se pendre. Jusqu’à présent, aucun responsable
libanais n’a pris soin de compatir au sort du pays
et du peuple, notamment depuis l’explosion sur
le port de Beyrouth le 4 août 2020.
Pour Nizar Younes, la reconstruction de
l’État de droit commence par l’application
du "Document de l’entente nationale" dit
"Accord de Taëf". C’est ce qui existe. C’est la
seule "borne nationale" sur laquelle on peut
s’appuyer actuellement. C’est l’unique gardefou dont disposent les libanais pour se protéger
contre les pulsions suicidaires des solutions
parcellaires de nature confessionnelle. Au
fond, les citoyens doivent faire un choix. Soit
ils refusent le Liban unitaire, soit ils font tout
pour le sauver. S’ils souhaitent le sauver, Taëf
est leur unique planche de salut actuellement.
Nombreux sont, au sein de l’opinion publique
chrétienne, ceux qui souhaitent amender
Taëf et rééquilibrer les pouvoirs dévolus au
président chrétien de la république. À l’heure
actuelle se profile un danger redoutable, celui
de la double vacance. Il est presque certain
que le pays s’achemine vers une période
de vacance présidentielle dont nul ne peut
prophétiser la durée. Par ailleurs, l’intérim
présidentiel sera assuré, au nom de la continuité
constitutionnelle du pouvoir, par le seul
gouvernement qui existe, celui démissionnaire
de Nagib Mikati. Ce gouvernement est
contesté par le camp du président Aoun qui
estime que sa constitutionnalité est imparfaite
pour assurer l’intérim. Une telle polémique
risque de s’envenimer et de précipiter le
pays dans une crise de système. Grand est
le risque de voir se profiler une campagne en
faveur d’un recensement afin de connaître le
comput démographique exact des différentes
confessions. Ce sera la fin du Grand Liban
et de sa république. Mais ce sera aussi, et
probablement à jamais, la fin du rôle politique
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des chrétiens au cœur du Levant arabe.
Dépassement de Taëf
Dépasser Taëf est sans doute souhaitable mais
pour aller de l’avant et non pour remonter le
temps. Il appartient aux chrétiens de donner
l’exemple du dépassement de ce document
d’entente que N. Younes qualifie de "la plus
brillante réalisation, ingénue et grandiose,
de l’inventivité libanaise de notre histoire
contemporaine". Un tel plaidoyer est l’œuvre
d’un laïque convaincu, loin de toute crispation
confessionnelle. Il insiste sur le fait que les
patries et les états ne sont pas des essences
intemporelles mais des réalités historiques en
devenir "incarnant en un lieu donné, en un temps
donné, la volonté de vivre ensemble". Tout son
essai plaide pour mettre fin au partage du
pouvoir et des fonctions comme on se partage
un butin de guerre. Seule l’application de Taëf
permet de remettre les pendules à l’heure
et de faire repartir la locomotive de l’État en
direction de l’avenir et non du passé.
Younes insiste lourdement que Taëf est
un contrat constitutif d’une république
parlementaire et d’un état non-confessionnel
en dépit des campagnes de dénigrement qui
défigurent le texte. Ce pacte de 1989 constitue
une base de départ afin de construire un état
de citoyenneté et non un conglomérat d’entités
sectaires juxtaposées, ou confédérées, régies
par des règles coutumières.
Il n’existerait pas de solution partielle, de nature
confessionnelle, à la crise libanaise. Certes, on
peut toujours organiser efficacement certains
services à un échelon local. Mais l’application
de Taëf ouvre la voie à un dialogue franc en
vue de faire évoluer le système libanais qui est
devenu, aujourd’hui, obsolète et anachronique.
La vacance présidentielle qui se profile ne
doit pas faire peur, surtout aux chrétiens. La
balle est dans leur camp. Il leur appartient
de tout mettre en œuvre pour sauver l’État
libanais. Ce sont eux qui doivent jouer la carte
constitutionnelle et défendre le " Document
de l’entente nationale " car c’est un tel pacte
qui garantit leur survie dans le pays de leurs
ancêtres.
Le destin futur du Liban est entre les mains
de tous les citoyens. Le pays vit des heures
sombres. L’heure des grands choix a sonné. Si
les enfants du pays du Cèdre ne souhaitent pas
voir s’éteindre " le dernier lampion de Byzance ",
que chacun se rappelle les paroles du prophète
Ézéchiel contre la splendide ville de Tyr. Ces
versets bibliques résonnent aujourd’hui à
l’égard du Liban et de sa capitale Beyrouth, la
ville meurtrie et qui se laisse engloutir par le
gouffre sans fond d’un sort tragique :
"Qui était pareil à Tyr, comme une citadelle au
milieu de la mer ? (Ez 27:32) … Maintenant
que tu as fait naufrage […] Les marchands des
peuples étrangers sifflent en te voyant : tu es
un objet d’épouvante, anéantie pour toujours !
(Ez 27:3436-) […] Tu mourras sous les coups
de l’étranger, c’est moi qui le dis (Ez 28:10)"
Ici Beyrouth
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Le grand érudit Camille Aboussouan (2013-1919) parlait du Liban comme étant «le dernier lampion de
Byzance». Par cette métaphore, il qualifie le Liban comme l’ultime héritier de l’antique cosmopolitisme
méditerranéen tout en constituant, au sein du monde arabe, la colonne vertébrale de la présence chrétienne en
Orient à cause de l’implication forte des chrétiens dans l’exercice du pouvoir. L’intervention militaire syrienne du
13 octobre 1990, qui força le général Michel Aoun à l’exil, serait-elle équivalente à la chute de Constantinople
en 1453 ? Aurait-elle hypothéqué à jamais ce rôle des chrétiens du Liban ?

page 2 Fr

