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الســاحات  يف  املرفوعــة  والقبضــة  ترشيــن   17 ثــورة 
ــا  نســخة مــن 17  ــا  يف برتوغــراد وانه ــد انن ــا نعتق جعلتن
ترشيــن الروســية حــن انقضــت الربوليتاريــا عــى الطبقــة 
ــات. ــل االزم ــرة يف ح ــلت االخ ــد ان فش ــالية بع الرأس

ــن  ــر م ــات أك ــث االزم ــان، حي ــن يف لبن ــورة ترشي اال ان ث
ــدث  ــدل ان تُح ــيا، وب ــت يف روس ــي كان ــك الت ــة لتل ماثل
تغيــراُ كــا كانــت تنــادي افــرزت نوابــا أكــر مــن تقليديــن  
ــبة..مواقف  ــاءلة وال محاس ــج ، ال مس ــن. ال برنام ال تغري
ضعيفــة جبانــة خضعــت  لقانــون الجاذبيــة املذهبيــة 
الســائد يف مجلــس النــواب ومتاهــت وإيــاه فصــارت جــزءاً 
ــة ضــد الشــعب، وتناســت الجرحــى  ــة التقليدي مــن اللعب
والقتــى الذيــن ســقطوا اعتقــاداً بالشــعارات التــي اُطلقــت 
يف  جعلتنــا   2019 ترشيــن   17 ثــورة  الثــورة..  يــوم  يف 
االغــرتاب نعتقــد ان هنــاك أمــاً ينادينــا مــن بــروت. زيّنــا 
جرائدنــا برتويســة الثــورة ونرشنــا صــور الثائــرات والثائرين 
واالعــام اللبنانيــة، ليتضــح بعــد ســنوات قليلــة ان الثــورة 
ليســت ثــورة شــعب والقضيــة ليســت قضيــة وطــن وامنــا 
قضيــة انقضــاض عــى مطالــب الثــورة  والشــعب وقضيــة 
ــى  ــنة ع ــتن س ــب وس ــة اىل منص ــة ملتوي ــول بطريق وص
»الــي راحــوا« وعــى امــوال الشــعب. كان ميكــن ان تكــون 
ثــورة املرسوقــن أو ثــورة املنهوبــن عــى غــرار ثــورة 
ــرار  ــى غ ــن ع ــورة املقهوري ــن او ث ــن او املظلوم املحروم
ثــورة الفاحــن. لكــن ان يتحــول الثائــر اىل »إجــر كــريس« 
يف مجلــس النــواب الــذي كان يطالــب بتغيــره ومحاكمتــه 
ــن  ــر م ــه اك ــم ابواب ــاول تحطي ــبته وح ــجنه ومبحاس وبس
ــم  ــح خطابه ــبان. وأن يصب ــن يف الحس ــذا مل يك ــرة،  فه م
خشــبياً  بعــد ان كان ورديــاً وزهريــاً فــذاك اعتــداء رصيــح 
ــا  ــا وســخروا مّن ــاين. لقــد خدعون عــى ذكاء الشــعب اللبن
. انهــم لصــوص لصــوص ،لقــد رسقــوا آمالنــا وأحامنــا 

ــا. .  ــا وثيابن وتقاســموا أموالن
ــورة  ــع الث ــد تصني ــوم ان نعي ــم الي ــن املحت ــح م ــد اصب لق
وان نحاكــم يف الدرجــة االوىل ســارقي اآلمــال واالحــام 
ومســتقبل الشــباب. لقــد ازدادت الهجــرة وازداد عــدد 
ــن  ــر القادري ــدد غ ــوت، ازداد ع ــوارب امل ــن يف ق املهاجري
عــى رشاء حبــة الــدواء، وعــدم القادريــن عــى االستشــفاء 
وازداد عــدد الفقــراء والجائعــن وازدادت عمليات الســلب، 
امــا اصحــاب الثــورة فهــم اليــوم بانتظــار مكافــأة جديــدة 

ــد يف اســتحقاق الرئاســة  . ــم جدي ــة وأد حل عــى عملي

روؤوف جنم
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بــروت - حــّذر وزيــر الصحــة يف حكومــة ترصيــف األعــال فــراس أبيــض مــن 
انتشــار »متســارع« ملــرض الكولــرا يف لبنــان، بعــد أســابيع مــن تســجيل أول 

إصابــة يف البــاد منــذ العــام 1993.
وســّجل لبنــان منــذ الســادس مــن الشــهر الحــايل 169 إصابــة مثبتــة، مثانــون 

منهــا خــال الســاعات الـــ48 املاضيــة، إضافــة اىل خمــس وفيــات.
وقــال أبيــض خــال مؤمتــر صحــايف »هنــاك انتشــار متســارع للوبــاء يف 
لبنــان«، موضحــاً أن »الغالبيــة العظمــى مــن املــرىض مــا زالــت مــن النازحــن« 
الســورين، ولكــن »بدأنــا نلحــظ زيــادة يف الحــاالت عنــد املواطنــن اللبنانين«.

وتقــدر الســلطات وجــود أكــر مــن 1.5 مليــون الجــئ ســوري عــى أراضيهــا، 
يقيــم معظمهــم يف مخيــات عشــوائية خصوصــاً يف شــال البــاد ورشقهــا.

وأوضــح أن »امليــاه امللوثــة« التــي يســتخدمها الســكان هــي أحــد »األســباب 
األساســية« وراء انتقــال العــدوى، عــدا عــن اســتهاك خضــار ملوثــة، الفتــاً اىل 

أنــه تبــّن أن »مياهــاً ملوثــة ثبــت فيهــا العــدوى كانــت تســتخدم للــري«.
ــات يف ســوريا املجــاورة،  ــان بعــد تســجيل إلصاب ــرا يف لبن ــأيت تفــي الكول وي
ويف وقــت تشــهد البــاد انهيــاراً اقتصاديــاً متاديــاً انعكــس ســلباً عــى 
ــاء  ــاه وكهرب ــات الرئيســية مــن مي ــر الخدم ــة عــى توف ــق العام ــدرة املراف ق

ــفاء. واستش

ــرشب أو  ــاه ال ــحاً يف مي ــاين ش ــكنية تع ــق س ــادة يف مناط ــرا ع ــر الكول ويظه
تنعــدم فيهــا شــبكات الــرصف الصحــي. وغالبــاً مــا يكــون ســببه تنــاول أطعمة 

أو ميــاه ملوثــة، ويــؤدي اىل االصابــة بإســهال وتقيــؤ.
وُســجلت غالبيــة اإلصابــات يف لبنــان لــدى الجئــن ســورين يقيمــون يف 
ــبكات  ــة وش ــاه النظيف ــات كاملي ــط الخدم ــد أبس ــوائية، تفتق ــات عش مخي

ــي. ــرصف الصح ال
وحــّذر أبيــض مــن تداعيــات انقطــاع الكهربــاء لســاعات طويلــة عــى عمــل 
ــر  ــراً اىل توف ــي، مش ــرصف الصح ــر ال ــبكات تكري ــاه وش ــّخ املي ــات ض محط
ــة )يونيســف( مئــة ألــف ليــرت مــن املــازوت  منظمــة األمــم املتحــدة للطفول

ــاع )رشق(. ــة البق ــان ويف منطق ــال لبن ــات يف ش ــغيل املحط لتش
ــرا يف محافظــات  ــذ أيلول/ســبتمرب تفشــيا للكول وتشــهد ســوريا املجــاورة من
عــدة، للمــرة األوىل منــذ عــام 2009. وأدى النــزاع 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 1.3 مليــون وأربعــة مايــن شــخص يف العــامل، 

ويــؤدي إىل وفــاة مــا بــن 21 ألفــا و143 الــف شــخص.
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مــن أهــم مميــزات الجاليــة اللبنانيــة يف اإلغــرتاب الكنــدي أنهــا متتلك كل 
مقومــات إعــان الحضــور عــى مجمــل املنصــات االجتاعيــة السياســية، 
ــك  ــة، خاصــة يف مقاطعــة كيبي ــة واإلعامي ــة، العلمي ــة، الثقافي االقتصادي

وبالتحديــد يف مدينتــي مونرتيــال والفــال. 
الذي يهمني هنا بالدرجة األوىل اإلعام. 

ملاذا؟
ألنــه يفــرتض بــه أن يحتضــن ويــربز كل النجاحــات واإلنجــازات للذيــن 
أرســوا للجاليــة وللمجتمــع مداميــك حضورنــا عــى كافــة املنصــات، وأن 
يكــرّس حــق إبــداء الــرأي يف االعــرتاض أو يف الثنــاء عــى موقــف، وعى أال 
يكــون منــرباً للتشــهر لقــاء فتــات مــن الــدوالرات، والتــي ســتزول طبعــا، 
ــة ظهــور  أو رغبــات االنتقــام ملجــرد عــدم املجــاراة يف موقــف أو محاول

يف غــر محلهــا.  
أقــول هــذا، ألنــه يف الفــرتة األخــرة، أي خــال األســبوعن املاضيــن، 
ــي، وبوقاحــة، عــى »راع« رمــز  عمــدت بعــض وســائل اإلعــام إىل التجّن
ــدا  ــل يف كن ــال فحســب، ب ــة ليــس يف مونرتي ــة اللبناني مــن رمــوز الجالي

ــن .  ــة الحاقدي ــتثناء ثل ــن، باس ــتثار غضــب الكثري ــا اس ــة، م عام
والغريــب أن هــذه العقليــات الحاقــدة، وهــي املتمرّســة بالســوء، ونحمل 
مــن تاريخهــا صفحــات ســوداء بشــواهد وشــهود، نربــأ أن ننرشهــا، ليــس 
حفاظــا عليهــا، بــل احرتامــا ألنفســنا يك ال ننحــدر إىل ذلــك الــدرك مــن 
ــه إىل مســتوانا إن  ــن ال يســتحق إال أن نعمــل إىل رفع ــع م ــرات م املهات

اســتطعنا إىل ذلــك ســبيا...
ــا إذا فكــروا  ــه باســتطاعتنا أن نذكرهــم بأســائهم، وال نُطــال قانوني وألن
مبقاضاتنــا، وليســألوا عــن ذلــك، وحفاظــا عــى قدســية العمــل الصحــايف 
ــيهم يف  ــن مناش ــك ول ــن ذل ــم ع ــام، نحج ــن اإلع ــاة م ــالة املتوخ والرس

ــم وحقدهــم.    غيّه
اإلعــام ليــس لعبــة يف أيــدي الحاقديــن املتهّوريــن، والتاريــخ شــاهد عــى 
تقهقــر أمثالهــم وأمثــال مــن دعمــوا الصحافــة الصفــراء يف الوطــن كانــوا 

أم يف اإلغــرتاب. 
انظــروا اليــوم إىل بعــض مــن دعمــوا الصحافة الصفــراء، والتي لن تســتمر 
طبعــا، كيــف نبذتهــم الجاليــة ويعيشــون  يف عزلــة يحوطهــم فيهــا بعــض 
ــر  37:  ــاب املزام ــاء يف كت ــا ج ــم م ــة، ليت ــدا ومنيم ــحنوهم حق ــن ش م
ــِه فــا يكــون«. وفيــه  10 »بعــد قليــل ال يكــون الرشيــر. تطَّلــع يف مكان
أيضــا 37 : 35 و36 » قــد رايــت الرشيــر عاتيًــا وارفـًـا مثــل شــجرة شــارقة 

نارضة. عــرب فــاذا هــو ليــس مبوجــود والتمســتُه فلــم يوجــد«.
ــل  ــوب الســوداء، ب ــن، وال القل ــَول الع ــيء َح ــارات البيضــاء ال تخب النظ

ــة.  ــع والحقيق تعكســها عــى شاشــة الواق
والكتابــة بالقلــم األصفــر ال تــربز خطوطــه عــى الصفحــات البيــض، تلــك 
ــي  ــا والت ــاء جاليتن ــن أبن ــن م ــاءات الخّري ــا عط ــي مألته ــات الت الصفح
كتبــت مبحاوالتهــم الدامئــة للنهــوض بنــا يف مجتمعنــا الجديــد وتســخر 
ــا  ــال وحدتن ــن خ ــا م ــا به ــي ُجبلن ــورة الت ــاح الص ــا إليض ــا لدين كل م
ــرش  ــق ون ــة الح ــا ملعرف ــا عليه ــي تربين ــم الت ــس القي ــا وتقدي وتعاضدن

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 دامئــاً عــى الكبــار، ألن يف هواجســهم خــوف دائــم 

مــن أن يخــرسوا الحقــد الــذي يف نفوســهم ويندثــرون.

يكتبها
 الدكتور ابراهيم الغرّيب

الكلمة

«َمن يحارب َمن« يف اجلالية؟

ــة  ــى عملي ــن ع ــداء الوط ــدة ن ــت جري علق
بــن  الخفــي  والــرصاع  الحكومــة  تشــكيل 
رئيــس التيــار الوطنــي جــربان باســيل ورئيــس 

الحكومــة نجيــب ميقــايت فقالــت:
 بــدأت عمليــة اســتياد الحكومــة العتيــدة 
ــس  ــة الرئي ــة والي ــع نهاي ــوم م ــباقها املحم س
ميشــال عــون، وبــدأ أطرافهــا يستشــعرون 
حــاوة ضغــط األمتــار األخــرة يف ميــدان 
»عــّض األصابــع« بانتظــار مــن يــرصخ أوالً 
بــن الرئيــس املكلــف نجيــب ميقــايت ورئيــس 
باســيل،  جــربان  الحــر«  الوطنــي  »التيــار 
ــه  ــه« بثقل خصوصــاً بعدمــا دخــل »حــزب الل
اســتعجال  خــط  عــى  واألمنــي  الســيايس 
تشــكيل »حكومــة الشــغور« يف مــا تبقــى مــن 
ــزب  ــى »ح ــا ارتق ــرة. فبين ــد األخ ــام العه أي
اللــه« بوســاطته مــع ميقــايت إىل مســتوى إيفاد 
نائــب أمينــه العــام حســن الخليــل إليــه، مــع 
ــن  ــيد حس ــول الس ــن دخ ــك م ــه ذل ــا يعني م
ــة  ــل يف عملي ــرب الخلي ــخصياً« ع ــه »ش نرصالل
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 
الوزاريــة  واملكاســب  الحصــص  منــاورات 
لصالــح إعــاء »املصلحــة االســرتاتيجية« يف 

امليــزان الحكومــي.
وإذ يربــط البعــض املســار الحكومــي اللبنــاين 
بنظــره العراقــي حيــث تتجــه األنظــار إىل 
جلســة التصويــت عــى نيــل حكومــة محمــد 
ــل الثقــة،  ــوم الســبت املقب شــياع الســوداين ي
قناعتهــا  االطــاع  واســعة  مصــادر  أبــدت 
يف  والخارجيــة  املحليــة  العوامــل  بتداخــل 
حصــل  كــا  الحكومــي،  االنفــراج  تأمــن 
يف اتفــاق الرتســيم البحــري،  والــذي شــدد 
ــذا  ــى أّن ه ــس ع ــدويل أم ــن ال ــس األم مجل
االتفــاق بــن لبنــان وإرسائيــل يجســد »خطــوة 
ــا  ــة وأمنه ــتقرار املنطق ــهم يف اس ــرة ستس كب
وازدهارهــا«، لكــن املصــادر نفســها لفتــت يف 

املقابــل إىل أّن »محاولــة العهد وتياره اســتثار 
ــدويل  ــريك وال ــاح األم ــيم واالنفت ــاز الرتس إنج
عــى عــون يف ســبيل انتــزاع تنــازالت إضافيــة 
تعقيــدات  مــن حــدة  زادت  ميقــايت،  مــن 
التأليــف، خصوصــاً وأّن الرئيــس املكلــف ال 
ــرشوط  ــليم ب ــام والتس ــدو يف وارد االستس يب
الثمــن حكوميــاً  تدفيعــه  باســيل ويرفــض 

ــيم«. ــكرة الرتس ــأة س ــت وط تح
وأوضحــت املصــادر أّن العائــق الــذي ال يــزال 
ــل  ــة تبدي ــوالدة املتعــرة هــو عملي يعــرتض ال
عــون  ميشــال  الرئيــس  األســاء يف حصــة 
ــاً حصــة خالصــة  ــي هــي عملي ــة، والت الوزاري
ــوزراء  ــم ال ــه مبعظ ــد ثقت ــذي فق ــيل ال لباس
الذيــن كانــوا مــن حصتــه يف حكومــة ترصيــف 
االعــال ومل يعــد يأمتنهــم عــى إدارة مرحلــة 
خلــّو ســدة رئاســة الجمهوريــة يف مجلــس 
ــه يواصــل التشــهر بهــم يف  ــى أن ــوزراء، حت ال
ــرداد  ــه ت ــل عن ــث يُنق ــة حي ــه الخاص مجالس

ــا«. ــرتى وزراءن ــايت اش ــارة »ميق عب
ــط  ــى خ ــن ع ــطاء العامل ــد الوس ــق أح ووف
الزوايــا الحكوميــة، فــإّن »العقــدة  تدويــر 
األســاس مل تعــد تكمــن يف محاولــة تكبــر 
ــا يف  ــدة إمن ــة العتي ــيل يف الحكوم ــة باس حص
باســتثناء وزيــر  تغيــر أســاء كل وزرائــه 
الطاقــة وليــد فيــاض. ويتحكــم بهــذه العقــدة 
اتجاهــان، األول يتبنــاه »حــزب اللــه« بدفاعــه 
الجمهوريــة  رئيــس  اســتبدال  أحقيــة  عــن 
ــرى  ــاء أخ ــه بأس ــن حصت ــوزراء م ــاء ال أس
طاملــا أن ذلــك ال يطــال التوازنــات داخــل 
هنــاك  وان  ســيا  ال  الحكوميــة،  الرتكيبــة 
اســاء تــم اســتبدالها مــن قبــل مكونــات 
ــاين،  أخــرى داخــل الحكومــة. أمــا االتجــاه الث
ــس  ــه رئي ــه في ــايت ويدعم ــه ميق ــك ب فيتمس
ــري وأطــراف أخــرى،  ــه ب ــواب نبي مجلــس الن
الوزاريــة  األســاء  اســتبدال  يرفــض  وهــو 
رضب  ســيعني  ذلــك  ألّن  حزبيــة  بأخــرى 
ــة تأليــف  ــي ارتكــزت عليهــا عملي األســس الت
الحكومــة، واالنتقــال تاليــاً إىل حكومــة حزبيــة 
سياســية مــن شــأنها أن تجعــل متريــر مرحلــة 

الشــغور شــديدة الصعوبــة والتعقيــد عــى 
ــوزراء. ــس ال ــة مجل طاول

جلســة  إىل  األنظــار  تتجــه  الغضــون،  يف 
االنتخــاب الرئــايس الثالثــة اليــوم يف ســاحة 
بــن  متقاطعــة  توقعــات  وســط  النجمــة 
مختلــف الكتــل تشــر إىل أّن مصرهــا لــن 
الجلســتن  يخــرج عــن دائــرة مــا أصــاب 
ــب  ــد مــن جان ــل متعّم الســابقتن مــن تعطي
قــوى الثامــن مــن آذار و«التيــار الوطنــي« 
عــرب  ســواًء  الرئــايس،  االســتحقاق  إلنجــاز 
تطيــر  أو  البيضــاء«  »الورقــة  اســرتاتيجية 

النصــاب.
واليــوم، ســيحتل املجلــس الدســتوري واجهــة 
االهتــام واملتابعــة عــى رشيــط األحــداث يف 
ضــوء ترقــب مــا ســيصدره مــن نتائــج ملذاكرته 
املقدمــة  االنتخابيــة  الطعــون  مــن  عــدداً 
أمامــه، عــى أن يقــوم بإصدارهــا تباعــاً »عــى 
دفعــات« حتــى نهايــة الشــهر. وإذ يســود 
ــا  ــال م ــس حي ــة املجل ــديد يف أروق ــم ش تكت
هــو بصــدده مــن قــرارات، نقلــت معلومــات 
يف  ســيبّت  أنّــه  املجــال  هــذا  يف  متواتــرة 
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، 
ــي  ــا ي ــومة م ــج املحس ــن النتائ ــن ب ــإّن م ف
باالتجــاه نحــو إعــادة النائــب الخــارس فيصــل 
كرامــي إىل النــدوة الربملانيــة، باإلضافــة إىل 
ــواب  ــل »ن ــن تكت ــد م ــزاع مقع ــة انت إمكاني
ــراس  ــز ف ــب الفائ ــرب تخســر النائ ــر« ع التغي
ــة  ــاط قضائي ــدت أوس ــت أك ــدان، يف وق حم
ــد  ــتوري إزاء املقاع ــس الدس ــرارات املجل أّن ق
النيابيــة املطعــون بهــا لــن تســفر عــن نتائــج 
حاســمة يف تخســر هــذا النائــب أو إعــان 
ــن  ــترتاوح ب ــي س ــل ه ــح، ب ــذا املرش ــوز ه ف
ــادة  ــع الخــارس األول أو إع رد الطعــن أو ترفي

ــاً. ــة فرعي ــة االنتخابي العملي

حزب الله ي�صتعجل حكومة ال�صغور وميقاتي 
يرف�س تدفيعه ثمن الرت�صيم!
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مــن مــّن ال يتذكــّر جــاك مارتــان يف 
ــث كان  ــج l'école des fans، حي برنام
جميــع األطفــال املتباريــن يخرجــون 
 tout le monde a( متســاٍو  بنجــاح 
gagné(. وعــى طريقــة مارتــان حــاول 
ترســيم  ملــف  يف  األمــريك  الوســيط 
الحــدود البحريــة بــن لبنــان وإرسائيــل 
ــدور  ــب ال ــتاين، أن يلع ــوس هوكش آم
لتبــرص  تكــن  مل  "مبــاراة"  نفســه يف 
نتائجهــا النــور لــو كان هنــاك رابــح 
وخــارس. وهــذا يذكرّنــا بشــعار الرئيــس 
ــة  ــه يف نهاي ــذي رفع ــام ال ــب س صائ
إحــدى جــوالت الحــرب يف لبنــان، وهــو 

"ال غالــب وال مغلــوب".   
قــال  لــه،  أخــرة  مقابلــة  ويف 
إرسائيــل  تحصــل  "مل  هوكشــتاين: 
يحصــل  ومل  تريــده،  مــا  كل  عــى 
لبنــان عــى كل مــا يريــده.. هكــذا 
تجــري املفاوضــات عــادة". وأضــاف: 
ــا  ــت مفاوضــات اســتمرت مل ــد كان "لق
ــر  ــررت تغي ــاً، وق ــن 11 عام ــرب م يق
املعادلــة. لقــد غرنــا املحادثــات حتــى 
 tout le(  ."ــن ــع منترصي يخــرج الجمي

  .)monde a gagné
حصتهــا  تريــد  "إرسائيــل  وتابــع: 
االقتصاديــة بالطبــع، لكنهــا تريــد حقــاً 
ــط،  ــض املتوس ــر األبي ــتقراراً يف البح اس
وهيمنــة إرسائيــل عــى البحــر األبيــض 
املتوســط هــي نتيجــة لنجاحهــا الهائــل 
يف تطويــر مثــل هــذه الكميــة الكبــرة 

ــي". ــاز الطبيع ــن الغ م
الجانبــن  بــن  البحــري  االتفــاق  أن 

إرسائيــل".   ألمــن  مفيــد 
وتابــع: "خــط الحايــة مل يكــن الحــدود 
ــان، واآلن  ــل ولبن ــن إلرسائي الرســمية ب
وافــق لبنــان عــى االعــرتاف بــه كوضــع 
وهــذا  إرسائيــل،  وبــن  بينــه  قائــم 
يتيــح إلرسائيــل القيــام بدوريــات عــى 
ــة اإلرشاف  ــط وإمكاني ــذا الخ ــول ه ط
ــبة إىل  ــم بالنس ــر عظي ــذا أم ــه. ه علي

ــل".   إرسائي
يف  أصبحنــا  اإلتفــاق  هــذا  فبفضــل 
ــر  ــل" أك ــة "إرسائي ــمع كلم ــان نس لبن
ــبة إىل  ــه بالنس ــر، أقّل ــن أي يشء آخ م
ــة  ــدرج صف ــد ي ــض، الــذي مل يع البع
"العــدو الغاشــم والغاصــب" عندمــا 
يتحــّدث عــن دولــة إرسائيــل، التــي 

كأمــر  البعــض  قامــوس  يف  حلّــت 
ــح  ــتعال مصطل ــن إس ــداًل م ــع، ب واق

املحتلــة".   "فلســطن 
ــن هــواة  ــرون مــن اللبناني مل يكــن كث
ذلــك  يعنــي  أن  دون  مــن  حــرب، 
اإلعــرتاف بإرسائيــل ككيــان  بالطبــع 
وال  املنطقــة،  جغرافيــة  يف  طبيعــي 
حتــى مجرد التفكــر بالقبــول بالتطبيع. 
فلبنــان هــو آخــر دولــة عربيــة ميكن أن 
تكــون عاقتهــا مــع إرسائيــل طبيعيــة. 
ــت  ــي كان ــة الت ــا بالجدلي ــذا يذكرّن وه
ــهيد  ــس الش ــرشوع الرئي ــن م ــة ب قامئ
كونــغ(،  )هونــغ  الحريــري  رفيــق 
)هانــوي(،  اللــه"  "حــزب  ومــرشوع 
هــذا  يف  ذهــب  البعــض  أن  حتــى 
ــري  ــس الحري ــن الرئي ــد م ــال أبع املج
حــّب  ثقافــة  عــن  تحــّدث  عندمــا 
بــرورة  يعنــي  الحيــاة، وهــذا كان 
ــان  ــن لبن ــة ب العــودة إىل إتفــاق الهدن
ــان  ــة لبن ــون مقاوم ــل، وأن تك وإرسائي
عاقاتــه  خــال  مــن  ديبلوماســية، 
يذكرّنــا  وهــذا  والعربيــة.  الدوليــة 
أيًضــا بقــول "إن قــوة لبنــان بضعفــه"، 
ــه" خــال  وهــذا مــا حــاول "حــزب الل
أربعــن ســنة إثبــات عكســه، حتــى 
ــيم  ــاق الرتس ــول إن إتف ــض يق أن البع
ــدات  ــوال تهدي ــور ل ــرص الن ــن ليب مل يك
املقاومــة القامئــة عــى معادلــة "تــوازن 
تــزال  ال  الفرضيــة  وهــذه  الرعــب". 
قامئــة، كــا يؤكــد أكــر مــن قيــادي يف 
ــتقرار  ــّم اإلس ــى يع ــه"، حت ــزب الل "ح
ــي  ــان، الت ــن لبن ــة م ــة الجنوبي املنطق
ــب  ــى األمــس القري ــش حت ــت تعي كان
تحــت هاجــس التهديــدات اإلرسائيليــة 
املتكــررة، وهــي التــي عانــت أكــر مــن 
غرهــا مــن املناطــق اللبنانيــة مــن 
وبــرًّا  ا  جــوًّ اإلرسائيليــة،  اإلعتــداءات 

ــرًا.   وبح
"تــوازن  إىل  الرعــب"  "تــوازن  مــن 

الســام"  
فهــل تأخــرت الدبلوماســية األمركيــة يف 
ــة  ــارش يف منطق ــا املب تســجيل حضوره
الــرشق األوســط منــذ وصــول الرئيــس 
أم  األبيــض،  البيــت  إىل  بايــدن  جــو 
الوســيط األمــريك آمــوس  أن نجــاح 
هوكشــتاين يف ترســيم الحــدود البحرية 
ــروف  ــا ظ ــل أملته ــان وإرسائي ــن لبن ب
ــدرج هــذا النجــاح  اســتثنائية؟ هــل ين
"واشــنطن  شــعار:  تحــت  األمــريك 
حــارضة حــن ترغــب"، أم أن القلــق 
املتســارعة  األحــداث  تجــاوز  مــن 
يف املنطقــة حــدود الســيطرة شــّكل 
محرضــاً أساســياً لتفعيــل دور واشــنطن 
ــيم  ــاق ترس ــرب إتف ــا ع ــع بصمته ووض
ــوال  ــذي مل يكــن ليحصــل ل الحــدود، ال
الوســاطة األمركيــة، وهــل اغتنمــت 
ــط  ــلح وس ــرصاع املس ــر ال ــة تفج فرص
جهــة،  مــن  اإلرسائيليــة  التهديــدات 
واللبنانيــة عــرب "حــزب اللــه" مــن جهــة 
ثانيــة، لتطــّل بدبلوماســيتها وتقــوم 
بتوزيــع األدوار عــى الاعبــن املعنيــن 

ــب؟  ــع العت ــاب رف ــن ب م
ــامل أن  ــرب يف الع ــوة األك ال تســتطيع الق
تديــر ظهرهــا ألي بقعــة ســاخنة عــى 
ــاعيًة إىل  ــت س ــورة إذا كان ــه املعم وج
تثبيــت حضورهــا ودورهــا وتأثرهــا، 
مصالحهــا  صيانــة  عــى  ومصممــة 
ومراعــاة مصالــح رشكائهــا وحلفائهــا 
حــن  الحــال  فكيــف  اإلقليميــن؛ 
تكــون هــذه البقعــة هــي منطقــة 
مــدار  عــى  ظلــت  التــي  الــرشق 
ــتقطابات  ــور اس ــن مح ــن الزم ــرن م ق
ورصاعــات دوليــة ألســباب ال تخفــى 
عــى أحــد، بــدءاً برواتهــا الباطنيــة 
ــروراً  ــادر، م ــددة املص ــا املتع وموارده
مبوقعهــا الجغــرايف وصــوالً إىل قضاياهــا 
وتحديــداً  املصــري  الطابــع  ذات 
ــانية  ــا اإلنس ــطن بأبعاده ــة فلس قضي
حــارًضا  والحقوقيــة  والسياســية 
ومســتقبًا، وترابطهــا العضــوي مــع كل 
تفاصيــل املشــهد املضطــرب فيهــا. 

 ، وإرسائيــل  لبنــان  بــن  مــا حصــل 
ــّد  ــاًما، ال ب ــا أو س ــن تطبيًع وإن مل يك
ــر إيجــايب عــى  ــه تأث مــن أن يكــون ل
مــن  إنطاقًــا  الفلســطيني،  الداخــل 
األمــريك  الخارجيــة  وزيــر  موقــف 
ــذي طرحــه ضمــن  ــن ال أنطــوين بلينك
معادلــة دبلوماســية متقنــة حــن أفصح 
ــة  ــه بشــأن القضي ــات إدارت عــن مقارب
الفلســطينية عمومــاً بحديثــه عــن حــل 
الدولتــن يف إطــار "عمليــة سياســية 
حقيقيــة"، وعــن وضــع حــد للتوتــر 
وإعــادة إعــار غــزة بشــكل خــاص. 
فتــوازن التعاطــي األمريــي الجديــد 
إدراكاً  يعكــس  املنطقــة  مــع قضايــا 
لجوهــر املشــكلة، ويشــر إىل اســتعداد 
مبــديئ لــدى إدارة بايــدن للعمــل عــى 
رســم خارطــة طريــق ألطــراف الــرصاع 
اتفاقــات  لتفاهــات ورمبــا  تؤســس 
ــوق  ــان حق ــدة ض ــى قاع ــخة ع راس

ومصالــح الجميــع. 
فبعدمــا عاشــت املنطقــة يف الســنوات 
األربعــن األخــرة تحــت تأثــر معادلــة  
"تــوازن الرعــب"، التــي فرضهــا "حــزب 
اللــه"، تــرى اإلدارة األمركيــة، وبعــد 
أن  الرتســيم،  عمليــة  يف  نجاحهــا 
ــذه  ــب ه ــا لقل ــانحة أمامه ــة س الفرص
املعادلــة وتحويلهــا إىل صيغــة جديــدة 
عــى شــاكلة "تــوازن الســام". إالّ أن 
ــن  ــتوى م ــذا املس ــول إىل ه دون الوص
ــة  التعاطــي الديبلومــايس عــى الطريق
األمركيــة صعوبــات ومعوقــات كثــرة. 
والعقبــات  ســهلة،  ليســت  فاألعبــاء 
إىل  الوصــول  طريــق  عــى  كثــرة 
ليســت  لكنهــا  الجديــدة،  املعادلــة 
مســتحيلة، كــا يقــول بعــض املحللــن 

السياســين.   
الســام"،  "تــوازن  معادلــة  تحقيــق 
ــة الرتســيم، وصــواًل  ــن عملي ــا م إنطاقً
الديبلوماســية  الحركــة  تنشــيط  إىل 
الــرصاع  مســتوى  عــى  الهادئــة 
يســتلزم  اإلرسائيــي،   – الفلســطيني 
ــة  ــة عملي ــراءات أمركي ــوات وإج خط
وفعليــة واســرتاتيجية املنحــى، منهــا 
تعزيــز دور الحلفــاء يف املنطقة واحرتام 
بأدوارهــم  واالعــرتاف  مصالحهــم، 
ودعمهــم يف إنتــاج ســام دائــم وشــامل 

الفلســطينية.   للقضيــة 
األمركيــة،  الحركــة  تتطــور  مل  فــإذا 
التــي نجحــت يف كل مــن بــروت وتــل 
ابيــب، يف إتجــاه القضيــة الفلســطينية، 
فــرص  تعزيــز  عنهــا  ينتــج  مل  وإذا 
الســام يف املنطقــة، ســام دائم وراســخ، 
الــذي يُعتــرب املحّفــز الوحيــد لتحقيــق 
إســتقرار املنطقــة وازدهــاره، وهــذا مــا 
قالــه املســؤولون األمركيــون عندمــا 
ــيم الحــدود  ــة ترس ــن أهمي ــوا ع تحّدث

ــل.  ــان وإرسائي ــن لبن ــة ب البحري
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ــهد  ــمعون رأى ان ملش ــل ش ــب كمي النائ
ــة  ــش حال ــن نعي ــد و نح ــيايس معق الس
ــة  ــام بظــل ارصار املنظوم ــراغ الت مــن الف
الحاكمــة عــى بقــاء متســكها واســتئثارها 
وذلــك  الثمــن،  كان  مهــا  بالســلطة 
والتــايش  االقتصــادي  االنهيــار  رغــم 
النــاس. وذّل  وجــوع   باملؤسســات 

نحــن  نســعى  باملقابــل   : وأضــاف 
ــذي  ــرس هــذا الطــّوق ال الســيادين اىل ك
 تفرضــه الســلطة عــى البلــد والنــاس.

الثوريــة:  املطالــب  لجهــة  أمــا 
هنــاك  يكــن  مل  أنــه  الواضــح  فمــن 
للكلمــة. الحقيقــي  باملفهــوم   ثــورة 

بــل كانــت هنــاك ثــورات، او باالصــح 
هــذه  مــن  الكثــر  شــعبية.  فــورات 
ومحقــة  صادقــة  كانــت  املجموعــات 
مبطالبهــا، امنــا املشــكلة األساســية انهــا مل 
تتفــق جميعــاً عــى رؤيــة ومــرشوع عمــل 
ــت  ــل بقي ــا، ب ــق مطالبه ــن لتحقي واضح
مجموعــات مبعــرة مختلفــة ومتناقضــة. 
بالقــول: ال شــك أن وصــول  مســتطرداً 
بعــض الوجــوه مــن القــوى التغيريــة 
اىل النــدوة النيابيــة امنــا يعكــس ارادة 
الشــارع بتغيــر الطبقــة الحاكمــة. وعــى 
ــدي  ــل الج ــة العم ــوى التغيري ــذه الق ه
عــى  منهــا  املنتظــر  الفــارق  الحــداث 
مســتوى النشــاط وتحقيــق االنجــازات 
واالصاحــات املتوخــاة، وعــدم انجرارهــم 
 وراء لعبــة املصالح واملكاســب الشــخصية.

ــرب النائــب   وحــول اســتخراج النفــط، اعت
كميــل شــمعون ان عملية الرتســيم شــابتها 

لبنــان  تفريــط  أهمهــا  كثــرة  عيــوب 
ــزء  ــك بج ــاً لذل ــدوده وتبع ــن ح ــزء م بج
ــنبدأ  ــى س ــا مت ــة. أم ــه النفطي ــن ثروت م
ــر  ــاك الكث ــيم فهن ــن الرتس ــتفادة م باالس
املوضــوع  هــذا  حــول  الضبابيــة  مــن 
تحيــط  الحاكمــة  الســلطة  خاصــة وأن 
الخصــوص  بهــذا  الجاريــة  االتصــاالت 
بكثــر مــن الرسيــة االمــر الــذي ينــم 
ــرس. ــات مشــبوهة تجــري بال ــن اتفاقي  ع

تفيــد  الدوليــة  املصــادر  أن  علــاً 
ســنوات  عــدة  انتظــار  وجــوب  عــن 
هــذه. االســتفادة  عمليــة  بــدء   قبــل 

املصــادر  أن  أيضــاً  العلــم  ومــع 
بــدء  بــأن  تفيــد  ذاتهــا  الدوليــة 
االســتفادة مــن حقــل كاريــش ممكــن 
املريــب. األمــر  وهنــا  أشــهر   خــال 

النفــط  التنقيــب عــن  أمــا  لجهــة أن 
والغــاز بــدأ يف العــام 1963 وكان لزامــاً 
ــه عــدم اســتخراجه، اجــاب شــمعون  علي
 فأنــا ال أوافــق باملطلــق عــى هــذا الــرأي.

وطنيــة  ثــروة  هــو  النفــط  ان 
باســتخراجه. الحــق  مــلء   ولنــا 

ــا  ــاً علين ــه كان لزام ــول أن ــن الق ــا ميك إمن
عــدم اســتخراجه بظــل وجــود طبقــة 
سياســية فاســدة ومرتهنــة، امنــا ايضــاً 
ــى الــروري اســتخراجه  مــن املهــم وحت
واالنتفــاع بــه بظــل وجــود مســؤولن 
ــون عــى مســتوى  ــن ونزيهــن يكون جدي
ــة  ــى حاي ــون ع ــدث ويحرص ــذا الح ه

وحفــظ ثروتنــا الوطنيــة.

مــن  ســعيد  فــارس  الدكتــور  

لــ»الحدث-كنــدا«: قــال   جهتــه 
لبنــان  يف  ترشيــن   17 ثــورة  »متيــزت 
بجانبهــا   وليــس  املطلبــي  بجانبهــا 
الســيايس مبعنــى كانــت ثــورة مطلبيــة 
آذار   14 آذار،   14 مــع  قارناهــا   واذا 
بســوء  أو  الفســاد  بضبــط   تطالــب  مل 
االدارة او بإصــاح الضــان االجتاعــي 
ذاك   او  املســؤول   هــذه  أو مبحاكمــة  
ــي  ــيايس وطن ــى س ــدت منح ،14 آذار اخ
كبــر اســمه رفــع االحتــال الســوري  عــن 
ــورة  ــة بث ــة املتمثل ــورة املطلبي ــان، الث لبن
17 ترشيــن انتهــت عمليــاً مــن خــال 
إدخــال 13 نائبــاً منهــا اىل مجلــس النــواب 
الذيــن اليــوم يقدمــون مــا لديهــم يف 
املجلــس.  هنــاك مــن يعتــرب أن هــذه 
التجربــة ناجحــة  وهنــاك مــن يعتــرب 
أن هــذه التجربــة هــي قيــد الدراســة 
وبــأن  أخــذ املواقــف  املســبقة  تجاههــم  
ترشيــن   17 ســقطت  ولكــن  خطــأ. 
ــا بــأن هــذا الشــعب الــذي تظاهــر  عملي
مبئــات األلــف تحــول اىل كتلــة نيابيــة 
و بــأن اآلن ننظــر إىل ثــورة 17 ترشيــن 
مــن خــال نظرتنــا  اىل هــذه الكتلــة 
ــن  ــة . اذا نجحــت تكــون 17 ترشي النيابي
ــأن اختــزال   ــا اعتقــد ب نجحــت،  لكــن  ان
الوضــع الســيايس املعقــد يف لبنــان بشــأن 
مطلبــي ال يســاعد الخــروج مــن هــذه 
ــراين  ــال االي ــت االحت ــان تح ــة، لبن األزم
ــن  ــورة 17 ترشي ــن ث ــا م ــمع يوم ومل نس
هكــذا شــعار او عنــوان.. بالعكــس فصلــوا  
ــة عــن األزمــة  ــة  واالقتصادي األزمــة املالي
ــزب  ــاح ح ــن س ــان وع ــية يف لبن السياس
ــا  اللــه وعــن االحتــال االيــراين لذالــك  ان
ــورة انتهــت بـــ 13  ــأن هــذه الث ــد ب اعتق

ــاً. نائب
كــرم  فــادي  الدكتــور  النائــب 
»الجمهوريــة  كتلــة  عضــو 
لــ»الحدث-كنــدا«:  القوية«قــال 

الحــايل   الســيايس  للوضــع  بالنســبة 
ــق  ــة، فري ــة الرئاس ــار معرك ــن بانتظ فنح
ــح  ــه مرش ــس لدي ــه لي ــزب الل 8 آذار وح
الفريــق مل يتفــق عــى مرشــح  وهــذا 

مــن املعــروف أن الوزيــر ســليان فرنجيــة 
مرشــح وان الوزيــر جــربان باســيل يحــاول 

أن يعيــد النظــر يف ترشــيحه وهنــاك فكــرة 
فئــة  إىل  يذهبــوا   ان  بينهــم  مشــرتكة 
ــخصيات  ــم ش ــن. وه ــحن التوفيقي املرش
ويؤمنــون  يديرونهــم  أن  يســتطيعون  
اي  اآلخــر  الفريــق  مــن  لهــا  اصــوات 
ــاه  ان  ــا معن ــم  مب ــارض له ــق املع الفري
ــدة   ــع ع ــزاع م ــط ن ــة رب ــوا  بعملي يقوم

ــة  ــاء سياســية  عــى الســاحة اللبناني افرق
مــن بينهــا شــخصيات مســتقلة او مــع 

التغريــن.
أمــا بالنســبة لفريقنا  الســيايس، فمرشــحنا 
معــوض  ميشــال  النائــب   هــو  اآلن 
ــاول ان  ــيح ونح ــذا الرتش ــتمرون  به ومس
نقــوي حظوظــه  ان نرفع  نســبة األصوات 
ــروري أن  ــن ال ــوزه وم ــن ف ــي تضم الت
يكــون هنــاك تــوازن يف هــذا املجــال مــع 
الفريــق اآلخــر وصــوال إىل لحظــة الحســم 

ــة. ــة الجمهوري ــوع رئاس يف موض
التغريــن   النــواب  إىل  بالنســبة  أمــا  
ــا  ــة  ليســوا فريق الـــ13،  فهــم يف الحقيق
واحــدا وليســوا كتلــة واحــدة،  مبعنــى 
أن ليــس لديهــم موقــف واحــد ووضــوح  
يف رؤياهــم.   واليــوم هــم يدفعــون مثــن 
التــي  واملزايــدات   العاليــة  شــعاراتهم 
النيابيــة  االنتخابــات  قبــل  صنعوهــا  
االخــرة ألنهــم وصلــوا إىل لحظــة الحقيقــة 
وتبــن لهــم انهــم غــر قادريــن عــى البقاء 
عــى طروحاتهــم لذلــك بــدأ كل  فــرد 
ــن  ــة ع ــق مختلف ــب إىل طري ــم يذه منه
ــرب  ــن هــو أق ــم م ــاك منه ــن، هن اآلخري
ــو  ــن ه ــم م ــيادة  ومنه ــوع الس إىل موض

ــن  ــه ،لك ــزب الل ــات ح ــرب إىل طروح أق
اذا مل يلتزمــوا  باألصــوات التــي أوصلتهــم  
طالبتهــم  والتــي  النيابيــة  النــدوة  اىل 
منــذ البــدء  بالتغيــر الحقيقــي املوعــود،  
بإســقاط  فقــط  هــو  التغيــر  وهــذا 
ــذي  ــوم ال ــم الي ــيايس الحاك ــق الس الفري
هــو محــور املانعــة،  فمــن األكيــد انهــم 
الســيايس  عــى مســتقبلهم  ســيقضون  
ويؤجلــون  معانــاة الشــعب اللبنــاين ورمبا 
يســاهمون بايصــال  رئيــس جمهوريــة 
غــر فعــال محســوب عليهــم لكنــه يــدار 
 مــن قبــل حــزب اللــه وفريقــه الســيايس .

ــدأ  ــرتض ان يب ــب يُف ــبة للتنقي ــا بالنس ام
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 
ــح  ــن الواض ــرة. م ــات الكب ــذه العملي ه
ان لبنــان ليــس جاهــزاً لهــا وهــو بالفعــل 
ــب أن  ــك يج ــه لذل ــد علي ــوع جدي موض
ــه  ــذي علي ــيادي ال ــدوق الس ــأ  الصن ينش
تفعيــل  اىل  اضافــة  يكــون مســتقاً  أن 
الهيئــة الناظمــة مبوضــوع  النفــط  والغــاز 
رشط  أن تكــون كفــوءة  و مســتقلة عــن 
هــذه  نتبــع  مل  واذا  الســيايس.  القــرار 
ــال  ــاز وامل ــوع الغ ــون موض ــة يك الطريق
الــذي ســيجنى منــه ســيذهب إىل  جيــوب 
الفاســدين يف هــذه الســلطة الفاســدة 
املرصفيــة  الودائــع   يف  حــدث  مثلــا 

والخزينــة  اللبنانيــة .
االســتاذ  منــر بــركات رئيــس الحركــة 

ما بن ثورة  17 ت�صرين  2019   و 17  ت�صرين  2022 
ماذا تغرّي يف لبنان؟

الحدث-كندا-خاص
تواصلــت جريــدة الحــدث مــن كنــدا مــع شــخصيات سياســية فاعلــة يف لبنــان 
ــادت ان تســألها عنــد كل منعطــف وأزمــة، عــن رؤيتهــا وتحليلهــا للوضــع  اعت

املســتجد.
 متحــور الســؤال حــول: 17 ترشيــن األول  2019 و17 ترشيــن األول 2022

مــا هــو املشــهد الســيايس الحــايل وأيــن أصبحــت املطالــب الثورويــة  مــن حيــث 

التغيــر واالصــاح  واملحاســبة، خاصــة ان عــدداً مــن الثورويــن اصبحــوا داخــل 
اللعبــة السياســية  بدخولهــم اىل مجلــس النــواب. ومتــى ســتبدأ  االســتفادة مــن 
عمليــة الرتســيم علــاً ان لبنــان كان بــدأ بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز يف العــام 

1963 وكان لزامــاً عليــه عــدم اســتخراجه؟
وجاءت االجوبة كالتايل حسب ورودها تباعاً:

اعداد حليم كرم

halimgkaram@yahoo.ca
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 اليســارية اللبنانية قــال لــ»الحدث-كندا«:
ولــو  ترشيــن   17 انتفاضــة  ذكــرى  يف 
احــرتم  أن  إال  يســعني  ال   , بســطور 
ــدر الحــراك الشــعبي األخــر بطابعــه  واق
واملناطــق  للطوائــف  العابــر  الوطنــي 
والسياســات والسياســين واصطفافاتهــم 
تاريخيــا.  حدثــا  شــكل   الــذي 
وإننــا نعــرف عنــارص الخلــل بداخلــه 
أســوة مبــا حصــل يف الثــورات العربيــة 
ــة  ــراك يف نكس ــب الح ــد اصي ــرة. لق األخ
كانــت منتظــرة بالنظــر إىل مــا اتصــف 
بــه مــن عفويــة ومــن غيــاب يف الربنامــج 
ومــن التشــوش يف طــرح املهــات اآلين 
منهــا والبعيــد املــدى وعــدم التفريــق 
التــي  األشــكال  يف  والتشــويش  بينهــا 
عــن  فضــا  للنضــال  قادتــه  اختارهــا 
هنــا  واملزايــدات  داخلــه  الخافــات 
عنــارص  مــن  ذلــك  وســوى  وهنــاك 
الخلــل، وهــو امــر طبيعــي يف غيــاب 
االتفــاق الواضــح حــول آليــة النضــال 
مــا  ذلــك  وســوى  فيــه  واالولويــات 
الحــراك. يف  لاســتمرار  رضوري   هــو 

ــة  ــل يف الكتل ــن الخل ــرت مكام ــا تظه ك
وكــم  الحــراك  افرزهــا  التــي  النيابيــة 
تعــاين مــن الضيــاع وعــدم الوضــوح يف 
ــد  ــذي يفق ــيايس ال ــف الس ــة املوق ترجم
ــة  ــة الوطني ــوع القضي ــن موض ــط ب الرتاب
الدولــة  وبنــاء  الســيادة  عــى  القامئــة 
واالصــاح والتأســيس إىل التغيــر، انطاقــا 
مــن بلــورة الربنامــج وآليــات تحقيقــه 
التحالفــات  وتوفــر  متدرجــة  مبراحــل 
 الشــبيهة بعيــدا عــن الفئويــة واالنتهازيــة. 
ورمبــا سيســتفيد الحــراك يف املســتقبل 
ــذات  ــن ال ــاء ع ــرب واألرتق ــذ الع ــن أخ م
ــيئة ــة الس ــعارات التعميمي ــادرة الش ومغ

الحــاج  وديــع  رازي  النائــب 
»الجمهوريــة  تكتــل  عضــو 
لــ»الحدث-كنــدا«: قــال   القويــة« 

الســيايس  اإلصــاح  أن مســار   ال شــك 
واإلقتصــادي واإلجتاعــي يف لبنــان طويــل 
ــق  ــارب وال يتحق ــرب تج ــدأ ع ــر يب والتغي

بشــكل فــوري، إمنــا يحتــاج إىل تراكــم 
نضــال ســيايس وترشيعــي ورقــايب ورأي 
ــس  ــه يف املجل ــوم ب ــا نق ــايل م ــام وبالت ع
النيــايب هــو تفعيــل دور الرقابــة عــى 
ــف  ــي لألس ــي ه ــة الت ــلطة التنفيذي الس
ال تــزال ســلطة ترصيــف أعــال وبالتــايل 
ــر  ــبة وزي ــكان ملحاس ــل وال م ــة اق الرقاب

ــه. ــب تنحيت وإقالتــه أو طل
أنــه ال  إن املســار طويــل هــذا يؤكــد 
ســيايس  إطــار  إال يف  نكــون  أن  ميكننــا 
منظــم يضــع الــرأي العــام واملواطنــن 
ــة  ــح وخط ــت واض ــح وتوقي ــار واض بإط

واضحــة.
الحيــاة  يف  مفصــي  يــوم  ترشيــن   17
انتفــاض  يــوم  اللبنانيــة  السياســية 
املواطــن عــى واقعــه ولكــن ليــس بدايــة 
املســار الســيايس، وملســارنا الســيايس عــدة 
ــة  ــة الطويل ــا النضالي ــن بينه ــات م محط
عــرب التاريــخ وعمرهــا أكــر مــن خمســن 
ســنة عايشــنا فيهــا الكثــر مــن التحديــات 
ــاظ  ــي للحف ــا يكف ــدم م ــن ال ــا م ودفعن

ــيادته. ــان وس ــى لبن ع
نأمــل  املجلــس  يف  الجديــدة  الوجــوه 
مــن  تنتقــل  مل  إذا  ولكــن  خــرا  بهــا 
ــا  ــيبقى عمله ــل س ــل إىل الفع ردات الفع
الســيايس تعبــري لفظــي أكــر منــه رقابــة 

فعليــة سياســية ترشيعيــة واضحــة.
ــوى  ــف ق ــع مختل ــل م ــى تواص ــن ع نح
املعارضــة لتنســيق هــذا العمــل ولجعــل 
حضورنــا يف املجلــس أكــر فعاليــة خصوصا 
أن القــوى التــي تعــارض املنظومــة القامئــة 

قــد تشــكل أكريــة إذا توحــدت.
ومتــى ســتبدأ  االســتفادة مــن عمليــة 
بــدأ  كان  لبنــان  ان  علــاً  الرتســيم 
ــام  ــاز يف الع ــط والغ ــن النف ــب ع بالتنقي
1963 وكان لزامــاً عليــه عــدم اســتخراجه؟ 
عــن  النظــر  بغــض  الرتســيم  مبوضــوع 
لــه  وتقييمنــا  حصــل  الــذي  اإلتفــاق 
يف  اللبنانيــة  الدولــة  آلداء  وتقييمنــا 
التعاطــي مــع هــذا امللــف ليــس مــن اآلن 
ــي  ــام 2010.  لكنن ــن الع ــا م ــط وإمن فق
اليــوم  القصــوى  األهميــة  أن  أعتقــد 
تكمــن يف مســتقبل الرتســيم والتنقيــب 
ــاج إىل حوكمــة رشــيدة، ومــن  ــذي يحت ال
ــز عــى نقــاط اساســية  ــا يجــب الرتكي هن
أبرزهــا: كيفيــة جعــل هيئــة إدارة قطــاع 
البــرتول مســتقلة متامــاً عــن أي تأثــر 
ســيايس، إنشــاء صنــدوق ســيادي، إنشــاء 
الرشكــة الوطنيــة إلدارة النفــط والغــاز، 
والقضــايئ،  الرقــايب  العمــل  وتفعيــل 
حوكمــة  إىل  الوصــول  مــن  لنتمكــن 

رشــيدة.
ــروة  ــذه ال ــتخدام ه ــم اس ــى أن يت نتمن
األجيــال  ثــروة  النهــا  صحيــح  بشــكل 
املقبلــة وأن يكــون لدينــا عائــد عــى 
اإلســتثار يســاهم باســتعادة اإلنتظــام 

املــايل والنقــدي العــام يف لبنــان.

قنطــرة رجينــا   االســتاذة 
العاملــي  املجلــس  ومديــرة  مؤسســة 
لـ»الحدث-كنــدا«  قالــت  االرز   لثــورة 
بحدهــا  كانــت  ترشيــن   17 ثــورة  ان 
 2015 لتحــرك  امتــدادا  مطلبيــة   االدىن 
ســيادية  االســرتاتيجي  وبهدفهــا 
2005 عــام  االرز  لثــورة   امتــدادا 

لقــد جمعــت الثــورة لبنانيــات ولبنانيــن 
مــن جميــع االعــار واملناطــق واالطيــاف 
ــهور  ــت لش ــن  ودام ــاحة الوط ــى مس ع
ــن  ــوار ع ــا  الث ــن خاله ــرّب  م ــة ع طويل
غضبهــم  العامــر، ملــا  آلــت اليــه االوضــاع 
السياســية، االمنيــة، املاليــة واالقتصادية يف 
 عهــد الرئيــس عون وحليفــه    حزب ايران.

املطالبــة  عــى  ارصوا  ممــن  الثــوار  ان 
باملحاســبة ووقــف الفســاد حــرصا،  تحــت 
شــعار كلــن يعنــي كلــن، مل يتمكنــوا، 
ــي   ــل  امن ــن تعام ــم م ــا طاله ــبب م بس
خشــن مــن قبل تحالــف امليليشــيا واملافيا، 
ــر  ال باالشــخاص وال باالفعــال،  مــن التغي
الحاكمــة   الســلطة   اســتمرت  بــل  ال 
بالســطو عــى حقــوق املواطنيــن وباتخاذ 
ــن  ــت م ــي جعل ــدة الت ــرارات  املتعم الق
ــاتيا،  ــا ومؤسس ــا مادي ــدا مفلس ــان بل لبن
معــزوال عــن موقعــه الطبيعــي ضمــن 
مــع   متحالفــا    ، الدوليــة  الرشعيــة 
دوليــا…  املعاقبــة  املارقــة   الــدول 
ــزب  ــيطرة ح ــت س ــدود تح ــت الح فبقي
ايــران وقــد خــرس اللبنانيــون عــرشون 
ســنتي  يف  ودائعهــم  مــن  دوالر  مليــار 
الثــورة، تهريبا اىل ســوريا ومنهــا اىل العراق 
ــم ، ــم الدع ــت مزاع ــك  تح ــران وذل  واي

ــاع  ــاح القط ــلطة اص ــَن الس ــا مل  تت ثاني
الهائلــة  االعــداد  وتشــحيل  العــام 
للموظفــن الوهميــن  املفروضــن دون 
الســلطة  خصتهــم   وقــد  حاجــه،  اي 
ارهقــت  ورواتــب  رتــب  بسلســلة 
مــن  اســتدانت  التــي  الدولــة  خزينــة 
ــديدها، ــن لتس ــع املواطن ــارف  ودائ  املص

قطــاع  يف  الهــدر  اكملــت  انهــا  كــا 
قطــاع  باالحــرى  او  الكهربــاء 
مديونتــه  وصلــت  والــذي  »العتمــة« 
.… دوالر   مليــار   42 حــدود   اىل 

العاصمــة  تفجــر  ذلــك  عــى  زد 
عــى  والقضــاء  اهلهــا  وقتــل  بــروت 
 القضــاء منعــا للحقيقــة واملحاســبة …

الحــزب والتيــار،  العهــد بشــقيه  هــذا 
باســتمرار  ويطمــع  حاكــا  زال  مــا 
قادمــة. طويلــة  لســنن   حكمــه  

التكملــة  الســيادية وهــي  الثــورة  امــا 
لثــورة االرز والتــي تطالــب باســتكال 
االحتــال  اخــرج  الــذي   1559 القــرار 
ينــص  والــذي   2005 عــام  الســوري 
عــى  اللبنــاين  الدســتور  مــع  متاهيــا 
امليليشــيات  جميــع  حــل  وجــوب 
ــاحها  ــزع س ــة ون ــر اللبناني ــة وغ اللبناني
عــى  حــرصا  الدولــة  ســلطة  وبســط 
، منــازع  اي  دون  اراضيهــا   جميــع 

ــب،  ــددة املطل ــة، مح ــورة واضح ــا ث فانه
الــدويل  املجتمــع  اىل   اســمعت صوتهــا 
بكــريك  مبــادرة  خــال   مــن 
 واملبادرة الكويتيــة العربية املدعومة دوليا 
لامــم  العــام  االمــن  وتقريــر 
ســنوي  النصــف   املتحــدة 
ــريك  ــم االم ــرا  التفاه ــس آخ ــرا ولي واخ
لبنــان.  النقــاذ  الســعودي   الفرنــي 
ــت: ــاز فقال ــط والغ ــتخراج النف ــن اس  وع

مــن الواضــح أّن الرئيــس عــون الــذي 
ــف  ــزب« يف مل ــع »الح ــى م ــق الخط نَّس
الرتســيم، نّســق أيضــاً عمليــة اإلعــان 
ــية  ــارًه السياس ــف مث ــاق ليقط ــن االتف ع
يف نهايــة العهــد، ويَجــر الثــار السياســية 
إىل رصيــد النائــب جــربان باســيل شــخصياً 
وضبــط ســاعة هــذا اإلعــان عــى رمزيــة 
 13 ترشيــن، مبــا تتضمنــه مــن شــّد عصب.

عــى  اللبنــاين  الشــعب  يَطّلِــع  مل 
هــذا  ان  كــا  االتفــاق،  مندرجــات 
اللجنــة  بتوصيــات  يأخــذ  مل  االتفــاق  
التقنيــة وبوثائــق الجيــش اللبنــاين، ومل 
 يُعــرض عــى مجلــس النــواب للمناقشــة،

اعتبــاره  عــى  ارص  الرئيــس   ان   اال 
لــه، يســجل  تاريخيــا   انجــازا 

معبــدا طريــق بعبــدا لجــربان باســيل 
لــه  يعــود    ، الرئيــس  الــذي وحســب 
 الفضــل بتحقيــق هــذا االنجــاز التاريخــي، 
ســمي  الــذي  االنجــاز  هــذا   ان  كــا 
بالتاريخــي وجــد وظيفة متجددة  لســاح 
حــزب ايــران وهــي رضورة مواكبــة حســن  
الكاملــة  والســيطرة  االتفاقيــة  تنفيــذ 
ــان ….. ــات لبن ــى مقوم ــرا ع ــا وبح  ارض

ــون  ــتفيد اللبناني ــن يس ــا فل ــا اقتصادي ام
ســنوات   8 قبــل  مداخيــل  اي  مــن 
التــي  الســنوات  تعديــل،  اقــل  عــى 
التنقيــب واالســتخراج وآليــة  يحتاجهــا 

، الغازيــة  الخطــوط  مــع   الوصــل 
بوجــود  مرشوطــة  االســتفادة  وتبقــى 
الغــاز بكميــات تجاريــة  وبتغيــر الســلطة 
التــي نهبــت الخزينــة وودائــع املواطنــن 
، العبــاد  وجوعــت  البــاد   ودمــرت 

 بينــا ان ارسائيــل حــارضة لتلبيــة حاجــة 
اوروبــا وامــركا مــن الغاز وقد اســتحصلت 
عــى حقــل كاريــش كامــا وعــى حصة يف 
ــات  ــا واحتفظــت بخــط العوام ــل قان حق
 ، الطوافــات  خــط  املســمى   االمنــي 
تبــن  عــام 1963،  للتنقيــب  وبالنســبة 
ــكل  ــتخراج يش ــب واالس ــا ان التنقي حينه
كلفــة اعى من ســعر  املنتوجــات النفطية 
والــذي كان  يحصــل عليهــا لبنــان  باســعار 
تفضيليــة وكانــت الكهربــاء مؤمنــة وكذلك 
ــخ . ــن ال ــاز وبنزي ــات كغ ــع املحروق  جمي

تحــت  لبنــان  وقــع  بعدهــا  ومــن 
والســاح    املتتاليــة  االحتــاالت  ســطوة 
واملذهبــي، الســيايس   االيديولوجــي 

الســيادة  ذلــك    جــراء  مــن  فخــرس 
 . زال  ومــا  واالزدهــار   والقــرار 
ايــران  ان  التذكــر  وجــب 
ونيجريــا  وفنزويــا   والعــراق 
املارقــة  الــدول  مــن  وغرهــا 
نفطيــة  ثــروات  عــى   تعــوم 
دمــار  يف   والبــاد 

والعباد يف عوز وحرمان.

نــارض  ابــو  فــؤاد  الدكتــور 

»الحدث-كنــدا«:  لـــ   قــال 
ان لبنــان  يقــع يف أزمــة سياســية واقتصاديــة 

ــات  ــهد أزم ــبق أن ش ــاّدة. س ــة ح واجتاعي

يف الســابق وخــرج منهــا. اليــوم، شــارفت 

نهايتهــا.  عــى  الجمهوريــة  رئيــس  واليــة 

ويبــدو واضحــاً غيــاب القــدرة لــدى األحــزاب 

انتخــاب رئيــس  السياســية عــى  والقــوى 

ــّددة.  ــتورية املح ــة الدس ــال املهل ــد خ جدي

يقــول  فريــق  بــن  قائــم  الخــاف  ألن 

ــل 31  ــدة قب ــة جدي ــف حكوم ــوب تألي بوج

ترشيــن األول ألن حكومــة ترصيــف األعــال 

رئيــس  صاحيــات  لتحّمــل  مؤّهلــة  غــر 

ــر  ــق آخ ــه، وفري ــة واليت ــة املنتهي الجمهوري

ما بن ثورة  17 ت�صرين  2019   و 17  ت�صرين  2022 
2ماذا تغرّي يف لبنان؟
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ــة ترصيــف  ــد أن الدســتور أجــاز لحكوم يؤكّ

الصاحيــات. هــذه  مارســة   األعــال 

دســتوريّة  دوامــة  يف  أننــا  يعنــي  هــذا 

ونصــوص  عليهــا  متنــازع  وصاحيــات 

الــذي  الطائــف  اتّفــاق  يف  واردة  ملتبســة 

ســيايس  باتّفــاق  لتطويــره  الوقــت  حــان 

لبنــاين – لبنــاين متوافــق عليــه بــن مختلــف 

األفرقــاء، وبعقــد رشاكــة وطنيــة جديــدة، 

وتعّدديتهــا  الطوائــف  خصوصيّــة  تضمــن 

ضمــن وحدتهــا. فنحافــظ عــى لبنان الرســالة 

والكيــان والعيــش املشــرتك يف صيغــة حديثــة 

اآلخريــن.  عــى  ألحــد  فيهــا  اســتقواء  ال 

واملاليــة  االداريــة  الامركزيــة  أن  وأعتقــد 

ــان  ــاد لبن ــان حي ــع اع ــة م ــعة  تركيب املوّس

هــي الصيغــة االكــر ماءمــة مــع تركيبــة 

 لبنــان السياســية والطوائفيــة والجعرافيــة.

ــد  ــس جدي ــاب رئي ــون بانتخ ــب اللبنانيّ يطال

الدولــة،  وبــن  بينهــم  الثقــة  بنــاء  يعيــد 

واعــار  واصــاح  بنــاء  ورشــة  ويطلــق 

لبنــان  يواجهــه  مــا  أخطــر  ألن  حقيقيــة. 

املســيحين  شــبابه  هجــرة  هــو  حاليــاً 

ــة املتســارعة  ــِرغ هــذه املوج واملســلمن. تُف

لبنــان مــن طاقاتــه االبداعيــة. وال نتحّمــل 

ــان الغــد وقــّوة مســتقبله.   ــل لبن  خســارة جي

وحــول املطالــب الثوروية و أيــن أصبحت من 

حيــث التغيــر واالصــاح واملحاســبة، خصوصاً 

أن عــدداً مــن الثورويــن أصبــح داخــل اللعبة 

 السياســية بدخولهــم اىل املجلــس النيــايب؟

حــدث  :مــا  نــارض  ابــو  الدكتــور  يجيــب 

يف  كبــر  أمــر   2019 األول  ترشيــن   17 يف 

ــوف  ــات أل ــث. تجــرأ مئ ــان الحدي ــخ لبن تاري

مــن  الشــارع  اىل  نزلــوا  الذيــن  اللبنانيــن 

مختلــف الطبقــات االجتاعيّــة، عــى تحــّدي 

الدولــة الفاســدة والنظــام الفاســد والســيايس 

ــة  ــض عــى مفاصــل الدول ــذي قب الفاســد، ال

املطالــب  أن  أرى   .1943 منــذ  واقتصادهــا 

التــي رُفعــت محّقــة وعادلــة وال يختلف اثنان 

ــابت  ــا. وإذا ش ــى أحّقيته ــن ع ــن اللبناني م

قيــادة الثــورة بعــض الخافــات بــن أعضائهــا، 

ــة  ــورة كتل ــت الث ــي. أنتج ــر طبيع ــذا األم فه

نيابيــة مــن 13 نائبــاً مل يتوقّــع أحــد أن تنــال 

ــة  ــوى التقليدي ــد الق ــذي أفق ــدد ال ــذا الع ه

املتحّكمــة األكريــة. أظهرالنــواب الـــ 13 أنهــم 

ــة سياســية عامــة مشــرتكة أو  ال ميلكــون رؤي

برنامــج ســيايس موّحــد. لكــّن االســتحقاق 

 الرئــايس جمعهــم يف ظــّل كلمــة »ســوا«. 

ــة  ــان االســتفادة مــن عملي ــى ســيبدأ لبن ومت

بــدأ  قــد  كان  لبنــان  أن  علــاً  الرتســيم 

ــام 1963،  ــاز ع ــط والغ ــن النف ــب ع بالتنقي

وكان لزامــاً عليــه عــدم اســتخراجه؟

أجــاب: ســؤالك حمــل الجــواب الصائــب، 

مــن  »ُمِنــع«  لبنــان  أن  ذكــرت  عندمــا 

اســتخراج نفطــه عــام 1963. كــا ُمنــع يف 

أواخــر العــام 2000 مــن االتّفــاق مــع رشكــة 

البحريــة  للميــاه  مســح  الجــراء  روســيّة 

ــع عــن اجــراء  ــول ُمن ــس إال. وأق ــة لي اللبناني

ــس اســتخراج النفــط. بعــد عــرش  مســح ولي

ســنوات عــى هــذه الحادثــة تقريبــاً، أي 

الحديــث  بــدأ  تقريبــاً،   2011 العــام  يف 

مجــّدداً عــن وجــود نفــط يف األرايض وامليــاه 

ــذه  ــن له ــون موفدي ــة. أرســل األمركيّ اللبناني

ينــوون  عــّا  االفصــاح  دون  مــن  الغايــة، 

القيــام بــه، أو إذا لديهــم االســتعداد للســاح 

ــذ  ــة.  ومن ــوارده الطبيعيّ ــان باســتخراج م لبن

ــف  ــذا املل ــك ه ــادوا تحري ــاً،، أع ــنة تقريب س

تحديــداً. وفرنــي  اورويب  بــرىض   بقــّوة، 

ــو  ــا ه ــرتاتيجيّة، وامن ــادة اس ــس م ــط لي النف

ــدول  ــف ال ــي. وتصّن ــرتاتيجي عامل ــاح اس س

 النفطيــة يف طليعــة الــدول الغنيــة والصناعية.

االتّفــاق  توقيــع  تــّم  لبنــان،  إىل  بالنســبة 

ــد  ــا  ميّه ــة م ــدود البحري ــيم الح ــى ترس ع

الطريــق أمــام الــرشكات العامليــة السكتشــاف 

كّميــات النفــط املوجــودة يف اآلبــار اللبنانيــة، 

ــل  ــا االســتثارية واالقتصاديــة. نأم وجدواه

ــار اىل  ــفافية ويص ــف بش ــذا املل ــدار ه أن ي

ــة  ــوارد البرتولي ــيادي للم ــدوق س ــف صن تألي

ــاول  ــاول التط ــن يح ــد م ــع ي ــة تُقط والغازي

ــق. ــه ح ــن دون وج ــه م علي

 الصحــايف ســعد الياس، قــال لـ»الحدث كندا« :

ترشيــن و17   2019 ترشيــن   17  بــن 

كثــراً  الســيايس  املشــهد  اختلــف   2022  

الريــاح وحتــى ان  الثــورة أدراج  وذهبــت 

بالتفــرّق ألن ال  بــدأوا  التغيريــن  النــواب 

ــة واضحــة  مرشوعــاً واحــداً يجمعهــم وال آلي

جــاءت  وقــد  القــرارات.  التخــاذ  لديهــم 

ــة  ــف هشاش ــبات لتكش ــن املناس ــد م العدي

نوابهــم،  تجانــس  وعــدم  التغيــر  تكتــل 

ان  أظهــر  النــواب  مجلــس  األداء يف  فيــا 

مــن  كثــر  اىل  يفتقــدون  النــواب  هــؤالء 

الحكمــة والحنكــة وظهــروا كمراهقــن يف 

السياســة واللعبــة السياســية، والتخبـّـط الــذي 

أظهــروه يف جلســة انتخــاب اللجــان أقصاهــم 

 كلــن يعنــي كلّــن عــن اللجــان االساســية.

ترســيم  مــن  االســتفادة  اىل  بالنســبة  امــا 

الحــدود يفــرتض ان تــأيت رشكــة توتــال لتبــارش 

الحفــر والتنقيــب يف حقــل قانــا مطلــع ســنة 

 ، 2023 غــر ان االســتخراج يســتلزم وقتــاً 

وليــس موضــوع الغــاز والنفــط جديــداً يف 

لبنــان ويُحســب للعهــد او لتيــار ســيايس 

معــن بــل هــذا االمــر بــدأ قبــل عقــود 

ــن  ــحمر ولك ــا يف س ــم حفره ــار ت ــاك آب وهن

مل يتــم الكشــف عــن نتيجــة الحفــر ومل يتــم 

أي اســتخراج للنفــط مــن دون ان تعــرف 

االســباب الحقيقيــة.
أذهبوا اىل الوضوح...

بيار عطاالله

الكاتــب والصحــايف بيــار عطاللــه قــال لـ»الحــدث 

كنــدا« :أذهبــوا اىل الوضــوح”. 

للفــراغ  ويعمــل  وعمــل  خطــط  مــن  هنــاك 

ــي  ــس ل ــاب رئي ــكلة إنتخ ــة او مش ــعر أزم وتس

ــا ان  ــدة، ام ــة 2016 البائ ــاد اىل معادل يصــل بالب

تنتخبــوا العــاد ميشــال عــون رئيســاً للجمهوريــة 

ــة  ــقوط يف هاوي ــراغ والس ــة الف ــتمر حال أو لتس

ــع  ــف والرتف ــر التعف ــم مظاه ــا... رغ ــرارة له ال ق

واالســتنكاف عــن الطمــوح اىل موقــع الرئاســة 

معروفــة  مــن  اكــر  اصبحــت  واالمــور  االوىل 

ــا  ــاً وم ــس معروف ــا لي ــن م ــداين. لك ــايص وال للق

يدخــل يف بــاب التنظــر والتحليــل وعلــم النفــس 

ــن  ــن” الذي ــواب التغيري ــة “الن ــف كتل هــو موق

ــة  ــاً لجه ــاس وضوح ــر الن ــوا اك ــرتض ان يكون يف

ــه  ــاين وآماني ــعب اللبن ــات الش ــن رغب ــر ع التعب

ــيادة  ــون والس ــة القان ــتعادة دول ــر واس يف التغي

والرفــاه االجتاعــي اقلــه اىل مــا كانــت عليــه أيــام 

ــان....  ــى لبن ــرب ع ــل الح ــا قب ــهاب وم ــؤاد ش ف

ــا  ــن 2019” وكأنه ــورة 17 ترشي ــرى “ث ــرت ذك م

ــورة”  ــا “الث ــي حملته ــا الشــعارات الت مل تكــن أم

بالتغيــر واالصاح واملحاســبة فانتهــت اىل مواجهة 

فريــق املعارضــة الســيادي املشــتبك مــع املــواالة 

عــى عناويــن كثــرة اوالهــا امللــف الســيادي، 

وســحب الســاح مــن أيــدي امليليشــيات وحــرصه 

ــة  ــاء ودول ــاء القض ــة اىل بن ــش اضاف ــد الجي يف ي

القانــون. انتهــى النــواب التغيريــن اىل مهمــة 

واضحــة ومحــددة حتــى تاريخــه وتقــي بشــق 

ــى  ــاع ع ــن االجت ــا م ــة ومنعه ــوف املعارض صف

مرشــح رئــايس واحــد يحســن رشوط املعركــة 

ــس  ــول رئي ــرص وص ــزز ف ــا ويع ــية برمته الرئاس

ــى  ــق الحــل. وبهــذا املعن ــان عــى طري يضــع لبن

اىل  العناويــن  كل  فــوق  التغيــر  نــواب  قفــز 

ــتخدمن  ــيادية مس ــة الس ــع املعارض ــتباك م االش

شــعارات ممجوجــة عــن 8 و 14 اذار و “خالطــن 

االمــور ببعضهــا البعــض”. وال يقتــرص الفشــل 

ــى  ــل االن ــةن ب ــة الجمهوري ــوع رئاس ــى موض ع

وارصارهــم  لتعنتهــم  ونتيجــة  “التغريــن”  ان 

عــى املراهقــة السياســية فشــلوا يف جــوالت عــدة 

داخــل الربملــان ابرزهــا انتخابــات اللجــان وغرهــا، 

ــواب  ــن ن ــرب م ــم االك ــتمر القس ــك يس ــم ذل ورغ

ــن  ــر مكرتث ــم غ ــم ومواقفه ــى تعنته ــر ع التغي

ــة. ــة الوطني باملصلح

ليــس مطلوبــاً مــن نــواب “التغيــر” االنضــواء يف 

تكتــات املعارضــة الســيادية، بــل املطلــوب منهــم 

ــاً  ــد رئيس ــذي يري ــارع ال ــض الش ــاء اىل نب االصغ

إنقاذيــاً ينتقــل بالبــاد اىل النهــوض مــن كبوتهــا، 

وتحديــداً  للمعارضــن  الفارغــة  واالتهامــات 

رئاســة  اىل  املرشــح  معــوض  ميشــال  للنائــب 

ــاج  ــن نت ــة، او م ــن املنظوم ــه م ــة  بأن الجمهوري

املصــارف تغالطهــا الوقائــع، ثــم ان هــذا الــكام ال 

يقــال ألبــن الشــهيد رينيــه معــوض الــذي قتلتــه 

ــي.  ــي والخارج ــا الداخ ــة بفرعيه املنظوم

ــادر  ــن” ان يب ــرى “17 ترشي ــدى يف ذك كان االج

حســاب  جــردة  اجــراء  اىل  “التغيــر”  نــواب 

ــم  ــدو انه ــن يب ــارهم ولك ــة ملس ــة ذاتي ومراجع

الذيــن  االلهــة  انصــاف  صفــوف  اىل  انضمــوا 

ــه.  ــون ب ــه او يقوم ــا يعتقدون ــس مب ــون امل يرفض

قــال الشــهيد ســمر قصــر مــرة: “أذهبــوا اىل 

الوضــوح”. 

الناشــط  يونــس-  ايب  فــراس  االســتاذ 

كنــدا«: لـ»الحــدث  قــال   الســيايس 

ــر  ــكل كب ــزل بش ــا مخت ــيايس حالي ــهد الس املش

ــوازن  ــبب الت ــل بس ــايس املعط ــتحقاق الرئ باإلس

الحاصــل يف مجلــس النــواب بــن كتــل املعارضــة 

 مــن جهــة وكتــل قــوى املانعــة مــن جهــة أخرى. 

منــاخ  أي  لعــدم جهوزيــة  واألســباب عديــدة 

لفضــح مســألة التفــاوض عــى رئيــس توافقــي كا 

يســمونه، خاصــة مــن جهــة حــزب اللــه وجــربان 

باســيل حيــث أن الحــزب غــر مســتعد لفتــح باب 

ــة أي  ــر راٍض بتزكي ــا أن باســيل غ ــاوض طامل التف

 مــن املرشــحن وهــو يعتــرب أن لــه األحقيــة بذلــك. 

وبالتــايل فــإن ال مجــال إلنتاج أي رئيــس جمهورية 

قبــل 31 مــن الشــهر الحــايل، والبلــد يســتعد 

 للدخــول يف حالــة شــغور رئــايس ســتمتد ألشــهر.

مــن جهــة قــوى التغيــر حيــث يتــم الرتكيــز 

ــة  ــرى الثالث ــار الذك ــام ويف إط ــذه األي ــم ه عليه

ــديئ  ــإن هــؤالء محكومــون مبوقــف مب ــورة، ف للث

الثاثــة  األســاء  أحــد  تســمية  إىل  يدفعهــم 

املقرتحــة مــن قبلهــم بالتفــاوض مــع الكتــل 

بتســمية  أغلبيتهــم  لــدى  واإلتجــاه  األخــرى، 

كــا  اإلثنــن،  يــوم  جلســة  يف  حنــن  صــاح 

ــث ال  ســيكونون وحدهــم يف هــذه التســمية حي

ــت ألي مرشــح  ــن بالتصوي ــدى اآلخري ــة ل جهوزي

ــوى  ــت قامئــة وق ــا زال ــوازن م ــة الت ــا أن لعب طامل

أو كتــل املعارضــة األساســية مــا زالــت تعتقــد أن 

التكتيــك األفضــل يف هــذه الفــرتة هــو اإلرصار أو 

ــوض. ــال مع ــح ميش ــمية املرش ــى تس ــاء ع  اإلبق

بنفــس الســياق وفيــا خــص وضعية قــوى التغير 

ــة  ــإن التجرب ــايب وخارجــه، ف ــس الني داخــل املجل

ولــو أنهــا تُنتقــد مــن كثريــن مــا زالــت تســتأهل 

التحصــن، إذ أن اإلشــكالية األساســية لهــؤالء أنهــم 

ــع  ــع واق ــون م ــم يتعاط ــا أنه ــدد ك ــوا الع قليل

لبنــاين خاضــع ملجموعــة مــن الحســابات املعقــدة 

ــا بــأن يذهبــوا بعيــدا  وظروفهــم ال تســمح أحيان

ــد  ــرى. وق ــوى األخ ــع الق ــي م ــألة التاه يف مس

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 

ــت  ــي انتظم ــك الت ــيا تل ــورة الس ــة والث املعارض

ــة  ــن تجرب ــدًءا م ــة، ب ــات النيابي ــال االنتخاب خ

شــالنا، إىل تجربــة الجنــوب وتجربــة ســهلنا 

ــورة.  ــن الث ــوى أخــرى م ــة إىل ق ــل باإلضاف والجب

والشــخصيات  والقــوى  التجــارب  هــذه  كل 

واملجموعــات التــي لعبــت أدوار منــذ الثــورة 

ــة  ــاج جبه ــأ إلنت ــة، تتهيّ ــات النيابي ــى االنتخاب حت

املســاعي  تقدمــت  وقــد  واســعة  سياســية 

ال  فــرتة  خــال  للعلــن  إخراجهــا  أجــل  مــن 

تتجــاوز الشــهرين. هــذا فيــا خــص املشــهد 

ــايب وشــقه الســيايس العــام.    املعــارض بشــقه الني

أمــا عــى مســتوى ترســيم الحــدود مــن الواضــح 

ــرة، البعــد  ــة كب ــا حصــل هــو نتيجــة صفق أن م

ــط  ــى الخ ــل ع ــا يحص ــط مب ــا مرتب ــايس له األس

ــا  اإليــراين األمــريك، بحيــث قــّدم اإليرانيــون عمليً

يف ظــل الظــرف الصعــب داخليًــا وعــى املســتوى 

ــث  ــال ح ــن خ ــن م ــة لألمركي ــي، هدي اإلقليم

حــزب اللــه عى القبــول برتســيم الحدود بالشــكل 

 الــذي حصــل وهــو يعاكــس مصلحــة لبنــان.

فرتســيم الحــدود عمليًــا مل ينطلــق حســب قواعــد 

ورشوط وأصــول إتفاقيــة البحــار، مل يتــم تحديــد 

الخــط املعــروف بخــط 23 إنطاقًــا مــن آخــر 

نقطــة يف الــرب أي رأس الناقــورة كا تقــول القوانن 

ــاين لألســباب  ــل خضــع املفــاوض اللبن ــة، ب الدولي

ــة  ــرشوط األمركي ــا إىل ال ــى ذكره ــا ع ــي أتين الت

التــى تصــب ملصلحــة إرسائيــل بالحقيقــة، إذ تــم 

 رســم الخــط 23 مــن نقطــة شــال رأس الناقــورة.

عمليًــا لــو رُّســمت الحــدود حســب القواعــد 

ــر  ــم كب ــكان قس ــة ل ــن الدولي ــول والقوان واألص

مــن حقــل قاريــش الغنــي بالغــاز أكــر بكثــر مــن 

حقــل قانــا، ضمــن امليــاه اللبنانيــة وبالتــايل لــكان 

ــاز. ــن الغ ــرة م ــات كب ــن كميّ ــان م ــتفاد لبن  اس

ــر  ــة تســاهل كب ــا قدمــت الســلطة اللبناني عمليً

ــت  ــت وضح ــا رضخ ــل أنه ــوص ال ب ــذا الخص به

مبســاحة كبــرة مــن البحــر نتيجــة الــرشوط التــي 

ذكرناهــا ونتيجــة حاجــة إيــران إىل التجــاوب مــع 

ــة بهــذا الخصــوص ــات املتحــدة األمركي الوالي

ما بن ثورة  17 ت�صرين  2019   و 17  ت�صرين  2022 
3ماذا تغرّي يف لبنان؟
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ال�صفافية يف قطاع البرتول القانون 2018/84

املحامي را�صي بطر�س

ــب  ــعر اليب الطي ــوت الش ــل بي ــن اجم م
ــة : ــيف الدول ــه لس ــا قال ــي م املتنب

           »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 » فــّن املمكن« 
مبــا يعنــي انهــا تهــدف اىل ايجــاد وخلــق 
ــادة  ــدف اف ــة  به ــرص مؤاتي ــروف  وف ظ
ــا،  ــكلة م ــول ملش ــاد حل ــع او اليج املجتم
ليــايت الترشيــع مكرّســا لوضــع قانــوين 

ــة. ــه السياس اوجدت
ــوم  ــه يق ــم ،مبوجب ــو عل ــع ه ــا الترشي ام
ممثلــوا الشــعب بتنظيــم موضــوع مــا 
اىل  تهــدف  موضوعيــة  معايــر  وفــق 
ــعب  ــوق الش ــام وحق ــق الع ــة الح حاي
اســس  وضــع  ،عــرب  ملصلحتــه  تأمينــا 
للرقابــة و الشــفافية وقطــع الطريــق امــام 
الفســاد ورصف النفــوذ وتتصــف القوانــن 
تحقيــق  بهــدف  واالتــزان  بالشــمولية 
االنصــاف  ليــأيت  املســاواة  و  العدالــة 

ــا.  ــا له مكم
 املؤســف يف لبنــان يتلّخــص باملســتوى 
ــة  ــة يف الحقب ــع ، خاص ــديّن يف الترشي املت
التــي امتــّدت منــذ العــام 1991 بعيــد 
ــة تاريخــه،  ــة لغاي ــاء الحــرب اللبناني انته
يعالــج  الترشيــع ظــريف  امــى  حيــث 
ــن  ــد م ــاالت تفي ــة، و احت ــح ضيق مصال
تــوّل الشــأن العــام عــى حســاب الشــعب 

ــاين. اللبن
ميكــن  ترشيعــات  عــّدت  وردت  وقــد 
الطعــن بعــدم دســتوريتها، اال ان تواطــؤ 
التنفيذيــة  الســلطة  االمــة مــع  نــواب 
ــتوري  ــس الدس ــة املجل ــال دون مراجع ح
تعديــا  يفــرض  مــا  مبوضوعهــا...... 
ــن  ــن م ــة املحام ــن نقاب ــتوريا لتمك دس
ــس  ــام املجل ــن ام ــن بالقوان ــدم بطع التق
الدســتوري فيــا لــو تبــن لهــا عــدم 
دســتوريتها ، و اعطــاء عــدد مــن القضــاة 
نــادي  او  االعــى  القضــاء  مجلــس  او 
هــذه  مبثــل  للطعــن  الصفــة  القضــاة 
ــة .  ــن حرصــا عــى املصلحــة العام القوان

وبالعودة اىل موضوعنا الراهن.
ــان  ــاز يف لبن ــط و الغ ــاع النف ــّل قط يحت
االولويــات  ســلّم  متقدمــة يف  مرتبــة   ،
ــه  ــفافية في ــم الش ــه و دع ــة قوننت لناحي
ــن يف  ــدين الطامع ــن الفاس ــه م وتحصين
وضــع يدهــم عــى مقدراتــه كــا درجــت 

ــان. ــف يف لبن ــة لاس الحال
امللخصــة  الدراســة  هــذه  يف  ســنتناول 
ــم الشــفافية  ــون دع ــب« قان بعــض جوان
تاريــخ   84 برقــم  البــرتول«  قطــاع  يف 
الجريــدة  يف  املنشــور   2018/10/10
الرســمية عــدد 45 تاريــخ 2018/10/18 
منــه.....  السادســة  املــادة  خاصــة 
وســتكون لنــا الحقــا، دراســات اخــرى 
ــواد  ــي م ــى باق ــات ع ــة و تعليق مقتضب
ــون  ــة اىل القان ــون 2018/84 باالضاف القان
2010/132 )املــوارد البرتوليــة يف امليــاه 

التطبيقيــة. ومراســيمه  البحريــة( 
نصــت املــادة السادســة مــن القانــون 
2010/84  تحــت عنــوان » االمتنــاع عــن 
االســتثار يف االنشــطة البرتوليــة« عــى 

ــه: ان
و  االشــخاص  جميــع  عــى  مينــع   -1«
 3 الفقــرة  يف  ذكرهــا  الــوارد  الجهــات 
ــم  ــرتة توليه ــال ف ــادة خ ــن هــذه امل م
مناصبهــم و ملــدة ثــاث ســنوات متتاليــة 

بعــد تركهــم مناصبهــم :
االســتثار بصــورة مبــارشة او غــر مبــارشة 
ــرشكات  ــكال يف ال ــن االش ــكل م ــاي ش ، ب
دورات  يف  لاشــرتاك  مســبقا  املؤهلــة 
ــوق  ــة الحق ــرشكات صاحب ــص وال الرتاخي
ــرشكات  ــرشكات االم و/او ال ــة و ال البرتولي
املرتبطــة بهــا و الــرشكات املؤهلــة النتقال 
حــق بــرتويل اليهــا و املقاولــن الثانويــن و 
املتعاقديــن الثانويــن مــع هــذه الــرشكات 
ــك اســهم ام  ــق متل ــك عــن طري . اكان ذل

غــر ذلــك مــن الطــرق و االشــكال.
ــس ادارة و/او  ــس مجل ــب رئي ــويل منص ت
املديــر العــام او عضــو مجلــس ادارة و/او 
مديــر رئيــي يف اي مــن هــذه الــرشكات 

املحــددة اعــاه.
يشــمل املنــع املذكــور زوج و اصــول و 
ــة  ــى الدرج ــخاص حت ــك االش ــروع اولئ ف
مــن  الي  وكيــل  او  رشيــك  واي  االوىل، 

هــؤالء.
االشــخاص  احــد  قيــام  حــال  يف   -2
املحدديــن يف الفقــرة 3 مــن هــذه املــادة 
باالســتثار او تــويل املناصــب يف الــرشكات 
وفقــا ملــا هــو مذكــور يف الفقــرة 1 اعــاه 
قبــل تاريــخ تأهيلهــا املســبق او قبــل 
اليهــا،  البــرتويل  الحــق  انتقــال  تاريــخ 
وعليــه فــور تأهيــل الرشكــة لاشــرتاك 
يف دورة الرتاخيــص يف لبنــان او انتقــال 
الحــق البــرتويل اليهــا، ان يــرّصح عــن 
ــي  ــن االســهم الت هــذه االســتثارات و ع
ــة  ــة ملكافح ــة الوطني ــا للهيئ ــا فيه ميلكه
ــة العامــة املاليــة لحــن  الفســاد، او للنياب
ــة  ــن متابع ــار ب ــة. و ان يخت ــاء الهيئ انش
االســتثار او البقــاء يف منصبــه االداري 
يف الرشكــة و بــن اشــغاله احــد املناصــب 
املحــددة يف الفقــرة 3 مــن هــذه املــادة.

الفقرتــن  املذكــور يف  املنــع  يطبــق   -3
ــخاص  ــى االش ــادة ع ــذه امل ــن ه 1و2 م
ــة  ــية عام ــب سياس ــون مناص ــن يتول الذي
ــن .........« ــاد م ــا يف الب ــف علي او وظائ

ما يستدعي املاحظات التالية:
شــمل املنــع يف الفقــرة االوىل مــن املــادة 
حتــى  الفــروع  و  االصــول  و  الــزوج   6

االوىل!!!!!  الدرجــة 
وهــذا اخطــر مــا ميكــن اقــراره و تكريســه 

بقانــون .
فقانــون اصــول املحاكــات املدنيــة يف 
مادتــه 120 فــرض التنحــي عــى القــايض 
ــوم  ــد الخص ــه باح ــت تربط ــال كان يف ح

ــة. ــة الرابع ــة الدرج ــة لغاي ــة قراب عاق
صفــة  اعطــت  عقوبــات   586 واملــادة 
ــة  ــت لغاي ــارب املي ــاء الشــخيص الق االدع
الدرجــة الرابعــة القامــة دعــوى »ذم و 

ــت«. ــدح مي ق
و املــادة 514 مــن قانــون التجــارة منعــت 
اقــارب  مــن  للتفليســة  وكيــا  تعيــن 

ــة. ــة الرابع ــة الدرج ــس لغاي املفل
ــم  ــادة 147 ا.م.ج منعــت عــى القائ و امل
بالتبليــغ ان يبلــغ احــد اقاربــه لغايــة 

ــة. ــة الرابع الدرج
االقامــة  منعــت  عقوبــات   81 واملــادة 
بحكــم القانــون يف القضــاء الــذي يســكن 
فيــه املجنــى عليــه او انســباؤه حتــى 

الدرجــة الرابعــة.
بالتايل،

يكــون القانــون اللبنــاين قــد علّــق اهميــة 
كــربى عــى مرتبــة االقــارب حتــى الدرجــة 
ــؤ  ــود او نش ــة وج ــرا المكاني ــة نظ الرابع
هــذه  لغايــة  االقــارب  بــن  مصلحــة 

ــة. الدرج
البــرتويل  القطــاع  يف  االســتثار  ومنــع 
لغايــة الدرجــة االوىل مــن اقــارب مــن 
يتولــون الشــان العــام او الوظائــف املأثــرة 
يف القطــاع البــرتويل ال ميكــن لهــا ان تــؤدي 
ــون 2018/84  ــة املرجــّوة  مــن القان الغاي
ــن  ــه م ــذا القطــاع و حايت ــد ه ،يف تحيي
مطامــع متــويل الشــان العــام و دعــم 

ــه . ــفافية في الش
السادســة  املــادة  تعديــل  يوجــب  مــا 

مــن القانــون 2018/84 و جعلهــا تشــمل 
االقــارب لغايــة الدرجــة الرابعــة انســجاما 
مــع باقــي القوانــن اللبنانيــة املرعيــة 

ــراء. االج
جــأت الفقــرة االوىل مــن املــادة السادســة 
ــع ، لتعــود يف  ــون 2018/84 متن مــن القان
فقرتهــا الثانيــة تفتــح املجــال واســعا امــام 
متــويل الشــأن العــام و الوظائــف املؤثــرة 
لاســتثار يف القطــاع البــرتويل ، حيــث 
وضعــت فرضيّــة انــه يف حــال قيــام هــؤالء 
بتــويل ادارة اي مــن الــرشكات املعنيــة يف 
القطــاع او االســتثار فيهــا قبــل تأهيلهــا 
ــرتويل  ــق الب ــال الح ــل انتق ــبق او قب املس
اليهــا عليهــم ،فــور تأهيــل الرشكــة، ان 

ــة!!!!!!!!!! ــة العامــة املالي ــوا للنياب يرصّح
ــف  ــا تخال ــن انه ــا ع ــرة فض ــذه الفق ه
ــة  ــة، فهــي مخالف ــة العام انظمــة الوظيف
ــن  ــاواة ب ــدل و املس ــادئ الع ــط مب البس
وهــي  التأهيــل،  دورات  يف  املشــرتكن 
دون  و  عقيمــة  االوىل  الفقــرة  تجعــل 

مفعــول.
فايــن الشــفافية و املســاواة بــن الــرشكات 
ــة يديرهــا احــد  ــو اشــرتكت رشك ــا ل ، في
متــويل الشــأن العــام يف دورات التأهيــل؟

وايــن مكافحــة الفســاد و الشــفافية يف 
تخيــر متــويل الشــأن العــام بــن وظيفتهم 
ــا او  ــد تأهيله ــرشكات بع ــم يف ال ومنصبه

انتقــال الحــق البــرتويل اليهــا؟
امــا االجــدى يف املوضــوع ، كان يف وجــوب  
تخيــر متــويل الشــأن العــام بــن وظائفهــم 
و مهامهــم و بــن مســاهمتهم او ادارتهــم 
 ، البــرتويل  بالقطــاع  مهتمــة  لــرشكات 
لــدورة  رشكاتهــم  تقــدم  تاريــخ  قبــل 
التأهيــل بثاثــة ســنوات، منعــا مــن رصف 
نفوذهــم و اســاءة اســتعال ســلطتهم 

ــخصية. ــم الش ــة ملصالحه خدم
والفقــرة الثانيــة مــن املــادة السادســة 
تتعــارض مــع احــكام املــادة الســابعة مــن 
القانــون عينــه تحــت عنــوان مكافحــة 

ــاد. الفس
و السؤال الذي يطرح نفسه هنا،

متــويل   ، ادارة  او  مشــاركة  يعتــرب  اال 
الشــأن العــام و الوظائــف يف الــرشكات 
ــول  ــة قب ــط  مبثاب ــاع النف ــة يف قط املهتم
عــرض او مدفوعــات او منفعــة يف ســبيل 
التأهيــل املســبق او االســتحصال عــى 
ادانتــه  الــذي  )االمــر  حقــوق برتوليــة 
ــون 2018/84(  املــادة الســابعة مــن القان
.مــا يفــرض وجــوب تعديــل الفقــرة 2 
القانــون 2018/84  املــادة 6 مــن  مــن 
يتولــون  مــن  اقــارب  تشــمل  لجعلهــا 
الشــأن العــام و الوظائــف االداريــة يف 
الدولــة و اقاربهــم لغايــة الدرجــة الرابعــة 
ــة  ــي النصــوص القانوني ــع باق انســجاما م
ــة االجــراء و حرصــا عــى املصلحــة  املرعي
العامــة ، باالضافــة اىل الغــاء حــق الخيــار 
املمنــوح يف الفقــرة 2 مــن املــادة 6 و 
ــين  ــا سياس ــي يديره ــرشكات الت ــع ال من
املوظفــن  او  العــام  الشــأن  متــويل  او 
او املشــاركن او املســاهمن فيهــا مــن 
ــاي  ــم ب ــل و منعه ــّدم اىل دورة تأهي التق
شــكل مــن االشــكال ، مــن التعاقــد يف 

القطــاع البــرتويل.
و االخطــر مــن كل ذلــك هــو تســجيل 
ــات  ــة خدم ــة رشك ــن مئ ــر م ،مؤخــرا، اك
ــط ،  ــن النف ــب ع ــرشكات التنقي ــة ل ارضي
ــواب  ــاء ووزراء و ن ــود لرؤس ــا تع جميعه
ــذي يؤكــد  حاليــن و ســابقن..... االمــر ال
اللبنــاين  الشــعب  وهواجــس  تخّوفنــا 
ــه. ــاد حكام ــن فس ــاىن م ــا ع ــذي لطامل ال

ــتثار  ــل يف اس ــن ام ــك م ــاذا كان هنال ف
ــدورة  ــل ال ــادة تفعي ــاز الع ــط و الغ النف
االقتصاديــة و متويــل القطــاع املــرصيف 
العــادة الودائــع الضائعــة ، فــان هــذا 
فســاد،  مســتنقع  يف  يضمحــّل  االمــل 
جشــع و طمــع الحــكام الذيــن يتقّصــدون 

اهــدار كل فســحة امــل لللبنانيــن.
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 اإف�صال حماولة اإنزال با�صيل مبظلَّة»�صوي�صرية« 

البطريــرك  مــن  الســابق والقريــب جــداً  الوزيــر 
ــاً: »يف  ــام كاتب ــذ أي ــرَّد من ــزي، غ ــجعان ق ــي، س الراع
شــهر آب املــايض كنــا، ســفرة ســويرسا وأنــا جالَســن 
إىل طاولــة عشــاء نتبــادل األحاديــث حــول مســتقبل 
لبنــان. أحّدثهــا عــن إنقــاذ لبنــان وهــي تحّدثنــي عــن 
ــوريّن  ــن الس ــطينيّن والنازح ــن الفلس ــج الاجئ دم
ــذه  ــويرسا به ــة س ــف لدول ــاين. كي ــع اللبن يف املجتم
لبنــان؟  عــن  حــوار  تنظيــم  تتــوىّل  أن  الذهنيــة 

ــكر«. ــع الش ــوض م مرف

ة يف توقيتهــا ومضمونها،  جــاءت تغريــدة قــزي، املعــربِّ
الســويرسية  الســفرة  دعــوة  »انكشــاف«  غــداة 
ممثلــن ألحــزاب وقــوى إىل عشــاء يف منزلهــا، انطاقــاً 
مــن »ديبلوماســية املائــدة«، وكان يُفــرتض أن يعقــب 
العشــاء توجيــه دعــوة إىل قيــادات مــن الصــف الثــاين 

لحــواٍر يف ســويرسا.
جــاء اإلعتــذار عــن عــدم تلبيــة الدعــوة إىل العشــاء 
مــن ممثــل القــوات اللبنانيــة النائــب ملحــم الريايش، 
ــة –  ــة اللبناني ــة الصداق ــس لجن ــبة رئي ــو للمناس وه

ــز  ــهب ميَّ ــان مس ــذار ببي ــل اإلعت ــويرسية، وعلّ الس
ــه البعــض  ــه بــن »الصداقــة« وبــن مــا يرمــي إلي في

مــن العشــاء، فاللقــاء الحقــاً.

يُطبَــخ  تقاطعــت معلومــات عــاَّ كان  بالتزامــن، 
اللقــاء طبخــه  اللقــاء.  ثــم  العشــاء  للوصــول إىل 
ــارزة، بالتنســيق  ــارات الب مستشــاٌر لرئيــس أحــد التي
مــع قريــب لــه طامــح دائــم ليكــون رئيســاً للحكومة، 
ــار  ــس التي ــون رئي ــة، يك ــت الطبخ ــذا، إذا اكتمل هك
رئيســاً  املستشــار  ونســيب  للجمهوريــة،  رئيســاً 
للحكومــة، وتتــم العمليــة مبباركــة مــن »حــزب الله«، 

ــويرسا. ــوار س ــاً إىل ح ــاء، والحق املدعــو إىل العش

الخطــأ املميــت املرتََكــب، كان يف اختيــار املدعّويــن، 
حيــث بــدا أن ال مكــّون ســنِّياً بــارزاً بينهــم، بــل 
التغيــر  نــواب  أحــد  األمــر عــى دعــوة  اقتــرص 
ابراهيــم منيمنــة، ومتّــت الدعــوة مــن وراء ظهــر 
ــه  ــيا زميل ــر« وال س ــوى التغي ــة »ق ــه يف كتل رشكائ
وضــاح صــادق، وعندمــا تــّم ترسيــب خــرب العشــاء، 
ــوة  ــاده أن الدع ــاً مف ــد مخرج ــة فأوج ــِرج منيمن أح

ــخصية. ــه الش ــه بصفت ــت إلي وّجه

طــار العشــاء، ومنطقــي أن يطــر لقــاء ســويرسا، 
ــن  ــاً م ــر امتعاض ــن األك ــر أن الطرف ــت يف األم الاف
إلغــاء العشــاء هــا »التيــار الوطنــي الحــر« و«حــزب 
اللــه«، مــا يطــرح االســتنتاج التــايل عــى شــكل ســؤال: 
هــل كانــا هــا وراء فكــرة الدعــوة إىل العشــاء؟ 
وبالتــايل هــل أرادا مــن وراء هــذه الطبخــة أن يكــون 

ــويرسا؟ ــن يف س ــة 2« ولك ــاك » دوح هن
تغييــب املكــوِّن الســني طــرح مخــاوف عــى مصــر 
اتفــاق الطائــف، وذكَّــر بتغييــب املكــوِّن الســني 
يف »االتفــاق الثــايث« الــذي اقتــرص عــى املوارنــة 
بــري( والــدروز  )نبيــه  )ايــي حبيقــة( والشــيعة 
اســتنفاراً  اســتدعى  مــا  وهــذا  جنبــاط(،  )وليــد 
ديبلوماســياً ســعودياً ذكَّــر بالطائــف خصوصــاً أن 
ــة  ــه يف مدين ــع علي ــن للتوقي ــة والثاث ــرى الثالث الذك
الطائــف الســعودية، تحــّل الســبت املقبــل، يف الثــاين 

ــهر. ــذا الش ــن ه ــن م والعرشي
صحيــح أّن العشــاء، واســتطراداً لقــاء ســويرسا، ألغيــا، 
لكنهــا كشــفا عــن مســعى لتعديــٍل مــا يف بنيــة 
النظــام، فهــل كانــت دعســة ناقصــة؟ أم »خطــأ 

محســوباً«؟

جان الفغايل

ترصيــف  حكومــة  يف  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
األعــال عبداللــه بــو حبيــب الســفر الســوري عــي 
ــاء اىل أن  ــد اللق ــت بع ــذي لف ــي ال ــم ع ــد الكري عب
"الزيــارة وداعيــة، تــم يف خالهــا اســتعراض تجربتــي 
ــاءة  ــز، واالض ــقيق والعزي ــد الش ــذا البل ــان، ه يف لبن
عــى عاقتــي بالوزيــر بــو حبيــب كصديــق وكوزيــر 
للخارجيــة وانــا كســفر لســوريا يف هــذا البلــد العزيــز 
الشــقيق لبنــان، كوين اول ســفر لســوريا يف هــذا البلد 
العزيــز والتجربــة التــي حملــت خصوصيــة وصعوبــة، 
ــت عــى ســوريا يف خــال هــذه  ــي ُركب والحــرب الت

ــان". ــت يف لبن الســنوات كن
وقــال: "تعلمــت مــن أمــور كثــرة احتملتهــا أو آذتنــي 
كان فيهــا تصويــب عــى ســوريا، لكننــي تعلمــت 
الســيطرة عــى ردة الفعــل وكذلــك اإلفــادة مــن 
الخــربات ومــن املواقــف الجيــدة واملســاندة مــن 
ــى  ــان ع ــرة يف لبن ــع كث ــن مواق ــر وم ــين ك سياس

املســتويات الفكريــة والسياســية واألحــزاب".
وأضــاف: "إن مصلحــة لبنــان وســوريا أن يتكامــا معــاً 
ــرة ضاغطــة  ــة كب ــوى عاملي ــك ق ــو كان هنال ــى ل حت
ــق، األورويب وكل دول  ــا نتف ــك. عندم ــر ذل ــد غ تري
ــام  ــريك وغرهــم ســيجدون أنفســهم أم ــامل واألم الع
ــاً  ــي اقتصادي ــار. يعن ــن اإلعتب ــا بع ــة يأخذونه حقيق
وأمنيــاً وإجتاعيــاً ســوريا ولبنــان املصلحــة اىل جانب 

ــة تفــرض هــذا التكامــل". ــة األخوي العاق
ــده  ــذي يجس ــف ال ــى املوق ــت ع ــا أثني ــع: "ك وتاب
والحكومــة  اآلخــرون  والــوزراء  الوزيــر  معــايل 
وخصوصــاً 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 للســورين يف لبنــان اذا مــا قُدمــت لهــم 
داخــل ســوريا يكــون تشــجيعاً وتصبــح أضعــاف 
الدولــة  وأن  خصوصــاً  ســوريا،  داخــل  يف  قوتهــا 
قدمــت لهــم كل التســهيات وكل مــا يشــجعهم عــى 

ــودة". الع
وأردف: "وفــق اســتطاعات األمــم املتحــدة، أكــر 
العــودة  يريــدون  النازحــن  مــن  باملئــة  مــن 89 
ــون  ــا قان ــا فيه ــهيات، مب ــت كل التس ــوريا قدم وس
العفــو عــن اإلرهــاب الــذي مل يصــل اىل القتــل وهــذا 
أقــى درجــات التســهيل. وأتوقــع أن ســوريا ولبنــان 
ســيكونان أمــام تعــاون أكــرب، ونرجــو أن يكــون 
التعــايف أكــرب. والعــامل بأزماتــه التــي تعصــف بــه 
اآلن يجــب أن نجــد قواســم مشــرتكة يف مــا بيننــا ألن 
ذلــك يســاعد ســوريا ولبنــان ويســاعد الشــعب الــذي 

ــرتكة". ــه مش عائات
وقــال: "إن القــادم فيــه خــر ، ونرجــو للبنــان مخــارج 

حكوميــة رئاســية ودســتورية، خصوصــاً بعــد الرتســيم 
الــذي نــراه يف مصلحــة لبنــان ونــراه مقدمــة لتعــاون 
ــة كل  ــوريا ويف مواجه ــان وس ــة لبن ــون يف مصلح يك
ــات. ونحــن نســتبرش بالقــادم ســوريا تتعــاىف  التحدي
ــوريا  ــة س ــايف يف مصلح ــذا التع ــون ه ــو ان يك ونرج

ولبنــان واالشــقاء معــا".
وعــن العقبــة التــي تحــول دون عــودة النازحــن، 
قــال: "العقبــة ســاها لبنــان الــذي قــال إن الضغــوط 
ــى  ــيطر ع ــي تس ــة أو الت ــدول املانح ــة وال االوروبي
املراكــز هــي التــي تحــاول شــيطنة العــودة وتثبيــط 
ــن  ــه م ــم ان ــم رغ ــارة مخاوفه ــورين وإث ــة الس هم
مصلحــة الســورين العــودة ومصلحــة ســوريا عــودة 
ابنائهــا، وقلنــا ان ســوريا بالكامــل مل تدخــر جهــدا يف 
تقديــم كل انــواع التســهيات، ونحــن نــدرك أن عــدد 
النازحــن يف لبنــان أكــرب مــن طاقتــه عــى االحتــال، 
وهــذا متفقــون عليــه ومتعاونــون فيــه والوزيــر وكل 
املســؤولن يف لبنــان يدركــون أن ســوريا مســهلة 

ــة  ــوه يف مواجه ــك وقال ــون ذل ــم يدرك ــة، وه ومرحب
ــا ســمعته  ــة واالتحــاد االورويب، وان املنظــات الدولي
مــن اكــر مــن مســؤول عــن هــذا امللــف الــذي 
أرجــو ان يصــل اىل خواتيمــه ملــا فيــه مصلحــة النــازح 
الســوري اوال والدولــة اللبنانيــة واهلنــا يف لبنــان 

ــورية". ــة الس والدول
وأثنــى الوزيــر بــو حبيــب عى كام الســفر 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 حاليــاً هــو يف قضيــة 
النازحــن الســورين، وهــو تعــاون قائــم بواســطة 
ــنتعاون يف  ــا س ــن، ك ــة يف كا البلدي ــزة األمني االجه
ــن  ــا عــودة النازحــن والرتســيم ب ــا عــدة، ومنه قضاي
ــن تحصــل إال بالتعــاون بــن  ــان وكلهــا ل ســوريا ولبن

ــن". البلدي

ال�صفري ال�صوري بعد لقاء 
بوحبيب: ال�صوريون باأمان اأكرث 

يف �صوريا من لبنان
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ــران، جــزءاً مــن  ــخ الســيايس إلي ــّد الحجــاب، يف التاري يُع

املعــارك املحوريــة واملركبــة التــي خاضهــا اإليرانيــون 

لَنيْــِل حريتهــم زمــن الشــاه ويســتكملونها اليــوم باالتجــاه 

املضــاد. 

مــن  كجــزء  التحديــث  خطــى  تســارعت  فعندمــا   

ــة  ــة ومؤسســاتها القانوني ــة الدول ــة وعلمن سياســة الغربن

ــى  ــاده ع ــع ب ــان وض ــا خ ــاه رض ــة. أراد الش والتعليمي

ــاء  ــب بإرس ــا. فرغ ــة تركي ــرا بتجرب ــة متأث ــق الحداث طري

ــة  ــة الغربي ــا الدول ــوم عليه ــي تق ــة عــى األســس الت دول

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 

ــران.  إي

ــام  ــران ع ــاب يف إي ــداء الحج ــع ارت ــام مبن ــا ق ــذا عندم  ل

ــه  ــافرات. لكن ــرن س ــاء وظه ــه النس ــتفادت من 1936؛ اس

أجــرب نســاًء كثــرات عــى التخــي عــن الحجــاب. فأفــرز 

صعوبــات جّمــة ملعظــم هــؤالء النســوة اللــوايت مل يرغــن 

مبغــادرة املنــزل ســافرات بحســب شــها حائــري. إضافــة 

إىل الرجــال الذيــن مل يرغبــوا بســفور زوجاتهــم. كان أمــرا 

ال ســابق لــه وغــر مفهــوم. لكــن الشــاه االبــن عاد وســمح 

ــرات مــن   ــاري عــام 1941 فاســتمرت كث بالســفور االختي

نســاء الطبقــة الوســطى بالســفور يف حــن عــادت نســاء 

"البــازار" إليــه لكــن ليــس بالرصامــة الســابقة نفســها.  

لهــذا تنافســت اإليرانيــات الرافضــات لحكــم الشــاه إبــان 

ثــورة 1979، عــى ارتــداء التشــادور، بوصفــه أداًة ثوريــًة 

يف مواجهــة الشــاه وسياســاته. ومل يكــن عــن قناعــة 

دينيــة. املســألة هنــا تتعلــق بحــق املــرأة يف امتــاك 

ــها.   ــرصف بنفس ــة الت ــدها وحري جس

ــة، فلقــد ســلب النســاء  كان فــرض الســفور غلطــة مميت

حريــة االختيــار. وهــذا مــا اســتعاده الخمينــي عنــد 

ــذ العــام 1979.  ــه اىل الســلطة. فــرض الحجــاب من وصول

واالمــر هنــا مل يقتــرص عــى فــرض لبــس حجــاب محــدد 

وحرمــان النســاء مــن حريــة االختيــار. لكنــه كان أداة 

لتهميشــهن و قمعهــن وســلب حقوقهــن، وفــرض معايــر 

ــيايس  ــلط س ــة تس ــن. أي مارس ــية عليه ــة وبوليس أمني

الحجــاب  فالغايــة مــن  الفضيلــة واالخــاق.  بدعــوى 

ليســت دينيــة، بــل اإلخضــاع. وبحســب الــرتاث التقليــدي، 

ــا عــى أفرادهــا،  يحــق للجاعــة ان تفــرض ســلوكا معين

وعــى الفــرد الخضــوع  لقواعــد الجاعــة او الطائفــة 

ــاتها.  ــا ومارس ولتقاليده

يف الزيــارة الوحيــدة التــي قمــت بهــا إليــران عــام 1993، 

جهــد الســيد محمــد عــي أبطحــي، وكان مســؤوال يف 

ب وأُهــن اثنــاء الثــورة  وزارة الثقافــة – وقــد ســجن وُعــذِّ

الــذي كان  النظــام  االصاحيــة عــام 2009 مــن قبــل 

يدافــع عنــه – إلقناعــي، بعــد زيــارة نظمــت لنــا ملعــرض 

ــع أشــكال الحجــاب  ــه جمي ــرض في يســمى حجــاب، وتُع

مــن مختلــف االقاليــم، عــى أن الحجــاب ليــس مفروضــاً 

ــر  ــرتايث. أذك ــدي وال ــها التقلي ــو لباس ــل ه ــرأة ب ــى امل ع

أين ناقشــته حينهــا وقلــت لــه، طيــب إذا كان اللبــاس 

التقليــدي للنســاء هــو التشــادور والحجــاب، ملــاذا يرتــدي 

ــق؟ هــل  ــدا ربطــة العن ــا ع ــة م ــس الغربي ــال املاب الرج

ــا هــو  ــى النســاء؟ وإذا ال، ف ــراً ع ــد حك ــرتاث والتقلي ال

ــدي؟   ــل التقلي ــاس الرج إذن لب

أجابنــي مســتغرباً: ومــاذا تريديــن ان يلبســوا؟ وكان 

يرتــدي جبــة وعبــاءة. فقلــت لــه مثــل هــذا اللبــاس مثــاً. 

احتــّد االصاحــي الطيــب عندهــا وأجابنــي ممســكاً طــرف 

ــاس عــريب؟  ــه الشــفافة: هــذا؟ هــذا لب عباءت

هــذا الحــوار القصــر يكشــف الكثــر عــن الذهنيــة 

اإليرانيــة يف الدولــة االســامية حتــى عنــد االصاحيــن 

املُعاقبــن مــن النظــام. محوريــة الحجــاب ورفــض العــرب 

والعروبــة. 

حــارب الشــاه العامــة واســتبدلها بالقبعــة وجعلهــا 

شــعاراً ومنــع التشــادور. انتقــد الخمينــي محاولــة الشــاه 

ــة  ــرب: "أن الحكوم ــوة واعت ــريب بالق ــوذج الغ ــرض النم ف

التــي يقــوم أعوانهــا املهووســون والجــادون مـــن رجــال 

الرشطــة باالعتــداء عــى النســاء العفيفــات، وإجبــار 

املســلات يف املــدن والُقــرى عــى رفــع الحجــاب عنهــّن 

ــاون  ــة، والتع ــة ظامل ــي إال حكوم ــا ه ــاح، م ــوة الس بق

ــر".  ــع الُكف ــاً م ــس إال تعاون ــا لي معه

لكنــه يف املقابــل، مــارس ظلــم القــوة بشــكل أعتــى، فهــو 

مل يكتــف بإجبارهــن بالتحجــب، لكنــه ســمح للحاكــم ان 

يعاقــب املخالفــات وباإليــذاء وحتــى بالقتــل.  

وأمــام االحــراج مــن غيــاب نصــوص قرآنيــة تشــر اىل زي 

معــن للحجــاب او تــرّصح بعقوبــة رشعيــة واجبــة لعــدم 

ارتدائــه، قامــت النخبــة الدينيــة املســتبدة والكارهــة 

للمــرأة باالســتدالل عــى قانونيــة الحجــاب ببعــض األدلــة: 

كاإلجــاع، وبعــض ســر املعصومــن، باإلضافــة إىل عضــد 

ــويل  ــه "ال ــرى في ــع ي ــاء أي ترشي ــدار أو إلغ ــم )إص الحك

ــاء أي  ــة إلغ ــه إمكاني ــا في ــة. مب ــًة للدول ــه" مصلح الفقي

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 املمســكن بالنظام االســامي 

يف إيــران يتخــذون موقفــاً معاديــاً للمــرأة، ويســتخدمون 

الحجــاب وســيلة لتأمــن الســيطرة عــى نصــف املجتمــع 

وإخضاعــه. 

الحجــاب  قانــون  إيــران حــول  اآلن يف  تبايــن  هنــاك 

التيــار  مــع  يتفــق  ال  االصاحــي  فالتيــار  وإلزاميتــه. 

فحــزب  الحجــاب.  إلزاميــة  موضــوع  حــول  املتشــدد 

"اتحــاد شــعب إيــران"، الخامتــي، وحــزب "اعتــاد مــي"، 

مهــدي الكــرويب، يرتأيــان إلغــاء هــذا القانــون. ورّصح 

كــرويب بذلــك مؤخــراً.  

تعــددت محــاوالت النســاء لرفــض الحجــاب. ففــي فــرتة 

حكــم االصاحــي خامتــي، اســتولن عــى بعــض الثغــرات 

إســاع  وحاولــن  الســيايس.  االنفتــاح  احدثهــا  التــي 

اصواتهــن وخلعــن اللــون االســود االلزامــي وارتديــن 

اعتصامــات  روحــاين  زمــن  ونظمــن  فاتحــة.  مابــس 

مظاهــرات  يف  فخرجــن  االبيــض".  "االربعــاء  ســّميت 

وكشــفن رؤوســهن يف تحــد لرشطــة االخــاق. 

ــه  ــن ان ــرن العرشي ــع الق ــض يف مطل ــترشف البع ــد اس لق

ســيكون عــرص املــرأة، وكان هــذا صحيحــاً ألن املــرأة 

مــن  وتحــررت  حقوقهــا  عــى  الحصــول  اســتطاعت 

ــرن  ــدو ان الق ــان. يب ــن انس ــل م ــا أق ــا واعتباره تقييده

الحــادي والعرشيــن ســيكون عــرص قيــادة املــرأة للتغيــر 

يف العــامل. 

ــن  ــة م ــات، املدعوم ــابات االيراني ــورة الش ــك ث ــد ذل يؤك

الشــباب، يف زمــن الرئيــس املتشــدد "رئيــي". الــذي منــذ 

وصولــه مل ميــارس قبضــة حديديــة عــى النســاء فقــط، بــل 

ــق عليهــم.  اعتقــل املشــاهر واملثقفــن والصحافيــن وضيّ

ــة  ــنجاين، ابن ــزة رفس ــال فائ ــد اعتق ــر اىل ح ــل األم ووص

الرئيــس الســابق ورفيــق الخمينــي وأحــد أعمــدة النظــام، 

ــا هــذه السياســة.   لرفضه

ــذي  ــج الســيايس الخاطــئ ال ــت: "ان هــذا النه ــد قال فلق

ينتهجــه الحــّكام مــرّده إىل أن هــؤالء "يتصــّورون أننــا إذا 

تنازلنــا يف مســألة قانــون الحجــاب، علينــا أن نتنــازل عــن 

كل يشء".  

تتويــج  بــل  فقــط،  قــاش  قطعــة  ليــس  فالحجــاب 

ــدى  ــي م ــايل يع ــام امل ــة. ونظ ــع متكامل ــة  قم ملنظوم

خطــورة التعاطــي مــع قضيــة الحجــاب. فهــي ركــن مهــم 

ــًة عــن  ــل أهمي ــة النظــام، وشــعار ال يق ــن أركان رشعي م

الشــعارات األخــرى التــي يرفعهــا النظــام، كقضيــة القــدس 

ــكا.  ــوت ألمري ــل وامل ــى إرسائي ــاء ع والقض

ــة  ــوت االيراني ــة الحجــاب اىل داخــل البي ــل أزم اآلن تنتق

ــدي  ــل التقلي ــن الجي ــادة ب ــات ح ــة نقاش ــهد موج فتش

وجيــل الشــابات والشــباب، الرافضــن لسياســات النظــام 

ــا  ــاب وم ــه الحج ــي، ولفرض ــي والعرق ــي، املذهب الطائف

ــوق.   ــف الحق ــى مختل ــود ع ــن قي ــتتبعه م يس

ــد  ــه بع ــود يف غالبيت ــران، واملول ــد يف إي ــل الجدي إن الجي

ــم  ــة، ال يفه ــع األلفي ــن التســعينيات ومطل ــا ب ــورة، م الث

وال يســتوعب ان تفــرض عليــه الســلطات الدينيــة كل 

ــطوي  ــا القروس ــة فهمه ــجنه يف زنزان ــود وتس ــذه القي ه

ــرصي  ــرد الع ــة للف ــية والبديهي ــه االساس ــه حقوق وتحرم

ــة.   ــة الكوني ــي اىل القري ــح واملنتم ــّر املنفت الح

ولــو اقتــرص األمــر عــى القمــع الســيايس رمبــا لهــان األمــر. 

ــة يف  ــة االنكــاش والعزل ــة حال ــد الطــن بلّ ــا يزي لكــن م

ــدر  ــا ته ــاد. بين ــوع والفس ــر والج ــة والفق ــل البطال ظ

ثــروات االيرانيــن عــى ميليشــيات ايــران املنفلشــة ونظــام 

االســد وتطيــر "القاطــرات" اىل الفضــاء. 

تلفــح اآلن جدائــل الحريــة إيــران. بانتظــار االنفجــار 

جبــل  إىل  بهــار  الشــاعر  بــه  توســل  الــذي  العظيــم 

»دماونــد«؟ 

فهــل ســيوفق الغــرب بــن مصالحــه وقيمــه هــذه املــرة؟ 

فيدعــم الشــعب االيــراين؟ 

هنــاك بــوادر مشــجعة تحتــاج اىل القيــام باملزيــد، فعــدا 

العقوبــات عــى املســؤولن، رمبــا يجــب ســحب الســفراء 

ومنــع بــث اقنيتهــم االعاميــة والدعائيــة، عــى مــا 

ــداي. ــرين عب ــت ش اقرتح
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احتجاجات اإيران.. عندما تتحول �صبكة االإنرتنت اإىل �صالح فعال

ــداً شــبابية مبثــل هــذا القــدر، ومل تكــن  ــران أب مل تكــن مقاومــة النظــام يف إي

أبــداً عامليــة مبثــل هــذا املســتوى. فجيــل "زد" يقــود االحتجاجــات، واإليرانيــون 

ــي.  ــع التواصــل االجتاع ــن خــال مواق ــاعدونه م ــى يُس ــات يف املنف واإليراني

كــا أن النظــام الحاكــم نفســه ال يتــواىن عــن اســتخدام اإلنرتنــت مــن أجــل 

تحقيــق أغراضــه.

ــة أســابيع  ــل ثاث ــاد أوالً عــى األمــر. »فقب ــي هاشــمي أن تعت ــم بن ــد ملري الب

ــوم التقيــت  ــرأي العــام الســويرسي يعــرف اســمي، والي مل يكــن أحــد مــن ال

مرتــن مــع سياســين مــن الرجــال والنســاء يف الربملــان الفــدرايل«، تقــول هــذه 

ــة ضــد  ــدالع االحتجاجــات العاملي ــذ ان ــي تعيــش يف املنفــى. فمن ــة الت اإليراني

نظــام املــايل يف إيــران، أصبحــت هــذه الســيدة ابنــة التاســعة والثاثــن ربيعــا 

وجهــاً لاحتجاجــات يف ســويرسا.

ــا  ــد مــن وســائل اإلعــام يف ســويرسا، والتقطــت له ــا العدي وبالفعــل، حاورته

صــوراً. ونشــر إىل أن مســؤولة وســائل التواصــل االجتاعــي هــذه قــد درســت 

ــا.  ــت يف أملاني ــا درس ــران، ك ــة يف طه ــة املرموق ــف التكنولوجي ــة رشي بجامع

ــن  ــت م ــويرسا، ومتكن ــران إىل س ــن إي ــنوات م ــت س ــل س ــت قب ــث انتقل حي

ــع  ــى موق ــابها ع ــى حس ــا ع ــي تنرشه ــة الت ــات والطبيع ــور الرح ــال ص خ

إنســتغرام، مــن تشــكيل مجتمــع صغــر مــن املتابعــن قوامــه عرشيــن ألــف 

شــخص.

لكــن منــذ حــوايل شــهر، مل يعــد يشــغل هــذه اإليرانيــة التــي تعيــش باملنفــى 

ــد اندلعــت  ــا. وق ــران وألجله ــي تجــري يف إي يشء أكــر مــن االحتجاجــات الت

ــي  ــة مهســا أمين هــذه االحتجاجــات يف أعقــاب القبــض عــى الشــابة اإليراني

مــن ِقبــل رشطــة اآلداب يف طهــران. وكانــت جرميــة أمينــي هــي: أنهــا مل تكــن 

مرتديــة للحجــاب طبقــاً للوائــح. وبعــد إلقــاء القبــض عليهــا بســاعتن دخلــت 

يف غيبوبــة. ومــن ثــمَّ توفيــت يف الســادس عــرش مــن ســبتمرب املــايض.

مــن جانبهــا، تدعــي الحكومــة اإليرانيــة أن أمينــي قــد توفــت جــراء إصابتهــا 

ــا يف صحــة  ــخ اعتقاله ــى تاري ــت حت ــا كان ــول إنه ــا. إال أن األرسة تق مبــرض م

جيــدة. وهــي عــى قناعــة بــأن الســبب الحقيقــي ملــوت ابنتهــم هــي عنــف 

ــرب  ــة، ذاع الخ ــول الكردي ــي ذات األص ــال أمين ــوم اعتق ــس ي ــة. ويف نف الرشط

عــى وســائل التواصــل االجتاعــي، ويف اليــوم التــايل تلقفــه اإلعــام اإليــراين.

النظام الحاكم يقطع اإلنرتنت

مــا لبــث هــذا الحــدث أن أشــعل نــران االحتجاجــات، فقــد انتــرشت 

املظاهــرات الهائلــة يف طــول البــاد وعرضها.ومــن خــال بعــض مقاطــع 

ــن 300  ــل ع ــا ال يق ــة يب يب يس م ــة الربيطاني ــة اإلذاع ــدت هيئ ــو، رص الفيدي

احتجــاج يف إيرانرابــط خارجــي حتــى مــوىف األســبوع األول مــن شــهر أكتوبــر 

الجــاري، إال أن قــوات األمــن الحكوميــة ردت بقســوة وحشــية: فطبقــاً ملنظمــة 

ــاد  ــي للب ــوب الرشق ــهد الجن ــان، ش ــوق اإلنس ــة بحق ــة املعني ــو الدولي العف

ــا  ــاء قمعه ــط خارجــي، أثن ــد قــوات األمرناب ــل 82 شــخصاً عــى ي وحــده مقت

ــال. ــن أطف ــن املتوف ــن ب ــرات، وكان م للمظاه

جديــر بالذكــر، أن األربعــة عــرش يومــاً األوىل التــي تلــت مقتــل أمينــي مــرت 

دون صــدور أيــة ترصيحــات تُذكــر عــن النظــام الحاكــم عــى وســائل التواصــل 

ــد  ــلطات يف الح ــه الس ــت ب ــرصف قام ــل أول ت ــل، متث ــي. يف املقاب االجتاع

ــة يف  ــة االحتجاجي ــق الحرك ــاً، لخن ــه متام ــل وقطع ــت ب ــتخدام اإلنرتن ــن اس م

مهدهــا. فقــد تعــددت مــرات انقطــاع اإلنرتنــت، كــا يصــف تقريــر ملنظمــة 

ــت »ســاحاً  ــرب قطــع اإلنرتن ــذي اعت ــط خارجــي، ال نيتبلوكــس Netblocksراب

ــر مــن  ــا إســيك مات ــاً يســتخدمه النظــام«، عــى حــد ترصيحــات أدىل به قوي

ــة. ــة الربيطاني ــة اإلذاع منظمــة »نيتبلوكــس« لهيئ

ــة  ــورة منتظم ــع بص ــول تنقط ــف املحم ــال الهات ــبكة اتص ــد ش ــاً، مل تع حالي

»إال أن الحجــر عــى وســائل التواصــل االجتاعــي ومنصــات الرتاســل ال يــزال 

قامئــاً«، مثلــا يجيــب آلــب توكــر مــن منظمــة »نيتبلوكــس«. كذلــك ال تــزال 

ــك،  ــن ذل ــاً ع ــت. فض ــول والثاب ــف املحم ــبكة الهات ــكات يف ش ــاك مش هن

ــم. ــف األقالي ــايئ يف مختل ــار الكهرب ــدة للتي ــات متعم ــدث انقطاع تح

ــن  ــدة، م ــك مب ــل ذل ــات قب ــة االحتجاج ــت حرك ــر، متكن ــذا الحج ــم ه برغ

تخطــي حــدود إيــران، حيــث يتــم تــداول لقطــات مــن االحتجاجــات مايــن 

املــرات عــى املنصــات الرقميــة، وذلــك مــن خــال أشــخاص ال يخشــون النظــام 

الحاكــم هنــاك. فحتــى اليــوم، تــم اســتخدام هاشــتاج #مهســا_اميني مايــن 

املــرات عــى موقــع إنســتغرام، الــذي يُعتــرب أكــر شــبكات التواصــل شــعبيًة 

لــدى اإليرانيــن واإليرانيــات، ألنــه مل يكــن حتــى ثاثــة أســابيع مضــت، محــل 

ســيطرة أو رقابــة ملحوظــة.

جيل »زد« اإليراين أكر شجاعة

تعتــرب حركــة االحتجاجــات األخــرة يف جمهوريــة إيــران اإلســامية األضخــم يف 

العقــود األخــرة. والافــت 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 أيضــاً بجيــل Zoomers ـ مــا بــن عامــي 1997 و2010.

تحليــل  يف  بواشــنطن  األوســط  الــرشق  معهــد  كتــب  الصــدد،  هــذا  يف 

ــد حظــوا بفرصــة للحصــول  ــراين ق ــل »زد« اإلي ــاء جي ــط خارجــي أن أبن لهراب

ــي  ــك الت ــن تل ــل م ــي، أفض ــامل الخارج ــع الع ــل م ــات وللتواص ــى معلوم ع

أتيحــت آلبائهــم وأجدادهــم. »إن إتاحــة وســائل التواصــل االجتاعــي لهــم، 

ــال عليهــا قــد منحهــم قــدرات تحليليــة أفضــل، كــا منحهــم  وحضورهــم الفعَّ

ــح بآرائهــم«. ووفقــاً لألرقــام  ــر عــن مطالبهــم وشــجاعة للترصي منصــة للتعب

الرســمية الصــادرة عــن صحيفــة »جافــان« اليوميــة اإليرانيــة، شــديدة اإلثــارة 

ــن تقــل أعارهــم عــن  للجــدل والتــي تصــدر إلكرتونيــاً، فــإن 93% مــن املُحتجِّ

ــن. ــة والعرشي الخامس

ــن  ــّد م ــن ال تُع ــى األربع ــي شــارفت ع ــي هاشــمي الت ــم بن ــح أن مري صحي

أبنــاء هــذا الجيــل، إال أن الحركــة االحتجاجيــة منحتهــا الشــجاعة، بأنــه البــد 

ــذ أن ســمعت مبــوت مهســا أمينــي، مل  ــران. فمن مــن أن يتغــّر يشء مــا يف إي

تعــد قــادرة عــى النــوم، لذلــك فإنهــا تضــع كل طاقتهــا يف االحتجاجــات. وهــي 

تســتفيد مــن خرباتهــا يف مجــال وســائل التواصــل االجتاعــي، 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 يــزال يعيــش يف إيــران 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 إيــران. إنــه 

جيــل بــا رؤيــة محــددة، لذلــك فإنــه يتجــرأ عــى مواجهــة الحكومــة رصاحــًة.

نشاط الشتات اإليراين يف سويرسا

شــأنها شــأن الكثريــن مــن اإليرانيــن واإليرانيــات يف املنفــى، تتلقــى الســيدة 

ــوم  ــمَّ تق ــن ث ــران، وم ــن داخــل إي ــارا م ــو وأخب ــي هاشــمي مقاطــع فيدي بن

بنرشهــا عــرب وســائل التواصــل االجتاعــي. »إال أنــه ال يتوّجــب علينــا جميعــاً 

ــدد  ــها إذن بص ــرى نفس ــا ت ــد. إنه ــا تعتق ــب م ــوى«، بحس ــس املحت ــرش نف ن

ــع  ــامل يُتاب ــات أن الع ــن واإليراني ــن لإليراني ــث تربه ــيط، حي ــب دور الوس لع

احتجاجاتهــم، كــا تحــث الســلطات واملنظــات هنــا يف املهجــر عــى اتخــاذ 

ــة. خطــوات فعال

ــا أن نســاعدهم يك  ــران نفســها، لكــن علين ــم التغيــر داخــل إي »يجــب أن يت

تظــل قدرتهــم عــى االســتمرار قامئــة«، عــى حــد قــول الســيدة بنــي هاشــمي. 

عــى الجانــب اآلخــر، التزمــت ســويرسا رســمياً الصمــت طويــاً حيــال 

األحــداث التــي تشــهدها إيــران ـ بــل إن صمتهــا كان طويــاً أكــر مــن الــازم، 

ــرى بعــض اإليرانيــن يف املنفــى. ولكــن يف األســبوع املــايض، جــاء رد  ــا ي مثل

ــه النقــد للســلطات  ــذي وّج ــة إينياتســيو كاســيس ال فعــل رئيــس الكنفدرالي

ــران. ــات عــى طه ــدء يف فــرض أي عقوب ــَر رضورة للب ــه مل ي ــة، لكن اإليراني
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لي�س لدينا فرع اآخر

Traiteur

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,

1M9 Blvd. Laurentien, Montréal, Québec, H4K 12186

 (514)745-5221
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يســتعد لبنــان وإرسائيــل للتوقيــع عــى اتفــاق جــرى 
ــة، مــن خــال الوســيط  ــة أمركي ــه برعاي التوصــل إلي
ــس يف  ــدور رئي ــع ب ــذي اضطل ــتاين ال ــوس هوكش آم
إبرامــه؛ وذلــك لرتســيم الحــدود البحريــة بينهــا، 
ــا  ــد أنه ــا يُعتَق ــتغال م ــان الس ــعى الطرف ــث يس حي
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 
"اخــرتاق تاريخــي. ومــع ذلــك، يعــاين االتفــاق ثغــرات 

عديــدة.
تاريخ الوساطة األمركية

تســعى الواليــات املتحــدة األمركيــة منــذ نحــو عــرش 
ســنوات إلبــرام اتفــاق لرتســيم الحــدود البحريــة بــن 
لبنــان وإرسائيــل، وقــد تَعاقــب عــى هــذا امللــف عدد 
ــوف،  ــك ه ــم فريدري ــن، منه ــطاء األمركي ــن الوس م
وآمــوس هوكشــتاين، وديفيــد ســاترفيلد، وديفيــد 
شــينكر، وجــون ديــرورش، قبــل أن يعــود هوكشــتاين 
لتــويل امللــف يف ترشيــن األول/ أكتوبــر 2021 ضمــن 
أفــكار جديــدة أســهمت يف إنضاجهــا جملــٌة مــن 
التحــوالت اإلقليميــة والسياســات الداخليــة يف لبنــان 
وإرسائيــل. وقــد تركــزت القضايا الخافية يف الســنوات 
األخــرة حــول شــكل التفــاوض ومضمونــه، مثــل: مــن 
يديــر املحادثــات؟ وأيــن تُعقــد؟ ومــا الجــدول الزمني 
للتوصــل إىل اتفــاق؟ ومــا معايــر العمليــة التفاوضية؟ 
لكــّن التحــول الــذي طــرأ عــى املوقــف اللبنــاين منــذ 
اإلجرائيــة  القضايــا  بتجــاوز  صيــف 2022، ســمح 
والدخــول مبــارشة يف صلــب معايــر ترســيم الحــدود 
ــت التوصــل إىل  ــي رسّع ــل الت ــن العوام ــة. وم البحري
اتفــاق الجهــوُد األمركيــة والضغــوط األوروبيــة التــي 
ــن  ــة م ــادر بديل ــة إىل مص ــبب الحاج ــدت بس تصاع
الغــاز الــرويس الــذي تســعى أوروبــا لاســتغناء عنــه 
ــمح  ــوف يس ــا. وس ــر يف أوكراني ــرصاع الدائ ــة ال نتيج
ــرشكات  ــميًا، لل ــه رس ــرد تصديق ــاق، مبج ــذا االتف ه
األجنبيــة املعنيــة ببــدء أعــال التنقيــب عــن النفــط 
ــأن رشكــة  ــات ب والغــاز، حيــث أعطــت فرنســا ضان
"توتــال" الفرنســية ســتتخى عــن ترددهــا يف العمــل 
ــأن  ــة ب ــد اإلدارة األمركي ــع تعّه ــم 9 م ــاع رق يف القط

ــذ االتفــاق. تضمــن تنفي
وعــى الرغــم مــن أن لبنــان وإرسائيــل يف حالــة حــرب 
منــذ عــام 1948، وليــس بينهــا عاقــات دبلوماســية 
ــإن  ــايئ، ف أو حــدود مرســومة عــى نحــو واضــح ونه
ــول  ــا ح ــات بينه ــراء مفاوض ــن إج ــع م ــك مل مين ذل
قضايــا مختلفــة خــال العقــود املاضيــة، كــا حصــل 
مــن خــال لجنة مراقبــة الحــدود عــام 1996، واللجنة 
التقنيــة الثاثيــة التــي تديرهــا األمــم املتحــدة يف 
ــن  ــام 2020 ح ــة ع ــت نهاي ــي اجتمع ــورة، والت الناق
تقنــي  تفــاوض  مــرة، عــى  أول  الطرفــان،  وافــق 
ــة. ومــع ذلــك، ال  وعســكري لرتســيم الحــدود البحري
ــة أو  ــدة دولي ــدود معاه ــيم الح ــاق ترس ــّكل اتف يش
ــادل،  ــن بعــد اعــرتاف متب ــن دولت ــة رســمية ب اتفاقي
ــة  ــارات املصلح ــه اعتب ــارش أملت ــر مب ــا غ ــل اتفاقً ب
االقتصاديــة. وقــد وّجــه الطرفــان اللبنــاين واإلرسائيــي 
عــى نحــو منفصــل رســالة تتضمــن موافقــة كل 
منهــا عــى الصيغــة النهائيــة لاتفــاق إىل اإلدارة 
األمركيــة وإىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة، قبــل أن 
يتجهــا إىل الناقــورة لتوقيــع االتفــاق رســميًا، برعايــة 

األمــم املتحــدة وبحضــور الوســيط األمــريك. وســوف 
ــن،  ــاين عــى العســكرين والتقني ــد اللبن ــرص الوف يقت
الغرفــة نفســها مــع  ولــن يكونــوا موجوديــن يف 
ــه  ــر أن ــن األم ــم م ــن يك ال يُفه ــؤولن اإلرسائيلي املس

ــع. ــى أّي تطبي ــؤرش ع م
تبلور املوقفن اللبناين واإلرسائيي

األخــرة  املفاوضــات  مــن  اللبنــاين  املوقــف  متيــز 
ــوىّل  بالوحــدة، عــى عكــس املــرات الســابقة. وقــد ت
ــو صعــب،  ــاس أب ــواب، إلي ــس الن ــس مجل ــب رئي نائ
ــو 2022، التنســيق بشــأن ملــف  ــران/ يوني ــذ حزي من
ميشــال  الرئيــس  بــن  البحريــة  الحــدود  ترســيم 
عــون ورئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري، ومــن 
ــتاين. ويف  ــيط هوكش ــع الوس ــه، م ــزب الل ــه ح خال
مقابــل االنســجام يف املوقــف اللبنــاين، متيــز املوقــف 
اإلرسائيــي باالنقســام والتبايــن؛ إذ اســتقال رئيــس 
وفــد التفــاوض اإلرسائيــي لرتســيم الحــدود البحريــة 
ــن  ــه يف 3 ترشي ــري، مــن منصب ــان، أودي أدي مــع لبن
ــس  ــع رئي ــى وض ــه ع ــر 2022، العرتاض األول/ أكتوب
ــده عــى امللــف  ــد، ي ــر لبي الحكومــة اإلرسائيــي، يائ
ــذي  ــا، ال ــال حوالت ــي، إي ــن القوم ــرب مستشــار األم ع
ــد  ــتاين بع ــرب هوكش ــان ع ــع لبن ــات م أدار املفاوض

ــري. ــتقالة أدي اس
ــاين  ــف الرســمي اللبن ــور االنســجام يف املوق ــد تبل وق
مــع وصــول ســفينة تتبــع لرشكــة Energean لتطويــر 
عمليــة التنقيــب عــن النفــط والغــاز يف حقــل كاريــش 
ــى  ــان ع ــرتض لبن ــو 2022؛ إذ اع ــران/ يوني يف 5 حزي
القيــام بهــذه الخطــوة قبــل االنتهــاء مــن مفاوضــات 
ترســيم الحــدود البحريــة، مــا أدى إىل توافــق رســمي 
لبنــاين يف 6 حزيــران/ يونيــو عــى دعــوة هوكشــتاين 
ــد تأخــر  ــو. وبع ــران/ يوني ــروت يف 13-14 حزي إىل ب
الــرد اإلرسائيــي عــرب الوســيط األمــريك عــى االقــرتاح 
ــاين إعطــاء حقــل كاريــش إلرسائيــل يف  الرســمي اللبن
مقابــل حصــول لبنــان عــى حقــل قانــا، أطلــق حــزب 

اللــه مســّرات 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 
ــاء  ــل إلعط ــر الحق ــن تطوي ــع ع ــل إىل الرتاج إرسائي
فرصــة للمفاوضــات، يف حــن توقـّـف حــزب اللــه عــن 
ــا  ــاين اقرتاًح ــرف اللبن ــلّم الط ــا س ــه. وبعده تهديدات
لهوكشــتاين يطلــب فيــه بكامــل حــق لبنــان يف حقــل 
ــروات  ــدم اقتســام ال ــول بالخــط 23، وع ــا، والقب قان
التنقيــب  بــدء  والحقــول مــع إرسائيــل، وضــان 
فــور توقيــع االتفــاق، وهــي كلهــا بنــود اعتُمــدت يف 
ــة  ــفرة األمركي ــلّمتها الس ــي س ــاق الت ــودة االتف مس
ــة يف 1  ــادات اللبناني يف بــروت، دورويث شــيا، إىل القي

ــر 2022. ــن األول/ أكتوب ترشي
لكــن قبــول لبنــان بالخــط 23 أساًســا للتفــاوض أثــار 
ــرى أن الخــط 29  ــض ي ــك أن البع ــا؛ ذل جــداًل داخليً
ــش  ــا" يف الجي ــه "مصلحــة الهيدروغرافي ــذي وضعت ال
ــذي  ــو ال ــوين، وه ــط القان ــده الخ ــو وح ــاين ه اللبن
االقتصاديــة  املنطقــة  يف  لبنــان  حقــوق  "يحفــظ 
اعتمدتــه  الــذي   23 الخــط  وليــس  الخالصــة"، 
ــيط  ــع الوس ــاوض م ــا للتف ــة أساًس ــلطات اللبناني الس
ــرتًا  ــرس 1430 كيلوم ــان يخ ــرق أن لبن ــريك. والف األم
ــا مــن مياهــه اإلقليميــة بــن الخطــن؛ فالخــط  مربًع
23 ال ينطلــق مــن نقطــة الحــدود الربيــة يف رأس 
ــن  ــل م ــة، ب ــطن املحتل ــان وفلس ــن لبن ــورة، ب الناق
مســافة 30 مــرتًا شــال رأس الناقــورة، مــا يعنــي أيًضــا 
احتــال إرسائيــل ملــا يزيــد عــى 3000 مــرت مربــع يف 

رأس الناقــورة.
ــة لاتفــاق، بــدأت  ــل التقني بعدمــا اكتملــت التفاصي
عقــد  إذ  سياســيًا؛  إخراجــه  اتجــاه  يف  الخطــوات 
املجلــس الــوزاري اإلرسائيــي املصغــر اجتاًعــا خاًصــا 

يف 6 ترشيــن األول/ أكتوبــر لــدرس مســودة االتفــاق 
اللبنانيــة  واملاحظــات  البحريــة  الحــدود  حــول 
ــر  ــة. ويف إث ــه املاحظــات اللبناني ــض خال ــا، رف عليه
ذلــك، أعلــن وزيــر األمــن اإلرسائيــي، بينــي غانتــس، 
اســتنفار قواتــه عــى "الحــدود الشــالية" اســتعداًدا 
ــن هــذا  ــه. لك ــع حــزب الل ــة م ــة محتمل ألّي مواجه
ــتهاك الداخــي  ا لاس ــدًّ ــف كان يف جوهــره مع املوق
زيــادة  إىل  ذلــك  أدى  التفــاوض.  وتحســن رشوط 
ــة التوصــل إىل  االنخــراط األمــريك يف املفاوضــات بغي
ــة  ــون يف نهاي ــس ع ــة الرئي ــاء والي ــل انته ــاق قب اتف
ترشيــن األول/ أكتوبــر ودخــول لبنــان يف الفــراغ 
يف  اإلرسائيليــة  االنتخابــات  قبــل  وأيًضــا  الرئــايس، 
1 ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب، حيــث يســعى رئيــس 
ــذي  ــي األســبق بنيامــن نتنياهــو، ال ــوزراء اإلرسائي ال
اتهــم حكومــة لبيــد بالتنــازل أمــام حــزب اللــه، 

للعــودة إىل الحكــم.
املجلــس  وافــق  أكتوبــر،  األول/  ترشيــن   12 ويف 
الــوزاري اإلرسائيــي املصغــر عــى االتفــاق وأحالــه إىل 
الكنيســت يف اليــوم نفســه حيــث ُعــرض عــى لجنــة 
الشــؤون الخارجيــة والدفــاع، التــي تبقــى معظــم 
اجتاعاتهــا رسيــة، قبــل أن يعــود االتفــاق إىل مجلس 
الــوزراء للتصديــق النهــايئ عليــه يف غضــون 14 يوًمــا. 
ــاق يف  ــمي لاتف ــرار الرس ــيكون اإلق ــه، س ــاًء علي وبن
ــام مــن  ــة أي ــر؛ أي قبــل ثاث 27 ترشيــن األول/ أكتوب
ــات  ــن االنتخاب ــام م ــة أي ــون، وأربع ــة ع ــاء والي انته
ــان، فقــد اكتفــى بإعــان رئيــس  ــة. أمــا لبن اإلرسائيلي
ــاٍد  ــك تف ــه عــى االتفــاق، ويف ذل ــة موافقت الجمهوري
ألّي تصويــت عليــه يف مجلــس الــوزراء أو مجلــس 
ــه وحلفــاؤه إىل أخــذ  ــواب، فــا يضطــر حــزب الل الن

ــاق. موقــف رســمي مــن االتف
ــًدا عــن األضــواء  ــاء بعي ــه عــى البق عمــل حــزب الل
يف املفاوضــات، تجنبًــا ألّي إحــراج أمــام جمهــوره، 
ــيا  ــه، ال س ــرب حلفائ ــا ع ــًا فيه ــه أدى دوًرا مه لكن

اتفاق تر�صيم احلدود البحرية بن لبنان واإ�صرائيل:
1 دالالت التوقيت وحتديات التنفيذ                   
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عــون وبــري. وقــد التــزم األمــن العــام للحــزب، 
ــكار  ــد موقــف عــون مــع إن ــه، بتأيي حســن نــرص الل
أّي انخــراط غــر مبــارش يف املفاوضــات، فقــال إّن 
"البعــض اتّهمنــا بتضييــع الحقــوق والتنــازل عــن 
ــا أي عاقــة بالرتســيم، وإن  خطــوط، ونحــن ليــس لن
ســألتموين أيــن بحرنــا أقــول لكــم إن بحرنــا ميتــد إىل 
غــزة". لكــن هــذا الــكام مل ينجــح يف إخفــاء حقيقــة 
ــوال موافقــة حــزب  ــم ل ــا كان ليت أن هــذا االتفــاق م
ــة املطــاف  ــام يف نهاي ــه الع ــر أمين ــذي اضط ــه، ال الل
ــاه  ــاب ألق ــن يف خط ــه، فأعل ــه من ــح موقف إىل توضي
يف 11 ترشيــن األول/ أكتوبــر عــن دعمــه اتفــاق 
ترســيم الحــدود البحريــة، وأشــار إىل أنــه ال يريــد أن 
يســتمر يف سياســة إرســال مســّرات أو االحتــكاك مــع 
الجانــب اإلرسائيــي الــذي رشع فــور إعــان التوصــل 
ــة لضــخ الغــاز  ــات تجريبي إىل اتفــاق يف إجــراء عملي

ــش. ــل كاري ــن حق م
نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية

ــود، إىل  ــع يف ســتة بن ــذي يق ــاق، ال ــص االتف يشــر ن
ــّس  ــن ال مي ــن الطرف ــة ب ــدود البحري ــيم الح أن ترس
بوضــع الحــدود الربيــة رشق الحــدود البحريــة، ومــن 
ــوف  ــًدا س ــة تحدي ــة البحري ــذه املنطق ــإن ه ــّم ف ث
ترّســم حدودهــا يف ضــوء االتفــاق عــى ترســيم 

ــن. ــن الطرف ــة ب ــدود الربي الح
ويشــر االتفــاق إىل أن القطــاع رقــم 9 العائــد إىل 
ــة  ــاج ذات "جــدوى تجاري ــاالت إنت ــه احت ــان في لبن
غــر معروفــة" مــن الغــاز، ولــذا توافـَـق الطرفــان عــى 
ــل رشكات  ــذا الحق ــب يف ه ــال التنقي ــوم بأع أن تق
ــتمرار  ــق اس ــا "يعي ــة مب ــات الدولي ــع للعقوب ال تخض
رشكات  تكــون  أاّل  عــى  األمركيــة"،  التســهيات 
ــتبدال  ــان اس ــب لبن ــد طل ــة. وق ــة أو لبناني إرسائيلي
عبــارة أاّل تكــون خاضعــة "للعقوبــات األمركيــة" 
بعبــارة "للعقوبــات الدوليــة" يف البنــد الــذي يتحــدث 
ــب  ــل يف تنقي ــا العم ــوز له ــي يج ــرشكات الت ــن ال ع
الغــاز ووافــق عــى إرصار الجانــب األمريك عــى إبقاء 
ــتبعاد  ــة" الس ــهيات األمركي ــق التس ــا "يعي ــارة مب عب
للعقوبــات األمركيــة )واملقصــود  رشكات خاضعــة 
ــت عــن  ــل تخلّ ــع أن إرسائي ــرشكات الروســية(. وم ال

أّي حــق للتنقيــب يف القطــاع رقــم 9، فإنهــا احتفظــت 
بحــق الســاح للمشــغل بأنشــطة يف بعــض املناطــق 
ــل  ــايل مقاب ــردود م ــت مب ــا طالب ــه، ك ــددة في املح
هــذا التخــي. وبنــاء عليــه، ستســمح إرسائيــل للرشكــة 
املشــغلة للقطــاع رقــم 9 )أي رشكــة توتــال( بالتحــرك 
ــن تعــرتض  ــة، ول يف املناطــق جنــوب الحــدود البحري
عــى "أنشــطة معقولــة ورضوريــة" طاملــا أن الرشكــة 
املشــغلة تبلّغهــا مســبًقا بهــذه األنشــطة القريبــة مــن 

ــة. ــدود اإلرسائيلي الح
كــا يشــر االتفــاق إىل محادثــات بــن إرسائيــل 
ورشكــة توتــال "لتحديــد حجــم الحقــوق االقتصاديــة 
إلرسائيــل" يف احتياطيــات الغــاز املحتملــة يف القطــاع 
رقــم 9، ومــن ثــم ســيتم الدفــع إلرسائيــل مقابــل أّي 
احتياطــي غــاز يجــري اكتشــافه يف هــذا القطــاع مــن 
ــة  ــة اإلرسائيلي ــده الحكوم ــايل" تعق ــاق م ــال "اتف خ
مــع هــذه الرشكــة. ويف املقابــل، تعمــل الرشكــة 
املشــغلة للقطــاع رقــم 9 حرصيًــا مــع الحكومــة 
اللبنانيــة التــي هــي "غــر مســؤولة أو طــرف" يف 
ــال،  ــة توت ــة ورشك ــة اإلرسائيلي ــن الحكوم ــاق ب االتف
ولــن يؤثــر ذلــك يف "الحصــة الكاملــة" لحقــوق لبنــان 
يف هــذا القطــاع. ويقــي االتفــاق املــايل بــرشاء 
الرشكــة حصــة إرسائيــل مــن حقــل قانــا والتــي 
ــغ بعــد أن  ــة، وسيُحتســب املبل قــّدرت بـــ 17 يف املئ

ــل. ــاز يف الحق ــم الغ ــة حج ــم الرشك تقيّ
تــؤدي الواليــات املتحــدة دور الضامــن لهــذا االتفــاق 
يف حــال كان هنــاك أّي تباينــات حــول تنفيــذه يف 
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 توّجــه 
إدارة بايــدن رســالة إىل الحكومــة اإلرسائيليــة تعطــي 
ــن  ــان مــن الغــاز ل ــل لبن ــأن مداخي ــات ب فيهــا ضان

تصــل إىل حــزب اللــه.
تحديات تواجه االتفاق

تــرك االتفــاق عــدًدا مــن القضايــا العالقــة بــن 
الطرفــن مل يجــِر التوصــل إىل حــٍل بشــأنها، مــن 
ذلــك مثــًا موافقــة إرسائيــل عــى بــدء لبنــان أعــال 

ــت  ــا طالب ــا، لكنه ــل قان ــاز يف حق ــن الغ ــب ع التنقي
يف املقابــل بالحصــول عــى "تعويــض مــايل" لقــاء أّي 
غــاز يجــري اســتخراجه مــن الجانــب اإلرسائيــي. 
أمــا لبنــان، فاعتــرب أنــه غــر معنــّي بــأّي رشاكــة مــع 
إرسائيــل يف هــذا الحقــل الــذي يقــع يف القطــاع رقــم 
ــارة "تعويــض مــايل"  ــا عــى عب 9، وهــو يعــرتض أيًض
ــّد  ــة"، ويع ــارة "تســوية مالي ــتبدالها بعب ــب اس ويطل
ــل  ــق بإرسائي ــا تتعل ــا، إذ إنه ــّي به ــر معن ــه غ نفس
ــغ  ــى أن أّي مبل ــان ع ــرّص لبن ــا ي ــال. ك ــة توت ورشك
تتقاضــاه إرسائيــل بهــذا الخصــوص يجــب أن يكــون 
مــن أربــاح الرشكــة، وليــس مــن ضمــن االتفــاق الــذي 
ــاز يف  ــن الغ ــب ع ــان للتنقي ــع لبن ــة م ــه الرشك وقّعت
عــام 2017. وألن لبنــان يحتــاج إىل عــدة ســنوات 
ــل  ــاز مــن حق ــن اســتخراج أّي غ ــل أن يتمكــن م قب
قانــا، فــإن الحديــث عــن هــذه التســوية املاليــة لــن 
ــا يف املرحلــة الراهنــة. ويطالــب  يكــون أمــرًا ملحًّ
ــأن  ــات ب ــى ضان ــول ع ــي بالحص ــرف اإلرسائي الط
ــاز إىل  ــن اســتخراج الغ ــة م ــوارد متأتي ال تصــل أّي م

حــزب اللــه. أخــرًا، ال يُحــل هــذا االتفــاق كل مشــاكل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن، فع ــن الطرف ــة ب ــدود البحري الح
أن الرئيــس بايــدن قــال يف بيــان اإلعــان عــن االتفــاق 
ــاء  ــى إنه ــا ع ــان اتفقت ــل ولبن ــي إرسائي إن "حكومت
نزاعهــا عــى الحــدود البحريــة وقررتــا إنشــاء حــدود 
بحريــة دامئــة بينهــا"، فــإن االتفــاق ال يُعــّد ترســيًا 
نهائيًــا للحــدود البحريــة يف ظــل عــدم وجــود اتفــاق 
عــى ترســيم الحــدود الربيــة؛ فلبنــان ال يعــرتف بخــط 
العوامــات البحــري الــذي وضعتــه إرسائيــل عــام 
2000 عــى بعــد 5 كيلومــرتات مــن رأس الناقــورة 
باعتبــاره حــدوًدا بحريــة مفرتضــة بينهــا وبــن لبنــان. 
ويف حــال توتــرت األوضــاع بــن إرسائيــل وحــزب اللــه، 
أو وقعــت مواجهــة بــن إرسائيــل وإيــران، أو توتــرت 
العاقــات األمركيــة - اإليرانيــة بســبب برنامــج إيــران 
النــووي، فــإن األمــور الخافيــة قــد تعــود إىل الواجهــة 
مــن جديــد عــى الرغــم مــن نشــوء مصلحــة جديــدة 

ــم. ــاظ عــى الوضــع القائ مشــرتكة بالحف
 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

اتفاق تر�صيم احلدود البحرية بن لبنان واإ�صرائيل:
2 دالالت التوقيت وحتديات التنفيذ

ــة مــزارع شــبعا، وهــي منطقــة تصــل مســاحتها إىل مــا  ــت محتل ــا زال ــي م ــة الت مــن ضمــن األرايض اللبناني
يقــارب 250 كــم مربعــاً. وأقدمــت إرسائيــل عــى احتــال هــذه املــزارع بشــكل تدريجــي، وأوىل مراحــل هــذا 
االحتــال كانــت يف 5 يونيــو 1967، وعمليــاً بعــد انتهــاء الحــرب تابعــت إرسائيــل يف الســبعينيات احتــال قســم 
مــن املــزارع، ويف أواخــر الســبعينيات احتلــت قســاً آخــر، وتتابعــت عمليــات االحتــال لألجــزاء األخــرى يف 
ــا، ويبلــغ عــدد مزارعهــا 14 مزرعــة،  ــاً قضــاء حاصبي األعــوام 1982، 1985، 1989. وتتبــع مــزارع شــبعا إداري
ــة  ــة ألكــر مــن 1000 عائل ــا ملكي ــة يف موســم الشــتاء، وفيه ــم، و600 عائل ــة بشــكل دائ تســكنها 1200 عائل

أخــرى، ويبلــغ عــدد املنــازل املوجــودة فيهــا 1458 منــزالً.
ــان  ــن لبن ــدود ب ــى الح ــى ملتق ــة ع ــرتاتيجية بالغ ــة إس ــرايف ذي أهمي ــع جغ ــبعا، يف موق ــزارع ش ــرش م وتنت
وســوريا وفلســطن املحتلــة. وتتميــز هــذه املنطقــة بقممهــا الجبليــة العاليــة التــي تصــل إىل حــوايل 2600 مــرت، 

واملطلــة عــى هضبــة الجــوالن، وســهل الدولــة، والجليــل، وجبــل عامــل، وســهل البقــاع.
ويقسم الجيش اإلرسائيي الحدود إىل منطقتن: رشقية وغربية:

    الغربية: تغطي املناطق الواقعة بن أرايض قرية صلحا والناقورة اللبنانية، بطول 50 كم.
    الرشقيــة: فتمثــل موقــع الــرادارا لعســكري للتجســس، وهــو أكــرب موقــع لقــوات العــدو مــن الناقــورة إىل 
شــبعا، وتشــمل األشــغال يف هــذه املنطقــة تغيــر التضاريــس، بنــاء منحــدرات، حفــر خنــادق واقتــاع األشــجار.
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مــع اســتمرار النكســات العســكرية الروســية، خصوصــاً يف جنــوب 
أوكرانيــا، كان الفتــاً أمــس إدانــة املمثلــة الخاصــة لألمــم املتحــدة 
ــم  ــي تته ــية الت ــداءات الجنس ــاب واالعت ــم االغتص ــن جرائ ــا بات برامي
القــوات الروســية بارتكابهــا يف أوكرانيــا، معتــربًة أنهــا مُتثــل بشــكل 
واضــح "اســرتاتيجية عســكرية" و"تكتيــكاً متعّمــداً لتجريــد الضحايــا مــن 

إنســانيّتهم".
ورّداً عــى ســؤال لوكالــة "فرانــس بــرس" عــن اســتخدام االغتصاب ســاحاً 
يف أوكرانيــا، أجابــت باتــن أن "كّل املــؤرشات متوفــرة"، مدينــًة "حــاالت 
مرّوعــة وعنفــاً وحشــيّاً جــّداً". وقالــت: "عندمــا يتــّم احتجــاز وخطــف 
، وعندمــا يبــدأ اغتصــاب فتيــة صغــار  نســاء وفتيــات أليــام واغتصابهــنَّ
ورجــال، وعندمــا نــرى سلســلة مــن حــاالت تشــويه األعضــاء التناســلية 
ــار  ــن بعق ــود روس مزّودي ــن جن ــن ع ــاء يتحّدث ــهادات نس ــمع ش ونس

"فياغــرا"، فهــذا يُشــّكل بوضــوح اســرتاتيجية عســكرية".
ــام مــن  وكشــفت أن الحــاالت األوىل لعنــف جنــي ظهــرت "بعــد 3 أي
بــدء غــزو أوكرانيــا" يف 24 شــباط، مشــرًة إىل أن األمــم املتحــدة تحققــت 
مــن "أكــر مــن 100 حالــة" اغتصــاب واعتــداء جنــي يف أوكرانيــا منــذ 
ــن  ــام ل ــام"، إذ إن "األرق ــس مســألة أرق ــر لي ــة الحــرب، لكــن "األم بداي
ــّم  ــة ويت ــة صامت ــو جرمي ــي ه ــف الجن ــداً ألّن العن ــع أب ــس الواق تعك
ــبب  ــا" بس ــدان أقلّه ــم ويُ ــذه الجرائ ــن ه ــدد م ــّل ع ــن أق ــاغ ع اإلب
الخــوف مــن االنتقــام والوصــم. واعتــربت أن "الحــاالت التــي يُبلـّـغ عنهــا 

ــد". ــل الجلي ــل ســوى رأس جب ال مُتث
فولودميــر  األوكــراين  الرئيــس  تعّهــد  املدافعــن"،  "يــوم  ذكــرى  ويف 
زيلينســي يف خطــاب مصــور ألقــاه عــى التــال الخــراء خــارج قريــة 
ــر  ــى نه ــّل ع ــة تط ــكرية تاريخي ــة عس ــع ثكن ــي موق ــيف، وه فيتاش
ــس  ــار الرئي ــن أش ــاده، يف ح ــر ب ــيا وتحري ــى روس ــرص ع ــربو، بالن دني
الــرويس فادميــر بوتــن إىل أنــه ال يُخطّــط فــوراً لربــات مكثّفــة 
ــل 3  ــا قب ــر به ــي أم ــة الت ــيع التعبئ ــا، وال لتوس ــى أوكراني ــدة ع جدي
أســابيع ملواجهــة انتكاســات جيشــه املتتاليــة، مؤكــداً أن روســيا "تقــوم 

ــا. ــي" يف أوكراني ــا ينبغ ــكّل يشء ك ب
مــن جهــة أخــرى، أبــدى بوتــن انفتاحــه عــى املفاوضــات مــع كييــف 
وعــى وســاطة دول مثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة أو تركيــا، منتقــداً 
أوكرانيــا لرفضهــا بــدء محادثــات معــه، بينــا مل يــَر جــدوى مــن إجــراء 
ــة  ــة "مجموع ــار قم ــدن يف إط ــو باي ــريك ج ــره األم ــع نظ ــات م محادث
العرشيــن" املقــّرر عقدهــا يف إندونيســيا يف ترشيــن الثــاين. كــا اعــرتف 
للمــرّة األوىل بــأّن رشكاء موســكو يف االتحــاد الســوفيايت الســابق "قلقــون" 

يف شــأن الحــرب يف أوكرانيــا.

ــا إلنشــاء نظــام  ــاء أوكراني ــارس واشــنطن ضغوطــاً عــى حلف ــاً، مُت توازي
دفــاع جــوي طــارئ باســتخدام معــّدات تُناســب معايــر "حلــف شــال 
ــداف  ــة األه ــدم، لحاي ــا أق ــّداً وبعضه ــث ج ــا حدي ــي"، بعضه األطل
األوكرانيــة األساســية االســرتاتيجية مــن القصــف الــرويس، يف حــن أعربت 
وزيــرة الخزانــة األمركيــة جانيــت يلــن لنظرائهــا األوروبّيــن عــن "خيبــة 
ــة إىل مجموعــة الدائنــن  ــة األوروبّي أملهــا" مــن عــدم انضــام املفوضي

الذيــن وافقــوا عــى تعليــق ســداد الديــون األوكرانيــة ملــّدة عاَمــن.
ويف الغضــون، حــّددت روســيا مهلــة حتـّـى األول مــن متــوز 2023 إلعــادة 
بنــاء "جــرس القــرم" الــذي دّمــر جزئيّــاً يف هجــوم نُســب إىل أوكرانيــا، يف 
ــة بيلغــورود  ــاء يف مدين ــران يف محطــة للكهرب ــه الن وقــت اندلعــت في
الروســية املحاذيــة ألوكرانيــا بعــد قصــف أوكــراين، وفــق مــا أفــاد الحاكــم 

اإلقليمــي فياتشيســاف غادكــوف.
أّمــا عــى صعيــد الطاقــة، فقــد أمــر الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب 
أردوغــان الحكومــة الرتكيــة ببــدء العمــل عــى "مركــز للغــاز" يف البــاد 
اقرتحــه بوتــن لتصديــر الغــاز الــرويس إىل أوروبــا، يف حــن رفعــت 
ــة  ــم مجموع ــز" تتّه ــال إنرجي ــّد "توت ــس ض ــكوى يف باري ــان ش جمعيت
الطاقــة الفرنســية بأنهــا اســتمرّت باســتغال حقــل يف روســيا وســمحت 
ــّد  ــرب ض ــاركة يف الح ــية مش ــرات روس ــتخدمته طائ ــود اس ــاج وق بانت

ــا. أوكراني
ــايض  ــا الق ــر هدفه ــكل مبك ــة بش ــة األملاني ــت الحكوم ــك، حّقق إىل ذل
ــن اســتهاك  ــة، مبــا يؤّم مبــلء احتياطاتهــا مــن الغــاز بنســبة 95 يف املئ
شــهَرين يف الشــتاء، رغــم توقــف اإلمــدادات الروســية عــرب خــط أنابيــب 
ــول، بينــا رفعــت رشكــة  ــع أيل ــذ مطل ــورد ســرتيم" بصــورة تامــة من "ن
النفــط الروســية العماقــة "روســنفت"، شــكوى بحــق الحكومــة األملانيــة 

لوضعهــا يدهــا عــى مصافيهــا يف أملانيــا.
فرنسا تُعلن تدريب ألَفي جندّي أوكرايّن عىل أراضيها

يف الســياق االوكــراين، أعلــن وزيــُر الّدفــاع الفرنــّي، سيباســتيان ليكورنــو 
، يف مقابلــٍة مــع صحيفــة »لــو باريزيــان«، أّن فرنســا ســتُدرّب »مــا يصــُل 

إىل ألَفــي جنــدّي أوكــرايّن عــى أراضيهــا«.
وأوضــح أنَّ هــؤالء الجنــود »ســيلتَِحُقون بوحداتنــا ألســابيع عــّدة«، 
مؤكّــداً أّن التدريــب ســيُغطّي ثاثــَة مســتوياٍت: تدريــب املُقاتلــن العــام 
ــب  ــل اللوجســتيات وتدري ــون مث ــا األوكراني واحتياجــات محــددة طلبه

ــا. عــى املعــّدات التــي قدمتهــا فرنســا ألوكراني
أضــاف ليكورنــو: »نقــوم بذلــك مــن خــال احــرتام قواعــد القانــون، مــن 
دون أن نكــون طرفــاً يف الّنــزاع ألنّنــا لســنا يف حالــة حــرب. نحــن نســاعد 

دولــة يف حالــة حــرب«.

وأكــد وزيــر الدفــاع أنَّ فرنســا ستُســلّم أوكرانيــا أنظمــَة دفــاٍع جــوي مــن 
طــراز »كروتــال« املضــادة للطائــرات قصــرة املــدى التــي ســيتمُّ إرســالُها 

إىل كييــف، وعددهــا ســيكون مهــاً للســاح لهــم بحايــة أجوائهــم.
وأشــار إىل أنَّ »الهــدف هــو إكــاُل عمليَّــة التســليم يف غضــون الشــهَرين 

املقبلَن«.
قصف مكتب رئيس البلدية يف دونيتسك

تعــرض مكتــب رئيــس البلديــة يف مدينــة رئيســية تقــع رشقــي أوكرانيــا، 
للقصــف  لروســيا،  املوالــون  االنفصاليــون  عليهــا  يســيطر  والتــي 
بالصواريــخ، صبــاح األحــد، حســبا أفــادت وكاالت أنبــاء رســمية روســية.

ــة يف  ــى البلدي ــرض مبن ــد تع ــتي فق ــا نوفوس ــاء ري ــة األنب ــا لوكال وفق
دونيتســك ألرضار جســيمة مــن جــراء الهجــوم الــذي ألقــت الســلطات 

ــا. ــى أوكراني ــه ع ــوم في ــة بالل ــة املحلي االنفصالي
وأظهــرت الصــور التــي انتــرشت عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي 
ــة  ــذ املحطم ــن النواف ــا م ــى وصفوف ــول املبن ــان ح ــن الدخ ــدة م أعم

ــرس. ــيتد ب ــق أسوش ــا، وف ــار جزئي ــقفا منه وس
واحرتقــت ثــاث ســيارات كانــت متوقفــة بجــوار املبنــى احرتقــت نتيجــة 

الغــارة، حســبا أفــادت ريــا نوفوســتي ووســائل إعــام محليــة.
ــف  ــن كيي ــة، ومل تعل ــائر برشي ــوع خس ــن وق ــد ع ــر بع ــرد تقاري ومل ت

ــة. ــى اللحظ ــق حت ــوم ومل تعل ــن الهج ــؤوليتها ع مس
ــعبية  ــك الش ــة دونيتس ــيطرة جمهوري ــك لس ــة دونيتس ــع مدين وتخض

ــام 2014. ــذ ع ــكو من ــن موس ــة م املدعوم
وتحركــت روســيا يف ســبتمرب لضــم مناطــق دونيســتك ولوجانســك 
وخرســون وزابوريجيــا األوكرانيــة، يف أكــرب توســع لــألرايض الروســية منــذ 

نصــف قــرن عــى األقــل.
وأعلنــت موســكو ضــم هــذه املناطــق بعــد إجــراء مــا ســمته باالســتفتاء 
ــا، وقالــت حكومــات الغــرب وكييــف إن  ــة يف أوكراني يف املناطــق املحتل
ــل رأي  ــة وال متث ــدويل وقرسي ــون ال ــة للقان ــت مخالف ــات التصوي »عملي

الســكان«.
وســبق أن اتهمــت الســلطات االنفصاليــة املدعومــة مــن الكرملــن، 
أوكرانيــا بشــن رضبــات عديــدة عــى أهــداف للبنيــة التحتيــة والســكنية 
صواريــخ  األحيــان  مــن  كثــر  يف  مســتخدمة  املحتلــة،  األرايض  يف 

ــدة. ــات املتح ــا الوالي ــي قدمته ــدى الت ــدة امل ــارس« بعي »هي
جــاءت الربــات غــداة قيــام رجلــن مــن جمهوريــة ســوفييتية ســابقة 
ــدف يف  ــى اله ــب ع ــود متطوعــن خــال تدري ــار عــى جن بإطــاق الن
ــن  ــفر ع ــا أس ــا، م ــن أوكراني ــرب م ــكري رويس بالق ــة عس ــدان رماي مي

ــار. ــا يف إطــاق ن ــا مرصعه ــل أن يلقي ــة 15 قب ــل 11 وإصاب مقت

بوتن م�صتعد للتفاو�س بو�صاطة اإماراتية اأو تركية
االأمم املتحدة: مو�صكو ت�صتخدم االإغت�صاب ك�»ا�صرتاتيجية ع�صكرية«!

أحد أفراد القوات املوالية ملوسكو خارج دونيتسك بأوكراين

 أهايل املقاومن األوكران يزورون مقابر أبنائهم يف ذكرى 

»يوم املدافعن«
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كندا ت�صيف 17 من كبار امل�صوؤولن اإىل قائمة العقوبات على اإيران
ــن  ــويل ع ــاين ج ــة مي ــة الكندي ــرة الخارجي ــت وزي أعلن

ــن إىل  ــؤولن اإليراني ــات واملس ــن الكيان ــٍد م ــة مزي إضاف

ــران. ــى إي ــدا ع ــا كن ــي تفرضه ــات الت ــة العقوب قامئ

وبالتــايل ســيتم حظــر 17 مســؤوالً رفيعــي املســتوى 

ــم  ــع معظ ــِل م ــدا أو التعام ــول كن ــن دخ ــات م و3 كيان

املؤسســات الكنديــة بســبب ارتكابهــم انتهــاكات حقــوق 

ــا أو لنرشهــم  ــرأة أو ســاحهم بارتكابه اإلنســان ضــّد امل

ــة. ــات مضلِّل معلوم

ــة  ــدا إىل قامئ ــم كن ــن ضمته ــؤولن الذي ــن املس ومــن ب

العقوبــات، وزيــر الخارجيــة اإليــراين الســابق، محمــد 

جــواد ظريــف، وعضــو مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، 

ــاين. ــي الريج ــراين ع ــان اإلي ــابق للربمل ــُس الس الرئي

ــة  ــام العاصم ــي ع ــة مدع ــدا إىل القامئ ــت كن ــا أضاف ك

ــب  ــر بتعذي ــذي أم ــوي ال ــعيد مرتض ــابق س ــران الس طه

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 

ــت  ــين. وأُدخل ــن السياس ــن املعارض ــد م ــران، العدي طه

ــوا  ــخاص كان ــوراً ألش ــا ص ــبب التقاطه ــي بس ــه كاظم إلي

ــدث  ــراين تتح ــام اإلي ــات النظ ــه. ’’ترصف ــرون أمام يتظاه

عــن نفســها. العــامل يراقــب منــذ ســنوات كيــف يواصــل 

هــذا النظــام برنامجــه يف مجــال العنــف والتخويــف 

والدعايــة‘‘، قالــت وزيــرة الخارجيــة الكندية.وتُضــاف 

ــا  ــت عنه ــي أعلن ــك الت ــدة إىل تل ــات الجدي هــذه العقوب

ــر( الجــاري  الحكومــة الكنديــة يف 3 ترشيــن األول )أكتوب

والتــي ضّمــت 9 كيانــات و25 مســؤوالً إيرانيــاً، مــن بينهــم 

ــد  ــلحة، محم ــوات املس ــة للق ــة األركان العام ــس هيئ رئي

حســن باقــري، والقائــد العــام لحــرس الثــورة اإلســامية، 

حســن ســامي، وقائــد فيلــق القــدس التابــع لحــرس 

الثــورة، اســاعيل قــاآين، ووزيــر االســتخبارات، اســاعيل 

ــب. الخطي

ويف 7 ترشيــن األول )أكتوبــر( أعلنــت الحكومــة الكنديــة 

الثــورة  حــرس  فيلــق  يف  القــادة  كبــار  مــن   %50 أّن 

اإلســامية، أي نحــو 10.000 مــن الضبــاط وكبــار الرتــب، 

ســيُمنعون مــن دخــول كنــدا إىل األبــد عــى خلفيــة 

االنتهــاكات املســتمرة لحقــوق اإلنســان يف إيــران.

مــن   %50 أّن  أعلنــت  الكنديةقــد   الحكومــة  وكانــت 

ــار القــادة يف فيلــق حــرس الثــورة اإلســامية يف إيــران  كب

ســيُمنعون مــن دخــول كنــدا إىل األبــد عــى خلفيــة 

ــد  ــذا البل ــان يف ه ــوق اإلنس ــتمرة لحق ــاكات املس االنته

ــيا. ــرب آس ــع يف غ الواق

ويطــال هــذا القــرار 10.000 مــن الضبــاط وكبــار الرتــب 

يف الحــرس الثــوري، كــا أوضــح رئيــس الحكومــة الليربالية 

جوســتان تــرودو يف مؤمتــر صحفــي.

’’يجــب محاســبة النظــام الهمجــي اإليــراين‘‘ الــذي ارتكب 

جرائــم قتــل ويجعــل الرعــب يســود، قــال تــرودو متهــاً 

نظــام طهــران بـ’’ارتــكاب انتهــاكات عميقــة لحقــوق 

اإلنســان‘‘.

ــدي قــد  ــايئ الكن ــون الجن ــأّن القان ــرودو اعــرتف ب لكــّن ت

ــا. ويف  ــران عــى جرامئه ال يكــون أفضــل أداة ملحاســبة إي

هــذه الحــال لجــأت الحكومــة إىل األحــكام املتعلقــة 

بالهجــرة وحايــة الاجئــن لتحقيــق أهدافهــا. وتحدثــت 

ــرودو  ــد ت ــد بع ــتيا فريان ــة كريس ــس الحكوم ــة رئي نائب

ــه  ــاب وأن ــم اإلره ــراين يدع ــام اإلي ــارت إىل أّن النظ فأش

ــاء‘‘. ــاٍد للنس ــي ومع ــي وثيوقراط ’’قمع

يُشــار إىل أّن فيلــق حــرس الثــورة اإلســامية يف إيــران ليس 

ــة. لكــّن  ــة للمنظــات اإلرهابي مدرجــاً يف القامئــة الكندي

ــات الخمســة للحــرس  ــدس، وهــو أحــد املكون ــق الق فيل

الثــوري، مصّنــف يف كنــدا كمنظمــة ’’إرهابيــة‘‘.

ومل يســتنِث تــرودو إمكانيــة إدراج حــرس الثــورة اإلســامية 

برّمتــه عــى قامئــة املنظــات اإلرهابيــة يف املســتقبل.

إعداد فادي الهاروين-راديو كندا

راديو كندا 
Hydro-( كيبيــك‘‘  ’’هيــدرو  أعلنــت 

يف  العامــة  الكهربــاء  رشكــة   ،)Québec
ــة  ــتثار بقيم ــن اس ــك، ع ــة كيبي مقاطع
رشكــة  لــرشاء  أمــريك  دوالر  مليــارْي 
 Great River( ‘‘ــدرو ــر هاي ــت ريف ’’غري
Hydro( األمركيــة التــي متلــك 13 محطــة 
طاقــة كهرومائيــة يف واليــات فرمونــت 
يف  وماساتشوســتس  هامبشــاير  ونيــو 
شــال رشق الواليــات املتحــدة األمركيــة. 
ــرْي كونيتيكــت  وتقــع املحطــات عــى نه

وديرفيلــد.
ــخ  ــتحواذ يف تاري ــة اس ــرب عملي ــذه أك وه
الكيبيكيــة  للدولــة  اململوكــة  املؤسســة 

والتــي أبــرصت النــور عــام 1944.
’’هــذه أصــول عاليــة الجــودة، ونــادراً مــا 
ــوق  ــة يف س ــول متاح ــذه األص ــح ه تصب
االســتحواذ‘‘، قالــت رئيســة مجلــس إدارة 
ــاح  ــو صب ــك‘‘ صــويف بروش ــدرو كيبي ’’هي
اليــوم يف مقابلــة مــع إذاعــة راديــو كنــدا، 
مضيفــًة أنــه ’’ليــس مســتحياً‘‘ أن تشــرتي 

ــرى. ــة محطــات أُخ الرشك
االســتحواذ  هــذا  أّن  بروشــو  وتعتقــد 
ســيتيح الجمــع بــن خــربة عمــاق الطاقــة 
املــوارد  الكيبيــي يف إدارة  الكهرومائيــة 
ــر  ــت ريف ــة ’’غري ــن معرف ــا وب وتطويره
هايــدرو‘‘ العميقــة بســوق نيــو إنغانــد. 
واليــات  ســّت  املنطقــة  هــذه  وتضــّم 
ــورة  ــاث املذك ــا الث ــن ضمنه ــة، م أمركي

ــاه. أع
اإلجاليــة  املركّبــة  القــدرة  وتبلــغ 
للمحطــات الثــاث عــرشة 589 ميغــاواط. 
ــار  ــدرو‘‘ التي ــر هاي ــت ريف ــن ’’غري وتؤّم

نيــو  يف  مســكن  لـــ213.000  الكهربــايئ 
إنغانــد ســنوياً.

’’نتطلــع بــرسور إىل مواصلــة توفــر طاقــة 
ــا  ــددة ملواطنين ــة ومتج ــة نظيف كهرومائي
يف نيــو إنغانــد لســنوات عديــدة مقبلــة‘‘، 
قــال رئيــس مجلــس إدارة ’’غريــت ريفــر 

هايــدرو‘‘، ســكوت هــال.
ــدرو‘‘  ــر هاي ــت ريف ــدى ’’غري ــل ل ويعم
قرابــة 100 موظــف مــن ذوي الخــربة. ومبا 
أّن ’’هيــدرو كيبيــك‘‘ تريــد لهــذه الرشكــة 
أن تظــل كيانــاً كامــاً يف حــد ذاتــه، ســيتم 
الحفــاظ عــى جميــع الوظائــف فيهــا 
وعــى رشوط العمــل أيضــاً، كــا أوضحــت 

بروشــو.
هــذا  أّن  كيبيــك‘‘  ’’هيــدرو  وتعتقــد 
االســتحواذ سيســمح لهــا بتنويــع مصــادر 
إيراداتهــا يف الســوق الرئيســية لصادراتهــا، 

ــدة. ــات املتح الوالي
ــادة  ــات املعت ــة للموافق ــع املعامل وتخض
الحكوميــة  التنظيميــة  الــوكاالت  مــن 
والفدراليــة. يُذكــر أنــه خــال الحملــة 
ــك،  ــة كيبي ــرة يف مقاطع ــة األخ االنتخابي
أعلــن رئيــس الحكومــة الخارجــة فرانســوا 
أكريــة  بحكومــة  فــاز  الــذي  لوغــو، 
ــر(، أّن  ــن األول )أكتوب ــدداً يف 3 ترشي مج
ــادة  ــر بزي ــب أن مي ــوين يج ــاد الكرب الحي
غــر مســبوقة يف قــدرة توليــد الكهربــاء يف 
كيبيــك مــن خــال بنــاء ســدود كهرومائية 

ــدة. جدي
خــال  لوغــو  الســيد  اقرتحــه  ’’مــا 
ــة  ــاً الخط ــو حرفي ــة ه ــة االنتخابي الحمل
’هيــدرو  قّدمتهــا  التــي  االســرتاتيجية 
أكــدت  أشــهر‘‘،  عــدة  قبــل  كيبيــك‘ 

ــك‘‘  ــدرو كيبي ــس إدارة ’’هي ــة مجل رئيس
يف حديثهــا مــع راديــو كنــدا، مضيفــًة أنــه 
مل يتــم بعــد تحديــد األنهــار التــي ميكــن 

بنــاء الســدود عليهــا.
اىل ذلــك، فقــد حققــت ’’هيــدرو كيبيــك‘‘ 
)Hydro-Québec( حجــاً غــر مســبوق 
ــع  ــاء يف الرب ــادرات الكهرب ــايف ص ــن ص م

ــن 2021. األول م
ــاء العامــة  فقــد صــّدرت مؤسســة الكهرب
ــراواط ســاعة  ــك 10,5 ت يف مقاطعــة كيبي
يف الربــع األول مــن العــام الحــايل مقارنــًة 
بـــ8,7 تــراواط ســاعة يف الربــع األول مــن 

العــام الفائــت.
وقبــل صــدور هــذه األرقــام كان أعــى 
مــن صــايف صــادرات  فصــي  مســتوى 
املؤسســة مــن الكهربــاء يعــود للربــع 
األول مــن عــام 2017 وبلــغ حجمــه 10,1 

تــراواط ســاعة.

ــاعة  ــوواط س ــنتات للكيل ــعر 4,5 س وبس
ــادرات  ــايف ص ــادة يف ص ــة الزي ــغ قيم تبل
العــام  مــن  األول  الربــع  يف  الكهربــاء 
الحــايل 53 مليــون دوالر، مــع تســجيل 
ــاين  أرقــام قياســية يف شــهرْي كانــون الث

)ينايــر( وشــباط )فربايــر(.
»وميثــل هــذا ســقفاً تاريخيــاً لفــرتة ثاثــة 
ــال  ــول«، ق ــاف الفص ــى اخت ــهر، وع أش
ــس اإلدارة  ــذي ورئي ــس التنفي ــب الرئي نائ
ــدرو كيبيــك‘‘ جــان هــوغ  ــة يف ’’هي املالي

ــي. ــوم يف مؤمتــر صحف ــور الي الفل
أّمــا بالنســبة لســوقها املحليــة فقــد تأثرت 
بتداعيــات  مجــدداً  كيبيــك‘‘  ’’هيــدرو 
تراجــع  إذ   ،‘‘19  - ’’كوفيــد  جائحــة 
االســتهاك يف القطــاع التجــاري واملؤســي 

ويف الصناعــات الصغــرة.
مــن  الســكني  االســتهاك  فارتفــاع 
الكهربــاء، بســبب العمــل عــن بُعــد مــن 

املنــزل، مل يكــن كافيــاً لتعويــض الرتاجع يف 
القطــاع التجــاري واملؤســي والصناعــات 
مــن  العديــد  إلغــاق  نظــراً  الصغــرة 

املؤسســات.
ويف النهايــة كان صــايف املبيعــات يف كيبيــك 
يف الربــع األول مــن العــام الحــايل ماثــاً 
ملســتواه يف الفصــل نفســه مــن العــام 

ــت. الفائ
ويف الصــورة اإلجاليــة تكــون ’’هيــدرو 
كيبيــك‘‘ قــد حققــت ربحــاً صافيــاً يف 
الربــع األول مــن 2021 قــدره 1,64 مليــار 
عــّا  مليــون دوالر  بزيــادة 116  دوالر، 

حققتــه يف الفصــل نفســه مــن 2020.
ــم  ــداً، بالرغ ــجعة ج ــج مش ــذه النتائ »ه
’’كوفيــد - 19‘‘  اســتمرار جائحــة  مــن 
واإلجــراءات الصحيــة الناجمــة عنهــا«، 

قــال الفلــور يف مؤمتــره الصحفــي.

بعد ت�صجيل اأرباح غري م�صبوقة
»هيدرو كيبيك« ت�صرتي 13 حمطة طاقة كهرومائية اأمريكية ب�2 

مليار دوالر اأمريكي
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الحدث P4Fr

 Fillette de Granby : «des gens
 savaient les atrocités que vivait
 cette enfant», estime Me Valérie
Assouline
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 

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
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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.

Montréal, troisième meilleure ville du Canada
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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.

«Il s›agit non pas d›un accord historique, 
mais d›une capitulation historique», a-t-
il 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 celui-
ci 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

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

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

 La flamme vacillante du dernier
lampion de Byzance
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 La flamme vacillante du dernier
lampion de Byzance
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 ? 
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