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تقرير

إسرائيل تطلب الضغط على لبنان
لوقف تراخيص التنقيب عن الغاز!
ع ـل ــي فـ ـي ــاض واملـ ـ ـع ـ ــاون ال ـس ـيــاســي
ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ال ـس ـيــد
حسن نصر الله ،حسني الخليل ،قال
بشكل واضح« :نحن منفتحون على
النسبية».
وقـ ـ ــد زار ال ـ ـحـ ــريـ ــري أمـ ـ ــس ب ـع ـبــدا
ل ـل ـقــاء عـ ــون ،ح ـيــث شـ ـ ّـدد ع ـلــى أنـنــا
«سـ ـنـ ـص ــل إل ـ ـ ــى ق ـ ــان ـ ــون ان ـت ـخ ــاب ــي
جديد» ،مؤكدًا «أننا منفتحون على
ك ــل ال ـق ــوان ــن ال ـت ــي تـ ـق ــدم ،وبـيـنـهــا
النسبية واملختلط» .وأشــار إلــى أن
«هـنــاك أفــرقــاء مــوجــوديــن فــي البلد
كــال ـنــائــب ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ي ـجــب أن
يـكــونــوا مــرتــاحــن» .م ـصــادر بعبدا
ق ــال ــت إن ال ـل ـق ــاء كـ ــان «م ـت ــاب ـع ــة ملــا
حصل في خالل اليومني املاضيني،
فــي مــا يتعلق بـقــانــون االنـتـخــابــات
وال ـس ـل ـس ـلــة» ،م ــؤك ــدة أن «الــرئــاســة
األولى ال تدخل في تفاصيل الصيغ
االنتخابية املطروحة ،وهــي ليست
م ـع ـن ـيــة ب ـه ــا ،ب ـق ــدر م ــا ه ــي مـعـنـيــة
باملبادئ العامة ألي قانون انتخابي
جــديــد» .لكنها أش ــارت إلــى «وجــود
ّ
تقدم في هذا الشأن ،ويجري العمل
على بعض التعديالت» ،كذلك هناك
«ت ـفــاهــم ع ـلــى ال ــوص ــول إل ــى ات ـفــاق
في مهلة زمنية محددة» .أما في ما
يتعلق بالزيارة التي قام بها وزير
الداخلية نهاد املشنوق إلــى بعبدا،
ف ـق ــد ل ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن ه ــذه
الزيارة أصبحت «أسبوعية ،وليست
اسـتـثـنــائـيــة ،ت ـهــدف إل ــى ع ــرض َكل
امللفات» .ورأت املصادر أن «موقفي
عـ ـ ــون وامل ـ ـش ـ ـنـ ــوق ي ـ ـسـ ــاعـ ــدان عـلــى
إنضاج القانون» ،ويشكالن «عامل
ضـ ـغ ــط ورف ـ ـضـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـم ــدي ــد» .وم ــن
َّ
ب ـع ـبــدا أوضـ ــح امل ـش ـنــوق أن مـســألــة
«ال ـتــأج ـيــل الـتـقـنــي ول ـيــس الـتـمــديــد
ولفترة مـحــدودة» هي كي «يتم في
خاللها العمل على اإلدارة وكيفية
تعاملها مع أي قانون جديد» .وقال
َّ
إن «لدينا وقتًا ،أعتقد ثالثة أشهر
من اآلن .ومن املنتظر أن يكون هناك
قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد خ ـ ــال نـ ـيـ ـس ــان ،ألن
األم ــور ال تحتاج إلــى أكـثــر مــن ذلك
ب ـعــد ك ــل الـ ـتـ ـط ــورات ال ـحــاص ـلــة في
املوضوع .وما دون ذلك ،هناك أزمة
سياسية كبيرة فــي البلد ال يرغب
أح ــد ف ــي ح ــدوث ـه ــا» .وزار املـشـنــوق
الرئيس بري ونقل عنه أنه «سيبذل
الـجـهــود واملـســاعــي مــن أج ــل العمل
على إق ــرار قــانــون جــديــد لالنتخاب
ومنع الفراغ».
َّ
م ـصــادر عــن التينة أك ــدت أن «كــام
امل ـش ـنــوق ف ــي ب ـع ـبــدا ك ــان ه ــو نفسه
َّ
مع الرئيس بري» ،وأن «املشنوق أكد
َّ
أن توقيعه دع ــوة الهيئات الناخبة
ال ت ـس ـت ـهــدف أح ـ ـدًا ،ف ـهــو ي ــري ــد رفــع
امل ـســؤول ـيــة ع ــن كــاه ـلــه ،ع ـبــر الـقـيــام
بواجباته كوزير للداخلية» .ولفتت
َّ
امل ـصــادر إلــى أن «ب ـ ّـري غـيــر مستعد
ألن يـقـتــرب مــن خـطــر الـ ـف ــراغ» ،ومــن
ال ـ ــواض ـ ــح أن «ك ـ ــل األط ـ ـ ـ ـ ــراف ت ــري ــد
انتخابات على أساس قانون جديد».
وانـ ـعـ ـق ــدت فـ ــي عـ ــن ال ـت ـي ـن ــة جـلـســة
ال ـح ــوار ال ـ ــ ،41بــن املستقبل وحــزب
ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه ،واس ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ــل امل ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــون
الـنـقــاش ح ــول الـتـحـضـيــرات لقانون
االنـتـخــابــات ،وأك ــدوا ض ــرورة إقــراره
بــالـســرعــة املمكنة ورفـضـهــم القاطع
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ال ـ ـفـ ــراغ ف ــي املـجـلــس
النيابي ملــا لــه مــن تــداعـيــات خطيرة
ع ـل ــى األوض ـ ـ ـ ــاع ،ودع ـ ـ ــوا ك ــل ال ـق ــوى
إلى استمرار التشاور للوصول إلى
قانون جديد.

قرر كيان العدو اإلسرائيلي إصدار
قانون لترسيم الحدود البحرية
لفلسطين المحتلة ،ليضع جزءًا
من المنطقة البحرية اللبنانية
تحت احتاللهّ .
وسرب بأنه طلب
من الواليات المتحدة واألمم
المتحدة الضغط على لبنان
لوقف دورة تراخيص التنقيب
عن النفط في البلوكات اللبنانية
الجنوبية ،بذريعة وجود نزاع
على جزء منها .موقف رأت
فيه مصادر لبنانية رسمية
«محاولة ال ّ
تقدم وال تؤخر
للتشويش على اإلطالق الناجح
التراخيص في لبنان» .لكن
لدورة
ّ
في َالواقع ،يتجه العدو ،عبر
خطوتيه ،إلى تثبيت النزاع على
مساحة تبلغ أكثر من  800كلم
ّ
مربع من المنطقة االقتصادية
الخالصة الواقعة قبالة
شواطئ الجنوب
محمد بدير
ذكـ ـ ــر م ــوق ــع «غ ـ ـلـ ــوبـ ــس» اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
َّ
املتخصص بــالـشــؤون االقـتـصــاديــة أن
إســرائـيــل طلبت مــن الــواليــات املتحدة
واألمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ال ـض ـغــط ع ـلــى لـبـنــان
إلدخـ ـ ــال ت ـعــديــل ع ـلــى امل ـنــاق ـصــة ال ـتــي
ي ـع ـت ــزم إط ــاق ـه ــا ب ـش ــأن ال ـت ـن ـق ـيــب عــن
الغاز والنفط في خمسة من البلوكات
البحرية الواقعة في املياه االقتصادية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .وب ـح ـســب امل ــوق ــع ،تـسـتـنــد
إس ــرائ ـي ــل ف ــي طـلـبـهــا ه ــذا إل ــى وج ــود
ث ــاث ــة مـ ــن ه ـ ــذه الـ ـبـ ـل ــوك ــات ب ـم ـح ــاذاة
«حــدودهــا البحرية» وكونها متداخلة
مع منطقة بحرية هي موضع نزاع مع
لبنان تقدر مساحتها بـ  800كلم ّ
مربع.
َّ
وب ـح ـس ــب «غ ـ ـلـ ــوبـ ــس» ف ـ ـ ــإن ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية و»بعد أعوام من التحضيرات
والتأجيالت ،نشرت قبل شهر ونصف
شـهــر دع ــوة لـلـشــركــات الـعــاملـيــة املعنية
بــالـتـنـقـيــب ع ــن ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز بـتـقــديــم
ترشيحها للمرحلة األولية في املناقصة
الجديدة» .ومن املفترض ،وفقًا للموقع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أن ت ـك ــون ن ـهــايــة الـشـهــر
الـحــالــي املــوعــد األخ ـيــر لـهــذه الـشــركــات
لـتـقــديــم ترشيحها للمرحلة املــذكــورة،
بـ ـحـ ـي ــث ت ـم ـت ـل ــك ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي امل ـن ــاف ـس ــة
عـلــى املـنــاقـصــة لــرخــص الـتـنـقـيــب حــال
اجتيازها هذه املرحلة .وأشار املوقع إلى
َّ
أن لبنان كــان قد خــاض إج ــراءات أولية

تستند إسرائيل في طلبها هذا إلى وجود ثالثة من هذه البلوكات بمحاذاة «حدودها البحرية» (األخبار)

لـتـصـنـيــف ش ــرك ــات ال ـن ـفــط وال ـغ ــاز عــام
 2013تمكنت فيها  46شــركــة مــن أصل
 52من اجتيازها .لكن هذه اإلجراءات لم
تعد سارية املفعول اآلن ،بحيث سيكون
على الشركات التي اجتازتها أن تعود
إل ــى املـنــافـســة م ـج ــددًا الج ـت ـيــاز مرحلة
أولية جديدة.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ــوق ــع اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،تـ ـق ـ ِّـدر
َّ
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة أن م ـي ــاه ـه ــا
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخــال ـصــة تـتـضـمــن 850
مليون برميل نفط ومــا ال يقل عن 700
مـلـيــار مـتــر مكعب مــن ال ـغــاز الطبيعي،
«وه ـ ــي ك ـم ـيــة تـ ـ ـ ــوازي ال ـك ـم ـي ــة املـ ـق ــدرة
ف ــي املـ ـي ــاه االقـ ـتـ ـص ــادي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
الخالصة ،بما فــي ذلــك اآلب ــار املكتشفة
سابقًا» .وكان «مدير املوارد النفطية في
وزارة الطاقة اللبنانية» ،وسام إدموند
شباط ،قد تطرق في خالل مشاركته في
مؤتمر الغاز  EMGCالذي عقد األسبوع
املاضي في نيقوسيا بقبرص ،إلى فرص
العثور على الغاز والنفط في البلوكات
املعروضة للمناقصة .وبحسب أقواله،
َّ
إن الـبـلــوك رقــم  1ينطوي على احتمال
مــرت ـفــع ـ ـ ـ م ـتــوســط لـلـعـثــور ع ـلــى وق ــود
أحـ ـف ــوري ،فـيـمــا اح ـت ـمــال ال ـع ـثــور على
الغاز والنفط واملتكثفات الطبيعية في
الـبـلــوك رق ــم  4مـتــوســط ،وف ــي الـبـلــوك 8
يوجد احتمال مرتفع للعثور على غاز
وكمية قليلة من املتكثفات ،فيما يوجد
احتمال مرتفع جـدًا للعثور على الغاز

واملتكثفات الطبيعية في كل من البلوك
 9والبلوك ( 10جنوب شرق).
َّ
ورأى املــوقــع اإلســرائـيـلــي أن الحكومة
اللبنانية تأمل الحصول على عــروض
نـهــائـيــة م ــن ال ـش ــرك ــات املـتـنــافـســة على
رخــص التنقيب فــي شهر أيـلــول املقبل،
على أن تعلن الفائزين في تشرين الثاني.
وذك ـ ــر امل ــوق ــع أن امل ـم ـث ـلــن الـلـبـنــانـيــن

إقرار القانون في
الكنيست سيلزم إسرائيل
بالقبول بالمعاهدة
الدولية للقضاء البحري

امل ـشــاركــن فــي املــؤتـمــر سـئـلــوا عـ ّـمــا إذا
كــانــت الـبـلــوكــات امل ـطــروحــة للمناقصة
م ـ ـتـ ــداخ ـ ـلـ ــة م ـ ــع املـ ـ ـي ـ ــاه االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
اإلسرائيلية ،فأجابوا بالنفي.
ونـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل املـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
اإلسرائيلي ،يوفال شتاينتس ،قوله في
خ ــال مـشــاركـتــه فــي مــؤتـمــر Ceraweek
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة قبل

َّ
أيــام ،إن إسرائيل «أرسلت مطلع شباط
املاضي رسالة رسمية إلى األمم املتحدة
تـعــرب فيه عــن احتجاجها على سلوك
ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ـت ـع ـلــق بــإعــان
م ـن ــاق ـص ــة فـ ــي م ـي ــاه ـه ــا اإلقـ ـتـ ـص ــادي ــة
التي تشذ فــي جــزء منها باتجاه املياه
االقتصادية لــدولــة إســرائـيــل» .وأضــاف
َّ
شتاينتس أن إسرائيل «ستحافظ على
حقوقها وهي منفتحة على الحوار بهذا
الخصوص».
َّ
وفــي املـ ــوازاة ،ذكــر «غـلــوبــس» أن وزارة
الـقـضــاء اإلســرائـيـلـيــة ع ــادت إل ــى الــدفــع
قــدمــا بـقــانــون املـنــاطــق الـبـحــريــة «ال ــذي
يـ ـح ــدد املـ ـن ــاط ــق اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـب ـحــريــة
إلسرائيل ،بحيث تتضمن هذه املنطقة
املتنازع عليها» .وكــان اقـتــراح القانون
املذكور قد بدأ طريقه التشريعي نهاية
َّ
العقد املاضي ،إال أن املستشار القانوني
ال ـس ــاب ــق لـلـحـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،آفــي
لـيـخــت ،جـمــد مـســاره التشريعي مطلع
عــام  2014اسـتـنــادًا إلــى مـبــررات قدمها
وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي حـيـنــه،
موشيه شاحل .وبحسب هذه املبررات،
َّ
فــإن إمــرار اقتراح القانون في الكنيست
س ـي ـلــزم إس ــرائ ـي ــل بــال ـق ـبــول بــاملـعــاهــدة
الدولية للقضاء البحري وسيخضعها
للسلطة الـقـضــائـيــة للمحكمة الــدولـيــة
في الهاي في أي نزاع قد يحصل بينها
وبــن ال ــدول امل ـجــاورة لـهــا ،بما فــي ذلك
لبنان.

تقرير

ضغوط على األساتذة لتعليق إضرابهم
فاتن الحاج

(هيثم الموسوي)

تـ ـتـ ـع ــرض رابـ ـطـ ـت ــا أس ـ ــات ـ ــذة ال ـت ـع ـل ـيــم
ال ـث ــان ــوي وامل ـه ـنــي الــرس ـمــي لـضـغــوط
م ــن رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه بــري
ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري
لـتـعـلـيــق اإلض ـ ـ ــراب امل ـف ـت ــوح .وأرج ـ ــأت
راب ـ ـطـ ــة األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة الـ ـث ــان ــوي ــن إعـ ــان
توصية للجمعيات العمومية بتعليق
اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــراب ،ف ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار م ـ ــا سـ ـي ــؤول
إل ـي ــه ال ـل ـق ــاء الـ ــذي سـيـعـقــد م ــع رئـيــس
الحكومة ،الـيــوم .وبحسب املعلومات،
ت ـل ـقــى رئ ـي ــس ال ــرابـ ـط ــة ن ــزي ــه ج ـب ــاوي

ً
اتـصــاال هاتفيًا من الحريري في أثناء
ان ـع ـقــاد اج ـت ـمــاع ال ــراب ـط ــة ،وط ـلــب منه
أن يـ ـ ـ ــزوره مـ ــع وف ـ ــد مـ ــن ال ــرابـ ـط ــة فــي
مكتبه في السرايا عند الحادية عشرة
والـنـصــف .انقسم أعـضــاء الــرابـطــة بني
مــؤيــد لتعليق اإلضـ ــراب وآخ ــر رافــض
ألي خطوة في هذا االتجاه ،إذا لم يطرأ
أي مـعـطــى ج ــدي ــد تـنـتـفــي م ـعــه دواف ــع
اإلضـ ــراب املـفـتــوح وه ــي الـحـفــاظ على
املوقع الوظيفي لألستاذ الثانوي.
رابطة أساتذة التعليم املهني لم ّ
تعدل
ه ــي األخ ـ ــرى مــوق ـف ـه ــا ،وأع ـل ـن ــت أن ـهــا
سـتـعـقــد اج ـت ـمــاعــا ي ـت ــزام ــن م ــع مــوعــد

الجلسة التشريعية لتبني على الشيء
مـقـتـضــاه .إال أن املــديــر ال ـعــام للتعليم
املـ ـهـ ـن ــي والـ ـتـ ـقـ ـن ــي أح ـ ـمـ ــد ديـ ـ ـ ــاب دع ــا
الرابطة واملديرين إلى اجتماع يعقد في
مقر املديرية ملناقشة مصير اإلضــراب
وإي ـ ـجـ ــاد حـ ــل لـ ــأزمـ ــة .ي ــوض ــح ديـ ــاب
لـ«األخبار» خلفية الدعوة املتمثلة في
ّ
ّ
أن إقــرار السلسلة لن يكون قريبًا ،وأن
ه ـنــاك  %90م ــن األس ــات ــذة مـتـعــاقــدون
ويـخـســرون ساعاتهم الـتــي يعتاشون
ّ
منها .يـقــول إن اإلض ــراب بــات بــا أفق
بعد كــام رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
بري بأن السلسلة لن تقر قبل نيسان.

