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سياسة
قضية اليوم

تقرير

حوافز مالية دولية للنازحين...
للبقاء في لبنان!

إسرائيل تعرقل تصدير الغاز اللبناني ...منذ اآلن
يحيى دبوق

ً
«دعم للفئات الضعيفة
مشروع
تمرير
حاوال
من الشباك ،يدخل الصندوق االئتماني لالتحاد األوروبي ،إلى الساحة اللبنانيةُ ،م
ٍ
األموال بشكل ُمباشر لنازحين سوريين ،ولمدة  30شهرًا! خطورة
من الالجئين والمجتمعات المضيفة» ،قائم على دفع ُ
شكل انتهاكًا للسيادة اللبنانية ،وتشجيعًا للنازحين على البقاء
المشروع تشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية وسياسية ،وت ً
في لبنان .وخلف الصندوق األوروبي ،يقف البنك الدولي محاوال تسويق مشروع شبيه ،لكن بحجم أكبر من مثيله
ليا القزي
ّ
محاوالت «املجتمع الدولي»
ال تتوقف
َ
ال ـهــادفــة إل ــى «ض ـ ـ ِـرب» مـفـهــوم الــدولــة
ف ــي ل ـب ـنــان ،وال ـت ـع ـ ّـدي ع ـلــى ال ـس ـيــادة،
وفـ ـ ــرض أجـ ـن ــدة س ـيــاس ـيــة خ ــارج ـي ــة،
م ــن بـ ــاب املـ ـس ــاع ــدات .آخـ ــر ال ـف ـصــول،
م ـ ــا ُي ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق االئ ـت ـم ــان ــي
لالتحاد األوروب ــي القيام بــه .فقد أقر
األخ ـيــر م ـشــروعــا لـتـقــديــم «م ـســاعــدات
اجتماعية داعمة للفئات الضعيفة من
الـنــازحــن واملجتمعات املضيفة التي
ت ــرزح تحت عــبء األز ّم ــة الـســوريــة في
لبنان» .املـشــروع املفند فــي وثيقة من
 53صـفـحــة (حـصـلــت «األخـ ـب ــار» على
نسخةٍ منها) ،قائم على فكرة أساسية:
ّ
تخطي وجود «دولة لبنانية» ،والقيام
ب ـت ـح ــوي ــات ن ـق ــدي ــة ُمـ ـب ــاش ــرة (Cash

المشروع ّ
يوجه للنازحين
السوريين رسالة بأن إقامتهم
في لبنان ستطول
 )Transferلعائالت سورية ولبنانية،
م ــن خـ ــال ت ـك ــري ــس ب ــرن ــام ــج األغ ــذي ــة
ّ
العاملي ( ،)WFPالجهة «الراعية» لكل
م ــا ل ــه ع ــاق ــة ب ـم ـس ــاع ــدات ال ـن ــازح ــن
ال ـســوريــن .فـبــرنــامـ ّـج األغــذيــة العاملي
ه ــو «ال ـش ــري ــك امل ـن ــف ــذ» ملـ ـش ــروع تبلغ
كلفته اإلجمالية التقديرية  52مليون
ُ
ي ــورو ،تـقـ ّـســم بــالـتـســاوي بــن عــائــات
ل ـب ـنــان ـي ــة وس ـ ــوري ـ ــة ،وعـ ـل ــى ُمـ ـ ـ ـ ّـدة 30
شهرًا .ولكن «قد يسمح املدير بتمديد
فـتــرة التنفيذ ،وف ــي ه ــذه ال ـحــال يقوم
بــإبــاغ مـجـلــس إدارة الـعـمـلـيــات على
ال ـف ــور» ،بحسب مــا ورد فــي الــوثـيـقــة،
َ ّ
التي تلحظ أيضا أن تدفق التمويالت
ُ
الـخــارجـيــة الـضـخـمــة «ب ــات مستبعدًا
في املستقبل( ،ما يعني أنــه) ال ُبـ ّـد من
التركيز على استمرارية األنظمة ألجل
أطــول .وبالتالي ،من األهمية االنتقال
أو ال ـت ـح ـ ّـول م ــن شـبـكــة أمـ ــان قـصـيــرة

األمد للحاالت الطارئة إلى آلية ُنظامية
ّ
للحد من الفقر» .املساعدة
طويلة األمد
ُ
ست ّ
قدم للنازحني ستكون نقدية
التي
 ،%100أم ــا الـلـب ـنــانـيــون ف ـه ـنــاك جــزء
سي ّ
ُ
قدم لهم نقدًا وجزء آخر على شكل
قسائم غذائية.
الــدولــة غــائـبــة عــن ه ــذا امل ـشــروع الــذي
س ـي ـت ــم ت ـن ـف ـي ــذه ع ـب ــر «شـ ــريـ ــك دولـ ــي
(ب ــرن ــام ــج األغـ ــذيـ ــة الـ ـع ــامل ــي) يـتـمـتــع
بالخبرة وذو مكانة تسمح له بتقديم
امل ـســاعــدات االجـتـمــاعـيــة للمجتمعات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــة امل ـس ـت ـه ــدف ــة،
إل ــى جــانــب م ـت ـعـ ّـهــدي خ ــدم ــات سيتم
تأمينهم خصيصًا لتقديم املـســاعــدة
التقنية دعمًا لتطوير النظام الوطني
ل ـل ـم ـســاعــدات االج ـت ـم ــاع ـي ــة» .تـحـضــر
الـ ــدولـ ــة حـ ـصـ ـرًا ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن بـنــك
املعلومات الخاص بــاألفــراد ،املوجود
لدى الوزارات املعنيةُ .
الـخـطــورة فــي املـشــروع امل ـقـ ّـدم ،تنقسم
إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـس ـ ـمـ ــن ،األول اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي -
اقتصادي ،والثاني سياسيُ .ينقل عن
ّ
ممثلي برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
فــي لـبـنــان ( )UNDPاعـتــراضـهــم على
ُ ّ
ّ
«معللني السبب بــأن تجربة
املـشــروع،
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـن ـق ــدي ــة املـ ـب ــاش ــرة فــي
الـعــالــم لــم ت ـ ِّ
ـؤد إل ــى نـتــائــج إيـجــابـيــة».
ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ذلـ ــك« ،دفـ ــع الـ ـ ــCash
 ،Transferامل ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ــه إلـ ــى أن
ُيصبحوا اتكاليني أكثر من ذي قبل».
السبب الثاني الذي ّ
تحدث عنه ممثلو
الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،UNDPب ـح ـســب مـ ـص ــادر رس ـم ـيــة
لـبـنــانـيــة ،ه ــو «ص ـعــوبــة إدارة عملية
ً
تقديم املبالغ ُمباشرة لألسر .فمراقبة
امل ــال أم ــر ُمـعـقــد ،وتـفـتــح بــابــا لـلـهــدر».
هذه شهادة من «أهل البيت».
فــي اإلط ــار نـفـسـ ُـه ،يـقــول أح ــد الـخـبــراء
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن امل ـط ـل ـع ــن ع ـل ــى عـمــل
ّ
«امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي» ،إن امل ــدف ــوع ــات
ال ـن ـق ــدي ــة ل ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ُ«إطـ ــار
ُمناسب للمساعدة ،شرط وضع أسس
سـلـيـمــة ل ـل ـتــوزيــع واخ ـت ـي ــار الـعـيـنــات
امل ـس ـت ـف ـيـ ّـدة وفـ ــق م ـعــاي ـيــر واضـ ـح ــة».
ويعتبر أنه يتم اللجوء إلى هذا النوع

ّ
المنفذ» للمشروع الذي تبلغ كلفته  52مليون يورو ،على ّ
مدة  30شهرًا (مروان طحطح)
برنامج األغذية العالمي هو «الشريك

ً
م ــن امل ـســاعــدات لـثــاثــة أس ـب ــاب« ،أوال
مـشـكـلــة ال ـل ـج ــوء ،مـهـمــا ط ــال ــت ،تبقى
حالة مؤقتة وغير دائمة .ثانيًا ،وضع
ال ـن ــازح ــن االج ـت ـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي
مزر وهم بحاجة إلى املساعدة ،وثالثًا،
ٍّ
ألن الجهات املانحة تستسهل دفع املال
النقدي عوض القسائم أو غيره».
ّ
إال أن م ـ ــا ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى الـ ـن ــازح ــن
ُ
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ال ي ـم ـك ــن إسـ ـق ــاط ــه عـلــى
ال ـعــائــات الـلـبـنــانـيــة .يــوضــح الخبير
ّ
االقـتـصــادي أن اللبنانيني ،بوصفهم
ال ـب ـن ـيــان األس ــاس ــي ل ـل ـب ـلــد« ،ب ـحــاجــةٍ
إلــى خطة ملــواجـهــة املشكلة ومحاربة
ُ
الفقر ،تساعدهم فــي االنــدمــاج بسوق
الـ ـعـ ـم ــل وت ــوظـ ـي ــف املـ ـ ـ ــال فـ ــي تــأه ـيــل
الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة وإق ـ ــام ـ ــة املـ ـش ــاري ــع

االستثمارية ،وليس تقديم مساعدات
م ـحــدودة تــاريــخ الـصــاحـيــة» .فغالبًا
ما يكون لـ«برامج تسكني األلــم» هذه،
مـهـلــة زم ـن ـيــة ق ـص ـيــرة نـسـبـيــا ،يـعـتــاد
ّ
املـ ـ ــرء خ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى ت ــلـ ـق ــي املـ ـ ــال مــن
دون ال ـق ـي ــام ب ــأي م ـج ـهــود لـلـحـصــول
عـلــى مــدخــولــه الـشـهــري ،فـيـمــوت لديه
مخرج
الحافز الشخصي للبحث عــن
ٍ
ألزم ـت ــه ال ــدائ ـم ــة .ي ـصــف الـخـبـيــر هــذا
ّ
األمــر «بالهروب إلى األمــام ،وعــدم حل
مشكلة الفقر بشكل صحيح» .املواطن
حني تقطع عنه املساعدات ،بعد فترة،
«سينتفض ،ويـحـتـ ّـج ،وسـنـكــون أمــام
أزمة اجتماعية واقتصادية».
ُيـ ـح ــاول ال ـب ـعــض «ت ـب ـس ـيــط» م ـشــروع
الـصـنــدوق االئـتـمــانــي األوروبـ ــي ،على

ّ
أســاس أنــه ُمـجـ ّـرد برنامج مساعدات،
ّ ّ
يزيل عــن كتف الــدولــة «ه ــم» حــل أزمــة
اجتماعية واقتصاديةُ ،
ويدخل بعض
األمـ ــوال إل ــى ال ـبــاد .ول ـكــن ،مــن يعرف
طــري ـقــة ع ـمــل امل ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة فــي
لـبـنــان ،وال ـغ ـطــاء ال ــذي تـسـتــر وجهها
ّ
ال ـح ـق ـي ـق ــي بـ ـ ــهُ ،ي ـ ـ ـ ــدرك أن الـ ـخـ ـط ــورة
الثانية الكامنة خلف ُاملشروع سيادية
ّ
ب ــام ـت ـي ــاز .فــال ـج ـهــة املـ ـنـ ـف ــذة تـتـخــطــى
وجـ ـ ــود دولـ ـ ــة وم ــؤسـ ـس ــات ،ي ـج ــب أن
ُ
ُ
ُ
ّ
تشرف وتدقق بكل ليرة تنفق لديها.
ي ـج ــري ال ـت ـع ــام ــل م ــع ل ـب ـن ــان بــوصـفــه
«ساحة سائبة» ،ممنوع عليه االطالع
ُ
عـلــى الـحـســابــات املــالـيــة الـتــي تـصــرف
ف ـ ـيـ ــه .يـ ــدفـ ــع ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى «ال ـت ـش ـك ـي ــك»
ب ـنــوايــا االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،وإن كــان

المشهد السياسي

بري لـ«األخبار» :عدنا إلى الصفر
(هيثم
الموسوي)

أسقط التراشق اإلعالمي بني وزير
الخارجية جـبــران باسيل والـقــوات
اللبنانية ،حــول تشكيل الحكومة،
ال ـت ـفــاؤل ال ــذي تــركــه ك ــام الــرئـيــس
ّ
امل ـكــلــف سـعــد ال ـحــريــري ح ــول قــرب
تشكيل الحكومة ليل أول من أمس.
ما إن طلع النهار ،حتى ّ
رد باسيل
ّ
ب ـمــؤ ّت ـمــر ص ـح ــاف ــي ع ـل ــى تـ ـط ــورات
امل ـ ـ ـلـ ـ ــف ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،نـ ــاس ـ ـفـ ــا كـ ــام
الـحــريــري ،وواضـعــا مـعـيــارًا جديدًا
للحصص الــوازريــة باعتماد وزيــر
ّ
لكل خمسة نواب.
ّ
مــن جهته ،عــلــق الرئيس نبيه بـ ّـري
ً
ع ـلــى ال ـس ـج ــال ق ــائ ــا ل ـ ـ «األخـ ـب ــار»:
«عدنا إلــى الصفر» ،مشيرًا إلــى أنه

«كــان هناك بــوادر حلحلة ،لكن بعد
التصريحات أمس صرت متشائمًا».
بري ّ
ومازح ّ
زواره بالقول إن رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ٌّ
ك ــل ي ـطــالــب بـحـ ّـصـتــه ف ــي الـحـكــومــة
بمعزل عــن حصة تـيــاره السياسي،
ً
ســائــا« :أي ــن حـ ّـصــة رئـيــس املجلس
النيابي؟».
ّ
وكـ ـ ـ ــان ب ــاسـ ـي ــل ق ـ ــد أكـ ـ ـ ــد أن ت ـك ـتــل
لـ ـبـ ـن ــان الـ ـ ـق ـ ــوي ي ـن ـب ـغ ــي أن ي ـم ـثــل
ب ـس ـتــة وزراء ،وث ـن ــائ ــي ح ــرك ــة أمــل
وح ـ ــزب ال ـل ــه ب ـس ـتــة وزراء ،وك ـت ـلــة
املـسـتـقـبــل بــأرب ـعــة وزراء وال ـق ــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـث ــاث ــة وك ـت ـل ــة ال ـل ـق ــاء
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ب ــوزي ــري ــن ،واملـ ــردة
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ّ
بوزير ،مؤكدًا أن العرف يقضي بأن
ّ
يـمــثــل رئـيــس الـجـمـهــوريــة بخمسة
ووزيرين لرئيس الحكومة،
وزراء،
ّ
وي ـم ـكــن أن ي ـمــثــل ال ـح ــزب ال ـســوري
ال ـق ــوم ــي االج ـت ـم ــاع ــي أو ال ـك ـتــائــب
ب ـ ــوزي ـ ــر .وأع ـ ـلـ ــن ت ـم ـ ّـس ـك ــه ب ـت ــوزي ــر
الـنــائــب طــال أرس ــانّ .
ورد الــوزيــر
مـلـحــم الــريــاشــي بـعــد ك ــام بــاسـيــل
ً
مباشرةّ ،
مغردًا بالقول « :في العام
 ،1975ل ـع ـب ــت ف ــات ــن حـ ـم ــام ــة دور
ً
البطولة فــي فيلم أريــد حــا ومدته
108دقائق وانتهينا ،واليوم يلعب
جـ ـب ــران دور ال ـب ـطــولــة ف ــي ف ـي ـلــم ال
ً
أريد حال ومدته ...عند ربك».
(األخبار)

هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع أداة ل ـل ــ«ت ـش ـب ـيــك» مــع
املستفيدين منه ،ومحاولة االستفادة
منهم سياسيًا ،في املستقبل.
الـنـقـطــة الـسـيــاسـيــة ال ـثــان ـيــة ،ه ــي في
ّ
ت ـســويــق «ت ــوط ــن ُم ـب ــط ــن» لـلـنــازحــن
الـ ـس ــوري ــن ،م ــن خـ ــال ت ــأم ــن ُامل ـ ــوارد
الــازمــة لهم للبقاء فــي البلد املضيف
 30ش ـه ـرًا إض ــاف ـي ــا ،قــاب ـلــة لـلـتـجــديــد؛
ّ
وإعـ ـط ــاء ال ـن ــازح ــن «إشـ ـ ـ ــارة» إلـ ــى أن
إقامتهم ستطول ،وليس عليهم سوى
أن يتكيفوا فــي أمــاكــن نــزوح ـهــم ،وأن
«املـجـتـمــع الــدولــي» سيساعدهم على
الـبـقــاء .ال ُيمكن التعامل مــع املـشــروع
«ببراءة» ،وفصله عن مساعي الواليات
املتحدة األميركية واالتحاد األوروبي
عــرق ـلــة عـ ــودة ال ـن ــازح ــن إل ــى ســوريــا،
قـبــل االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة الـســوريــة
فــي ال ـ ــ .2021يــؤكــد ه ــذا األم ــر ،مــا ورد
ف ــي الــوث ـي ـقــة ت ـحــت ع ّـن ــوان« :امل ـخــاطــر
واالف ـ ـتـ ــراضـ ــات» ،ب ــأن ــه سـ ُـي ـط ـلــب إلــى
ُ«ال ـشــركــاء املـنـفــذيــن ُمـعــالـجــة املخاطر
امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة ،ح ــرص ــا ع ـل ــى الـ ـح ـ ّـد مـنـهــا.
ونذكر من بينها :املعارضة السياسية
عـلــى وجـ ــود الــاج ـئــن ال ـســوريــن في
لـبـنــان ،ع ــدم ال ـت ــزام الـحـكــومــة بتقديم
مساعدة متماثلة لالجئني السوريني
والفئات اللبنانية الضعيفة.»...
ولكن ملــاذا ُي ّ
صر الصندوق االئتماني
لالتحاد األوروبــي على تحييد الدولة
ع ــن املـ ـش ــروع؟ ت ـقــول م ـص ــادر ُ رسـمـيــة
ّ
لـبـنــانـيــة إن «ال ـت ـبــريــر الـ ــذي ق ـ ـ ّـدم هو
ّ
أن ه ــذه ال ـت ـجــربــة أس ـه ــل وأن ـج ــح من
ً
غ ـي ــره ــا» .وق ــد ورد أصـ ــا ف ــي وثـيـقــة
ّ«ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق االئ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي» امل ـك ـت ــوب ــة
ُ
أنـ ــه «ت ـش ـي ــر ال ــدالئ ــل خ ــال ال ـس ـنــوات
ّ
األخـيــرة ،إلــى أن البرامج القائمة على
ال ـن ـق ــد ه ــي ب ـش ـكــل ع ـ ــام ط ــري ـق ــة أك ـثــر
فعالية للمساعدة ،حيث إنها تسمح
للمستفيدين ب ــأن ي ـخ ـتــاروا الطريقة
ُ
الـ ـت ــي ت ـن ــاس ـب ـه ــم ل ـت ـل ـب ـيــة حــاجــات ـهــم
الخاصة بكل فعالية وكرامة».
ف ــي إح ـ ــدى فـ ـق ــرات وث ـي ـقــة اإلجـ ـ ـ ــراءات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق االئـ ـتـ ـم ــان ــي
ّ
ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،يـ ــرد أن األخ ـي ــر
«ي ـن ـظ ــر ف ــي ك ـي ـف ـيــة ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـكــامــل
(حول املساعدات االجتماعية) مع البنك
ال ــدول ــي» .ي ـتــوافــق ذل ــك م ــع مـعـلــومــات
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ــن وجـ ــود «م ـح ــاول ــة» من
البنك الدولي من أجل تأمني مبلغ 250
مليون دوالر كـ«مساعدات» على شكل
قـ ـ ــروض ،ي ـك ــون ج ــزء ُ مـنـهــا ُمـخـصــص
للتحويالت النقدية املباشرة للنازحني
السوريني .ولكنُ ،
«ج ّمدت الفكرة ألنها
َ
ً
ّ
لم تلق تفاعال من الــدول الدائنة ،فقرر
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي عـ ــوض ذل ـ ــك ،أن يـكــون
داعـ ـم ــا ملـ ـش ــروع االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي».
املسؤولني في البنك الدولي
ينفي أحد
ُ
ذلــك« ،فنحن ال نـقـ ّـدم األم ــوال لالجئني.
م ــا ســاه ـم ـنــا ف ــي ت ـن ـف ـيــذه س ــاب ـق ــا هو
الـ ـبـ ـط ــاق ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة مـ ــع وزارة
ال ـشــؤون االجتماعية ضمن البرنامج
الوطني لدعم األسر األكثر فقرًا» .ولكن،
ّ
ُيـعــقــب امل ـس ــؤول« ،م ــن املمكن أن يكون
ُ
األمر ّ
مجرد فكرة طرحت مع املعنيني».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر رس ـم ـيــة
ّ
لبنانية أن اجتماعًا ُعقد أمس في مكتب
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ف ــي ل ـب ـن ــان« ،بـحـضــور
ّ
ـدد م ــن امل ـن ـظ ـمــات ال ــدولـ ـي ــة ،تـخــلـلــه
عـ ـ ٍ
نـقــاش ح ــول إمـكــانـيــة الـقـيــام بمشروع
تجريبي ل ـل ــ ،Cash Transferمــن خــال
اختيار مجموعة من العائالت الفقيرة
ً
ال ـتــي تـضــم أطـ ـف ــاال ،ودراس ـ ــة مستوى
التفاعل مــع امل ـشــروع» .وزع ــم أصحاب
ّ
امل ـش ــروع أن املـبـلــغ «س ـي ـكــون م ــن أجــل
ُمساعدة األهالي لتأمني دخول أطفالهم
ّ
امل ـ ــدارس» .تــؤكــد امل ـصــادر الرسمية أن
«الـنـقــاش ج ـ ّـدي ج ـدًا ،ويسعى االتحاد
األوروبي والبنك الدولي لتأمني األجواء
اإليجابية من أجل تمريره».

أعلنت إسرائيل اقتراب موعد التوقيع
على اتـفــاق ربــاعــي ملــد أنـبــوب غــاز في
عــرض املتوسط ،من فلسطني املحتلة
إلى قبرص واليونان وإيطاليا .اإلعالن
اإلسرائيلي أكد أن املحادثات الجارية
م ـنــذ أش ـهــر كـ ــادت تـنـتـهــي ،وي ـق ــدر أن
يجري التوقيع على االتفاق في نهاية
العام الجاري« ،لكن إسرائيل تشترط
على شركائها األوروب ـي ــن موافقتها
في حال أراد لبنان استخدام األنبوب
لتصدير غازه إلى أوروبا».
وفـ ـ ـق ـ ــا ملـ ـ ـص ـ ــدر رفـ ـ ـي ـ ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى فــي
وزارة ال ـط ــاق ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،تـشـهــد
األي ــام األخ ـيــرة جـلـســات فــي إســرائـيــل
ب ــن امل ـ ــدراء ال ـعــامــن لـ ـ ــوزارات الـطــاقــة
إلســرائـيــل وقـبــرص وإيطاليا ،إضافة
إل ـ ــى م ـم ـث ــل عـ ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي،
للبحث في القضايا النهائية لالتفاق
ب ــن األطـ ـ ـ ـ ــراف .وأض ـ ـ ــاف املـ ـص ــدر فــي
ح ـ ــدي ـ ــث مـ ـ ــع ص ـحـ ـي ـف ــة «ذا م ـ ــارك ـ ــر»
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،أن ال ـت ـف ــاه ـم ــات ك ــادت
تنتهي ،وتـحــديـدًا مــا يتعلق بمرحلة
الصياغة القانونيةّ .
وكــانــت ال ــدول األرب ــع وقـعــت باألحرف
األول ـ ــى ق ـبــل ع ــام ف ــي ق ـب ــرص ،مــذكــرة
ت ـف ــاه ــم ت ـق ـضــي ب ـم ــد األن ـ ـبـ ــوب ب ـطــول
 2100ك ـي ـل ــوم ـت ــر م ـ ــن ف ـل ـس ـط ــن إل ــى
إي ـطــال ـيــا ،م ـ ــرورًا ب ـق ـبــرص وال ـي ــون ــان.
وأث ـ ـيـ ــرت فـ ــي ح ـي ـنــه ت ـ ـسـ ــاؤالت ح ــول
الـجــدوى االقتصادية للمشروع ربطًا
بكلفته العالية ،إال أن دراســة االتحاد
األوروب ـ ـ ــي أكـ ــدت أن ــه يـسـتـحــق الـعـمــل
عليه وإنجازه.
مصادر في وزارة الطاقة اإلسرائيلية،
أكــدت أن مندوبي الــدول األربــع ،باتوا
ف ــي امل ــراح ــل ال ـن ـهــائ ـيــة وت ـح ــدي ـدًا في
دراس ـ ــة امل ـن ـحــى ال ـقــانــونــي وال ـش ــروط
ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـ ـك ــل طـ ـ ــرف قـ ـب ــل تــوق ـي ـعــه
ال ــرس ـم ــي وب ـم ــا ي ـش ـمــل أي ـض ــا الـطـلــب
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ب ـ ـ ـ ــأن أي اس ـ ـت ـ ـفـ ــادة
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـل ـب ـن ــان مـ ــن ربـ ـ ــط غـ ــازه
ب ــاألن ـب ــوب ،م ـشــروطــة بــاالسـتـحـصــال
امل ـس ـبــق ع ـلــى امل ــواف ـق ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة.
فــي م ــوازاة ذلــك ،تطلب إيطاليا أيضًا
موافقتها على مد األنبوب الحقًا إلى
فرنسا أو إسبانيا ،إن أرادت الدولتان
استيراد الغاز عبره.
وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ي ــوف ــال
ش ـت ــاي ـن ـت ــس ،أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن األنـ ـب ــوب
يتجاوز بطبيعة الحال الدول املوقعة
ع ـل ـي ــه ،وتـ ـح ــديـ ـدًا الـ ـ ـ ــدول األوروبـ ـ ـي ـ ــة
األخ ـ ـ ـ ــرى امل ـه ـت ـم ــة ب ــاسـ ـتـ ـي ــراد الـ ـغ ــاز
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .ب ـح ـس ــب ش ـت ــاي ـن ـت ــس،
املـ ــوضـ ــوع ل ـي ــس ن ـظ ــري ــا وحـ ـس ــب ،إذ
سبق واجتمعنا فــي األشـهــر األخـيــرة

م ــع وزراء ال ـط ــاق ــة ل ـك ــل م ــن ب ـل ـغــاريــا
وص ــريـ ـب ــا ورومـ ــان ـ ـيـ ــا ،وط ـل ـب ــت ه ــذه
الدول أن يسمح االتفاق املتبلور حول
األنبوب ،وصول الغاز إليها.
وتــوضــح الصحيفة أن االتـفــاق ينص
على تمويل أنبوب الغاز عبر القطاع
الخاص ،وأن «يتحول إلى كيان خاص
غ ـيــر ت ــاب ــع ل ـ ـ ــدول» .ال ـت ـق ــدي ــر ،بحسب
الصحيفة ،أن البنك األوروبي للتنمية
ق ــد يـســاهــم ف ــي ج ــزء م ــن تـمــويـلــه ،مع
تقدير أوروب ــي بــأن التكلفة النهائية
تصل إلى  7مليارات دوالر ،فيما تؤكد
مصادر اقتصادية أخرى ،أن املبلغ قد
يتجاوز ذلك ،ليصل إلى  10مليارات.
التعليقات فــي إســرائـيــل تغاضت عن
شرح موجبات الشرط الرئيسي الذي
طلبت تــل أبيب تضمينه االتـفــاق بني
ال ــدول األرب ــع ،حــول األن ـبــوب الـغــازي.
لكن كما يبدو ،هي خطوة إسرائيلية
استباقية من شأنها أن تمكن تل أبيب
م ــن ت ـص ـع ـيــب امل ـن ــاف ـس ــة املـسـتـقـبـلـيــة
لـ ـلـ ـبـ ـنـ ــان ،فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ــدأ اسـ ـتـ ـخـ ــراج
غـ ـ ــازه وأراد ت ـص ــدي ــره ع ـب ــر ش ــرك ــات
الكونسرتيوم الثالث ،إيني اإليطالية

وتوتال الفرنسية ونوفاتك الروسية.
الواضح أن إسرائيل تريد منع لبنان
مــن اسـتـخــدام ه ــذا األن ـب ــوب ،وإن كــان
االتـ ـف ــاق ف ــي ش ــأن ــه ي ـنــص ع ـلــى كــونــه
ملكية تــابـعــة لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص ،وهــو
ما يوجب على لبنان ،التحرك في أقل
تقدير لدى الجانب اإليطالي ،صاحب
املـصـلـحــة ف ــي ال ـغ ــاز ال ـل ـب ـنــانــي ،ربـطــا
بـمـصـلـحــة «إي ـ ـنـ ــي» ،ك ـب ــرى ال ـشــركــات
اإليطالية والشريكة الرئيسية في عقد

تؤكد بعض المصادر
أن التكلفة النهائية
للمشروع ستصل إلى أكثر
من  10مليارات دوالر

التنقيب عن النفط والغاز في البلوكني
َّ
اللبنانيني ،إلى جانب الشركتني
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الفرنسية والروسية.
الواضح أيضا أن الشرط اإلسرائيلي،
عـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى هـ ـ ــدف مـ ـن ــع وت ـص ـع ـيــب
املـنــافـســة الــاح ـقــة ،ي ـهــدف إل ــى تأمني
أوراق ق ــوة البـ ـت ــزاز ل ـب ـنــان وتــدفـيـعــه
أثـمــانــا تتعلق بــاملـلـفــات االقـتـصــاديــة
الـعــالـقــة بــن الـجــانـبــن ،الـتــي يـقــدر أن
تبقى من دون حلول ومن دون تمكني
إســرائ ـيــل مــن اسـتـغــالـهــا ،بـمــا يشمل
ادعـ ـ ــاءات إســرائـيـلـيــة فــي ملكية حيز
جـغــرافــي واس ــع غني بــالـغــاز والنفط،
فـ ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــوب املـ ـنـ ـطـ ـق ــة االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة
ال ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـنــان .ف ــي ذل ـ ــك ،م ــن غير
املستبعد أن تكون إسرائيل تهدف إلى
تحصيل أثـمــان سياسية وأمنية إلى
جــانــب االق ـت ـص ــادي ــة ،خ ـصــوصــا أنـهــا
تـعــانــي مــن نـقــص فــي أوراق الضغط
أو فقدان فاعليتها ،نظرًا لعدم القدرة
عـلــى ف ــرض اإلرادة اإلســرائـيـلـيــة على
لبنان ،عبر الخيارات العسكرية خشية
تـبـعــاتـهــا ج ــراء ال ـخ ـي ــارات العسكرية
الندية املقابلة للمقاومة في لبنان.

يهدف العدو إلى تأمين أوراق قوة البتزاز لبنان (أرشيف)

علم
و خبر
ال استهداف للبنانيين في أنغوال
شهدت األيام األربعة املاضية انتشار الكثير من اإلشاعات حول أوضاع اللبنانيني
ّ
مسوغ
املغتربني في أنغوال ،لجهة الحديث عن طرد عدد كبير منهم ،من دون أي
قــانــونــي .لـكــن تــدقـيــق الـجـهــات الــرسـمـيــة فــي األم ــر أظـهــر أن الـسـلـطــات األنغولية
اتـخــذت إجـ ــراءات متصلة بـتـجــارة األمل ــاس ،شملت ع ــددًا كـبـيـرًا ج ـدًا مــن الـتـجــار،
بينهم نسبة صغيرة من اللبنانيني ،إضافة إلى فرنسيني وبلجيكيني ورعايا دول
أخرى .فمن أصل أكثر من  1100شخص (من جنسيات مختلفة) جرى توقيفهم ،لم
يتجاوز عدد اللبنانيني الثالثة ،إضافة إلى بلجيكي من أصل لبناني ،جرى إطالق
سراحهم في يوم توقيفهم نفسه .كذلك استدعي عدد من اللبنانيني إلى التحقيق،
ثم أطلق سراحهم ،على رغم أن بعضهم ال يحوز إقامات شرعية .وتشير املعطيات
األولية إلى أن أسباب اإلجراءات الجديدة املتخذة هي «معركة تجارية» يخوضها
الرئيس األنغولي الجديد على أنصار الرئيس السابق الذين يسيطرون على سوق
األملاس في البالد.

المغرب يرفض منح تأشيرات للبنانيين
ت ـم ـت ـنــع ال ـس ـل ـط ــات امل ـغ ــرب ـي ــة ،م ـن ــذ ات ـه ــام ـه ــا حـ ــزب ال ـل ــه ب ــدع ــم مـنـظـمــة

ّ
وتتذرع
البوليساريو ،عن منح تأشيرات الدخول للمواطنني اللبنانيني.
ّ
املغربية بـضــرورة صــدور بيان عــن السلطات اللبنانية يدين
السلطات
التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية وتحديدًا املغرب ،علمًا أن األمني
الـعــام لحزب الله السيد حسن نصرالله سبق أن نفى أي عالقة للحزب
ّ
ً
بمنظمة البوليساريو وأعلن عن ذلك بشكل رسمي ،فضال عن أن السلطات
ّ
املغربية لم تقدم أي دليل على اتهاماتها ،ال من حيث األدلــة التقنية أو
ّ
من ناحية تحديد أفراد لبنانيني متورطني بأي عمل عدائي تجاه املغرب.
يذكر أن االستخبارات األميركية وبالتعاون مع االستخبارات املغربية،
سبق أن اختطفت املــواطــن اللبناني قاسم تــاج الدين العام املــاضــي ،من
مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء ،التي مر بها كمحطة عبور
أثناء عودته إلى بيروت.

ّ
خليل يمثل عون!

ّ
كلف الرئيس ميشال عــون الــوزيــريــن علي حسن خليل وجـبــران باسيل
بتسليم رؤســاء الــدول العربية دعــوات للمشاركة في القمة االقتصادية
العربية التي من املـقـ ّـرر أن تعقد في بيروت في كانون الثاني من العام
الجديد ،على أن يقوم خليل بزيارة دول املغرب العربي لتسليم الدعوات
فيما يقوم باسيل بدعوة األردن ومصر ودول خليجية.

