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 ملح االرض :الغٌوم تتلبد فً سماء لبنان ...والصراع المذهبً المتصاعد ٌّعطل الحوار – عباس
خلف
"اْ االصِخ اٌزٔ ٟؼبٔٙ١ب ٘ ٟف ٟآْ ٚاؽذ ،اصِخ ؽىُ ٚاصِخ عٍطخ ٚ ،اصِخ ل١بداد ع١بع١خ  ،عؼٍذ ِٓ ٌجٕبْ
عبؽخ ٌٍّٙبرشاد ف ٟوً اٌّغبالد٘ .زٖ االصِخ ال ّ٠ىٓ اْ رؼبٌظ اال ارا ؽبٌٕٚب اطالػ االخطبء اٌز ٟاسرىجذ
ٚاٌز ٟادد اٌٚ ٝلٛػٕب ف ٟاٌّؤصق اٌزٔ ٞؾٓ ف٘ٚ .ٗ١زٖ االصِخ ال رؾً اال ػٍ ٝاعبط ٚؽٕ ٟال ؽبئفٚ ،ٟثٕٙظ
ؽبصَ ٚرذسع ٟف ٟآْٚ .خالص ٌجٕبْ ال ٠ى ْٛثبعزخذاَ اٌؼٕف ا٠ب وبٔذ ِجشسارٗ".
(وّبي عٕجالؽ ِٓ ِمبي ٌٗ ٔشش ف ٟعش٠ذح االٔجبء ف)2961/22/12 ٟ
ٔؾٓ ٔذسن ِغ عبئش اٌٍجٕبٔ ٓ١١فذاؽخ االٚػبع ٚخطٛسرٙب ػٍ ٝؽبػش اٌٍجٕبِٔٚ ٓ١١غزمجٍٚ ، ُٙػٍ ٝو١بْ
ٌجٕبْ ٚٚعٛدٖ وذٌٚخ  .فّب ِٓ اؽذ ٠غشإ ػٍ ٝأىبس رٌهِٚ .ب ِٓ اؽذِّٙ ،ب ػال ِٕظجٗ ٠ ،ؼٍُ اٌ ٝا ٓ٠رزغٗ
االِٛس  ،فبٌغّ١غ فٌ ٟجٕبْ ف ٟػٙذح اٌش٠بػ اٌؼبر١خ ٚ ،االِٛاط اٌز ٟرزمبرفٕب اٌ ٝؽ١ش رشبءٚ ،عؾ فشً ػبَ
ٚػغض شبًِ ػٓ ارخبر ِب ٍ٠ضَ ِٓ رذاث١ش ٌزظ٠ٛت اٌجٛطٍخ ٚ ،أمبر ٌجٕبْ ٚاٌٍجٕبٔ .ٓ١١فبٌغٍطخ اٌزشش٠ؼ١خ ال
صاٌذ عغٕ١خ اٌزخجؾ ٚاٌششرِخ ٚ ،اٌغٍطخ اٌؾى١ِٛخ اٌزٕف١ز٠خ ِؼطٍخ سغُ رغّ١خ إٌٛاة ٌشئ١ظ ِىٍف
ثزشى ً١ؽىِٛخ عذ٠ذح ِٓ ِٙبِٙب ِجبششح ارخبر اٌخطٛاد اٌىفٍ١خ ثبخشاط اٌجٍذ ِٓ اصِبرٗٚ .اٌغٍطبد االداس٠خ
اٌز٠ ٟزآوٍٙب اٌفغبد ٚػذَ االٔزبع١خ رؼبٔ ِٓ ٟفٛػ ٝاالػشاة ٚااللفبي ٚرؼط ً١وً اٌّغبساد اٌ١ِٛ١خ
ٌٍّٛاؽٕٚ .ٓ١اٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ سٕ٘١خ ػٕذ اٌغ١بعٚ ٓ١١اٌؾىبَ اٌّزخبطّ٠ . ٓ١ؼبف اٌ ٝرٌه االٔ١ٙبساد
اٌّبٌ١خ اٌّزفبلّخ ٚ ،اٌظؼٛثبد االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌّؼ١ش١خ.
ٚف ٟاٌٛلذ رارٗ ٠ ،شؼش وً ٌجٕبٌٔٚ ٟجٕبٔ١خ اْ ٘زا اٌٛػغ ال ّ٠ىٕٗ اْ ٠غزّش ِّٙ ،ب ٚاعٗ ٘زا اٌشؼت ِٓ
اشبػبد ِؾجطخ ِٚض١شح ف ٟآْ  ِٓٚ .لٛ١د ٚػغٛؽ ٚفجشوخ ٍِفبد ٚ ،ػٕزش٠بد ،فبٌٕبط اعزٛػجٛا اٌؾمبئك
ٚاٌٛٙح رضداد ث ٓ١اٌشؼت اٌز٠ ٞش٠ذ االِٓ ٚاٌغالَ ٚاٌؼ١ش اٌىشٚ ، ُ٠ث ٓ١اٌم١بداد ٚاسثبة اٌغٍطخ اٌز ٓ٠ال ُ٘
ٌ ُٙع ٜٛاالعزّشاس ف ٟاٌؾىُ ٌ ،زؾم١ك اٌّىبعت اٌشخظ١خ ٚاٌؾضث١خ ٚاٌّز٘ج١خ ٚاٌفئ٠ٛخ ٚ ،وً رٌه ػٍٝ
ؽغبة اٌٛؽٓ ٚاٌّٛاؽٓ.
ٚعؾ ٘زٖ االعٛاء اٌّؾجطخ ف ٟاٌذاخً ٚ ،اٌزطٛساد اٌّزغبسػخ ف ٟإٌّطمخ ٚ ،اٌز ٟرؼٍ ٛفٙ١ب االرٙبِبد ،
ٚرزظٙش االططفبفبد ٚرشرفغ ٚر١شح اٌزٙذ٠ذاد ٚ ،رزٍجذ اٌغِ َٛ١ئششح ٌؾشٚة ثبسدح الٍ١ّ١خ  ،لذ رزؾٛي اٌٝ
ؽشٚة ؽبِ١خ ِذِشح  ،رغشق ِٕطمخ اٌششق االٚعؾ ٚرمؼ ٟػٍ ٝوً ِب رؾمك ف ٟثٍذأٙب ِٓ ػّشاْ
ٚاصد٘بس ٚرمذَ ِٓٚ .عٛء ؽع ٌجٕبْ أٗ ألعجبة شز ٝلذ ٠ى ْٛفِٙ ٟت س٠بػ ٘زٖ اٌؾشٚة.
ٚعؾ ٘زٖ اٌّخبؽش اٌّؾذلخ ٚ ،ػٍ ٝػٛء وً ِب اششٔب اٌِ ِٓ ٗ١ؼبٔبح رٛاعٗ اٌٍجٕبٔ٠ ، ٓ١١طشػ اٌغئاي ٔفغٗ :
ً٘ ال صاٌذ اٌزغ٠ٛخ ِّىٕخ فٌ ٟجٕبْ ؟
اٌّؼٍُ وّبي عٕجالؽ ٠ظف ٌجٕبْ ػٍ ٝأٗ ثٍذ اٌؼمالٔ١خ اٌزِّٙ ٟب رؼمذد االِٛس  ،رغزط١غ اْ رغذ ٌٍؾً
عج١الا! ٠ ٛ٘ٚش ٜاٌؾً ٚؽٕ١با١ٌٚ ،ظ ؽبئف١ب ا .فبٌٕضػخ اٌطبئف١خ رجبػذ ٚ ،اٌٛؽٕ١خ رمشة ٚرجٕ .ٟاٌؼٛدح اٌٝ
اٌذعزٛس ٚاٌزم١ذ ثٕظٛطٗ ٚخبطخ اٌّمذِخ ٟ٘ ،اٌّئشش اٌغٌٍٕٙ ُ١ظ ع١بعخ اٌزٙذئخ ٚاٌٍمبء ٚاٌؾٛاس عج١الا
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ٌٍخالص ٚاالٔمبر .اٌطش٠ك اٌ ٝرؾم١ك رٌه ٌ١غذ عٍٙخ  ،ثً ِضسٚػخ ثّطجبد ِٚىبئذٌ ،ىٕٙب اٌٛؽ١ذح اٌز ٟرز١ؼ
ٌٕب اٌخشٚط ِٓ اٌّآصق ٚاٌّخبؽش اٌز ٟرؾ١ك ثٕب.
ِؾبٌٚخ اخ١شح ٌالٔمبر رشرغُ ف ٟاالفك ٚرزّضً ف ٟلذسح اٌم١بداد اٌغ١بعخ ػٍ ٝاٌزؼبٌ ٟػٓ وً ِب ٠فشق ثٓ١
اؽ١بفٙب ٚ ،اٌزالل ٟػٍ ٝاخز١بس اٌشخض االٔغت ٌز ٌٟٛسئبعخ اٌغّٛٙس٠خ  ،فّفزبػ اٌؾٍٛي ف ٟا٠ذ، ُٙ٠
ٚاٌّٛاؽٕ٠ ْٛزشلجٚ ، ْٛال صاٌٛا ٠ؤٍِٚ ،ْٛاٌغذ ٌٕبظشٖ لش٠ت ٚخ١بس اٌؾ١بح اُ٘ ِٓ خ١بس اٌّٛد ا٠ب وبْ اٌذافغ
ٌٗ.

 مع االحداث :ما ٌقوم به فالدٌمٌر ٌوتٌن انعش طموحات الكثٌرٌن فً العالم  ،فهل نحن علىابواب حرب عالمٌة جدٌدة؟  -سعٌد الغز
بعد تفكك االتحاد السوفٌاتً سنة  ،2992ومع وصوله الى س ّدة الحكم كرئٌس للحكومة اوال ً ،ثم كرئٌس
لدولة روسٌا االتحادٌة تالٌا ،واقدامه على فرض تعدٌل على الدستور الروسً ٌم ّكنه من البقاء فً السلطة
حتى العام  1266على االقل ،انتهج فالدٌمٌر بوتٌن سٌاسة العمل بمختلؾ الوسائل على اعادة النفوذ
العالمً لروسٌا كدولة عظمى وشرٌك اساسً فً ادارة الشإون العالمٌة من جهة  ،ومعاقبة الذٌن خرجوا
من رحم االتحاد السوفٌاتً لٌشكلوا دوال مستقلة عن روسٌا االتحادٌة وفً اواسط اسٌا  ،وشرقً اوروبا
من جهة اخرى  .استؽل بوتٌن العصبٌة القومٌة الروسٌة لقمع النزعات القومٌة االخرى كما فعل فً
جورجٌا .وشنّ حروبا على الدول المارقة فً المحٌط االسٌوي االسالمً المجاور الجبارها على العودة الى
بٌت الطاعة الروسً  ،كما فعل فً الشٌشان .رأى بوتٌن فً صعود االسالم السٌاسً المتطرؾ خطرا داهما
 ،قد ٌتفاقم اذا تؽلؽل الى الداخل الروسً الذي ٌضم اقلٌة تناهز  15ملٌونا فً روسٌا  ،وٌنتظر ان ٌشكلوا
اكثر من نصؾ السكان فً حلول العام  1252الرتفاع الزٌادة السكانٌة عندهم .
لمواجهة هذا الخطر الداهم  ،قرر بوتٌن التصدي للتطرؾ االسالمً فً مناطق انطالقة فً الشرق االوسط
وضربه فً المهد قبل تمدده فً الداخل الروسً  .ومن اجل تحقٌق هذا الهدؾ قرر التدخل عسركٌا فً
سورٌا فً اٌلول  ،1225والزالت قواته هناك حتى الٌوم  ،تحمً نظام االسد وتالحق االسالمٌٌن.
هذا التدخل اتاح لروسٌا ان تصبح العبا اساسٌا فً منطقة الشرق االوسط  ،وصاحبة القرار فً مواجهة
العدٌد من االحداث  .كما حقق لبوتٌن اقامة ركٌزة اساسٌة له على الساحل السوري تضمن له دورا هاما فً
الحوض الشرقً للبحر المتوسط.
اما على الصعٌد االوروبً  ،فقد اثارت مخاوؾ بوتٌن محاوالت الوالٌات المتحدة خاصة  ،ودول حلؾ
شمالً االطلسً عامة التمدد شرقا الى الدول المجاورة لروسٌا  ،ودفعها لالنخراط فً المعسكر الؽربً.
واعتبر هذه السٌاسة المعادٌة خطرا داهما على بالده ونظامه  ،واعتبر ان الهجوم هو افضل وسائل الدفاع
 ،فاستؽل وجود اقلٌات روسٌة فً اوكرانٌا  ،لٌنطلق فً حرب سماها تحرٌرٌة استباقٌة وكانت اولى
مراحلها السٌطرة على شبه جزٌرة القرم فً البحر االسود سنة  .1225ثم كانت الحرب الشاملة على
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اوكرانٌا قس شباط  1211بحجة تحرٌر مناطق شرقً وجنوبً البالد حٌث تتواجد االقلٌة الروسٌة .
الحرب على اوكرانٌا المتواصلة حتى اآلن خلّفت دمارا شامال وكانت لها تداعٌات سٌاسٌة واقتصادٌة
وؼذائٌة فً اوروبا خاصة وسائر دول العالم عامة .
هذا الؽزو الروسً ألوكرانٌا اعاد الى ذاكرة االوروبٌٌن ما قام به هتلر سنة  2968من هجوم على
تشٌكوسلوفاكٌا بحجة تحرٌر االقلٌة االلمانٌة فً منطقة السود ٌشا .وتخاذل الدول االوروبٌة عن المجابهة
شجع هتلر على اجتٌاح النمسا ثم بولندا ،لتنشب على االثر الحرب العالمٌة الثانٌة فً مطلع شهر اٌلول
 .2961وهنا ٌبرز التساإل هل ٌقلّد بوتٌن الٌوم ما قام به هتلر باالمس  ،فٌوسع حربه التحرٌرٌة لتشمل
دول البلطٌق وفنلندا والسوٌد وؼٌرها من الدول التً انتقلت من النفوذ السوفٌاتً الى النفوذ الؽربً
االوروبً واالطلسً؟ وماذا سٌكون الرد العالمً على ذلك؟
سٌاسة بوتٌن هذه كانت لها اصداإها فً العدٌد من مناطق العالم وحرّ كت شهٌة العدٌد من الحكام لمحاولة
تحقٌق طموحاتهم التوسعٌة  ،وخاصة اولئك الذٌن لهم عالقات وثٌقة مع النظام الروسً  .فها هو الرئٌس
التركً اردوؼان ٌخطط الٌوم لشنّ حملة عسكرٌة توسعٌة للسٌطرة على شمالً سورٌا بحجة حماٌة حدوده
الجنوبٌة من االرهاب من جهة  ،واقامة ربط نزاع قد ٌتحول إلى حرب ساخنة مع الٌونان حول الحق
بالسٌطرة على جزر فً بحر اٌجه .هذا الى جانب تدخله عسكرٌا فً لٌبٌا على الساحل االفرٌقً لٌكون له
دورا فاعال فً شإون حوض البحر المتوسط من جهة اخرى .
وفً منطقة الشرق االوسط ،افاد النظام االٌرانً من الؽطاء الروسً لٌرسخ سٌطرته على االوضاع فً
العراق وسورٌا ولبنان والٌمن  ،ولٌربط نزاع قد ٌتحول الى حرب ساخنة مع دول الخلٌج العربٌة وحلفائها.
اما من الشرق االقصى على المحٌط الهادئ ،فٌبدو ان المخاطر والتهدٌدات تتصاعد  .الوالٌات المتحدة
وحلفاإها من جهة والصٌن وكورٌا الشمالٌة من جهة اخرى  .فكورٌا الشمالٌة تهدد كورٌا الجنوبٌة والصٌن
تهدد تاٌوان بحروب تحرٌرٌة على النسق الروسً .
ما ٌشهده العالم من توترات وتهدٌدات متبادلة الٌوم ٌنذر باالسوأ ،وقد ٌإدي الى نشوب حرب عالمٌة جدٌدة
بالؽة الخطورة تنذر بالدمار الشامل  ،وٌبرز السإال  :هل من امكانٌات ال تزال متوفرة لمنع هذا الدمار ؟
ومن ٌقودها  ،بعد ان افشلت الدول الكبرى الدور المطلوب من منظمة االمم المتحدة لمنع الحروب وحماٌة
السالم العالمً ؟
 مقال سٌاسً :عودة النازحين السوريين تنتظر الحمول السياسية – دٌ .قظان التقًرؼٛد لؼ١خ اٌالعئ ٓ١اٌغٛس ٓ١٠ف ٟثٍذاْ اٌغٛاس اٌ ٝاٌٛاعٙخ ٘ٚ ،زٖ اٌّشح ِٓ اٌضا٠ٚخ اٌٍجٕبٔ١خ اٌزٟ
رؼبٔ ٟاشجبػبد ف ٟاٌغغبالد  ،اٌز ٟرغش ٞثشؤٔٙب ِٛعّ١ب ٚ ،ثّؾظٍخ رط ٜٛػٍ ٝاٌالشٟء ٌ ،غٙخ
أؾشاف اٌٍّف ػٓ أ٘ذافٗ  ،ف ٟظً غ١بة اٌؾٍٛي اٌغ١بع١خ  ٟ٘ .اٌؼٛدح اٌ ٝاٌّشاٚؽخ ٚاٌشؼج٠ٛخ
اٌغ١بع١خ  ،رؼبف اٌٙ١ب ِؼبٔبح اٌؼبئالد اٌغٛس٠خ إٌبصؽخ ٘ ،شثب ِٓ اٌّغبصس ٚاٌزٕىٚ ، ً١اٌّّبسعبد
اٌزؼغف١خ اٌز ٟسافمذ اٌؾشة ٠ .زؾٛي اٌٍّف اٌ ٝلٕجٍخ ػٍ ٝؽبٌٚخ اٌٍجٕبٔ ٓ١١اٌ١ِٛ١خ  ،اٌغبسلخ ثبألصِبد
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اٌذاخٍ١خ ِ ،ب ٠ؼضص اٌزٛرشاد اٌز ٟرض١ش فٛػ ٝػٍ ٝفٛػ، ٝ
االٔ١ٙبساد اٌمبئّخ .

ٌٓ ٠ف١ذ٘ب رؾّ ً١إٌبصؽِ ٓ١غئ١ٌٚخ

 22ػبِب ِؼذ ػٍ ٝثذا٠خ اٌضٛسح اٌغٛس٠خ  ،رؾٌٛذ اٌ ٝؽشة ػشٛائ١خ  /رذِ١ش٠خ  ،اػزّذ٘ب إٌظبَ
اٌغٛسٚ ٞؽٍفبئٗ ػذ اٌغٛس ، ٓ١٠أعفشد ػٓ ٔضٚػ ٔظف اٌشؼت اٌغٛس ، ٞفٔ ٟىجخ أغبٔ١خ رؼذ األوجش
ثؼذ ٔىجخ فٍغط ٓ١اٌؼبَ ِٚ ،2998ب صاٌذ رزٛاٌِ ٝؤع٠ٛب .
ٌجٕبْ ِٓ دٚي اٌغٛاس  ،اٌزٔ ٟضػ اٌٙ١ب اٌغٛسِ ِٓ ْٛ٠ذٔٚ ُٙلشاُ٘ ٚ ،رض١ش ػٍّ١خ ٔضٚؽ ، ُٙلٍمب وج١شا
 ،رؾٛي ٚعٛد٠ب ثؤثؼبدٖ اٌذّ٠غشاف١خ  ،األعزّبػ١خ  ،األلزظبد٠خ  ،اإلصٕ١خ .
 22ػبِب  ٌُ ،رمذَ فٙ١ب اٌغٍطخ اٌٍجٕبٔ١خ ػٍ ٝأ ٞخطٛح ِزىبٍِخ ٌ ،زٕظ ُ١ػٍّ١خ أزشبس إٌبصؽ ٓ١فٟ
ِخّ١بد ػشٛائ١خ ٚ ،فِ ٟذْ ٚثٍذاد ٌجٕبٔ١خ شز ،ٝف ٟظً أمغبَ أعٕذاد اٌغٍطخ ٚاألؽشاف اٌذاخٍ١خ ،
ٚفبلُ ِٓ رؼم١ذاد األصِخ ِشبسوخ ؽضة هللا ف ٟاٌمزبي ف ٟعٛس٠ب  ،رؾذ ؽغظ ِزغب٠شح  ،أزٙذ ثّغٍّٙب ،
اٌٚ ٝظ١فخ ٚؽ١ذح ِٕ ،غ إٌظبَ ِٓ اٌغمٛؽ ػٍّ١ب ٚ ،ػضصد االٔمغبِبد اٌذاخٍ١خ .
ٌجٕبْ ٌ١ظ ٚؽذٖ فِٛ ٟاعٙخ أصِخ شغٍذ دٚي اٌغٛاس ،اٌزٌ ٟغؤ اٌٙ١ب إٌبصؽ ْٛثؾضب ػٓ ِالر آِ ٌ .ىٓ
اٌذٚي اٌّؼٕ١خ ٌغؤد اٌ ٝع١بعبد رذخٍ١خ ِشوض٠خ  ،اعزّبػ١خ ٚاعىبٔ١خ  ،صساػ١خ  ،طٕبػ١خ  ،خففذ
ِٓ األػجبء  ،اٌزِ ٟضٍٙب إٌضٚػ اٌمغشٚ ، ٞعبُ٘ ف ٟؽّب٠خ اٌّٛاسد ٚ ،اٌجٕ ٝاٌزؾز١خ  ،اٌز ٟعبّ٘ذ فٟ
اؽزؼبْ اٌالعئ ٓ١فِ ٟالراد إِخ ِٕز ثذا٠بد األصِخ .
اوضش ِٓ ػمذ ِؼٚ ، ٝاٌؾىِٛبد اٌٍجٕبٔ١خ اٌّزؼبلجخ رفشً ف ٟاداسح اٌٍّف  ،أعٛح ثزشو١ب ( ْٛ١ٍِ 6
ٔبصػ )  ،األسدْ ( ٍِٔ ْٛ١بصػ ) ِ ،ظش ٚاٌغٛداْ ( ٔظف ٍِٔ ْٛ١بصػ )  ،اٌّبٔ١ب ( ٍِٔ ٟٔٛ١بصػ ) ،..
ٚرٛظ١فٗ ف ٟلطبػبد طٕبػ١خ  ،صساػ١خ ٚ ،اعزضّبساد فٕذل١خ  ،ع١بؽ١خ ٠ ،شىً فٙ١ب اٌالعئ ْٛػٛاًِ
ِغبػذح ف ٟاالٔذِبط اٌّغزّؼٚ ٟعذ اٌؾبعبد اٌ ٝؽبلبد ػّبٌ١خ ف ٟاٌّشبس٠غ اٌّزٛعطخ ٚاٌظغ١شح ،
ٚرؾذ اٌغ١طشح اٌّجبششح األِٕ١خ  .فّ١ب شىً اٌالعئ ْٛفٌ ٟجٕبْ ػجئب ( سػ٠ٛب )  ،اعزٕفذ اٌجٕ ٝاٌزؾز١خ ،
ٚرغجت ثخغبئش الزظبد٠خ ِ ،زشاوّخ ٠ ،مذس٘ب خجشاء ث 22 ٓ١اٌ١ٍِ 29 ٝبساد دٚالس ،ػؼف ٚدائغ
اٌّزّ ٓ١ٌٛاٌغٛس ٓ١٠ف ٟاٌّظبسف اٌٍجٕبٔ١خ .
ثؼذ عٕٛاد ِٓ " اٌال خجش "  ِٓ ،عٛس٠ب  ،ػبد اٌٍّف اٌ ٝاٌٛاعٙخ ػشٛائ١ب  ،ػٍ ٝا٠مبع ِمبسثخ ٍِف
اٌؼٛدح ؽى١ِٛب  ،ثض٠بسح لبَ ثٙب أخ١شا ٚص٠ش اٌّٙغش ٓ٠ػظبَ ششف اٌذ ٓ٠اٌ ٝعٛس٠ب  ،ػبد ِٕٙب
ثزطّٕ١بد ٚأطجبػبد غبِؼخ .
خ١بساْ أِبَ إٌبصؽ ٓ١اٌغٛس ٓ١٠ال صبٌش ٌّٙب  ،اِب اٌؼٛدح اٌ ٝعٛس٠ب  ،اٌز ٟأطذسد اٌؼف ٛػٓ اٌؼبئذٓ٠
 ،أٚوً ِٓ ٠شفغ رٌه  ،ػٍ ٗ١أْ ٠ز٘ت اٌ ٝثٍذ صبٌش  ،أ ٚاْ ٠مذَ ػجش ِؾبَ  ،رجش٠شا ِٛعجب ٌجمبئٗ .
ص٠بسح ٌُ رؤد  ،ثغذ٠ذ غ١ش ِغجٛق ثبالرظبالد اٌٍجٕبٔ١خ – اٌغٛس٠خ  ِٓٚ ،د ْٚرشع ُ١خبسؽخ ؽش٠ك
رٕف١ز٠خ ٌؼٛدح إٌبصؽ ( ٓ١اخش االسلبَ غ١ش اٌشعّ١خ رزؾذس ػٓ ٍِٔٚ ٓ١ٔٛ١ظف ٍِٔ ْٛ١بصػ )  .ػبد
اٌٛص٠ش  "،ثبعزؼذاد اٌؾىِٛخ اٌغٛس٠خ الػطبء رطّٕ١بد ٌؼٛدر ُٙاٌ ٝد٠بسُ٘"  ِٓ ،د ْٚرؾذ٠ذ اٌ١بد
ػًّ ٌٙزٖ اٌزطّٕ١بد ِ ،شاؽً اٌؼٛدح ٚ ،إٌّبؽك اٌز ٟع١ؼٛد ْٚاٌٙ١ب ( ِٕ % 62بؽك إِٓخ  ،رخؼغ
ٌغٍطخ اٌغٍطخ اٌغٛس٠خ ) ٚ ،ثب ٞأػذاد ِّىٕخ ٚ ،ؽى ٟػٓ ػٛدح  25اٌف ٔبصػ شٙش٠ب ١ٌ .غذ اٌّشح
األ ، ٌٝٚاٌز٠ ٟؼٛد فٙ١ب اٌّٛفذ اٌٍجٕبٔ ٟثٙزا اٌّٛلف اال٠غبث ٟاٌغٛس ٞظب٘ش٠ب  ،اٌز ِٓ ٞاٌظؼت ِؼٗ
رٛلغ ػٛدح إٌبصؽ ، ٓ١ار ٠ىزف ٟاٌغبٔت اٌغٛس ٞثّٛالف اػالٔ١خ  ،ػبؽف١خ ِ/زؤخشح  ،رظطذَ ثّطبٌت
إٌظبَ  ،اٌزطج١ؼ١خ ِغ اٌّغزّؼ ٓ١اٌؼشثٚ ٟاٌذ . ٌٟٚعّ١ب أْ ال وٍفخ ِبد٠خ ٚلبٔ١ٔٛخ ِ /ؼٕ٠ٛخ  ،ػٍٝ
رٛاعذُ٘ فٌ ٟجٕبْ ٔ .غؼ إٌظبَ ف ٟرؾ ً٠ٛلؼ١خ إٌبصؽ ٓ١ف ٟدٚي اٌغٛاس أداح ػغؾ ٚٚ ،سلخ رفبٚػ١خ
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ٌّ ،غبِٚبد ع١بع١خ ِ ،غزف١ذا ِٓ أشغبالد اٌؼبٌُ ثؤٚػبع اٌؾشة ف ٟاٚوشأ١ب ،صأصِخ وٛف١ذ ، 29
ٚأشغبي اٌذٚي ثؤٚػبػٙب اٌذاخٍ١خ ٘ .زا ٠زغجت ثبٌّض٠ذ ِٓ االعزٕضاف فِٛ ٟاسد ٌجٕبْ ٚ ،اإلخالي
ثششػ١خ رٛاصٔبد داخٍ١خ ِ١ضبل١خ  ،لبَ ػٍٙ١ب و١بٔ١ب ِ ،غ أػذاد رزضا٠ذ عٕ٠ٛب  ،رزؾٛي اٌ ٝلٕجٍخ عىبٔ١خ
،غ١ش ِزٛاصٔخ ػٍ ٝعغشاف١ب ػ١مخ ِزفغشح  ،رٙذد ثزؾٌ ً٠ٛجٕبْ اٌِ ٝؾبفظخ عٛس٠خ خبِغخ ثبٌؾذ
االلظ . ٝعّ١ب ِغ أخطبس  ،لذ رؤر ِٓ ٟاٌغ١زٛاد اٌغىٕ١خ اٌفم١شح ،اٌز ٟلذ رزؾٛي ٔٙجب ٌٍؼٕف ٚاٌغشّ٠خ
ٚرغبسح اٌّخذساد ِٚ،خبثئ ٌٍغّبػبد اٌّزشذدح  ،أؼىبعب ٌٍؾشة اٌّغزّشح ف ٟعٛس٠ب ِٚ ،شبسوخ
ؽضة هللا فٙ١ب وطشف سئ١غ ٟف ٟاٌؾشة  .ػبًِ ٔضٚػ  ،اعزغشق ٔمبشبد لبٔ١ٔٛخ ِٓ د ْٚعذ، ٜٚ
٠خبٌف ٔجغ وً أشىبي اٌزغ٠ٛبد اٌذاخٍ١خ اٌّمجٍخ  .ثٍذ ِضً ٌجٕبْ غ١ش لبدس ػٍ ٝاٌٛلٛف ػٍ ٝلذِ، ٗ١
٠ٚفشً فٚ ٟلف أ١ٙبساد ِئعغبر١خ  ،و١ف ٠غزط١غ اإل٠فبء ثبٌزضاِبرٗ االٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌّ ،ب ٠مبسة
ٔظف ػذد عىبٔٗ اٌّم ٓ١ّ١؟ صُ أْ اشىبٌ١خ اٌؼٛدحِ ،ؼمذح  ،لبئّخ ثبشىبي ِغب٠شح ٌؼذد وج١ش ِٓ
إٌبصؽ ،ٓ١١صاسٚا ثٍذارِٚ ُٙذٔ ُٙثبشؼبساد ِغجمخِٚ ،زىشسح ف ٟاالػ١بد اٌشعّ١خ ٚ ،عبّ٘ٛا ثؤػذاد
وج١شح ف ٟاػفبء ششػ١خ اٌزغذ٠ذ ٌٕظبَ االعذ ف ٟأزخبثبد اٌغفبسح اٌغٛس٠خ ف ٟثؼجذا ٠ . .ؼٕ ٟأْ ِغؤٌخ
اٌؼٛدح اٌطٛػ١خ ٚاالِٕخ  ،اٌز ٟرشذد ػٍٙ١ب اٌّفٛػ١خ اٌغبِ١خ ٌشئ ْٚإٌبصؽ ٓ١ف ٟاألُِ اٌّزؾذح عشٜ
رغبٚص٘ب ثظ١غخ "األِش اٌٛالغ " ِٓ ،لجً اٌغٍطبد اٌغٛس٠خ ٚأعٙضرٙب األِٕ١خ  .فّ١ب رٛاطً إٌّظّبد
اٌذ١ٌٚخ رمذِ ُ٠غبػذارٙب اٌشٙش٠خ إٌبصؽِ ، ٓ١ب ٛ٠اصِ ٞؼبشبد ٚصساء ٚعٕشاالد ؽشة ف ٟعٛس٠ب ،
ٚرغبُ٘ اٌزمذّ٠بد ف ٟاٌزخف١ف ِٓ ؽذح االصِخ االلزظبد٠خ ٔ ،ز١غخ اٌؼمٛثبد اٌغشث١خ اٌّفشٚػخ ػٍٝ
عٛس٠ب  ،اٌ ٝأغّبط ِٛعبد ِٓ إٌبصؽ ٓ١١ف ٟأػّبي اٌزٙش٠ت ػجش اٌّؼبثش غ١ش اٌشعّ١خ ٌّٛ ،اد
اٌطبلخ ٚ ،االِذاداد اٌغزائ١خ ،ثبٌزؼبِ ْٚغ الشأ ُٙاٌٍجٕبٔ ٓ١١أسثبة االلزظبد اٌّٛاص ، ٞاٌز ٞال ٠ذخً فٟ
لٛ١د اٌذٚائش اٌّبٌ١خ اٌششػ١خ.
اعشاءاد اٌؼٛدح  ،اٌز ٟرؾذس ػٕٙب ٚص٠ش اٌذاخٍ١خ اٌغٛس ٞاٌٍٛاء ِؾّذ اٌشؽِّ ْٛؼشٚفخ رمٍ١ذ٠ب ػٍٝ
اٌؾذٚد ٌ ،غٙخ أْ ٠جشص إٌبصػ اٚسالٗ اٌضجٛر١خ ٌٚ ،ىٓ ٌُ ٠زوش ش١ئب ػٓ ا٢الف ِٓ اٌٛالداد غ١ش
اٌّغغٍخ ف ٟدٚائش اٌمٛ١د اٌشعّ١خ اٌٍجٕبٔ١خ  ،أ ٚف ٟدٚائش اٌّفٛػ١خ االِّ١خ ٚ ،ال ػٓ اٌجبعجٛساد
إٌّز١ٙخ اٌظالؽ١خ  .طؾ١ؼ اٌٛػغ األِٕ ٟرؾذ اٌغ١طشح فِٕ ٟبؽك إٌظبَ ٌ .ىٓ ِبرا ػٓ إٌّبؽك
االخشٚ ٜاٌشّبٌ١خ ٚ ،إٌّبؽك اٌزِ ٟب رضاي رغ١طش ػٍٙ١ب عّبػبد اس٘بث١خ ؟  .فّ١ب خض الزشاػ رشىً١
ٌغٕخ رٕغ١ك ث ٓ١اٌغبٔج ٓ١اٌٍجٕبٔٚ ٟاٌغٛسٚ ،ٞاالُِ اٌّزؾذح ٚإٌّظّبد االٔغبٔ١خ ٠ ،شغت اٌغبٔت
اٌغٛس ، ٞثبٌزّ١١غ ثؾغخ رؾذ٠ذ دٚس٘ب ٚا٘ذافٙب  ،لجً اٌٌٛٛط اٌ٘ ٝزٖ اٌششاوخ .
٠زؼؼ اوضش  ،أْ االٔذفبػخ اٌٍجٕبٔ١خ ِغشد ؽشوخ ( ٘ب٠جش -ع١بع١خ ) ٙٔ،ب٠خ اٌؼٙذٌ ،زغغٔ ً١مبؽ شؼج٠ٛخ
رؼضص االططفبفبد اٌّز٘ج١خ ٚ،رشرذٔ ٞضػبد شٛف١ٕ١خ  /ػٕظش٠خ ٚ ،رؤر ٟفِٕ ٟبؿ ِٓ االٔؼطبفبد
اٌغ١بع١خ الٍ١ّ١خ ٚد١ٌٚخ ف ٟاٌشؤْ اٌغٛسٌ . ٞىٓ اٌّغزّغ اٌذ ٌٟٚثطش٠مخ ٚاخشِٕ ٜغّظ ف ٟأشغبالرٗ
٠ٚ ،غبُ٘ ف ٟرؤع ً١فزؼ ٍِف اٌؼٛدح ،رؾذ شؼبس رؤِ ٓ١اٌؼٛدح اٌطٛػ١خ ٚإِ٢خ ٠ٚ .جشس رٌه ثزؼضش
اٌٛطٛي اٌ ٝؽً عٌٍّ ٟالصِخ اٌغٛس٠خ ِغ رٛلف ِفبٚػبد ٚفذ ٞإٌظبَ ٚاٌّؼبسػخ اٌ ٝعٕ١ف
ٚعٛرش . ٟال خجش ف ٟاٌغٕٛاد االخ١شح ِٓ عٛس٠ب ! ال خجش ػٓ ِجؼٛس أِ ٓ١ػبَ االُِ اٌّزؾذح اٌٝ
عٛس٠ب ٚ ،ال رظش٠ؼ !  .ال رغ١١ش ف ٟاٌّمبسثخ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّف ؽمٛق االٔغبْ ٚرؼض٠ض ِغبس
اٌذّ٠مشاؽ١خ ف ٟعٛس٠ب ٌ ،ؼّبْ ِغبس اٌؼٛدح  ِٓ ،اػبدح اػّبس )ِششٚؽخ ثؼٛء أخؼش ػشثٟ
أعبع ٟاٌ ٝاالْ )  ،اعزشفبء ٚرؼٍٚ ، ُ١فشص ػًّ ٚ ،لف أػّبي اٌؼٕف  ،االػزمبالد اٌزؼغف١خ ،
ٚاٌؾٛوّخ ٚ ،اٌّؾبعجخ ػٍ ٝعشائُ ٚاثبداد عّبػ١خ  ،اسرىجذ ِٓ دِ ْٚؾبوّبد ػبدٌخ  .ثبٌّؾظٍخ
إٌظبَ اٌغٛسِ ٞشربػ ثؼٛدح ٚ ،ثال ػٛدح إٌبصؽّ٠ . ٓ١غه اٌٍّف ثشاغّبر١خ ٔفؼ١خ رؾذ ع١طشرٗ ٠ ،جمٝ
ػٍ ٝاٌغبٔت اٌٍجٕبٔ ٟأْ ٠ؾغُ لشاسٖ ع١بع١ب  ،أعٛح ثبٌغبٔج ٓ١اٌزشوٚ ٟاالسدٔ . ٟلشاس اٌؼٛدح لشاس
ِشوض ، ٞع١بد ، ٞرزخزٖ اٌؾىِٛخ ِغزّؼخ ٚ ،ال ٠زؾٛي اٌِ ٝبدح عغبالد ٚ ،طالؽ١بد ِزؼبسثخ ،
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ٚثبصاساد ع١بع١خ  .لذ ٠ىٚ ْٛساء٘ب سٚائؼ طفمبد ِبٌ١خ ِٓ رطج١مبد ِئرّشاد د١ٌٚخ ٘.زا ٠مزؼٟ
ٚػغ اٌ١خ رٕف١ز٠خٌ ،الِٓ اٌؼبَ اٌٍجٕبٔٚ ٟاألعٙضح االِٕ١خ اٌّخزٍفخ دٚس ؽبعُ فٙ١ب  ِٓ ،د ْٚأزظبس لشاس
ثؼ١ذ ِٚ ،ئعً ِٓ اٌخبسط  .ارْ  ،ال أؼطبفبد ع١بع١خ ف ٟاٌّغؤٌخ ٠ٚ .ب ٌٙب ِٓ رٙىّ١خ ع١بع١خ عبخشح
 ،أْ ٠مزشْ اٌؾشان اٌشعّ ٟفٍِ ٟف اٌؼٛدح ِ ،غ طفمخ رغٕ١ظ  9آالف أعٕجٚ ، ٟاػطبء عٛاصاد
عفش ٌجٕبٔ١خ رشغٍٙب غبٌج١خ أعّبء عٛس٠خِ .فبسلخ ! وؤٔٙب ٌؼجخ اصبسح دخبْ ع١بع١خ ٌٍزغط١خ ال أوضشٚ .هللا
أػٍُ .
المؤسسات – د .غسان العٌاش
 مقال اقتصادي :المشكلة هً فً تف ّكك الدولة وسقوطّ
أكثر ما ٌثٌر ذعر اللبنانٌٌن فً المرحلة الراهنة من تارٌخهم لٌس احتدام الصراع السٌاسً وال ّ
تعذر تشكٌل
الحكومة أو البطء فً ا ّتخاذ القرارات لمواجهة أزمة ال سابق لها منذ تؤسٌس الجمهورٌة اللبنانٌة .أكثر ما
ّ
وتوزع مواقعها على أصحاب النفوذ مما ٌنعكس شلال كامال على المإسّسات
ٌخٌفهم هو تف ّكك الدولة
والمرافق والخدمات.
هذا الواقع ٌنذر بسقوط الدولة سقوطا مرٌعا وترك المواطنٌن لمصٌرهم ،ال حماٌة لهم فً وجه مخاطر الفقر
والجوع والمرض .والدالئل على تف ّكك الدولة واضحة للعٌان ولٌست بحاجة إلى دلٌل أو إثبات .لقد باتت
السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة ،ناهٌك عن القضائٌة ،عاجزة عن القٌام بؤبسط أدوارها وتتل ّكؤ عن ا ّتخاذ
قرارات ضرورٌة ،بل مصٌرٌة ،فً مواجهة األزمة الراهنة .لقد ّ
تعطل صدور القوانٌن األساسٌة التً تعتبر
بدٌهٌة ،والتً ٌنتظرها اللبنانٌون وٌنتظرها قبلهم المجتمع الدولً.
قانون القٌود المإ ّقتة على السحوبات والتحاوٌل ،المسمّى "كابٌتال كونترول" هو إجراء بدٌهً تتخذه البلدان
التً تتعرّض لألعاصٌر النقدٌة والمصرفٌة ،حرصا على حماٌة حقوق الم ّدخرٌن والعملة الوطنٌة ،والمه ّم
فً هذا القانون هو صدره بؤسرع وقت ممكن ألن كل تؤخٌر ٌعرّ ض العملة واال ّدخارات الوطنٌة للذوبان
والضٌاع.
كان مفروضا صدور هذا القانون فً األٌام األولى لألزمة ،أي فً خرٌؾ سنة  ،1229لك ّنه ّ
تؤخر حتى الٌوم
قرابة ثالث سنوات .وأ ّدى ّ
تؤخره إلى استئثار أصحاب النفوذ بامتٌاز إخراج أموالهم من البالد بٌنما أموال
األكثرٌة الساحقة محتجزة فً النظام المصرفً اللبنانً وهً مجهولة المصٌر .وبعد أخذ ور ّد طٌلة هذه
الفترة الطوٌلة ،أحال نائب رئٌس المجلس النٌابً إلى اللجان النٌابٌة مسو ّدة جدٌدة لقانون الكابٌتال كونترول
من المحتمل أن تفتح الطرٌق أمام مرحلة جدٌدة من المماحكات فً مجلس النوّ اب بدل أن تح ّل المشكلة .ففً
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بعض المحاور الرئٌسٌة للقانون اكتفت الصٌؽة الجدٌدة بعرض االقتراحات المتع ّددة والمتناقضة تاركة
للنوّ اب االختٌار بٌنها.
وكان من المفروض أن تتضمّن المسودة خٌارات مح ّددة فً المواضٌع المثارة ،والمثٌرة للجدل ،تاركة
للبرلمان الموافقة على هذه الخٌارات أو رفضها .على سبٌل المثال ال الحصر ،تطرّقت الصٌؽة المعروضة
إلى مصٌر الدعاوى المق ّدمة من قبل بعض المودعٌن فً لبنان والخارج ضد المإسّسات المصرفٌة ولحظت
اآلراء المختلفة حٌالها ،بٌن اسقاط هذه الدعاوى أو إبقائها حٌّة بانتظار صدور األحكام بشؤنها من قبل
المحاكم اللبنانٌة أو األجنبٌة .ومن شؤن ذلك تحوّ ل المجلس النٌابً مرّ ة أخرى إلى سوق عكاظ ٌتبارى فٌه
النوّ اب بٌن مإٌّد أو معارض لهذا الخٌار أو ذاك.
ما ٌهمّنا هو أن هذه الطرٌقة تإ ّدي إلى تمدٌد الخالفات حول محاور القانون ربما لسنة أو أكثر ،فٌما
المطلوب اإلسراع فً ّ
بت القانون حماٌة لما تب ّقى من حقوق للمودعٌن ،إذا بقً شًء منها.
موازنة سنة  1211هً مثال آخر للتر ّدد والتسوٌؾ والتؤجٌل حٌال مسؤلة حٌوٌة ال تحتمل التؤخٌر .حتى
تارٌخه انقضت تسعة أشهر على المهلة الدستورٌة إلنجاز الموازنة وما زال مشروع الموازنة ٌراوح مكانه.
بل إن هناك مرتكزات أساسٌة فً المشروع لم ّ
تبت حتى اآلن .فلم ٌحسم سعر الصرؾ الذي تستند إلٌه
تقدٌرات الواردات والنفقات ،ولم ٌتقرّ ر سعر الدوالر الجمركً مع العلم أن رسوم الجمارك هً مصدر
أساسً لتموٌل نفقات الدولة ،التً تخلو من النفقات االستثمارٌة المولّدة للنموّ  ،وتقتصر على النفقات الجارٌة
ؼٌر المجدٌة للقطاع العام.
ومن حقّنا أن نسؤل أٌن هً ّ
خطة التعافً المالً واالقتصادي التً ٌعوّ ل علٌها إلعادة الودائع ألصحابها
وإصالح المالٌة العامّة وإعادة إطالق االقتصاد الوطنً المنهار .فمنذ ّ
خطة التعافً المثٌرة للجدل التً
أعلنتها حكومة الرئٌس حسّان دٌاب وصوال إلى ّ
خطة الحكومة الحالٌة ،المستقٌلة ،والتً تبرّ أ منها رئٌس
الحكومة تحت قبّة البرلمان ،لم ٌت ّم تب ّنً ّ
خطة نهائٌة للتعافً واإلنقاذ .وال ٌستبعد أن تمرّ شهور طوٌلة قبل
اتفاق الحكومة والبرلمان على طرٌقة إلستعادة الودائع وإنعاش االقتصاد.
هذه أمثلة بارزة وسرٌعة على ّ
تعثر القرارات األساسٌة التً كان ٌجب ا ّتخاذها بسرعة قٌاسٌة ،بموازاة
السرعة القٌاسٌة النهٌار البالد .وال أمل بتصوٌب المسار وا ّتخاذ القرارات السرٌعة ألن المشكلة هً فً
تف ّكك الدولة وتالشً الحكم.
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 ملف النزاع بٌن لبنان واسرائٌل على ترسٌم الحدود :السباق بٌن التسوٌة والتصعٌد – القسمالثانً – النظام البترولً اللبنانً – د .فادي نادر
مقدمة
ّ
يقرر الدستور المبناني المباديء الرئيسة لقانوف البتروؿ  ،بالذات االعتماد عمى المادة  .89وأُسِّست البنية
التحتية القانونية عمى نظاـ بترولي يتسـ باستخداـ تشريع قائـ عمى المبادئ ،وىو أمر يعكسو حالياً قانوف
سمى ىنا "قانوف
(ي َّ
الموارد البترولية في المياه البحرية الرقـ  132الصادر في آب/أغسطس ُ 2010
الييدروكربونات").
وبتب ني نظاـ بترولي مختمط ،يجمع بيف نموذج مشاركة اإلنتاج ونظاـ الترخيص ،يتسـ قانوف الييدروكربونات
المبناني بالخصائص التالية:
 ىو يؤسس لنظاـ استنسابي يمنح رخص اإلنتاج في جوالت ترخيص مخصصة؛ ىو يعطي وزير الطاقة وىيئة إدارة قطاع البتروؿ في لبناف سمطة اإلعالف عف جوالت الترخيص،المتقدميف قبؿ تقديـ توصيات حوؿ المنح األخيرة إلى الحكومة؛
ومراجعة الطمبات ،والتفاوض مع
ّ
 ىو يمنح رخص اإلنتاج إلى أصحاب متعدييف لمحقوؽ ،بيدؼ ضماف التنوع في النتائج الجيولوجيةوالتكنولوجية ووضع آلية شفافة لمضبط والتوازف؛
المشغؿ المسؤوؿ عف اإلدارة اليومية لألنشطة
 ىو يعيد إلى مجمس الوزراء سمطة الموافقة عمى تعييفّ
البترولية المرخصة؛
 ىو يعطي الحكومة المبنانية السمطة النيائية لمنح الرخص؛المتقدميف تشكيؿ مشاريع مشتركة بيف بعضيـ بعضاً والدخوؿ في اتفاقية نموذجية
 ىو يفرض عمىّ
لالستكشاؼ واإلنتاج؛
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المتقدميف تقديـ نسخ بكؿ البيانات والمواد إلى الحكومة؛
 ىو يفرض عمىّ
 ىو يجعؿ أي تخصيص لمحقوؽ أو الواجبات الخاصة بأصحاب الحقوؽ خاضعاً لموافقة الحكومة؛ ىو يفرض عمى أصحاب الحقوؽ تقديـ اتفاقيات التعاوف الخاصة بيـ إلى الوزير وىيئة إدارة القطاعالمذيف يستطيعاف في أي وقت طمب تعديالت لضماف أف ىذه االتفاقيات تنسجـ مع القوانيف المبنانية.
ويعرؼ قانوف الييدروكربونات اتفاقية االستكشاف واإلنتاج بأنيا "اتفاقية مبرمة بيف الدولة وما ال يقل عن
ّ
ثالثة أصحاب حقوق بما في ذلؾ المالحؽ النموذجية التي تش ّكؿ بموجب بنود االتفاقية جزءاً ال يتج أز منيا
والتي تنظـ العالقة بيف الدولة وأصحاب الحقوؽ مف أجؿ القياـ باستكشاؼ البتروؿ وانتاجو في منطقة
محددة".
وتحدد اتفاقية االستكشاؼ واإلنتاج مراحؿ االستكشاؼ واإلنتاج التي يجب ّأال تتجاوز  10و 30سنة عمى
التوالي .واف نصت اتفاقية لالستكشاؼ واإلنتاج عمى فترة أقصر ،يمكف ألصحاب الحقوؽ طمب تمديد شرط
أف تبقى المدة اإلجمالية لكؿ مف المرحمتيف مف ضمف الحدود المقررة .وسيتطمب أي تمديد أيضاً تخمياً عف
 % 50مف المنطقة ذات الصمة .كذلؾ يجب التخمي عف أي منطقة غير مشمولة في أي خطة تطوير في
نياية مرحمة االستكشاؼ.
التأىؿ وأعمنت
وفي  15شباط/فبراير  ،2013دعت الحكومة المبنانية األطراؼ الميتمة إلى ّ
التقدـ إلى مرحمة ّ
التأىؿ .وتُ َّ
مخص
المتقدميف الراغبيف في المشاركة في مرحمة
الشروط المسبقة األساسية المفروضة عمى
ّ
ّ
الشروط المسبقة كما يمي:
المتقدم شركة مساىمة مشتركة (لبنانية أو أجنبية) منخرطة في أنشطة بترولية.
 .1يجب أن يكون
ّ
المتقدم أن يش ّكل مشروعاً مشتركاً يشمل:
 .2عمى
ّ
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مشغؿ صاحب حقوؽ يممك أصوالً إجمالية يبمغ حدىا األدنى  10مميارات دوالر ويممك ما ال
أ.
ّ
يقل عن مشروع تطوير بترولي واحد في مياه يفوق عمقيا  500متر؛ و
مشغؿ يممك أصوالً إجمالية يبمغ حدىا األدنى  500مميون دوالر ويممك
ب .صاحب حقوؽ غير ّ
بالفعل إنتاجاً بترولياً مكرساً.
يقدـ خطة تشغيمية مرضية تشمؿ مسائل الصحة واألمان والبيئة التي تتوافؽ مع
 .3عمى
المتقدـ أف ّ
ّ
القانوف المبناني والمعايير الدولية.
ووفؽ قانوف الييدروكربونات ،تصبح اتفاقية االستكشاؼ واإلنتاج نافذة فور إقرارىا مف جانب الحكومة
وتوقيعيا مف جانب الوزير.
المتقدـ المختار تمقائياً صاحب حقوؽ ذا مصمحة مشاركة مشتركة وغير
وبعد نيؿ الموافقة المطموبة ،يصبح
ّ
مجزأة في اتفاقية االستكشاؼ واإلنتاج.
ومف ثـ يجب عمى أصحاب الحقوؽ في اتفاقية لالستكشاؼ واإلنتاج أف يش ّكموا مشروعاً مشتركاً غير مدمج
يكوف لكؿ منيـ فيو نسبة مئوية مشتركة وغير مجزأة في مصمحة مشاركة.
وأصحاب الحقوؽ في اتفاقية لالستكشاؼ واإلنتاج مسؤولوف بالتكافؿ والتضامف أماـ األطراؼ الثالثة وأماـ
بعضيـ بعضاً بالتناسب مع حصصيـ في عائدات األنشطة البترولية ،وفؽ ما تنص عميو اتفاقية االستكشاؼ
واإلنتاج النافذة.
وأصحاب الحقوؽ مسؤولوف بالتكافؿ والتضامف أماـ الدولة المبنانية في ما يخص الواجبات الناشئة مف
األنشطة البترولية.
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وتعرؼ
وتمنح اتفاقية االستكشاؼ واإلنتاج أصحاب الحقوؽ حقاً مشتركاً حصرياً بالقياـ بأنشطة بترولية
ّ
حقوقيـ وواجباتيـ أماـ الدولة وأماـ بعضيـ بعضاً.
وتحدد اتفاقية االستكشاؼ واإلنتاج أساساً:
 إحداثيات المنطقة الممنوحة؛
 توزيع نسب المشاركة بيف أصحاب الحقوؽ؛
 مدة اتفاقية االستكشاؼ واإلنتاج ومدة كؿ مرحمة؛
 الحد األدنى لموجبات العمؿ وااللتزامات المتعمقة بالنفقات لمرحمة االستكشاؼ؛
 أحكاـ متعمقة باحتماؿ مشاركة الدولة في اتفاقية االستكشاؼ واإلنتاج؛
 أحكاـ متعمقة بمسائؿ بيئية متعمقة بالمنطقة؛
 القواعد واألحكاـ المحاسبية المطبقة عمى األنشطة البترولية الخاضعة التفاقية االستكشاؼ واإلنتاج
وطرؽ تحديد األرباح؛
 أحكاـ متعمقة بحؿ النزاعات والتحكيـ؛ و
 الضمانات النموذجية الدنيا التي تغطي موجبات العمؿ اإللزامية لمموافقة عمى خطة التطوير واإلنتاج،
والتوقؼ عف األنشطة البترولية وايقاؼ تشغيؿ منشأة ما.
ولدى منح اتفاقية لالستكشاؼ واإلنتاج ،يوافؽ مجمس الوزراء ،استناداً إلى اقتراح وزير الطاقة وبالتشاور مع
مشغؿ مف بيف أصحاب الحقوؽ تُعيَد إليو اإلدارة اليومية لألنشطة
ىيئة إدارة قطاع البتروؿ ،عمى تعييف ّ
سمى ىنا "المش ّغل").
(ي َّ
البترولية ُ
وال يجوز تغيير المشغؿ مف دوف موافقة مجمس الوزراء.
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وخالؿ ميمة أقصاىا سنتيف مف تاريخ حفر آخر بئر استكشاؼ ،عمى أصحاب الحقوؽ إبالغ الوزير
خطياً
ّ
قرارىـ حوؿ المباشرة أو عدـ المباشرة باإلنتاج.
المشغؿ إبالغ الوزير فو اًر وخطياً ،ونسخة تبمّغ لمييئة ،كما يجب
عند حصوؿ أي اكتشاؼ في مكمف ،عمى
ّ
عميو القياـ باالختبارات الالزمة لتقييـ قابمية المكمف لالستثمار التجاري وابالغ الوزير بنتيجتيا ،وذلؾ مف
زود الوزير بالمعمومات والبيانات والنتائج المتعمقة
وي َّ
ضمف ميمة ستة أشير مف تاريخ االكتشاؼ كحد أقصىُ .
باالختبارات.
في حاؿ قرر صاحب الحقوؽ تطوير مكمف واحد أو أكثر وفؽ األحكاـ المرعية اإلجراء وبنود اتفاقية
سمى ىنا "خطة
االستكشاؼ واإلنتاج ،عمى
المشغؿ بالنيابة عنو تقديـ خطة تطوير وانتاج إلى الوزير (تُ َّ
ّ
التطوير واإلنتاج").
ويعود لموزير طمب تعديؿ خطة التطوير واإلنتاج بعد استطالع رأي الييئة.
تتكوف خطة التطوير واإلنتاج مف جزأيف:
الجزء األوؿ :يتعمؽ بدرس تقييـ األثر البيئي.
والجزء الثاني :يتعمؽ بتطوير إدارة موارد المكمف والجوانب االقتصادية لمخيارات المتاحة.
يقدـ "قانوف الييدروكربونات" إطا اًر لمسالمة البيئية ينسجـ مع اتفاقية برشمونة التي تفرض عمى كؿ األطراؼ
ّ
الموقعة اتخاذ كؿ اإلجراءات المناسبة لمنع التموث في البحر المتوسط الناجـ عف استكشاؼ الجرؼ القاري
وقاع البحر والتربة التحتية واستغالليا والتخفيؼ مف التموث ومكافحتو.
ويتفؽ القانوف أيضاً مع قانوف حماية البيئة المبناني الرقـ  444الصادر في آب/أغسطس  2002والذي يؤكد
في مادتو الرابعة عمى مبدأ تقييـ األثر البيئي كوسيمة لمتخطيط واإلدارة ويتطمب في مادتو الػ  21مف الجيات
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المعنية في القطاعيف العاـ والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييـ األثر البيئي لممشاريع
التي قد تيدد البيئة بسبب حجميا أو طبيعتيا أو أثرىا أو أنشطتيا.
وينص قانوف الموارد البترولية في المياه البحريةعمى أف "تقوـ الدولة بدرس تقييـ األثر البيئي اإلستراتيجي قبؿ
أف تمنح أي حقوؽ بترولية أو تسمح بأنشطة بترولية".
لذلؾ أكممت الحكومة المبنانية في أيار/مايو  2012خطة لتقييـ بيئي إستراتيجي في ثمانية أجزاء وش ّكمت
ىيئة إدارة قطاع البتروؿ وحدة مخصصة لممخاوؼ المتعمقة بالنوعية والصحة والسالمة والبيئة.
وينص قانوف الييدروكربونات عمى أف أصحاب الحقوؽ يجب أف يدفعوا رسماً في مقابؿ استخداـ المنطقة
ابتداء مف السنة األولى التي تمي انقضاء مرحمة االستكشاؼ.
الخاضعة التفاقية االستكشاؼ واإلنتاج
ً
ويتوقَّع أف يكوف الرسـ في السنة األولى بمقدار
حتسب لكؿ كيمومتر مربعُ .
وطبيعة ىذا الرسـ تصاعدية ُ
وي َ
 350دوال اًر لكؿ كيمومتر مربع وفي السنة الثانية  400دوالر لكؿ كيمومتر مربع بعد تدوير المساحة إلى
أقرب كيمومتر مربع وأف ُيدفَع الرسـ إلى الخزينة المبنانية مسبقاً عف كؿ سنة.
وي َّ
وزع البتروؿ المستخرج مف المكمف الواقع في منطقة خاضعة التفاقية االستكشاؼ واإلنتاج إلى ( )1إتاوة
ُ
لمدولة و( )2بتروؿ الكمفة و( )3بتروؿ الربح.
والدولة المبنانية ،باعتبارىا المالؾ الحصري لمموارد البترولية ،مخولة نيؿ إتاوة تمثّؿ نسبة مئوية مف البتروؿ
اإلجمالي المستخرج مف المكامف .وسيحدد مجمس الوزراء أحجاـ اإلتاوة ومعدالتيا ومدفوعاتيا لمبتروليف
يتقدـ بيا وزير الطاقة ووزير الماؿ.
السائؿ والغازي وفؽ مقترح مشترؾ ّ
وأماـ الدولة المبنانية خيار تمقي اإلتاوة إما نقداً أو نوعاً .ويجب تسميـ اإلتاوة النوعية مف دوف كمفة إلى نقطة
التسميـ المحددة في خطة التطوير واإلنتاج.
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وسيقيَّـ معدؿ اإلتاوة لمنفط الخاـ عمى أساس معدالت تصاعدية مرتبطة بكمية النفط المستخرج .وستحدد
ُ
اتفاقية االستكشاؼ واإلنتاج برنامج المعدالت التصاعدية .أما معدؿ اإلتاوة لممنتجات البترولية األخرى غير
النفط الخاـ فستكوف عند نسبة مئوية ثابتة تحددىا اتفاقية االستكشاؼ واإلنتاج.
ويعرؼ قانوف الييدروكربوف بتروؿ الكمفة بأنو "حصة كؿ صاحب حقوؽ بترولية مف البتروؿ المستخرج مف
ّ
المكمف ،لتغطية التكاليؼ والنفقات التي تكبدىا لقاء قيامو باألنشطة البترولية المرخصة".
عرؼ بتروؿ الربح بأنو الحصة المتوافرة لكؿ صاحب حقوؽ بترولية ولمدولة مف البتروؿ المستخرج مف
وفيما ُي َّ
المكمف بعد حسـ بتروؿ الكمفة.
عتبر دافع
ويخضع أصحاب الحقوؽ في اتفاقية لالستكشاؼ واإلنتاج لقانوف الضرائب المبناني ،فكؿ متعاقد ُي َ
ضرائب في ما يخض أنشطتو الخاضعة لمضرائب ويخضع لقانوف الضرائب المبناني كأي شركة مساىمة
مشتركة تعمؿ في لبناف.
حالياً ،يبمغ المعدؿ المعياري لمضرائب عمى توزيع األرباح  %15لمشركات المساىمة المشتركة و %10عمى
أرباحيا الصافية .لكف و ازرة الماؿ تعيد تقييـ معدالت الضرائب المطبقة عمى أصحاب الحقوؽ في اتفاقية
لممتقدميف بما يتماشى مع ممارسات األسواؽ
االستكشاؼ واإلنتاج بيدؼ خمؽ بعض الحوافز الضريبية
ّ
العالمية.
المشغؿ وصاحب الحقوؽ بيدؼ التأكد
ويمكف لييئة إدارة قطاع البتروؿ في أي وقت أف تدقؽ في حسابات
ّ
المقدمة في ما يخص قياس رسـ المنطقة واإلتاوة واسترجاع الكمفة وجدارة الربح واحتسابيا
مف المعمومات
ّ
وتقييميا أو في ما يخص أي تقرير آخر مطموب تقديمو إلى الوزير أو ىيئة إدارة قطاع البتروؿ.
وفي تشريف الثاني/نوفمبر  ،2012عينت الحكومة األعضاء األوائؿ في ىيئة إدارة قطاع البتروؿ.
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وفي  27كانوف األوؿ/ديسمبر  ،2012أعمف لبناف أف أوؿ استدراجاتو لعروض استكشاؼ النفط والغاز في
المنطقة البحرية سيجري في  1شباط/فبراير  .2013وحددت الحكومة المبنانية أيضاً  21آذار/مارس 2013
موعداً لنشر الئحة الشركات المؤىمة و 2أيار/مايو  2013الميمة القصوى لتمقي الطمبات الرسمية مف
المتقدميف المؤىميف.
ّ
وفي  18نيساف/أبريؿ  2013نشرت و ازرة الطاقة نتائج عممية التأىيؿ المخصصة ألولى جوالت الترخيص
البحري والتي افتُتِحت في  15شباط/فبراير  2013واختُتِمت في  28آذار/مارس .2013
كمشغمة و 34شركة
وشاركت  52شركة في عممية التأىيؿ التي تأىمت فييا  46شركة 12 :شركة تأىمت
ّ
مشغمة.
كغير ّ
مش ّغمون مجازون
"أندراكو إنترناشيونال أو أند جي"

الواليات المتحدة

"شيفرون إي إم إي بي ليمتد"

الواليات المتحدة

"إيني إنترناشيونال بي في"

إيطاليا

"إكسون موبيل إي أند بي ليبانون ليمتد"

الواليات المتحدة

"إنبكس كوربورايشن"

اليابان

"ميرسك أولي أوغ غاز إيو"5/

الدانمارك

"بتروبراس إنترناشيونال براسبترو بي في"

البرازيل

"بتروناس كاريغالي إس دي إن بي إتش دي" ماليزيا
"ربسول أكسبموراثيون إس إيو"

إسبانيا
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"شل إي أند بي (إل إكس في) إن في"

ىولندا

"ستاتويل إيو إس إيو"

النروج

"توتال إس إيو"

فرنسا

وبدأت جولة الترخيص الرسمية في  2أيار/مايو  2013وكاف ُيتوقَّع أف تُختتَـ عممية استدراج العروض في
قرر المنح في آذار/مارس .2014
 10نيساف/أبريؿ  2014عمى أف تُ َّ
لكف وزير الطاقة أعمف في  8نيساف/أبريؿ  2014تأجيؿ موعد تقديـ العروض في جولة الترخيص األولى مف
 10نيساف/أبريؿ  2014إلى  14آب/أغسطس .2014
وتقرر التأجيؿ الجديد بسبب التأخر المستمر لمحكومة المبنانية في إصدار المرسوميف المتعمقيف بتحديد
البموكات البحرية واقرار االتفاقية النموذجية لالستكشاؼ واإلنتاج.
واختارت ىيئة إدارة قطاع البتروؿ ووزرة الطاقة تقسيـ المنطقة البحرية المبنانية إلى  10بموكات تغطي نحو
وقدـ وزير الطاقة ىذه
 17ألفاً و 900كيمومتر مربع (باستثناء منطقة ساحمية عازلة بعمؽ ميميف بحرييف)ّ .
الخريطة إلى مجمس الوزراء لنيؿ الموافقة ،وال تزاؿ الموافقة معمقة.

البموكات البحرية
رقم البموك

المساحة (كيمومترات مربعة)

البموك 1

1928

البموك 2

1924

19

البموك 3

2048

البموك 4

2030

البموك 5

2374

البموك 6

1721

البموك 7

1259

البموك 8

1400

البموك 9

1742

البموك 10

1475

المصدر :ىيئة إدارة قطاع البترول في لبنان

ييمؿ الترسيـ المقترح لمبموكات ادعاءات إسرائيؿ في شأف جزء مف المنطقة البحرية المبنانية يقع في الجنوب،
والجزء ىو تحديداً منطقة تتداخؿ مع البموكيف  8و 9المذيف يغطياف مساحة تفوؽ  854كيمومت اًر مربعاً.
وكاف الوزير أعمف سابقاً أف مف بيف  10بموكات محددة ،تُ َعد خمسة بموكات – ىي تحديداً البموكات  1و4
و 5و 6و – 9مفتوحة لمعروض في جولة التراخيص األولى ،مع احتماؿ فتح بموكات إضافية لمعروض بعد
إقرار الحكومة المرسوميف الحكومييف المتعمقيف بتحديد البموكات البحرية واقرار االتفاقية النموذجية
لالستكشاؼ واإلنتاج.
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وبعد اكتشافات الييدروكربوف في شرؽ البحر المتوسط ،خصوصاً في آب/أغسطس  ،2010قدمت الحكومة
المبنانية خريطة باإلحداثيات الجغرافية تحدد الحدود الغربية والشمالية والجنوبية لممنطقة االقتصادية الخالصة
المبنانية إلى األمـ المتحدة.
وعمى الرغـ مف أف وجية النظر المبنانية في شأف الحدود البحرية أقرت بوجود حقمي الغاز "تامار" و"ليفاياثاف"
خارج الحدود المبنانية ،جادلت بأف حقوالً محتممة أخرى في المنطقة قد تكوف داخؿ ىذه الحدود.
ووفؽ اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار ،تممؾ الدولة الساحمية حقوقاً سيادية باستكشاؼ الموارد الطبيعية في
منطقتيا االقتصادية الخالصة واستغالليا والحفاظ عمييا وادارتيا.
ووفؽ المادة  57مف االتفاقية ،تمتد المنطقة االقتصادية الخالصة حتى  200ميؿ بحري حداً أقصى مف خط
األساس.
وتنص المادة  74عمى أف الدوؿ ذات السواحؿ المتقابمة أو المتالصقة يجب أف تحدد مناطقيا االقتصادية
الخالصة بتطبيؽ القانوف الدولي لتحقيؽ حؿ منصؼ .لذلؾ عمى الدوؿ إيداع خرائط ولوائح باإلحداثيات
الجغرافية لممنطقة االقتصادية الخالصة في األمانة العامة لألمـ المتحدة.
وصادؽ لبناف عمى اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار في كانوف الثاني/يناير  .1995وعمى الرغـ مف أف
إسرائيؿ ليست فريقاً مف أفرقاء االتفاقية ،يمكف اعتبار ىذه القواعد ممزمة مبدئياً لكؿ مف لبناف واسرائيؿ مف
خالؿ تطبيؽ القانوف الدولي العرفي.
قدـ لبناف إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة اإلحداثيات الجغرافية
في تموز/يوليو وتشريف األوؿ/أكتوبر ّ ،2010
لحدوده الجنوبية مع إسرائيؿ وحدوده الجنوبية الغربية مع قبرص.
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لكف ىذه الحدود كانت مختمفة عف الحدود المبينة في اتفاقية أبرميا لبناف مع قبرص في العاـ .2007وتجدر
اإلشارة إلى أف اتفاقية العاـ  2007صادقت عمييا قبرص لكف لـ يصادؽ عمييا البرلماف المبناني.
وما يسمى "النقطة  "1عمى الخريطة ،والتي اعتُبِرت بمثابة نقطة تقسيـ مشتركة بيف لبناف وقبرص في العاـ
 ،2007ال تزاؿ نقطة خالفية.
تستخدـ وثيقة الحدود البحرية التي قدميا لبناف إلى األمـ المتحدة في العاـ  2010إحداثية مختمفة
("النقطة )"23تقع عمى بعد  17كيمومت اًر جنوبي غربي"النقطة  "1وتتداخؿ مع المنطقة التي تدعي إسرائيؿ
سيادتيا عمييا.
عتبر اإلحداثيات في االتفاقية القبرصية – المبنانية لمعاـ  2007حالً مؤقتاً ريثما
ومف وجية النظر المبنانية ،تُ َ
ُيتوصَّؿ إلى حؿ لمنزاع عمى الحدود البحرية بيف لبناف واسرائيؿ.
وفي كانوف األوؿ/ديسمبر  ،2010توصمت إسرائيؿ وقبرص إلى اتفاقية حوؿ حدودىما البحرية.وصادقت
قبرص عمى ترسيـ المنطقة االقتصادية الخالصة مع إسرائيؿ في شباط/فبراير .2011
قدـ لبناف إلى األمـ المتحدة احتجاجاً عمى االتفاقية البحرية بيف إسرائيؿ وقبرص.
وفي حزيراف/يونيو ّ ،2011
وشكت الحكومة المبنانية مف أف المنطقة المحددة في االتفاقية المبرمة بيف إسرائيؿ وقبرص في العاـ 2010
تستولي عمى أجزاء مف المنطقة االقتصادية الخالصة لمبناف.
تستخدـ االتفاقية بيف إسرائيؿ وقبرص إحداثيات مماثمة لالتفاقية البحرية بيف لبناف وقبرص .وأعاد لبناف
التأكيد عمى أف "النقطة  "1ال تمثؿ الطرؼ الجنوبي النيائي لمخط المتوسط بيف لبناف وقبرص الذي يفصؿ
المنطقة االقتصادية الخالصة لكؿ بمد.
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ؤخذ عمى أنيا نقطة
وال يمكف النظر إلى اإلحداثية إال كنقطة يتشاركيا لبناف وقبرص ،لكف ال ينبغي أف تُ َ
انطالؽ بيف قبرص وأي بمد آخر .وفي غياب اتفاقية بيف لبناف واسرائيؿ ،يمكف لممنطقة االقتصادية الخالصة
لمبناف حتى أف تتجاوز ىذه النقطة.
وفي تموز/يوليو  ،2011وافقت إسرائيؿ عمى خريطة لحدودىا البحرية المقترحة عمى أساس االتفاقية البحرية
وقدمتيا إلى األمـ المتحدة.
بيف إسرائيؿ وقبرص لمعاـ ّ 2011
ووفؽ مبادئ القانوف الدولي ،ال يمكف لالتفاقية القبرصية – المبنانية لمعاـ  2007غير المصادؽ عمييا أف
تمزـ لبناف .فاالتفاقية يجب أف يصادؽ عمييا لبناف لتدخؿ حيز التنفيذ ،وىي الخطوة األخيرة التي يرفض
البرلماف المبناني اتخاذىا إلى اآلف .ولذلؾ ،ينبغي أف تخضع اتفاقية بيف قبرص ولبناف في نياية المطاؼ إلى
إعادة تفاوض.
عتبر وثائؽ الحدود البحرية التي قدمتيا إسرائيؿ ولبناف إلى األمـ المتحدة
وبالمثؿ ،ووفؽ القانوف الدولي ،تُ َ
مقترحات مف جانب واحد فقط .فالترتيب يجب أف تشرعو اتفاقية مؤقتة بيف لبناف واسرائيؿ .فالفقرة  3مف
المادة  74مف اتفاقية قانوف البحار تؤكد أف في انتظار التوصؿ إلى اتفاقية نيائية ،عمى الدوؿ المعنية "بذؿ
كؿ جيد ممكف لمدخوؿ في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عممي".
مف الناحية النظرية ،وكما ىي الحاؿ في النزاعات الحدودية البحرية األخرى ،يمكف تسوية الصراع مف خالؿ
محكمة العدؿ الدولية .وألف محكمة العدؿ الدولية ال يمكنيا تولي االختصاص إال عمى أساس الموافقة ،يجب
عمى إسرائيؿ ولبناف تقبؿ اختصاص المحكمة .وطمبت إسرائيؿ اختصاص محكمة العدؿ الدولية مرة واحدة
فقط في العاـ ( 1957في قضية إسرائيؿ ضد بمغاريا) وكاف لبناف مرتيف طرفاً أماـ محكمة العدؿ الدولية (في
قضيتي فرنسا ضد لبناف في العاـ  1953والعاـ .)1959
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بدالً مف ذلؾ ،يمكف لممحكمة الدولية لقانوف البحار تحديد الحدود البحرية .وألف إسرائيؿ ليست عضواً في
االتفاقية ،يجب أف توافؽ إسرائيؿ صراحة عمى اختصاص محكمة قانوف البحار ،فمبناف ىو عضو بالفعؿ.
وي َعد التحكيـ بيف لبناف واسرائيؿ خيا اًر آخر مف شأنو أف يتطمب أيضاً قبوالً مف البمديف.
ُ
في ىذه األثناء ،وبعد إرساؿ لبناف طمبات متكررة إلى األمـ المتحدة لحماية حدوده وموارده البحرية ،اقترحت
األمـ المتحدة أخي اًر أنيا يمكف أف تكوف بمثابة وسيط بيف لبناف واسرائيؿ في ترسيـ الحدود البحرية وفي خمؽ
منطقة أمنية بحرية.
وأعمف قائد قوات "اليونيفيؿ" التابعة لألمـ المتحدة في جنوب لبناف ،المواء ألبرتو أسارتا ،في تموز/وليو
 ،2011أف "اليونيفيؿ لدي يا الوسائؿ والتمويؿ والتصميـ لتنفيذ ترسيـ الحدود ،لكنيا تحتاج فقط إلى اتفاؽ بيف
لبناف واسرائيؿ".
وحتى إذا قبؿ البمداف ىذه الوساطة األممية ،يمكف لمفاوضات عمى وضع عالمات مؤقتة أو دائمة لمحدود
البحرية أف تستغرؽ وقتاً طويالً .فترسيـ الخط األزرؽ بيف إسرائيؿ ولبناف ،الذي يدؿ عمى خط االنسحاب
لمقوات العسكرية في جنوب لبناف ،استغرؽ وضع الممسات األخيرة عميو  11سنة.
وعمى الرغـ مف أف لبناف واسرائيؿ لـ يشاركا بعد في أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة لتسوية نزاعيما
البحري ،يحاوؿ كؿ مف الواليات المتحدة وقبرص أيضاً االنخراط في مبادرة وساطة ،تيدؼ إلى تمييد الطريؽ
لتفاىـ مف شأنو أف يسمح لألطراؼ بالبدء بتطوير الحقوؿ المكتشفة بعد االتفاؽ عمى مبادئ توجييية.
وأخي اًر آمؿ أف تكوف احتماالت الموارد الييدروكربونية الوفيرة التي يمكف أف تعود بالفائدة عمى كؿ البمداف في
كؿ أنحاء حوض المشرؽ حاف اًز جيداً لكؿ األطراؼ لوضع الخالفات السياسية جانباً والبدء بالعمؿ مف أجؿ
أف تحقؽ لمواطنييا تنمية اقتصادية ىـ في حاجة ماسة إلييا.
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 -نافذة على فكر كمال جنبالط :

مواقف وآراء:
 الموقف من الحرب الباردة :"مواجهة اوضاع الحرب الباردة التً كانت وال تزال تحاول ان تستخدم الدول
والشعوب العربٌة كقطع من الشطرنج فً مٌدان التصارع العالمً على السٌطرة وعلى
النفوذ .فكان حلؾ بؽداد ،وكان حزبنا اول من ناضل الحباطه من بٌن احزاب الشعوب
العربٌة وزعمائها وقادة دولها .وكنا اول من ادرك خطره على وحدة الصؾ والنضال
العربً .وقد تكللت جهود الحزب بالنجاح بمنع لبنان الرسمً من االنضمام الى الحلؾ
المذكور وساهمت فً تعمٌم فكرة مناوأة الحلؾ فً االوساط العربٌة وفً ارشاد
الشعوب العربٌة الى الفائدة القصوى التً تنجم بالنسبة الٌهم عن اتباع سٌاسة القوة
المعنوٌة الثالثة المتمثلة بمبدأ الحٌاد السٌاسً  ،اي عدم االرتباط السٌاسً والعسكري
المقرون بالتعاون االٌجابً فً حقول االقتصاد والسٌاسة والعلم واالجتماع والثقافة مع
الدول االجنبٌة كافة ".
(المرجع :البٌان الرئاسً للعام  ، 2957صفحة  15من كتابه البٌانات الرئاسٌة )
 الموقف من جامعة الدول العربٌة"واجه الحزب وقٌادته صعوبات جدٌة فً التوفٌق بٌن نظرته للحٌاد السٌاسً المقرون بالتعاون
االٌجابً السلٌم  ،وبٌن حرصه على وحدة الجبهة العربٌة  ،وتؤٌٌده لمبادئ الجامعة وفكرتها
ومٌثاقها والرابطة التً ولّدتها و ّحدتها  ،وهً الضمانة الوحٌدة على مدى قصٌر او طوٌل
لتجمع الشعوب العربٌة فً ادارة اقلٌمٌة للتعاون والتفاهم والتقارب والتخفٌؾ من التناقضات
التً البد ان تقوم بٌن اقالٌم ومناخات وعناصر مختلفة ومتنوعة بالرؼم من وحدة الثقافة واللؽة
والشعور العام والمصٌر المشترك فً عالم لم ٌعد فٌه للدول الصؽرى او المتوسطة وزن اال
اذا تكتلت  .وعالوة على ذلك ،فان الجامعة العربٌة هً اداة سالم وتحكٌم بٌن الدول العربٌة
فً مواجهة االختالفات والنزاعات التً قد تنشب بٌن اعضائها .ومن اجل كل ذلك ندعو
الجمٌع الى العمل المخلص فً نطاق الجامعة وتحقٌق التضامن العربً الفعلً  ،واقرار مبدأ
عدم التدخل بشإون الدول الداخلٌة وتصفٌة العالقات القائمة وتدعٌم الجامعة بثالثة مشارٌع
رئٌسٌة  :مشروع المصرؾ الدولً العربً المشترك النهاض البلدان العربٌة  ،مشارٌع
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االتوسترادات العربٌة الكبرى وشبكة سكك الحدٌد ،ومشروع االتحاد الجمركً  .وٌمكن
اضافة مشروع الجٌش الدولً العربً على شاكلة جٌش منظمة الدفاع االوروبٌة " .
(المرجع :البٌان الرئاسً للعام  ، 2957صفحة  65من كتابة "البٌانات الرئاسٌة")

من اقواله
 اسباب الفساد فً السٌاسة اللبنانٌة"اننا نعانً من صعوبات كثٌرة فً التعاون مع السٌاسٌٌن اللبنانٌٌن ومع االحزاب اللبنانٌة الن
معظمها ال ٌإمن بؤي مبدأ سوى االنتهازٌة والوصولٌة واالستنساب الرخٌص ،وال ٌتحسسون
بالوطنٌة او بالمسإولٌة  .وكان للمثل الذي اعطته السلطة وممثلوها فً حٌاتهم الخاصة
والعامة اثر بالػ فً اشاعة هذه الموجة من الفساد فً اخالقنا السٌاسٌة  ،النعدام الرقابة
والمحاسبة والتوجٌه االخالقً  .ساعد على هذا الفسادهذه الموجة من الثراء السرٌع على قاعدة
ماكٌافٌللً الؽاٌة تبرر الواسطة والوسٌلة  .بعٌدا عن اي رادع اخالقً .كما ان من مصادر
الفساد االخالقً القاعدة الواسعة المتبعة فً بناء المدن بدون تصمٌم وال قواعد جعل منها
اكتظاظا ؼرٌبا موبوءا ،واختالطا اجتماعٌا وعائلٌا ٌثر فً تدنً مستوى االخالق العامة .ولذا
شدد مٌثاق حزبنا على اصالح المدنه واعادة بنائها وتوزٌع سكانها من جدٌد على اسس تعٌد
الكائن البشري الى بٌئته الطبٌعٌة التً توفر له السكون والهواء النظٌؾ والشمس والنقاوة
والمتعة ".
(المرجع :البٌان الرئاسً للعام  – 2957ص 52 .ومن كتابه "البٌانات الرئاسٌة")

 ما من احد ٌستطٌع االدعاء بأنه وحده ٌملك الحقٌقة المطلقة"من اكبر االخطاء التارٌخٌة  ،واخطر المواجهات المشإومة المدمرة فً تارٌخ البشرٌة نجمت
وتنجم من اعتقاد فرٌق من الناس انهم وحدهم ٌحملون الحقٌقة االزلٌة الوحٌدة وانهم مإتمنون
علٌها وقٌّمون مرسلون لنشرها  ،فعندئذ تشتعل نٌران التعصب  ،وتبرز المنازعات العمٌاء
وتنطلق شرارات الحروب  ،وٌدخل الحقد وارادة التدمٌر الى قلب االنسان  .فال حقٌقة سٌاسٌة
او اجتماعٌة مطلقة  ،وانما االنسان فً استكباره ٌضع نفسه فً مقام االلهة  ،فتعمر نفسه
بؤلوان حجم العماهة والخراب .
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فال الرأسمالٌة االمٌركٌة او االوروبٌة المتطورة تستطٌع ان تكون مثاال وحقٌقة مطلقة ونظاما
ابدٌا منزال للعالم  ،وال الماركسٌة االشتراكٌة وال سواها من االنظمة انما جمٌعها تنبثق من
ظروؾ التارٌخ والمجتمع والحضارة واالنسان ،ثم تسود وتتفاعل مع تطور هذه الظروؾ
ومع الحضارة ومع حقٌقة االنسان فتتطور هً من تلقاء نفسها وتتعدل وتقتبس وتتجدد،وهكذا
الى ما ال نهاٌة فً حٌاة الشعوب ونمو االنظمة وقٌامها واضمحاللها .والذي ال ٌنمو وال
ٌتطور ال ٌمكنه ان ٌستمر وان ٌعٌش .فالحقٌقة االجتماعٌة والسٌاسٌة لٌست صنما شٌدناه
بؤٌدٌنا نتعبد حجارته او ندور حوله  ،بل الحقٌقة االجتماعٌة والسٌاسٌة تفتح دائب على الحقٌقة
ذاتها  ،وتعهم مستمر ووعً متعمق لهذه الطبٌعة االنسانٌة الشرٌفة ".
(المرجع :البٌان الرئاسً للعام  2965ص 215 .من كتابه "البٌانات الرئاسٌة ")

مطالب ومشارٌع اصالحٌة
مواصفات الرئٌس المقبل للجمهورٌة
"بعد التداول فً موضوع انتخابات رئٌس الجمهورٌة صدر عن قٌادة الحزب االشتراكً فً
 2972/6/9بٌان تاله رئٌس الحزب المعلم كمال جنبالط جاء فٌه ما ٌلً:
ان الحزب ٌرى على ضوء االوضاع الداخلٌة والعربٌة والدولٌة الراهنة ان رئٌس الجمهورٌة
اللبنانٌة المقبل مدعو الى االلتزام بالمبادئ التالٌة :
 -2ان ٌعٌد الى البالد المناخ الدٌموقراطً السلٌم وحكم الرأي و القانون والشرعٌة ،وذلك
بازالة اجواء التسلط التً ٌمارسها احد االجهزة العسكرٌة .
 -1ان ٌعترؾ بالظروؾ الجدٌدة التً نشؤت والتً ال ٌمكن ابدا اهمالها.
 -6ان ٌطور النظام السٌاسً بؽٌة اشراك القوى الجدٌدة فٌه
 -9ان ٌعلن سٌاسة اقتصادٌة واجتماعٌة تقدمٌة تضع فً رأس اهتماماتها مصالح العمال
والطالب والمزارعٌن والفالحٌن والفئات الوسطى والدنٌا من الشعب اللبنانً ال مصالح
الفئة المستؽلة الحاكمة كما هً الحال الٌوم.
 -5ان ٌسهم فً توسٌع رقعة الحرٌات العامة بتمكٌن جمٌع القوى السٌاسٌة من ممارسة
نشاطاتها الفكرٌة بحرٌة .
 -6ان ٌبادر الى وضع وتنفٌذ خطة ترمً الى اعداد الشعب وتعبئته للقٌام بواجب الدفاع
عن البالد والمشاركة بمعركة المصٌر العربً .
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 -7ان ٌنتج سٌاسة عربٌة تقدمٌة تتعاون مع االقطار العربٌة بشكل ٌعٌد الثقة المفقودة اآلن.
 -8ان ٌعمل لبناء ثقة مع االخوان الفلسطٌنٌٌن بؽٌة اقامة تعاون صحٌح معهم ٌكفل تنفٌذ
اتفاق القاهرة .
 -9ان ٌتحرر من ضؽوط الدول الخارجٌة التً ال ترٌد لبنان اال مشروعا من مشارٌعها
االقتصادٌة الرابحة ومنطفة نفوذ لها خارج حدودها.
ان اهمٌة المرحلة المقبلة فً تارٌخ بالدنا توجب على كل من ٌنوي خوض
-22
معركة الرئاسة المقبلة ان ٌتبنى برنامجا واضحا ومحددا لها ٌطرحه فً حوار مفتوح
مع جماهٌر الشعب اللبنانً  .وان ٌتعهد بتؤمٌن عودة الحكم الى النظام الدٌموقراطً
وضمان استمرار وممارسة الحرٌات العامة ".
(لمرجع :البٌان الرئاسً للعام  2972ص – 152 .من كتابه "البٌانات الرئاسٌة")
 علوم وتكنولوجٌا  :كٌف ستؤثر التكنولوجٌا على مستقبل العمل – جرٌدة النهار فً 2222/7/22ٌتزاٌد االهتمام والقلق بشؤن شكل #مستقبل العمل مع التطوّ ر التكنولوجً السرٌع ،وقد ؼٌّرت جائحة
ّ
المنظمات
كورونا والعمل من المنزل االعتقادات الراسخة حول متى وأٌن وكٌؾ ٌعمل الناس ،واضطرّت
إلى االستعداد للتحوّ ل القادم.
فٌما ٌلً خمس رإى حول مستقبل العمل وكٌفٌة االستعداد بشكل أفضل لالضطرابات المستقبلٌة.
# .2األتمتة (التشؽٌل اآللً) تدعم اإلنتاجٌة وخلق فرص العمل والنمو االقتصادي
وجدت دراسة أجرتها مإسّسة "ؼالوب" أنّ الموظفٌن الذٌن ٌشاركون فً ا ّتخاذ القرار وٌتحمسون للقٌام
بوظائفهم ٌساعدون الشركات فً التؽلّب على المنافسٌن ،ف ُتعد هذه المجموعات أكثر إنتاجٌة بنسبة  28فً
المئة ،وأكثر ربحٌة بنسبة  16فً المئة ،ولدٌها والء أعلى للعمالء بنسبة  22فً المئة .وقد تزٌد هذه النسب
من خالل تقلٌل المهام التً قد تستؽرق وقتا طوٌال ،وذلك عبر األتمتة ،التً ستساعد أٌضا على االستثمار
ّ
وتعزز اإلنتاجٌة.
بشكل استباقً فً االستراتٌجٌات واألدوات والتقنٌات التً تزٌد من الكفاءة
األتمتة هو مصطلح مستحدث ٌطلق على كل شًء ٌعمل ذاتٌّا بدون تدخل بشري.
على سبٌل المثالٌ ،مكن أن تساعد التقنٌات الجدٌدة على تقلٌل الوقت اإلداري للمدٌرٌن بنحو  92فً المئة،
ّ
المنظمات من توفٌر الوقت
من خالل إزالة الخطوات المتكرّ رة والمملة فً الكثٌر من األحٌان ،ما ٌم ّكن
والطاقة والمال.
 .1تكنولوجٌا الموارد البشرٌة أمر حٌوي للتكٌّؾ مع هذا االنتقال
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مع استمرار نقص العمالة فً التؤثٌر على كل القطاعات تقرٌباٌ ،جب إعطاء األولوٌة لعملٌات التوظٌؾ
األسرع واألسهل حتى ٌتم ّكن أصحاب العمل من التوظٌؾ بكفاءة وعلى نطاق أوسع .ستساعد التكنولوجٌا
فً أتمتة أكثر من  72فً المئة من عملٌّات التوظٌؾ ،ممّا سٌساهم فً تسرٌع البحث عن المر ّ
شح األفضل
للوظٌفة ،بحسب "فوربس" .هذه القدرة على التوظٌؾ األسرع ستحمً أٌضا االستقرار المالً للعمّال.
 .6جمع المعلومات بالذكاء االصطناعً ٌإ ّدي إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالٌة
ذكرت "فوربس" أنّ اتخاذ القرارات والسٌاسات المستقبلٌة سٌت ّم بشكل تعاونً ،وسٌتعٌن على الشركات
البحث عن طرق جدٌدة لمعرفة ما ٌفضّله الموظفون .لذلكٌ ،مكن أن ٌكون الذكاء االصطناعً وسٌلة قٌّمة
لجمع المعلومات داخلٌّا وخارجٌّا.
 .9برامج تحسٌن المهارات ضرورٌة للبقاء فً المنافسة
االستثمار فً القوى العاملة هو أفضل استراتٌجٌة لالحتفاظ بالموظفٌن الكفإٌن ،وسٌإ ّدي التطوّ ر
التكنولوجً إلى حالة تؽٌّر مستمر فً العمل ،ممّا ٌتطلّب إعادة تؤهٌل مهارات العمّال والمدٌرٌن باستمرار.
ستلعب تكنولوجٌا الموارد البشرٌة دورا حاسما فً ربط األشخاص بمناصب جدٌدة وفً مجاالت جدٌدة
بشكل أسرع من ذي قبل.
 .5المزج بٌن الذكاء االصطناعً والذكاء البشري ٌطلق العنان للمهارات والعواطؾ واإلمكانٌات البشرٌة
ستعمل الشركات تدرٌجٌّا على وضع الذكاء االصطناعً لتولًّ المهام التً تستؽرق وقتا طوٌال مع
ّ
الموظفٌن ،وفً الوقت عٌنه ،سٌإ ّدي ذلك إلى قٌام الشركات بإنشاء وظائؾ جدٌدة تزٌد من قوة القدرات
البشرٌّة الفرٌدة ،بما فً ذلك التعاطؾ واإلبداع والتفكٌر .كذلك ،سٌتمتع الموظفون بمزٌد من المرونة لمتابعة
شؽفهم وتحقٌق أهداؾ وفرص أكبر.

 صحة وغذاء  :تحذٌرات طبٌة من تأثٌرات ارتفاع حرارة االجواء على القلب واالوعٌة الدموٌة –جرٌدة الشرق االوسط فً 2222/5/20
وقال الباحثون ما ملخصه« :تضمنت هذه الدراسة المقطعٌة تحلٌال طولٌا لالرتباط بٌن عدد أٌام الحرارة
الشدٌدة فً أشهر الصٌؾ خالل عشر سنوات ،ومعدالت الوفٌات لجمٌع األسباب على مستوى المقاطعات،
لدى منْ هم فوق العشرٌن من العمر».

وتقول منظمة الصحة العالمٌة (« :)WHOستإدي موجات الحرارة  ،Heatwavesوبخاصة فً المدن
الكبرى ،إلى وقوع مزٌد من الوفٌات ،ال سٌما بٌن المسنٌن ،ما ٌإدي إلى تفاقم األسباب الرئٌسٌة للوفاة على
مستوى العالم ،بما فً ذلك أمراض القلب واألوعٌة الدموٌة ،وأمراض الجهاز التنفسً ،والسكري ،وأمراض
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الكلى .وتإدي الفترات الطوٌلة من درجات الحرارة المرتفعة فً النهار واللٌل ،إلى إجهاد فسٌولوجً
تراكمً على جسم اإلنسان ،ما ٌإدي إلى تفاقم األسباب الرئٌسٌة للوفاة على مستوى العالم.

وتضٌؾ فً تقرٌرها بعنوان «الحرارة والصحة»« :اآلثار الصحٌة السلبٌة للحرارة ٌمكن التنبإ بها ،وٌمكن
الوقاٌة منها إلى حد كبٌر ،من خالل إجراءات محددة حول التعامل مع درجات الحرارة الشدٌدة .وال ٌزال
الوعً ؼٌر كاؾ بالمخاطر الصحٌة التً تسببها موجات الحر والتعرض المطول لدرجات الحرارة
المرتفعة».

والواقع أن «اإلجهاد الصحً» ( )Health Stressالرتفاع درجات حرارة األجواء ،ال ٌقتصر على
التؤثٌرات المباشرة واآلنٌة للحرارة على الجسم ،كضربات الشمس على سبٌل المثال ،بل إن األهم هو
تداعٌات تؤثٌراتها ،بما ٌفاقم احتماالت انتكاس االستقرار فً حاالت األمراض المزمنة ،التً ٌُعانً منها كبار
السن ومتوسطو العمر على وجه الخصوص .وذلك مثل أمراض القلب وارتفاع ضؽط الدم وضعؾ الكلى
وضعؾ الكبد وؼٌرها .وهذه التداعٌات هً التً ترفع من حاالت االضطرابات الصحٌة المرافقة لموجات
الحر أو فترات الحرارة المرتفعة والمتوقعة فً فصل الصٌؾ.

تؤثٌرات حرارٌة

وحول سإال :كٌؾ تإثر الحرارة على الصحة؟ تجٌب منظمة الصحة العالمٌة عنه بتلخٌص تؤثٌرات
الحرارة على الصحة فً ثالثة جوانب .جانب ٌتعلق بالتؤثٌرات المباشرة ،وآخر ٌتعلق بتفاقم الحاالت
المرضٌة المزمنة ،وثالث ٌتعلق بالتؤثٌرات الصحٌة ؼٌر المباشرة والمهمة.

فً الجانب األول تقول« :اكتساب الحرارة فً جسم اإلنسان ٌكون بسبب مزٌج من الحرارة الخارجٌة من
البٌئة المحٌطة ،وحرارة الجسم الداخلٌة الناتجة عن عملٌات التمثٌل الؽذائً .وٌإدي االرتفاع السرٌع فً
اكتساب الحرارة ،بسبب التعرض لظروؾ أكثر سخونة من المتوسط ،إلى إضعاؾ قدرة الجسم على تنظٌم
درجة الحرارة الداخلٌة فٌه .وٌمكن أن ٌإدي إلى سلسلة من األمراض ،بما فً ذلك التشنجات الحرارٌة
( ،)Heat Crampsواإلنهاك الحراري ( ،)Heat Exhaustionوضربة الشمس (،)Heatstroke
وارتفاع حرارة الجسم (.»)Hyperthermia
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وفً الجانب الثانً تقولٌ« :مكن أن تحدث بسبب الحرارة حاالت الوفاة واالضطرار إلى الدخول
للمستشفى .وقد تحصل بسرعة كبٌرة (فً الٌوم نفسه) ،أو ٌكون لها تؤثٌر متؤخر (بعد عدة أٌام) من بدء
موجات الحر .وحتى االختالفات الطفٌفة عن متوسط درجات الحرارة الموسمٌة ،ترتبط بزٌادة المرض
والوفاة .وٌمكن أن تإدي درجات الحرارة القصوى إلى تفاقم الحاالت المزمنة ،بما فً ذلك أمراض القلب
واألوعٌة الدموٌة والجهاز التنفسً والدماغ واألوعٌة الدموٌة والحاالت المرتبطة بمرض السكري».

أما فً الجانب الثالث فتقول« :للحرارة أٌضا تؤثٌرات صحٌة ؼٌر مباشرة ومهمة .وٌمكن لظروؾ الحرارة،
وعوامل أخرى مثل الرطوبة والرٌاح والمستوٌات المحلٌة للتؤقلم البشري ،أن تؽٌر السلوك البشري (تبعا
للحالة النفسٌة) ،وانتقال األمراض (المُعدٌة) ،وتقدٌم الخدمات الصحٌة ،ونوعٌة الهواء ،والبنٌة التحتٌة
االجتماعٌة الحٌوٌة مثل الطاقة ،والنقل ،والمٌاه».

الحرارة وصحة القلب

وفً تقرٌرها بعنوان «التعرض للحرارة وصحة القلب واألوعٌة الدموٌة :ملخص لألقسام الصحٌة» ،تقول
المراكز األمٌركٌة لمكافحة األمراض والوقاٌة منها (« :)CDCلوحظ التؤثٌر السلبً للحرارة الشدٌدة على
صحة القلب واألوعٌة الدموٌة ( )CVDعبر مواقع جؽرافٌة مختلفة ،وتسببت بزٌادة ملحوظة فً زٌارات
قسم الطوارئ والدخول إلى المستشفى لدى مرضى القلب واألوعٌة الدموٌة كبار السن (أكبر من  65سنة)
فً الٌوم الخامس والسادس بعد ٌوم حار للؽاٌة .وفً إحدى الدراسات حول معدالت االستشفاء (الدخول إلى
المستشفى) بسبب األمراض القلبٌة الوعائٌة فً مدٌنة نٌوٌورك خالل شهور ٌونٌو (حزٌران) وٌولٌو (تموز)
وأؼسطس (آب) ،طوال فترة استمرت  26عاما ،اتضحت زٌادة بنسبة ( 6.6ثالثة فاصلة ستة) بالمائة فً
حاالت دخول المستشفى المرضٌة لألمراض القلبٌة الوعائٌة المتؤخرة لمدة  6أٌام ،مع كل درجة مئوٌة
واحدة فوق منحنى تؤثٌر درجة الحرارة والصحة ( ،)Temperature-Health Effect Curveالذي
ٌتراوح لمدٌنة نٌوٌورك ما بٌن  19و 66درجة مئوٌة» .وأضافت ما ملخصه« :وجدت المراجعة المنهجٌة
لـ 16دراسة طبٌة أن هناك أدلة قوٌة على أن التعرض للحرارة الشدٌدة ٌإدي بشكل مباشر إلى زٌادة معدل
وفٌات القلب واألوعٌة الدموٌة».

كما طرحت جانبا آخر ،وهو استخدام األدوٌة القلبٌة الوعائٌة والتعرض للحرارة .وقالت« :فً سٌاق
أمراض القلب واألوعٌة الدموٌة ،من المهم مالحظة كٌؾ ٌمكن لألدوٌة الموصوفة ألمراض القلب واألوعٌة
الدموٌة ،أن تزٌد من اآلثار الضارة للحرارة الشدٌدة على جسم اإلنسان .وهناك حاجة إلى مزٌد من
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الدراسات لفهم هذه العالقة بشكل أفضل ،وإلبالغ الكٌفٌة التً ٌنبؽً على ممارسً الرعاٌة الصحٌة اتباعها
عند تقدٌم المشورة لمرضاهم فٌما ٌتعلق بهذه األدوٌة».

آلٌات نشوء الضرر الصحً الرتفاع الحرارة على مرضى القلب

> آلٌات الضرر الصحً الرتفاع الحرارة على مرضى القلب ،توضحها المراكز األمٌركٌة لمكافحة
األمراض والوقاٌة منها ،بقول ما ملخصه« :األٌام التً تكون أكثر سخونة من متوسط درجة الحرارة
الموسمٌة ،أو تلك ذات درجة الحرارة المحٌطة المرتفعة إلى حد ما ،مع وجود الرطوبة العالٌة ،قد تسبب
مستوٌات مزدادة من المرض والوفاة .وذلك عن طرٌق المساس بقدرة الجسم البشري على تنظٌم درجة
حرارته الداخلٌة ،التً ٌتم ضبطها من قبل الجهاز العصبً الالإرادي وجهاز القلب واألوعٌة الدموٌة».

وتوضح قائلة« :وعند الوجود فً بٌئة حارةٌ ،تسبب الجهاز العصبً الالإرادي فً توسع األوعٌة الدموٌة
فً الجلد ،للسماح بنقل حرارة أكبر من الجسم إلى المحٌط الخارجً .كما تتم إعادة توجٌه جزء من الدم من
أعضاء البطن ،وفً الحاالت الشدٌدة جمٌع أعضاء الجسم ،إلى الجلد لتبدٌد الحرارة الداخلٌة .وهذا ٌتطلب
الحفاظ على ضؽط دم ثابت أثناء هذا التوسٌع الكبٌر فً األوعٌة الدموٌة بالجلد ،وإعادة االنتشار والتوزٌع
للدم فً مناطق الجسم .كما ٌتطلب زٌادة ضخ القلب للدم ،وهو ما ٌتحقق عبر ارتفاع معدل ضربات القلب
وكفاءة قوة انقباض عضلة القلب .ولكن لدى كبار السن وأولئك الذٌن ٌعانون من أمراض القلب واألوعٌة
الدموٌة الموجودة مسبقا (خصوصا أمراض شراٌٌن القلب وضعؾ عضلة القلب) ،ال ٌكون القلب بارعا فً
تلبٌة هذه المتطلبات الجدٌدة والمتزاٌدة لتخلٌص الجسم من الحرارة الزائدة ،وحٌنها تحصل التداعٌات
والمضاعفات».

وتنبه إلى أنه «ورؼم أن الوفٌات واألمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة ٌُمكن تفادٌها ،فإن الناس ال ٌزالون
ٌموتون بسبب ذلك فً كل عام».

والواقع أن ارتفاع درجة الحرارة لٌس العامل الوحٌد ذا الصلة بؤضرار موجات الحر ،بل ثمة أربعة عوامل
أخرى إضافٌة؛ وهً :ارتفاع نسبة الرطوبة ،وبذل الجهد البدنً خارج المنزل ،ووجود أمراض مزمنة لدى

32

الشخص ،والتقدم أو الصؽر فً العمر .وعند حصول هذه العوامل الخمسة ،ترتفع لدى الشخص احتماالت
اإلصابة بالتؤثٌرات الصحٌة السلبٌة الرتفاع الحرارة المناخٌة.

ومن المهم توضٌح األمر .ذلك أن الجسم البشري ٌتؤثر بشكل سلبً بارتفاع الحرارة حٌنما ال ٌستطٌع الجسم
أن ٌقوم بعملٌة التبرٌد الذاتً وطرد الحرارة التً دخلت إلٌه من البٌئة المحٌطة .وعملٌة التبرٌد كً تتم
بكفاءة ،تتطلب ثالثة عناصر:

 -جهاز عصبً الإرادي ٌعمل بكفاءة.

-جهاز قلب وأوعٌة دموٌة تتكٌؾ بكفاءة مع متطلبات تبرٌد الجسم.

 توفر الؽدد العرقٌة التً تعمل بكفاءة على الجلد إلفراز العرق ،وهً مشكلة لدى كبار السن ،ولدى منٌْتناولون أحد أنواع أدوٌة القلب وارتفاع الضؽط التً تإثر على قدرات إفراز الؽدد العرقٌة لسائل العرق.

وتلخص المراكز األمٌركٌة لمكافحة األمراض واتقائها الموضوع بقولها« :العناصر المهمة التً ُتإثر بشكل
سلبً على قدرات الجسم فً تبرٌد نفسه فً األجواء الحارة هً:

 ارتفاع نسبة الرطوبة فً الهواء .وهو ما ٌُعٌق عملٌة تبخر سائل العرق ،وبالتالً حبس الحرارة فًالجسم.

 عوامل فردٌة :كالتقدم فً العمر أو صؽر العمر ،والسمنة ،ووجود حمى بالجسم ،واإلصابة بؤمراضالقلب ،ووجود أمراض نفسٌة ،وضعؾ عمل جهاز الدورة الدموٌة ،والتعرض لحروق الشمس ،وتناول
بعض أنواع من األدوٌة ،وشرب الكحول ،كلها عوامل ُتقلل من قدرات عمل نظام التبرٌد الذاتً للجسم».
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وذكرت أنه فً المناطق الرطبة ،ولدى األشخاص الذٌن لدٌهم عوامل ترفع من احتماالت تضررهم بارتفاع
حرارة األجواء ،فإن االهتمام بشرب كمٌات كافٌة من الماء خطوة أساسٌة ،والحرص على توفر مكٌؾ
الهواء والوجود فً أي أماكن باردة خطوة أخرى مهمة ،وتقلٌل الخروج إلى خارج المنزل خطوة ثالثة
مهمة ،وتخفٌؾ ممارسة النشاط البدنً ما أمكن فً تلك األجواء الحارة خطوة رابعة مهمة .وأضافت« :على
الجمٌع اتخاذ هذه الخطوات لمنع اإلصابة باألمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة».

خطوات صحٌة للتعامل مع ارتفاع حرارة األجواء

> تحت عنوان «ما اإلجراءات التً ٌجب أن ٌتخذها عموم الناس إزاء ارتفاع حرارة األجواء؟» ،تلخص
منظمة الصحة العالمٌة الخطوات التالٌة:

 حافظ على منزلك باردا ،خصوصا ؼرؾ النوم .من الناحٌة المثالٌةٌ ،جب أن تظل درجة حرارة الؽرفةأقل من  61درجة مئوٌة أثناء النهار و 19درجة مئوٌة أثناء اللٌل.

 -استخدم هواء اللٌل والصباح الباكر لتهوٌة وتبرٌد منزلك ،عندما تكون درجة الحرارة الخارجٌة منخفضة.

 لتقلٌل الحمل الحراري داخل الشقة أو المنزل ،أؼلق النوافذ التً تواجه الشمس أثناء النهار ،وقم بإٌقاؾتشؽٌل اإلضاءة الصناعٌة وأكبر عدد ممكن من األجهزة الكهربائٌة.

 إذا كان مكان إقامتك مكٌفا ،أؼلق األبواب والنوافذ وحافظ على الكهرباء التً ال تحتاج إلٌها لتبقٌك باردا،لضمان بقاء الطاقة متاحة وتقلٌل فرصة االنقطاع على مستوى المجتمع.

 قد توفر المراوح الكهربائٌة الراحة ،ولكن عندما تزٌد درجة الحرارة على  65درجة مئوٌة ،قد ال تمنعاألمراض المرتبطة بالحرارة.
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 -من المهم شرب السوائل.

 -تجنب الخروج فً أشد أوقات الٌوم حرارة.

 -تجنب النشاط البدنً الشاق إذا استطعت .إذا كان ٌجب علٌك القٌام بذلك ،فقم به خالل أبرد جزء من الٌوم.

 -ابق فً الظل.

 -ال تترك األطفال أو الحٌوانات فً السٌارات المتوقفة.

 -حافظ على برودة الجسم ورطوبته.

 -خذ حماما باردا.

 -ارت ِد مالبس خفٌفة وفضفاضة مصنوعة من مواد طبٌعٌة.

 -إذا خرجت ،ارت ِد قبعة عرٌضة الحواؾ ونظارات شمسٌة.

 -استخدم أؼطٌة السرٌر والشراشؾ الخفٌفة لتجنب تراكم الحرارة.

 تجنب تناول وجبات طعام كبٌرة ،وتناول وجبات صؽٌرة الحجم ،أكثر من مرة فً الٌوم .وتجنب األطعمةالتً تحتوي على نسبة عالٌة من البروتٌن.
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 اخبار الرابطةالرابطة تواصل حملة التوعٌة من وباء كورونا وهذه نماذج

رابطة اصدقاء كمال جنبالط تصدر حملة الوقاٌة من كورونا
المناعة الطبٌعٌة بعد االصابة بـ "كورونا " ال تحمً المتغٌرات
وفقا لبحث جدٌد اجراه باحثون فً معهد "ؼالدستون " وفً جامعة كالٌفورنسا  ،ونشر مإخرا فً مجلة
"نٌتشر" تبٌن ان االصابة بفٌروس كورونا لدى االشخاص ؼٌر الملقحٌن توفر القلٌل من المناعة على المدى
الطوٌل  ،ضد المتؽٌرات االخرى من الفٌروس  .وعلى العكس من ذلك تبٌن انه من المرجح ان ٌتمتع
االفراد الذٌن تلقوا اللقاح بحماٌة اوسع ضد المتؽٌرات المحتملة خصوصا اذا كان لدٌهم عدوى اختراق.
الكمامة والتباعد والتلقٌح حتما ...مسؤولٌة وواجب كل مواطن ومواطنة وكل من ٌقٌم على االراضً
اللبنانٌة

رابطة اصدقاء كمال جنبالط تصدر حملة الوقاٌة من كورونا
ٌطور انظمته الصحٌة لما بعد "كورونا"
العالم لم ّ

خلصت دراسة قامت بها لجنة مختصة شكلتها منظمة الصحة العالمٌة لتقٌٌم القدرة العالمٌة على مواجهة
االوبئة الى ان العالم لٌس فً وضع افضل مما كان علٌه عند ظهور فٌروس كورونا سنة  1229لمكافحة
وباء جدٌد .وقد ٌكونه فً الواقع ،فً وضع اسوأ ،بالنظر للخسائر االقتصادٌة .واكدت اللجنة ان عدم احراز
تقدم فً اصالح االنظمة الصحٌة العالمٌة ٌعنً عملٌا ان العالم معرّض لالخطار الصحٌة اكثر من اي وقت
مضى.
الكمامة والتباعد والتلقٌح حتما ...مسؤولٌة وواجب كل مواطن ومواطنة وكل من ٌقٌم على االراضً
اللبنانٌة
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 من الصحافة اخترنا لكم: ما وراء عظمة الدول ...عوامل النجاح واالنهٌار  - Foreign Affairs -ترجمة جرٌدة نداء
الوطن 2222/0/2 -

أدى الؽزو الروسً ألوكرانٌا إلى تؤجٌج المنافسة االستراتٌجٌة التً ترسم الٌوم معالم
سٌاسة األمن القومً فً الوالٌات المتحدة .دعا عدد كبٌر من المسإولٌن والمحللٌن
األمٌركٌٌن واشنطن إلى تعزٌز قدراتها العسكرٌة ،وتقوٌة دفاعاتها ،وزٌادة استثماراتها
فً التقنٌات األساسٌة .برأي هذا المعسكرٌ ،جب أن تستعد واشنطن إلثبات قوتها فً
مناسبات متكررة :قد ٌحصل ذلك عبر حروب بالوكالة أو تحدٌات أخرى تواجهها شبكة
التحالفات والشراكات األمنٌة الخاصة بالوالٌات المتحدة .وفق هذه النظرٌةٌ ،توقؾ
النجاح فً المنافسة بٌن القوى العظمى على تجمٌع االنتصارات ضمن سلسلة من
المسابقات الفردٌة التً تهدؾ إلى إثبات التفوّ ق.
لكن تحمل األحداث التارٌخٌة دروسا مختلفة .ال تتفوق الدول فً المنافسات المطولة عبر
اكتساب أفضل القدرات التكنولوجٌة والعسكرٌة ،أو عبر فرض إرادتها فً جمٌع األزمات
أو الحروب .قد ترتكب القوى العظمى أخطاء كثٌرة ،فتخسر الحروب والحلفاء أو تفقد تفوّ قها
العسكري أحٌانا ،ومع ذلك ُتحقق االنتصار فً المواجهات طوٌلة األمد .فً خضم الصراع
على التفوّ ق بٌن القوى العالمٌة ،ال ُتحدِث القوة العسكرٌة أو االقتصادٌة أكبر فرق بٌن
مختلؾ األطراؾ ،بل نوعٌة المجتمع ،أي خصائص البلد اإلنتاجٌة واالقتصادٌة ،واالبتكار
التكنولوجً ،والتماسك االجتماعً ،واإلرادة الوطنٌة.
ُتعتبر نقاط القوة الداخلٌة ركائز أساسٌة للنفوذ الدولً .لكن لتحسٌن فرص نجاح البلدٌ ،جب
أن تدعم تلك العوامل بعضها البعض وتحافظ على توازنها .قد ٌإدي أي طموح وطنً مفرط
إلى خطط متوسّعة ،فتزٌد المخاطر المطروحة على البلد الذي ٌبالػ فً التزاماته .لكن
تجازؾ الدول التً تتراجع فٌها مظاهر الطموح والتنوع أو ال تبدي استعدادها للتعلم
والتكٌّؾ مع المستجدات بإطالق دوامة سلبٌة قد تصل إلى حدود التراجع الوطنً .الٌوم
تفتقر الوالٌات المتحدة إلى جزء كبٌر من المزاٌا التً ساهمت فً صعودها خالل النصؾ
الثانً من القرن العشرٌن .إذا أرادت أن تسترجع تفوّ قها فً هذه المنافسة وتفرض نفسها فً
المواجهات الراهنة مع الصٌن وروسٌا ،فٌجب أال تكتفً بالتفوق على خصومها فً مجال
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الدفاع أو التقنٌات العسكرٌة المتقدمة ،بل ٌُفترض أن تكتسب الخصائص التً تجعل القوى
العظمى حٌوٌة ومبتكرة وقادرة على التكٌّؾ مع الظروؾ المتبدلة.
قد تكون الروابط السببٌة بٌن الخصائص المإثرة والنجاح فً المنافسة متماسكة ،لكنها
تختلؾ من بلد إلى آخر .حتى أن عوامل أخرى قد تإثر على فرص النجاح الوطنً ،منها
الكوارث الطبٌعٌة ،واألوبئة ،والموقع الجؽرافً.
لكن تتعلق أول مٌزة أساسٌة بالطموح الوطنًٌ .إكد هذا العامل خارجٌا على أهمٌة المهام
الوطنٌة وعظمتها والرؼبة فً التؤثٌر على سٌاسة العالم ،وٌنتج داخلٌا نزعة وطنٌة إلى
التعلّم وتحقٌق اإلنجازات والنجاح فً جمٌع المجاالت ،بدءا من األبحاث العلمٌة وصوال إلى
قطاع العمل والصناعة والفنون.
على صعٌد آخر ،تمٌل المجتمعات التً تتمتع بقدرة تنافسٌة عالٌة إلى تقاسم الفرص على
نطاق واسع مع مواطنٌها .هً تق ّدم لهم وسائل النجاح وتستثنً فئات قلٌلة نسبٌا من األدوار
المُنتِجة .مع مرور الوقت ،أصبحت المجتمعات التً تحمل هذه المٌزة شاملة على مستوٌات
عدة ،فهً تمنح الحقوق والفرص إلى جمٌع الفئات االجتماعٌة وتعرض علٌها مسارات
واضحة إلحراز التقدم فً قطاع األعمال واإلبداع.
لتحفٌز القدرة التنافسٌة الوطنٌة ،تتعلق مٌزة أخرى بالهوٌة الوطنٌة المشتركة والمتماسكة.
تبنً أكثر المجتمعات تنافسٌة إنجازاتها على أساس هوٌة جماعٌة قوٌة .هذه الهوٌة المشتركة
ال تساعد الدول على تجنب العوائق التنافسٌة للصراعات واالنقسامات السٌاسٌة والعرقٌة
فحسب ،بل إنها تسمح لها أٌضا بحشد الدعم الشعبً الالزم للجهود التنافسٌة.
فً الوقت نفسه ،تستفٌد المجتمعات األكثر تنافسٌة من نسخة معٌنة من الدول الناشطة :إنها
حكومة متماسكة وقوٌة وفاعلة ودقٌقة األهداؾ ،وهً تستثمر مواردها فً القدرات الوطنٌة
والمزاٌا االجتماعٌة المفٌدة .تتخذ الدول الناشطة أشكاال متنوعة فً مختلؾ البلدان
القطاعٌن العام والخاص ،وهً
والعصور ،لكنها تشمل بشكل عام مإسسات مدعومة فً
َ
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جهات أساسٌة لتحقٌق النجاح االقتصادي واالستقرار االجتماعً.
ص ّنؾ خبراء االقتصاد عشرات الطرق التً سمحت للدول الناشطة بتحرٌك النمو فً البلدان
المعاصرة .أثبتت مارٌانا مازوكاتو مثال أن دعم الدولة أساسً إلحراز تق ّدم كبٌر فً
مجاالت مثل تكنولوجٌا المعلومات والطاقة الخضراء وصناعة األدوٌة .كذلك ،تطوّ ر قطاع
اإلنترنت ونظام تحدٌد المواقع العالمً جزئٌا بفضل برامج من إعداد وكالة مشارٌع البحوث
المتطورة الدفاعٌــة األمٌركٌة ،وسـاهم الدعم الحكومً فً ازدهار عشرات التقنٌات
األخرى ،بما فً ذلك الطاقة النووٌة وأنظمة الطٌران المتقدمة.
تتكل الدولة الناشطة فً المقابل على خصائص أخرى فً المجتمعات التنافسٌة :المإسسات
االجتماعٌة الفاعلة .تنتج المإسسات القوٌة والشاملة النمو االقتصادي ،وتعزز شرعٌة
الدولة ،وتتجاوب مع التحدٌات االجتماعٌة ،وتنتج قوة عسكرٌة جدٌرة بالثقة .فً المملكة
المتحدة مثال ،ساهم البرلمان الوطنً القائم منذ قرون والقطاع المالً المتٌن وسالح البحرٌة
القوي فً رفع مستوى البلد على الصعٌدَ ٌن االقتصادي والجٌوسٌاسً .فً المقابل ،كشؾ
تراجع االتحاد السوفٌاتً ثم انهٌاره فً نهاٌة المطاؾ تداعٌات فساد المإسسات وقلة
كفاءتها .لكن كما هو الوضع مع جمٌع الخصائص المرتبطة بالتفوق التنافسً ،لن تكون
المإسسات االجتماعٌة الفاعلة كافٌة لتفسٌر نجاح البلد أو فشله ،بل ٌجب أن تترافق هذه
المٌزة مع مجموعة واسعة من القٌم والعادات.
تتقاسم أكثر المجتمعات تنافسٌة مٌزة أخرى ،فهً ُتر ّكز اجتماعٌا على التعلّم والتكٌّؾ مع
الظروؾ ،ما ٌعنً أن الرؼبة فً االبتكار واالستكشاؾ والتعلم هً التً تحركها .بدل
التمسك باألفكار التقلٌدٌة ،تبدي هذه الدول استعدادها للتؤقلم مع التؽٌرات وخوض التجارب،
وتبقى منفتحة على االبتكارات الجدٌدة فً السٌاسة العامة ،ونماذج العمل ،والمفاهٌم والعقائد
العسكرٌة ،والفن والثقافة .على مر التارٌخ ،ارتبط النجاح التنافسً دوما بزٌادة مستوى
الفضول وااللتزام بالتعلّم.
أخٌرا ،تحمل أفضل الدول الحٌوٌة والتنافسٌة درجة معٌنة من التنوع والتعددٌة .تنتج
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الخبرات ووجهات النظر المتعددة أفكارا ومهارات إضافٌة تضمن الحفاظ على القوة
الوطنٌة .كذلك ،تقوي التعددٌة المنظمات ،بما فً ذلك الشركات والفروع العسكرٌة ،عبر
إجبارها على مواكبة مسار المنافسةٌ .تخذ التنوع أشكاال عدة :حتى الدول المتجانسة عرقٌا،
مثل المملكة المتحدة فً العصر الفٌكتوري أو الٌابان المعاصرة ،تستطٌع أن تنتج تنوعا
سٌاسٌا وتجارٌا واسعا لتقوٌة القدرة التنافسٌة الوطنٌة.
فً ؼضون ذلكٌ ،نذر التنوع المعاصر بشكل محتمل من التفوق التنافسً أٌضا .ال تمٌـــــل
المجتمعات المختلطة إلى تب ّنــً األفكار التقلٌدٌة المتحجرة التً تقمع المنافسة واالبتكار ،بل
إن قدرتها على استٌعاب األجانب ُتسهّل علٌها جذب المهارات من الخارج .هذه المزاٌا كلها
ساعدت عددا كبٌرا من القوى العظمى على التقدم والحفاظ على تفوّ قها التنافسً ،وتترسخ
مساهماتها على مستوى الحٌوٌة الوطنٌة بفضل ك ّم هائل من األبحاث التجرٌبٌة حول أثر
التنوع فً المنظمات.
بالعودة إلى الوالٌات المتحدة ،أصبحت التحدٌات التً ٌواجهها هذا البلد الٌوم واقعا ملموسا.
ٌجب أال ٌبالػ أحد فً تقدٌر التهدٌدات التً تطرحها الصٌن وروسٌا ،لكن ٌحمل البلدان
أهدافا معادٌة للمصالح والقٌم األمٌركٌة وللنظام الدولً الذي نشؤ بعد الحرب العالمٌة الثانٌة
وحقق مصلحة الوالٌات المتحدة على أكمل وجه .لكنّ التوصٌات الشائعة حول التحركات
األمٌركٌة الفاعلة (أي مضاعفة استثماراتها فً القوة العسكرٌة وإطالق حملة جدٌدة الحتواء
القو َتٌن الروسٌة والصٌنٌة) تبقى جزءا بسٌطا من الحلٌ .سهل أن تعطً هذه الجهود نتائج
عكسٌة إذا زادت أعباء الوالٌات المتحدة أو أنتجت أشكاال جدٌدة من القمع المحلًٌ .تعلق
أهم عامل بإطالق جهود وطنٌة حثٌثة إلعادة إحٌاء المزاٌا التً جعلت الوالٌات المتحدة
أعظم قوة دافعة للدٌنامٌة التنافسٌة فً التارٌخ.
فً العام  ،5002أنهى المإرخ كٌنٌث بارلٌت سلسلة من المحاضرات حول النهضة
اإلٌطالٌة بتؤمّل حزٌن حول أسباب الركود واالنحدار الوطنً ،فقال" :ذلك القرار المصٌري
أطفؤ الشعلة الفكرٌة التً حققت التقدم الالفت سابقا" .برأي بارلٌت ،انهارت "األسطورة
الحٌوٌة التً رفعت مستوى القوة الذاتٌة وساعدت اإلٌطالٌٌن على تحقٌق إنجازات كبرى
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وتوسٌع خبرتهم البشرٌة خالل مدة زمنٌة قصٌرة" .كان مصدر تلك العظمة أكثر أهمٌة من
النمو االقتصادي أو القوة العسكرٌة ،وهو ٌتعلق بحٌوٌة المجتمع .حٌن تبخرت هذه الحٌوٌة
فجؤة ،باتت إٌطالٌا تفتقر إلى الطموح أو االلتزام بالتعلّم ،وبدأت تخاؾ من خوض التجارب
واالبتكار ،وسٌطرت علٌها ال ُن َخب المنشؽلة بترسٌخ سلطتها وتحقٌق المكاسب.
تواجه الوالٌات المتحدة خطرا مشابها الٌومٌ .شتق أخطر تهدٌد على حٌوٌة البلد ومكانته
التنافسٌة من الداخل ،ال سٌما التؽٌرات التً تصٌب طبٌعة المجتمع األمٌركً .فً المرحلة
المقبلة ،ستضطر الوالٌات المتحدة إلطالق حقبة جدٌدة من المزاٌا التنافسٌة القادرة على
إعادة إحٌاء المواصفات التً سهّلت صعود البلد فً القرن الماضً وستضمن استمرارها فً
القرن المقبل .كما حصل فً إٌطالٌا فً نهاٌة عصر النهضة ،ال تتعلق المسؤلة األساسٌة
بقدرة واشنطن على التعامل مع هذه الظروؾ ،بل إنها مسؤلة إرادة :هل تملك الوالٌات
المتحدة مخزونا كافٌا من التصمٌم اإلبداعً ،والتضامن الوطنً ،وقوة اإلرادة السٌاسٌة،
لمواجهة هذا التحدي الشائك؟

 بٌلوسً ..حلقة فً مسلسل التداعً األمرٌكً  -جمٌل مطر  -جرٌدة الشروق المصرٌة -
2222/0/5
أخشى أن تكون إدارة الرئٌس جو باٌدن تجاوزت المدى فى استمرار االستهانة بذكاء كل البشر اآلخرٌن،
بعد أن تجاوزت حدود الفشل فى إدارة مهامها والخروج من أزمات الوالٌات المتحدة ووقؾ انحدار سمعتها
ومكانتها الدولٌة.
•••
أوال :لٌس بعٌدا عن أنظارنا وأسماعنا اإلخفاق فى إخراج قمة ناجحة لدول األمرٌكٌتٌن .عقدت القمة فى
مدٌنة لوس انجلوس ،أى فى مقر الدولة القائد وتؽٌب عن الحضور رإساء دول التٌنٌة احتجاجا على
مقاطعة الوالٌات المتحدة لفنزوٌال وكوبا ونٌكاراجوا وتعبٌرا عن رفض استهانة واشنطن المتكررة إلرادة
ومصالح حلفائها فى القارة الجنوبٌة .حاولت واشنطن الحصول على التزام الدول األعضاء فى منظمة الدول
األمرٌكٌة لوقؾ تمدد النفوذ الصٌنى فٌها ،وفشلت.
ثانٌا :لٌس بعٌدا أٌضا منظر الخروج األمرٌكى األخٌر من أفؽانستان بعد احتالل العشرٌن عام .مرة أخرى،
وفى أقل من نصؾ قرن تخرج أمرٌكا شبه منهزمة ،أو بالفعل منهزمة ،من حرب واحتالل فى آسٌا.
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الخروج األسبق وكان من فٌتنام خلؾ عالمات ال تنسى على جسم جٌل من شباب أمرٌكا وبخاصة بٌن
شباب الجامعات والمجندٌن للحرب .خلؾ أٌضا للرأى العام العالمى صورا متحركة لضباط ودبلوماسٌٌن
ٌحاولون التعلق بآخر طائرة تؽادر ساٌجون قبل وصول قوات الفٌتكونج المنتصرة .صور ال تختلؾ كثٌرا
فى تؤثٌرها الجارح على الرأى العام العالمى عن صور ألوؾ المتعلقٌن بؤجنحة طائرات تستعد لإلقالع من
مطار كابول فور اإلعالن ؼٌر الناضج الصادر عن إدارة الرئٌس باٌدن عن نٌة االنسحاب من أفؽانستان.
ثالثا :ال أجد ؼٌر كلمة الفشل وصفا مناسبا آلخر مسٌرتٌن صراعٌتٌن مع روسٌا والصٌن .للحق أعترؾ بؤن
إدارة دونالد ترامب هى التى أطلقت مسٌرة منهما وجاء جو باٌدن لٌجمع المسٌرتٌن فى حملة تعبئة واحدة.
لست وحدى من ٌرى الفشل صاعقا فى إدارة الحرب الباردة حتى اآلن مع الدولتٌن ،فكثٌرون فى أمرٌكا
ذاتها وأكثر منهم فى دول أوروبا الحلٌفة وأكثر من كل هإالء فى أفرٌقٌا وآسٌا وأمرٌكا الجنوبٌة سبقونى
إلى إصدار هذا الحكم.
رابعا :أعترؾ هنا أننى كنت بٌن من فوجئوا بتواضع األعداد والتنفٌذ لزٌارة الرئٌس باٌدن للشرق األوسط
والتعامل مع كثٌر من تفاصٌل هذه الزٌارة إلقلٌم لعله من أوائل األقالٌم الخارجٌة التى تعاملت معها بكثافة
الوالٌات المتحدة كقوة ناشئة فور حصولها على االستقالل ،ناهٌك عن حجم المشكالت التى تورطت فٌها
وما حصلت علٌه من ثروات هذا اإلقلٌم بالعدل أو بالفرض والقوة أو تحت عنوان التحالفات والحماٌة .كان
الفشل ،وبالحق والخبرة ،مبهرا عند التعامل مع تناقضات القٌم والواقع ،أو القٌم والمصلحة .لهذا الفشل
بالتحدٌد آثاره «التسونامٌة» على مختلؾ عالقات أمرٌكا بدول العالم النامى ،ونرى بعض هذه اآلثار وهى
تنحت فى صلب صراع أمرٌكا مع روسٌا من جهة ومع الصٌن من جهة أخرى .رأٌنا جوانب أخرى للفشل
فى المواقؾ األمرٌكٌة من تطورات قضٌة فلسطٌن .شهدت زورا حٌن رفضت شهادة الحق فى التحقٌق
حول مقتل شٌرٌن أبو عاقلة وما تزال على شهادتها رؼم حاجتها الماسة إلى عقل عربى جدٌد متفهم
ومستنٌر .وسمعنا الرئٌس األمرٌكى وهو السٌناتور الخبٌر فى شئون المنطقة ٌعرؾ نفسه كونه صهٌونٌا.
أى ذكاء هذا تمتاز به هٌئة استشارٌة حتى أقنعته بفائدة مثل هذا الترشٌح فى هذا المكان .ال ٌبرئها حاجتها
إلى تجدٌد انتخابه رئٌسا وفوز عدد أكبر من الدٌمقراطٌٌن فى انتخابات النصؾ .فى النهاٌة سمعت أحد
مودعٌه من العرب ٌقول فى لهجة إشفاق «على األقل كان ٌمكن أن نكون أقل عنفا فى رفض زٌادة إنتاج
النفط العربى».
خامسا :أؼامر فؤعود إلى بعض أول خٌاراته السٌاسٌة وفى مقدمتها اختٌاره سٌدة بخبرة قلٌلة أو حتى نادرة
فى السٌاسة عموما داخلٌة أو خارجٌة لتنزل على ورقته فى دور نائبة رئٌس جمهورٌة .هذه السٌدة ٌتحدثون
عنها اآلن بالخلٌفة المحتوم للرئٌس باٌدن فى حال مرضه أو رحٌله علما بؤنه لم تثبت نجاحا فى أى مهمة
رسمٌة أوكلت إلٌها ومنها مسؤلة الهجرة من دول أمرٌكا الوسطى أو عبرها .ولم تكسب عند عامة الشعب
شعبٌة تناسب دورها المحتمل القٌام به كرئٌس للجمهورٌة األمرٌكٌة .كان الرئٌس ٌعلم حق العلم ،وإن أنكر،
حدود قدرته على االستمرار فى منصبه لفترة ثانٌة ولم ٌكن ٌعلم فٌما ٌبدو حدود قدراتها على الفوز بترشٌح
الحزب لها فى انتخابات رئاسٌة قادمة بخلو المنصب من الرئٌس القائم.
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سادسا :لن أتجاوز فؤحكم على كفاءة وقدرة أداء جهاز المستشارٌن المحٌطٌن بالرئٌس جو باٌدن .ولكنى
ومن على البعد أسمح لنفسى بؤن أحكم على إنجازات العهد من واقع التقارٌر الموضوعٌة ولٌس اعتمادا
على البٌانات والتصرٌحات .أشهد مع آخرٌن احترم سعة اطالعهم وقدراتهم فى تخصصاتهم ،أشهد بؤن هذا
العهد كعهد سابقه لم ٌنجز اختراقا ملموسا فى استعادة مكانة أمرٌكا الدولٌة أو فى تعزٌز لحمة الحلؾ
الؽربى أو فى العودة الصحٌحة إلى الشرق األوسط أو فى تحقٌق الفوز على روسٌا والصٌن فى الحرب
الباردة التى اختار إشعالها والسٌر على هدٌها الرئٌسان ترامب وباٌدن .أشهد أٌضا بؤن عهد باٌدن كعهد
سابقه أعلن النٌة فى استعادة أمرٌكا إلى مكانها ومكانتها كقوة عظمى وأشهد كما ٌشهد كل مدقق حرٌص
ومتابع عن بعد أن االنحدار األمرٌكى لم ٌتوقؾ فى العهدٌن ،بل العكس هو الحاصل حسب اجتهاداتنا
وحسب استطالعات الرأى المتتالٌة.
•••
على ضوء هذا التحلٌل المنقوص بطبٌعة ظروؾ النشر وضؽط الوقت أجد إلزاما أن أعترؾ أننى وجدت
صعوبة كبٌرة فى فهم دوافع السٌدة نانسى بٌلوسى للقٌام برحلة فى آسٌا تتوقؾ فٌها لزٌارة تاٌوان .الواقع
ٌقول إن العالقات الصٌنٌة األمرٌكٌة تقترب جدا من وضع األزمة الحادة ،وأنه لم ٌعد خافٌا على أحد أن
أمرٌكا تدفع نحو تصعٌد األزمة إلى حدود صارت تخضع لتخمٌنات خطٌرة .الواقع ٌقول أٌضا إن أمرٌكا لم
تحقق نصرا مبٌنا فى أزمتها مع روسٌا ،وإن مختلؾ التحلٌالت تمٌل إلى اعتبار روسٌا وقد توسعت على
األرض فى أوكرانٌا وتوسعت وهو األمر الهام جدا فى نفوذها أو مكانتها فى كثٌر من دول العالم النامى.
الواقع ٌعترؾ أٌضا بؤن حلفاء
أمرٌكا فى أوروبا وخارجها ٌعانون عواقب العقوبات التى كان هدفها فى األصل روسٌا ،وأن دوال كثٌرة فى
أوروبا وآسٌا تعبر اآلن عن خشٌتها من نواٌا معلنة أو مكتومة لدى كل من الٌابان وألمانٌا لالنطالق بكل
اإلمكانات للتسلح حتى النووى منه.
ال أفهم ،وأتساءل كٌؾ ٌمكن أن ٌستفٌد حلفاء أمرٌكا وأصدقاإها وتستفٌد المصالح القومٌة األمرٌكٌة وٌستفٌد
السلم العالمى من النقاش الهزلى الدائر فى واشنطن اآلن بٌن السٌدة بٌلوسى من جانب والسٌد ترامب
ومستشارٌه من جانب آخر حول رؼبة بٌلوسى زٌارة تاٌوان ونصٌحة السٌد باٌدن تؤجٌلها أو االنصراؾ
عنها وما ٌبدو تلمٌحا من المإسسة العسكرٌة من جانب ثالث بعدم االعتراض على الرحلة بل واالستعداد
لحماٌة السٌدة نانسى بكل ما ٌتوفر لدى أمرٌكا من إمكانات .أحاول أن أفهم.
 تاٌوان :والدة نظام حرب باردة جدٌدة؟  -د .ناصٌف حتً  -جرٌدة الشرق االوسط -
2222/0/6
رؤر ٟص٠بسح ٔبٔغ ٟثٍٛ١ع ٟسئ١غخ ِغٍظ إٌٛاة األِ١شوٌ ٟزبٛ٠اْ ف ٟع١بق ع١بعخ رظؼ١ذ ثٓ١
اٌطشف ٓ١األِ١شوٚ ٟاٌظ .ٟٕ١رظؼ١ذ ٠ؼىظ اصد٠بد اٌزٕبفظ ٚاٌزٛرش ث ٓ١اٌٛال٠بد اٌّزؾذح
األِ١شو١خ ٚاٌظ ٓ١اٌشؼج١خ فِٕ ٟطمخ اٌّؾ١ط ٓ١اٌٙبدٚ ٞإٌٙذ.ٞ
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خطٛح االعزفضاص اٌز ٟشىٍزٙب اٌض٠بسح عبء اٌشد ػٍٙ١ب عش٠ؼب ا ِٓ خالي ِٕبٚساد ػغىش٠خ ط١ٕ١خ
ؽ١خ ف ٟاٌّؾ١ؾ اٌّجبشش ٌغض٠شح ربٛ٠اْٚ ،رظؼ١ذ ط١ٌ ٟٕ١ظ فمؾ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌخطبة ثً أ٠ؼب ا
ِٓ خالي اػالْ ِؼ١ك ربٛ٠اْ أٔٗ رؾذ اٌغ١طشح اٌظ١ٕ١خ وٍ١ب ا.
ِٓ أثشص ِئششاد ٘زا اٌزظؼ١ذ ،اٌز ٞثٍغ رسٚرٗ ِغ ص٠بسح ثٍٛ١عِ ،ٟشبسوخ وً ِٓ اٌ١بثبْ
ٚوٛس٠ب اٌغٕٛث١خ ٚأعزشاٌ١ب ٛ١ٔٚصٌٕذا ف ٟلّخ ِٕظّخ ؽٍف شّبي األؽٍغ ٟاٌزُ ٟػمذد فِ ٟذس٠ذ
فٙٔ ٟب٠خ شٙش ( ٛ١ٔٛ٠ؽض٠شاْ) .لّخ أوذد لٍك اٌؾٍف ِٓ اٌششاوخ االعزشار١غ١خ ث ٓ١سٚع١ب
االرؾبد٠خ ٚاٌظ ٓ١اٌشؼج١خ ٚاٌزؼبٚ ْٚاٌزٕغ١ك اٌّزضا٠ذ ث ٓ١اٌطشفِٕ ٓ١ز أذالع األصِخ
األٚوشأ١خٚ .عجك رٌه «سعبٌخ» ط١ٕ١خ  -سٚع١خ ِشزشوخ ػجش ؽٍؼبد ػغىش٠خ ف ٟششق آع١ب
لشة أؼمبد لّخ «وٛاد» (اٌؾٛاس األِٕ ٟاٌشثبػ )ٟف ٟؽٛو .ٛ١اٌمّخ اٌز ٟرؼُ والا ِٓ اٌٛال٠بد
اٌّزؾذح ٚأعزشاٌ١ب ٛ١ٔٚصٌٕذا ٚاٌ١بثبْ ِٓ .اٌّئششاد فٌ ٟؼجخ اٌزظؼ١ذ اٌّزجبدي اٌزٛطً اٌ ٝارفبق
أِ١شوِ ٟغ ربٛ٠اْ فِ ٟطٍغ شٙش  ٛ١ٔٛ٠ػٍ ٝرؼض٠ض اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌؾشط اٌٛؽٕ ٟاألِ١شوٟ
ٚاٌمٛاد اٌّغٍؾخ اٌزبٛ٠أ١خٚ ،اٌشد اٌظ ٟٕ١ػٍ٘ ٝزا االرفبق وبْ ِٓ خالي إٌّبٚساد اٌؼغىش٠خ
اٌّزطٛسحٚ .ف ٟاٌغ١بق رارٗ رغزّش سعبئً عجبق اٌزغٍؼ ث ٓ١وٛس٠ب اٌشّبٌ١خ اٌز ٟرؼًّ ػٍٝ
رط٠ٛش لذسارٙب إٌ٠ٚٛخ ِٓ عٙخ ٚاٌشد ثّٕبٚساد ٚرذس٠جبد أِ١شو١خ وٛس٠خ عٕٛث١خ ِشزشوخ ِٓ
عٙخ أخشِّ ،ٜب ٠شفغ ِٓ ؽذح اٌزٛرش ث ٓ١اٌىٛس٠زٚ ٓ١وزٌه ث ٓ١ؽٍفبئّٙب :أٗ أ٠ؼب ا أؽذ ِظب٘ش
اٌظشاع ثبٌٛوبٌخ ػجش اٌؾٍفبء.
٠ٚئوذ ٚص٠ش اٌخبسع١خ األِ١شو ٟأٔط ٟٔٛثٍٕ١ىٓ أْ اٌظ ٓ١اٌشؼج١خ رشىً «أخطش رؾذ» ٛ٠اعٗ
اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌطٚ .ً٠ٛطبسد ِٛاعٙخ اٌزؾذ ٞاٌظ ٟٕ١اٌظبػذ ػّٓ
األ٠ٌٛٚبد االعزشار١غ١خ ٌٍؾٍف األؽٍغ.ٟ
ٚال ٠ىف ٟرؤو١ذ ٚاشٕطٓ أٔٙب ِزّغىخ ثغ١بعخ «طٚ ٓ١اؽذح» ٌطّؤٔخ اٌظ ٓ١اٌشؼج١خ فّ١ب رؼضص
ػاللبرٙب االلزظبد٠خ ٚاألِٕ١خ اٌؼغىش٠خ ٚوزٌه اٌغ١بع١خ ِغ ربٛ٠اْٚ .ف ٟاؽبس ع١بعخ اٌّٛاعٙخ
اٌشبٍِخ ِغ اٌظ ٓ١اٌشؼج١خ أػٍٕذ اداسح ثب٠ذْ اٌؼٛدح اٌ ٝدثٍِٛبع١خ اٌزؼب ْٚاٌّزؼذد األؽشاف.
اٌذثٍِٛبع١خ اٌز ٟوبٔذ اداسح رشِت لذ أعمطزٙب ٌّظٍؾخ دثٍِٛبع١خ اٌزؼب ْٚاألؽبد ٞاٌز ٟأفبدد
خظٚ َٛاشٕطٓ ِٓ خالي ػاللبد اٌزٛرش اٌز ٟأدد اٌٙ١ب رٍه اٌغ١بعخ ثٚ ٓ١اشٕطٓ ٚؽٍفبئٙب.
ٚف٘ ٟزا اٌغ١بق أػٍٓ اٌشئ١ظ األِ١شو ِٓ ٟؽٛو ٛ١فِ ٟب( ٛ٠أ٠بس) اٌّبػ ٟخالي اعزّبػٗ ِغ
لبدح «اٌىٛاد» ػٓ أشبء ارفبل١خ رؾًّ اعُ االرفبل١خ اٌشبٍِخ ٚاٌّزمذِخ ٌٍششاوخ ػجش اٌّؾ١طٓ١
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إٌٙذٚ ٞاٌٙبدُ٠ٚ .ٞفزشع أْ ٠شًّ ٘زا اإلؽبس اٌزؼب ٟٔٚاؽذ ٜآٌ١بد اٌّٛاعٙخ االلزظبد٠خ
ٚاٌزغبس٠خ ِغ اٌظ ٓ١اٌشؼج١خ فِٕ ٟطمخ طبسد رشىً أ٠ٌٛٚخ اعزشار١غ١خ ٌٛاشٕطٓ ٚؽٍفبئٙب فٟ
اٌّٛاعٙخ اٌّزؼذدح األٚعٗ ٚاألثؼبد ِغ ثى.ٓ١
ص٠بسح ثٍٛ١ع ٟػذ٘ب اٌجؼغ فٚ ٟاشٕطٓ ثّضبثخ اعزفضاص غ١ش ِذسٚطٚ ،ال ٠ؤر ٟثٕزبئظ ا٠غبث١خ
ٌٛاشٕطٓ .اٌجؼغ ا٢خش سأ ٜأْ اٌض٠بسح رٕذسط ف ٟاؽبس ِضا٠ذاد ع١بع١خ داخٍ١خ ػّٓ اٌؾضة
اٌذّ٠مشاؽ ٌٛٚ ٟأْ االعزؾمبلبد االٔزخبث١خ ِب صاٌذ ثؼ١ذحِ .شالج ْٛآخش ْٚسأٚا أْ ٚاشٕطٓ
أسادد عظ ٔجغ اٌظ ٓ١اٌشؼج١خ ؽٛي ؽج١ؼخ اٌشد ف ٟأٚط رظبػذ اٌؾشة اٌجبسدح ث ٓ١اٌطشف.ٓ١
ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ع١بعخ ٚاشٕطٓ فّ١ب ٠زؼٍك ثزبٛ٠اْ رم َٛػٍِ ٝب ُ٠ؼشف ثبٌغّٛع
االعزشار١غ ...ٟف ًٙأعمؾ اٌشئ١ظ األِ١شو٘ ٟزا اٌّجذأ أخ١شاا ػٕذِب أػٍٓ ػٓ رّغه ثالدٖ ثبٌذفبع
ػٓ ربٛ٠اْ فّ١ب ٌ ٛرؼشػذ ٌٙغ ِٓ َٛاٌظ ٓ١اٌشؼج١خ؟
ً٘ ٔشٙذ ػٍّ١خ ثٍٛسح ٚرؾذ٠ذ لٛاػذ اٌٍؼجخ فٔ ٟظبَ ؽشة ثبسدح عذ٠ذح ِٚؼٙب سعُ ِٕبؽك إٌفٛر
ِٕٚبؽك اٌزٕبفظ ث ٓ١اٌم ٜٛاٌىجش ٜف ٟظً طشاع غشث ٟثم١بدح ٚاشٕطٓ ِغ سٚع١ب االرؾبد٠خ
ؽٛي أٚوشأ١ب ف« ٟاٌّغشػ االعزشار١غ »ٟاألٚسٚثٚ ٟطشاع آخش ِغ اٌظ ٓ١اٌشؼج١خ فٟ
«اٌّغشػ االعزشار١غ »ٟفِٕ ٟطمخ اٌّؾ١ط ٓ١اٌٙبدٚ ٞإٌٙذ ٞؽٛي ربٛ٠اْ؟ ً٘ ٔشٙذ اؽزّبي
االٔضالق ٔؾِٛ ٛاعٙخ ِجبششح ث ٓ١اٌم ٜٛاٌىجش ٛ٘ٚ ،ٜاؽزّبي ػؼ١ف فٌ ٟؼجخ اٌّٛاعٙخ
ثبٌٛوبٌخ :عٕ١بس ٛ٠ال ثذ أ٠ؼب ا ِٓ أخزٖ ثبالػزجبس؟
اْ اٌزطٛساد اٌمبدِخ عزؾىُ د ْٚشه رجٍٛس ٘زا إٌظبَ اٌغذ٠ذ ثمٛاػذٖ ٚعٍٛو١بد أؽشافٗ
اٌّخزٍفخ ثؼذ أزٙبء ػظش األؽبد٠خ األِ١شو١خ.

 العالم منشغل بأزمة الطاقة وإٌران بأحالم الهٌمنة!  -حمٌد الكفائً  -سكاي نٌوز العربٌة -
2222/0/26
منذ وصول الرئٌس األمٌركً جو باٌدن إلى السلطة فً ٌناٌر عام  ،1212شرعت اإلدارة الدٌمقراطٌة
الجدٌدة بإجراءات حثٌثة للعودة إلى االتفاق النووي مع إٌران ،الذي ؼادره الرئٌس السابق ،دونالد ترامب،
عام  ،1228قائال إنه ؼٌر كاؾ ،بل ٌساعد النظام اإلٌرانً على التمدد ،بدال من أن ٌحد من تسلحه.
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اإلدارة الدٌمقراطٌة ،سواء فً ظل الرئٌس السابق ،باراك أوباما ،أو الرئٌس الحالً ،جو باٌدن ،تتبنى
أسلوب التعامل الدبلوماسً مع إٌران واالنخراط فً التفاوض معها ،من أجل إٌقاؾ محاوالتها تصنٌع قنبلة
نووٌة ،بدال من سٌاسة "الضؽط األقصى" التً تبنتها اإلدارة الجمهورٌة السابقة.
ومثلما فشلت سٌاسة "الضؽط األقصى" فً ثنً إٌران عن سعٌها الحثٌث لتطوٌر برنامجها النووي ،بما
ٌم ِّكنها من تصنٌع القنبلة النووٌة ،فإن سٌاسة التفاوض والدبلوماسٌة ،التً تتبعها إدارة باٌدن ،هً األخرى
فشلت حتى اآلن فً أن تعٌد إٌران إلى االتفاق النووي ،رؼم اإلشارات اإلٌجابٌة التً أطلقها وفدها فً
جنٌؾ فً العام الماضً ،بؤن أطراؾ االتفاق النووي الستة "على وشك التوصل إلى اتفاق".
ما الذي حصل؟ ولماذا تلكؤت إٌران فً العودة إلى االتفاق النووي ،تلك التً كانت سترفع عنها عقوبات
مدمرة ،أصابت اقتصادها بشلل آخذ فً التفاقم ،وتسمح لها بتصدٌر النفط والؽاز ،الذي سٌوفر لها أمواال
وفٌرة ،خصوصا بعد أن تضاعفت أسعار الطاقة العالمٌة ،وتم ِّكنها من استٌراد ما تحتاجه من أجهزة وسلع
وبضائع ومعدات وأدوٌة؟
لماذا فضلت إٌران البقاء تحت عقوبات قاسٌة ،وربما األقسى التً خضعت لها أي دولة أخرى فً العالم،
قبل فرض العقوبات الؽربٌة األخٌرة على روسٌا ،على العودة إلى االتفاق النووي ،ومعه العودة إلى التفاعل
الطبٌعً مع المجتمع الدولً؟
الموقؾ اإلٌرانً تحول من مرن جدا إلى متشدد جدا ،بل ؼٌر مستعد إلبرام أي اتفاق مع الدول الؽربٌة
حول البرنامج النووي ،وقد حصل هذا بعد االستقطاب الدولً ،الذي تسببت به الحرب الروسٌة-األوكرانٌة.
ٌبدو أن اإلٌرانٌٌن ٌرون بؤنهم اآلن أصبحوا فً موقؾ أقوى ،وأن بإمكانهم أن ٌفرضوا شروطهم على
الوالٌات المتحدة والدول األوروبٌة الراعٌة لالتفاق ،التً تحتاج اآلن إلى خفض أسعار الطاقة ،لذلك فإنها
ستوافق ،فً رأٌهم ،على ما تضعه إٌران من شروط!
وفً الوقت نفسه فإن اإلٌرانٌٌن لم ٌرؼبوا أن ٌضعفوا موقؾ حلٌفتهم روسٌا ،التً تشترك معهم فً مشارٌع
عدٌدة ،أهمها العمل المشترك فً سورٌا ،والتعاون العسكري فً أوكرانٌا ،إذ أشارت تقارٌر ؼربٌة إلى أن
إٌران تزود روسٌا بالطائرات المسٌرة الستخدامها فً الحرب فً أوكرانٌا.
لذلك فإن أي اتفاق مع الدول الؽربٌة سوؾ ٌخفؾ من أزمة الطاقة العالمٌة ،األمر الذي من شؤنه أن ٌضعؾ
الموقؾ الروسً ،وٌم ِّكن الدول الؽربٌة من االستفادة من الطاقة اإلٌرانٌة ،وتشدٌد العقوبات على روسٌا.
صحٌح أن هذا الموقؾ اإلٌرانً ٌلحق ضررا بالمصلحة القومٌة اإلٌرانٌة ،لكنه ٌخدم مصلحة النظام
وتحالفاته الخارجٌة.
من ناحٌة أخرى ،فإن إٌران تقٌم منذ سنٌن عدٌدة عالقات جٌدة مع الصٌن ،التً ساندت روسٌا ،أو تعاونت
معها ،فً عملٌتها العسكرٌة ضد أوكرانٌا ،لذلك شعر اإلٌرانٌون بؤنهم اآلن جزء من حلؾ دولً قوي،
مكوّ ن من دولتٌن ُكبرٌٌن ،هما روسٌا والصٌن ،تعادٌان أمٌركا وحلفاءها ،وأن األفضل واألسلم إلٌران أن
تبقى تتعاون معهما ،بدال من إبرام اتفاق مع الدول الؽربٌة ،قد ال ٌستمر طوٌال ،خصوصا إن تؽٌرت اإلدارة
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الدٌمقراطٌة وفاز الجمهورٌون فً انتخابات  .1219إضافة إلى ذلك ،فإن االتفاق ٌسعى للحد من قدرات
إٌران العسكرٌة ،وهذا ال ٌخدم توجهات النظام الحاكم.
الشروط اإلٌرانٌة للعودة لالتفاق النووي صارت شبه تعجٌزٌة ،وبعضها ال معنى وال هدؾ واضحا له ،ؼٌر
تؤخٌر التوصل إلى اتفاق .مثال ،أحد الشروط هو إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات اإلرهابٌة ،والتً
ُ
درج فٌها إبان عهد الرئٌس ترامب .مثل هذا األمر ،الذي ال ٌضر الوالٌات المتحدة ،ولن ٌنفع إٌران بشًء،
أ ِ
فالحرس الثوري ٌنشط داخل إٌران ،وال ٌتؤثر كثٌرا ،بمثل هذه العقوبة ،بٌنما (فٌلق القدس) ،وهو الذراع
الخارجً للحرس الثوري ،والمتضرر من شموله بالعقوبات األمٌركٌة ،موجود على الئحة المنظمات
اإلرهابٌة مذ زمن بعٌد ،بٌنما ال تطالب إٌران حالٌا بإزالته من القائمة.
المطلب اآلخر هو وقؾ التحقٌق الذي تجرٌه منظمة الطاقة الذرٌة العالمٌة فً وجود آثار للٌورانٌوم
المنضَّب فً أماكن فً إٌران ،ؼٌر معلن عنها للوكالة الدولٌة! هذا المطلب ٌثٌر الشكوك ،وٌبرهن على أن
هناك أمرا ال ترؼب إٌران بؤن ٌعرفه المجتمع الدولً عن برنامجها النووي ،الذي تدعً بؤنه مخصص
لألؼراض السلمٌة ،ال العسكرٌة ،وأن لدٌها فتوى من المرشد خامنئً ،تحرِّ م تصنٌع القنبلة النووٌة ،وكؤن
هذه الفتوى تشكل ضمانة للمجتمع الدولً بؤن إٌران لن ت ْقدِم على تصنٌع قنبلة نووٌة ،ولن تستخدمها ضد
خصومها.
المبعوث األمٌركً الخاص إلى المفاوضات حول االتفاق النووي اإلٌرانً ،روبرت مالً ،قال لبرنامج
الساعة اإلخبارٌة فً قناة "بً بً أس" األمٌركٌة" ،إننا فقط نرٌد أن نعرؾ أٌن ذهب الٌورانٌوم المنضب،
الذي أخفته إٌران عن وكالة الطاقة الذرٌة ،ولن ندخل فً أي تحقٌق حول الماضً ولماذا أخفت إٌران هذا
األمر" .لكن إٌران ترفض اإلفصاح عن مكان وجود هذه الكمٌة السرٌة من الٌورانٌوم المنضب ،بل ترٌد
إٌقاؾ التحقٌق الدولً فٌها.
المطلب الثالث ،هو أن تق ِّدم اإلدارة األمٌركٌة ضمانة بؤنها لن تنسحب من االتفاق النووي مستقبال! وهذا
طلب تعجٌزي فعال ،فلٌس بمقدور أي رئٌس أمٌركً أن ٌق ِّدم مثل هذه الضمانة ،ألن صالحٌات الرإساء
األمٌركٌٌن متساوٌة وفق الدستور ،ومازال الرئٌس الحالً قادرا على إلؽاء أو تعدٌل قرارات سلفه ،فإن
بإمكان َ
الخلَؾ أن ٌلؽً قرارات السلؾ ،مثلما فعل ترامب عندما ألؽى االتفاق الذي أبرمه باراك أوباما مع
إٌران ،ومثلما ٌحاول باٌدن حالٌا ،أن ٌلؽً قرار ترامب وٌعود إلى االتفاق .مثل هذا المطلب اإلٌرانً،
ٌتطلب تعدٌل الدستور األمٌركً ،كً ٌسمح بؤن ٌقدم الرئٌس ضمانة لدولة أخرى ال ٌقدر على تؽٌٌرها أو
إلؽائها أي رئٌس مقبل للوالٌات المتحدة!
رئٌس وكالة الطاقة الذرٌة اإلٌرانٌة ،محمد إسالمً ،أعلن مطلع هذا الشهر ،حسب ما نقلته وكالة فارس
الرسمٌة اإلٌرانٌة ،أن إٌران لدٌها القدرة على تصنٌع قنبلة ذرٌة إن أرادت" ،لكنها ال تخطط لذلك"! وهذا
لٌس اإلعالن الرسمً األول فً هذا الصدد ،إذ سبقه كمال خرازي ،مستشار المرشد خامنئً ،ووزٌر
الخارجٌة األسبق ،فً تصرٌح نقلته قناة تلفزٌونٌة عربٌة ،بؤن إٌران لدٌها القدرات التقنٌة لصناعة قنبلة ذرٌة
"ولكن ال ٌوجد قرار بهذا الشؤن"!
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وكالة الطاقة الذرٌة الدولٌة تقول إن لدى إٌران حالٌا  96كٌلوؼراما من الٌورانٌوم المنضب بنقاوة ،%62
وهً تحتاج إلى  15كٌلوؼراما فقط من الٌورانٌوم المنضب ،بنقاوة  ،%92كً تصنع القنبلة الذرٌة .وقال
رئٌس الوكالة الدولٌة ،رافائٌل ؼروسً ،قبل شهرٌن إن إٌران ٌمكنها أن تكتسب القدرة التقنٌة لتصنٌع القنبلة
الذرٌة خالل أسابٌع ،حسب ما نقلته بً بً سً ،لكن الوالٌات المتحدة ترى أن إٌران تحتاج إلى سنة كاملة
كً تتمكن من صناعة القنبلة الذرٌة.
ال ٌوجد شك بؤن إٌران مصممة على تصنٌع قنبلة ذرٌة ،مثلما هً مصممة على تطوٌر صناعاتها الحربٌة
الهجومٌة األخرى ،كالطائرات المسٌرة والصوارٌخ البالستٌة بعٌدة المدى .ولو كانت حقا ترٌد تطوٌر
قدراتها النووٌة السلمٌة فقط ،فإن العودة إلى االتفاق ال تمنعها من ذلك ،بل سوؾ تعزز هذه القدرات ألنها
تسمح لها بالتفاعل مع العالم الخارجً وتصدٌر النفط والؽاز وتطوٌر قطاعات االقتصاد اإلٌرانً المعتمد
على الواردات ،وما إلى ذلك من مزاٌا ،بدال من البقاء تحت عقوبات شدٌدة وشاملة ،عانى منها شعبها معاناة
قاسٌة منذ سنٌن عدٌدة.
لقد وصل معد التضخم الشهري فً إٌران إلى  ،%21.1ومعدل التضخم المقارن إلى  %51.5فً أواخر
شهر ٌونٌو الماضً ،حسب بٌانات المركز اإلحصائً اإلٌرانً الرسمً .وتق ِّدر مصادر إٌرانٌة أخرى معدل
التضخم السنوي بـ  .%86وٌتوقع صندوق النقد الدولً أن تتجاوز نسبة البطالة فً إٌران  ،%22بٌنما
تقدرها مصادر أخرى بحوالً .%21
الوضع االقتصادي اإلٌرانً ٌزداد سوءا باستمرار ،بسبب العقوبات األمٌركٌة الشاملة التً فرضتها إدارة
الرئٌس السابق ترامب ،والتً أبقى علٌها الرئٌس باٌدن ،ورؼم ذلك ،فإن إٌران مازالت تعتبر التدخل فً
شإون الدول األخرى فً المنطقة وخارجها ،من أولوٌاتها القصوى ،وهذا المسعى لم ٌتؤثر بؤي اتفاق أبرمته
إٌران سابقا ،ولن ٌتؤثر بؤي التزام تقدمه الحقا .لقد تعزز التدخل اإلٌرانً فً شإون الدول المجاورة كثٌرا
بعد عام  ،1225وهو عام االتفاق النووي ،واستمر بوتٌرة متصاعدة بعد انسحاب الوالٌات المتحدة منه.
ترى القٌادة اإلٌرانٌة أن العودة إلى االتفاق النووي سوؾ تضع نشاطات إٌران أمام المجهر الدولً ،وتقٌد
حرٌتها فً تحقٌق الهدؾ األسمى للنظام ،أال وهو التفوق العسكري على دول المنطقة ،وتحُد من قدرتها على
التدخل العسكري فً شإون الدول األخرى ،وهذا ما ال ٌروق للنظام اإلٌرانً األٌدٌولوجً ،حتى وإن كان
سٌعود بالخٌر والرخاء على إٌران وشعبها ،فهذا األمر لٌس مهما للنظام ،على ما ٌبدو ،بقدر أهمٌة تصدٌر
الثورة والتوسع األٌدٌولوجً.
وبٌنما تحاول دول العالم الطبٌعٌة أن تحل مشاكلها االقتصادٌة وتقلص من معدل التضخم والبطالة وتجد
مصادر بدٌلة للطاقة ،تتجاهل إٌران معاناة شعبها وظروفها االقتصادٌة الصعبة ،وتحاول استؽالل الظروؾ
الدولٌة الحالٌة كً تطور قدراتها العسكرٌة ،النووٌة منها والتقلٌدٌة ،وصوارٌخها البالٌستٌة ،من أجل الهٌمنة
اإلقلٌمٌة.
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 Même avec une trêve, Gaza restera une prison - Le Monde- 8/8/2022
Le cessez-le-feu entre Israël et le Jihad islamique a suscité, comme à chaque fois,
des communiqués laconiques. Pourtant rien n’explique pourquoi les pays qui
peuvent prétendre à une influence sur les autorités israéliennes se montrent aussi
absents et résignés à un faux statu quo.
Le sort de Gaza était une fois encore suspendu à celui d’une trêve, lundi 8 août.
En cause, les frappes commencées par Israël contre des responsables du Jihad
islamique, un groupe armé palestinien que l’Etat hébreu et la majorité de ses
alliés occidentaux considèrent comme terroriste. Elles ont été suivies en
représailles de tirs de roquettes sur le territoire israélien, revendiqués par cette
même organisation.
Ce nouvel accès de violence, toujours plus coûteux en vies palestiniennes (plus de
quarante en trois jours, dont des enfants, selon les Palestiniens), a suscité,
comme les précédents et comme ceux qui suivront immanquablement, les
mêmes communiqués laconiques. Nul doute que les chancelleries s’empresseront
d’oublier Gaza une fois que les armes se seront tues.
Elles auront tort, comme elles ont tort de se désintéresser par lassitude et
accablement de la destinée de cette enclave soumise depuis plus de quinze ans à
un blocus impitoyable. Malgré les guerres de 2008, 2012, 2014 et 2021, ces
quinze années de banalisation d’une situation inacceptable ont fait de Gaza, outre
la mise en abyme de l’asymétrie du conflit israélo-palestinien, un territoire perdu
de la conscience internationale.
Un blocus mortifère
Lorsque cessent les tirs de roquettes palestiniennes, interceptées pour l’écrasante
majorité d’entre elles par la très performante défense antiaérienne de l’Etat
hébreu, les Israéliens renouent avec une vie ordinaire. Il en va tout autrement
pour les habitants de Gaza, qui restent soumis au même régime de punition
collective, prisonniers de la même geôle à ciel ouvert. L’étroite bande de terre ne
surnage que grâce à une aide extérieure étroitement contrôlée par Israël.
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Les conséquences de ce blocus mortifère, qui a succédé à des années de régime
d’exception, sont rappelées année après année par les organisations
internationales comme la Banque mondiale. Il s’agit d’un taux de chômage et d’un
niveau de pauvreté dévastateurs qui condamnent les Palestiniens à une vie sans
avenir, de conditions d’existence de plus en plus critiques, notamment pour ce
qui concerne l’accès à l’eau.
La résignation internationale ne se limite pas, hélas, à Gaza. La politique
israélienne d’expulsion en cours dans les quartiers orientaux de Jérusalem, les
violences perpétrées par les colons israéliens de Cisjordanie comme la décision de
transfert forcé d’un millier de Palestiniens du sud d’Hébron ne suscitent guère
plus que des toussotements de plus en plus discrets. Et les nouveaux alliés arabes
d’Israël, des Emirats arabes unis au Maroc, ont manifestement exclu d’obtenir, en
contrepartie de normalisations historiques, la moindre avancée pour les
Palestiniens.
Divisés autant politiquement que géographiquement, ces derniers ont fourni tous
les prétextes possibles à ce désintéressement international. L’ossification de la
direction du mouvement national palestinien, incarnée par la présidence usée
jusqu’à la corde de Mahmoud Abbas en témoigne. Cela n’explique pourtant pas
pourquoi les pays qui peuvent prétendre à une influence sur les autorités
israéliennes, à commencer par les Etats-Unis ou les principaux pays européens, se
montrent aussi absents et résignés à un faux statu quo.
Ce dernier masque de plus en plus difficilement la mort inéluctable de la solution
à deux Etats, qui reste pourtant leur horizon diplomatique officiel. Les
bombardements de Gaza devraient servir de rappel à l’ordre, car il faudra bien
payer un jour le prix moral de l’inaction.



Opec+ agrees minimal oil production rise in effort to placate
western allies - Financial Times - 3/8/2022
Opec and its allies have agreed one of the smallest oil production
increases in the group’s history as Saudi Arabia attempts to appease
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western allies without using up all its unused capacity. The increase
agreed on Wednesday of just 100,000 barrels a day, or 0.1 per cent of
global demand, is likely to cause disappointment in western capitals,
after presidents Joe Biden of the US and Emmanuel Macron of France
met Saudi Arabia’s crown prince Mohammed bin Salman separately in
recent weeks. Saudi Arabia has warmed to a small production increase
as it attempts to utilise oil diplomacy to rehabilitate Prince Mohammed
after western allies had distanced themselves following the murder of
journalist Jamal Khashoggi in 2018. But it is also balancing its
relationship with Russia, which has partnered since 2016 with the Opec
group that Saudi Arabia leads. Moscow has been hit with a series of
sanctions targeting its oil exports that go into effect later this year in
response to its invasion of Ukraine. There are concerns that the kingdom
and its Gulf allies such as the United Arab Emirates will not be able to
replace the expected shortfall in Russian output. “Saudi Arabia is trying
to balance calls from its western allies for higher oil production against
the need to keep its spare capacity in reserve in case output falls sharply
elsewhere in the coming months,” said Christyan Malek, analyst at
JPMorgan. “This small increase will not materially change the balance of
the market but they cannot be accused of doing nothing,” he said. Opec
itself warned on Wednesday of “the severely limited availability of
excess capacity” saying it was therefore necessary to utilise it “with
great caution”. The Biden administration tried to downplay the small
size of the increase and sought to highlight that oil prices have already
declined in recent weeks, with Brent crude the international benchmark
dropping from $120 in June to near $100 on Wednesday. Brent prices
initially rose after the Opec+ decision to above $102 a barrel but
reversed course later to fall towards $96.50, down 4 per cent on the
day. Amos Hochstein, senior adviser for energy security, said on CNN
that Wednesday’s announcement followed Opec+ agreeing to
accelerate planned production increases ahead of Biden’s trip to Jeddah
last month. “We wanted to see some increases in the production before
we announced the trip, we saw that significant increase in July and
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August, this is a smaller increase but an increase nonetheless,”
Hochstein said. Petrol prices in the US, a focus for Biden ahead of
midterm elections in November, have followed crude south, but there
are concerns in Washington that prices could start heading higher again.
While Biden is seeking lower prices at the pump, the Gulf states have
been looking for more military support and co-operation from
Washington. On Tuesday, the US state department, which has been
leading Biden’s efforts to lower energy prices globally, approved the
potential sale of missiles needed to rearm US-supplied defence systems
in Saudi Arabia and the UAE. This deal will need to be approved by
Congress. Helima Croft, a former CIA analyst and head of commodities
research at RBC Capital Markets, questioned whether the US was quite
so sanguine in private over the size of the increase, arguing 100,000 b/d
was likely to be less than it wanted in return for investing in a “reset
package” with the kingdom. “A lot of political capital was extended on
that visit [by Biden] to Saudi Arabia,” Croft said. “I think it’s probably an
understatement to say that there will be disappointment in
Washington.” Saudi Arabia is, however, already pumping close to 22mn
b/d of crude, near its maximum capacity is about 12mn b/d. There are
questions in the oil industry over how long that level could be
maintained. The country’s energy minister Prince Abdulaziz bin Salman,
the half-brother of the crown prince, has emphasised cohesion within
the group but that is becoming more challenging. Many Opec members
are already struggling to hit their own production targets after years of
under-investment and mismanagement, and so would not stand to
benefit from higher volumes and may lose out if prices fall. Russia,
which has grown more dependent on its relationships in the Middle East
as western powers have sought to isolate Moscow, agreed that Opec+
should accelerate production increases in July and August as they
unwound the last of the production cuts made at the height of Covid-19
lockdowns. The G7 said on Tuesday that it remained committed to
trying to cap Russia’s oil revenues in response to its invasion of Ukraine.
Sanctions targeting Russia’s ability to export its oil are expected to come
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into force this year unless a deal to sell its oil at below market rates can
be agreed, helping keep global markets well supplied while limiting
revenues flowing to the Kremlin.



EU mediators submit ‘final text’ in effort to revive Iran nuclear deal
- Financial Times - 8/8/2022

EU officials mediating talks between the US and Iran aimed at reviving the 2015
nuclear accord have put forward the “final text” of an agreement they hope will
convince Tehran to sign. The latest round of negotiations, which began in Vienna
last week, bore the hallmarks of a last-ditch attempt to secure an agreement
between the Islamic republic and the Biden administration after 15 months of EUmediated indirect talks. Josep Borrell, the EU’s foreign policy chief, said on
Monday: “What can be negotiated has been negotiated, and it’s now in a final
text.” “However, behind every technical issue and every paragraph lies a political
decision that needs to be taken in the capitals,” Borrell wrote on Twitter. “If these
answers are positive, then we can sign this deal.” Diplomats and analysts have
been saying for weeks that with many of the details of an agreement reached, it is
up to Tehran and Washington to make the political decisions about whether they
want to sign. Both capitals blame each other for the deadlock, and entered the
talks playing down any expectations of a breakthrough. The Iranian delegation
was to return to Tehran for consultations, the country’s state media said. Iran’s
foreign minister Hossein Amirabdollahian said in a telephone conversation with
Borrell on Monday evening that “any final agreement should meet the rights and
interests of the Iranian nation and guarantee sustainable and effective removal of
sanctions”. Another Iranian foreign ministry official told local news agencies that
“relative progress” was made at the talks, but they added that the Islamic
Republic had “serious concerns” about the US failing to meet its commitments.
Under the agreement, reached in 2015, Iran agreed to strict limits on its nuclear
activity in exchange for the US lifting many sanctions. The nuclear crisis was
triggered when then-US president Donald Trump unilaterally abandoned the
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accord in 2018 and imposed waves of crippling sanctions on Iran. Tehran
responded by ramping up its nuclear activity and it is now enriching uranium close
to weapons grade. President Joe Biden said the US would rejoin the deal if Iran
agreed to return to compliance, but Tehran has insisted it first needs guarantees
from Washington that no future administration will be able to unilaterally
withdraw from the deal. Recommended Josep Borrell Josep Borrell: Now is the
time to save the Iran nuclear deal Experts said it was virtually impossible for the
US to provide such assurances. Tehran has also demanded that Washington lift a
terrorist designation on Iran’s elite Revolutionary Guards, something Biden has
publicly rejected. The talks have been further complicated by Iran’s insistence
that the International Atomic Energy Agency, the UN watchdog, drop a
longstanding probe into past nuclear activity at three undeclared sites. Borrell
said negotiators used the Vienna talks to “fine tune and address” a handful of
issues in a text that he put forward last month. Western diplomats said the
parties were close to finalising a deal at the last talks in Vienna five months ago.
But Washington and Tehran have been unable to resolve outstanding issues as
concerns have mounted that the process has been edging towards collapse.
Analysts said neither side wanted to be blamed for the talks’ failure, while both
have to consider the reactions of their domestic constituencies. But Iran’s
expanded nuclear activity means the uneasy limbo is ultimately unsustainable.
“It’s definitely one step forward, one step backwards,” said Ali Vaez, Iran analyst
at the International Crisis Group think-tank. “On the one hand, they’ve made
progress on the IRGC [Revolutionary Guards]-related sanctions and also on the
question of guarantees. But they were absolutely unable to resolve
disagreements over the safeguards probe into the three undeclared locations in
Iran. “That’s now the obstacle that prevents finalising the agreement, so in many
ways we are back to March when we had a single obstacle to a deal.”
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