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انطلق العام 2022 باملبادرة الكويتية وهي خليجية عموما، اذ انبثقت من مقرتحات مجلس التعاون الخليجي. وقد اذنت هذه 
املبادرة بعودة سفراء الخليج اىل سفاراتهم بعد مقاطعتهم للبنان بسبب االزمة الحادة التي تسببت بها ترصيحات وزير االعالم 

اللبناين السابق جورج قرداحي

الحركة الديبلوماسّية في 2022:
املبادرة الخليجّية نجمة العامني املاضي واملقبل

موافقة  نالت  التي  املبادرة  هذه  ان  يبدو 
نجمة  ستكون  الخليجي  التعاون  مجلس 
تعترب  التي  الـ12  ببنودها   2023 سنة 
العربية  اململكة  لعودة  الزاميا  ممرا 
بامللف  لالهتامم  وشقيقاتها  السعودية 
ببنود  التذكري  املفيد  من  لعله  اللبناين. 
الحكومة  قيام  وابرزها:  املبادرة،  هذه 
االلتزام  شاملة،  اصالحات  بتنفيذ  اللبنانية 
االصالحات  شمول  الطائف،  اتفاق  بتنفيذ 
ومكافحة  الطاقة  السيام  القطاعات  جميع 
قرارات  تنفيذ  الحدود،  ومراقبة  الفساد 
و1680  و1701   1559 االمن  مجلس 
الصلة،  ذات  والدولية  العربية  والقرارات 
اعامل  ألي  منطلقا  لبنان  يكون  اال  ضامن 
ارهابية تزعزع االستقرار واالمن يف املنطقة 
والتأكيد  املخدرات،  تجارة  لرتويج  ومصدرا 
يف  اللبناين  الجيش  دور  تعزيز  اهمية  عىل 
انشاء  لبنان،  واستقرار  امن  عىل  الحفاظ 
الشفافية  يضمن  اطار  يف  مساعدات  آلية 
االليات  ايجاد  عىل  العزم  ويظهر  التامة 
الشعب  معاناة  من  للتخفيف  املناسبة 
مبؤسسات  السالح  حرص  رضورة  اللبناين، 
اللفظي  العدوان  وقف  الرشعية،  الدولة 
وتحديدا  العربية  الدول  ضد  والعميل 

الخليجية والتزام سياسة النأي بالنفس. 
املبادرة  عن  الحديث  عاد  الفائت  آذار  يف 
لالمم  العام  االمني  زيارة  مع  الكويتية 
املتحدة احمد ابو الغيط اىل لبنان، ونالت 
الحكومة  رئيس  من  مضمونها  يؤيد  بيانا 

نجيب ميقايت.
كان وزير الخارجية الكويتي الدكتور احمد 
املبادرة  هذه  نقل  الصباح  املحمد  نارص 
عون  ميشال  السابق  الجمهورية  رئيس  اىل 

الوقت  يف  بها.  ترحيبه  عن  اعرب  الذي 
السنة  من  الثاين  كانون  يف  بدأ  كان  عينه، 
المني  زيارة  عرب  فاتيكاين  حراك  املنرصمة 
بني  العالقات  لشؤون  الفاتيكان  دولة  رس 
غالغري،  ريتشارد  بول  املنسينيور  الدول 
البابا  من  الحوار  عىل  تحث  رسائل  ناقال 

فرنسيس. 
باالضافة اىل املبادرة الكويتية، صدر يف 22 
ايلول الفائت بيان مشرتك للواليات املتحدة 
وفرنسا واململكة العربية السعودية ملناقشة 
موضوع لبنان عىل هامش الجمعية العامة 
عن  الدول  هذه  واعربت  املتحدة،  لالمم 
وامنه  لبنان  لسيادة  املتواصل  دعمها 
انتخاب  اهمية  البيان  وذكر  واستقراره. 
اللبناين  الشعب  توحيد  عىل  قادر  رئيس 
االقليمية  الفاعلة  الجهات  مع  والعمل 
التي  الحالية  االزمة  لتخطي  والدولية 
حكومة  تشكيل  اىل  ودعا  البالد.  تعيشها 
الهيكلية  االصالحات  تنفيذ  عىل  قادرة 
ملحة  بصورة  الرضورية  واالقتصادية 
واالقتصادية،  السياسية  االزمتني  ملواجهة 
للتوصل اىل  وبخاصة االصالحات الرضورية 

اتفاق مع صندوق النقد الدويل.
للعمل  مستعدون  "نحن  البيان:  يف  وجاء 
تنفيذ هذه  لدعم  لبنان  بشكل مشرتك مع 
والحاسمة  االساسية  االصالحية  االجراءات 
يف  وامنها  واستقرارها  البالد  الزدهار 
يلعبه  الذي  بالدور  ونقر  املستقبل، 
الداخيل  االمن  وقوات  اللبناين  الجيش 
البالد  سيادة  عن  الرشعي  املدافع  بصفتها 
واستقرارها الداخيل، وهو دور تواصل لعبه 
بحاميتها للشعب اللبناين خالل هذه االزمة 
غري املسبوقة. ونؤكد عىل رضورة ان تقوم 

قرارات  احكام  بتنفيذ  اللبنانية  الحكومة 
و1680   1559 رقم  الدويل  االمن  مجلس 
االخرى  الدولية  والقرارات  و1701 و2650 
الصادرة  القرارات  ذلك  مبا يف  الصلة،  ذات 
عن جامعة الدول العربية وان تلتزم اتفاق 
الوحدة  عىل  الحفاظ  ميكن  الذي  الطائف 

الوطنية والسلم املدين يف لبنان".
كان  الفائتة  السنة  من  االول  الشهر  منذ 
اىل  رسالة  لبنان  وجه  ساخنا.  النفط  ملف 
االمم املتحدة تعرتض عىل رسالة ارسائيلية 
وذلك بناء عىل توجيهات رئيس الجمهورية 
متثل اعالنا رسميا رصيحا بنقل التفاوض يف 
الجنوبية  اللبنانية  البحرية  الحدود  شأن 
االحتفاظ  مع   29 الخط  اىل   23 الخط  من 
حال  يف   6433 الرقم  املرسوم  تعديل  بحق 
عادل.  حل  اىل  التوصل  وعدم  املامطلة 
الوسيط  زيارات  بدأت  الفائت،  شباط  يف 
لرتسيم  املبارش  غري  التفاوض  يف  االمرييك 
تتواىل  هوكستني  اموس  البحرية  الحدود 
اىل  نصل  ان  "علينا  قال:  وهو  بريوت  اىل 
يريدان  انهام  الطرفان  فيها  يقرر  مرحلة 
قرارا )...( لقد قلصنا الثغر وميكننا التوصل 

اىل اتفاق".
الجمهورية  رئيس  اعلن  شباط   12 يف 
ميشال عون للمرة االوىل منذ بدء التفاوض 
االول  ترشين  يف  ارسائيل  مع  املبارش  غري 
اعتامد  وهو  مسبوق  غري  موقفا   2020
الخط 23 خطا للتفاوض غري املبارش عوضا 
عن الخط 29، ويومها قال عون يف حديث 
سابقا  تفاويض وضع  اطار  "هنالك  صحايف: 
ضمنه.  من  ونعمل  بري  الرئيس  وتواله 
البحرية،  حدودنا  وهي   23 النقطة  خطنا 
الحقيقي والفعيل، ان  ليس تنازال بل حقنا 

خطورة االوضاع .وشدد عىل انه يف موازاة 
حرص لبنان عىل استخراج ثرواته، هو ايضا 

يحرص عىل الحفاظ عىل االستقرار .
وعاد هوكشتني يف ايلول معلنا انه "متفائل 
يف الوصول اىل اتفاق" حول ترسيم الحدود، 

وان "هناك تقدما يف هذا املجال".
يف ايلول، بلغ التفاوض بني لبنان وارسائيل 
هوكشتني  آموس  االمرييك  الوسيط  عرب 
عمل  اتفاق  لتوقيع  متهيدا  االخرية  امتاره 
باالرقام  تفاصيله  بلورة  عىل  االمريكيون 
بني ارسائيل وفرنسا وقطر. وبالفعل حصل 
كاملة  كلم   860 اي   23 الخط  عىل  لبنان 
لبنان  وافق  وقد  قانا،  حقل  اىل  باالضافة 
ما  ارسائيل  تستويف  ان  مبدأ  عىل  الرسمي 
تعتربه حقوقا لها من الخط املتعرج لحقل 
  26 ويف   .8 رقم  البلوك  مع  املتالقي  قانا 
ترشين االول الفائت وقعت حكومتا لبنان 

الحدود  لرتسيم  نهائيا  اتفاقا  وارسائيل 

الصندوق السعودي 
الفرنسي في نيسان اعاد 

املساعدات االنسانية

جردة 2022
مارلني خليفة

@marlenekhalife

تعديل املرسوم 6433 مل يعد واردا يف ضوء 
الجديدة".  املعطيات 

الضغط  الله"  "حزب  بدأ  شباط   18 يف 
املقاومة  اطلقت  اذ  مسرّيات.  ارسال  عرب 
املسرّية  الطائرة  شباط   18 يف  االسالمية 
الفلسطينية  االرايض  داخل  "حسان" 
املحتلة وجالت يف املنطقة املستهدفة ملدة 
40 دقيقة يف مهمة استطالعية امتدت عىل 
املحتلة  فلسطني  شامل  كيلومرتا   70 طول 
فعادت  اسقاطها،  من  ارسائيل  تتمكن  ومل 
ادراجها ساملة، واعقب ذلك تحليق للطريان 
بريوت.  فوق  منخفض  علو  عىل  االرسائييل 
وطلب  حزيران  يف  هوكشتني  آموس  عاد 
باجابات  العودة  الجمهورية  رئيس  منه 

رسيعة عىل املطالب اللبنانية.
النيايب  املجلس  رئيس  اشار  حزيران،  يف 
نبيه بري اىل ان اتفاق االطار يبقى االساس 
املبارش  غري  التفاوض  يف  االصلح  وااللية 

استنادا اىل النصوص الواردة فيه والتي تدعو 
النتائج  اىل  اللقاءات، وصوال  استمرارية  اىل 
املرجوة والتي تفيض اىل ترسيم الحدود من 
دون املساس بحق لبنان بالحفر السيام ان 
البلوك رقم )9( الذي سبق ولزّم، وما يجري 
ويحرم  من جهة  لالتفاق  مخالف  هو  االن 
للكيان  يسمح  وقت  يف  حقوقه  من  لبنان 
االمر  واالعتداء،  باالستخراج  االرسائييل 
الذي يعرض السالم يف املنطقة ويفاقم من 
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االمرييك  الوسيط  عرب  بينهام  البحرية 
آموس هوكشتني.

ويف  الدول  بدأت  الفائت،  شباط  منذ 
تحث  الدولية،  الدعم  مجموعة  مقدمها 
موعدها  يف  النيابية  االنتخابات  اجراء  عىل 
وضامن تنظيم تصويت املغرتبني يف الوقت 

املناسب.
لالنتخابات  االقرتاع  انطلقت عملية  ايار  يف 

النيابية للبنانيني املقيمني يف الدول الغربية 
لبنان  يف  العامة  االنتخابات  ثم  واوروبا، 
التي جرت يف 15 ايار من دون اي اهتزازات 
امنية وبارشاف دويل واورويب تحديدا. لعل 
سفري  قدمها  للنتائج  الرئيسية  الخالصة 
الواليات املتحدة االمريكية السابق يف لبنان 
الذي  "الواقع  كااليت:  وكانت  هي  ديفيد 
ظهر يوم االحد هو انه يف حني عاىن حلفاء 
انتكاسات،  من  املسيحيون  الله"  "حزب 
والبنية  الدميوقراطية  املامرسات  ان  اال 
اىل  متيالن  لبنان  يف  الطائفية  السياسية 

احداث حالة من الشلل".
الخارجية  لوزير  السابق  املساعد  يشذ  مل 
ديفيد  االدىن  الرشق  لشؤون  االمرييك 
عن  ترامب  دونالد  الرئيس  عهد  يف  شينكر 
مواطنه  اليها  توصل  الذي  الخالصة  هذه 
لالنتخابات  تحليله  معرض  يف  فقال  هيل، 
نظمها  حوارية  حلقة  اطار  يف  النيابية 
متفائال  لست  "انا شخصيا  واشنطن:  معهد 
بهذه االنتخابات وال اعتقد ان عىل االدارة 
نظام  هنالك  عليها.  تراهن  ان  االمريكية 
قوانني  وفق  واالنتخابات  لبنان  يف  معطل 
انتخابية كهذه لن تصلحه بصورة واضحة".
استجرار  بقوة عن  الحديث  عاد  نيسان  يف 
الكهرباء من االردن والغاز من مرص، واعلن 
لقائه  بعد  فياض  وليد  واملياه  الطاقة  وزير 
املسؤول عن ملف الطاقة آموس هوكشتني 
الذي زار لبنان مجددا يف نيسان، ان البنك 
ملعرفة  الدراسة  من  املزيد  طلب  الدويل 

السياسية. الجدوى 
والشؤون  اوروبا  وزير  وقع  نيسان  يف 
الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية ومركز 
االنسانية  واالعامل  لالغاثة  سلامن  امللك 
السكان  دعم  اىل  يرمي  اتفاقا  بريوت،  يف 
االتفاق  هذا  يوفر  لبنان.  يف  املستضعفني 
يورو  مليون   30 تناهز  بقيمة  ماليا  دعام 
املجالني  يف  املشاريع  من  سلسلة  لتنفيذ 
وفقا  االتفاق،  هذا  ميثل  واالمنايئ.  االنساين 
رئيس  اعتمدها  التي  التوجيهية  للمبادئ 
الجمهورية الفرنسية اميانويل ماكرون وويل 
الوزراء  مجلس  ورئيس  السعودي  العهد 
االمري محمد بن سلامن بن عبد العزيز يف 4 

تعطيل الحوار في 
سويسرا قابله مؤتمر جامع 

حول اتفاق الطائف

اليونيفيل تعرضت 
الى حادث غير مألوف 
في نهاية العام قتل 

فيه جندي ايرلندي

كانون االول يف جدة، مرحلة هامة يف تنفيذ 
الذي قطعه وزير اوروبا والشؤون  االلتزام 
يف  باريس  يف  السعودي  ونظريه  الخارجية 
واململكة  فرنسا  تقديم  28 شباط يف سبيل 
الطارئ  املايل  الدعم  السعودية  العربية 
يف  املستضعفني  للسكان  مخصصة  ملشاريع 

لبنان. 
االمن  مجلس  جدد  الفائت  آب   31 يف 
العاملة يف  الدولية  الطوارئ  لقوات  الدويل 
جوهريا  تعديال  ادخل  لكنه  لبنان،  جنوب 

يف سياق التمديد السنوي. 
 16 البند  يف  الدويل  االمن  مجلس  ذكر  اذ 
من القرار 2650 )2022(  بأن اليونيفيل ال 
تحتاج اىل اذن مسبق او اذن من اي شخص 
اليها، وانه يسمح  املوكلة  باملهام  لالضطالع 
لها باجراء عملياتها بشكل مستقل، ويدعو 
اليونيفيل  حركة  حرية  ضامن  اىل  االطراف 
الدوريات  بتسيري  السامح  ذلك  يف  مبا 

املعلنة وغري املعلن عنها.
وشك  كانت سويرسا عىل  االول  ترشين  يف 
الثاين  الصف  مستوى  عىل  حوار  استضافة 

نادى بها هذا االتفاق منذ 33 عاما مستبقا 
كل املنابر الدولية.

العهد  ويل  استقبل  االول  كانون  يف 
االمري  الوزراء  مجلس  ورئيس  السعودي 
رئيس  العزيز  عبد  بن  سلامن  بن  محمد 
ميقايت.  نجيب  االعامل  ترصيف  حكومة 
ويف 14 كانون االول وقعت حادثة يف بلدة 
العاقبية يف جنوب لبنان قتل فيها الجندي 
روين،  شون  اليونيفيل  قوات  يف  االيرلندي 
بعد ان انحرفت آليته عن املسلك الرئييس 
يف  داخلية  سكنية  احياء  اىل  لالوتوسرتاد 
البلدة فهاجمه شبان وتعرض الطالق نريان 
فقتل وجرح 3 من الجنود االيرلنديني. هذا 
عمل  اطار  خارج  يف  حصل  الذي  الحادث 
ترك  الليطاين،  جنوب  يف  اليونيفيل  بقعة 
الكثري من التساؤالت وخصوصا بعد ان نال 
التساؤالت يف آب  نصيبه من   2650 القرار 
الفائت. وال يزال الحادث موضع تحقيقات 
اللبنانية  االمنية  السلطات  من  معمقة 
ايرلندية  تحقيق  ولجنة  اليونيفيل  وقوات 

جاءت خصيصا اىل لبنان. 

ونشطاء،  لبنانية  احزاب  وممثيل  لسياسيني 
لكن تم تعطيله بعد ان اشتم منه محاولته 
نظم  ذلك  بعد  دستورية.  تعديالت  ادخال 
البخاري  وليد  لبنان  يف  السعودي  السفري 
احياء  االونيسكو  قرص  يف  حواريا  منتدى 
الطائف.  اتفاق  اقرار  عىل  عاما   33 ملرور 
حملت الدعوة السعودية يف هذا التوقيت 
تجديد  اهمها  عميقة،  مغازي  بالذات 
اللبناين  الكيان  نهائية  حول  التوافق  اعادة 
عربية  وهي  اللبنانية  الهوية  وطبيعة 
التي  باالصالحات  القيام  ورضورة  بامتياز 


