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لبنانيون وسوريون يواجهون خطر املوت في رحلة اللجوء إلى أوروبا
شهدت الشواطئ اللبنانية خالل األسبوعني املاضيني حركة 
قوارب غادرت سواحل شمال لبنان باجتاه قبرص بشكل غير 

نظامي وعلى متنها عشرات الالجئني اللبنانيني والسوريني.
وبينما جنحت مجموعات من هؤالء الالجئني في الوصول 

إلى قبرص أعادت السلطات نحو 100 منهم إلى لبنان، فيما 
توفي أطفال ورج��ال خالل رحلتهم احملفوفة باملخاطر إلى 

أوروبا.
من جهته، أشار املستشار اإلقليمي لألمن الغذائي في جلنة 

األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا »إسكوا«  
إلى أن حوالي 50-55 باملئة من اللبنانيني حتت خط الفقر 
»وه��ذا الرقم مرتبط بشكل مباشر بقدرة ه��ذه الفئات على 

احلصول على االحتياجات الغذائية األساسية«.
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قالت كل من الواليات املتحدة ودول��ة قطر 
إنهما تعتزمان تعزيز شراكتهما األمنية للقضاء 
على اإلرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وشددا 
على ضرورة استخدام األساليب الدبلوماسية 

حلل التوترات في املنطقة.
وج����اء ف���ي ب��ي��ان م��ش��ت��رك ع���ن احل����وار 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، أن احلكومة 
األميركية والقطرية أعربتا عن قلقهما إزاء 
اآلث���ار األمنية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية 
الضارة لألزمة اخلليجية على املنطقة، وأن 
واشنطن وال��دوح��ة أك��دت��ا دعمهما املستمر 
ملجلس تعاون خليجي ق��وي وم��وح��د، يركز 
على تعزيز مستقبل سلمي ومزدهر للجميع 

في املنطقة.
وق��ال البيان إن ال��والي��ات املتحدة وقطر 
ناقشتا احل��اج��ة إل���ى اس��ت��خ��دام ال��وس��ائ��ل 
الدبلوماسية حل��ل ال��ت��وت��رات احل��ال��ي��ة في 
الشرق األدنى وشرق املتوسط، وأن الواليات 
املتحدة تعترف بالقيادة النشطة لدولة قطر، 
ووساطتها لتعزيز السالم واملصاحلة بني 
جميع األط����راف ف��ي ال��ص��وم��ال وال��س��ودان، 

وتشاطر قطر قلقها من الوضع اإلنساني في 
غزة وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتحسني 

الظروف املعيشية واالقتصادية.
وأورد البيان أن واشنطن شكرت الدوحة 
على دورها الذي ال غنى عنه في جلب طالبان 
إلى طاولة املفاوضات، واستضافتها توقيع 
االتفاقية التاريخية ب��ني ال��والي��ات املتحدة 
وطالبان، وأن البلدين )الواليات املتحدة وقطر( 
سيضاعفان التزاماتهما الثنائية والدولية 

للوقاية من األمراض املعدية ومكافحتها.
وأض���اف ال��ب��ي��ان أن واش��ن��ط��ن وال��دوح��ة 
تشيدان بالتقدم احمل��رز واالل��ت��زام��ات التي 
قطعتها دولة قطر في مجال مكافحة االجتار 

بالبشر وتعزيز حقوق العمال.
وأف��اد البيان بأن قطر أعربت عن تقديرها 
للمساهمات األميركية في الشراكة األمنية 
الثنائية في مجاالت كالتعاون في إنفاذ القانون 
واالس��ت��ع��دادات األمنية لكأس ال��ع��ال��م، وأن 
ال��والي��ات املتحدة تشكر قطر على جهودها 
املستمرة ملكافحة اإلره���اب ومتويله ومنع 

التطرف العنيف بجميع أشكاله.

األميركي القطري  اإلستراتيجي  احلوار 

انعكاس من  وقلق  األمنية  للشراكة  تعزيز 
املنطقة على  اخلليجية  األزمة   

مع قرب تشديد واشنطن عقوباتها على إيران

حاملة الطائرات األميركية »نيميتز« تدخل مياه اخلليج
أعلنت البحرية األميركية أن حاملة 
طائرات »نيميتز« واملجموعة القتالية 
التابعة لها، عبرت اليوم مضيق هرمز 
لتدخل مياه اخلليج، وذلك في وقت تهدد 
فيه واشنطن بإعادة فرض كل العقوبات 
األممية على إي���ران، رغ��م افتقار أميركا 
لدعم شركائها الرئيسيني في مجلس األمن 

الدولي.
وذكر األسطول األميركي اخلامس في 
بيان أن املجموعة القتالية بقيادة حاملة 
ال��ط��ائ��رات »نيميتز« -وت��ض��م ط��ّرادي��ن 
م��زودي��ن ب��ص��واري��خ موجهة، وم��دم��رة 
مزودة بصواريخ موجهة- أبحرت داخل 
مياه اخلليج للقيام بعمليات وتدريبات 
مع شركاء للواليات املتحدة، وأيضا من 
أجل دعم التحالف الدولي حملاربة تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وق��ال قائد املجموعة القتالية حلاملة 
الطائرات األدم��ي��رال جيم كيرك »تعمل 
مجموعة نيميتز ف��ي منطقة عمليات 
األسطول األميركي اخلامس منذ يوليو ، 

وهي في ذروة االستعداد«.

تصريح بومبيو
وجاء عبور حاملة الطائرات »نيميتز« 
بعد أي��ام فقط من تعهد وزي��ر اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو بإعادة فرض حظر 
أممي على توريد األسلحة التقليدية إليران 
وعقوبات دولية أخرى، وذلك ابتداء من 

بعد غد األحد.
وت��رس��ل أميركا بانتظام مجموعات 
حامالت طائرات إلى مياه اخلليج إلجراء 
تدريبات، ولدعم عمليات اجليش األميركي 
والتحالف ال��دول��ي ض��د تنظيم الدولة 
ف��ي س��وري��ا وال��ع��راق، فضال ع��ن ضمان 

استمرار املالحة الدولية في مضيق هرمز.
يشار إلى أن »نيميتز« هي أقدم حاملة 
طائرات ضمن البحرية األميركية، ويعمل 
على متنها قرابة 5 آالف بحار وعنصر 
م��ن ق��وات البحرية )امل��اري��ن��ز(. وكانت 
البحرية اإلي��ران��ي��ة أج���رت قبل بضعة 
أسابيع تدريبات بالذخيرة احلية ملدة 5 
أيام، تضمنت محاكاة سيناريو استهداف 
حاملة طائرات، وذلك في إشارة واضحة 

إلى الواليات املتحدة.

تعزيزات  ي��رس��ل  األم��ي��رك��ي  اجل��ي��ش 
إلى قواته في شمال شرقي سورية

أعلن اجليش األميركي عن تعزيز انتشاره العسكري في شمال 
شرقي سورية على الرغم من جهود سابقة للحد من وجوده هناك، في 

خطوة تأتي بعد التوتر بني القوات األميركية والروسية باملنطقة.
وق��ال املتحدث باسم القيادة العقيد بيل أورب���ان في تصريح 
للصحفيني إنه مت إرسال رادار من طراز »سينتنال« ومركبات قتالية 
مصفحة من طراز برادلي  »لدعم القوات األميركية في املنطقة األمنية 

السورية وزيادة طلعات الطيران فوق تلك القوات«.
وأضاف أوربان أن هذه التعزيزات تهدف إلى »املساعدة في ضمان 
سالمة وأمن قوات التحالف«، وأن الواليات املتحدة »ال تسعى إلى 
التصادم مع أي دول��ة أخ��رى في سورية، لكنها ستدافع عن قوات 

التحالف في حال تطلب األمر ذلك«.
وكانت مصادر قد نقلت عن 3 مسؤولني في البنتاغون قولهم إن 
واشنطن ستنشر ع��ددا صغيرا من القوات األميركية في سورية، 
لثني اجليش الروسي عن العبور إل��ى املنطقة األمنية الشرقية، 
حيث تتمركز القوات األميركية وق��وات التحالف وق��وات سورية 
الدميقراطية. وأفاد بيان صادر عن التحالف الدولي بأن هذه املركبات 
ستستخدم من قبل جنود أميركيني، وأنها ستوفر قابلية التحرك 
بحرية لقوات التحالف في املنطقة. وفي أكتوبر املاضي أمر الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بسحب مدرعات برادلي من سورية، في إطار 
محاولته أوائل عام 2019 سحب جميع قواته من هناك، قبل أن يعود 
ويوافق على ترك املئات من اجلنود األميركيني حلماية آبار النفط. 
وقد أدت بعض احلوادث في األسابيع األخيرة بشمال شرق سورية 
إلى وضع اجليش األميركي في مواجهة مع القوات الروسية املنتشرة 

اآلن على احلدود مع تركيا مبوجب اتفاق مع أنقرة.
وأصيب في نهاية أغسطس 7 جنود أميركيني بجروح في حادث 
تصادم مع عربات قتالية روسية. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على 
تويتر مدرعات ومروحيات روسية حتاول منع عربات أميركية من 

التقدم، ثم إجبارها على اخلروج من املنطقة.

ح��ف��ت��ر ي��ع��ل��ن اس��ت��ئ��ن��اف ت��ص��دي��ر 
ال���ن���ف���ط.. وامل���ؤس���س���ة ال��وط��ن��ي��ة 
تطالب بتجنب تسييس القطاع

أُعلِن في ليبيا عن اتفاق يسمح بتدفق النفط مجددا بعد توقف 
دام أشهرا طويلة. ويأتي هذا التطور وسط مؤشرات على إمكانية 
التوصل قريبا لتسوية سياسية لألزمة الليبية، تشمل تشكيل سلطة 

تنفيذية جديدة.
فقد أعلن اللواء املتقاعد خليفة حفتر - في كلمة تلفزيونية- عن 
استئناف إنتاج وتصدير النفط، وذلك بعد حصار فرضته قواته على 

املنشآت النفطية التي تسيطر على معظمها بدعم من مرتزقة روس.
وقال حفتر إن إعادة تدفق النفط من احلقول اخلاضعة لسيطرته 
ثم تصديره للخارج، ستكون »مع كامل الشروط والتدابير اإلجرائية 
الالزمة لتوزيع ع��ادل لعائداته على الليبيني«. وأض��اف أنه يجب 
أال تستخدم عائدات النفط في دعم ما سماه اإلره��اب، بل لتحسني 

املستوى املعيشي للمواطنني.
ولكن حفتر قال في الوقت نفسه إن جميع املبادرات التي يعلن عنها 
حتت شعار معاجلة األزمة الليبية، انتهت بالفشل، وإن هذه املبادرات 
تعمل إلطالة أمد األزم��ة، مضيفا أنها أهملت معاناة املواطن الليبي 

حلساب الصراع على السلطة، حسب تعبيره.
وكانت السفارة األميركية في طرابلس قالت في وقت سابق إنها 
حصلت على تعهد من حفتر بفك احلصار الذي تفرضه على املنشآت 

النفطية منذ يناير املاضي.

مأزق تشكيل احلكومة في لبنان

الفرنسية املبادرة  بضرب  و»آمل«  الله«  »حزب  ل�  واتهامات  بعون..  يتصل  ماكرون 
بحث الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
مع نظيره اللبناني ميشال عون مساعي تشكيل 
احلكومة اجلديدة التي باتت تواجه مأزقا بسبب 
اخلالف على احلقائب الوزارية، وسط اتهامات 
متبادلة بني القوى السياسية. فقد ق��ال املكتب 
اإلعالمي للرئاسة اللبنانية إن عون تلقى اتصاال 
هاتفيا من ماكرون، بحثا فيه الوضع احلكومي، 
وأكدا على ضرورة االستمرار في املساعي لتأمني 

والدة احلكومة في أقرب وقت ممكن.
ويأتي االت��ص��ال بني الرئيسني بعد ي��وم من 
اتفاق عون ورئيس الوزراء املكلف مصطفى أديب 
على إعطاء مزيد من الوقت للمشاورات الرامية 
لتشكيل حكومة جديدة تشدد فرنسا والواليات 
املتحدة على أن تكون مشكلة من اختصاصيني، 
وتكون أولويتها تنفيذ إصالحات عاجلة تنتشل 
لبنان من أزمته اخلانقة التي زادها سوءا االنفجار 

املدمر في مرفأ بيروت يوم 4 من الشهر املاضي.
وقبل ي��وم��ني، انتهت مهلة األسبوعني التي 
منحتها م��ب��ادرة ال��رئ��ي��س الفرنسي للساسة 
اللبنانيني لتشكيل احلكومة اجلديدة التي ستحل 
محل حكومة تصريف األع��م��ال بقيادة حسان 
دي��اب، التي استقالت حتت ضغط الشارع عقب 

انفجار املرفأ.
وت��ع��ق��دت امل���ش���اروات ف��ي ظ��ل مت��س��ك ح��زب 
الله بحقيبة املالية وبتسمية ممثلي الثنائي 
الشيعي )حزب الله وحركة أمل( في احلكومة، 
في حني تريد ق��وى سياسية أخ��رى بينها تيار 
املستقبل وحزب القوات اللبنانية مداورة احلقائب 
الوزارية. وكان حزب الله اللبناني قد أكد أمس 
أهمية املبادرة الفرنسية لتشكيل احلكومة، وحّمل 

اإلدارة األميركية مسؤولية تعطيل تشكيلها.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، ق��ال رئ��ي��س ح��زب ال��ق��وات 
اللبنانية سمير جعجع في مؤمتر صحفي اليوم 
إن مطالبة حركة أمل وحزب الله ب��وزارة املالية 
تؤدي إلى ضرب املبادرة الفرنسية في الصميم، 
وتدفع أحزابا أخرى لعدم القبول بفكرة مداورة 

احلقائب، وبالتالي تعطيل املبادرة.
مأزق للجميع

وقال مصدر في بيروت مازن إبرهيم إن املبادرة 

الفرنسية دخلت في م��زاد احملاصصة الطائفية 
والسياسية اللبنانية وال��ش��روط وال��ش��روط 
امل��ض��ادة. وأش���ار إل��ى امل��واق��ف املتضاربة بهذا 
الشأن للثنائي الشيعي من جهة، ولتيار املستقبل 

والقوات اللبنانية من جهة أخرى.
كما أشار إلى موقف الفت منسوب إلى مصادر 
مقربة م��ن الرئيس ميشال ع��ون، يرفض فيه 
ع��دم قبول األط���راف السياسية مببدأ م��داورة 
احلقائب الوزارية، موضحا أنه ُفهم من هذا املوقف 
أن��ه رسالة حل��زب الله املتشبث ب��وزارة املالية 

وبتسمية ممثلي املكون الشيعي في احلكومة.

وأوض���ح امل��ص��در أن��ه ك��ان��ت ه��ن��اك محاولة 
فرنسية إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من مبادرة ماكرون 
التي تنصب على تشكيل احلكومة، مشيرا في هذا 
اإلط��ار إلى االتصال الذي أج��راه ماكرون بعون، 
وإل��ى حديث عن اتصاالت أخ��رى سيجريها مع 
الطبقة السياسية في لبنان. وقال مازن إبراهيم 
إن الفرنسيني متنوا على رئيس ال��وزراء املكلف 

مصطفى أديب أن ال يعتذر عن التكليف.
وأضاف أن أديب الذي يحظى بدعم من فرنسا 
و4 وزراء لبنانيني سابقني )سعد احلريري ومتام 
سالم وجنيب ميقاتي وفؤاد السنيورة( بات أمام 

خ��ي��ارات صعبة في ظل اخل��الف��ات الراهنة بني 
القوى السياسية املعنية بتشكيل احلكومة.

ومن اخليارات التي ذكرها، عدوله عن التكليف 
أو تشكيل حكومة مبعزل عن التوافق مع الثنائي 
الشيعي. وأوض��ح أن جميع األط��راف اللبنانية 
املتدخلة في مسار تشكيل احلكومة باتت أمام 
م��أزق في ظل ال��ت��وازن��ات الداخلية واإلقليمية 

الصعبة.
وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن رئيس 
الوزراء اللبناني املكلف قد يتخلى عن مهمة تشكيل 

احلكومة إذا وصلت األمور إلى طريق مسدود.
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