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سياسة
المشهد السياسي

الوساطة األميركية بين بيروت وتل أبيب:

مكانك راوح
«مكانك راوح» .بهذه العبارة
ّ
يلخص مرجع لبناني معني
بملف الحدود البحرية بين
لبنان وفلسطين المحتلة،
نتائج الجوالت المكوكية
التي يقوم بها مساعد وزير
الخارجية األميركية ديفيد
ساترفيلد بين بيروت وتل أبيب
مع عودته إلى بيروت ،التقى مساعد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ديفيد
ً
س ــات ــرف ـي ـل ــد ،أم ـ ــس ،كـ ــا م ــن رئ ـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ووزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل وق ــائ ــد
الجيش جوزف عون ،على أن يلتقي،
الـ ـي ــوم ،الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ق ـبــل أن
ي ـق ــرر م ــا إذا كـ ــان س ـي ـع ــود م ـج ــددًا
إل ــى فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة .ول ــوح ــظ أن
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ،ال ـل ــواء
عباس إبراهيم ،الذي شارك في لقاء
ساترفيلد ـ قائد الجيش ،انتقل من
وزارة الــدفــاع إلــى عني التينة ،حيث
وضع بري في أجواء اللقاء مع املوفد
األميركي.
ال تـبــدل فــي املــوقــف األمـيــركــي حتى
اآلن .هــم يتمسكون بخط فريديرك
هـ ـ ــوف .وفـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،س ـم ــع امل ــوف ــد
األم ـيــركــي مــوقـفــا لـبـنــانـيــا متمسكًا
بسيادة لبنان الكاملة على أراضيه
ومياهه .بري سيكرر أمام ساترفيلد
م ــا ردده ،أمـ ــس ،ف ــي ل ـقــاء األرب ـع ــاء:
«املعادلة اإلسرائيلية ما لنا لنا وما
لكم لنا ولكم ،هي معادلة مرفوضة
قطعًا ولن تستقيم أو ّ
تمر» .زد على
ذل ــك تمسك ب ــري بــاق ـتــراح الترسيم
الـبـحــري الـثــاثــي (راج ــع «األخ ـبــار»
في عدد االثنني املاضي).

وع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ســاتــرفـيـلــد
كــان قــد التقى قبل عــودتــه األسـبــوع
املاضي إلى تل أبيب ،بشكل مفاجئ
م ـج ـم ــوع ــة م ــن الـ ـخـ ـب ــراء الـنـفـطـيــن
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ،حـ ـي ــث بـ ـ ــادرهـ ـ ــم إل ــى
ال ـق ــول إن ال ـب ـلــوك رق ــم  9ل ـيــس ملك
لـبـ ّنــان ،وه ــو بــالـتــالــي ال يـحــق لــه أن
ينقب فـيــه .لكن الـخــرائــط اللبنانية
كــانــت حــاضــرة لـتــؤكــد لــ«الــوسـيــط»
األميركي أنــه حتى لو تبنى املنطق
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ف ـ ــإن امل ـن ـط ـق ــة ال ـت ــي
تـ ّـدعــي إســرائـيــل ملكيتها ال تتعدى
مـ ـس ــاحـ ـتـ ـه ــا ،داخ ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــوك،
 150كـلــم مــربــع فـقــط ،وبــالـتــالــي فــإن
أغلبية مساحة البلوك ليست ضمن

املنطقة املـسـمــاة «مـتـنــازعــا عليها».
وهــو األمــر نفسه الــذي سبق لشركة

األميركيون أبلغوا
الجانب اللبناني أنهم
متمسكون بخط
فريديرك هوف

توتال الفرنسية أن أكدته في بيانها،
الـ ــذي أش ـ ــارت ف ـيــه إل ــى أن الـبـئــريــن
اللتني ستحفرهما تقعان في املياه
اللبنانية.
االنطباع السائد بني املعنيني بامللف،
أن إس ــرائـ ـي ــل ب ـح ــاج ــة إليـ ـج ــاد حــل
ألزم ــة ال ـحــدود الـبـحــريــة .فهي تــدرك
أن قـ ــدرة املـ ـن ــاورة لــدي ـهــا م ـح ــدودة،
خ ـ ــاص ـ ــة أن أي تـ ـ ـط ـ ــور عـ ـسـ ـك ــري،
ستكون كلفته عليها عالية ،وليس
أقلها أن تكون منصاتها في البحر
ً
هدفًا سهال في أي مواجهة ،ما يمكن
ّ
يضيع عليها مليارات الدوالرات.
أن
االعتراض على التوتر املائي ،كانت
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ق ـ ــد س ـم ـع ـت ــه أي ـ ـضـ ــا مــن
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ش ــرك ــة  Energeanال ـيــونــان ـيــة الـتــي
حصلت على حقوق االستكشاف في
خـمـســة بـلــوكــات فــي ش ـمــال املنطقة
االق ـت ـصــاديــة ف ــي فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
إض ــاف ــة إل ــى تـطــويــر حـقـلــي كــاريــش
وتانني .حتى إن حديث وزير الطاقة
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي يـ ــوفـ ــال ش ـتــاي ـن ـي ـتــس
لصحيفة يــديـعــوت أح ــرون ــوت منذ
نحو أسبوعني عن أن «الفجوة على
ترسيم حدود املياه االقتصادية مع
حدودنا
لبنان هي بنحو  7كلم بني ُ
وبني ما يطلبه اللبنانيون» ،ف ِّس َرت
لـبـنــانـيــا ع ـلــى أن ـه ــا خ ـفــض للسقف
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .كـ ــذلـ ــك ،ي ـ ـبـ ــدو الف ـت ــا
أن ال ـشــركــة ال ـيــونــان ـيــة ال ـعــام ـلــة في
«إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ت ـض ــع ع ـل ــى مــوق ـع ـهــا
اإللـكـتــرونــي خريطة لعملها ،تظهر
بوضوح أن خط الحدود ليس الخط
املعتمد من قبل إسرائيل ،ال بل ترسم
خ ـط ــا جـ ـن ــوب الـ ـخ ــط الـ ـ ــذي ي ـطــالــب
بــه لـبـنــان ،فترسمه عـلــى مـقــربــة من
ح ـق ــل كـ ــاريـ ــش .ع ـل ـمــا أن ال ـخ ــرائ ــط
اإلســرائـيـلـيــة ظـلــت تعتمد الترسيم
الـلـبـنــانــي للمنطقة ال ـحــدوديــة منذ
ّ
رس ـمــت الـبـلــوكــات النفطية فــي عــام
 ،2009أي ب ـع ــد االت ـ ـفـ ــاق الـلـبـنــانــي
ال ـ ـق ـ ـبـ ــرصـ ــي ،ولـ ـسـ ـن ــة م ـ ـضـ ــت ،ق ـبــل
أن تـعـمــد إل ــى رس ــم ب ـلــوكــات داخ ــل
املناطق املتنازع عليها.
يـحــذر أح ــد ال ـخ ـبــراء ،الــذيــن تــابـعــوا
في عام  2012الوساطة التي قام بها
الوسيط األمـيــركــي فــريــدريــك هــوف،
م ــن ال ـخ ـلــط ب ــن خ ــط هـ ــوف وخـطــة
هــوف .األميركيون حاليًا يتحدثون
ع ــن خ ــط ه ـ ــوف الـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـر لـلـبـنــان
بنحو  65باملئة من حقه في مياهه
مـقــابــل إع ـطــاء  35بــاملـئــة إلســرائـيــل.
لكن أحدًا ال يتحدث ّ
عما وصلت إليه
خـطــة ه ــوف ،الـتــي قـضــت بالتسليم
بحق لبنان بالـ 65باملئة من مياهه،
لـكــن مــن دون التسليم بإسرائيلية
املنطقة الباقية ،حيث اتفق حينها
على أن يستمر التفاوض بشأن تلك
املنطقة.
(األخبار)

علم
و خبر
تشويش عوني على زعيتر
ُعقد أول من أمس اجتماع للماكينة االنتخابية في التيار
الوطني الحر في قضاء جبيل .وبرز خالل اللقاء جناح داخل
«التيار» ُيطالب بممارسة ضغط على قيادته من أجل عدم
التحالف مع حزب الله ،في حال أصـ ّـر على ترشيح الشيخ
حسني زعيتر .وحجة هؤالء العونيني ّأن زعيتر ُ
«سي ّ
خسرنا
أصــواتــا مسيحية ،ويــؤثــر على الحاصل االنـتـخــابــي» .في
امل ـقــابــلُ ،يـشـ ّـجــع ج ـنــاح آخ ــر داخ ــل ّ «ال ـت ـيــار» الـتـحــالــف مع
ُ
ّ
حزب الله ،مؤكدًا أن «شخصية املرشح الحزبي لن تؤثر في
الناخبني الذين سينتخبون برنامجًا».

سامي فتفت بدل أحمد فتفت
ع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري أب ـل ــغ من
راجعوه ،أمس ،أنه حسم أمر مرشح املستقبل في الضنية،
وهــو سامي فتفت نجل النائب أحمد فتفت ،فيما ينتظر
نتائج مفاوضاته مــع الجماعة االســامـيــة قبل أن يحسم
االسم الثاني في الضنية ملصلحة أسعد هرموش.

برجا تتعاون مع باسيل
زار وف ــد مــن ب ـلــدة بــرجــا وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل،
وع ــرض مـعــه أزم ــة تمثيل بــرجــا فــي االنـتـخــابــات النيابية
املـقـبـلــة .وبـحـســب املـعـلــومــات ،ف ــإن الــوفــد ط ــرح مــع باسيل
ّ
إمكانية الـتـعــاون فــي االنـتـخــابــات ،فــي ظــل ّامتناع الحزب
التقدمي االشتراكي وتيار املستقبل عن تبني مرشح من
ال ـب ـلــدة ال ـتــي ت ـعـ ّـد ك ـبــرى ب ـلــدات إقـلـيــم ال ـخ ــروب (ال ـشــوف)
وتضم نحو ربع عدد ناخبي اإلقليم.

ّ
وهاب وحيدًا
علمت «األخبار» أنه بعد اللقاء الذي جمع الوزير جبران
بــاس ـيــل وال ـن ــائ ــب ط ــال أرسـ ـ ــان ،ب ــات ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر أقــرب إلــى االقتناع بالتحالف الكامل مع أرســان
وتشكيل الئـحــة واح ــدة فــي الـشــوف وعــالـيــه إلــى جانب
الحزب السوري القومي االجتماعي .ولم يوافق أرسالن
ع ـلــى اقـ ـت ــراح ع ــون ــي بــان ـض ـمــام الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة إلــى
الالئحة ،علمًا بأن املفاوضات بني القوات والنائب وليد

ّ
لتتحرك إيجابًا بعد رفض باسيل عرض
جنبالط عادت
جنبالط بالتحالف وحصول التيار على عدد من املقاعد
في الشوف وعاليه يمكنه الفوز بها من دون تحالف مع
أحد .وتؤشر هذه األجواء إلى أنه لن يكون هنالك مكان
للوزير السابق وئام وهاب على الئحة التيار ـ أرسالن
ـ القومي.

الكتائب تستمع إلى «االشتراكي»
التقى أمــس في البيت املــركــزي لحزب الكتائب النائب
ّ
الجميل مع وفد من الحزب التقدمي االشتراكي
سامي
مل ـن ــاق ـش ــة الـ ــوضـ ــع االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــوف ـ ـ
ّ
ّ
ع ــال ـي ــه .ت ـق ــول م ـص ــادر ك ـتــائ ـب ـيــة إنـ ــه ك ــان واض ـح ــا أن
ال ـحــزب االش ـتــراكــي «يـهـمــه ال ـح ـفــاظ عـلــى ال ـتــوافــق في
مـن ـط ـقــة ال ـج ـب ــل ،وع ـل ــى م ـق ـعــد ال ـك ـتــائــب (ف ـ ــادي الـهـبــر
فــي عــالـيــه) ،ويــدعــو إلــى تشكيل الئـحــة تـضــم األح ــزاب
ّ
كــافــة» .وتضيف مصادر الكتائب أن «فــي املـبــدأ ،هناك
ّ
ّ
الجميل مع أحــد مكونات السلطة
مشكلة أن يتحالف
ٌ
الحالية .ولكن ،حني يأتيه أحــد ويطرح عليه الحفاظ

