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سياسة
قضية اليوم

بري لساترفيلدtake it or leave it :
تصميم
سنان عيسى
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ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ّ
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎول اﻟﻌﺪو
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗﺮﺻﻨﺘﻬﺎ

فيما أصبح النزاع الحدودي
ّ
البري والبحري ً بين ًلبنان
قابال لالشتعال
وإسرائيل فتيال ِ
تنتظر بيروت
في أي لحظةِ ،
رد كيان العدو على الموقف
اللبناني الذي نقله مساعد
وزير الخارجية األميركي
ديفيد ساترفيلد إلى تل أبيب،
وهو موقف أكد الرئيس نبيه
ّبري لـ«األخبار» أنه «غير قابل
للتفاوض»

ميسم رزق
ُ
ل ــم ت ـت ـ ُـرك املـ ـح ــادث ــات ال ـت ــي أج ــراه ــا
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ريـكــس
ت ـي ـلــرســون ف ــي بـ ـي ــروت ،م ــع ك ــل من
رئـيــس الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد ميشال
عـ ـ ـ ـ ــون ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب
نبيه ب ــري ،ورئـيــس الحكومة سعد
ً
الـ ـح ــري ــري مـ ـج ــاال ل ـل ـت ـح ـل ـيــلُ ،ح ــول
طـبـيـعــة امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي املــن ـحــاز
لـلـكـيــان اإلســرائ ـي ـلــي .تـحــدث الــرجــل
من دون قفازات في ما خص النزاع
البري (الجدار اإلسرائيلي على طول
الـخــط األزرق ال ـح ــدودي مــع لبنان)
والـ ـبـ ـح ــري (حـ ـي ــث ت ــزع ــم إس ــرائ ـي ــل
ملكية حوالى  300كلم 2من البلوكني
 8و ،)9وهـ ـ ــو أعـ ـ ـ ــاد طـ ـ ــرح اق ـ ـتـ ــراح
املبعوث األميركي األسبق فريدريك
هوف حول الخط البحري ،ما يعني
ّ
ت ـخــلــي ل ـب ـنــان ع ــن جـ ــزء م ــن ثــروتــه
ُ
ال ـب ـت ــرول ـي ــة ،ق ـبــل أن ي ـ ـغـ ــادر ،تــاركــا
مساعده ديفيد ساترفيلد الستكمال
الوساطة بني لبنان وإسرائيل.
ســاتــرف ـي ـلــد ال ـ ــذي زار ت ــل أب ـي ــب في
الـســاعــات املــاضـيــة إلبــاغـهــا موقف
لبنان الرافض ألي تنازل عن حقوقه
فــي املـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة الخالصة

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮﻛﺔ
»ﺗﻮﺗﺎل«
ّ
واع ـت ــراض ــه ع ـلــى م ــا ُي ـع ــرف ب ــ»خــط
هوف» الذي يمنح لبنان  60في املئة
َ
مقابل
مــن املـنـطـقــة امل ـت ـنــازع عليها ّ
 40في املئة إلسرائيل .كذلك تحفظ
لبنان على الـجــدار االسمنتي الـ ّـذي
ت ـع ـنــي إق ــام ـت ــه ع ـنــد ن ـق ــاط يـتـحــفــظ
أراض لبنانية
عليها لـبـنــان ق ـضـ َـم
ٍ

ستنسحب بحرًا.
وف ـي ـمــا ق ــال ــت م ـص ــادر دبـلــومــاسـيــة
غــرب ـيــة ف ــي ب ـي ــروت لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن
الــدب ـلــومــاســي األم ـيــركــي حـمــل معه
م ــن ب ـي ــروت إل ــى ت ــل أب ـي ــب اق ـتــراحــا
قـ ـ ــدمـ ـ ــه رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
ال ـل ـب ـن ــان ــي إل ـ ــى ت ـي ـل ــرس ــون وال ــوف ــد

أولى اللوائح اليوم
يع ِقد رئيس مجلس النواب ،نبيه بري ،مؤتمرًا صحافيًا ،اليوم ،عند الثانية
عشرة والنصف في مقر الرئاسة الثانيةُ ،يعلن فيه البرنامج االنتخابي
ّ
ملرشحي «حركة أمــل» وكتلة «التنمية والتحرير» لالنتخابات النيابية
املقررة في  6أيار املقبل .وعلمت «األخبار» من مصادر قيادية في «أمل»
أن الرئيس ّبري حسم كل األسماء ،وأن ما نشر في اليومني املاضيني
هو في معظمه صحيح« ،باستثناء اسمني أو ثالثة» .وكشفت املصادر
أن بــري سيتوجه في مطلع نيسان املقبل ،على األرج ــح ،إلــى الجنوب،
إلدارة املعركة االنتخابية شخصيًا واإلشراف على كل تفاصيل العملية
االنتخابية.
يذكر أن األمــن العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيعلن أيضًا
الليلة أسماء مرشحي حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة لالنتخابات.

امل ــراف ــق ،كـشــف ب ــري ل ــ»األخ ـب ــار» أن
اق ـتــراحــه يـنــص عـلــى إصـ ــرار لبنان
عـلــى تــرسـيــم ال ـحــدود الـبـحــريــة عبر
ً
اللجنة الثالثية املنبثقة أص ــا عن
تفاهم نيسان عــام  ،1996على غرار
ّ
ما حصل بالنسبة إلى الخط األزرق
بعد التحرير في عام  ،2000على أن
ُيـسـتـكـمــل ب ـخــط أب ـي ــض ف ــي الـبـحــر.
ّ
وكرر ّبري رفض أي منحى لتفاوض
إس ــرائ ـي ـل ــي – ل ـب ـنــانــي م ـب ــاش ــر ،بــل
«مـ ـف ــاوض ــات يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا ضـبــاط
من لبنان وإسرائيل واألمم املتحدة،
ب ـم ـش ــارك ــة خ ـ ـبـ ــراء ط ــوب ــوغ ــراف ـي ــن
ونفطيني وتـكــون وظيفتها ترسيم
الخط البحري كما تم ترسيم الخط
الـ ـب ــري س ــابـ ـق ــا» .وكـ ـش ــف بـ ـ ـ ّـري عــن
وجود «خرائط إسرائيلية تثبت حق
لبنان في مكامنه النفطية البحرية،
وتحديدًا في البلوكني  8و ،»9وقال
إنـ ــه ع ـنــدمــا س ــأل ــه األم ـي ــرك ـي ــون من
أي ــن لــه ه ــذه الـخــريـطــة ،أجــاب ـهــم أنــه
حـصــل ّعـلـيـهــا م ــن مـلـفـهــم ،وأض ــاف
أن ـ ــه س ــل ــم املـ ــوفـ ــد األمـ ـي ــرك ــي أي ـضــا
ّ
خـ ّـرائــط إنكليزية «هــي بمثابة أدلــة
تعزز موقف لبنان وتدحض مزاعم
الجانب اإلسرائيلي».
ّ
وفيما شــكــل توقيع عـقــود التنقيب
واالستكشاف مــع ائـتــاف الشركات
ال ــروس ـي ــة ـ ـ ـ ال ـفــرن ـس ـيــة ـ ـ ـ اإلي ـطــال ـيــة
فـ ــي الـ ـبـ ـل ــوك  9تـ ـح ــديـ ـدًا ورق ـ ــة ق ــوة
اس ـت ـش ـع ــرت إس ــرائـ ـي ــل خ ـطــورت ـهــا،
استعاد ّبري في هذا السياق حديث
مدير «توتال» إليه الذي أكد له قبل
حفل التوقيع في البيال ،أن الشركات
ستباشر عملها فــي الـبـلــوك رقــم ،9
وخ ـص ــوص ــا أن املـ ــواقـ ــع الــرئـيـسـيــة
لـلـحـفــر ت ـقــع ع ـلــى ب ـعــد أك ـثــر م ــن 25
ك ـي ـلــوم ـت ـرًا م ــن امل ـن ـط ـقــة ال ـح ــدودي ــة
البحرية املتنازع عليها.
زيــارة ساترفيلد إلسرائيل ،سبقها
ّ
تطوران ّ
مهمان ،أولهما كالم األمني
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة أن ـط ــون ـي ــو
غوتيريس الذي حذر فيه من «إمكان
ان ــدالع ح ــرب جــديــدة بــن اســرائـيــل
ولبنان» ،وثانيهما ،خطاب تــوازن
الـ ـ ـ ــردع ال ـ ـ ــذي أع ـل ـن ــه األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
لـحــزب الـلــه الـسـيــد حـســن نصرالله
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،والـ ــذي جــاء
م ـت ـنــاغ ـمــا إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر م ــع ك ــام
رئيس املجلس مع الوفد األميركي،
محددًا فيه سقفًا للتعامل مع امللف
الحدودي البحري ال ُ
يمكن تجاوزه،
وذلـ ــك بــدعــوتــه إل ــى ال ـت ـف ــاوض من
موقع القوي ،ال من موقع الضعيف،
واإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن «املـ ـق ــاوم ــة هــي
ال ـقــوة الــوح ـيــدة ل ــدى الـلـبـنــانـيــن»،
مؤكدًا أنه «إذا اتخذ مجلس الدفاع
اللبناني ق ــرارًا بــأن منشآت النفط
داخ ــل فـلـسـطــن ال يـجــب أن تعمل،
ف ــأن ــا أع ــدك ــم بــأن ـهــا خـ ــال ســاعــات
قليلة ستتوقف عن العمل».
وقـ ـ ـ ــد أتـ ـ ـ ــى خـ ـ ـط ـ ــاب األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
كرسالة إلى الداخل ،مع استشعاره
وجــود مناخات تشي بقابلية سير
بعض األط ــراف اللبنانية باقتراح
هــوف وآمــوس هولكشتاين (املوفد
ال ــذي تــولــى املـلــف بعد هــوف وقبل
أن يـنـتـقــل إلـ ــى س ــات ــرف ـي ـل ــد) ،وق ــال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـ ــري إن ـ ـ ــه أب ـ ـلـ ــغ امل ــوف ــد
األم ـي ــرك ــي ق ـبــل أن ي ـتــوجــه إل ــى تل
أب ـيــب امل ـعــادلــة ذات ـهــا ال ـتــي ك ــان قد
أبلغها األمـيــركـيــون لـلـبـنــانtake« :
 ،»it or leave itأي أن ل ـب ـن ــان لــن
يتنازل عن سقف الترسيم البحري
الـ ـث ــاث ــي ،وأب ـ ـلـ ــغ رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
األميركيني أنه ال مانع من مشاركة
دبلوماسيني أميركيني في الترسيم
ال ـث ــاث ــي ،ع ـلــى أن ي ـك ــون ــوا «شـيــخ

