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قضية اليوم

ِّ
ساترفيلد مهددًا:
إما «خط هوف» ...أو ال نفط
خـطــة ال ـعــدو بـنــاء ال ـج ــدار ،معتبرًا
أن ذل ــك ال يـخــدم ال ـهــدف الرئيسي
مــن االجـتـمــاعــات الـثــاثـيــة املتمثل
في االنتقال من حالة وقف االعمال
الـقـتــالـيــة إل ــى حــالــة ال ــوق ــف الــدائــم
إلط ــاق ال ـن ــار .وف ــي الــوقــت نفسه،
ّ
وجــه الجيش اللبناني رسالة إلى
ّ
العدو ضمنها إنــذارًا عالي النبرة،
م ـ ـفـ ــاده أنـ ـ ــه س ـي ـط ـل ــق ال ـ ـنـ ــار عـلــى
الـ ـق ــوات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـت ــي تـقــوم
بأعمال بناء الجدار ،ال سيما بعد
رصــده انتهاكات متكررة للسياج
التقني ومـحــاولــة بناء الـجــدار في
األراضي املتنازع عليهاّ .
وفـ ــي  18آب  ،2017ت ـب ــل ــغ لـبـنــان
رسميًا ،عبر رئيس جهاز االرتباط
ف ــي قـ ــوات األمـ ــم امل ـت ـحــدة املــؤق ـتــة،
أن ال ـع ــدو سـيـقــوم بـبـنــاء ال ـج ــدار،
وسيكون بنسبة  90في املئة على
الـسـيــاج التقني أو قبله مــن جهة
األراضي املحتلة.
فـ ــي  15تـ ـش ــري ــن األول املـ ــاضـ ــي،
ّ
وج ـه ــت وزارة ال ــدف ــاع ك ـتــابــا إلــى
امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ـل ــدف ــاع ،تـقـتــرح
ف ـيــه اتـ ـخ ــاذ االج ـ ـ ـ ــراء ات املـنــاسـبــة
ت ـصــاعــديــا وتــدري ـج ـيــا ل ـل ــرد على
الـخـطــوة اإلســرائـيـلـيــة ،كـمــا يــأتــي:
الشكوى لــدى اليونيفل ،الشكوى
لـ ـ ـ ــدى مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــن وامل ـ ـحـ ــافـ ــل
الــدولـيــة ،االعتصام على الـحــدود،
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال الـ ـقـ ـن ــاب ــل ال ــدخ ــانـ ـي ــة،
ً
إطــاق الـنــار الـتـحــذيــري ...وصــوال
إلى االشتباك (عسكريًا).
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن امل ـج ـلــس األع ـلــى
ل ــم ي ـنــاقــش هـ ــذا ال ـت ـق ــري ــر ،إال أنــه
االجتماع
تــم األخ ــذ بـجــوهــره ،فــي ُ
األخ ـ ـيـ ــر ل ـل ـم ـج ـلــس ،ح ـي ــث أع ـط ــي
ال ـج ـيــش قـ ـ ــرارًا س ـيــاس ـيــا واض ـحــا
بــالــرد على هــذه اإلجـ ــراء ات ،حتى
ل ــو اق ـت ـض ــى األمـ ّـ ــر االشـ ـتـ ـب ــاك مــع
الـ ـ ـع ـ ــدو .كـ ــذلـ ــك اتـ ـ ـح ـ ــدت املـ ــواقـ ــف
الرسمية في رفضها بناء الجدار
على الخط األزرق ،كونه ال يتطابق
مــع الـحــدود مــع فلسطني املحتلة،
ّ
معتبرة أن ذلك يشكل خرقًا للقرار
 .1701أم ـ ــا م ــن ج ـه ــة ح ـ ــزب ال ـل ــه،
ف ـك ــان امل ــوق ــف ع ـل ــى ل ـس ــان األم ــن
ال ـعــام لـلـحــزب الـسـيــد حـســن نصر
الله ،الذي أكد أن الحزب يقف إلى
ج ــان ــب ال ـح ـكــومــة وال ـج ـي ــش ،وأن
على اإلسرائيليني أخــذ تحذيرات
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ـش ـكــل ج ــدي.
وق ـ ــال إن امل ـق ــاوم ــة س ـت ـقــف بـحــزم
إلى جانب الدولة اللبنانية جيشًا
وحكومة فــي رفــض أي تغيير في
النقاط على الحدود.
ي ـ ـبـ ــدو «ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» حـ ـت ــى اآلن
مـ ــرتـ ــاحـ ــا ل ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء ات ال ــرس ـم ـي ــة
ديـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا وع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــريـ ـ ــا،
وخ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا م ـ ـخـ ــاط ـ ـبـ ــة رئـ ـي ــس
الحكومة قائد الجيش في اجتماع
امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـلــدفــاع بــوجــوب
الـ ـتـ ـص ــدي ّ
ألي خ ـ ــرق إس ــرائ ـي ـل ــي
لـلـسـيــادة الـلـبـنــانـيــة .ي ـتــرافــق ذلــك
مــع إجـ ــراء ات وم ـن ــاورات مستمرة
يقوم بها الحزب الذي صار واثقًا
من قدرته على اختراق كل حواجز
العدو ،بما فيها الجدار االسمنتي،
مــدركــا أن ه ــذه امل ــوان ــع سيقتصر
دوره ـ ــا ف ــي ّ
أي ح ــرب مـقـبـلــة على
تــأخـيــر ال ـع ـبــور ال مـنـعــه ،ألن ــه في
ح ــال ات ـخــاذ ال ـق ــرار بــالــدخــول إلــى
املستعمرات« ،فــإن املـقــاومــة باتت
جاهزة وتملك كل اإلمكانات ،ليس
لـتـسـلــل أفـ ــراد فـحـســب ،ب ــل لـتــدفــق
مجموعاتها إلى فلسطني».

حسن عليق
مــا ال ــذي حمله دايـفـيــد ســاتــرفـيـلــد إلــى
ب ـي ــروت ف ــي زي ــارت ــه األس ـب ــوع الـفــائــت؟
ال تـسـتـقـيــم اإلج ــاب ــة ب ــا وض ــع أس ــاس
لها :مساعد وزيــر الخارجية األميركي
أت ــى إل ــى ل ـب ـنــان م ــن فـلـسـطــن املـحـتـلــة.
حمل الرجل موقف العدو اإلسرائيلي،
وس ـ ـ ّـوق ـ ــه ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ـص ـف ـت ــه مــوق ـفــا
أميركيًا .يتبنى ما يريده العدو ،ويقول
إنه وسيط ،ثم يهدد لبنان إذا رفض ما
يعرضه كـ«وسيط نزيه».
جــال ساترفيلد على الــرؤســاء الثالثة،
ووزراء الداخلية والخارجية والطاقة،
والـ ـتـ ـق ــى عـ ـ ـ ــددًا آخ ـ ــر م ـ ــن املـ ـس ــؤول ــن.
م ـل ـف ــات ك ـث ـي ــرة ف ــي ج ـع ـب ـتــه ،يـتـمـحــور
ب ـع ـض ـهــا حـ ــول ق ـ ـ ــدرات املـ ـق ــاوم ــة ال ـتــي
تقلق العدو .لكن أبرز ما طرحه متصل
ِ
ب ـق ـض ـيــة الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـب ــري ــة وال ـب ـح ــري ــة
م ــع فـلـسـطــن املـحـتـلــة ،وبـمـلــف الـنـفــط.
األمــران متداخالن .لكن تجميع ما قاله
ساترفيلد فــي ع ــدد مــن لـقــاءاتــه ُيظهر
الوقائع اآلتية:
ً
أوال ،حاول املوفد األميركي الفصل بني
الحدود البرية والـحــدود البحرية .قال
إن األولــى قصتها «محلولة :طلبنا من
إسرائيل عدم بناء الجدار الحدودي في
ً
النقاط املتنازع عليها .وأص ــا ،النزاع
عـلــى  12نقطة مـحـســوم ملصلحتكم أو
مل ـص ـل ـحــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن .ت ـب ـقــى نـقـطــة

ّ
واحـ ـ ــدة ،ق ــرب رأس الـ ـن ــاق ــورة .وحــلـهــا
سهل».
ً
النقطة األخيرة ،تتصل اتصاال بنيويًا
بالحدود البحرية بني لبنان وفلسطني.
ً
فتحريكها جنوبًا أو شماال يــؤدي إلى
ت ـعــديــل الـ ـح ــدود ال ـج ـنــوب ـيــة للمنطقة
االقتصادية البحرية الخاصة بلبنان،
إم ــا ملـصـلـحـتــه ،أو ل ـح ـســاب م ــا يحتله
الـعــدو .ورغــم ذلــك ،طلب ساترفيلد من
َ
املسارين.
الجانب اللبناني الفصل بني
امل ـس ــار األول ،ب ــرأي ــه س ـهــل .أم ــا املـســار
الـثــانــي ،فــا يـحـتــاج إلــى ن ـقــاش .ففيما
جـ ــرى الـ ـت ــروي ــج ،م ــن ق ـبــل األم ـيــرك ـيــن
ومسؤولني لبنانيني ،لزيارة ساترفيلد
ب ـص ـف ـت ـهــا م ـه ـم ــة وسـ ــاطـ ــة بـ ــن ل ـب ـنــان
و«إس ــرائـ ـي ــل» ،ات ـضــح أن ال ــرج ــل حمل
عــرضــا وحـيـدًا غير قــابــل لـلــرفــض .أمــام
ج ـم ـيــع ال ــذي ــن ال ـت ـق ــاه ــم ،قـ ــال إن الـحــل
ال ــوح ـي ــد ألزم ـ ــة الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة هو
بــالـعــودة إل ــى «خ ــط فــريــديــريــك ه ــوف».
واألخير هو املوفد األميركي الذي سعى
قبل أكثر من  6سنوات لترسيم الحدود
البحرية بــن لبنان وال ـعــدو .وفــي عام
 ،2012رس ـ ــم خ ـط ــا ف ــي ال ـب ـح ــر ،يـمـنــح
ل ـب ـنــان  60ف ــي امل ـئ ــة م ــن امل ـن ـط ـقــة الـتــي
يطالب بها ال ـعــدو ،ويعطي ّاألخـيــر ما
بقي ،أي نحو  40في املئة .تحفظ لبنان
الرسمي حينذاك ،معتبرًا أن خط هوف
غير منصف .فهو فــي النهاية يقتطع
نحو  350كلم ّ
مربع من املياه الخاصة

)أرشيف(

هل يهدف ساترفيلد
إلى استدراج لبنان إلى
مفاوضات ثنائية مع
العدو؟

بلبنان ،وينقل ملكيتها إلى «إسرائيل».
وال ـح ــديــث ه ـنــا ع ــن امل ـســاحــة الـبـحــريــة
التي ُيحتمل أن قعرها يخبئ الكميات
األكبر من النفط والغاز ،مقارنة بباقي
أجزاء املنطقة االقتصادية اللبنانية.
ّ
تحدث ساترفيلد بأكثر من خطاب أمام
املسؤولني اللبنانيني .قــال للجميع إن
«خط هوف هو الحل الوحيد ،وإن هذا
ال ـخــاف ال يـسـتــدعــي الـقـيــام بــوســاطــة.
وإذا رفضتم الحل ،فال الواليات املتحدة،
وال األمــم املتحدة ،ستتدخل كوسيط».
ّ
وتدرج ساترفيلد في نبرة التهديد .قال
للبعض إن «رف ــض خـيــار ه ــوف يعني
أن أي شــركــة لــن ت ـشــارك فــي اسـتـخــراج
الـغــاز والنفط فــي البلوكات الجنوبية
اللبنانية» .فيما قــال ملسؤولني آخرين
إن الرفض اللبناني يعني عدم مشاركة
أي شــركــة أميركية فــي أعـمــال التنقيب
عن الــوقــود األحـفــوري قبالة السواحل.
وأم ــام بـعــض امل ـســؤولــن ،ه ـ ّـدد بــ«عــدم
ق ـيــام أي شــركــة أمـيــركـيــة بــاالسـتـثـمــار
فــي لـبـنــان ،ال فــي قـطــاع الـنـفــط وال ـغــاز،
وال فــي غ ـي ــره» .أم ــا الــذيــن كــانــوا «غير
م ـت ـســام ـحــن مـ ـع ــه» ،فــاك ـت ـفــى أمــام ـهــم
ب ـعــرض ال ــوق ــائ ــع ،ت ــارك ــا ح ـســم األم ــور
لــرئ ـي ـســه ،وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــركــي
ريـكــس تيلرسون ،ال ــذي سـيــزور لبنان
بعد يومني.
في مقابل تهديدات ساترفيلد ،املوقف
ال ـل ـب ـن ــان ــي لـ ـي ــس مـ ـ ـ ّ
ـوح ـ ـ ـدًا .ثـ ـم ــة ق ــوى
س ـي ــاس ـي ــة ،ك ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل وب ـعــض
التيار الوطني الحر ،ترى أن «خط هوف
فرصة للبنان .فمن دون حل النزاع ،لن
نستفيد من الثروة املدفونة تحت مياه
البحر ،فيما ّ
عدونا سبقنا باستخراج
ّ
الـنـفــط وال ـغ ــاز» .وف ــي امل ـقــابــل ،يتمسك
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،
والرئيس نبيه بــري ،باملساحة الكاملة
للمياه اللبنانية ،مــؤكــديــن أن «الـعــدو
يريد اغتصاب جزء من حقنا» .وبسبب
هــذا االخـتــاف في اآلراء ،لم يصدر عن
لـقــاء ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة فــي بـعـبــدا أمــس
موقف ّ
موحد من «عرض» ساترفيلد.
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـس ـت ـم ــر املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات فـ ــي ه ــذا
الـ ـص ــدد ،تـكـمــن ف ــي ت ـفــاصـيــل الـقـضـيــة
مشكلة مــن نــوع آخ ــر ،أكـثــر تعقيدًا من
رسـ ــم خ ــط ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة :ف ـس ــواء
اع ـت ـمــدنــا خ ــط ال ـل ـب ـنــانــي ل ـل ـح ــدود ،أو
الـخــط اإلســرائـيـلــي ،أو خــط ه ــوف ،ثمة
أربعة مكامن للغاز تحت البحر ،عابرة
للخطوط الثالثة .وفــي حــاالت مماثلة،
كما بني قطر وإيران في الخليج ،ينبغي
عقد اتـفــاقــات بــن الــدولـتــن املعنيتني،
ل ـت ـق ــاس ــم ال ـن ـف ــط والـ ـ ـغ ـ ــاز فـ ــي امل ـك ــام ــن
املشتركة .فهل يـهـ ّـدد ساترفيلد لبنان
لـفــرض خــط ه ــوف ،أم أن هــدفــه األبـعــد
هــو اسـتــدراجـنــا ملـفــاوضــات ثنائية مع
ال ـ ـعـ ــدو ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ف ـ ــرص ال ـس ــام
الكامنة في أعماق البحر»؟

