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ال ترسيم حكوميًا قبل الترسيم احلدودي
واخلط ٢٩ والعقوبات على باسيل بوجه هوكشتاين

بيروت - عمر حبنجر

من شبه املؤكد أن الرئيس 
ميشــال عون لــن يدعــو إلى 
استشــارات نيابيــة ملزمــة 
لتســمية رئيــس حكومة قبل 
إغــالق ملف احلــدود البحرية 
اجلنوبية مع الوسيط األميركي 
الــذي  آمــوس هوكشــتاين، 
يفتــرض أن يصل إلى بيروت 
اليوم، ومبعنى أكثر وضوحا
ال «ترســيم» حكوميــا قبــل 

الترسيم احلدودي.
والترســيم احلــدودي هو 
األهم، بــرأي العميــد املتقاعد 
بسام ياسني، الرئيس السابق 
للوفد اللبناني املفاوض، الذي 
قال ان بوسع حكومة تصريف 
األعمال أن جتتمع استثنائيا، 
ملسائل وطنية كبرى كاملسألة 
املطروحــة، وأضــاف لقنــاة 
«اجلديد»: اخلط البحري ٢٩ هو 
احلق، وهذا ما يجب أن يطلبه 
لبنان من الوســيط األميركي، 
معتبرا أن السيد حسن نصراهللا 
حقق في خطابه األخير مفاعيل 
املرســوم ٦٤٣٣، بدعمه ملوقف 
اللبنانيــة، ونصــح  الدولــة 
الرئيــس عون «الــذي اعتبره 
كوالدي، بأنه بــدك اخلط ٢٣، 

عليك التمسك باخلط ٢٩».
لكن الرئيس عــون اليزال 
يحتفظ مبشروع تعديل املرسوم 
الــذي يعتمد اخلــط ٢٩ بدرج 
مكتبه دون توقيع. ما يعني انه 
مازال على رأي الرئيسني نبيه 
بري وجنيب ميقاتي، وغيرهما 
من القوى السياسية، بأن اخلط 
٢٩ افتراضي وتفاوضي، وجالب 
للمتاعب، علــى خالف رئيس 
«التيار احلر» جبران باســيل 
الذي تبنى مؤخــرا هذا اخلط 
حلســابات متصلة بالعقوبات 

األميركية، املفروضة عليه.
املقاييــس  ومبقتضـــــــى 
املطروحــة يصبــح موضوع 
النيابيــة رهن  االستشــارات 
نتائج املباحثات مع هوكشتاين، 
ويغدو مصير هذه املباحثات 

باحلديث الشريف: «استعينوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمان».
لكــن يبــدو مــن املصــادر 
القريبــة منه، انــه ضاق ذرعا 
من الشروط التي تفرض عليه 

لتسميته في االستشارات.
وفــي هــذا الســياق يقول 
موقــع «لبنان ٢٤» القريب من 
ميقاتي انه من اللقاء األول الذي 
جمعه برئيس اجلمهورية، بعد 
أن أصبحت احلكومة مستقيلة 
ومصرفة لألعمال، كان واضحا 
له أن الرئيــس عون لن يدعو 
إلى االستشــارات امللزمة قبل 
منتصف يونيو إلجراء اتصاالت 

ومشاورات مسبقة.
والحظت املصادر أن عالقة 
احترام وود جتمع بني الرجلني 
ال يعطلها التباعد بني ميقاتي 
وباسيل والذي يعود إلى ايام 
حكومــة ميقاتي الســابقة عام 
٢٠١١ وحتفظــه علــى خطــط 
باسيل الكهربائية املباشرة او 
التــي يطرحهــا «وزراء الظل» 

املتعاقبون على الوزارة.

والغالء طاعون مميت وعواطف 
الناس باألرض وواقعها مؤلم 

جدا».
وختــم بالقــول: أن يفهــم 
العــدو قبل الصديــق أن حقل 
«كاريش» ليس هدية، وشبعا 
البحرية قضية سيادية، وهناك 
سقف للغارات السياسية حني 
يكــون البلــد بالقعــر، ويجب 
أن نتعامــل مع قضية كاريش 
مبنطق املصلحة العليا للبنان 
ألن بطون الصهاينة مثل بطون 

الضباع ال متتلئ أبدا».
بــدوره، قــال متروبوليت 
للــروم  وتوابعهــا  بيــروت 
األرثوذكس املطران إلياس عودة 
في عظة األحد إن «املزايدات التي 
نشــهدها غير نافعــة، األعمال 
وحدهــا نافعــة، خاصــة تلك 
املرتكزة على حقائق وبراهني 
علميــة. فليحزم املســؤولون 
أمرهــم وليتفقــوا على موقف 
موحــد يواجهون به األصدقاء 
واألعــداء، ويكون في مصلحة 

جميع اللبنانيني».

ويذكر ان باســيل وكتلته 
لم يســموا ميقاتي لتشــكيل 
احلكومة احلالية، لكنهم منحوه 
الثقة في مجلس النواب، واليوم 
تــدور العمليــة الدســتورية 
مجــددا وتتجــه األنظــار الى 
ميقاتــي «باعتباره مرشــحا 
طبيعيــا لتشــكيل احلكومة 
اجلديدة». إال ان الرجل، الذي 
أصبح له باع طويل في العمل 
احلكومي والوزاري والنيابي، 
ال يبــدو متحمســا خلــوض 
التجربة احلكوميــة الرابعة، 
وإن ميقاتي، ليس الهثا وراء 
املناصب وليس انتحاريا ليقدم 
على املجهول، بل رسم لنفسه 
صورة منطقية وواقعية ألي 
مهمة، وهو مدرك ملا يعيشــه 
الوطن، ولن يتردد عن القيام 
بأي خطوة تقتضيها املصلحة 

العامة».
فــي املواقــف، قــال املفتي 
اجلعفري املمتاز الشيخ أحمد 
قبالن، في بيان، إن «الفراغ مسار 
تدميري والكساد مصدر كوارث 

التباعد بني ميقاتي ورئيس التيار احلر ال يسري على عون

(محمود الطويل) افراد من اجليش اللبناني يقفون عند منطقة قانا اجلنوبية بني لبنان وفلسطني  

مرتبطا باملوقف األميركي من 
اســتمرارية العقوبــات علــى 
باسيل و«ان كانت هذه الغزلة 
غزلتك فحرير بدك تلبسي..».
املصادر املتابعــة قالت ان 
اتصاالت مع األميركيني جرت 
في هذا الشأن وكان اجلواب أن 
على باسيل، أن يتقدم بدعوى 
أمام احملاكم األميركية املختصة 
لرفع العقوبات عنه، أسوة برجل 
األعمال جهاد العرب، لكن باسيل 
رفض، متذرعا بأن املراجعة أمام 
احملاكم األميركية تكلف أمواال 
طائلة!. ويبدو ان هوكشتاين 
أوكل هذه املســألة إلى صديقه 
نائــب رئيس مجلــس النواب 
إليــاس بوصعب الــذي يلعب 
دور ضابط االتصال بينه وبني 
الفريق الرئاسي، وهو سيقيم 
له عشاء تكرمييا مساء اليوم 
االثنني، «وأثمر الكالم على مائدة 

الطعام».
بالنسبة للحكومة يبدو أن 
في فم الرئيس جنيب ميقاتي 
ماء وثمة مــن يقول إنه يعمل 

النائب أكرم شهيب لـ«األنباء»: أدعو النتخابات 
رئاسية مبكرة ورئيس حكومة يتواصل عربيًا

بيروت - عامر زين الدين

دعــا عضــو كتلــة اللقاء 
الدميوقراطــي النائــب أكرم 
شهيب الى «انتخابات رئاسية 
مبكــرة، لوضع حد للجحيم 
احلاصــل والتعطيل الكيدي 
علــى حســاب املؤسســات 
والدولــة والوطــن، ورأفــة 
بالشعب اللبناني الذي يختنق 
بسبب وطأة األزمات املتفاقمة 
واالنهيــارات املتالحقة التي 
أوصله اليها العهد القوي في 

التخريب املمنهج».
وكشف في تصريح لـ «األنباء» عن «تواصل 
قريب بني القوى التي نلتقي معها حول امللفات 
ذات الصلة بالسيادة والعالقات العربية التي ال 
ميكن للبنان ان يكون ذا مستقبل اذا ما خرج عن 
بعده العربي وعالقاته مع اشقائه في اخلارج، 
لتحديد املوقف املناسب فيما يتعلق مبوضوع 
التكليف، بانتظار حتديد موعد االستشــارات 
النيابية امللزمة التي يعمل رئيس اجلمهورية 
ميشال عون على تأخيرها اسبوعا تلو اآلخر، 
ضاربا بذلك عرض احلائط الدستور والقانون 
كرمى لعيون الصهر الذي يصر على التأليف 
قبل التكليف حلسابات شخصانية وطموحات 
سياسية مكلفة على مستوى الوطن والشعب».
وأضاف: «بعد تشــكيل املطبخ التشريعي 
النيابــي البــد من االســراع في االستشــارات 
للوصــول الــى مرحلــة التكليف، لكــي يأتي 

رئيــس حكومــة يســتطيع 
التواصــل مع البعــد العربي 
وموثوقــا وفاعــال أوروبيــا 
التفاوض  أيضا، الســتكمال 
مــع البنــك الدولــي من اجل 
حتقيق االصالحات احلقيقية 
املطلوبة، واملوضوعني النقدي 
والكهربائــي وباقــي امللفات 
الشــائكة، وأكثر من ذلك ان 
يتمتع بثقة الشعب اللبناني، 
في املرحلة االنتقالية الراهنة 

الصعبة بكل املقاييس».
وتنــاول شــهيب امللــف 
النفطي، معتبــرا ان «الفرق بني خطاب وآخر 
هو سحب امللفات من اطارها الواقعي وأخيرا 
زج اســماء وسياســيني وهو برأيــي الطريق 
االقصر للتأخير والتعطيل، علما ان امللف دقيق 
وعلمي بحت يجب ابقاؤه في االطار الذي سعى 
اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ووصل 
بــه الى مرحلة متقدمــة. ويبقى األمل معقودا 
على الزيارة املرتقبة للمبعوث األميركي آموس 
هوكشتاين لبيروت حول النزاع احلاصل على 
احلدود البحرية، وليســت املشكلة بني ٢٣ أو 
٢٩ بقدر ان تكون هناك اســتفادة من ثرواتنا 
الوطنية االساســية، بعيدا مــن املواقف التي 
حتمل الشعبويات والعنتريات املختلفة. واذا 
لــزم األمر فإننا ندعو الى اعادة التفاوض في 
ملف ترسيم احلدود البحرية انطالقا من اتفاق 
االطار من اجل حتقيق النتائج املرجوة في هذا 

امللف بالتحديد».

أكرم شهيب

الراعي يدعو إلى معاجلة ملف ترسيم 
احلدود للوصول إلى حل وليس للحرب

بيروت - داود رمال

قال البطريرك املاروني الكاردينال بشــارة 
الراعــي خالل عظة األحــد، انه بالنســبة إلى 
األزمة الناشئة على احلدود البحرية بني لبنان 
وإسرائيل فإنها تعنينا جميعا، وال مجال للتفريط 
بحقوقنا جتاه إسرائيل أو كرمى ألي دولة. احلق 
حــق أمام العدو والصديق. إن اجلنوب، أرضا 
وشــعبا، عزيز على قلبنا، والثروات املنتظرة 
هي ثروات ســيادية وطنية تعد بأرباح طائلة 
للدولة ولألجيال املقبلة. وجدير باملســؤولني 
أن يعاجلوا هذه األزمة وصوال إلى احلل ال إلى 
احلرب، ليتمكن لبنان من استخراج الغاز والنفط 
بالســرعة القصوى. وحدها الدولة مســؤولة 
عن حسم هذا املوضوع. ووحدها مؤمتنة على 
قضايا السيادة واالستقالل، وعلى ثروات النفط 

والغــاز. ووحدهــا الدولة مســؤولة عن إدارة 
املفاوضات مع اجلهات األجنبية، وحتديد دور 
الوســطاء، واتخاذ القرارات، وعقد املعاهدات، 
وتقرير احلرب والسلم. وعند الضرورة تستطيع 
استطالع مواقف األطراف السياسية اللبنانية 
نظرا ألهمية املوضوع ولدقة الظرف. ولكن، البد 
من أن يكون في النهاية مرجعا يحســم اجلدل 
القائــم ويضمــن حقوق لبنان. وفــي كل ذلك 
ينبغي حتديد مهلة زمنية للمفاوضات الرامية 
إلى اســتخراج ثرواتنا واســتثمارها بأقصى 
سرعة. وباملقابل، حري بالدولة أال توظف هذه 
املفاوضات احلدودية في أي استحقاق داخلي 
سياسي أو انتخابي، بل في نهضة لبنان اجلديد، 
واالضطالع بدوره في الشرق األوسط وحوض 
البحر األبيض املتوسط كدولة عضو في منتدى 

الدول املنتجة واملصدرة للنفط والغاز.


