
2829
عدد 106 - تموز 2022عدد 106 - تموز 2022

جورج شاهني

قام بجولة طارئة ليومني في بيروت التي تنتظر الرد اإلسرائيلي
هوكشتاين: الخبر السار أنني وجدت موقفًا لبنانيًا جامعًا

الوفد  لبنان رئيس  الطبيعي املسال "Energean Power" اىل قبالة حيفا، واستدعاء  الغاز  انتاج  دفع دخول سفينة وحدة 
للحدود  الرتسيم  النقاش يف شأن عملية  احياء  اىل  اىل بريوت  اموس هوكشتاين  املبارشة  الناقورة غري  اىل مفاوضات  االمرييك 
البحرية مع ارسائيل. يف معزل عن مجموعة السيناريوهات التي تحايك مستقبلها، بات الوضع رهنا بالجواب االرسائييل عىل 

الطرح اللبناين الجديد حول تعديل خط "هوكشتاين املتعرج" الذي سيعود به اىل بريوت يف وقت قريب

يف 13 و14 حزيران املايض حل الوسيط 
بريوت  يف  هوكشتاين  اموس  االمرييك 
للبحث  عاجلة  لبنانية  لدعوة  تلبية 
التصعيدية  االرسائيلية  الخطوات  يف 
"اينريجني  السفينة  وصول  واكبت  التي 
باور" اىل حقل كاريش النفطي الذي ما 
املنطقة  ضمن  منه  الشاميل  الجزء  زال 
البحرية  الحدود  عىل  عليها  املتنازع 
االقتصادية  املنطقتني  بني  الفاصلة 
والفلسطينية  الخالصة  اللبنانية 
والجدل  النقاش  فتح  ما  وهو  املحتلة. 
حاميا حول ما ميكن ان يقوم به لبنان 

ملنع "شفط" ثروته. 
االستنفار  لبنان  اعالن  وقع  عىل 
ملواجهة  والديبلومايس  السيايس 
اي  دون  والحؤول  االرسائيلية  الخطوة 
توتر امني اذا دخلت السفينة املنطقة 
الرصيح  االعالن  جاء  عليها.  املتنازع 
اليونانية   - الربيطانية  الطاقة  لرشكة 
حقوق  متتلك  التي   ،"Energean"
حقول غاز كاريش منذ عام 2016، يوم 
الجمعة 3 حزيران املايض بأن السفينة 
كلم غرب   80 بعد حواىل  متركزت عىل 
التحضريات  وان  املحتلة،  حيفا  مدينة 
نقل  بخطوط  املنصة  لربط  بورشت  
تشغيل  ليبدا  الرب  اىل  الغاز  رواسب 

الحفارة يف االشهر الثالثة املقبلة.
الرسمية  الخطوات  تسارعت  لذلك 
وكلف رئيس الجمهورية العامد ميشال 
تحركات  مبراقبة  الجيش  قيادة  عون 
تطور،  اي  عن  واالفادة  السفينة 
املنطقة  من  اقرتبت  اذا  وخصوصا 
الخطوط  فتحت  كام  عليها.  املتنازع 

وتلقى  وواشنطن  بريوت  بني  الهاتفية 
هوكشتاين اتصاالت تدعوه اىل التدخل 
الطارىء  الجديد  ملعالجة  الفوري 
نكسة  اي  اىل  يؤدي  ما  دون  والحؤول 
ما  عىل  التفرج  ميكنه  ال  فلبنان  امنية. 
يجري وقد يؤدي ذلك اىل ما ال يحمد 

االمريكية يف  السفرية  تلقت  عقباه. كام 
متيض  كانت  التي  شيا  دورويت  بريوت 
اتصاالت  بالدها  يف  السنوية  عطلتها 
لالسباب  بريوت  اىل  للعودة  دعتها 

عينها.
اكدت  بريوت،  اىل  عودتها  اثر  عىل 
ملنع  جاهدة  تعمل  انها  شيا  السفرية 
فاملنطقة  امني.  احتكاك  اي  حصول 
النوع  هذا  من  حدث  اي  تحتمل  "ال 
وان وساطة بالدها ستستأنف، متمنية 
طرحه  مام  موقف  للبنان  يكون  ان 
هوكشتاين يف اخر زيارة له اىل بريوت 
باقرتاحه  وحرصا  املايض  شباط   8 يف 
"الخط املتعرج". واكدت حرص بالدها 
اىل  لبنان  يتوصل  ان  اهمية  عىل 

االزمة  ملواجهة  النفطية  ثروته  استثامر 
يف  السيام  منها  يعاين  التي  االقتصادية 

قطاع الطاقة.
بريوت  اىل  االمرييك  املوفد  وصول  قبل 
بيومني، عقد يف قرص بعبدا يوم السبت 
رئيس  بني  لقاء  املايض  حزيران   11
ترصيف  حكومة  ورئيس  الجمهورية 
موقف  يف  للبحث  خصص  االعامل 
لبنان املوحد من اقرتاحات هوكشتاين، 

جولته  هوكشتاين  استكمل  املايض، 
العامد  الجيش  قائد  مع  صباحي  بلقاء 
الجمهورية  فرئيس  عون  جوزف 
العامد ميشال عون، قبل ان ينتقل اىل 
ترصيف  حكومة   رئيس  للقاء  الرسايا 
وزير  ثم  ومن  ميقايت  نجيب  االعامل 
ان  قبل  بوحبيب،  عبدالله  الخارجية 
نبيه  النواب  مجلس  برئيس  يلتقي 
بري من دون ان يديل بأي ترصيح. يف 
الجيش  قائد  فيه  جدد  الذي  الوقت 
داعم  العسكرية  املؤسسة  موقف  ان 
السياسية  السلطة  تتخذه  قرار  ألي 
انه  اىل  لفت  الرتسيم،  عملية  شأن  يف 
من  ذلك  يف  ملا  تعتمده  خط  اي  "مع 
عون  الرئيس  وشدد  للبنان".  مصلحة 
املياه  يف  السيادية  لبنان  حقوق  عىل 
لهوكشتاين  وقدم  الطبيعية،  والرثوات 
الذي  االمرييك  املقرتح  عىل  لبنان  رد 
ان  عىل  اشهر،  قبل  قدمه  ان  له  سبق 
متمنيا  االرسائييل  الجانب  اىل  ينقله 
هوكشتاين  ورد  بالرد رسيعا.  يعود  ان 
االرسائييل  الجانب  عىل  بعرضه  واعدا 
يف اطار الوساطة التي يقوم بها لرتسيم 
الحدود البحرية. كام التقى هوكشتاين 
املنسقة الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان 

فرونتسكا. يوانا 
عند  هوكشتاين  يعلن  مل  ما  ويف 
اىل  زيارته  موعد  عن  بريوت  مغادرته 
اللبنانيون يف  املسؤولون  بقي  ارسائيل، 
منها  به  سيعود  الذي  الجديد  انتظار 
وحكومية  رسمية  استعدادات  وسط 
والسيناريوهات  املتاحة  الخيارات  لكل 
االولوية  كانت  وان  فهو  املحتملة. 
يف  يضطر  قد  فهو  االمريكية،  للوساطة 
حال عاد موفدها برفض ارسائييل او اي 
تردد من استكامل مهمته فان االبواب 
قد  اخرى  مبادرات  امام  مفتوحة 
واالمم  الدويل  املجتمع  اىل  لبنان  تقود 
املفاوضات  تستضيف  التي  املتحدة 
استمرت  ان  الحرب  اىل  لالنتقال  منعا 
عىل  واعتداءاتها  باستفزازاتها  ارسائيل 

حقوق لبنان. 

تقرير

لبنان استعجل هوكشتاين 
لتأمني الرد االسرائيلي 

في اسرع وقت ممكن

...وبرئيس حكومة ترصيف االعامل نجيب ميقايت.املوفد االمرييك اموس هوكشتاين مجتمعا برئيس الجمهورية ميشال عون.

املدير  نقلها  عدة  نقاط  عىل  واتفقا 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
اىل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي 

كان عىل تواصل دائم مع الجميع.
عرص  بريوت  اىل  االمرييك  املوفد  وصل 
يوم االثنني 13 حزيران املايض، والتقى 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
ابراهيم يف حضور السفرية شيا، وتناول 
الحدود  ترسيم  ملف  تطورات  البحث 
اللواء  وصف  ان  وبعد  البحرية. 
بأنه  وكشف  بـ"الجيد".  اللقاء  ابراهيم 
ابلغ ضيفه بـ"انه سيسمع موقف لبنان 
الحدود  ترسيم  ملف  حيال  املوحد 
العامد  الجمهورية  رئيس  من  البحرية 

ميشال عون".

توجه  العام  لالمن  العامة  املديرية  من 
هوكشتاين اىل وزارة الطاقة للقاء الوزير 
استعراض  جرى  حيث  فياض،  وليد 
الغاز  استجرار  مساعي  اليه  آلت  ما 
املرصي والكهرباء االردنية بتمويل من 
هوكشتاين  اكد  ما  ويف  الدويل.  البنك 
عىل استعداده للتدخل بتوفري التمويل 
يف  االرساع  متنى  الدويل،  البنك  من 
واالردن  مرص  مع  االتفاقيات  توقيع 
بعد  الطاقة  امداد  مبرشوع  للتقدم 
"قانون  عقوبات  من  املرشوع  اعفاء 
باعتبارها  املفروضة عىل سوريا  قيرص" 
احد اطراف االتفاق الرباعي بني لبنان 

ومرص واالردن وسوريا.
حزيران   14 يف  الثالثاء  يوم  صباح 

االمم املتحدة وباريس 
كانتا على خط الوساطة 

االميركية



3031
عدد 106 - تموز 2022عدد 106 - تموز 2022

اموس  االمرييك  املوفد  بها  قام  التي  الزيارة  هامش  عىل 
هوكشتاين اىل بريوت تعددت السيناريوهات التي تحدثت 
املحتملة يف  البدائل  منها  البعض  عن مصري مهمته، وطال 
حال تعرثها ورفض الجانب االرسائييل للطروحات اللبنانية، 

مام ترك الباب مفتوحا امام عدد من السيناريوهات. 
بالوساطة  تحكمت  التي  الظروف  عن  البحث  اطار  ويف 
االمريكية، تحدثت االختصاصية يف القانون الدويل والتحكيم 
سابقا  الجمهورية  رئاسة  يف  القانونية  الدائرة  ورئيسة 
الخيارات  مفندة  العام"  "االمن  اىل  عساف  ريان  الدكتورة 

من جوانبها املختلفة.

طروحات  من  املوحد  اللبناين  املوقف  اهمية  هي  ما   ■
وما  يستمر طويال؟  اال  من  هوكشتاين، وهل من مخاوف 

الذي يهدده ؟
احالم  ورمبا  التوقعات  تفوق  كبرية  ثروة  لبنان  اعطي   □
يف  السيام  قصوى  اقتصادية  اهمية  الرثوة  ولهذه  اللبنانيني. 
ظروف البلد الحالية، وان من اعطي كثريا يطلب منه الكثري. 
فاملوقف  موحد،  موقف  دون  من  التفاوض  ميكن  ال  لذلك 
صلب،  اساس  عىل  مبنيا  يكون  ان  ويفرتض  اسايس  املوحد 
البعد  ابرزها  عدة  ابعاد  البحرية  الحدود  ترسيم  وملوضوع 
قانونية  اخرى  ابعاد  اىل  باالضافة  الخط،  برتسيم  املرتبط 
كل  عىل  يبنى  الصلب  واملوقف  وسياسية،  وديبلوماسية 
هذه االبعاد. يف لبنان خربات كثرية ودولية يف هذا املوضوع 
الجهات املسؤولة بها. من  ومن االهمية مبكان ان تستعني 
دون موقف موحد ال ميكن ان مييض التفاوض قدما، ويجب 
اعينها توضيح  الجهات املسؤولة يف املوازاة نصب  ان تضع 
اي  يف  ثقته  وكسب  اللبناين  العام  للرأي  املوضوع  جوهر 
طرح او موقف ليك يكتسب املوقف الرسمي قوة اضافية، 
ولنتجنب اي فوىض محتملة يف هذا املوضوع عىل الصعيد 

الداخيل واال قد يصعب التفاوض.

هناك  االمريكية  الوساطة  عىل  لبنان  ارصار  مقابل  يف   ■
من يدعو اىل اللجوء اىل محكمة البحار او محكمة العدل 
تعيق  قانونية  معوقات  من  فهل  حقوقه،  لحامية  الدولية 

الخطوة؟
البحار هناك اربع  اتفاقية قانون  □ وفقا للامدة 287 من 
وسائل لحل النزاعات املتعلقة بتفسري او تطبيق اي اتفاقية 

تتصل بالنزاعات حول اعامل الرتسيم البحري وهي:
ومقرها   )ITLOS( البحار  لقانون  الدولية  املحكمة   •

هامبورغ يف املانيا.
• محكمة العدل الدولية.

من  من  السابع  للمرفق  وفقا  مشكلة  تحكيم   محكمة   •
اتفاقية قانون البحار.

او  الثامن  للمرفق  وفقا  مشكلة  خاص  تحكيم  محكمة   •
اكرث من فئات النزاعات. 

او  التوقيع  عند  حرية  االطراف  للدول  املادة:  لهذه  ووفقا 
بواسطة  االختيار  اليها  االنضامم  او  االتفاقية،  عىل  التصديق 
اعالن مكتوب واحد او اكرث من هذه الوسائل. لكن ارسائيل 
تنطبق عليها، وال  وبالتايل ال  االتفاقية،  ليست طرفا يف هذه 
ميكن حل النزاع البحري الجنويب بواسطة اي من هذه الوسائل 
املذكورة يف املادة 287 من اتفاقية قانون البحار. بالتايل، فان 
اموس  املسهل  االمرييك  الوسيط  عرب  اليوم  الجارية  الوساطة 
هوكشتاين والتي تتم حاليا وفقا للامدة 33 من الفقرة رقم 
واحد من ميثاق االمم املتحدة، قد تكون الطريق الوحيد الذي 
االعتبار  يف  اخذنا  اذا  املسألة،  لهذه  حل  اىل  يؤدي  ان  ميكن 
عدم امكان اتفاق الطرفني عىل وسيلة اخرى لحل النزاع. من 
التفاوض  التعاطي بجدية قصوى مع هذا  هنا تكمن اهمية 

للتوصل اىل افضل نتيجة ممكنة للبنان.

عساف: الوساطة االميركية الوسيلة
الوحيدة لحل النزاع الحدودي

االختصاصية يف القانون الدويل والتحكيم ورئيسة الدائرة القانونية يف رئاسة الجمهورية 
سابقا الدكتورة ريان عساف.
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