
 من وراء تأجيل مفاوضات الترسيم؟

اقفلت ابواب المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، واعلن عن تأجيل 

االجتماع الذي كان مقرراً غداً الى موعد الحق، السباب لم تعرف، وسط التطورات التي طرأت بعدما حدد 

الخالصة والحدود البحرية وفق خرائط جديدة رفضها وفد الجانب لبنان حصته في المنطقة االقتصادية 

االسرائيلي وطرح خرائط تقضم مزيداً من مساحة حدود لبنان. فيما زارت السفيرة االميركية دوروثي شيا 

رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس، ولم يرشح شيء عن سبب الزيارة وال مضمونها الذي تكتمت عليه 

فإن الجانب االميركي هو وراء طلب تأجيل التفاوض لكن ” اللواء“ة. وحسب معلومات اوساط عين التين

رئيس الوفد جون ديروشر ابلغ لبنان رسمياً انه سيزور بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، في مسعى منه 

 .لمعالجة الخالفات التي نشأت بين الوفدين اللبناني واالسرائيلي

تبلّغنا رسمياً تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، “ ”فرانس برس”ـوقال مصدر عسكري لبناني ل

، من دون تحديد األسباب، الفتاً إلى أن الجانب األميركي هو من «واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني

 طلب التأجيل. وأوضح أن الدبلوماسي األميركي ديروشر، الذي يضطلع بدور الميّسر في الجلسات، سيحضر

يمكن خاللها استكمال النقاشات او محاولة إيجاد أرضية مشتركة“وأضاف ”. الى بيروت في موعد الجلسة ”. 

وجاء االعالن اللبناني بعد اتهام وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس في العشرين من الشهر الحالي لبنان 

محذراً من احتمال أن تصل المحادثات الى ، ”غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات“بأنّه 

طريق مسدود“ ”. 

كانون الثاني المقبل، نُقل  20وقبيل استالم ادارة الرئيس االميركي المنتخب جو بايدن مهامه الدستورية في 

عن السفير االميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان ان التركيز االميركي المقبل، بعد التركيز على الملف 

اطار عمل لمفاوضات الحدود البحرية“ي االيراني، سيطرق الى بناء النوو ”. 

 .ونقل عن فيلتمان ان لبنان ليس على جدول اعمال السياسة الخارجية االميركية الجديدة

أنباء متضاربة عن نقل مجموعة اميركية من قاعدة “عما اسمته  ”الحدث“وفي تطور ذي داللة تحدثت قناة 

الوضع عادي“لكن مصادر عليمة علقت:  ”يروترياق شرق لبنان الى ب ”. 

، الخبير القانوني بول مرقص، في حديٍث لجريدة األنباء ”جوستيسيا“أوضح رئيس مؤّسسة  من جهة أخرى،

على لبنان مراجعة الموفد األميركي لمعرفة أسباب التأجيل، وعلى هذا الوسيط أن يشرح “اإللكترونية أّن، 

ائيل لطلب التأجيل. فالوسيط األميركي التزم بهذه المبادرة، وعليه أن يشير إلى للبنان العذر الذي دفع إسر

أسباب التأجيل بوضوح، وتحديد موعد جديد، وإاّل يكون التأجيل تعسفياً من الجانب اإلسرائيلي، خاصةً وأن 

تبيان األسباب ترسيم الحدود البحرية أتى من خالل مبادرة أميركية متكاملة وبرعاية أممية، فمن الضروري 

ل على إسرائيل في سّجلها التفاوضي، وتُتخذ قرينة ضدها في العالقات الدولية، على اعتبار ذلك  التي تُسجَّ

 .”يؤّشر على سوء نية إسرائيل



يحضر رئيس الوفد األميركي في مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل جون دو روشيه  من جهة أخرى،

هر الجاري، في الموعد الذي كان مقرراً الستئناف الجولة الخامسة من الى بيروت في الثاني من الش

الجمهورية“المفاوضات، بحسب ما علمت  ”. 

وقد أُعدّ له برنامج الزيارة الذي يبدأ بلقاء مع رئيس الجمهورية، على ان تشمل الجولة مسؤولين حكوميين 

ً ” األخبار“ وعسكريين. واشارت معلومات  . مع قيادة الجيشأنه سيكون له لقاء أيضا

ورغم أن مصادر عين التنية نفت تطّرق السفيرة الى مسألة مفاوضات ترسيم الحدود في االجتماع، أشارت 

أبلغت كالً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس  أن السفيرة األميركية” األخبار“ معلومات

قد ال تكون مفيدة في حال أصّر لبنان على موقفه  النواب، وقائد الجيش العماد جوزف عون، أن المفاوضات

 .األخير، داعية الى وضع خطة عمل جديدة قبل العودة الى طاولة المفاوضات

وذكرت المعلومات أن السفيرة األميركية تعتبر أن خط هوف هو خط منصف للبنان، وأن محاولة العودة الى 

صل الى اتفاق يسمح للبنان باستثمار سريع نقاط وخطوط أخرى ستنسف المفاوضات وتضّيع فرصة التو

 .لثرواته النفطية من أجل مواجهة أزمته المالية واالقتصادية الصعبة

التأجيل طلبه األميركيون ألنهم شعروا بأن الجلسات السابقة لم تحقق “ان ” األخبار”وكشفت مصادر أخرى لـ

الطرفين اللبناني واإلسرائيلي، كل منهما على  أي نتيجة، وأنهم في هذا الوقت المستقطع يريدون االجتماع مع

بالوساطة التي حصلت على اتفاق اإلطار سابقاً، من أجل “، مشبّهة ذلك ”حدة، الستكشاف آفاقهما وسقوفهما

 .”وضع أسس جديدة للتفاوض
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