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تهديدات وزير الدفاع االرسائييل حيال البلوك 9 لن تؤثر عىل استمرار االئتالف.

لبنان ليس مستعدا للتفريط بحقوقه وجاهز للحرب اذا فرضت عليه.

شوقي عشقوتي
lionbars@hotmail.com

هل تكون الحدود والبلوكات البحرية
شرارة حرب إسرائيلية جديدة؟

السورية من حرب داخلية بني  الحرب  الحرب تقرع يف املنطقة مع جنوح  طبول 
نظام ومعارضة مل تعد موجودة، اىل حرب اقليمية تدور عىل ارض سوريا ويف سامئها، 
ومع العملية العسكرية الرتكية، والرضبات الجوية االرسائيلية ضد اهداف يف سوريا، 

وبعد اسقاط طائرة "F 16"، مام غّي يف قواعد االشتباك 

الواليات  بني  الباردة  الحرب  تجدد  مع 
ظل  يف  سوريا  يف  ومتركزها  وروسيا،  املتحدة 
وايران،  ارسائيل  من  كل  مع  روسية  تجاذبات 
الحرب  واجواء  قامئة  الحرب  احتامالت  تصبح 
مهيمنة، خصوصا اذا اضيف اليها عامل التوتري 
االرسائييل للوضع الحدودي مع لبنان يف البحر 
والرب، من خالل ادعاء امتالك البلوك 9 الواقع 
ومن  للبنان،  الخالصة  االقتصادية  املنطقة  يف 
خالل بناء الجدار االسمنتي الذي مير يف نقاط 
يتحفظ عنها لبنان ويشكل خرقا للقرار 1701.

تؤكد مصادر وزارية ان تهديدات وزير الدفاع 
شأن  يف  للبنان  ليربمان  افيغدور  االرسائييل 
البلوك النفطي رقم 9 "لن تؤثر عىل استمرار 
و"نوفاتك"  الفرنسية  )"توتال"  االئتالف 
الروسية و"ايني" االيطالية( يف عمله، خصوصا 
البلوكني   شأن  يف  االتفاقني  وّقع  االئتالف  وان 
4و9، وقدم الكفاالت املطلوبة يف هذا الصدد، 
 9 البلوك  فان  بالتايل  قريبا.  عمله  وسيبدأ 
بالنشاطات  للقيام  لالئتالف  حقا حرصيا  بات 
البرتولية، وفقا ملا ينص عليه االتفاق املوقع مع 

لبنان". 
اضافت املصادر "ان لبنان قام برتسيم حدوده 
البحار،  قانون  عليه  ينص  ملا  وفقا  البحرية 
وفتح  عنها،  خرائط  املتحدة  االمم  واودع 
البلوكات 8 و9 و10 ليؤكد حقه فيها، وانها من 

ضمن السيادة اللبنانية".
وتؤكد مصادر ديبلوماسية ان ارسائيل حاولت 
والسيام  ابرمتها،  التي  االتفاقات  خالل  من 
مع قربص، ان تزيد من نفوذها وقدرتها عىل 
التحكم بالحقول النفطية املشرتكة واملتداخلة 
وقربص  لبنان  مع  املتوسط  البحر  حوض  يف 
غازها  امداد  خطوط  لها  تضمن  وان  ومرص، 
عىل االرايض الرتكية يف اتجاه اوروبا، ومحاولة 

التي  االتفاقات  مع  لها  اقليمي  غطاء  تأمني 
رشق  غاز  لرسقة  وتركيا  قربص  مع  ابرمتها 
يف  النفطي  التكتل  اىل  واالنضامم  املتوسط، 
واليونان  تركيا  من  املكون  االوسط  الرشق 
ومرص لالستفادة القصوى من حقول الغاز يف 

تلك املنطقة. 
للبنان تحرك دويل جدي  يف مقابل ذلك، كان 
املتحدة،  املتحدة والواليات  االمم  وفاعل، عرب 
االرسائيلية.  االطامع  من  حقوقه  لحامية 
الواليات  لسنوات مل يتمكن مجلس االمن وال 
املتحدة من حل االشتباك االرسائييل ـ اللبناين 
امتالك  يف  الطرفني  احد  احقية  حول  العالق 
البلوكات 8 و9 و10. فارسائيل تدعي دامئا ان 
هذه البلوكات تقع يف مياهها االقليمية، اال ان 
الخرائط اللبنانية تؤكد ان حدود البلوكات تقع 
بكاملها يف املياه االقليمية اللبنانية. وبينام احرتم 
لبنان القانون الدويل، اعتمدت ارسائيل ترسيام 
مخالفا لقانون البحار، ووجهت التهديدات اىل 
االجنبية  الرشكات  عىل  الضغط  بهدف  لبنان 

التي رست عليها عقود التلزيم.
خيارات  بني  اللحظة  ارسائيل يف هذه  تفاضل 
تعاطيها  اسرتاتيجيا  رسم  مستوى  عىل  عدة 
عىل  سواء  اللبناين،  بالوضع  غازها  صلة  حول 
املستوى االمني او عىل مستوى طريقة تقاسم 
مع  املشرتكة  غازها  حقول  انتاج  ايرادات 
تفاهمها  مقايضة  الخيارات،  هذه  احد  لبنان. 
اىل  االرسائييل  الغاز  تصدير  حول  موسكو  مع 
اوروبا، بتدخل موسكو للحصول عىل ضامنات 
التنقيب  ومنصة  "لفيتان"  حقل  امن  بأن 
صواريخ  لتهديد  تتعرض  لن  حيفا  يف  خاصته 

حزب الله.
متابعة  مصادر  تراه  كام  املوقف،  تقدير 
الوزراء  رئيس  ان  يرى  بريوت،  يف  امللف  لهذا 

شجرة  يتسلق  نتنياهو  بنيامني  االرسائييل 
الحرب عىل لبنان، ويحاول ان يفاوض موسكو 
من فوقها. يضع نتنياهو حزمة اهداف ضمن 
امن  ترتيبات  هدف  ابرزها  بخوضها،  تهديده 
من  انطالقا  وذلك  به،  موسكو  املعنية  الغاز 
متسكها باسرتاتيجيا حامية بقائها املصدر الرقم 
ابالغ  ارسائيل  تحاول  اوروبا.  اىل  للغاز  واحد 
وخطوط  الغاز  اسرتاتيجيات  امن  ان  موسكو 
تصديره من املنطقة اىل العامل منظومة واحدة، 
وان ترتيباته تحتاج اىل ضامنات متقابلة. ضمن 
امتالك حزب  عامل  ارسائيل  تربز  الطرح  هذا 
استخدم عينة  التي  بحر   - ارض  الله صواريخ 
منها بنجاح يف حرب متوز 2006، كاحد االمور 
شأنه،  يف  مستعجل  ضامن  اىل  تحتاج  التي 
نظرا اىل ان ارسائيل انجزت 35% من مرشوع 
"لفيتان"،  حقل  يف  الغاز  عن  التنقيب  منصة 
الذي  االنبوب  بناء  االنتهاء من  وشارفت عىل 
سينقل الغاز الطبيعي من املنصة اىل الشواطئ 
االرسائيلية قرب مدينة حيفا عىل عمق 80 مرتا 

من سطح املاء. 
هذه  ميكن  هل  بقوة:  املطروح  السؤال  لكن 
وهذه  والربية  والبحرية  الحدودية  التوترات 
كرة  مثل  تتدحرج  ان  االرسائيلية  التهديدات 
ثلج اىل ازمة متفجرة وحرب جديدة وشاملة؟

مثة  السياسية،  والتقديرات  الحسابات  يف 
نظريتان واجابتان عن هذا السؤال:

واقعة  الحرب  ان  تقول  االوىل  النظرية   •
ومرجحة، وستكون شاملة مدمرة غري مسبوقة. 

تستند هذه النظرية اىل املعطيات االتية:
الله  حزب  بني  املتبادلة  التهديدات   •
اعلنت عزمها شن عدوان  وارسائيل: ارسائيل 
عىل لبنان وسوريا اذا مل تنسحب ايران وحزب 
قواعد  بناء  توقف  مل  واذا  سوريا،  من  الله 
يف  وصواريخ  اسلحة  ومصانع  فيها  عسكرية 
البنى  كل  باستهداف  الدولة  وهددت  لبنان، 
الوراء،  اىل  السنني  عرشات  لتعيده  التحتية 
وكذلك استهداف الجيش اللبناين عىل خلفية 
عون.  ميشال  الرئيس  اطلقها  التي  املواقف 

السيد  الله  لحزب  العام  االمني  توعد  بدوره، 
اعتداء  اي  وقع  اذا  مبفاجآت  نرصالله  حسن 
بالطائرات  الهرب  ستمنع سكان ارسائيل من 
مبغادرة  اليهود  املستوطنني  نصح  اوروبا.  اىل 
ارسائيل اىل البلدان التي استحرضوا منها قبل 
ان يبدأ اطالق الصواريخ واجتياز الحدود نحو 
الداخل االرسائييل، يك ال يكونوا مضطرين اىل 
دفع امثان حرب جديدة يلوح افقها وتجرهم 

اليها قيادتهم.
ارسائيل  جبهة  عىل  التوتر  حدة  تصاعد   •
لبنان وسوريا يف االشهر االخرية،  الشاملية مع 

بعدما ادركت القيادة االرسائيلية ان حساباتها 
بالرهان عىل استنزاف قوة حزب الله املنخرط 
يف الحرب السورية اىل جانب النظام والجيش 
السوري يف كثري من املواقع والجبهات، كانت 
الحرب  مجرى  تحول  بعدما  خاطئة  حسابات 
كانت  مام  ارسع  يف  السوري  النظام  ملصلحة 
من  الله  حزب  يخرج  ذلك  من  وبدال  تتوقع. 
الشوارع  قتال  يف  متمرسة  قوة  سوريا  حرب 
خربة  وميتلك  السواء،  عىل  التقليدية  والحرب 

عملية واسعة.
السياسية  والسيناريوات  الترسيبات   •
عسكرية  بتحركات  املدعومة  والعسكرية 
ـ  اللبنانية  الحدود  محاذاة  يف  ارسائيلية 
واالكرث  االكرب  اعتربت  ومبناورات  االرسائيلية، 
االسلحة  انواع  مختلف  فيها  اشرتك  شموال 
والتشكيالت الربية والجوية. يف وقت يتحدث 
االرسائيليون  والسياسيون  العسكريون  القادة 
التي  املقبلة  الحرب  شكل  عن  بالتفصيل 
وشامل  كامل  بشكل  ارسائيل  فيها  ستستخدم 
اساليب الحرب االلكرتونية، اضافة اىل القصف 

الجوي والتغلغل الربي. 
ادارة  مع  الرسائيل  املطلق  االمرييك  الدعم   •
الرئيس دونالد ترامب التي اعادت خلط االوراق 

واالولويات، ومعها كل يشء ميكن ان يحصل.
احتامل  من  املتكرر  االورويب  التحذير   •
عدوان وشيك عىل سوريا ولبنان، هدفه رضب 
بتفكيك  والحزب  ايران  تقم  مل  ما  الله  حزب 
املحاذية  سوريا  جنوب  منطقة  يف  قواعدهام 

للجوالن املحتل.
ال  التهويل  هذا  ان  تقول  الثانية  النظرية   •
بالحرب  تهول  فارسائيل  له.  عسكرية  ترجمة 
لتشكل حائط امان دوليا لها، وتتفادى الحرب 
ان  انتظار  يف  حاليا،  فيها  لها  مصلحة  ال  التي 
جبهة  وتفكيك  الله  حزب  اضعاف  يف  تنجح 
تقرع.  وهي  الحرب  طبول  انها  املامنعة. 
اىل  استنادا  قويا  ليس  حصولها  احتامل  لكن 

املعطيات االتية:
• من مصلحة ارسائيل رفع الصوت حول ما تراه 
اىل  سوريا،  يف  الله  حزب  وجود  يف  خطر  من 
جانب النفوذ االيراين يف سوريا ولبنان، للضغط 
متشددة  سياسة  التباع  االمريكية  االدارة  عىل 
تجاه ايران، كام يخدم عالقاتها بروسيا املوجودة 

يف سوريا التي تأمل منها ارسائيل يف ان تؤثر 

على لبنان التحرك
لحماية حقوقه من 

االسرائيلية االطماع 

تحاول اسرائيل ان تزيد 
التحكم  قدرتها على 

النفطية بالحقول 

الملف
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ادركت ارسائيل فشل رهانها عىل استنزاف قوة حزب الله يف الحرب السورية.

ايران، وان متنع  السوري وعىل  النظام  عىل 
الحمر  الخطوط  تخطي  من  الثوري  الحرس 
لبنان.  يف  كام  الجوالن،  يف  ارسائيل  اتجاه  يف 
ستكون  الحرب  هذه  كلفة  ان  ارسائيل  تدرك 
مرتفعة. هي قادرة عسكريا عىل الحاق اقىص 
ميكنها  ال  لكن  معا،  الله  وحزب  بلبنان  رضر 
النريان  قوة  بفعل  تداعياتها وخسائرها  تحمل 
الصاروخية لدى الحزب. ال متلك ارسائيل تصورا 
مسبقا عن نهاية الحرب، وليست متأكدة من 
وانها  خصوصا  مضمونة،  ستكون  النتيجة  ان 
ايران وسوريا  لحواجز متنع  ان ال وجود  تعلم 
من دعم الحزب مبارشة يف هذه الظروف. اي 
حرب قادمة عىل لبنان سوف متتد اىل سوريا، 

وستصبح حربا اقليمية.
بني  الحرب  مرشوع  الدويل  املجتمع  رفض   •
ارسائيل وحزب الله. ما يهم الغرب عدم اغراق 
انطالق  قاعدة  اىل  وتحويله  الفوىض  يف  لبنان 
الغرب، او منصة اطالق  لعمليات ارهابية اىل 

موجة جديدة من النازحني والالجئني.
عىل  جديدة  حربا  يتحمل  ال  اللبناين  الواقع   •
غرار حرب متوز 2006، خصوصا بعدما تفاقمت 
ازماته االقتصادية واالجتامعية بسبب تداعيات 
هذا  ان  علام  النازحني.  وازمة  السورية  الحرب 
منذ  عاىن  الشيعي،  مكونه  يف  السيام  املجتمع، 
الحروب ومواجهات  12 عاما اوضاعا قاسية يف 
يريد  ال  لبنان  وارسائيل.  االرهاب  عدوين:  مع 
واملعالجات  للحلول  اولوية  ويعطي  الحرب، 
الديبلوماسية، ويفسح يف املجال امام الوساطات 
الدولية، السيام االمريكية منها. لكنه ليس مستعدا 
للتفريط بحقوقه، برا وبحرا، وهو جاهز للحرب 
اذا فرضت او شنت عليه، متسلحا مبوقف وطني 
واحد وقرار كبري اتخذه اركان الحكم واملجلس 
االعىل للدفاع، وفحواه "التمسك بكل حبة تراب 
تعد  محاولة  الي  والتصدي  نفط  نقطة  وبكل 
 9 رقم  النفطي  البلوك  طاولت  سواء  ارسائيلية 
االسمنتي  الجدار  بناء  استكامل  يف  متثلت  او 
عىل الخط االزرق ويف نقاط يتحفظ عنها لبنان 

وتعود اليه".
جاهز  البارود  برميل  لكن  مستبعدة،  الحرب 
وكذلك الفتيل. فَمن سيشعله ام انه قد يشتعل 
لسبب ليس يف الحسبان، او لخطأ يف التقدير؟ 

هذه  يف  وارد  يشء  وكل  ممكن،  يشء  كل 
املنطقة امللتهبة، ويف سنة املفاجآت.

جرت يف شباط الفائت تدريبات اميكية ـ ارسائيلية مشرتكة تحايك العمل يف الدفاع املشرتك 
عن ارسائيل يف حال تعرضها لحرب شاملة عىل جبهات عدة موازية، يف الجنوب من قطاع 
غزة ويف الشامل من سوريا ولبنان وحتى ايران، تطلق خاللها االف الصواريخ والقذائف. 
وسيكون عىل ارسائيل ان تتصدى لها دفاعا عن الجبهة الداخلية. لهذه الغاية، رشعت قوات 
الواليات املتحدة يف نرش كمية كبية من  العسكرية يف  التابعة للقوات  املارينز  كبية من 

بطاريات منظومات الدفاع الجوية املضادة للصواريخ عىل طول ارسائيل وعرضها.
وقد  موازية،  عدة  جبهات  عىل  حرب  بنشوب  واقعي  خطر  ملواجهة  معد  التدريب  هذا 
استعد لها الجيش االرسائييل باجراء دراسات نظرية وعملية حول خطر حرب الصواريخ، 
وتوصل اىل اقتناع برضورة املساندة االميكية. منظومة "القبة الحديدية" االرسائيلية الصنع 
لذا  الصواريخ.  باالف  هجامت  خطر  لجبه  الالزمة  بالكميات  تتوافر  ال  اميكية،  مبشاركة 

ستساهم البطاريات االميكية يف صد تلك الهجامت. 
جرت هذه التدريبات يف ظل سلسلة تهديدات للبنان اطلقها وزراء ارسائيليون يف االونة االخية، 

يف مقدمهم وزير الدفاع افيغدور ليربمان الذي هدد باجتياح بري للبنان يف الحرب املقبلة.

تدريبات اميركية ـ اسرائيلية 
لحرب شاملة

املعركة  وضعت  بعدما  االسرتاتيجية.  تقييامتها  عىل  تعديالت  االرسائييل  الجيش  قيادة  اجرت 
ضد ايران وحزب الله يف سوريا ولبنان اىل جانب التنظيامت املتشددة وعىل رأسها "القاعدة" 
و"داعش"، يف املرتبة االوىل من حيث التهديد واالخطار عىل ارسائيل، اعتربت الوثيقة املعدلة 
لـ"اسرتاتيجيا الجيش االرسائييل" التي نرشت اخيا ان "الجبهة الحربية مع الفلسطينيني هي االكرث 

احتامال لالندالع، مع انها تبقى يف املرتبة الثانية من حيث االهمية ومستوى الخطر". 
جاء يف الوثيقة املعدلة: "احتامالت االشتعال لن تقترص عىل ما تفعله حركة حامس يف قطاع غزة 
وغيها من التنظيامت القادرة عىل اطالق صواريخ دقيقة يف اتجاه البلدات االرسائيلية الجنوبية 

وابعد. لكن هناك خطرا واقعيا للتصعيد العسكري يف الضفة الغربية ايضا". 
لتطور  متطرف  لسيناريو  االستعداد  االرسائييل  الجيش  "عىل  ان  اىل  بعبارات رصيحة  واشارت 
التابعة للسلطة الفلسطينية مثلام حصل خالل  مواجهة مبارشة بينه وبني جنود اجهزة االمن 
اجتياح الضفة عام 2002". ويربط مراقبون ارسائيليون بني هذه التقييامت والتدهور املتواصل يف 

العالقات االميكيةـ  الفلسطينية.
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