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مثلمــا  نــم م اةــرة  عل  ، والتــي أ  ســراليلية لل نــاهإلايــة والنفطيــة لل نــاه والتهد ــدات طغــى موعــوح الحقــوز الغا  
مين العـا  لحـزهللا ا السـيد  سـن نصـر ا ة التي أعلنها األلم عن طريق الواليات المتحدة، والمعادلة الردعي  ق  ن  

  داث.ل ما عداهما من أعوح ال حر، على كفي مو 

ثـات طويلـة ودقيقـة مـع الموفـد ن ودخل فـي محاد د  ومو    صلب   وخرج ل ناه، وفي ظهره المقاومة، بموقف   
ميركي السابق األميركيين الذ ن  اولوا إرغا  ل ناه على الخضوح للشروط اإلسراليلية، خاصة مشروح الموفد األ

لتقاســم  مخــزوه الغــا  مــن  ل نــاهمــع  ســراليلالنــزاح الــذم تفتعلــ  إ لحــل   ن اقترا ــا  فريـدري  هوفمــاه الــذم  تضــم  
 .9ال لوك 

ــوي    ــهــذا األمــر بمثابــة انتصــار د د  ع  د  ــو  بلوماســي لل نــاه، لنــن مــن غيــر الممهــن اســتنمال  ســو  بالتو  
ــ انيــة فــي د التطــورات الميدســراليل هــي اليــو  فــي موقــف الــدفاح بعــإ ه  وأ ة  موقــف الــدفاح عــن  قــوز ل نــاه، خاص 
ســراليلي. واه كــاه ة الل نانيــة للمقاومــة فــي واــ  أم اعتــداء إلــى الجهو ي ــســوريا وقســقاط طالرتهــا، الــذم أ عــيف إ

لنن في الموعوح الل ناني،   دو أه الجانب  لى المعادلة الجد دة،ح أه تخضع إسراليل بسهولة إمن غير المرا  
 ةد د. ، بحذر  وا د   على صعيد ال حر، من اانب   ة  م تغيير استراتيجي، وخاص  اإلسراليلي بات يأخذ أ

ـــ ،دافيـــد ســـاترفيلد ،ميركـــيركـــة الم عـــوث األوي ـــدو مـــن    لنـــزاح ال حـــرم وال ـــرم بـــين ل نـــاه ا ف بحـــل  المهل 
أ المشـاركة   بم ـدسراليل التي تتمس  ة  وار طرةاه بين ل ناه وقه ثم  ة، أكثر من مر  وقسراليل، والذم  ار ل ناه أ

بق ــو  إاــراء مفاوعــات مــع ل نــاه  ــو  الموعــوح النفطــي، واقترا هــا  مم تنــا ال  هــا قــد  ن  وتعت ــر أ، 9فــي ال لــوك 
، علـى ة مع ل ناه على غرار اللجنة الثالثية العسهرية المشـتركة التـي تجتمـع فـي النـاقورة دوريـا  تشهيل لجنة تقني  

 ميركية.ت ، أساسية للموعوح برم  أه تنوه الرعاية األ

 ه  ، وهـو ألـى ل نـاهتهد ـد عـمني نقلـ  إ لـى المسـلولين الل نـانيين فـي ظـل  يلد هـذه األفنـار إر ساترفوقد مر   
التنقيب ألنهـا لـن ت قـى مهتوفـة األ ـدم وسـتقو  بتصـعيد الوعـع، سراليل لن تق ل من ل ناه الم اةرة في أعما  إ

 . ه الخيار العسهرم سيهوه قالما  أم عمنا أ
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لـ  ألنـ   ، إذ إنـ  يعت ـره ملنـا  9ة م دأ المشاركة اإلسـراليلية فـي ال لـوك د  د  رفض بشالموقف الل ناني المو    
 قليمية.اه  اإليقع عمن مي

النـــزاح  ميركيـــة للمفاوعـــات بغيـــة  ـــل  ركـــي انفتا ـــ  علـــى م ـــدأ الرعايـــة األميوقـــد أبلـــن ل نـــاه الم عـــوث األ 
ل طـر  ثالـ ، لـيس بالضـرورة ه  تـدخ  عرهللا عـن اسـتعداده ألبالحقوز الل نانية. وأ  من دوه المس   ا  النفطي سلمي  

ه الـ عض  نرـر ة إسـراليلية ـ ل نانيـة، إذ أمـن تـأليف لجنـة تقني ـ ه ال موقـف نهاليـا  أ "النـزاح"، علمـا   ، لحـل  ميركيـا  أ
 ليها، بحي   نضم إة إلى هذا االقتراح، ةرط أه تنوه اللجنة تابعة للجنة العسهرية الثالثية القالمة  اليا  بإيجابي  

 سراليلي ول ناني في قضايا القانوه الدولي والنزاعات النفطية. ه إخ يرا

ة سراليليين، وهذه واهة نرر محق ـة وال  ريد أم لقاء م اةر مع اإلخر  رفض بشد  في  ين أه ال عض اآل 
كثـر صــعومة مـن هـذه التــي يعيشـها اليـو  مــع لقـاء اإلســراليليين فـي ظـل ظــرو  كانـم أ كـوه ل نـاه رفــض مـرارا  

عـد   ميركيين مـناأل . وقد خاهللا ظن  عاظمة للمقاومة، وخاصة، في ظل األ داث األخيرة في المنطقةالقدرة المت
ســراليل بقلــق، وهــي المســتعجلة لل ــدء بالتنقيــب فــي بعــض واــود ليونــة ل نانيــة، كــوه األمــر اــدم وتنرــر إليــ  إ

 المناطق.  

أمــا  الجانــب االميركــي، ســو  إبــال  ل نــاه  يهــن   بموقــف  ــزهللا ا، لــمد الل نــاني، الــذم تعــز  ومــع التشــد   
سـراليلية تفـاء بـإبال  الجانـب الل نـاني باألاومـة اإلكمشـروح هـو  واإل ميركي ديفيـد سـاترفيلد طـي  ع ر الموفد األ

 ـل الجهـة الرسـمية األعلـى فـي لـى سـاترفيلد مـن ق  ن إبل ـ، والالفـم فـي األمـر أه الموعـوح أ  على األفنار الل نانيـة
سراليل بالتحهيم ستنوه ل  ر إسراليل ع ر الجانب األميركي أه عد  ق و  إم رليس الجمهورية الذم  ذ  أل ناه 
 ه نصل لهذه النتالج". مأساوية وقسراليل تدرك ما معنى أ "نتالج

لـى   يمهن اللجوء إن  ر عوه النرة الى الجانب اإلسراليلي، بموافقة األفرقاء المعنيين، عندما أعلن أكما مر   
لمشــهلة، فـي هــذه ا مـم المتحــدة، لتحد ــد الحـدود وال ــم  ي مثـل هــذه النزاعــات تحـم رعايــة األطـر  ثالــ  خ يـر فــ

 مر لوال تنسيق  مع الحلفاء.وهو ما كاه ليعرض هذا األ



 
 28/02/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  37رقم )                  

       
 

5 
 

 تــى  ة،كثــر مــن مــر  ره علــى مســامع  ألــى ســاترفيلد، وكــر  إ متشــددا   ه الــرليس ن يــ  بــرم أبلــن موقفــا  أكمــا  
و دها  (، هي ليسم9في ال حر )ال لوك رقم  2كلم 860ه مسا ة الـاه أراعي الل نانية، وملد  ألمغادرة األخير ا

انومـا، هـي  2كلـم 500ا ة تزيد عـن ليها مسضا  إقليمية و دوده ال حرية، بل ت  مل  لل ناه وعمن مياه  اإل
 يضا مل  لل ناه. أ

يضـا الموقـف الل نـاني الـرافض ل مـا ن أسـاترفيلد ت ل ـه مـة منـ ، أعن برم، تحم عنـواه المصـادر المقر   نقال  و 
و محاولـة قضـم  ـدوده سواء بمحاولـة قضـم  ـدوده ال حريـة أيم في عين التينة "عملية التحا ل على ل ناه، م   س  

ر، ختلف عليهـا فـي ال ـالم 13النقاط الـ لحل   سراليليا  إ ا  ميركي  أ ى ل ناه من ساترفيلد طر ا  ال رية"، وذل  بعدما تلق  
 ميركيوه المقايضة بين ال ر وال حر، على قاعدة "نعطيهم في ال ر تعطونا في ال حر".اذ اقترح األ

ناصــفة بــين الجــان ين الل نــاني واإلسـراليلي فــي بعــض النقــاط ال ريــة، أم ميركيـوه بالموهـو مــا أةــار إليــ  األ
التــوتر بــين ل نــاه وقســراليل  زيــل ســ ب متــرا( والتقاســم  25متــارا )  أمســا تها ال تتعــد   ه  تقاســمها تحــم عنــواه أ

 ه مجرد الق ـو  بـالتخلي عـنطرح  نطوم على خطورة ك يرة، "إذ إه هذا الأه برم أعلن أ ال   و  هذه النقطة. إ
فـي  2كلـم 400و 300ي عـن مسـا ة تزيـد عـن لى ال حر، يعنـي التخل ـإ صال  مترا على ال ر، وهي تمتد أ 12الـ

 ال حر وما تنتنزه من ثروات".

رار مــن ه المفاوعــات ااريــة وقابلــة لالســتمفيــد القــو  أه مــا نقلــ  ســاترفيلد إلــى المســلولين يعنــي أومــن الم  
 الح ا  بين الجان ين وهي ليسم سو  في بدا تها. ة لشد  عه العملية خاعدوه اإلفراط في التفاؤ ، إذ إ

ـــ  ت مـــع ســـاترفيلد ثـــار فـــي المفاوعـــاأ  ن ـــم أل ـــ، وع  ومحـــرا   ا  ز ل نـــاه علـــى قاعـــدة الحفـــاب علـــى  قوقـــ  بـــر  ورك 
مـن اإلسـمنم بـالقرهللا مـن الخـر األ رز سـ ق  سراليلية في بلدة العديسة  يـ  ت نـي اـدارا  موعوح الخروقات اإل

ظ علـى المختلف عليهـا مـع ل نـاه، الـذم تحف ـ 13من النقاط ا   م   ممنوح على أ  ال ناء ه  رها من أه  ذ  لل ناه أ
 د عمن أراعيها. شي  ت  نها عي  إسراليل من أما تد  
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تهـا اـل تحد ـد هوي    من ألى التري  رم هي األخر  ودعم الجانب اإلسراليلي إمم المتحدة تحف  كما أه األ 
عد فـي مـر مسـت الترسيم النهالي للحدود الدولية. وهو أ لد  ال  أم إذا كانم تابعة لها أو لل ناه ولن يرهر ذل  إ

 .  مفتوح على تأايل ك ير لحل  ه الموعوح المر لة الحالية، ما يعني أ

ــ، أراد الجانــب األميركــي أ9المفاوعــات، فــي موعــوح ال لــوك  خــال   ز ال حــ  علــى المنطقــة التــي ه  ترك 
ر عمليات ال حـ  والتنقيـب بـأم تهد ـد، أله ه تتأث    كيفية  فظ ل ناه  قوق  من دوه أهي موعع خال  و و 

 االستقرار. ولتين، كما تقو  واةنطن التي ال تريد هز  لى إلحاز الضرر بهال الدم إم خرز أمني سيلد  أ

و النفر في المسا ة غيـر المتنـا ح عليهـا،  اةر بالتنقيب عن الغا  أه    م أه الجانب األميركي  ريد أل  وع   
نهـــا لشــراء الغــا  م عــم عقـــودا  ســراليل بــدأت باســـتخراج الغــا  ووق  وهــو موعــوح يحشـــر ل نــاه الــذم يعـــر  أه إ

 يات من  من مسا ة قد تنوه لل ناه. ه تسرز كم  س يل المثا  ويمهن أكمصر على 

ى مرااعة اإل داثيات التي ه يهوه طر  محا د قد تول  على أه يستت ع هذا األمر بتو يع الحصص بعد أ 
 ــد  الشــركات بتو يــع ف إات ل نــاهث ثــم تنل ــ ــداثي  اتها هــي أصــوهللا مــن إ ــداثي  وعــعم أله إســراليل تقــو  أه إ

لمسا ة كل طـر  فـي المنطقـة االقتصـادية الخالصـة فـي الميـاه  المستخراة وتو يعها على الجان ين وفقا  المادة 
 !اإلقليمية

وه م ـــادرتهم بالوســاطة، وهـــو أســلوهللا للضـــغر علـــى ميـــركيين ال يســم  ويقــو  متـــابعوه للمفاوعــات أه األ 
نقــل األفنــار بــين الجــان ين ســو  علــى  ة بمــا تقــو  بــ ، وال تعمــلي ــةــعاره بــأه واةــنطن بالغــة الجد  ل نــاه وعــد  إ

ق ل من ن  سيحصل في الم  وتقريب واهات النرر، األمر الذم ال   دو أ ومحاولة المساعدة على تذليل العق ات
 .األيا 

  األميركيين ومالط ع اإلسراليليين. وقد كاه رم      موقف الل ناني من ثروت  ال حريةه ث ات الويجب القو  أ 
تقويـة فـي  ك يـرلنم بين رليس الجمهورية ميشا  عوه ورليس المجلس النيـابي ن يـ  بـرم، فضـل عللهدنة التي أ  

ه ترتفــع ح أذ مـن المــرا  لــى اسـتحقاز االنتخابــات النيابيــة إلــة عق   الـ الد م   ه  موقـف ل نــاه، مــع لفـم النرــر إلــى أ
 سياسي.  ة تحم ستار  ة والمذه ي  ات الطالفي  العص ي  
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م عن تلـ  الخالفـات وتو يـد مـوقفهم  ـو   قـوز ل نـاه، والموقـف تغاعيهم الملق  ل للمسلولين لذا، يسج   
ــ نيــة ســواء فــي ال ــر أو م ةــ ر مــن الحــدود الل ناد علــى موااهــة أم اعتــداء إســراليلي علــى أالرســمي الل نــاني  لك 

الح المقاومـة د السـيد نصـر ا أه باسـتطاعة سـك  ، وقد أمر مدعو  ال بل  دفع ل  موقف المقاومةال حر، وهو أ
ه  وقـــف المحطـــات اإلســـراليلية عـــن العمـــل فـــي ال حـــر فـــي غضـــوه ســـاعات متـــى طلـــب منهـــا مجلـــس الـــدفاح أ

 األعلى ذل .

وااهــة أم عــدواه إســراليلي، م تنــاغم مــع موقــف المقاومــة فــي مــا خــص  هــذا الموقــف الل نــاني الرســمي الم  
بمــا سـيهوه عليـ  الموقــف الل نـاني فــي  علـى علـم   ، وقــد باتـم اإلدارة األميركيــةمـل الجـد  تأخـذه إسـراليل علــى مح

 مور نحو األسوأ.رت األ ا  تطو  

سراليلي، الذم ي الزاوية لنا ية قيا  الجانب اإلف ه ل ناه   دو محشورا  ة قلق هنا لد  ال عض، إذ إلنن ثم   
لموقـف الل نـاني وتناغمـ  مـر منـوط بو ـدة اثروة النفطية لل نـاه. لنـن هـذا األيمتل  التقنيات العالية، من سرقة ال

 . ة عد ل ناهمع المقاومة، وقسراليل باتم تحسب ألف  ساهللا ق ل اإلقدا  على أم خطوة عدالي  

 ذل  يستغرز وقتا   ه  ست عد أه  لجأ ل ناه إلى التحهيم الدولي، أل  من الم  ن  في هذه األثناء، يقو  ال عض أ 
 رة من الغا  والنفر.لسرقة كميات ك ي سراليل الفرصة فعال  إ وقد تستغل  

ة يـــا  القليلـــة الماعـــية خـــال  الزيـــارات المهوكي ـــلنـــن، فـــي كـــل األ ـــوا ، يمهـــن اعت ـــار مـــا  صـــل فـــي األ 
م بحـ  فـي قضـية اه أه أسـراليل، مـلد  ع ر تث يـم سـقف أدنـى مـع إ د  لوماسيا   نجا ا  ق إه ل ناه  ق  لساترفيلد، أ

ــترســيم الحــدود ال حريــة   ــدأ مــن تأكيــد  قوقــ  النف ع ســماعها مــن طيــة، وهــي رســالة رممــا مــا كــاه ســاترفيلد ليتوق 
 الل نانيين ال بل من اميع المسلولين.

 الــذم تنــاو  فيــ  موعــوح ميــركيين، وكــاه ذلــ  بعــد خطــاهللا الســيد  ســن نصــر اكمــا أه ل نــاه أبلــن األ 
 أله ل نـــاه قـــادر علـــى الـــرد  ه إســـراليل غيـــر قـــادرة علـــى االعتـــداء، ال تفـــرير بالســـيادة وال بـــالنفر، وأه الـــنفر، أ

ــرة كل نــاه مــن تصــعيد األمــور. إذ إبالمثــل، وســتنوه متضــر   ة الجــيو والشــعب والمقاومــة، ه ل نــاه، ع ــر ثالثي 
 ولى. الغا ، بالمفاوعات في المر لة األ، وقادر على  ماية نفط  و سياسيا     ليس ععيفا  ن  ، كما أعت ر قويا  ي  
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ا ح عليهــا، فــي راليل غيــر قــادرة علــى بــدء التنقيــب فــي المنطقــة المتنــســويلفــم المتــابعوه النرــر إلــى أه إ 
م بلــوك رخــر وال أ 9ل نــاه مــن العمــل فــي ال لــوك نهــا عــاازة عــن منــع الوقــم الحــالي علــى أقــل تقــد ر، مثلمــا أ

 مر في المر لة الراهنة. ل ، وهي لن تقو  بهذا األ يعت ره  قا  

ســم د ر ترســيم الحــدود ال حريــة لــيس مجــر   ه  أ ي ا ــراه باســيل  ــو كــال  و يــر الخارايــة الل نــان وكــاه الفتــا   
ق في موا اة ذل ، بالحصـو  علـى الحصـة الل نانيـة مـن الـنفر مر  تعل  خر  دودم فاصل فوز الماء، بل إه األ

 ق بحقوز ل ناه في النفر، وليس في ال حر فقر.مر  تعل  لمهامن المشتركة تحم الماء. ذل  أه األفي ا

لة تداخ  ر المنطقة الم  ه مصلحة واةنطن اليو  تقضي بأه ال تتفج  ة تقد ر أوساط، ثم  بعض األوفي تحليل  
بالجانـب ال ـرم  يضا  ة أه واةنطن مهتم  ألميركية في صل ها. ويقو  ال عض أدارة ااإل ومصالح ب عضها ال عض

ــ ــر ل نــاه أوقــد اقتر ــم تأايــل بنــاء الجــدار اإلســراليلي الــذم يعتولــيس فقــر بالحــدود ال حريــة،   13ـه النقــاط ال
 لى  ين ترسيم الحدود.ظ عليها هي عمن أراعي ، إالمتحف  

ى عــن عيــد الضــغوط علــى ل نــاه وهــي بــالط ع لــن تتخل ــميركيــة قــد ت  األ دارةاإل ه  ويجــب التحــذ ر هنــا مــن أ 
ميركي، في الطرح األن لتليين موقف ل ناه من وروميية إلى بعض الحلفاء األسراليل، وقد تلجأ هذه المر  مطالب إ

وروميــة الخاصــة بــ  والتــي تعقــد فــي المر لــة ي موعــوح المســاعدات والمــلتمرات األض لــ  فــتهد ــد قــد  تعــر   ظــل  
 القري ة.

ــومــن األهميــة بمهــاه التأكيــد أ  ت الفرصــة علــى إســراليل واإلدارة د ل نــاه  ــو  موقفــ  الحــالي ســيفو  ه تو  
لما ستقو   ى، ت عا  مر مفتوح على ا تماالت ةت  في فترة قري ة واأل يحل   مر لنأه األ ة اد دة، علما  ميركية مر  األ

 .ب  إسراليل

 

 حملة أميركية جديدة على حزب هللا

ـــ، إريـــ  تيلرســـوه  ،ميركيـــةويال ـــظ الـــ عض أه  يـــارة رلـــيس الدبلوماســـية األ  ى ل نـــاه عـــمن اولتـــ  فـــي ل
 الداخلي الل ناني.ة بالملف واةنطن مهتم   لم رسالة واعحة بأه  المنطقة، ةه  
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ــأ  ميركــي فــي األرده واعترافــ  بــأه و يــر الخارايــة األ تصــريح  ق بحــزهللا ا وســال   فــإه  مــا فــي مــا  تعل 
  يعهــس رغ ــة أميركيــة بعــد  ر هــذا الموقــف فــي بيــروت، فإن ــه لــم يهــر  ه مــن النســيج الل نــاني، وق ــزهللا ا مهــو  

من  رص واةنطن علـى االسـتقرار السياسـي فـي  انطالقا   لى الل نانيين بعز  هذا الحزهللا عن الحهومة،الطلب إ
 ال الد.

لى رسالة السيد نصر ا  و  الردح المـالي فقـد كانـم واعـحة، وسـريعة للـرد في هذه األثناء، ومالعودة إ 
علــى تيلرســوه، ملكــدا  أه  ــزهللا ا اــاهز ليهــوه عامــل دعــم فــي المفاوعــات ع ــر القــوة التــي يمتلنهــا، ط عــا 

 رسمي، لني ال يسمح بالمزا دات علي .تحم غطاء 

ميركـــي الـــذم يعت ـــر النـــابح الو يـــد للجمـــاح االســـراليلي، فـــإه هـــة إلـــى الجانـــب األرســـالة موا  الذا كانـــم وق 
ــ د أه مســألة ترســيم الحــدود مــن مســلولياتها، وهــو وعــع الخطــاهللا الردعــي وعــع النــرة فــي ملعــب الحهومــة وأك 

سـراليل، ع ـر دعـوة المسـلولين نهـا ل نـاه، علـى مسـتو  الصـراح مـع إسالح الحزهللا عمن معادلة القـوة التـي يمل
الرسميين إلى التفاوض من هذا المنطلق، لنن المفارقة هـي فـي وعـع الدولـة الل نانيـة فـي موقـع المفـاوض عـن 

يين ميـركعلـى إسـراليل واأل ه  لى التهد دات األميركية، بالقو  أ، عها تستطيع أه ترد  الحزهللا، ع ر اإلةارة إلى أن  
 الق و  بمطال ها كي ترد الحزهللا عن إسراليل.

م الجـيو والشــعب والمقاومـة، ألمــح الســيد نصـر ا،  ســب متــابعين، واـود المعادلــة الذه يــة، أ وفـي ظــل  
بأه الحزهللا هو القوة الو يدة التي لد  الل نانيين، أله الجيو ممنوح، من اانب واةنطن، من إمتالك األسـلحة 

إلى أه "المقاومة ااهزة لتعطيل منصات إستخراج الغـا  اإلسـراليلي ة فـي ال حـر  كة، مشيرا  الال مة في هذه المعر 
 ر المجلس األعلى للدفاح ذل ".خال  ساعات في  ا  قر  

وقــد طــرح الســيد نصــر ا معادلــة ردح اد ــدة مــع اإلســراليلي، أراد أه يســتفيد منهــا المفــاوض الل نــاني فــي 
 14مــن ق ـل قــو  عنيفـة  ه الـردود لــم تـأت  أ اانـب األميركـي، وكــاه الفتـا  ظـل الضـغوط التــي تفـرض عليـ  مــن 

 ات ع ر سحب الذرالع من الخصو .و الني  ن من استيعاهللا المخاو  أه الخطاهللا تمه  اذار، ال بل لو ظ أ
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 ه ذلـ   ـلذم "ال لـد ن" ويعثـر اإلفـادة مـنم أه سـاترفيلد أثـار "تهد ـد" األمـين العـا  لحـزهللا ا، واعت ـر أل  وع  
 سراليلي. تع يره عن قلق إ الثروة المواودة في تل  المنطقة، وكاه واعحا  

عــن أم اعتــداء تتعــرض لــ  مــن ق ــل  نهــا ســتعت ر ل نــاه مســلوال  أ ســراليلية ســاترفيلدوقــد أبلغــم الحهومــة اإل 
ل ناه، ويجعل   ه يستفز  ا  على أم خطوة أو قرار من ةأن  أ زهللا ا، ومذل  تنوه تحسب  ساباتها ق ل اإلقد

  لجأ إلى القوة لردح أم قرار يعت ره اعتداء على أرع  أو مياه . 

اإلسـراليلية بـالقوة ةـرط أه يقا  الورةـة د بإف عند كوه السيد نصرا هد  ميركي توق  وي دو أه الجانب األ 
لـيس بـالقوة والموقـف و  ر معالجـة النـزاح بالتفـاوضقـر   ه هـذا المجلـس أ علـى، علمـا  يطلب ذل  مجلس الدفاح األ

 ه هو التفاوض من دوه التنا   عن  ق ل ناه.الحهومي اآل

ه عليهـا عض إلـى أفي تل  المفاوعات، ويشـير الـ  قويا   ه الدولة الل نانية تمتل  موقفا  ويجب التنوي  إلى أ
ما أه هــذه ي  تغــرز فــي قضــية إث ــات  ــدودها ال حريــة ســواء اعترفــم بهــا األمــم المتحــدة أ  لــم تعتــر ، ال ســ أال  

سـراليل أقـدمم علـى تحد ـد من المياه االقتصادية الخالصة. وقل ناني ع 9دة ومرسومة وال لوك رقم الحدود محد  
الق رصــية التــي عقــدت فــي -ثغــرات قانونيــة فــي االتفاقيــة الل نانيــة ة  بحرهــا بعــد ل نــاه بمــدة ثــالث ســنوات، مســتغل  

 . 2007العا  

نحو إصدار المراسيم التط يقية الال مة لل دء بانفاذ االنتفاح من هـذه  ا    يجب السير قدمن  ويضيف هلالء أ 
يضــا الثــروة النفطيــة ال ريــة والتشـــريعات عــع اســتراتيجية نفطيــة عامــة، تشــمل أإلــى و  الثــروة الط يعيــة. إعــافة  

ية المق لة ال يمهـن ه االتفاقيات والمعاهدات النفطية الدولما أ، ال سي  ا  الواا ة السن لل دء بتحصين الحقوز محلي  
 عليها.  ة خالية من النص  ذا كانم قوانينها الوععي  توقيع عليها وااللتزا  بها فيما إللدولة الل نانية ال قانونا  

  علـــى الدولـــة الل نانيـــة أه ت اةـــر بوعـــع خـــرالر ومشـــاريع ةـــ هات ن ـــمــن هنـــا، تقـــو  واهـــة النرـــر هـــذه أ 
ــبالقــارة األ حريــة التــي تصــل ل نــاه األنابيــب النفطيــة ال ــة اإلوروميــة لل ــدء بعقــد االتفاقيــات الثنالي  دوليــة ة والقليمي 

و على أقـل تقـد ر دخـو  الحـرهللا النفطيـة فـي المنطقـة مـن بـاهللا الحفـاب علـى األمـن الال مة في س يل تنفيذها، أ
 النفطي.



 
 28/02/2018  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  
(  37رقم )                  

       
 

11 
 

م لألس اهللا التـي ه كانذار، إلى أه الزيارات األميركية وقر 8في هذه األثناء، تشير قراءة في أوساط قو   
  راني في ل ناه.ا تعت ره النفوذ اإلمم     لم يغب عنها العمل على الحد  ذكرناها سابقا، فإن  

   ومطريقـة  تيلرسوه الشعب الل ناني على واوهللا "الشعور بالخطر من تصرفات  زهللا ا"، وكأن ـ وقد      
 المق لة. نتخاباتتراح في اإلهللا من خال  صناد ق االقلى محاس ة الحز أو بأخر   دعو الل نانيين إ

ه الحـــزهللا و لفـــاءه سيحصـــدوه األغل يـــة المريحـــة وسي ســـطوه ويقـــو  هـــلالء أه األميـــركيين قلقـــوه مـــن أ 
نهــم يخشــوه  يــادة ركــي محشــور فــي الزاويــة، ذلــ  أميم علــى الحهــم فــي ل نــاه. لنــن   ــدو أه الموقــف األهيمنــته

ـــى الحـــزهللا وهـــو مهـــو   ـــى أال  ساســـي فـــي ه أالضـــغوط المختلفـــة عل ـــاه، بينمـــا هـــم  ريصـــوه عل ـــادة  ل ن تـــلدم  ي
ة، أ ـدها باالستقرار الل ناني الذم  تعاطوه مع  كخر أ مر العت ارات عـد   لى المس  الضغوطات على الحزهللا إ

اســتراتيجي دولــي، لنــن أيضــا بســ ب خشــيتهم علــى  ليفــتهم  الــذم  لخــذ بالحســ اه كملــف   ملــف الغــا  والــنفر،
  داها سوريا.  ل في مناطق أخر  في المنطقة وقولوياتهم تتمث  إسراليل، إعافة إلى أه أ

م االسـتطالعات التــي الحـزهللا ق ــل موعـد االنتخابــات النيابيـة وتغــذ   ىه تــزداد الضـغوط علــع هـلالء أ توق ـ  
مــة خــر  مقر  ألكثريــة النيابيــة المخــاو  األميركيـة. وتنقــل تلــ  الشخصــيات عــن أحـم  صــول  و لفالــ  علــى ارا  

ل خسـارة اسـتراتيجية بالنسـ ة فـي  ضـن محـور المقاومـة، مـا سيشـه   ا  خشـيتها مـن ارتمـاء ل نـاه كلي ـ من واةـنطن
 ى.  كات ووسالل ةت  لها، تعمل على تفاد ها واست اقها بتحر  

م الســتحواذ  ــزهللا ا علــى ةــرعية ك يــرة سياســية وةــع ية ميركيــة بالتصــد  ة األه الني ــأ لنــن   ــدو واعــحا   
ة خطة من خال  تأمين األكثرية النيابية في االنتخابات المق لة، ال تقتره بأي   ع بها  اليا  تمت  أك ر من تل  التي  

كثـر بعـد تــاري    أمـن نفـوذ الحـزهللا الـذم سـيتعز   عجـز مـن الحـد  عمـل واعـحة، كمـا أه  لفاءهـا فـي ل نـاه هـم أ 
 صدور نتالج االنتخابات. 

 لى الحلفاء!رسائل الحريري.. إ

الستشــهاد الــرليس رفيــق  13ف المراق ــوه عنــد المهراــاه الــذم  صــل فــي الــذكر  ا ق ــثنــاء، تو فــي هــذه األ
 الحريرم، والتي  ملم دالالت في الشهل كما في المضموه.
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ة اســـتحقاز انتخـــابي يعت ـــره النثيـــر مـــن القـــادة نـــ  يـــأتي عشـــي  واكتســـب المشـــهد أهميـــة مضـــاعفة، خاصـــة أ 
رخــروه لرســم معــادالت اد ــدة، بعــدما ةــهدت الخريطــة السياســية ، ويعــو   عليــ  ا  ومصــيري   ا  السياســيين مفصــلي  

 ، التي كانم دماء رفيق الحريرم ال  الم عنوانا لها. 2009ة منذ انتخابات العا  لل الد تحوالت اذري  

ـ  الرليس سعد الحريرم المناس ة إوقد  و   رسـالل  هـا  ن ع ـره  ملتـ  االنتخابيـة موا  لى مهرااه انتخابي دة 
بـــر  لال تفـــا  الهجـــو  علـــى  ـــزهللا ا مـــن بوابـــة اســـتحالة تحـــالف ق ـــل ال عيـــد. وكـــاه العنـــواه األ ريـــبلـــى القإ

العصـب، ال أكثـر، خصوصـا  الحريرم مع ، لنن مراق ين كثيرين وععوا هذا األمر في خانة غيـر الجد ـد وةـد  
 في المر لة المق لة. تهاض لها الحريرم والتي  توقَّع أه ترتفع  د  في عوء المزا دات النثيرة التي تعر  

و "مـن كـانوا فـي عـداد سياسـي اد ـد مـع  لفالـ  السـابقين، ألنن الحريرم رسـم فـي المقابـل معـالم اةـت اك  
 مـن الحسـاهللا الــذم يقـو  بـ   عـيم تيــار مــر الـذم يضـع  الـ عض بوصــف  اـزءا  وصـف ، األ األصـدقاء"، علـى  ـد   

ــ لــى وعــع  فعــال  المســتق ل لحلفالــ ، ال بــل إه الــ عض ذهــب إ د فــي مصــا  "ال حصــة" التــي كــاه الحريــرم توع 
 االنتخابي، والتحالفات المفترعة.ها"، والتي سيهوه لها بط يعة الحا  ارتداداتها على االستحقاز بـ"بق  

خر ، منها كـال  الحريـرم عـن غيـاهللا المـا  االنتخـابي، معطوفـا اال تفا   مل رسالل انتخابية أ ه  على أ 
ةـ اط فـي  14في اال تفا ، في سابقة مـن نوعهـا، منـذ تنـريس ظـاهرة إ يـاء ذكـر   على الحشد الشع ي للتيار

قاعة ال يا  المغلقة. ورمما  ريد الحريرم التأكيد على ةع ية التيار في الوقم الذم يقو  كثيـروه انهـا ترااعـم، 
 وان  ااهز لالنتخابات.

النتالـب وغيـرهم وخاصـة  وثمة تساؤالت  و  ةهل العالقـة المق لـة بـين الحريـرم والقـوات الل نانيـة و ـزهللا 
لـى الخـارج، وقـد ه إلى الـداخل وقاهم بتسطير التقارير عد  إي   هما  ن "كانوا في عداد األصدقاء"، مت  عم  لد   د ث  

 ـد مـن  لفـاء الحريـرم إلـى االنسـحاهللا مـن عاعف من قيمتهـا مـا وصـف بــ"الخطأ ال روتوكـولي" الـذم دفـع العد
 .دا  ه الذم  صل لم يهن متعم  لهم، برغم عودة المنرمين إلى التأكيد أ قاعة اال تفا ، ألنهم لم يجدوا مهانا  
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ه الحريــرم نقــل المعركــة السياســية إلــى واهــة اد ــدة، وكــاه الهــد  الرليســي مــن أ مــن هنــا، كــاه واعــحا   
  باسـتمرار مـع الـرليس الوا د، في الوقم الذم  راهن في  على عالقتـ  التـي تتعـز   نافس  من قلب ال يم السني 

 ميشا  عوه، في س يل عماه بقال  في رلاسة الحهومة طيلة عهد عوه. 

 زهللا ا مـن  ذار التي يشد  ر 8رذار، على عهس قو   14وي دو، والحا  هذا، أه قو  ما كاه يعر  هللا 
ــاســمها، لــم تعـــد قالمــة كمــا كانـــم ع ه قـــو  وةخصــيات هــي اليـــو  فــي موقـــع ة أة مفارقــليــ  فــي الســـابق. وثم 

بعد من  في الخطاهللا السياسي عـد الفريـق اآلخـر، ي أكثر من دالرة إنتخابية، تذهب أالمنافس لتيار المستق ل ف
 قل.هادنة في المر لة الراهنة على األر المبينما التيار، الذم يعت ر صا ب القضية، قر  

لواقع المقابـل، وانتقـا  م استفيد األو  من هذا الواقع، نتيجة تشت  يهوه  زهللا ا هو الم   هومن الط يعي أ 
 ومتماسـها   واعـحا   م السـعودية مخططـا  رذار الذم ال يمل  راعي  اإلقليمي األو  أ 14ق لى داخل فريالمعركة إ

مراقب، الذم  نترر أه   ني مواقف  ه هذا الراعي بات اليو ، بعد أ مة إستقالة الحريرم، في موقع الل . ال بل إ
ات الفعـــل،  ســـب مـــراق ين، فـــال هـــو راغـــب بـــدعم الحريـــرم وال  لفـــاءه قـــادروه علـــى المنافســـة علـــى قاعـــدة رد  

 انتخابيا.

ه، لنن في لى الوراء واستحضار مأساة اغتيا  والدوسيحاو  الحريرم قدر اإلمهاه إعادة عقارهللا الساعة إ 
ما  معضلة افتقـاد خطـاهللا سياسـي واعـح، األمـر الـذم سـيهوه لـ  نتـالج سـل ية أرذار  14العمو ، ستنوه قو  

 عليها.

 ـرص الحريـرم علـى إعـاله خوعـ  االسـتحقاز االنتخـابي المق ـل فـي كـل  رخر، كاه الفتـا   وعلى صعيد   
تنفيـذ ، لنـن الع ـرة فـي اله تيار المستق ل هـو عـابر للطوالـفن من كل الطوالف، تنريسا لمقولة أل ناه، بمرةحي

ن ةـيعة فـي واـ  الثنـالي الشـيعي، وقيصـا  مرةـحين مـن كتفاء في خوض المعركة االنتخابيـة بمرةـحيوعد  اإل
 . طوالف ومذاهب أخر  في وا  األ زاهللا القالمة

 

 


