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مقّدمة
ر ملــف ترســيم الحــدود البحريــة الجنوبيــة بيــن لبنــان وإســرائيل المشــهَد  يتصــدَّ
الملــف،  علــى  طــرأ  الــذي  النوعــي  ر  التطــوُّ إثــر  الدولتيــن،  كال  فــي  الداخلــي 
م  المقــدَّ الخطــي  المقتــرح  علــى  الدولتيــن موافقتهمــا  إعــالن حكومــة  مــع 
مــن الوســيط األمريكــي آمــوس هوكســتين، بعــد عاميــن مــن انطــالق هــذه 
الوســاطة. وأجمعــت األطــراف الثالثــة علــى توصيــف مقتــرح االتفاقيــة بأنــه 
وفــق  مختلــف  فإنــه  لالتفــاق،  السياســي  التوظيــف  أمــا  تاريخــي«،  »إنجــاز 
الحســابات الخاصــة لــكل طــرف، وإن كانــت الوظيفــة االقتصاديــة واحــدة: وهــي 
اســتثمار الثــروة الغازيــة والنفطيــة، وســط مــا تُمــر بــه دول العالــم مــن أزمــات 

اقتصاديــة متتاليــة. 
قــت فــي المقتــرح األمريكــي  أعلنــت لبنــان وإســرائيل أن مطالبهمــا قــد تحقَّ
الحكومــة  رئيســْي  مــع  التشــاور  وبعــد  اللبنانيــة،  الرئاســة  وأكــدت  م،  المقــدَّ
ــي  والبرلمــان، أن »الصيغــة النهائيــة لالتفــاق ُمرضيــة للبنــان، والســّيما أنهــا ُتلبِّ
المطالــب اللبنانيــة«، و»حافظــت علــى حقــوق لبنــان فــي ثروتــه الطبيعيــة«. 
واألمنيــة  السياســية  للشــؤون  اإلســرائيلي  الــوزاري  المجلــس  صــادق  فيمــا 
ــت  )الكابينيــت(، فــي 12 أكتوبــر 2022م، علــى الصيغــة النهائيــة لالتفــاق، وتمَّ
إحالتــه لـــ »الكنيســت« لدراســة بنــوده، علــى أن تعــود الحكومــة وتصــادق عليــه 

رســمًيا ونهائًيــا فــي غضــون 14 يوًمــا. 
أشــعلت الموافقــة المعلنــة مــن بيــروت وتــل أبيــب علــى المقتــرح األمريكــي 
ِســجااًل فــي الســاحة السياســية والحزبيــة فــي كال الدولتيــن، وانقســمت علــى 
نفســها بيــن مؤيــٍد لــه يــراه »إنجــاًزا تاريخًيــا« لمصالحهمــا األمنيــة واالقتصاديــة، 
ومعســكر معــارض يــراه »استســالًما تاريخًيــا«، وتنــازاًل للطرف اآلخر. ويســتوجب 
هــذا الجــدل القائــم وقوًفــا علــى البيئــة التــي صاحبــت هــذا اإلعــالن، وحســابات 
كل طــرف الدافعــة فــي هــذا اإلعــالن، وكذلــك حــدود الربــح والخســارة عنــد أّي 
مــن الطرفيــن، لنقــف بعدهــا عنــد موقــف »حــزب اللــه« مــن اتفاقيــة الترســيم، 
واالتجاهــات المحتملــة لمســتقبل هــذه االتفاقيــة، وفــق المحــاور التاليــة فــي 

تقديــر الموقــف هــذا:

http://main.knesset.gov.il/Activity/Documents/LebanonMBLAgreement.pdf
http://main.knesset.gov.il/Activity/Documents/LebanonMBLAgreement.pdf
https://www.alhadath.ps/article/159646/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.alhadath.ps/article/159646/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.ynet.co.il/news/article/bk3amle7o
https://www.ynet.co.il/news/article/bk3amle7o
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أواًًل: اتفاقيــة الترســيم فــي بيئــة اقتصاديــة وسياســية 
متشــابكة

المقتــرح  علــى  واإلســرائيلي  اللبنانــي  الطرفيــن  اتفــاق  عــن  اإلعــالن  رافــق 
م عــدٌد مــن العوامــل والتحديــات، التــي تشــهدها الســاحتان  األمريكــي المقــدَّ
الداخليــة والخارجيــة، فــي كلٍّ مــن بيــروت وتــل أبيــب، ومــن أبــرز مالمحهــا: 

1.أزمــة اقتصاديــة لبنانيــة: يُمــر االقتصــاد اللبنانــي بأزمــة طاحنــة متشــابكة 
ــش  األســباب واألطــراف؛ فاقتصــاد الدولــة يعانــي مــن إفــالس كامــل ومتعطِّ
ــص الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبنــان بنســبة 10.5%، فــي عــام  للكهربــاء، وتقلُّ
ًرا فــي العالــم، وفًقــا للبنــك  2021م؛ مــا يجعلهــا مــن بيــن البلــدان األكثــر تضــرُّ
الدولــي. ومــن المتوقــع أن يبلــغ معــدل التضخــم 120% فــي العــام الجــاري، 
وهــو مــا أثــار احتجاجــات واســعة النطــاق ضــد ســوء إدارة الحكومــة والفســاد. 
ــأن  ــادة السياســية ب ي، تأمــل القي ــردِّ وفــي ظــل هــذا الوضــع االقتصــادي المت
ــل الموافقــة علــى إبــرام اتفــاق طــوق نجــاة هــو األقــرب، فــي الوقــت الــذي  تمثِّ
ــان مــن  ــة تحــت البحــر النتشــال لبن ــروات الكامن ــى الث ــرون عل ــه الكثي ل في يعــوِّ

أزمتــه االقتصاديــة.
2.حســابات سياســية متباينة: تلعب الحســابات السياســية الداخلية دوًرا في 
ســعي األطــراف الثالثــة -لبنــان وإســرائيل والوســيط األمريكــي- في اســتعجال 

ــل إلــى اتفــاق ينهــي النــزاع علــى ترســيم الحــدود البحريــة بينهما. التوصُّ
ــا، تترافــق األزمــة االقتصاديــة مــع أزمــة سياســية تحــوُل دون تشــكيل  أ. لبنانًي
حكومــة منــذ أشــهر، وُتنــذر بدخــول لبنــان مرحلــًة جديــدة مــن الفــراغ الرئاســي، 
إلــى انتخــاب رئيــس خلًفــا للرئيــس  إلــى تســوية تقــوُد  ــل  لــم يتــم التوصُّ مــا 
ميشــال عــون، الــذي تنتهــي واليتــه بنهايــة الشــهر الحالــي؛ 31 أكتوبــر 2022م. 
ويحــوُل هــذا الجمــود دون اّتخــاذ تدابيــر تِحــّد مــن تنامــي التدهــور االقتصــادي 
ُل كل القــوى السياســية فــي لبنــان، ســواًء تلــك  والمعيشــي للدولــة، لــذا تعــوِّ
التي في المعارضة أو في الســلطة، على إنجاز اتفاق ترســيم الحدود البحرية. 
بســبب  سياســي؛  إربــاك  حالــة  مــن  أبيــب  تــل  فتعانــي  إســرائيلًيا،  أمــا  ب. 
ــة بيــن معســكر حكومــة تصريــف  ــات الداخلي ــات السياســية والتجاذب االضطراب
األعمــال الحاليــة برئاســة يائيــر البيــد ومعســكر المعارضــة برئاســة بنياميــن 
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ــات »الكنيســت«، التــي ســُتجرى فــي األول مــن  نتنياهــو لحســم ملــف انتخاب
ــذا، يســعى كل طــرف إلــى إدخــال مســألة ترســيم الحــدود  ــل. ل ــر المقب نوفمب
البحرية في معترك النقاش والمنافســة حول مســتقبل الحكومة اإلســرائيلية 

المقبلــة، وتوظيــف هــذا الملــف كلٌّ لصالحــه باســتمالة جمهــور الناخبيــن.
ج. النشــاط األمريكــي فــي اســتعجال إبــرام االتفــاق بيــن الطرفيــن المتنازعيــن 
ودخــول فرنســا علــى خــط الوســاطة، تحكُمــه اعتبــارات ال تقــف فقــط علــى 
الحســابات السياســية الداخليــة فــي بيــروت وتــل أبيــب، وذلــك مخافــة نشــوء 
فــراغ رئاســي لألولــى يحــوُل دون توقيــع اتفــاق الترســيم فــي األشــهر المقبلــة، 
مــن  تفــرزه  أن  يمكــن  ومــا  ــرة،  المبكِّ باالنتخابــات  متصــل  إســرائيلي  وواقــع 
معطيــات قــد ُتفِشــل هــذا االتفــاق، بــل تتجــاوزه لتدخــل فــي ســياق صراعهــا 
القائــم مــع روســيا فــي األزمــة األوكرانيــة، ومــا يرتبــط بــه من ملفــات اقتصادية 

وسياســية.
ر:  متجــذِّ بحــري  ــر  توتُّ  .3
البحريــة  الخالفــات  ُتَعــّد 
ولبنــان  إســرائيل  بيــن 
القضايــا  مــن  واحــدًة 
الطرفيــن،  بيــن  العالقــة 
خاصــًة منــذ اكتشــاف الغــاز 
منطقــة  فــي  الطبيعــي 
المتوســط  البحــر  شــرق 
عــام 2009م؛ إذ إن تلــك 
االكتشــافات ومــا أعقبهــا، 

فــت مــن جهودهــا للتنقيــب عــن الغــاز  أشــعلت تناُفــس دول المنطقــة وكثَّ
الطبيعــي؛ بهــدف تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب. مــن ُهنــا بــدأت 
إرهاصــات الخــالف بيــن الدولتيــن علــى أثــر النــزاع المتواصــل حــول الخــط البحــري 
مهــا الجانبــان للتفــاوض علــى  لــت الخرائــط التــي قدَّ الفاصــل بيــن الدولتيــن، وتبدَّ
أساســها أكثــر مــن مــرة، حيــث طالــب لبنــان رســمًيا منــذ عــام 2011م بحــدود 
ــان الفــوز بمســاحة  بحريــة تبــدأ مــن الخــط المســمى »خــط 23«، ويضمــن للبن

https://arbne.ws/3CzGItz ،المصدر: الحرة

https://arbne.ws/3CzGItz
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ــا مــن الميــاة اإلقليميــة، والحًقــا أعــادت  إضافيــة تقــارب 860 كيلومتــًرا مكعًب
الحكومــة اللبنانيــة المطالبــة بمســاحة إضافيــة تعــادل 1430 كيلومتــًرا مربًعــا، 

.»29 إلــى »الخــط  الحــدود جنوًبــا  خــط  تحريــك  عبــر 
 ولتقريــب وجهــات النظــر بيــن الطرفيــن، عِملــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
علــى بحــث جهــود الوســاطة، ومحاولــة تحقيــق اختــراق مــن شــأنه أن يحــّد مــن 
ــًرا،  ــرات بيــن الجانبيــن، إال أن جهــود الوســاطة لــم تــؤِت ثمارهــا إال مؤخَّ التوتُّ
وعبــر المقتــرح الُمعَلــن مــن هوكســتين وتواُفــق باقــي األطــراف علــى بنــوده.

4.أزمــة طاقــة عالميــة: أهــم العوامــل الدافعــة باتجــاه حــل األزمــة الحدوديــة 
الت الطارئــة علــى نظــام الطاقــة العالمي  البحريــة، هــو ارتباطهــا بمســألة التحــوُّ
خطــوط  حــول  الراهــن  الدولــي  والصــراع  الروســية-األوكرانية،  الحــرب  اء  جــرَّ
الطاقــة البديلــة مــن »نفــط وغــاز وفحــم حجــري«، خاصــًة علــى الغــاز. وتدفــع 
ًدا بخطــوط  اليــوم الحاجــة األوروبيــة المتناميــة للغــاز فــي العــودة للتفكيــر مجــدَّ
بديلــة، وإيجــاد إمــدادات مســتقبلية أكثــر اســتقراًرا وأقــل تكلفــة، وهــو مــا رفــع 
ــة الجيو-سياســية لمنطقــة شــرق المتوســط فــي نظــام الطاقــة  مــن األهمي
ل بعــد هــذه األزمــة. وبالنظــر إلــى القــرب  العالمــي الجديــد الــذي بــدأ بالتشــكُّ
الجغرافــي لمنطقــة شــرق المتوســط مــن أوروبــا، ُتَعــّد حقــول الغــاز اإلســرائيلية 
فــي ميــاه المتوســط، وحقــل كاريــش بالتحديــد، إحــدى الحلــول األوروبيــة/
األمريكيــة لتعويــض نقــص إمــدادات الغــاز األوروبيــة، وحرمــان موســكو مــن 
أحــد أبــرز عناصــر قوتهــا التــي تملكهــا، وهــي ورقــة الطاقــة. هــذه المســألة 
ــر الجهــد الــذي وضعته الواليات المتحــدة إلنجاز االتفاق،  تحديــًدا، هــي مــا تفسِّ
المحادثــات،  وتيــرة  لتســريع  الجهــات  علــى جميــع  الــذي مارســته  والضغــط 
ــى  ــة عل ــات األوروبي ــع الرهان ــي مــن شــأنه أن يطــال جمي ــر أمن وخْفــض أي توتُّ
ــر هــذا العامــل  الغــاز اإلســرائيلي، فــي ســياق حــرب الطاقــة القائــم. كمــا يفسِّ
أيًضــا اإلجــراءات اإلســرائيلية واألمريكيــة الســابقة، فــي إيجــاد حلــول متنوعــة 
ة اجتماعــات إقليميــة، بمــا فــي ذلــك اجتمــاع  إلمــداد أوروبــا بالغــاز فــي عــدَّ
»قمــة النقــب«، فــي مــارس لعــام 2022م، بجانــب توقيــع مذكــرة تفاهــم 
ثالثيــة بيــن مصــر وإســرائيل واالتحــاد األوروبــي فــي منتصــف يوليــو الماضــي.
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5.الحاجــة األمريكيــة إلــى مكاســب عاجلــة: صاَحــب أجــواء اإلعــالن عــن اتفاق 
ترســيم الحــدود البحريــة حاجــة أمريكيــة إلــى مكســب فــي الشــرق األوســط، مع 
ــر العالقــة مــع المملكــة  ــة، وفــي ظــل تعثُّ ــد النصفي ــات التجدي ــراب انتخاب اقت
العربيــة الســعودية، علــى الرغــم مــن القمــة التــي عقدهــا الرئيــس األمريكــي 
فــي جــدة. وجــاء قــرار مجموعــة »أوبــك بلــس« بخفــض اإلنتــاج النفطــي بحدود 
مليونــي برميــل يومًيــا بدايــة شــهر أكتوبــر 2022م، لُيشــِعل موجــًة مــن الغضــب 
لــدى عــدد مــن المؤسســات السياســية األمريكيــة، باتهــام الريــاض بدخولهــا 
عامــاًل مؤثــًرا فــي هــذه االنتخابــات مــن بــاب رفــع تكلفــة الوقــود علــى الناخــب 
األمريكــي، والتخفيــف عــن موســكو علــى خلفيــة حربهــا مــع أوكرانيــا ونزاعهــا 
مــع الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي. وبالتالــي، فــإن نجــاح اتفــاق الغــاز 
ل مهمــة فــي ســياق اإلســتراتيجية األمريكيــة فــي المنطقــة،  ــل نقطــة تحــوُّ يمثِّ
مــن منــٍع النــدالع نــزاٍع إقليمــي قــد ُيربــك حســاباتها وُيشــغلها عــن أولوياتهــا 
ــل ارتفاًعــا فــي حظــوظ الدبلوماســية األمريكيــة، فــي  الدوليــة، وكذلــك يمثِّ
وقــت هــي فــي أشــّد الحاجــة فيــه إلــى تأكيــد عــدم تراجــع دورهــا فــي المنطقــة 
ض لــه مــن انتقــادات، وعــدم تــرك الســاحة لمنافســين للعــب دوٍر  مــع مــا تتعــرَّ

دبلوماســي قــد ُيفقدهــا تأثيرهــا.

ثانًيا: المقترح األمريكي والمالحظات اللبنانية
تحــاول الواليــات المتحــدة األمريكيــة لعــب دور الوســيط بيــن لبنــان وإســرائيل، 
ــق فــي موضــوع الغــاز  فيمــا يُخــص ترســيم الحــدود البحريــة، وتحديــًدا فيمــا يتعلَّ
مت  فــي الحقــول الواقعــة بيــن الطرفيــن، وفــي األول مــن أكتوبــر 2022م ســلَّ
ــا للرئاســة اللبنانيــة  الســفيرة األمريكيــة فــي بيــروت دورثــي شــيا، مقترًحــا خطيًّ
للمــرة األولــى لترســيم الحــدود البحريــة، غيــر أّن الرئاســة اللبنانيــة لــم تكشــف 
نه، بــل اكتفــت بالقــول إنهــا ستدرســه. الحًقــا،  عــن طبيعــة المقتــرح وال مــا تضمَّ
مت الرئاســة اللبنانيــة مالحظــاٍت عليــه إلــى الوســيط األمريكــي. وخــالل  ســلَّ
ل إلى اتفاق ظلَّ الوضع مبهًما، إذ أشــارت الرئاســة اللبنانية  اإلعالن عن التوصُّ
إلــى االســتجابة ألغلــب المالحظــات، فيمــا أشــارت الصحافــة اإلســرائيلية إلــى 
ــان عــاد وتراجــع عــن معظــم المالحظــات، التــي وضعهــا علــى المقتــرح  أن لبن
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األمريكــي، قبــل صياغتــه بالشــكل النهائــي، الــذي تــم الحديــث عــن الموافقــة 
عليــه فــي كٍل مــن بيــروت وتــل أبيــب.

يمكــن  االتفــاق،  مســودة  فــي  المشــاركة  األطــراف  لتفاُعــل  قــراءة  وفــي 
التاليــة: النقــاط  اســتخالص 

ــة علــى مســتوى األطــراف  ــة نوعي ــد الترســيم محطــة إســتراتيجية ونقل 1. ُيَع
ُه تنــازاًل للطــرف اآلخــر،  ــَل لــه، والبعــض اآلخــر عــدَّ المشــاركة فيــه، فالبعــض هلَّ
ــت  دة الترســيم التــي تمَّ إاّل أن األمــر المفــروغ منــه، أن االتفــاق علــى مســوَّ
بيــن الجانبيــن اللبنانــي واإلســرائيلي، هــي صفقــة مربحــة للبنــان، كمــا إلســرائيل 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــي التوقيــت وحتــى فــي المكاســب، فهــي 
ة العاصفــة االقتصاديــة والحاجــة اللبنانيــة الشــديدة لخشــبة  أتــت فــي شــدَّ
خــالص منًعــا مــن الغــرق. وســط التأكيــدات والتلميحــات المتواتــرة مــن الخــارج، 
بقــُرب الفــرج االقتصــادي والكهربائــي والمالــي واألمنــي للبنــان، وهــذا مــا 
المســؤولين  مــع  األخيــرة  لقاءاتهــا  فــي  األمريكيــة  الســفيرة  إليــه  ألمحــت 
ــان  ــه كالمهــا فــي بي ن ــك فــي جوالتهــا، ومــن خــالل مــا تضمَّ ــن، وكذل اللبنانيي
ــان، بعــد أن وصــل  ــه عــن أملهــا بمســتقبل واعــد للبن ــرت في ــذي عبَّ ــة ال التهنئ
اتفــاق الترســيم إلــى تواُفــق مبدئــي بيــن األطــراف. إال أن ذلــك لــم يمنــع مــن 

ــر مــن هــذه االتفاقيــة، مــن بينهــا: ــداء بعــض المحاذي إب
أ. تعطــي الصفقــة الجديــدة للبنــان الســيطرة علــى حقــل »قانــا« للغــاز، فــي 
وســط المنطقــة الُمتنــازع عليهــا، لكنهــا تعطــي إســرائيل نســبًة مــن أي أربــاح 
مســتقبلية مــن هــذا الحقــل، تبلــغ نحــو 17% مــن األربــاح، بحســب الوثائــق 
دة االتفــاق. بينمــا تســيطر إســرائيل علــى حقــل غــاز »كاريــش«،  بة لمســوَّ المســرَّ

وهــو أقــرب إلــى حقلــْي الغــاز تمــار وليفياثــان المملوكيــن إلســرائيل.
ب. ُقوِبلــت بنــود االتفاقيــة بانتقــادات مــن جهــات داخلية لــدى الطرفين، ففي 
لبنــان اعتبــرت القــوى السياســية أن الحكومــة اللبنانيــة قــد تنازلــت عــن النقطــة 
الحدوديــة فــي الناقــورة، وتالًيــا عــن »الخــط 29«، والــذي يبــدأ مــن نقطــة البــّر 
ــح  ــذي أصب ــا حقــل »كاريــش«، ال ــّد نحــو البحــر، قاطًع فــي رأس الناقــورة ويمت
تحــت الســيادة الكاملــة إلســرائيل، وارتضــى لبنــان بـــ »الخــط 23«، مــع بعــض 
ــظ أو الشــروط، مــن خــالل إلــزام الشــركة القائمــة بعمليــات االســتخراج،  التحفُّ
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ــع اســتخراجها من الجــزء الواقع  بإعطــاء تــل أبيــب بعًضــا مــن عوائــد الغــاز المتوقَّ
جنــوب »الخــط 23«.

ج. ُيضــاف إلــى كل ذلــك، أن مســألة وفــرة الغــاز فــي الحقل الممنــوح للبنان ال 
تــزال تحــت االستكشــاف، كمــا أن اســتخراج الغــاز تجارًيــا مــن لبنــان ســيحتاج إلى 
ــب  مــدة زمنيــة ليســت بالقصيــرة، علــى اعتبــار أن العمليــات اللوجســتية تتطلَّ
وقًتــا طويــاًل، فــي حيــن أن عمليــة الضــخ اإلســرائيلية مــن حقــل »كاريــش« 
ــا، قبــل اإلعــالن الرســمي عــن اتفــاق األطــراف الثالثــة علــى  قــد بــدأت فعليًّ

دة الترســيم.  مســوَّ
اللبنانيــة؛ فبهــذا االتفــاق  المكاســب  تتجــاوز  2. خرجــت إســرائيل بمكاســب 
تكــون تــل أبيــب ضِمنــت تهدئــًة واســتقراًرا تحكمهمــا المصالــح االقتصاديــة 
ــأًة للدخــول فــي ســوق البلــدان المنتجــة للنفــط،  للجانبيــن، وأصبحــت أيًضــا مهيَّ
وباتــت أحــد المصــادر المهيئــة لتزويــد أوروبــا بالغــاز، بعــد أن بــدأت فعلًيــا فــي 
التنقيــب فــي الحقــل الممنــوح لهــا قبــل اإلعــالن الرســمي، وبالفعــل أعلنــت 
»شــركة إنرجيــان« للطاقــة بدايــة أكتوبــر عــن بــدء ضــخ الغــاز لمنصــة اإلنتــاج 
ة االنقســام  ــد لحــدَّ ــن وتصاُع ــاك تباُي العائمــة فــي حقــل »كاريــش«. إال أن هن
الداخلــي بيــن األطــراف والقــوى السياســية فــي إســرائيل، كمــا فــي لبنــان، حول 
ــل إلــى  ســة للتوصُّ بنــود االتفاقيــة؛ ففــي حيــن بــدا أن الحكومــة الحاليــة متحمِّ
ة المعارضــة اليمينيــة ضــد  هــذه الصفقــة الســريعة مــع لبنــان، تصاعــدت حــدَّ
دة االتفــاق المقترحــة، واحتماليــة عرقلــة التوقيــع النهائــي علــى االتفــاق  مســوَّ

الرســمي، وهــو مــا ُيمكــن اســتعراضه علــى النحــو التالــي:
ــح اآلخــر فــي انتخابــات »الكنيســت« المقبلــة،  أ. اتهــام بنياميــن نتنياهــو، المرشَّ
د بعــدم االلتــزام باالتفاقيــة إذا  حكومــة البيــد بالخضــوع لـــ »حــزب اللــه«، وهــدَّ
ــن مــن تشــكيل حكومــة يمينيــة جديــدة، وهــو مــا مــن شــأنه وضــع المزيــد  تمكَّ
مــن الضغــوط علــى الحكومــة الحاليــة. ولــم تِقــف انتقــادات نتنياهــو عنــد ذلــك، 
ــطها فــي النــزاع البحري  ــه انتقــادات لـــلواليات المتحــدة األمريكيــة لتوسُّ بــل وجَّ
ل  بيــن دولتــه ولبنــان، معتبــًرا أن الوســاطة األمريكيــة ترقــى إلــى مســتوى التدخُّ

فــي االنتخابــات اإلســرائيلية.
د  ر الفت يؤكِّ ب. تقديــم رئيــس المفاوضيــن اإلســرائيليين اســتقالته، وهــو تطــوُّ

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-949727
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ُعمــق االنقســام داخــل إســرائيل بشــأن مســودة االتفــاق المقتــرح، حيــث أكــدت 
وزارة الطاقــة اإلســرائيلية اســتقالة رئيــس وفــد المفاوضــات اإلســرائيلي مــع 
لبنــان، أودي أديــري مــن منصبــه فــي 3 أكتوبــر 2022م. وعلــى الرغــم مــن تأكيد 
ــا علــى تجاُهــل  ــوزراء اإلســرائيلي أن االســتقالة جــاءت احتجاًج مكتــب رئيــس ال
مكانتــه رئيًســا للوفــد المفــاوض، وإســناد مهمــة التفويــض لرئيــس مجلــس 
األمــن القومــي إيلــي هولتــا، فــإن بعــض المصــادر أشــارت إلــى أن الســبب 

ــل إليــه.     الحقيقــي لالســتقالة يعــود إلــى معارضتــه لالتفــاق الــذي تــم التوصُّ

ثالًثا: »حزب الله« من التهديد إلى الترحيب
وســط دوي الترحيــب بالحــدث، اّتســم موقــف الحــزب بتأييــده لقيــام الحكومــة 
اللبنانيــة بالتفــاوض وإنجــاز االتفــاق، حيــث أشــار نصــر اللــه فــي كلمــة لــه، بقولــه: 
ــر رأيــه فــي كل لحظــة،  »نحــن يجــب أن نحتــاط؛ ألن هنــاك مــن يمكــن أن يغيِّ
وكانــت مفاوضــات صعبــة وعســيرة.. مــن البدايــة، ُقلنــا نِقــف خلــف الدولــة 
ــد أكل العنــب  ــا كنــت أقــول نحــن نري ــة، ودائًم ــب اللبناني فــي موضــوع المطال
فخامــة  ويعلــن  اللبنانيــون  المســؤولون  يقــول  عندمــا  النفــط..  واســتخراج 
الرئيــس الموقــف الرســمي المؤيــد للتفاهــم، بالنســبة للمقاومــة تكــون األمــور 

قــد ُأنِجــزت، وإلــى ذلــك الحيــن يجــب أن نبقــى يقظيــن«.
وتأتــي هــذه الموافقــة الضمنيــة للحــزب، بعــد مواقــف ســابقة أظهــر فيهــا 
الُمعَلــن  والرفــض  الترســيم،  مــع مفاوضــات  التعاطــي  فــي  ًدا  تشــدُّ الحــزب 
للتنــازل عــن »الخــط 29«، وضــرورة الحصــول علــى ضمــان أكبــر وعــدم االكتفاء بـ 
»الخــط 23« كحــد فاصــل لترســيم الحــدود بيــن الجانبيــن. وبعــد أن مــاَرس خالل 
األشــهر القليلــة الماضيــة أشــكااًل وأنماًطــا مختلفــة مــن التهديــد والوعيــد عبــر 
لــت بعــدد مــن المســيرات التــي رفدهــا بأكبــر حملــة  أداتــه العســكرية، التــي تمثَّ
دعائيــة عــن اســتعداده لخــوض »حــرب ضــروس« مــن أجــل حقــوق لبنــان. لُتطَرح 
أســئلة عــن أســباب المرونــة والمباركــة، التــي أبداهــا الحــزب تجــاه اتفــاق ترســيم 

دة الســابقة. الحــدود البحريــة، علــى الرغــم مــن مواقِفــه المتشــدِّ
االعتبــارات  مــن  بعــدد  اقتــرن  هــو موقــف  لالتفــاق،  اللــه«  مباركــة »حــزب 

يلــي:  مــا  أهمهــا  مــن  والدوليــة،  واإلقليميــة  الداخليــة 

https://www.alsaham.com/93523/
https://www.alsaham.com/93523/
https://www.alsaham.com/93523/
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1. فرصــة لكســب نقــاط لــدى الــرأي العــام: يعكــس االتفــاق تغييــًرا فــي 
موقــف »حــزب اللــه«، الــذي يحظــر التفــاوض مــع إســرائيل، وهــو تغييــر يأتــي 
وســط إدراك الحــزب جيــًدا أن الوضــع اللبنانــي، معيشــًيا واقتصادًيــا، كارثــي، 
وأن معالجتــه باتــت األولويــة المطلقــة لــدى اللبنانييــن عموًمــا، ولــدى بيئتــه 
لــه مســؤوليَة االنهيــار الجــاري فــي لبنــان،  الحاضنــة، خصوًصــا أنهــا باتــت ُتحمِّ
عبــر الســكوت عّمــا يجــري وتغطيتــه الفاســدين ودعمهــم والتحالــف معهــم؛ 
ــل تهدئــة الجبهــة اللبنانيــة والحديــث عــن المســؤولية الحصريــة  وبالتالــي، تمثِّ
للدولــة اللبنانيــة فــي ترســيم حدودهــا البحريــة مــع إســرائيل، ومــا قــد يصاحــب 
ذلــك مــن انتعــاش اقتصــادي للبنــان، بمثابــة تحصيــل نقــاط لصالحه، ومكاســب 
ــب االنتقــادات لمحاولتهــا منــع اســتخراج ثــروة لبنــان الطبيعيــة  فئويــة بتجنُّ

فــي زمــن األزمــة االقتصاديــة.
2. إبــداء ُحســن النيــة اإليرانيــة وتوجيــه للرســائل: تدفــع االنتخابــات النصفية 
المقبلــة فــي الكونجــرس األمريكــي بالجميع للعــودة إلى الوراء قلياًل، والتفكير 
ز مــن موقفهــا. ولعــلَّ هــذا ســبٌب  ــل إلــى إنجــاز يعــزِّ كثيــًرا فــي كيفيــة التوصُّ
ــة، وعــدم تعطيــل اتفــاق  ــة اإليراني ــداء ُحســن الني رئيســي فــي قــرار طهــران إب
ترســيم الحــدود البحريــة؛ مــن أجــل اســتخراج النفــط والغــاز. فأوروبــا ال تــزال 
مهمــًة إليــران وهــي تتــِكل عليهــا، مــن أجــل الدفــع بــإدارة بايــدن إلــى الصفقــة 
النوويــة. وال ُيســتبَعد أن تكــون الليونــة الحزبيــة تأتــي ضمــن صفقــة ترتيبــات 
وراء الكواليــس بيــن إيــران وإســرائيل والواليــات المتحــدة، ضمــن المســاعي 
ــاء الصفقــة النوويــة )JCPOA(، والســّيما أن مالمحهــا بــدأت  المســتمرة إلحي
ــران، كمــا  ــدى إي ــن ل ــن أمريكيي تظهــر فــي طهــران، مــن إطــالق ســراح معتقلي
أن هنــاك حديــٌث حــول نيــة واشــنطن اإلفــراج عــن حســابات مصرفيــة ُمحتَجــزة 
ــة، إضافــًة لحديــث البعــض عــن إعطــاء ضــوء أخضــر أمريكــي  للحكومــة اإليراني

إليــران مــن أجــل تصديــر مزيــد مــن نفطهــا إلــى الخــارج.
3. معادلــة ااًلقتصــاد مقابــل الســالح: إذا كان »حــزب اللــه« يعتبــر أن ســالحه 
ســاهم فــي تحقيــق إنجــاز نوعــي للبنــان، وهــو ترســيم الحــدود البحريــة، إال 
أن المصالــح االقتصاديــة المنتظــرة مــن االتفاقيــة مســتقباًل، ال تنســجم مــع 
األســلحة والصواريخ وإمكانية توظيفها في تهديد المنشــآت وحقول اإلنتاج، 
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المرحلــة المقبلــة تغييًبــا لمعادلــة الســالح فــي العالقــات  لــذا قــد تشــهد 
ــة االقتصــاد والطاقــة.  ــح معادل ــة لصال اللبنانية-الخارجي

رابًعا: اتجاهات وعقبات
ــن أطــراف االتفــاق، مــن  ــح بي فــي ظــل التعقيــدات الســابقة وتقاطــع المصال
المحتمــل أن يُمــر مســار توقيــع الصيغــة النهائيــة لالتفــاق، بأحــد االتجاهــات 

ــة:  التالي
1.ااًلتجــاه األول: إتمــام االتفــاق وتوقيعــه بيــن لبنــان وإســرائيل قبــل نهايــة 
الرئاســة اللبنانيــة الحاليــة، التــي تدفــع بقــوة نحــو إتمامــه، مســتندًة بذلــك إلــى 
الضغوطــات التــي تمارســها واشــنطن علــى كلٍّ مــن بيــروت وتــل أبيــب، وفــي 
ظــل التأييــد الدولــي ومباركتــه علــى تواُفــق أطــراف االتفــاق علــى المقتــرح 

األمريكــي.
فضــاًل عــن ذلــك، فــإن الِســجاالت الحاليــة فــي تــل أبيــب ال تــزال لــم تحســم 
بعــد بشــأن الموافقــة علــى توقيــع االتفاقيــة، إال أنــه حتــى فــي حــال حــدوث 
مفاجــآت انتخابيــة فــي االنتخابــات، التــي ســُتجرى أول الشــهر المقبــل، فــإن 
وقــوف واشــنطن بقــوة وراء االتفــاق، يمنــع أيَّ حكومــة إســرائيلية مقبلــة 
مــن محاولــة فتــح الملــف مــن جديــد لتعديــل شــروطه، ولــن يكــون الرئيــس 

المنتخــب قــادًرا علــى إلغــاء الصفقــة بالكامــل.
2.ااًلتجــاه الثانــي: عرقلــة إتمــام االتفــاق، وتأجيلــه لمــا بعــد الرئاســة الحاليــة 
ــد الحســابات المحليــة  فــي الدولتيــن. فجملــة المعطيــات الســابقة مــن تعقُّ
ــع  م باتفــاق نحــو التوقي ــة التقــدُّ ــا فــي عجل ــة، تضــُع عصًي ــة والدولي واإلقليمي
النهائــي. فضــاًل عــن أن األطــراف المعنيــة تبــدو أمــام معادلــة الوقــت، وهــو 
وقــت ليــس بطويــل، فلبنــان قــد يدخــل فــي فــراغ رئاســي، فــي ظــل عــدم 
وجــود مالمــح تواُفــق حتــى اآلن علــى َمــن ســيخُلف الرئيــس الحالــي، وفــي 
ظــل عــدم التواُفــق علــى تشــكيل الحكومــة، وكذلــك الحــال فــي إســرائيل التــي 

ــن الحكومــة والمعارضــة. ــات سياســية بي ــر بتجاذب تُم
ــة  ــُكّل األطــراف المعني ــة حاجــة ل ــًرا، يمكــن القــول إن االتفــاق كان بمثاب وأخي
داخلًيــا وخارجًيــا. فداخلًيــا، الحاجــة الرئاســية فــي بيــروت وتــل أبيــب إلــى تســجيل 
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إنجــازات داخليــة علــى مشــارف نهايــة رئاســتهما لحكومــة الدولتيــن، والتخفيــف 
مــن وطــأة األزمــة االقتصاديــة الضاغطــة، التــي باتــت ُتنــذر بفوضــى عارمــة. 
ترفــع مــن  ة قــد  عــدَّ فــإن هنــاك محاذيــر ومعرقــالت  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
مســتوى التحــدي أمــام إتمــام هــذا االتفــاق، ســواًء معرقــالت فــي الداخــل 
اللبنانــي وكذلــك اإلســرائيلي، أو معرقــالت خارجيــة مــن االضطرابــات الجيــو-
ــزال تعصــف بالمنطقــة، وتحــوُل فــي المســتقبل المنظــور  سياســية التــي ال ت
دون إمكانيــة إنشــاء مشــاريع واســعة للتعــاون فــي مجــال الطاقــة؛ وبالتالــي، 

زيــادة التحديــات أمــام هــذا االتفــاق.
وتكشــف مباركــة »حــزب اللــه« التفــاق مــع إســرائيل، عــن براغماتيتــه وَتبِديتــه 
لمصالحــه علــى حســاب عقيدتــه التــي ُيظِهرهــا، وتكشــف أن ســقوف مطالــب 
أمــام  تســقط  األيديولوجيــة،  الثوريــة  وشــعاراتها  اللفظيــة،  »المقاومــة« 
خــط المصالــح التــي يمكــن تحقيقهــا. وال يمكــن إخــراج عمليــة الترســيم مــن 
ــق بمســتقبل عالقــات لبنــان  ــب مــن تطــورات تتعلَّ إطــار التطبيــع، مــع مــا يترتَّ
وتفاهمــات  المشــتركة،  والمصالــح  التعــاون  شــكل  اّتخــذت  وإن  بإســرائيل، 
ــع وشــراء واســتخراج  ــه، فــي ســوق بي ــة وتشــاُبًكا ال مفــّر من ــة ومالي اقتصادي
ــب اتفــاق ســالم طويــل األمــد، خصوًصــا أن  وتصديــر النفــط والغــاز، إال أنــه يتطلَّ
مه الشــركات األجنبيــة فــي االتفاقيــة دون هــذه الضمانــات،  ال اســتثمار ســُتقدِّ
ــًدا بالحفــاظ علــى األمــن  ل بمضمونــه اعتراًفــا بالتطبيــع، وتعهُّ وهــذا يشــكِّ

ــر وســيط أمريكــي. ــن، وإن جــرت عب ــن الدولتي والســالم بي
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