
|1

ويُذكــر أن جــزءاً مــن حقــل كاريــش يقــع يف املنطقــة املتنــازع 
عليهــا بــن لبنــان وإرسائيــل )انظــر الخريطــة رقــم 1(، ولكــن 
ال يعــرف عــى وجــه التحديــد إذا كانــت املنطقــة املخصصــة 
لرشكــة هاليربتــون تقــع ضمــن تلــك املنطقــة املتنــازع عليهــا 
ــدى  ــان الدامئــة ل ــة لبن ــروت، عــرب مندوب ــع ب أم ال، مــا دف
األمــم املتحــدة، الســفرة أمــل مدلــي، إىل توجيــه إخطــار إىل 
ــش،  ــو غوتري ــم املتحــدة، انطوني ــام لألم ــن األمــن الع كل م
ومندوبــة إيرلنــدا يف األمــم املتحــدة، رئيســة مجلــس األمــن 
حاليــاً، جرالديــن بــرن ناســون، طالبــت فيــه املجلــس بالتأكد 
ــازع  ــة املتن ــن املنطق ــع ضم ــب ال تق ــال التنقي ــن أن أع م
عليهــا مــع إرسائيــل، تجنبــاً ألي اعتــداء عــى حقــوق وســيادة 
لبنــان، كــا طالــب لبنــان مبنــع أي أعــال تنقيــب مســتقبلية 
ــكل  ــد تش ــوات ق ــاً لخط ــا، تجنب ــازع عليه ــق املتن يف املناط

تهديــداً للســلم واألمــن الدوليــن. 

دالالت التحرك اإلسرائيلي
ــة اســتغالل  ــن عملي ــع م ــل للترسي يالحــظ أن تحــرك إرسائي

املــوارد الغازيــة يف املنطقــة املتنــازع عليهــا مــع لبنــان يف ذلك 
التوقيــت، يعــود لعــدد مــن األســباب عــى رأســها التــايل:

1- اســتغالل األزمــة االقتصاديــة اللبنانيــة: تســتهدف إرسائيل 
ــان للعــودة للمفاوضــات مــرة أخــرى  ــا دفــع لبن مــن تحركه
ــة  ــة االقتصادي ــة األزم ــك عــى خلفي ــة، وذل بوســاطة أمريكي
ــز حكومــة ميقــايت عــى الخــروج مــن  ــا، وتركي ــي متــر به الت

األزمــة االقتصاديــة التــي ميــر بهــا لبنــان حاليــاً.

ــة  ــاز البحري ــط والغ ــول النف ــان حق ــر لبن ــح تطوي ويتي
تحقيــق االكتفــاء الــذايت مــن الطاقــة، فضــالً عــن توفــر 
مصــادر دخــل للدولــة يف حالــة تصديــر الفائــض منــه للخارج. 
وقــّدر تقريــر صــادر عــن “فرنســبنك” )Fransabank(، أقــدم 
ــا  ــان يف مياهه ــالك لبن ــو 2017 امت ــان، يف يولي ــارف لبن مص
و122  نفــط،  برميــل  مليــار   1.7 نحــو  املتوســط  بالبحــر 
تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز الطبيعــي، وهــو مــا متثــل 
ــن ونصــف  ــوازي مرت ــار دوالر، ومبــا ي ــه نحــو 254 ملي قيمت
ــو 97  ــغ نح ــذي بل ــاين ال ــام اللبن ــن الع ــة الدي ــف قيم ضع
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أعلنــت شــركة “هاليبرتــون” األمريكيــة فــي 14 ســبتمبر الجــاري، فوزهــا بعقــد خدمــات متكاملــة )أي إدارة 
المشــروع، والحفــر، وتعزيــز اإلنتــاج والخدمــات تحــت ســطح البحــر ..( لحفــر مــن ثــاث إلــى خمــس آبــار 
لمصلحــة شــركة إنيرجــن، ومقرهــا لنــدن، قبالــة ســواحل إســرائيل، وأشــارت الشــركة األمريكيــة إال أن ذلــك 
يأتــي اســتكمااًل لعمليــات حفــر أربــع آبــار بحريــة نفذتهــا هاليبرتــون ســابقًا فــي حقلــي كاريــش وكاريــش 

الشــمالي.

نزاع بحري:
خيارات لبنان للرد على اتفاق إسرائيل مع شركة هاليربتون األمريكية

نــزاع بحــري: خيــارات لبنــان للــرد علــى اتفــاق إســرائيل مــع شــركة هاليبرتــون األمريكيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1344، 23 ســبتمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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دوالر  مليــار  دوالر  مليــار 
بنهايــة أبريــل 2021 )وفــق 
بيانــات املــرف املركــزي 

اللبنــاين(.

للعــودة  الضغــط   -2
نجحــت  للمفاوضــات: 
مــن  املتحــدة  الواليــات 
وزيــر  زيــارة  خــالل 
الخارجيــة األمرييك الســابق 
مايــك بومبيــو للبنــان، يف 
إحيــاء  إىل   ،2019 مــارس 
لبنــان  بــن  املفاوضــات 
ــع  ــدت أرب ــل، وعق وإرسائي
املفاوضــات  مــن  جــوالت 
أكتوبــر   14 مــن  بــدءاً 
ديســمرب  مطلــع  وحتــى 
2020، أســفرت عــن إعــالن 
لرتســيم  اإلطــار”  “اتفــاق 
البلديــن يف  بــن  الحــدود 
ــام نفســه،  ــن الع ــر م أكتوب
جلســة،  آخــر  وعقــدت 
يف  الخامســة،  وهــي 
ــت  ــم توقف ــل 2021، ث أبري
املفاوضــات بعدها إىل اآلن.

املفــرتض  مــن  وكان 
املفاوضــات يف  تقتــر  أن 
عــى  الخامســة  الجولــة 

مســاحة بحريــة تقــدر بنحــو 860 كيلومــرتاً مربعــاً، بنــاًء عــى 
ــا  ــم املتحــدة، وحــدد فيه خريطــة أرســلت يف 2011 إىل األم
لبنــان حــدوده البحريــة وفقــاً للنقطــة 23، والتــي تــم االتفاق 
ــه  ــا كل مــن حــزب الل ــة شــارك فيه ــاً عــرب لجن ــا داخلي عليه
والتيــار العــوين آنــذاك، غــر أن لبنــان اعتــرب الحقــاً أن هــذه 
الخريطــة اســتندت إىل تقديــرات خاطئــة، وطالــب مبســاحة 
ــن  ــزاًء م ــمل أج ــاً وتش ــرتاً مربع ــغ 1430 كيلوم ــة تبل إضافي
ــح  ــة لصال ــة يوناني ــه رشك ــل في ــذي تعم ــش” ال ــل “كاري حق

إرسائيــل. 

)انظــر   29 بالخــط  الحــايل  اللبنــاين  الطــرح  ويُعــرف 
بعرقلــة  لبنــان  إرسائيــل  واتهمــت   .)2 رقــم  الخريطــة 
ــا،  ــازع عليه ــة املتن ــيع مســاحة املنطق ــرب توس املفاوضــات ع
خاصــة أن وفــق ذلــك الخــط ســيدخل جــزء مــن حقــل 
اللبنانيــة. البحريــة  الحــدود  اإلرسائيــي ضمــن  كاريــش 

ــارات  ــل أن الخي ــة فــرض أمــر واقــع: تقــدر إرسائي 3- محاول
اللبنانيــة املطروحــة للتعامــل مــع األزمــة هــو الوســاطة مــن 
خــالل الواليــات املتحــدة، والتــي التــزال مســتمرة حتــى اآلن، 
عــى الرغــم مــن توقــف املفاوضــات اللبنانيــة – اإلرسائيليــة 
يف 5 أبريــل 2021، أو اللجــوء إىل تســوية النــزاع البحــري مــن 
ــة،  ــدل الدولي ــة الع ــة، أو محكم ــم دولي ــة تحكي ــالل لجن خ

وهــو مــا يســتلزم موافقــة لبنــان وإرسائيــل عــى ذلــك. 

وقــد ال تســفر هــذه املحــاوالت إال عــن إضاعــة الوقــت 
ــع  ــر واق ــرض أم ــل إىل ف ــه إرسائي ــذي تتجــه في ــت ال يف الوق
عــرب اســتمرار عمليــات التنقيــب واالســتخراج، خاصــة أن 
ــال الفرنســية ونوفاتــك الروســية وإينــي  تحالــف رشكات توت
اإليطاليــة مل تبــدأ يف عمليــات التنقيــب، والتــي كان مــن 
ــم 9  ــوك رق ــهور يف البل ــدة ش ــل ع ــا قب ــدء فيه ــرتض الب املف
مــن الجانــب اللبنــاين للحــدود البحريــة، وهــو البلــوك الــذي 

ــل. ــان وإرسائي ــن لبن ــاً ب ــة تنازع يشــهد حــدوده الجنوبي
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خريطة رقم (1):
المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل في البحر المتوسط 



العدد 1345 3|23 سبتمبر 2021

خيارات لبنان للرد على اتفاق إسرائيل مع شركة هاليبرتون األمريكية

4- اســتباق تحــركات ميقــايت: رأت إرسائيــل أهميــة املبــادرة 
ــا  ــن بيانه ــي تضم ــدة، والت ــة الجدي ــى الحكوم ــط ع بالضغ
الــوزاري اســتئناف املفاوضــات لحايــة الحــدود البحريــة 
اللبنانيــة، وذلــك للحيلولــة دون إعــادة بحــث تعديل املرســوم 
ــم  ــاد النقطــة رق ــذي يســتهدف اعت ــام 2011، وال 6433 لع
“29” بــدالً مــن النقطــة “23” عنــد ترســيم الحــدود البحريــة 

مــع إرسائيــل.

ويذكــر أن تــل أبيــب اعرتضــت بشــدة عــى ذلــك األمــر، 
للشــؤون  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  دفــع  مــا 
ــل  ــان يف أبري ــارة لبن ــل، إىل زي ــد هي ــا، ديفي ــية وقته السياس
2021، والضغــط عــى الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون للرتاجــع 
عــن اعتــاد املرســوم 6433، وهــو مــا اســتجاب لــه، خاصــة 
ــة إقــراره كانــت ســرتتب أزمــة دســتورية داخليــة،  أن محاول
إذ إن تعديــل ذلــك املرســوم يتطلــب عقــد اجتــاع للحكومــة 
للموافقــة عليــه، وهــو مــا ال ميكــن تحقيقــه يف ظــل حكومــة 
تريــف األعــال التــي كانــت تديــر البــالد حينهــا. أمــا اآلن، 

فيمكــن لحكومــة ميقــايت متريــر ذلــك املرســوم.

خيارات لبنانية ثالثة
ــل  ــاق ت ــى اتف ــرد ع ــة يف ال ــارات التالي ــروت الخي ــك ب متتل
ــا  ــو م ــة، وه ــون األمريكي ــة هاليربت ــع رشك ــر م ــب األخ أبي

ميكن توضيحه عى النحو التايل:

1- الدخــول يف مفاوضــات برعايــة أمريكيــة: ميكــن أن تتدخل 
الواليــات املتحــدة مــن جديــد للضغــط عــى الطرفــن لوقــف 
التصعيــد املتبــادل، خاصــة أنــه مل يتضــح بعــد مــا إذا كانــت 
رشكــة هاليربتــون ســوف تعمــل يف املنطقــة املتنــازع عليهــا أم 
ال. وقــد تفــرض واشــنطن ضغــوط عــى الجانبــن اإلرسائيــي 
واللبنــاين الســتئناف املفاوضــات بشــكل مبــارش وتجنــب 

التصعيــد.

ــون  ــن يك ــم املتحــدة: ل ــر األم ــايس ع ــد الدبلوم 2- التصعي
ــد  ــاك العدي ــل هــذا التحــرك ذات جــدوى، خاصــة أن هن مث
ــة  ــر املتوقع ــات الحف ــرى أن عملي ــي ت ــرات الت ــن التقدي م
ــازع  ــة املتن ــن املنطق ــاد ع ــزم باالبتع ــون تلت ــة هاليربت لرشك

ــم 23(. ــط رق ــق خ ــك وف ــا )وذل عليه

ــم املتحــدة سيســفر  ــدم بشــكوى لألم ــإن التق ــايل ف وبالت
عنــه إصــدار قــرارات روتينيــة تتعلــق بــرورة دخــول لبنــان 
وإرسائيــل يف مفاوضــات لحــل النــزاع الحــدودي بينهــا 
بالطــرق الســلمية، ولــن يكــون هنــاك إلــزام لتــل أبيــب 
ــى  ــواحلها. وحت ــام س ــة أم ــرشكات األجنبي ــل ال ــف عم بوق
ــه يف  ــوم 6433 وإدراج ــل املرس ــان بتعدي ــام لبن ــة قي يف حال
األمــم املتحــدة، والتأكــد مــن أن هاليربتــون تعمــل يف منطقــة 

الخط اإلسرائيلي وهو يحرم لبنان من مساحة
خط النقطة 23،بحرية تتراوح ما بين 860 و2290 كم2

ويتيح للبنان 860 كم2

خط "فريدريك هوف"، وهو يتيح للبنان 490 كم2
من المنطقة المتنازع عليها

خط النقطة 29, ويتيح للبنان 2290 كم2 أمام سواحلها

كاريش

موقع
صخرة تخيلت

لبنان

إسرائيل

الناقورة

خريطة رقم (2):
الخطوط المقترحة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في البحر المتوسط
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.
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متنــازع عليهــا، فــإن هــذا األمــر ســوف يتطلــب تســويته إمــا 
مــن خــالل املفاوضــات عــرب الوســيط األمريكيــة، أو اللجــوء 

ــة. ــدل الدولي ــة الع ــة، أو محكم ــم دولي ــة تحكي إىل لجن

تنجــح  مل  األجنبيــة:  الــركات  عــى  لبنــان  ضغــط   -3
الحكومــات املتعاقبــة خــالل الســنوات املاضيــة، يف االســتفادة 
مــن مــوارد النفــط والغــاز يف البحــر املتوســط، وذلــك بالرغــم 
ــال  ــة توت ــرشكات النفطي ــالف ال ــع ائت ــاق م ــع اتف ــن توقي م
الفرنســية وإينــي اإليطاليــة ونوفاتــك الروســية يف فربايــر 
2018، للتنقيــب عــن النفــط والغــاز يف البلــوك رقــم 9، والذي 
يدخــل الجــزء الجنــويب منــه ضمــن املنطقــة املتنــازع عليهــا.

ــري، رداً  ــه ب ــاين، نبي ــواب اللبن ــس الن ــس مجل ــم رئي واته
عــى تعاقــد إرسائيــل مــع رشكــة هالبرتــون، رشكات التحالــف 

بالتباطــؤ يف تنفيــذ االتفــاق، وذلــك يف محاولــة ملارســة 
ضغــوط عليهــا للــرشوع يف بــدء عمليــات الحفــر والتنقيــب، 
ــة  ــوارده النفطي ــان مــن االســتفادة مــن م ــى يتمكــن لبن حت
والغازيــة، ومينــع إرسائيــل مــن فــرض أمــر واقــع عــى لبنــان. 

ــح  ــي لفت ــرك اإلرسائي ــت التح ــس توقي ــام، يعك ويف الخت
ملــف النــزاع الحــدودي البحــري مــع لبنــان، ســعي تــل 
ــع  ــروت، ودف ــع ب ــدود م ــيم الح ــف ترس ــاء مل ــب إلنه أبي
الواليــات املتحــدة للضغــط عــى لبنــان للجلــوس عــى مائــدة 
ــدالً  ــط 23، ب ــى الخ ــاوض ع ــل للتف ــع إرسائي ــات م املفاوض
مــن الخــط 29، كــا أنــه مــن املنظــور اإلرسائيــي، فــإن 
ــا  ــل له ــوف يكف ــة س ــة اللبناني ــاع االقتصادي ــور األوض تده
تحقيــق ذلــك، خاصــة أن الــرشكات الدوليــة العاملــة يف لبنــان 

ــد.  ــوك 9 بع ــر البل ــرشع يف تطوي مل ت


