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تجــددت احتــاالت نشــوب مواجهــة عســكرية بــن إرسائيــل 
مــن جهــة، ولبنــان، ممثــاً يف حــزب اللــه مــن جهــة أخــرى، إثر 
وصــول منصــة التنقيــب إنرجــن بــاور التابعــة لرشكــة إنرجــن 
اليونانيــة إىل حقــل كاريــش املتنــازع عليــه بــن لبنــان وإرسائيل 
ــس  ــاين، موري ــاع اللبن ــر الدف ــر وزي ــو 2022، وتحذي يف 5 يوني
ســليم، مــن تدهــور أمنــي جنــوب البــاد، باإلضافــة إىل تهديــد 
األمــن العــام لحــزب اللــه، حســن نــر اللــه، بــأن “املقاومــة” 
لــن تقــف مكتوفــة األيــدي، وأن كل اإلجــراءات اإلرسائيليــة لــن 
تســتطيع حايــة املنصــة العامئــة الســتخراج النفــط مــن حقــل 

كاريــش.

خالفات على مدار عقد
يعــود أصــل النــزاع بن لبنــان وإرسائيل حــول حقــل كاريش إىل 
نــزاع أعــم يشــمل منطقــة بحريــة تقــدر مســاحتها بنحــو 860 
كيلومــراً مربعــاً عــى أقــل تقديــر و2290 عــى أقــى تقديــر؛ 
ــة،  ــدود البحري ــيم الح ــول ترس ــن ح ــن البلدي ــاف ب ــر خ إث
والخطــوط املعتمــدة بوصفهــا أساســاً لرســيم الحــدود. وميكــن 

إجــال أســباب الخــاف الحــايل يف العوامــل التاليــة:

ــل الخــط 23  ــاف خطــوط الرتســيم: اعتمــدت إرسائي 1- اخت
بوصفــه أساســاً للتفــاوض مــع لبنــان حــول املنطقــة املتنــازع 
عليهــا، وهــو مــا يحــر هــذه املنطقــة يف مســاحة 860 
كيلومــراً، وهــو الخــط الــذي اعتمــده لبنــان يف االتفــاق األويل 
عــى ترســيم الحــدود البحريــة مــع قــرص، وصــدر بــه مرســوم 
الحكومــة اللبنانيــة رقــم 6433 عــام 2011، األمر الذي اســتغلته 
إرسائيــل ودفعــت مبقتضــاه ســفن التنقيــب إىل بعــض املناطــق 
املتنــازع عليهــا طيلــة الســنوات املاضيــة، وصــوالً إىل الواقعــة 
األخــرة يف حقــل كاريــش الــذي يقــع خــارج هــذا الخــط، غــر 
أن بــروت رسعــان ومــا تراجعــت عــن املطالبــة بهــذا الخــط. 

األمريــي  الوســيط  مقــرح  لبنــان  رفــض  ففــي 2012 
فريدريــك هــوف بتقســيم املنطقــة بالتســاوي بــن لبنــان 
املفاوضــات بوســاطة  وإرسائيــل. ويف مايــو 2020، عــادت 
املبعــوث األمريــي، آمــوس هوكشــتاين، وتوقفــت بعــد أربــع 
جــوالت يف فرايــر 2022، إثــر دفــع املفاوضــن اللبنانيــن بالخط 
29، بــدالً مــن الخــط 23، ليكــون أساســاً للتفــاوض، مــا يعنــي 
زيــادة املســاحة التــي يطالــب لبنــان إىل 2290 كيلومــراً مربعاً.
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أجــرى الرئيــس الفنزويلــي، نيكــوالس مــادورو، زيــارة إلــى العاصمــة اإليرانيــة، طهــران، فــي 10 يونيــو، علــى 
رأس وفــد اقتصــادي وسياســي رفيــع المســتوى، وجــرى اســتقباله مــن جانــب نظيــره اإليرانــي، إبراهيــم 

رئيســي، فــي قصــر ســعد آبــاد بطهــران، كمــا التقــى المرشــد األعلــى فــي إيــران، علــي خامنئــي.

تصعيــد مســتبعد: تراجــع فــرص الحــرب بيــن إســرائيل ولبنــان حــول “كاريــش”، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1574، 17 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــوى  ــن الق ــاف ب ــة: كان الخ ــة اللبناني ــات الداخلي 2- التباين
ــن  ــاف الراه ــة للخ ــببات الرئيس ــد املس ــا أح ــة ذاته اللبناني
بــن لبنــان وإرسائيــل؛ إذ مل تنجــح جــوالت وزيــارات الوســيط 
األمريــي يف إقنــاع القــوى اللبنانيــة، أو عــى أقــل تقديــر 
الرئاســات الثــاث )الجمهوريــة – الحكومــة – الرملــان( يف تبني 

ــة.  ــن املقرحــات األمريكي ــف موحــد م موق

ــر  ــن يف تغي ــن اللبناني ــة املفاوض ــداً رغب ــر تعقي وزاد األم
األســاس التفــاويض مــع إرسائيــل لينتقل مــن الخط 23 كأســاس 
للرســيم إىل الخــط 29، ما أســهم يف جمود املفاوضــات. وأدت 
الخافــات الداخليــة اللبنانيــة إىل عــدم صــدور مطلــب موحــد 
ــة  ــال برئاس ــف األع ــة تري ــدرت حكوم ــط 29؛ إذ أص بالخ
حســان ديــاب يف أبريــل 2021 مرســوماً لتعديــل املرســوم 
ــة  ــدود البحري ــط األويل للح ــى أن الخ ــص ع ــم 6433 وين رق
اللبنانيــة هــو الخــط 29، وليــس الخــط 23، مبــا يســمح للبنــان 
ــا الغنــي بالنفــط فضــاً عــن جــزء  باالســتفادة مــن حقــل قان
مــن حقــل كاريــش، إال أن هــذا املرســوم مل يجــِر توقيعــه مــن 

قبــل الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون.

ــة إنرجــن  ــل حصــول رشك ــة: ميث ــود اإلرسائيلي ــذ العق 3- تنفي
اليونانيــة مــن إرسائيــل عــى حقــوق تطويــر حقــول يف ميــاه 
ــد  ــم التعاق ــام 2018، ث ــش يف ع ــل كاري ــا حق املتوســط، ومنه
بــن الرشكــة اليونانيــة ورشكــة هاليرتــون األمريكيــة يف 2021 

عــى االشــراك يف التنقيــب عــن الغــاز يف هــذه الحقــول؛ أحــد 
ــول إىل  ــزاع والوص ــدد الن ــة وراء تج ــة الدافع ــباب الرئيس األس

املشــهد الراهــن. 

ــاً أن تصــل منصــة  ــات كان مخطط وحســب هــذه االتفاق
اســتخراج النفــط مــن ســنغافورة إىل حقــل كاريــش يف نهايــة 
ــام  ــع الع ــدأ اســتغال الحقــل يف مطل ــام 2020، عــى أن يب ع
الجــاري 2022. وكانــت إرسائيــل تعــول عــى إنهــاء املفاوضــات 
مــع لبنــان قبيــل هــذه املواعيــد لتتمكــن مــن اســتغال هــذه 
الحقــول مــن دون عوائــق قانونيــة، غــر أن عــدم االنتهــاء مــن 
املفاوضــات مــع لبنــان، بــل ومطالبــة رئيــس الرملــان اللبنــاين، 
ــدة، جعــل  ــاوض غــر محــدد امل ــأن يكــون التف ــري، ب ــه ب نبي

إرسائيــل تتجــه إىل فــرض األمــر الواقــع.

تهديد متبادل بالتصعيد
صاحــب وصــول منصــة االســتخراج إنرجــن بــاور لحقــل 
كاريــش تصعيــد بــن لبنــان وإرسائيــل حــول الــروات النفطيــة 
يف رشق املتوســط، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل: 

ــام  ــن الع ــد األم ــل تهدي ــاين: ميث ــه اللبن ــزب الل ــد ح 1- تهدي
ــف  ــن تق ــة ل ــأن املقاوم ــه، ب ــر الل ــن ن ــه، حس ــزب الل لح
مكتوفــة األيــدي تهديــداً رصيحــاً باســتهداف املنصــة إنرجــن 
بــاور، وعرقلــة مســاعي إرسائيــل اســتخراج الغــاز الطبيعــي من 

الحقــل. 

ــات  ــج االنتخاب ــد يف ضــوء نتائ ــراءة هــذا التهدي وميكــن ق
النيابيــة األخــرة، التــي جــرت يف 15 مايــو املايض، وأســفرت عن 
تراجــع نســبي لحــزب اللــه وحلفائــه داخــل مجلــس النــواب. 
ــاحه يف  ــزب بس ــوح الح ــروري أن يل ــن ال ــم كان م ــن ث وم
وجــه إرسائيــل ليعيــد ترســيخ صــورة ذهنيــة لــدى اللبنانيــن 
ــة  ــة يف مواجه ــاح مقاوم ــو إال س ــا ه ــزب م ــاح الح ــأن س ب
إرسائيــل وال يســتهدف ســوى حايــة لبنــان وســيادته، وبصورة 
تــرد عــى أي حديــث عــن ســاح حــزب اللــه، ومــن ثــم 
حفــاظ الحــزب عــى ســاحه لتوظيفــه داخليــاً ضــد خصومــه 

ــاً ضــد إرسائيــل، عــى حــد ســواء. السياســين، أو خارجي

2- رد إرسائيــي مقابــل: اســتقبلت تــل أبيــب تهديــدات حســن 
ــس  ــن رئي ــدرت ع ــي ص ــة، والت ــدات ماثل ــه بتهدي ــر الل ن
ــا أن  ــن خاله ــذي أعل ــايف، وال ــف كوخ ــي، أفي األركان اإلرسائي
الجيــش اإلرسائيــي يتعامــل مــع ســت جبهــات قتــال ويف 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــدات املتنوع ــن التهدي ــر م ــدد كب ــة ع مواجه
تأكيــده وضــع الجيــش اإلرسائيــي قامئــة بــآالف األهــداف 
التــي ســيتم تدمرهــا يف لبنــان ضمــن خطــة هجــوم تســتهدف 

ــات. ــة والراج ــف الصاروخي ــادة والقذائ ــرات القي مق

كــا تبنــت إرسائيــل إجــراءات دفاعيــة، فقــد أكــدت هيئــة 
البــث اإلرسائيليــة وصــول مركبــات بحريــة، مبــا فيهــا غواصــات 
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ستســاعد يف تأمــن املنصــة العامئــة، وكذلــك نســخة بحريــة من 
منظومــة “القبــة الحديديــة” للدفــاع الصاروخــي.

3- منــاورة “عربــات النــار”: أنهــت إرسائيــل أعــال املنــاورة 
ــول  ــن وص ــام م ــل أي ــك قب ــار”، وذل ــات الن ــكرية “عرب العس
منصــة االســتخراج إنرجــن بــاور إىل حقــل كاريــش، وتحديــداً 
يف 3 يونيــو الجــاري، ووصفــت املنــاورات بأنهــا األضخــم عــى 

ــي.  ــخ العســكري اإلرسائي اإلطــاق يف التاري

وقــد أُجــرى جــزء منهــا يف قــرص، وتدربــت فيهــا القــوات 
اإلرسائيليــة عــى خــوض حــرب عــى أكــر مــن جبهــة. ويف هذه 
األثنــاء وجهــت تــل أبيــب رضبــة ملطــار دمشــق الــدويل خــرج 
عــى أثرهــا مــن الخدمــة. وهــي كلهــا مــؤرشات ميكــن قراءتهــا 
يف إطــار الــراع اإلرسائيــي – اإليــراين، كــا أنهــا مــؤرش عــى 
اســتعداد إرسائيــل للدخــول يف مواجهــة ضــد إيــران وحلفائهــا 
ــذه  ــداف ه ــد أه ــإن أح ــايل ف ــة، وبالت ــن جبه ــر م ــى أك ع
املنــاورات هــو ردع حــزب اللــه عــن التصعيــد ضــد إرسائيــل. 

استئناف المفاوضات غير المباشرة
دفعــت التهديــدات املتبادلــة بــن حزب اللــه وإرسائيــل باتجاه 
احتــاالت تحــّول الخــاف الحــدودي إىل نــزاع عســكري، غــر 
أن هنــاك عــدداً مــن العوامــل التــي تثبــط مــن فــرص حــدوث 
مثــل هــذه املواجهــات، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو 

التايل:

ــن  ــاك حرصــاً م ــن الحــرب: ياحــظ أن هن 1- تحــايش الجانب
جانــب إرسائيــل وحــزب اللــه منــذ انتهــاء حــرب 2006 عــى 
تجنــب الدخــول يف حــرب جديــدة، وذلــك مهــا كانــت 
ــن  ــن الجانب ــة ب ــق أن أي مواجه ــن منطل ــك م ــع، وذل الدواف
ــا  ــن، وهــو م ــن الجانب ــة شــاملة ب ســوف تتحــول إىل مواجه
ســيفرض كُلفــة عســكرية واقتصاديــة باهظــة لــن يكــون 

ــا.  ــن تحمله ــن الجانب ــدور أي م مبق

ولذلــك ال تعــدو التهديــدات املتبادلــة كونهــا رســائل رمزية 
تحقــق لــكا الطرفــن أهدافــاً داخليــة يف املقــام األول. هــذا إىل 
جانــب أنــه عــى الرغــم مــن التصعيــد اإلرسائيــي ضد إيــران يف 
اآلونــة األخــرة، فــإن هــذا التصعيــد يبقــى منحــراً يف ســوريا 
وإيــران، وال يرغــب أي مــن األطــراف اإلقليميــة أو الدوليــة يف 

الوقــت الراهــن مــن الذهــاب إىل مواجهــات مفتوحــة.

2- وســيلة ضغــط إرسائيليــة: ميكــن قــراءة الخطــوة اإلرسائيلية 
ــاور، إىل  املتمثلــة يف دفــع منصــة اســتخراج النفــط، إنرجــن ب
حقــل كاريــش عــى أنهــا هدفــت إىل فــرض أمــر واقــع يســهم 
ــيم الحــدود  ــارشة حــول ترس ــر املب ــك املفاوضــات غ يف تحري
البحريــة مــع لبنــان بعدمــا توقفــت املباحثــات، عــى نحو أرض 
ــا عــى االســتفادة  ــة، وأرجــئ مــن قدرته ــا االقتصادي مبصالحه

مــن الــروات النفطيــة يف حقــل كاريــش. 

ومــن واقــع هــذه األهــداف لــن يكــون مــن مصلحــة 
إرسائيــل الدخــول يف مواجهــة عســكرية مــع لبنــان أو حــزب 
اللــه تــؤدي إىل املزيــد مــن عرقلــة االســتفادة مــن ثــروات الغاز 
الطبيعــي يف وقــت تبــدو فيــه الحاجــة اإلرسائيليــة ملحــة إىل 
اإلرساع لاســتفادة مــن تداعيــات الحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا 
والحاجــة األوروبيــة املاســة إىل إيجــاد بدائــل للغــاز الــرويس. 

3- وصــول املبعــوث األمرييك: ســارع املســؤولون اللبنانيون إىل 
التنديــد بوصــول إنرجــن بــاور إىل حقــل كاريــش، فضــاً عــن 
دعــوة الوســيط األمريــي، أمــوس هوكشــتاين، إىل زيــارة بروت 
الســتئناف املفاوضــات، وهــو مــا يكشــف عــن تحــايش لبنــان 

لتصعيد. ا

وزار هوكشــتاين بالفعــل بــروت، يف 13 يونيــو 2022، 
والتقــى برؤســاء الجمهوريــة والحكومــة والرملــان، وتلقــى 
عرضــاً شــفهياً يتمثــل يف التمســك بالخــط 23 كأســاس لرســيم 
ــا النفطــي بالكامــل،  الحــدود مقابــل الحصــل عــى حقــل قان
ــن  ــات ب ــه للمفاوض ــاء علي ــن البن ــاً ميك ــّد أساس ــا ُع ــو م وه

ــاين.  ــي واللبن ــن اإلرسائي الجانب

ويف الختــام، تشــر املعطيــات الراهنــة إىل أن إرسائيل ولبنان 
تتحاشــيان الدخــول يف مواجهــات عســكرية، وأن األمــر األقــرب 
ــاطة  ــن بوس ــن الجانب ــاوض ب ــتئناف التف ــو اس ــدوث ه للح
ــاء عــى املقــرح األخــر الــذي قدمــه املســؤولون  أمريكيــة بن
ــن  ــة م ــذه القضي ــتبقى ه ــه، س ــت ذات ــون. ويف الوق اللبناني
امللفــات التــي يعمــل الفرقــاء اللبنانيــون عــى اختافهــم عــى 
اســتغالها يف خافاتهــم الداخليــة، مبــا يشــر إىل احتاليــة أن 
يعــود حــزب اللــه إىل االعــراض عــى التنــازل عــن الخــط 29 
مثلــا اعــرض مــن قبــل عــى التنــازل عــن مــزارع شــبعا بعــد 

ترســيم الحــدود الريــة مــع إرسائيــل.
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