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سياسة
قضية اليوم

الواليات المتحدة تريد تعاونًا لبنانيًا ـ إسرائيليًا في التصدير

واشنطن :الغاز للتطبيع

تظهر إسرائيل أنها على عجلة من أمرها لالستفادة من حقول الغاز ُ
المكتشفة في شرقي المتوسط .الهدف من استثمار
يتعدى إلى التطبيع السياسي مع الدول المجاورة ،وفي ّ
ّ
مقدمتها لبنان .فجأة
هذه الثروة ليس اقتصاديًا وحسب ،بل
ّ
ّ
المتحد ّة يدها عن الملف .بعض المعلومات تؤكد أن الطرف األميركي يريد اتفاقًا يضمن تعاونًا إسرائيليًا
رفعت الواليات
ــ لبنانيًا لتصدير الغاز يخفف عن إسرائيل كلفة التنقيب والتصدير .الغاز ،أميركيًا ،أداة للتطبيع
ميسم رزق
عــام  2000أخــرجــت املـقــاومــة اللبنانية
إسرائيل من بوابة فاطمة ،وأغلقت الباب
عـلــى مـقــولــة «الـجـيــش ال ــذي ال ُيـقـهــر».
بـعــد سـتــة عـشــر عــامــا ،تــريــد الــواليــات
امل ـت ـح ــدة إلس ــرائ ـي ــل أن ت ـطــل بــرأس ـهــا
مـ ـج ـ ّـددًا م ــن «شـ ـ ّـبـ ــاك» ال ـب ـح ــر ،م ـعـ ّـولــة
على دخ ــول لبنان معها فــي «شــراكــة»
لتصدير الغاز ،وتاليًا ،فرض التطبيع
كأمر واقــع .في األسابيع األخيرة ،فهم
الرئيس نبيه «املستور» ،وكان واضحًا
ّ
ف ــي ال ــرس ــال ــة الـشـفـهـيــة ال ـت ــي ســلـمـهــا
مل ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين ،بأن
«النزاع على النفط والحدود قد يسبب
ان ــدالع ح ــرب» .ومــن الطبيعي أنــه ملس

مصادر  8آذار :الشراكة
ّ
مع العدو لتصدير الغاز لن تمر إال
إذا انتصرت إسرائيل
م ــن حــديــث زائـ ــره األم ـيــركــي أن دواف ــع
هذه «الحماسة» األميركية ال تكمن فقط
فــي الـحـصــول على عــوائــد مالية تقدر
بعشرات املليارات من الدوالرات للبنان
أو إلسرائيل ،بل أيضًا في السعي إلى
تحقيق أه ــداف سياسية ،حيث ُيمكن
الـغــاز أن ُيسهم فــي فتح ب ــاب لتطبيع
نوع ما من العالقات بني لبنان وعدوه
األوحد.
مـنــذ أن أق ـ ّـر مجلس ال ـنــواب اللبناني
قــانــون التنقيب فــي آب  ،2010انتظر
ال ـ ـغـ ــاز والـ ـنـ ـف ــط االت ـ ـف ـ ــاق ال ـس ـي ــاس ــي
حــولــه .أم ــا إســرائـيــل فـقــد ب ــدأت فعليًا
باستخراجه من حقل تامار عام ،2014
ق ـبــل أن تـكـتـشــف أن ــه ال ُي ـمـكــن لـهــا أن
تصبح مـصــدرًا مهمًا إلم ــدادات الغاز،
ألن إج ـمــالــي ك ـم ـيــات ال ـغ ــاز املكتشفة
في البحر املتوسط ،بحسب متابعني،
تشكل واحدًا في املئة فقط من إجمالي

نية بري وباسيل تسريع عمليات التنقيب ،فيما عين األميركيين على التطبيع (هيثم الموسوي)

االحتياطات العاملية ،ما يعني أن كلفة
التنقيب عنه وتصديره ستكون عالية
بالنسبة إلى العائدات املالية منه .هنا
أصــل الحكاية .بــدأت إسرائيل البحث
ّ
عن «شركاء» لها في التصدير لتتوزع
كلفته عـلــى أكـثــر مــن دول ــة .وم ــن هنا،
يمكن فهم السبب الذي دفع األميركيني
إلـ ـ ــى رفـ ـ ــع الـ ـحـ ـظ ــر عـ ــن ال ـت ـن ـق ـي ــب فــي
البلوكات اللبنانية الجنوبية الثالثة،
ما سمح بالتوصل إلى تفاهم لبناني
ال يزال يلقى من يعرقله.

ت ـع ــود مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة م ـق ـ ّـرب ــة مــن
األميركيني إلــى «االقـتــراح الــذي حمله
س ــابـ ـق ــا امل ـ ــوف ـ ــد األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـس ــاب ــق
ف ــري ــدري ــك ه ـ ــوف ل ـل ـب ـنــان ـيــن وح ـظــي
بقبول وزير الخارجية جبران باسيل،
فيما رفضه حــزب الله والرئيس نبيه
ً
ّ
تضمن حال للبلوكات
بـ ّـري» .االقتراح
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـث ــاث ــة امل ـت ـن ــازع عـلـيـهــا.
فبما أن «الـبـلــوك الـثــامــن املـشـتــرك مع
إســرائـيــل وقـبــرص هــو أكثر البلوكات
الـ ـت ــي ت ــدخ ــل إس ــرائـ ـي ــل فـ ـي ــه» ،ع ــرض

هوف أن «تكون للبنان ّ
حصة الثلثني
م ـنــه ،ع ـلــى أن تــوضــع ع ــائ ــدات الـثـلــث
الـ ـب ــاق ــي فـ ــي حـ ـس ــاب م ـن ـف ـصــل لـحــن
التوصل إلــى اتـفــاق» .في العلن حاول
املوفد األميركي مساعدة لبنان .لكن،
بحسب املصادر ،إن «الهدف الرئيسي
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــل يـ ـ ـص ـ ـ ّـب ع ـ ـنـ ــد رغـ ـب ــة
إسرائيلية في أن يذهب لبنان باتجاه
اس ـ ـت ـ ـخـ ــراج ال ـ ـغـ ــاز وتـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــره» .أم ــا
السبب ،فيعود إلــى أن «كلفة تصدير
ال ـغ ــاز سـتـكــون ك ـب ـيــرة .وه ــو عـ ــادة ما

ُي ـص ـ ّـدر عـبــر تسييله أو عـبــر أنــابـيــب
خــاصــة تـحــت ال ـب ـحــر» .وألن إســرائـيــل
ت ـس ـعــى إلـ ــى خ ـفــض ك ـل ـفــة ال ـت ـصــديــر،
ف ـه ــي ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى مـ ــن ي ــدخ ــل مـعـهــا
شريكًا في أنبوب واحــد ،ألن من شأن
ذلــك أن يقسم التكلفة على الطرفني».
وتؤكد املصادر أن الدراسات بينت أن
«كلفة إنتاج الغاز ستكون عالية جدًا،
باملقارنة مع الربح الــذي سيدخل إلى
خزينة الدولة اللبنانية» ،لذا فإن «عقد
اتفاق لبناني ـ إسرائيلي بهذا الشأن

تقرير

«فضيحة» طائرة الجوالن :أين االستعدادات للحرب المقبلة؟
يحيى دبوق
ال ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدال فـ ـ ـ ــي أن فـ ـ ـش ـ ــل الـ ـجـ ـي ــش
االس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـط ــائ ــرة
غـيــر املــأهــولــة ف ــي الـ ـج ــوالن ،أول من
امـ ــس ،ف ـشــل م ــوص ــوف وذو دالالت،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ح ـ ــاضـ ـ ـرًا ل ـ ـ ــدى ال ـج ـه ــات
امل ـع ـن ـيــة ب ــامل ــواج ـه ــة املـسـتـقـبـلـيــة مع
اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .وال ج ـ ـ ــدال ايـ ـض ــا فـ ــي ان
ه ـ ّـذا االخ ـف ــاق س ـي ـكــون ح ــاض ـرًا لــدى
صناع الـقــرار السياسي واالمـنــي في
تــل ابـيــب ،لفحص تــداعـيــاتــه وإمـكــان
ّ
الحد
استفادة االعــداء منه ومحاولة
من أضراره.
ويزيد على منسوب الفشل وتداعياته،
ان ــه ج ــاء ف ــي ظ ــرف م ـكــانــي وزم ــان ــي

استثنائي .فالجوالن منطقة ساخنة
اســاســا ،وتشهد جاهزية اسرائيلية
مــرت ـف ـعــة مل ـن ـظــومــات ال ــدف ــاع ال ـجــوي
والـجـمــع االسـتـخـبــاري عـلــى انــواعــه.
كـمــا تـشـهــد مـنــذ اي ــام ـ ـ ـ ولـلـمـفــارقــة ـ ـ
مـ ـن ــاورات وت ــدري ـب ــات تـشـمــل تفعيل
مـنـظــومــات ال ــدف ــاع ال ـجــوي بطبقاته
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ل ــ»ت ـح ـس ــن الـ ـج ــاه ــزي ــة»،
ف ــي م ـح ــاك ــاة مل ــواج ـه ــة م ـف ـتــرضــة مع
اعدائها انطالقًا من الحدود اللبنانية
والـ ـس ــوري ــة .ول ـل ـم ـفــارقــة ايـ ـض ــا ،فــان
املـ ـن ــاورات تـحــاكــي مــواج ـهــة تساقط
ص ــواري ــخ وق ــذائ ــف ص ــاروخ ـي ــة و...
طائرات غير مأهولة بأنواعها!
ي ـم ـكــن االفـ ـ ـت ـ ــراض ،ال ـ ــى ح ــد ال ـق ـطــع،
ً
ان الـفـشــل ـ ـ ـ ـ ش ـكــا ومـضـمــونــا ـ ـ ـ ـ في

اعـتــراض الـطــائــرة ،يحول دون اعــان
تــل ابـيــب نـجــاح ه ــذه املـ ـن ــاورات ،كما
تفعل عادة في اعقاب املناورات التي
ي ـجــري ـهــا ال ـج ـي ــش .ك ـمــا ي ـح ــول دون
اعادة التأكيد على انها باتت جاهزة،
اكـ ـث ــر ،مل ــواج ـه ــة ال ـت ـه ــدي ــدات .الـفـشــل
العملي ،في هــذه الحالة ،يحول دون
االعالن عن النجاح النظري.
يـ ـ ـع ـ ـ ّـد ال ـ ـف ـ ـشـ ــل عـ ـيـ ـن ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،وإن
مـحــدودة ،لسيناريوهات وفرضيات
ستشهدها الحرب املقبلة في مواجهة
حــزب الـلــه .هــي اش ــارة الــى محدودية
فعالية الجاهزية االسرائيلية املعلنة
لـلـمــواجـهــة املـسـتـقـبـلـيــة ،وه ــي حــالــة
عملية كاشفة عن الفرق بني االفتراض
النظري والــواقــع العملي .واذا كانت

