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األسد و"الفالق االستراتيجي"
 ناصر قنديل

كيف تُعاَلج معضلة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة؟
العميد د. أمين محمد حطيط

كيف يتحّرك ’داعش’ في الشرق السوري 
بهذه السهولة؟

شارل ابي نادر
أثبتــت التجــارب فــي الحــرب الواســعة ضــد "داعــش"، أن التنظيــم االرهابــي يتحــرك بنــاء ألجنــدة 
معينــة، أو لمنــاورة محــددة، تبعــًا لظــروف ومعطيــات ميدانيــة واســتراتيجية خاصــة، وحيــث حتــى اآلن 
لــم تجــد القــوى المعنيــة طريقــا فعــااًل للقضــاء عليــه، رغــم تســخير الجهــود الضخمــة لذلــك، بشــكل 
إفــرادي أو مــن ضمــن تحالفــات واســعة، دوليــة واقليميــة، تبقــى مناوراتــه وعملياتــه فــي الميــدان 
الســوري، خاصــة فــي الفتــرة االخيــرة، األكثــر تعبيــرًا عــن صحــة عبــارة "تحريكــه"، وذلــك تبعــا للمعطيــات 

التاليــة:
ــا فــي ســوريا، بيــن "داعــش" مــن جهــة،  مــن المتابعــة الميدانيــة للمواجهــات التــي تحصــل حالي
وكافــة األطــراف األخــرى مــن جهــة ثانيــة، والتــي تُعتبــر أو "تَعتَِبــر نفســها" تقاتــل التنظيــم االرهابــي 

المذكــور، يمكــن تحديــد التالــي:
1 - بمواجهــة المجموعــات المســلحة األخــرى، ينتشــر "داعــش" فــي بقعــة وادي اليرمــوك جنــوب 
غــرب ســوريا، وهــو فــي مواجهــة شــبه متكافئــة مــع تلــك المجموعــات، ويبــدو أنــه بــدأ يتحــرك فــي 
ــه مــن جبهــة "النصــرة" ومــن  ــة ل ــة وخطــف لعناصــر مناوئ ــات تصفي ــر عملي ــب، عب بعــض مناطــق ادل

"أحــرار الشــام".
2 - بمواجهة الجيش العربي السوري وحلفائه، تجري العمليات في ثالث مناطق:

ــزور شــماال،  ــر ال ــر- دي ــن خــط  تدم ــة بي ــي البادي ــة محاصــرة ف ــارة عــن بقع ــى، عب ــة األول المنطق
وخــط البوكمــال - المياديــن شــرقا، ومحطتــي تــي 2 وتــي 3 جنوبــا، وهــي واســعة نســبيا لكنهــا عديمــة 
ــم  ــا لعناصــر التنظي ــه، والســبب فقدانه ــي الســوري وحلفائ ــى الجيــش العرب ــر عل ــي التأثي ــة ف الفعالي
األشــداء الذيــن انســحبوا مــن العــراق أو مــن الرقــة أو مــن خــط المياديــن – البوكمــال، ألنهــم ُفصلــوا 
ــك البقعــة شــبه  ــرى، وحيــث أن القضــاء عليهــم فــي تل ــة الكب ــد المواجه ــرات عن عــن خــط شــرق الف

محســوم، ربمــا ارتــأى الجيــش تجاوزهــا واعطــاء األفضليــة حاليــا لمواجهــة القســم الثانــي مــن تواجــد 
داعــش والمحــدد بالمنطقــة الثانيــة والثالثــة.

المنطقــة الثانيــة، ظهــرت مؤخــرا فــي ريــف الســويداء الشــمالي الشــرقي ، بعــد تحضيــر الجيــش 
العربــي الســوري لمعركــة تحريــر الجنــوب الســوري المرتقبــة ، ويبــدو ان هدفهــا تشــتيت جهــود 

الجيــش قبــل تلــك المعركــة .
المنطقــة الثالثــة، تمتــد علــى تخــوم الفــرات شــرقا بيــن البوكمــال والشــعفة وهجيــن، وهــي 
ضيقــة المســاحة لكنهــا األكثــر نشــاطا وفعاليــة وتأثيــرا فــي هــذه المواجهــة، والســبب، أنهــا تجمــع 
أكثرعناصــر التنظيــم شراســة، والذيــن خاضــوا أعنــف المعــارك فــي الرقــة والعــراق والبوكمــال 

ــزور. ــر ال والمياديــن  ودي
مؤخــراً، أخــذت المواجهــة مــع التنظيــم فــي البقعــة الثالثــة المذكــورة بُعــدًا الفتــًا بعنفــه 
ــف،  ــات التحال ــة شــرقًا حيــث ال تســتهدفها قاذف ــكازه المحمي ــاط ارت ــا مــن نق وبشراســته، وانطالق
ومســتفيداً مــن معطيــات اســتعالمية دقيقــة مــن الرصــد والمراقبــة الجويــة، نّفــذ عمليــات انتحاريــة 
مركــزة علــى مواقــع وكمائــن ودوريــات للجيــش العربــي الســوري المتحركــة علــى كامــل الخــط بيــن 

ديــر الــزور والبوكمــال تقريبــا.  
3 - بمواجهــة التحالــف بقيــادة االميركييــن مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ينتشــر التنظيــم فــي 

بقعتيــن تخضعــان لســلطة التحالــف المذكــور :
البقعــة االولــى محــددة شــرقا بالحــدود مــع العــراق بيــن شــمال البوكمــال 40 كلــم حتــى معبــر 
تــل صفــوك الحــدودي جنــوب غــرب ســنجار، وغربــا بيــن الصِــوَر شــرق ديــر الــزور حتــى  جنــوب 

الشــدادي 10 كلــم.
البقعــة الثانيــة مــن انتشــار التنظيــم بمواجهــة التحالــف هــي نفســها البقعــة المشــتركة مــع 
الجيــش العربــي الســوري، والمحــددة علــى مجــرى الفــرات شــرقا بيــن البوكمــال والشــعفة وهجيــن، 
وجميــع المعطيــات الميدانيــة تؤكــد ان "داعــش" يقاتــل فــي تلــك المنطقــة بتركيــز كامــل باتجــاه الغــرب، 

أي بمواجهــة الجيــش الســوري وحلفائــه.
ــة  ــا زال يحظــى بحماي ــه م ــورة، إذ ان ــع المذك ــي البق ــي ف ــم محم ــر التنظي ــن ظه ــار ـ ــن اعتب يمك
غيــر مباشــرة مــن التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة االميركيــة، حيــث ال يســتهدف طيــران 
ــة   ــك المنطقــة، والتــي هــي بالمبــدأ بقعــة عمليــات جويــة وبري التحالــف تحركاتــه وتجمعاتــه فــي تل

ــف. خاصــة بالتحال
مــن ناحيــة أخــرى، تعتبــر قاعــدة التنــف، الموجــودة داخــل األراضــي الســورية وتحتلهــا الوحــدات 
االميركيــة، والتــي هــي حدوديــة مــع العــراق ومــع االردن، منطلقــًا لتجميــع وتحضيــر ونقــل المجموعــات 
االرهابيــة التــي تظهــر فجــأة فــي الميــدان الســوري، كمــا حــدث مؤخــرا فــي ريــف الســويداء الشــمالي 
الشــرقي، وكمــا كان يحــدث فــي الباديــة ســابقا، فــي القريتيــن وعلــى طريــق الســخنة وفــي حميمــة 
ــات جــوا  ــذه المجموع ــل ه ــدرة لنق ــة والق ــث توجــد االمكاني ــي 3 ، و  حي ــي 2 وت ــر ت ومحطــات التكري
بطريقــة مخفيــة ومموهــة، تبعــا لقــدرات الطيــران االميركــي المعروفــة فــي هــذا المجــال، يبقــى 

لالميركييــن قــدرة تأثيــر واســعة وغيــر محــدودة فــي هــذه العمليــات.
ــش"  ــة لـ"داع ــات االرهابي ــر العملي ــي تحضي ــًا ف ــف دورًا رئيس ــدة التن ــب قاع ــك، تلع ــة لذل باالضاف
فــي أكثــر مــن اتجــاه، وحيــث تعتمــد منــاورة االميركييــن باألســاس علــى المروحيــات المتطــورة فــي 
ادارة منــاورة تحريــك وتوجيــه "داعــش" فــي الشــرق الســوري كمــا ذكــر اعــاله، لعــب موقــع قاعــدة 
التنــف الجغرافــي كنقطــة وســيطة بيــن ضفــاف الفــرات جنــوب ديــر الــزور، وشــمال شــرق الســويداء، 
ووســط الباديــة علــى امتــداد طريــق الســخنة - ديــر الــزور، دورًا حاســما فــي عمليــات االنــزال المروحــي 
لنقــل العناصــر والعتــاد لـ"داعــش" باتجــاه القطاعــات المذكــورة، وفــي عمليــات اخــالء وســحب قــادة و 
كــوادر "داعــش" المرتبطيــن بالمخابــرات االميركيــة مــن المناطــق الملتهبــة، أو مــن المناطــق التــي كان 

الجيــش العربــي الســوري علــى الطريــق لالطبــاق عليهــا وتحريرهــا.
ــرات  ــر الف ــوم نه ــى تخ ــه عل ــة لعمليات ــكاز رئيس ــدة ارت ــن قاع ــم م ــتفادة التنظي ــن اس ــذا، بي وهك
التحالــف، وبيــن حصولــه  الشــرقية، محميــة ومحصنــة وبعيــدة عــن أي اســتهداف مــن قاذفــات 
علــى معطيــات اســتخبارية واســتعالمية دقيقــة مــن مصــادر رصــد جــوي فعالــة، وبيــن مــا تقدمــه لــه 
المروحيــات االميركيــة فــي قاعــدة التنــف مــن خدمــات نقــل واخــالء ومســاندة، يتحــرك "داعــش" فــي 
الشــرق الســوري بســهولة، وتبقــى منــاورة التحالــف كمــا كانــت دائمــا، اســتغالل التنظيــم أوال لتبريــر 
احتاللهــا لالراضــي الســورية، وثانيــًا العاقــة وتأخيــر تمــدد الجيــش العربــي الســوري فــي طريــق 

ــا. ــل الجغرافي ــره كام تحري

– تســتحوذ المواقــف الشــجاعة فــي الصمــود والثبــات وخيــار المواجهــة علــى صــورة الرئيــس الســوري 
بشــار األســد لــدى حلفائــه ومحبّيــه، والصــورة نفســها تجــري شــيطنتها لــدى أعدائــه فتصيــر قســوة وصــواًل 
لحــدّ اإلجــرام، وتوازيهــا صــورة الوطنيــة الصافيــة والعروبــة الخالصــة والعلمانيــة المدنيــة، لتقابلهــا فــي 

الشــيطنة صــورة التبعيــة لروســيا أو إليــران والتشــيّع 
الطائفــي، لكــن فــي الحالتيــن تغيــب صــورة المفكــر 
االســتراتيجي الــذي يســتحقّ التوقــف والتمعّــن 
ــن  ــدو. فالمحــبّ يُنصــف ويطمئ ــق والع ــن الصدي م
عندمــا يتيقــن مــن هــذا العمــق االســتراتيجي للركــن 
الرئيســي فــي صياغــة مســار حــرب مصيريــة فــي 
حســاباته  يُعيــد  ربمــا  والعــدو  والعالــم.  المنطقــة 
ــا  ــرى، وربم ــن أخ ــرأ بعي ــا يق ــة عندم ــر بعقالني وينظ
ينجــح بتفــادي رهانــات خاســرة وحســابات خاطئــة .
الغــرب  وربيــع  علــى ســورية،  الحــرب  قبــل   –
ــراغ  ــرأ الرئيــس األســد حــال الف ــالد العــرب، ق ــي ب ف
ــت  ــي لحق ــات الت ــن األزم ــة ع ــتراتيجي الناجم االس
قارئــًا  المنطقــة،  فــي  األميركييــن  والوجــود  بالــدور 
الجغرافيــا  معــادالت  فــي  كبيــر  تحــوّل  وجــود 
المناطــق  تعُــد  لــم  بحيــث  وعلومهــا،  السياســية 

اإلقليميــة تُبنــى بالحــدود البريــة كالجبــال والصحــاري، مســتنتجًا ســقوط مفهــوم الشــرق األوســط الــذي 
جــرى التعامــل معــه كمنطقــة إقليميــة لهــا مواصفاتهــا ومعاييــر الحركــة فيهــا، مــوردًا البديــل لمفهــوم األقاليــم 
الجديــدة، بالحــدود المائيــة، البحــار والممــرات المائيــة الضخمــة، مقدّمــًا صياغتــه لمنطقــة إقليميــة تحــّل 
مــكان مفهــوم الشــرق األوســط هــي منطقــة البحــار الخمســة، التــي يحدّهــا بحــر قزويــن والبحــر األســود 
والخليــج والبحــر المتوســط والبحــر األحمــر، وفيهــا تصيــر روســيا وإيــران وتركيــا ودول أوروبــا المتوســطية 
شــركاء فــي إقليــم جغرافــي واحــد، مخاطــره واحــدة ومصالحــه متقاربــة، داعيــًا لمنظومــة تعــاون إقليميــة بيــن 

قــواه الكبــرى لحفــظ األمــن وقيــام التعــاون االقتصــادي.
– عمليــًا تجاهــل األميركيــون هــذا المفهــوم، وأصــرّوا علــى المفهــوم التقليــدي القديــم، فأوروبــا وروســيا 
ــارق  ــه مــع ف ــة باإلقليــم القديــم، أيّ الشــرق األوســط بقــدر أميــركا، وشــركاء بالقــدر ذات دول عظمــى معني
القــوة واألحجــام، وكانــت الحــرب علــى ســورية، التــي قالــت فــي خواتيمهــا تباعــًا منــذ خمــس ســنوات علــى 
األقــّل، إّن اميــركا تبقــى »برانيــة« عــن هــذا اإلقليــم. وهــا هــي تســحب أســاطيلها. وإّن أوروبــا جــزء عضــوي 
مــن اإلقليــم مهمــا حاولــت مســايرة أميــركا، فهواجســها تبــدأ ديمغرافيــة وســكانية وتنتهــي أمنيــة واقتصاديــة. 
وهــا هــي فــي قضيــة الملــف النــووي اإليرانــي تجــد نفســها مُجبــرة علــى التمايــز لهــذه االعتبــارات التــي 
طالمــا أنكرتهــا وتجاهلتهــا. وأّن تركيــا مهمــا كابــرت، فهــي لــن تســتطيع مواصلــة الســير علــى خــط ترســمه 
واشــنطن لــم يكــن ولــن يكــون معنيــًا باســتقرار هــذا اإلقليــم الــذي تقــع تركيــا فــي قلبــه وتجمعهــا بكياناتــه 
مصالــح عليــا موحّــدة يتقدّمهــا الحفــاظ علــى وحــدة الكيانــات. وهــا هــي تكتشــف بعــد مغامــرات ومقامــرات 
خطيــرة، ونصــف اســتدارة، أّن عليهــا إعــادة النظــر بالكثيــر، وستكتشــف أكثــر. وهــا هــي روســيا التــي تــمّ 
التعامــل معهــا كقــوة خارجيــة وافــدة إلــى إقليــم أجنبــي عنهــا، تكتشــف تشــابك المصالــح والمخــاوف. 
ويكتشــف األميركــي الــذي ينطلــق مــن تفوّقــه عليهــا الســتنتاج أّن هــذا التفــوّق يســري فــي كّل مــكان، 

أنــه تفــوّق محكــوم بالجغرافيــا، فحيــث ال يجــرؤ األميركيــون علــى مواصلــة التدخــل يجــرؤ الــروس، ومنشــأ 
القضيــة كان وال يــزال، الفكــرة االســتراتيجية المســمّاة بمنطقــة البحــار الخمســة.

– فــي مــرات ســابقة وفــي ســياق معالجتــه لفكــرة الحــرب علــى ســورية وتحذيــره للغــرب مــن 
المبالغــة بالعبــث، أورد الرئيــس األســد معادلــة 
وقــوع ســورية علــى فالــق الــزالزل، وهــو نــصّ 
السياســية،  الجغرافيــا  علــم  فــي  اســتراتيجي 
يــرى أّن ثمــة كيانــات مفاتيــح فــي جغرافيــا العالــم 
موقعهــا  وطبيعــة  التاريخــي  تكوينهــا  بحكــم 
السياســي  تموضعهــا  وحساســية  الجغرافــي، 
علــى ضفــاف األحــالف والجبهــات، وأّن ســورية 
ــات. وأّن األمــر  ــى هــذا النــوع مــن الكيان ــال عل مث
ال يرتبــط فقــط بقربهــا وتشــابكها مــع دول إقليمهــا 
بخصوصيتهــا  بــل  الخمســة،  البحــار  الجديــد، 
بينهــا، وبلــدان الفالــق الزلزالــي، هــي البلــدان التي 
يترتّــب علــى كّل تغييــر فيهــا سلســلة تغييــرات 
مشــابهة تصيــب بالتتابــع الــدول المجــاورة لهــا، 
دون قــدرة علــى توّقــع حــدود توقــف الموجــات 
الزلزاليــة، ليصيــر ثمّــة مــا يمكــن تســميته بلعنــة 
ســورية، يجــب أن يــؤدّي الســعي لتفاديهــا، ســببًا لعــدم العبــث بمســتقبلها وتوازناتهــا، وهــو عنصــر 

ــا. ــادر قوته ــن مص ــة ع ــّل أهمي ــا ال يق ــا بم ــوي، يحميه ــي بني ردع تكوين
– يُعيــد الرئيــس األســد اليــوم إنعــاش ذاكــرة الغــرب وأوروبــا، خصوصــًا بمفهــوم الفالــق الزلزالــي، 
فتقســيم ســورية بعبــث بتركيبــة الطوائــف واألعــراق، ســيعني تقســيم تركيــا والعــراق والســعودية، وربمــا 
يســير الفالــق الزلزالــي لمــا هــو أبعــد، فتنقســم دول البلقــان المتشــققة أصــاًل، مــن بوابــة الفالــق األوكرانــي، 
وتنهــار الكيانــات الموحّــدة فــي شــرق أوروبــا وقــد تنتقــل العــدوى بمســمّيات جديــدة فــي غربهــا، مــن بوابــة 
ــى  ــة عل ــة ســكانية وازن ــه العبــث باألمــن واالســتقرار ســيحمل كتل ــق األلمانــي واالســكندينافي. ومثل الفال
ــى االمتصــاص  ــا عل ــوق قدرته ــة تف ــا، وســيصبحون مصــدرًا ألزم ــم أوروب ــزوح وســتكون قبلته الهجــرة والن
واالحتــواء، ومثلــه العبــث بالجغرافيــا الســورية واستســهال التموضــع فيهــا، تحــت عناويــن شــتى سينشــئ 
مــن الشــيء ضــدّه، فهــا هــو التموضــع التركــي يجسّــم المشــكلة الكرديــة فتصيــر مشــكلة لتركيــا أكبــر مــن 
عائــد وجودهــا، ومثلهــا كيــان االحتــالل مذعــور مــن وجــود قــوى المقاومــة التــي تجــذرت بمفاعيــل موازيــة 
لعبثــه بالجغرافيــا الســورية ونظرياتــه عــن الحــزام األمنــي كمصــدر لمزيــد مــن وهــم الحمايــة، ومثــل كّل 
ذلــك العبــث فــي االســتثمار علــى اإلرهــاب، بوهــم حصــر أضــراره علــى ســورية وفيهــا، واســتنزافها بواســطته 
ــى  ــه عل ــن خطورت ــى م ــدار أعل ــرب بمق ــاب مشــكلة الغ ــت ســورية، وصــار اإلره ــا خضع ــى تخضــع، فم حت

ســورية، التــي تمّكنــت منــه أو تــكاد.
– تشــكل معادلتــا البحــار الخمســة والفالــق الزلزالــي بعضــًا مــن معــادالت نظريــة فــي علــوم السياســة 
ــة  ــت نظري ــا كان ــا، كم ــع ســورية ورئيســها دون أن يفهمه ــل م ــرب التعام ــن يحســن الغ واالســتراتيجية، ل
التــوازن االســتراتيجي مــع كيــان االحتــالل التــي وضعهــا الرئيــس الراحــل حافــظ األســد، وكانــت فــي أســاس 

اســتثماره علــى العالقــة بإيــران وتبنيــه خيــار المقاومــة ودعمهــا.

ليــس صدفــة أن تبــادر أميــركا إلــى طــرح مســعى 
حــّل الخــالف اللبنانــي ـ »اإلســرائيلي« حــول الحــدود 
البريــة والبحريــة، بشــكل يقــوم علــى التفــاوض المباشــر 
بيــن لبنــان و»إســرائيل« برعايــة أمميــة وحضــور أميركــي 

إدارة  باألحــرى  أو  مقنّــع، 
كانــت  وإْن  فعليــة،  أميركيــة 
غرفــة  خــارج  الســتار  خلــف 

. االجتماعــات 
ومعهــا  فأميــركا 
مــا  أّن  تعــرف  »إســرائيل« 
مــن  عليــه  تعــوّل  كانــت 
العــدوان علــى ســورية، وتاليــًا 
المقاومــة،  المحــور  علــى 
وكانــت تنتظــره مــن نتائــج 
ســقط  العــدوان،  هــذا  مــن 
وذهبــت اآلمــال أدراج الريــاح، 

وال  تفــكك  المقاومــة  وال محــور  فــال ســورية ســقطت 
مــا  أّن  اإلســرائيلية تحقــق، حتــى  اآلمــال  مــن  شــيء 
مــا  عبــر  الفلســطينية«  القضيــة  »تصفيــة  عــن  يُقــال 
يســمّى »صفقــة القــرن« فشــل هــو اآلخــر. واألخطــر 
ــان  ــن لس ــي ع ــوح كل ــرائيل« بوض ــمعته »إس ــا س ــو م ه
ــدق  ــى الص ــم عل ــذي عوّده ــزب اهلل ال ــام لح ــن الع األمي
ــا ســمعته مؤخــرًا مــن  ــي كّل كلمــة وموقــف يتخــذه، م ف
كالمــه الواضــح تخييــرًا لإلســرائيليين أو لنقــل لليهــود 
مــن غيــر ســكان فلســطين األصلييــن، بيــن العــودة إلــى 
بالدهــم األصليــة التــي جــاؤوا منهــا بعــد إعــالن وعــد 
ــور فيكســبون أمنهــم وســالمتهم، أو انتظــار الحــرب  بلف
ــة. وعندهــا لــن تكــون لديهــم  الكبــرى التــي ال بــدّ مقبل
فــرص كثيــرة للمحافظــة علــى أنفســهم، ألّن هــذه الحــرب 
ســتنتهي مؤكــدًا بهزيمــة »إســرائيل« وإســقاط كيانهــا 
المغتصــب لفلســطين وعندهــا يفتــح األقصــى للصــالة 
فيــه مــن قبــل أهلــه وأصحــاب الحــق فيــه، فيدخلــون إليــه 

المحرّريــن. المنتصريــن  دخــول 
ــد عــن ســبع  ــا يزي ــد م ــع الحــال بع ألّن هــذا هــو واق
ســنوات مــن العــدوان علــى ســورية ومحــور المقاومــة 
الــى  األوان  فــوات  قبــل  تقــدّم  أن  أميــركا  »شــاءت« 
ــا  ــة تريحه ــزة ترضي ــان جائ ــن لبن ــًا م »إســرائيل« انطالق
فــي بعــض الجوانــب وتمنحهــا مكاســب أمنيــة واقتصادية 
فــي جوانــب أخــرى. ولهــذا كان المســعى األميركــي الــذي 
اســتبق بسلســلة مــن التدابيــر ضــدّ محــور المقاومــة 
ــدأت  ــر ب ــداً. تدابي ــران وحــزب اهلل تحدي إجمــااًل وضــدّ إي

ــران  ــع إي ــووي م ــاق الن ــن االتف ــي م ــحاب األميرك باالنس
والعــودة الــى كافــة التدابيــر االنتقاميــة الكيديــة التــي 
تســمّيها أميــركا عقوبــات علــى إيــران وهــي تســمية 
غيــر مشــروعة وغيــر قانونيــة، ألّن مَــن يعاقــب هــو مَــن 

ــب ان  ــذا يج ــب. وله ــى المعاَق ــة عل ــلطة الوالي ــك س يمل
ال يُســتعمل المصطلــح كمــا تريــد أميــركا إعطــاء نفســها 
أشــدّ  بتدابيــر  والتهديــد   . إيــران  علــى  الواليــة  حــق 
ــة  ــة انتقامي ــر كيدي ــى تدابي ــة إل ــتقباًل إضاف ــى مس وأقس
ضــدّ حــزب اهلل، والضغــط علــى القــوى اللبنانيــة فــي 
محــاوالت لعــزل الحــزب داخليــًا. كّل ذلــك مــن أجــل إنتــاج 
ــان  ــى لبن ــي عل ــرض المســعى األميرك ــة لف ــة مالئم بيئ
ــرًا وبحــرًا  ــد »إســرائيل« ب ــا تري ــول بم ــى القب ــه عل لحمل

ــى الحــدود. عل
قــد يقــول قائــل بــأّن التفــاوض الــذي تطرحــه أميــركا 
وتريــده »إســرائيل« ال يختلــف عمــا هــو قائــم حاليــًا فــي 
الناقــورة مــن خــالل اللجنــة الثالثيــة التــي أقيمــت خالفــًا 
ــا أصــاًل  ــا مــع رفضن ــام 2006، ولكنن ــون بعــد حــرب الع للقان
لفكــرة هــذه اللجنــة ومــع تأكيدنــا علــى أّن القــرار اللبنانــي 
بالدخــول فيهــا كان خطــأ قانونيــًا وسياســيًا واســتراتيجيًا، 
وبــأّن وقــف العمــل بهــا يجــب أن يتــمّ اليــوم قبــل الغــد، 
ومــع هــذا فــإّن التفــاوض المطــروح فــي موضوعــه ونتائجــه 
يختلــف عــن المحادثــات الجاريــة اليــوم شــكاًل ومضمونــًا.

ففــي مباحثــات الناقــورة الثالثيــة اليــوم ال يتــمّ حــوار 
بشــكل مباشــر بيــن الوفــد اللبنانــي والوفــد اإلســرائيلي، بــل 
عبــر األمــم المتّحــدة، وكل وفــد مــن الثالثــة يجلــس الــى 
طاولــة منفصلــة عــن األخــرى فــال توجــد طاولــة مســتديرة 
متصــل  مثلــث  بشــكل  طاولــة  تُوجــد  وال  الثالثــة  تجمــع 
األضــالع وال طاولــة بشــكل U تجمــع الجميــع. أمــا فــي المهمة، 
فإنهــا محصــورة بتنفيــذ القــرار 1701 وهــو لــم ينــصّ علــى 

إنشــاء هــذه اللجنــة مــن أجــل معالجــة اإلشــكاالت الميدانيــة 
لحــّل  اآلخــر،  الطــرف  علــى ســلوكيات  طــرف  واعتراضــات 
اإلشــكال دون االضطــرار الســتعمال القــوة. وأخيــرًا مــا يتــمّ 
التوصــل إليــه ال يكــون بحاجــة الــى توقيــع بيــن المتفاوضيــن، 
بــل يكــون تعهّــدًا مــن كّل طــرف علــى حــدة أمــام األمــم 
اإلجــراءات  تتابــع  التــي  اليونيفيــل  قــوات  عبــر  المتحــدة 

التنفيذيــة الميدانيــة مــع األطــراف وفقــًا لتعهّداتهــم.
الشــكل  فــي  فهــو  حاليــًا  المطــروح  التفــاوض  امــا 
لقــاء  األميركــي  يريــد  حيــث  مختلــف،  أمــر  والمضمــون 
مباشــرًا بيــن لبنــان و»إســرائيل« يذّكــر بمفاوضــات 17 أيــار 
مــع فــارق اســتبدال الوجــود األميركــي العلنــي فيهــا بالوفــد 
األممــي وبإجرائهــا كلهــا فــي مقــرّ اليونيفيــل فــي الناقــورة 
وليــس تناوبــًا بيــن لبنــان وفلســطين المحتلــة. ومــن جهــة 
المضمــون تهــدف المفاوضــات الــى »ترســيم الحــدود« بيــن 
لبنــان و»إســرائيل« بــرًا وبحــرًا وبحــث مصيــر مــزارع شــبعا 
ــان  ــا الطرف ــع عليه ــا يوق ــاق حوله ــى اتف وحدودهــا وصــواًل ال
ــم  ــة واحــدة تشــهد األم ــى وثيق ــي واإلســرائيلي وعل اللبنان

ــع. ــى التوقي ــة عل ــا للمصادق المتحــدة عليه
وبالشــكل  المفاوضــات  لهــذه  تفحّــص  وفــي 
ــن  ــدًا بي ــًا جدي ــًا حقوقي ــرّس واقع ــا تك ــروض نجده المع
لبنــان و»إســرائيل« يختلــف عــن كّل مــا ســبقه، ويعطــي 
»إســرائيل« الكثيــر مــن المكاســب التــي حلمــت بهــا 
طويــاًل فــي الماضــي وينشــئ مــن المخاطــر مــا يذكــر 

بعضــه كمــا يلــي:
1 ـ اإلقــرار النهائــي بإلغــاء اتفاقيــة الهدنــة بيــن لبنــان 
و»إســرائيل« وقبــول لبنــان بــأن يحــّل مكانهــا واقــع جديــد 
قــد يكــون اتفاقيــة تســمّى »اتفاقيــة الناقــورة«. وفــي 
ومــن  ألغــت  التــي  اإلســرائيلية  لــإلرادة  انصيــاع  هــذا 
جانــب واحــد اتفاقيــة الهدنــة للعــام 1949 إلغــاًء حصــل فــي 
1967/6/29 رغــم أّن لبنــان لــم يكــن طرفــًا فــي حــرب 1967.

لبنــان  بيــن  الدوليــة  الحــدود  عــن  التنــازل  ـ   2
 ،1923 نيوكمــب  بوليــه  باتفاقيــة  المثبتــة  وفلســطين 
ــدود  ــي ح ــم وه ــة األم ــل عصب ــن قب ــا م ــادق عليه والمص
نهائيــة ينبغــي أن ال تطــرح أليّ نــوع مــن التفــاوض. 
فلبنــان ال يحتــاج لترســيم حــدود بريــة مــع فلســطين 
مطلقــًا، فالحــدود مرسّــمة، حتــى أننــا فــي العــام 2000 عندمــا 
طرحــت األمــم المتحــدة األمــر رفضنــا رفضــًا مطلقــًا وأكدنــا 
حدودنــا الدوليــة، كمــا أّن الخــط األزرق الــذي ابتدعتــه 
األمــم المتحــدة للتشــويش علــى الحــدود تلــك أكدنــا 
ــوق  ــة وال يمــسّ بحق ــة حقوقي ــر قيم ــن غي ــه م ــى أن عل
لبنــان المكرّســة بالحــدود الدوليــة. إّن الحــدود البريــة 

اللبنانيــة مــع فلســطين المحتلــة بحاجــة الــى رفــع اعتــداء 
»إســرائيل« عنهــا وليســت بحاجــة الــى ترســيم جديــد. 
ولذلــك يجــب أن يكــفّ المعنيــون عــن اســتعمال عبــارة 
»المناطــق المتنــازع عليهــا«، واســتعمال عبــارة »المعتــدى 
اليــوم 13  عليهــا« مــن قبــل »إســرائيل« اعتــداء يطــال 
منطقــة دخلتهــا »إســرائيل« فــي حــرب العــام 2006 ولــم 
ــوم. ــى الي ــدوان حت ــذا الع ــة ه ــورة بإزال ــة الناق ــح لجن تفل

ضــمّ  علــى  الضمنيــة  اللبنانيــة  الموافقــة  ـ   3
مــزارع  ألّن  المحتــّل،  الســوري  للجــوالن،  »إســرائيل« 
شــبعا منطقــة لبنانيــة تقــع علــى الحــدود مــع ســورية 
ضمّــه  »إســرائيل«  أعلنــت  الــذي  للجــوالن  مالصقــة 
فــي  لســورية  بديــاًل  الضــمّ  بهــذا  نفســها  وجعلــت 
صالحيــة البحــث فــي حــدود المنطقــة. علــى »إســرائيل« 
اإلذعــان لالتفــاق اللبنانــي الســوري الــذي يحــدّد حــدود 
للقــرارات  تطبيقــًا  منهــا  واالنســحاب  تلــك  المنطقــة 

.1701 القــرار  آخرهــا  كان  التــي  الدوليــة 
وهــو  لبنــان  علــى  أّن  نــرى  المخاطــر  هــذه  لــكل 
ــي  ــه القانون ــة وشــعبًا، وبموقف ــه جيشــًا ومقاوم ــوي بذات الق
المحصّــن بالحــدود الدوليــة والقانــون الدولــي، عليــه ان 
يحــاذر االنــزالق الــى مــا يطــرح عليــه ويمــسّ بحقوقــه 
ومكتســباته واّن المعالجــة التــي نراهــا مجديــة تتركــز علــى:
مــع  اللقــاء  وعــدم  الهدنــة  اتفاقيــة  الــى  العــودة  ـ  أ 
»اإلســرائيليين« إال بمقتضاهــا، ووفقــًا لمــا كان يجــري 
بيــن العــام 1949 والعــام 1967، وفــي هــذه االتفاقيــة تأكيــد 
بوليــه  التفاقيــة  وفقــًا  البريــة  الدوليــة  الحــدود  علــى 

نيوكمــب.
مــع  شــبعا  مــزارع  موضــوع  بحــث  رفــض  ـ  ب 
ــتناد  ــورية واالس ــع س ــا م ــة به ــر العالق ــرائيل« وحص »إس

الشــأن. بهــذا  وخطيــب  غــزاوي  اتفاقيــة  الــى 
ج ـ خــروج »إســرائيل« مــن المناطــق المعتــدى عليهــا 
ــع اتفــاق  ــادل أراٍض أو أي فكــرة توقي ورفــض أيّ فكــرة تب

جديــد مــع »إســرائيل« حــول الحــدود البريــة.
وفقــًا التفاقيــة  البحريــة  الحــدود  أمــر  معالجــة  ـ  د 
قانــون البحــار للعــام 1982 ومراجعــة االتفاقيــة فــي هــذا 
الشــأن مــع قبــرص وتصحيــح الخطــأ فيهــا باتفــاق ثنائــي 
المنطقــة  رســم خريطــة  إعــادة  ثــم  قبرصــي،  لبنانــي 
بــأس  الخالصــة وفقــًا لذلــك، وال  اللبنانيــة  االقتصاديــة 
مــن االســتعانة بخبــراء محّلفيــن معتمديــن لــدى األمــم 
المتحــدة أو لــدى محكمــة العــدل الدوليــة للشــهادة فقــط 
علــى دقــة الترســيم اللبنانــي للحــدود ثــم إيــداع الملــف 

األمــم المتحــدة.


