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وعد "بلفور" الثاني وقضية الغاز المصري
ايهاب شوقي

تمــر هــذا األســبوع ذكــرى الوعــد البريطانــي المشــؤوم لوزيــر خارجيــة بريطانيــا آرثــر 
جيمــس بلفــور، بتاريــخ 2 نوفمبــر 1917 إلــى والتــر دي روتشــيلد، فــي ظــل ســباق ســرعة 
مــن األنظمــة العربيــة المنضويــة تحــت المظلــة األميركيــة للحــاق بالركــب الصهيونــي، 
وتخــلًّ كامــل عــن كل مــا يعتبــر شــرًفا أو كرامــة. لــم يعــد مهمًــا قيمــة مــا يجــري التنــازل 
عنــه - فــي غبــاء وعنــاد شــديدين - المهــم أن مظلــة الرضــى األميركــي قائمــة وممــدودة 

فــوق رؤوس الحــكام.
فــي مصــر، الســباقة إلــى معاهــدات الســام المــرّ مــع الكيــان، برعايــة واشــنطن، جــرت 
أحــدث جــوالت الصفقــات الرخيصــة الخاســرة، والتراجــع االعتيــادي المســاوم المســتمر، 
بتذليــل آخــر عقبــة أمــام اســتيراد الغــاز العربــي المســروق، مــن حقلــي "تمــار" و"ليفياثــان"، 
ــن  ــاز الواصــل م ــع خــط الغ ــة، وبي ــة لســاحل فلســطين المحتل ــة المقابل ــة البحري بالمنطق
ــر  ــك للحف ــى شــركة ديلي ــد"، إل ــل دول "كامــب دايفي ــى 3 شــركات تمث مصــر لفلســطين إل
جهــاز  )يمتلكهــا  الشــرق  غــاز  وشــركة  )أميركيــة(،  إنرجــي  نوبــل  وشــركة  )صهيونيــة(، 

المخابــرات المصــري(.
الصفقــة هــي األضخــم للكيــان علــى اإلطــاق، بعائــد يقتــرب مــن العشــرين مليــار دوالر، 
ولمــدة طويلــة جــدًا، 15 عامًــا، حيــث أزال الكيــان الصهيونــي -وللعجــب- آخــر اعتــراض علــى 
ــع  ــة "من ــت هيئ ــام الماضــي، إذ كان ــة الع ــرة، نهاي ــه بالقاه ــاق ســبق توقيع ــذ اتف ــام تنفي إتم

االحتــكار" بكيــان العــدو هــي عقبــة تفعيــل العقــود الموقعــة.
ببســاطة ووضــوح، ومــن إعانــات األطــراف الرئيســة فــي "صفقــة العــار الجديــدة"، فــإن 
الكيــان يتدلــل حتــى حيــن تمتــد اليــد العربيــة إليــه، متنازلــة متراجعــة، قابلــة لــكل شــروط 

االستســام النهائــي والكامــل.
نعــود إلــى بدايــة القصــة، مشــروع إمــداد مصــر بالغاز الطبيعــي الفلســطيني، أو الصهيوني 

المســروق كمــا األرض. كانــت مصــر فــي عهــد الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك تصــدر 
الغــاز الطبيعــي للكيــان الصهيونــي، بأســعار تقــل عــن ربــع األســعار العالميــة، وبعقــد طويــل 
لــم يتضمــن حــق مصــر فــي تعديــل األســعار. اعتبرهــا صدفــة أو صفقــة بيــع وقحــة، فهــذا مــا 
حــدث، وأدى الســتنزاف هائــل فــي مــوارد مصــر المحــدودة جــدًا مــن الغــاز، وبالتالــي تحولــت 

مــن مصــدر إلــى مســتورد، وتوقفــت عــن االلتــزام بالعقــد.
ــات،  ــت مصــر كل االلتزام ــة حمل ــي، وبصيغ ــم الدول ــى التحكي ــورًا إل ــة ف ذهــب الصهاين
خســرت مصــر القضيــة، وباتــت مجبــرة علــى دفــع 1.76 مليــار دوالر، كغرامــة أقرهــا التحكيــم 
ــة العامــة للبتــرول وغــاز شــرق المتوســط،  الدولــي ضــد شــركات إيجــاس والهيئــة المصري
بســبب فشــلها فــي تزويــد شــركة الكهربــاء الصهيونيــة بالغــاز بــدًءا مــن عــام 2012، بجانــب 
قضيــة أخــرى مــن شــركة "بــي تــي تــي" التايانديــة التــي تطالــب بمليــار دوالر مــن مصــر، 

نتيجــة للعقــد ســيئ الســمعة ذاتــه.
فجــأة خــرج الرئيــس المصــري، وأعلــن فــي أحــد مؤتمراتــه الشــبابية، أن مصــر "جابــت 
جــون" أحــرزت هدًفــا، فــي ملــف الغــاز الطبيعــي، وهــو مــا اتضــح بســرعة أنــه اتفاقيــة جديــدة 
ــة احتياجــات  ــي، لتلبي ــان الصهيون ــن الكي ــي م ــاز الطبيع ــا مســتوردًا للغ ــح مصــر فيه تصب

الســوق المحليــة اآلخــذة فــي التزايــد.
ــة فــي مجــال  ــا جــرى ويجــري ترويجــه مــن إنجــازات هائل ــاق ينســف كل م هــذا االتف
ــا،  ــح الرئيــس شــيئًا م ــر، يفتت ــدة. تســطع فجــأة فاشــات التصوي ــول جدي استكشــاف حق
يقــول إعامــه إنــه أضخــم حقــل غــاز أو بتــرول، ثــم فــي آخــر النهــار إذا بنــا أمــام دولــة تســتورد 

الغــاز مــن ألــد أعدائهــا.
وجــاء إعــان قــرب تشــغيل الخــط، مــن خــال بورصــة "تــل أبيــب"، التــي أصــدرت بيانًــا 
كشــفت خالــه عــن اســتكمال ســيطرة منتجــي الغــاز الصهاينــة علــى الحصــة الحاكمــة فــي 
خــط أنابيــب شــرق المتوســط "عســقان - العريــش"، إلــى شــركة ديليــك للحفــر الصهيونية 
ــد  ــدء توري ــة، بمــا يعنــي ب ــة، وشــركة غــاز الشــرق المصري ــل إنرجــي األميركي وشــركة نوب
الغــاز إلــى مصــر فــي إطــار االتفاقيــة الموقعــة فــي شــباط/فبراير 2018، بيــن نوبــل وديليــك 
ــة  ــوس القابض ــركة دولفين ــن ش ــي، وبي ــان الصهيون ــار وليفايث ــي تم ــي حقل ــريكتين ف الش
ــت  ــار دوالر، ارتفع ــة 15 ملي ــة مبدئي ــة، بقيم ــاء عرف ــال ع ــة لرجــل األعم ــة المملوك المصري

الشــهر الماضــي إلــى 19.5 مليــار دوالر بعــد تعديــل االتفــاق لزيــادة اإلمــدادات بنســبة %30.
عــاء عرفــة هــو الواجهــة المصريــة هــذه المــرة، بعــد مــوت حســين ســالم، الــذي تولــى 
اتفاقيــات الغــاز مــع الصهاينــة فــي عهــد مبــارك، وهــو ناشــط فــي مجــال التعــاون االقتصــادي 
مــع الكيــان الصهيونــي، مــن بوابــة اتفاقيــة "الكويــز" المتعلقــة بتعــاون مصــري صهيونــي فــي 

صناعــة النســيج مقابــل إعفــاء مــن الضرائــب للســوق األميركيــة.
وفــي مقابــل تخفيــض قيمــة الغرامــات الموقعــة علــى مصــر مــن 1.76 مليــار دوالر 
إلــى 470 مليــون دوالر، جــرى التخلــي عــن كل منطــق، وإعــادة التعامــل مــع العــدو، 
تحــت مظلــة مــا يســمى "المصلحــة المشــتركة". بالتأكيــد هنــاك مصلحــة تدفــع نظــام 
ــع  ــة، لكــن بالطب ــع الصهاين ــل م ــد" للتعام ــذ "كامــب دافي ــم من ــم، وكل نظــام حك الحك
ــا  فإنهــا مصلحــة تعنــي اإلفقــار والكــوارث للشــعب المصــري، وتبديــدًا لثرواتــه، وفتحً

ــا. أكثــر لــكل قاعــه أمــام قاتليــه، ومجانً
أمــام كل حديــث مصــري، يصــدر مــن مســؤول أو وزيــر، أو حتــى الرئيــس، عــن تحــول 
مصــر لمركــز إقليمــي للغــاز الطبيعــي، تقــف األرقــام وحدهــا علــى الضفــة األخــرى شــاهدة 
علــى الكــذب والخيانــة، فــأي كميــات إضافيــة ســيتم اســتيرادها، حتــى بعــد تعديــل االتفاقيــة 
الشــهر الماضــي، ســتوجه لتلبيــة الطلــب المحلــي المتزايــد علــى الغــاز، والــذي مــن المتوقــع 
ــي  ــات بحــدوث نقــص ف ــع توقع ــن، م ــن المقبلي ــدى العقدي ــى م ــع بنســبة 30% عل أن يرتف
اإلنتــاج خــال خمــس ســنوات فقــط، مــن الحقــول التــي ال يراهــا وال يؤمــن بهــا إال كهنــة 

الفرعــون وحاشــيته.

هل توفر االنتخابات النيابية المبكرة حالًّ لالزمة اللبنانية الحالية؟
شارل ابي نادر

تتداخــل وتتنــوع دوافــع التحــركات الشــعبية 
اليــوم،  اللبنانيــة  الســاحة  تعيشــها  التــي 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  داخليــة:  مطالــب  بيــن 
ــة يجاهــر  وسياســية ودســتورية، وأخــرى خارجي
بعــض المحتجــون فــي الشــارع بهــا، تحضــن 
المجتمــع  دائمًــا  عليــه  يصــوب  مــا  وتنقــل 
المقاومــة  ســاح  لناحيــة  والغربــي،  االقليمــي 

واقليميًــا. محليًــا  ونفــوذه  وعاقاتــه 
معروفــة  المطالــب  موضــوع  اســتبعدنا  اذا   
األهــداف والتــي تُعتمــد مــن قبــل أفرقــاء داخلييــن 
وعملــوا  للخــارج  مرتهنــًا  غطــاًء  شــكلوا  طالمــا 
بخدمــة السياســة االميركيــة فــي المنطقــة، يمكــن 
التطــرق الــى أهــم المطالــب الداخليــة الحقيقيــة 
والتــي ركــز عليهــا »الحــراك« الشــعبي فــي بداياتــه، 
ــرة. ــة المبك ــات النيابي ــب االنتخاب ــد مطل وبالتحدي

 فــي الحقيقــة، شــكل ويشــكل هــذا المطلــب 
بالمبــدأ وعبــر التاريــخ، نقطــة انطــاق أساســية 
التغييــر،  الــى  يهــدف  شــعبي  حــراك  لــكل 
لناحيــة ارتــكازه علــى المشــروعية التــي يفرضهــا 
ويخلقهــا قــرار الشــعب باالنتخــاب واختيــار مــن 
ــه، واالنتخــاب طالمــا كان بأســاس النظــام  يمثل
الديمقراطــي ومفتــاح تــداول الســلطة أو تثبيتهــا، 
وهــو  ديمقراطيــة،  قانونيــة  شــعبية  بشــرعية 
مطلــب قــادر علــى اضفــاء الشــرعية علــى أي 
اجــراء تنظيمــي أو اداري أو سياســي، تلجــأ اليــه 
التــي تعيــش  الــدول والحكومــات والشــعوب 

ــة. ــات مختلف ازم
مــن هنــا، تأتــي صحــة وصوابيــة هــذا المطلــب 
نقطــة  يكــون  أن  يمكــن  وحيــث  عــام.  بشــكل 
فــي  الحاليــة  األزمــة  لمعالجــة  جديــة  انطــاق 
لبنــان، ال بــد مــن شــرح ابعــاده لجهــة فعاليتــه، 
وإمكانيــة ان يكــون منتجًــا ومدخــًا للحــل، وذلــك 

علــى الشــكل التالــي:
للنــاس  الحياتيــة  المطالــب  أن  صحيــح 
المحتجيــن والذيــن يشــكلون الغالبيــة العظمــى 
مــن الشــعب اللبنانــي، هــي جامعــة وصحيحــة 
االقتصــادي  الوضــع  بســبب صعوبــة  وطبيعيــة، 
وبســبب  لبنــان،  فــي  واالجتماعــي  والمالــي 

انتشــار الفســاد الواضــح داخــل الســلطة التــي 
تديــر الحكــم والمرافــق العامــة، ولكــن ال يمكن أن 
نقــول إن هــذه الغالبيــة العظمــى توافــق أو تجمــع 

المتعلقــة  السياســية  المطالــب  علــى  بأغلبهــا 
أو  السياســيين،  المســؤولين  جميــع  باســتقالة 
بتغييــر  المتعلقــة  الدســتورية  المطالــب  علــى 
النظــام واجــراء انتخابــات مبكــرة علــى أســاس 
انتخــاب عصــري غيــر طائفــي، يعتمــد  قانــون 

لبنــان دائــرة انتخابيــة واحــدة .
المطالــب  حــول  االختــاف  هــذا  يؤكــد  مــا 
مســار  شــهده  مــا  هــو  والدســتورية،  السياســية 
ــا بشــكل  الحــراك بُعَيــدَ انطاقتــه، وتطــوره الحًق
دراماتيكــي بعــد دخــول أكثــر مــن عامــل محلــي 
أو خارجــي علــى خطــه، ومــن تدخــل لســفارات 
ومنظمــات غيــر واضحــة االرتبــاط لناحيــة التمويــل 
اللوجســتي الــذي كان الفتًــا وفاعــًا، ومــن توجيــه 
ــة، أو  ــة وغربي ــة واقليمي ــوات محلي اعامــي مــن قن
ــة  ــات أجنبي ــه أكاديمــي مــن مســؤولي جامع توجي

غيــر بعيديــن عــن ارتباطــات خارجيــة.
  مــن هنــا، جــاء أول تغييــر مفصلــي فــي 
كتلــة  بانســحاب  أواًل  تمثــل  والــذي  الحــراك، 
كبيــرة مــن فعالياتــه، بعــد أن تكشــفت الحًقــا 
التــي  الكتلــة  الخفيــة، وهــي  أهدافــه  مختلــف 

وحركــة  اهلل  لحــزب  الضيقــة  البيئــة  تمثــل 
ــا  ــرًا مفصليً ــذا االنســحاب شــكل تغيي ــل، وه ام
وســبَّب نقصًــا كبيــرًا فــي عــدد المشــاركين، 

ومؤشــرًا حاســمًا اللتــزام هــذه الكتلــة بتوجهــات 
السياســيين. ومســؤوليها  قادتهــا  وقــرار 

ايضًــا  اختــارت  والتــي  الثانيــة  الكتلــة   
االنســحاب مــن الشــارع، كانــت الكتلــة المؤيــدة 
لرئيــس الجمهوريــة وللتيــار الوطنــي الحــر، وحيــث 
ــاص  ــي انق ــر بســيط ف ــر انســحابُها بشــكل غي أّث
عــدد المحتجيــن فــي الشــارع، وايضًــا مــع تأييدهــا 
الكامــل للمطالــب الحياتيــة، كان تحركهــا الكبيــر 
لمواقــف  دعمــا  بعبــدا  فــي  حاشــدة  بمظاهــرة 
الرئيــس والتيــار الوطنــي الحــر، نقطــة مفصليــة 
ــدًا،  ــل الشــك اب أخــرى، أثبتــت وبينــت بمــا ال يقب
ربمــا،  والكاســح  والكبيــر  الواضــح  حجمهــا  أوال 
وثانيًــا  المســيحي،  الشــارع  فــي  تمثلــه  لمــا 
ــا ومســؤوليها السياســيين  ــا بقادته ــة التزامه لناحي
وبقرارهــم، شــعبيًا وانتخابيًــا، مهمــا كان شــكل 
قانــون االنتخــاب وفــي أي توقيــت، قريــب أو بعيــد.

نعــود للكتلــة الثالثــة الكبيــرة واألساســية أيضًــا 
ــة  ــي كتل ــي، وه ــي المجــال السياســي واالنتخاب ف
ــن  ــم تك ــا ل ــا أيضً ــث أنه ــتقبل«. وحي ــار »المس تي
المطلبيــة، واالعتصامــات  التحــركات  بعيــدة عــن 

التــي نفذتهــا فــي مــدن وجودهــا التاريخيــة ) بيروت 
ــا  ــا وتأييده ــع التزامه ــا م ــدا(، وايض ــس وصي وطرابل
للمطالــب الحياتيــة، عــادت مؤخــرا بعــد اســتقالة 
ــه  ــي دعم ــا االول ف ــى مربعه ــري ال ــس الحري الرئي
كممثــل وحيــد أو اكبــر لهــا، بالرغــم مــن أن فريقــه 
أو سياســات تيــاره غيــر بعيــدة عــن المســؤولية 
فيمــا وصلــت اليــه البــاد لناحيــة الوضــع االقتصــادي 
الكتلــة  هــذه  تحــرك  خــال  ومــن  المتــردي. 
الميدانــي علــى االرض فــي قطــع الطرقــات مباشــرة 
بعــد اســتقالة الرئيــس الحريــري، فإنهــا أثبتــت أنهــا 

ملتزمــة الــى حــد مــا بقــرار قيادتهــا.  
انطاًقــا مــن ذلــك، ومــع اضافــة االلتــزام الواضــح 
الــدرزي  الزعيــم  لمؤيــدي  نفســه،  أثبــت  الــذي 
الوزيــر وليــد جنبــاط بسياســته ايضــا،  يمكــن 
القــول وبشــكل تقريبــا بشــكل شــبه مؤكــد، نظــرًا 
للمعطيــات المذكــورة أعــاه، أن نتائــج أي انتخابــات 
للقانــون  شــكل  أي  وجــود  ومــع  مبكــرة،  نيايبــة 
أو  دائــرة صغــرى  نســبي،  أو  أكثــري  االنتخابــي، 
ــان،  ــد لبن ــى صعي ــى عل ــرى، أو حت متوســطة أو كب
لــن تكــون مختلفــة كثيــرًا عــن نتائــج االنتخابــات 
التــي جــرت منــذ أقــل مــن ســنتين، والتــي بموجبها 
تقريبًــا  بشــكل  السياســية  الســلطة  انبثقــت 

متناســب معهــا.
مــن  والخطــر  الخــوف  يأتــي  هنــا  مــن   
األهــداف المبيتــة التــي يرمــي اليهــا موجهــو 
الحــراك المطلبــي، وقــد جــاء رفضهــم القاطــع 
ــل  ــا الحكومــة قب ــة التــي أقرته ــة االصاحي للورق
اســتقالتها، ورفضهــم القاطــع أيضًــا للتجــاوب مــع 
ــة للحــوار  ــة لرئيــس الجمهوري الدعــوات الصادق
المباشــر ولشــرح الهواجــس بصراحــة، ليؤكــد 
موجهــو  اليــه  يهــدف  مــا  خطــورة وحساســية 
والذيــن يســتغلون صــدق  الخفييــن،  الحــراك 
ــة،  ــدات خارجي ــذا الجن ــب تنفي ــة المطال وصوابي
الهــدف االول،  ال تبتعــد كثيــرًا باهدافهــا عــن 
تمهيــدا  الواســعة  الفوضــى  خلــق  هــو  والــذي 
لتغييــر الســلطة الحاليــة، بهــدف حرفهــا نحــو 
التوجهــات الدوليــة واالقليميــة، مــع اســتهداف 

ــز لســاح المقاومــة. مُرَكَّ
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تقــدّم االهتمــام االســرائيلي بنوعيــة الصــاروخ 
الــذي اســتخدمه حــزب اهلل فــي اســتهداف طائــرة 
بحســب  لبنــان،  جنــوب  فــوق   »450 »هرمــس 

بأصــل  االهتمــام  علــى  العــدو،  جيــش  روايــة 
عمليــة االســتهداف. ويبــدو أن ذلــك يعــود الــى أن 
ــى  ــن الســاح انطــوى عل ــوع م ــذا الن اســتخدام ه
أكثــر مــن داللــة ورســالة ازاء مســتقبل النشــاط 

اللبنانيــة. الجــوي االســرائيلي فــي االجــواء 
نوعيــة  يكشــف  لــم  اهلل  حــزب  أن  ومــع 
ــرة،  »االســلحة المناســبة« المســتخدمة ضــد الطائ
المقاومــة االســامية، إال أن  كمــا ورد فــي بيــان 
ــي  ــة ف ــا بالغ ــت داللته اشــارة الســيد نصــر اهلل كان
كونهــا ســتقلق اســرائيل »كان يفتــرض )العــدو( 
هــذا  إســتخدام  علــى  تجــرؤ  لــن  المقاومــة  أن 
النــوع الــذي اســتخدم«. يكشــف هــذا الموقــف أن 
المقاومــة ارادت ايضــا ايصــال رســالة محــدّدة تتصــل 
بنوعيــة الســاح فضــا عــن أصــل االســتهداف. 
أصــداء  تركــت  الرســالة  هــذه  أن  الواضــح  ومــن 
فــي  انعكســت  االســرائيلي  الواقــع  فــي  مدويــة 

المختصيــن. المعّلقيــن  تقاريــر 
لـ»االســلحة  االســرائيلية  القــراءات  وكشــفت 
االســرائيلية  المؤسســة  مخــاوف  المناســبة« 

بشــقيها األمنــي والسياســي. وعكســت حضــور 
ــي االســرائيلي،  ــي الوع ــة، ف ارادة حــزب اهلل الجدي
لمواجهــة »العــدوان الجــوي« المتواصــل علــى مــدار 

الســاعة لاجــواء اللبنانيــة. ومــن ابــرز المخــاوف 
مــن  النــوع  هــذا  اســتخدام  أن  حضــرت  التــي 
االســلحة يعنــي اتســاع هامــش المبــادرة الدفاعيــة، 
لحــزب اهلل فــي الــرد والدفــاع عــن لبنــان واجوائــه. 
ويتــاءم هــذا التقديــر مــع مــا تــداول بــه بعــض أهــم 
المعلقيــن العســكريين والسياســيين، الذيــن يبــدو 
ــات  ــن جه ــرات م ــات و/ أو تقدي ــوا معلوم ــم تلق أنه
»اســتخدم  يكــون  قــد  اهلل  حــزب  بــأن  رســمية، 
ــي هــذا الســياق  ــوا ف ــر تطــورًا«. وتناول وســائل اكث
مروحــة مــن االحتمــاالت حــول نوعيــة الصــاروخ 
المســتخدم )ســام 8 – ســام 17...(، وهــو مــا كشــف 
االعــام االســرائيلية ال تملــك  ايضــا أن وســائل 

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــات قاطع معلوم
صحيــح أن المســتوى الرســمي االســرائيلي لــم 
يتنــاول حتــى االن، بشــكل مباشــر، حادثــة اســتهداف 
الطائــرة االســرائيلية، وهــو أمــر مفهــوم بفعــل خياراتــه 
الضيقــة والمكلفــة، واكتفــى ببيــان الناطــق باســم 
ــدور  ــوا ال الجيــش، إال أن المعّلقيــن العســكريين لعب
المفتــرض للمؤسســة الرســمية فــي تنــاول خطــورة 

ــار  ــذا االط ــي ه ــم ف ــح بعضه ــه. ولمَّ ــدث ودالالت الح
الــى أن المجلــس الــوزاري المصغَّــر بحــث هــذه 
الحادثــة، الــى جانــب الوضــع مــع قطــاع غــزة، ومجمــل 

الوضــع علــى الجبهــة الشــمالية.
لبنــان  يشــهدها  التــي  التطــورات  اجــواء  فــي 
ــات  ــوم، ب ــر مفه ــا، وهــو أم ــا عداه ــى كل م ــت عل وغطَّ
التصــدي  سياســة  بــأن  التذكيــر  الضــروري  مــن 
ومواجهــة طائــرات االســتطاع أتــت فــي أعقــاب قــرار 
العــدو تغييــر المعادلــة مــع لبنــان واالنتقــال الــى مرحلــة 
ــي  ــة الت ــش الحري ــتغا هام ــي مس ــدوان العمليات الع
يتمتــع بهــا ســاح الجــو االســرائيلي. تُرجــم ذلــك 
حتــى االن فــي اعتــداء الضاحيــة فــي 25 اب الماضــي، 
وأكــده فــي أعقــاب ذلــك رئيــس أركان الجيــش افيــف 
كوخافــي الــذي أجمــل الوضــع بالقــول ان اســرائيل فــي 
ذروة تغييــر المعادلــة مــع لبنــان. وهــو مــا أقــر بــه ايضــا 
أحــد أهــم المعلقيــن فــي صحيفــة »اســرائيل اليــوم« 
)المواليــة لنتنياهــو(، يــوآف ليمــور، »فــي اســرائيل 
قــدَّروا بــأن حــزب اهلل عــازم علــى تحديــد قواعــد 
واضحــة حــول المســموح والممنــوع بيــن إســرائيل 
وحــزب اهلل، بعــد أن تجــاوزت االعتــداءات اإلســرائيلية 
ــذ  ــن من ــن الطرفي ــا بي ــول به ــد االشــتباك المعم قواع

ــة«. ــان الثاني حــرب لبن
الرســالة االهــم التــي مــن الواضــح أنهــا حضــرت 
بقــوة فــي الســاحة االســرائيلية عبــر اســتخدام هــذا 
النــوع مــن الصواريــخ، تتعلــق بمــا »يشــكل تغييــرا 
فــي سياســة حــزب اهلل«، بحســب معلــق الشــؤون 
عامــوس  »هآرتــس«  صحيفــة  فــي  العســكرية 
ــادة  ــزم إســرائيل بإع ــذا المســتجد »يل ــل. وه هرئي
تقييــم سياســة اســتخدام القــوة فــي المنطقــة«. 
وتجنبــًا ألي غمــوض أو التبــاس، حــدّد األميــن 
العــام لحــزب اهلل فــي كلمتــه االخيــرة بــأن الهــدف 
االعلــى مــن اســقاط طائــرات االســتطاع أو إبعادهــا 
األجــواء  تنظيــف  »هــو  اللبنانيــة،  االجــواء  مــن 

ــرائيلية«. ــات اإلس ــن الخروق ــة م اللبناني
الرســالة  علــى  معطوفــة  المواقــف  هــذه 
فــي  الحربــي  االعــام  وزعهــا  التــي  المصــوّرة 
فــي  أصداؤهــا  وتــردّدت  االســامية  المقاومــة 
تــل  فــي  ترجمتهــا  تمــت  االســرائيلي،  االعــام 

طائــرات  بــأن  وواضــح  صريــح  بشــكل  أبيــب 
اســرائيل تحوّلــت الــى أهــداف. وعنــى ذلــك ايضــا 
فــي الســاحة االســرائيلية أن مــا جــرى هــو محاولــة 
ــدة ال تســتند  ــة جدي مــن حــزب اهلل لفــرض معادل
التقديــرات  بحســب  فعالــة،  قــدرات  الــى  فقــط 
منســوب  الــى  ايضــا  تســتند  بــل  االســرائيلية، 
مرتفــع مــن شــجاعة القــرار لــدى قيــادة حــزب اهلل، 
وهــو أكثــر مــا تخشــى منــه اســرائيل، كونهــا تعنــي 
ــاك لتقديراتهــا ومخططاتهــا التــي  ــدًا مــن االرب مزي

لبنــان. فــي  المقاومــة  تســتهدف 
    هــذا المســتجد يعنــي أن هنــاك امكانيــة معتبــرة 

بــأن تســقط طائــرات متطــورة فــي مرحلــة الحقة
أن  هــي  للرســالة  االهــم  العمليــة  الترجمــة 
االســرائيلية  االســتطاع  طائــرات  علــى  الخطــر 
ارتفــع بالقيــاس الــى مــا تعــوّدت عليــه فــي الســاحة 
اللبنانيــة. وهــو مــا ســيُقيّد حركتهــا بالتأكيــد فــي 
االجــواء اللبنانيــة. ويفــرض قيــودا علــى نشــاطها 
اســرائيليًا،  يعنــي  المســتجد  هــذا  التجسســي. 
يســتخدمها  التــي  االســلحة  نوعيــة  ضــوء  فــي 
حــزب اهلل، أن هنــاك امكانيــة معتبــرة بــأن تســقط 
وبلغــة  الحقــة.  مرحلــة  فــي  متطــورة،  طائــرات 
الجيــش وتقديراتــه يعنــي ذلــك أن طائراتــه يمكــن 

أن تتعــرض لكمائــن جويــة.
علــى وقــع هــذه التقديــرات والمخــاوف، يصبــح 
مفهومــًا مــا أورده المعلــق العســكري فــي القنــاة )13( 
ــي  ــط ف ــة تخب ــذي كشــف حال ــد ال ــن ديفي ــون ب ال
المؤسســة االمنيــة االســرائيلية، بحســب توصيفــه، 
حــول الخيــارات المضــادة فــي مواجهــة اســتراتيجية 
حــزب اهلل. لكــن األهــم منــذ التوصيــف هــو أنــه 
اســرائيلية  مصلحــة  بيــن  تجــاذب  عــن  ناتــج 
مُلحــة لــردع محاولــة حــزب اهلل منــع اســرائيل 
لبنــان،  فــي  التجسســي  مــن مواصلــة نشــاطها 
وبيــن حــرص اســرائيلي علــى تجنــب تلقــي رد 
مؤلــم علــى أي محاولــة تشــكل تجــاوزًا للمعــادالت 
التــي ثبتهــا حــزب اهلل. هــذه المعادلــة المركبــة 
مــن التــوازن تفــرض علــى جيــش العــدو منظومــة 
كوابــح تفــرض عليــه أن يكــون أكثــر دقــة فــي ادائــه 

ــت مضــى. ــن أي وق ــي م العمان


