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سياسة
قضية اليوم

إسرائيل للبنان :النفط ممنوع
أعلنت إسرائيل ،على لسان وزير أمنها ،نيتها سرقة موارد
لبنان النفطية باالدعاء بـ«ملكية» البلوك  9الجنوبي .كالم
بموقف لبناني جامع يرفض
أفيغدور ليبرمان قوبل ّ ّ
االدعاءات اإلسرائيلية ،ويؤكد حق لبنان بالدفاع عن ثرواته
وحمايتها
قــررت إسرائيل السعي ملنع لبنان من
االس ـت ـف ــادة م ــن ث ــروت ــه ال ـغ ــازي ــة ،عبر
ادعــائ ـ ُهــا ملكية ج ــزء مــن مـيــاه بـحــره.
ادعــاء أرفــق بتهديد ،وإن غير مباشر،
الئتالف الشركات الدولية الثالث التي
رسا عليها استدراج عروض التنقيب
اللبنانيني،
واستخراج النفط والـغــاز
ً
عبر القول إنها «شركات ترتكب خطأ
ف ــادح ــا» ،ف ــي مـسـعــى واض ــح لترحيل
ه ــذه ال ـشــركــات ،ومـنـعـهــا مــن التوقيع
على عقد الترخيص النهائي.
التصويب على الغاز اللبناني وادعــاء

إجماع من الرؤساء
الثالثة على مواجهة
الخطر اإلسرائيلي
ملكيته ،في م ــوازاة «تخويف» ائتالف
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـ ـثـ ــاث (ت ــوت ــال
ال ـفــرن ـس ـيــة وانـ ـ ــي االي ـط ــال ـي ــة ون ــوف ــاك
الروسية) ،واضحا األهــداف من ناحية
إس ــرائ ـي ــل ،خــاصــة أن ــه يــأتــي بـعــد أي ــام
على توقيع االئتالف الدولي على عقد
الترخيص الذي يسمح للشركات ببدء
عمليات التنقيب عن الغاز في البلوك 4
و ،9األمر الذي يشير إلى نية إسرائيلية
واضحة للعرقلة ومنع التوقيع .كذلك
إن صــدور االدع ــاءات والتهديدات على
لـســان وزي ــر األم ــن ،أفـيـغــدور ليبرمان،
ولـيــس على لـســان الــوزيــر اإلسرائيلي
املـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــص ،ي ـ ــوح ـ ــي أي ـ ـض ـ ــا ب ــإمـ ـك ــان
التصعيد غير الكالمي في أعقاب ادعاء
املـلـكـيــة ،وم ــن قـبــل الـجـهــة ال ـتــي تــوكــل

إليها تحقيق مصالح إسرائيل بالقوة
العسكرية.
ليبرمان ،في كلمة ألقاها أمس في معهد
أبحاث األمن القومي في تل أبيب ،رفع
فيها نبرة تـهــديــدات إســرائـيــل للبنان،
الـتــي شملت هــذه امل ــرة الـثــروة الغازية
والنفطية ،مدعيًا أن البلوك  ،9الواقع
إل ــى الـشـمــال مــن ال ـحــدود مــع فلسطني
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة« ،ه ـ ـ ــو م ـل ـك ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
وإســرائـيـلــي بـكــل املـعــايـيــر» .وصـ َ
ـاحــب
هــذا االدع ــاء إع ــادة تصويب «االتـهــام»
لـلـجـيــش الـلـبـنــانــي ب ـكــونــه «جـ ـ ــزءًا من
املقاومة» ،مع التأكيد أن الحرب املقبلة
ستكون في مواجهته تحديدًا ،إضافة
إلى التركيز على رفض لبنان أن يبني
ج ـيــش االحـ ـت ــال «ج ـ ــدار ف ـص ــل» على
نقاط متحفظ عليها لبنانيًا على طول
الحدود مع فلسطني املحتلة ،واعتبر أن
هذا التصرف «استفزاز».
وح ـ ـ ـ ــذر لـ ـيـ ـب ــرم ــان م ـ ــن «الـ ـتـ ـص ــرف ــات
اللبنانية االس ـت ـفــزازيــة» ،وت ـســاءل عن
األسباب التي تدفع لبنان إلى «ممارسة
الضغوط» وحــزب الله إلــى االستفزاز،
فـقــط ألن إســرائ ـيــل ق ــررت إقــامــة عائق
في أراضيها السيادية ،في إشــارة منه
إلى احتجاج لبنان ورفضه إقامة جدار
فصل على املقاطع املتحفظ عليها على
ال ـحــدود .وأض ــاف« :هــم (اللبنانيون)،
ً
م ـث ــا ،ع ــرض ــوا ح ـقــول غ ــاز ملـنــاقـصــات
دولـيــة ،ومــن بينها البلوك  9الــذي هو
لنا».
وح ـ ــذر ل ـي ـبــرمــان ف ــي أع ـق ــاب ادع ــائ ــه
م ـل ـك ـيــة الـ ـغ ــاز ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ال ـش ــرك ــات
الــدولـيــة الـتــي رســت عليها مناقصة
ال ـب ـل ــوك  9ب ــال ـق ــول« :هـ ـن ــاك شــركــات
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خريطة المنطقة االقتصادية اللبنانية وحدود البلوكات والمنطقة التي يريد العدو قرصنتها (سنان عيسى)

ً
محترمة برأيي ،ترتكب خطأ فادحًا،
ألن م ــا ح ـص ــل ه ــو خ ـ ــاف ل ـل ـقــواعــد
واإلجـ ــراءات الــدولـيــة فــي هــذا املـجــال.
الـ ـتـ ـص ــرف (ال ـل ـب ـن ــان ــي) اسـ ـتـ ـف ــزازي،
ونـحــن نسعى للتصرف ب ـحــزم ،لكن
بمسؤولية أيضًا» .تصعيد ليبرمان
وت ـهــديــداتــه ي ـث ـيــران أك ـثــر م ــن عــامــة

اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام ح ـ ـ ــول اآلت ـ ـ ـ ــي م ـ ــن أق ـ ـ ــوال
إسرائيل وأفعالها.
في املقابل ،أثــار كــام وزيــر أمــن العدو،
ردود فـعـ ٍـل عــالـيــة الـسـقــف مــن الجانب
اللبناني ،صــدرت على لسان الرؤساء
ال ـثــاثــة ،إذ اعـتـبــر رئـيــس الجمهورية
ّ
مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ـ ــون ،أن «ك ـ ـ ـ ــام ل ـي ـب ــرم ــان

ّ
ّ
يشكل تـهــديـدًا مـبــاشـرًا للبنان ولحقه
ف ــي م ـم ــارس ــة س ـي ــادت ــه الــوط ـن ـيــة على
مياهه اإلقليميةُ ،يـضــاف إلــى سلسلة
الـتـهــديــدات واالنـتـهــاكــات اإلسرائيلية
امل ـت ـك ــررة ل ـل ـقــرار  1701ف ــي ال ـج ـنــوب».
فيما نـ ّـبــه رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
ب ـ ـ ّـري ،م ــن خ ـط ــورة ك ــام وزيـ ــر الــدفــاع

المشهد السياسي

«حرب شوارع» بين أمل والتيار:

حزب الله على خط التهدئة
بات انفالت الشارع يقلق
المعنيين على ضفتي
الصراع بين أمل والتيار
الوطني الحر .حزب الله
أحدث االختراق األول أمس
والرئيس
مع التيارّ ،
بتواصله ّ
نبيه بري يؤكد أن المخلين
باألمن «ال يعنوننا»

رئيس المجلس
النيابي يعتذر من
اللبنانيين الذين
ّ
تعرضوا إلساءة في
الشارع
(هيثم الموسوي)

فـ ـ ــرضـ ـ ــت تـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ّـورات ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع ف ــي
األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ح ـس ــاب ــات ج ــدي ــدة
عـ ـل ــى الـ ـ ـص ـ ــراع ال ـ ــدائ ـ ــر بـ ــن ح ــرك ــة
أمـ ــل وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،بـعــد
ال ـت ـســري ـبــات ال ـت ــي ان ـت ـشــرت لــوزيــر
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاس ـيــل يـهــاجــم
فـيـهــا الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري .املـخــاطــر
ّ
أهلية ترتفع
من اندالع أعمال عنف
ّ
أسهمها في ظل االحتقان املتعاظم
ف ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،وال ـ ـ ـ ــذي ظـ ـه ــر خ ــال
األيام املاضية على شكل ردود فعل
عشوائية من بعض املحسوبني على
حركة أمل ،في مقابل استنفار عدد
م ــن «أصـ ـح ــاب الـ ـ ــرؤوس الـحــامـيــة»
في التيار الوطني الحر ،وال ّ
سيما
ب ـعــد حـفـلــة إطـ ــاق ال ــرص ــاص الـتــي
ّ
رد ف ـي ـهــا ع ـنــاصــر م ــن ال ـت ـي ــار عـلــى
ّ
تجمهر شــبــان مــن أم ــل أم ــام مبنى
مـ ـي ــرن ــا الـ ـش ــال ــوح ــي قـ ـب ــل ي ــوم ــن.
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـحـ ــدث ك ــان ــت أم ـ ــس عـلــى

ّ
موعد مع التوتر وإطالق الرصاص.
ٍ
وحتى ليل أمس لم يكن قد اتضحت
ّ
ت ـف ــاص ـي ــل مـ ــا ج ـ ـ ــرى ،إل أن حـمـلــة
شائعات كبيرة ُر ِّوج لها على مواقع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،عـ ــن ق ـيــام
ّ
ّ
بالتجول
شبان محسوبني على أمل
ّ
في مواكب ســيــارة وعلى الــدراجــات
ال ـ ـنـ ــاريـ ــة داخـ ـ ـ ــل الـ ـبـ ـل ــدة امل ــاص ـق ــة
ل ـل ـض ــاح ـي ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،وانـ ـتـ ـش ــار
ّ
مـســلـحــن مــن الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر
بــذريـعــة «ال ــدف ــاع عــن املـنـطـقــة» ،في
ّ
أجواء تذكر ببدايات الحرب األهلية
وب ــالـ ـح ــوادث ال ـت ــي ط ـب ـعــت مــرحـلــة
م ـ ــا بـ ـع ــد اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رف ـي ــق
ً
الحريري .وبدا مستحيال ليل أمس
الـحـصــول عـلــى رواي ــة واح ــدة حــول
ما حدث ،مع تأكيد الجميع حصول
إطالق النار .ففيما ّ
تحدثت مصادر
ّ
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ع ــن قـ ـي ــام س ــي ــارة
فــي أح ــد امل ــواك ــب بــإطــاق ال ـنــار في

