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  مقدمة:

ود البرية والبحرية تتابع االحداث مع االحتالل االسرائيلي منذ قرار التقسيم ليتم توسيع دولتهم سواء على الحد
والجوية كما حدث في عمليات التطبيع مع بعض دول الخليج، ولكن هل الحدود اللبنانية االسرائيلية حق خاص 
أم حق عام ألربع دول تم تقسيمها بموجب اتفاقية سايكس بيكو بين الدول االستعمارية، قضية ترسيم الحدود لعبة 

الجوي لكي يتم السيطرة على مقدرات المنطقة العربية بعد خروج العمالق استعمارية بامتياز سواء البحري والبري و 
  االسالمي في المتوسط والعمل على تخريب المخططات االسرائيلية مع الدول االستعمارية

ي ترسيم الحدود راتيجية الاحتالل    اس
تكوين المستوطنات والتي يعتمد اهتمام االحتالل بالمتوسط والمياه بكل مكوناتها ألنه يضمن لهم االستمرارية في  .1

  االحتالل بقاؤه من خاللها.
اصرار اسرائيل أن يكون لها منافذ طبيعية على البحر والسيطرة على مصادر المياه الن الحياة االقتصادية تعتمد  .2

 على الموارد المياه المتوفرة.
 ه.عدم فصل المتوسط عن االطماع االسرائيلية ألنه مصدر مياه متجدد بكل ثروات .3
 العمل على تطوير الموانئ من أجل تكثيف الزراعة أيضا واالنتقال بين الموانئ الحرة في المنطقة العربية. .4
خطة اسرائيل المستقبلية السيطرة على جنوب لبنان وصوال لصيدا وصور والقنيطرة في سوريا ليتم ربط المنطقة  .5

 بخط سكة حديد للسعودية.
لية مع لبنان ألنه مرتبط بمستقبل اسرائيل االقتصادي ويعتمد على موارد اهتمام اسرائيل لخطوط الحدود الشما .6

 المياه للري والقوي الكهربائية.
ترسيم الحدود البحرية لالحتالل يكون اعتراف رسمي من الدول المشاركة باالعتراف بدولة يهودية في فلسطين  .7

 اتها مع الدول العربية.وهذا يعتبر من االستراتيجيات اليهودية المتدحرجة لكي توسع عالق
 دخول بعض الدول المطبعة والسعودية ومصر لتحريك عجلة االتفاق مع لبنان في ترسيم الحدود. .8
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راتيجية املقاومة لصد عملية ترسيم الحدود   اس

تكوين مجلس اعلى لمنطقة الشام الكبرى ال يتم تجاوزها في أي اتفاقية مع اسرائيل وتكون تركيا هي من تتحكم  .1
  في المجلس من ثوار المنطقة ليكون للعامل العسكري كلمته في منطقة الشام الموحدة بإذن اهللا.

ة االقتصادية الستبعاد االحتالل خلق قيادة مشتركة لمنطقة الشرق االوسط بأكمله في ميادين التنمية والسيطر  .2
عن البعد االقتصادي في المنطقة االسالمية والعربية بقيادة تركيا ويكون بشكل معلن لسد الطريق على 

 االحتالل بأي اتفاقيات جديد.
العمل على ارجاع القضية الفلسطينية لنقطة الصفر والحرب المفتوحة مع االحتالل وارجاع الحق ألهله. (خطة  .3

ة) من خالل ادخال بالمفاوضات القائمة بين االحتالل والمقاومة بإدخال الضفة والقدس في المفاوضات متدحرج
 ووضع شروط مركزة بهذا االتجاه؛ إلضعاف االحتالل بأي اتفاقيات جديدة.

 ضرب العالقات الفرنسية االسرائيلية، والبريطانية االسرائيلية وتفكيك منظومة االحتالل في لبنان من خالل .4
 االطماع الفرنسية للبنان لوجود خالفات قديمة بينهم في ترسيم الحدود عن طريق أي دولة مقربة من تركيا.

تعيين مجلس فني من قبل االمم المتحدة لدراسة الموضوع ووضع العراقيل أمام االتفاق بين لبنان واسرائيل  .5
 حسب القانون الدولي للبحار كون كان شعب يعيش في فلسطين.

لى ضرب قانونية قيام اسرائيل باالتفاق مع تركيا وٕاعادة القضية إلى الجمعية العامة للمراجعة وتطبيق العمل ع .6
ما ينتج عنه بالقوة الدولية. (وضع خطة متدحرجة للوصول لهذا البند من خالل العالقات الدولية (لتركيا 

 وباكستان وماليزيا)
م الحق الفلسطيني باالتفاقيات الدولية. (قلب الطاولة تحرك المقاومة ورفع قضية ضد االحتالل على استخدا .7

على فلسطين لها الحق في ترسيم الحدود وليس االحتالل والذي بدوره سيحدث توزان دولي مع المقاومة لرفع 
 الغطاء الدولي عن االحتالل بالتدريج).

حرية اللبنانية واتهامها اعالن الحرب على الشخصيات التي سيتم االتفاق من خاللها في ترسيم الحدود الب .8
 بالخيانة والعمل على التحرك من المجتمع اللبناني ضده كي تسقط أي اتفاقية سيتم توقيعها.

استغالل وجود الفلسطينيين في لبنان وتقديم عارضة موقعة لرئيس لبنان باالعتراض على االتفاقية االسرائيلية  .9
 جيرانها. اللبنانية ألن ذلك تعدي على الحقوق الفلسطينية مع

 واهللا ولى التوفيق
  


