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عباس  اللواء  اكد  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
االمريكية  ـ  اللبنانية  املفاوضات  ان  ابراهيم 
االخرية "بدأت سعيا اىل حل توافقي". وبعدما 
اكد ان قرار املجلس االعىل للدفاع قال بالتصدي 
للجدار االسمنتي ومنع بنائه عىل ارض لبنانية، 
ان  ميكن  العديسة"  "شجرة  تجربة  ان  اوضح 
تتجدد يف اي لحظة  "اذا اعتدت ارسائيل عىل 
ارضنا وحقنا. نحن نعمل عىل ترسيم كل حدود 
الدولة اللبنانية مع العدو، وال اولوية بني الحدود 

البحرية او الربية".

العسكرية  اللقاءات  من  عدد  يف  شاركت   ■
االمرييك  املوفد  مع  والحكومية  والسياسية 
لبنان  دايفيد ساترفيلد.  كيف تلخص موقف 
االرسائييل  واالدعاء  االسمنتي  الجدار  بناء  من 

مبلكية البلوك 9؟
وبحري.  بري  شقني  اىل  يقسم  املوضوع   □
بالنسبة اىل االول ميكن اعتباره تصحيحا لخطأ 
ظل   يف  وقع  الخطأ  وهذا   ،2000 عام  حصل 
التي  والظروف  االرسائييل  االنسحاب  وطأة 
الخطأ  لهذا  وكان  حينه،  يف  بالعملية  احاطت 
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ليست من الصفر وشبعا والغجر خارجها

اجراها  التي  املفاوضات  يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  شارك 
دايفيد ساترفيلد يف بريوت  االدىن  الرشق  االمرييك لشؤون  الخارجية  مساعد وزير 
يف  مغادرته،  وبعد  تيلرسون  ريكس  الوزير  وصول  قبل  اللبنانيني،  املسؤولني  مع 
امللفني اللذين تسّببا يف نزاع لبناين ـ ارسائييل بعدما هددت ارسائيل مبنع لبنان من 
استخراج النفط والغاز من البلوك 9 يف املياه االقليمية اللبنانية، وبارشت بناء جدار 
اسمنتي تحاول مّده اىل الخط االزرق، واالعتداء عىل اراض لبنانية تقع يف البقع 

املحتلة منذ عام 2000. 

ما يربره. لذلك فإن ما نشهده اليوم يعترب سعيا 
الخط  ان  الحق اىل نصابه، ما يعني  اعادة  اىل 
دوليا  بها  املعرتف  الربية  الحدود  او  االخرض 
بني لبنان وفلسطني املحتلة هو الهدف يف كل 
االتصاالت بالنسبة اىل ما يجري. اما الشق الثاين، 
البحرية، او ما يسمى الخط  فيتعلق بالحدود 
السيد  االمرييك  املوفد  جاء  عام 2012  االبيض. 
التي  املفاوضات  يف  واقرتح  هوف  فريديرك 
نتمسك  التي  البحرية  املنطقة  اقتسام  اجراها 
مبلكيتها  بأن نحصل عىل 55% من حقنا من 
كحل  البحر،  يف  الخالصة  االقتصادية  املساحة 
وسط بيننا وبني العدو االرسائييل. وهو ما رفضه 
الجانب اللبناين يف حينه، ومل نزل عىل موقفنا. 
اآلن هناك محاولة لتصويب الوضع، واملحادثات 

مستمرة يف هذا االتجاه. 

■ هل صحيح ان ساترفيلد ابدى متسكا بالصيغة 
التي طرحها هوف كام هو متداول، ام انه طرح ما 

ميكن تسميته العودة اىل النقطة الصفر؟
□ السيد ساترفيلد طرح يف املفاوضات التي يجريها 
صيغة جديدة، ال ميكن القول انه عاد اىل النقطة 
الصفر، وهو يحاول جاهدا التوصل اىل حل يتم 
الدخول  اردتم  ان  الطرفني.  التوافق يف شأنه بني 
املفاوضات  ان  قوله  استطيع  فام  التفاصيل،  يف 
ونحن   مطروح،  هو  ما  حول  مستمرة  زالت  ما 

نستكمل عملنا يف شأن امللف بشكل طبيعي.

■ كم هو عدد البقع التي ال يزال لبنان يتحفظ 
عنها عىل الخط االزرق؟

□ البقع التي لنا الحق بها والتي هي الفارق يف 
بني  االرسائييل  العدو  بها  احتفظ  التي  املساحة 
الخط االزرق او ما يسمى خط االنسحاب والخط 
االخرض الذي هو الحدود الربية الدولية املرسمة 
 ،1949 عام  الهدنة  باتفاق  واملثبتة   ،1923 عام 
البقع هي يف حساباتنا خارج  عددها 13. هذه 
ما لنا من اراض يف مزارع شبعا وبلدة الغجر التي 
يحتفظ بها العدو. يف كل اللقاءات واالجتامعات 
سبقتها  والتي  املرحلة  هذه  يف  اجريناها  التي 

خارج  منطقتان   والغجر  شبعا  أن  عىل  اشدد 
موضوع املفاوضات الحالية.

داخل  الجدار  بناء  ارسائيل  استكملت  اذا   ■
موقف  سيكون  ما  املحتلة،  الفلسطينية  االرايض 

لبنان وهل ميكن اعتباره خط الحدود الجديد؟
اعتباره  □ كال، ال ميكن يف اي حال من االحوال 
حدودا. من املؤكد ان ارسائيل تستطيع ان تبني 
الجدار اينام ارادت من ضمن االرايض التي تحتلها 
بالتأكيد لن يكون خط  يف داخل فلسطني. لكن 
هو  الينا  بالنسبة  املقدس  النهايئ  الخط  حدود. 
خط الحدود املعرتف به دوليا، وهو الخط االخرض 
الذي رسم عام 1923 ابان االنتداب بالتفاهم بني 
عام  الهدنة  اتفاق  والربيطانيني، وجاء  الفرنسيني 

1949 ليؤكد هذا الخط كام سبق وارشت.

■ من هو املستفيد من هذا الجدار، وهل تعتقد 
انه سيوفر االمن الرسائيل؟

توفر  لن  تبنيها  التي  الجدران  □ كل هذه 
امنا. ارسائيل بسياستها التي ترص عىل بناء 
اخرى  ومناطق  وغزة  الضفة  يف  الجدران 
لها  ميكن  ال  وانه  نفسها،  تعزل  هي  امنا 
اىل  تسعى  وهي  محيطها.  مع  تعيش  ان 
ومضطهدة  مظلومة  بأنها  للعامل  تظهر  ان 
ومضطرة اىل بناء الجدار لتحمي نفسها. يف 

رأينا هذا كل ما يف االمر.

■ القرار 1701 قال منذ صدوره بوقف العمليات 
العسكرية. وهذا يعني ان ليس هناك اي وقف 
للنار بني ارسائيل ولبنان. متى ميكن وكيف نصل 
اىل وقف نار شامل ويف اي وضع ميكن ان يتحقق 

ذلك ما مل يطرأ تعديل عىل هذا القرار؟
نجحت  اذا  الجارية.  املفاوضات  ننتظر  نحن   □
يجب ان نصل يف النهاية اىل وقف نار نهايئ. حتى 
تلك اللحظة موقفنا واضح. ال وقف نهائيا الطالق 

النار اال بعد تحرير كل االرايض اللبنانية املحتلة.

الجدار واعتدت  بناء  استكملت ارسائيل  ■ واذا 
الذي  ما  لبنان،  عنها  يتحفظ  التي  املناطق  عىل 

ميكن ان نتوقعه كرد فعل لبناين؟
املتحفظ  البقع  الجدار يف  بناء  العدو  بدأ  اذا   □
امام واقع جديد وعندها ستكون  عنها، سنكون 
للدفاع  االعىل  املجلس  يف  تقرر  ما  اىل  العودة 
اتخذ  الذي  القرار  يعرف،  ان  يجب  ملن  ملزِمة. 
واضح  وهو قال مبنع قيام هذا الجدار والتصدي 

لهذا العمل.

■ يف حال حصل اي تطور عسكري، هل تتوقع ان 
تتجدد حادثة "شجرة العديسة"؟

علينا وعىل  االعتداء  تم  اذا  □ كل يشء ممكن. 
حقوقنا كل يشء وارد وممكن.

وقع  اذا  تطبق  محددة  معايري  من  هل   ■

الرصاع بني الجيشني اللبناين واالرسائييل باملفهوم 
العسكري؟ 

ميكن  ال  ومضمونه  شكله  يف  املوضوع  هذا   □
دولة،  حقوق  عىل  للحفاظ  انه  سوى  اعتباره 
التي  حقوق وطن. املنطقة املتحفظ عنها وتلك 
يحتمل ان تعتدي عليها ارسائيل هي ثروة وطنية 
وحقنا يف ترابنا وارضنا. االمر ال يقاس بالقول انه 
موضوع يعني طرفا او اطرافا. هذه حقوق للدولة 

اللبنانية بكل اطيافها، وحقوق وطنية مقدسة.

■ اىل اي مدى تراهن عىل دور االمم املتحدة؟ 
هل صحيح ان هناك طلبا لبنانيا بضم مندوب 
امرييك اىل اللجنة الثالثية يف الناقورة؟ هل هناك 
من اولوية لحل املشكلة يف الرب عىل ما يجري 

يف البحر؟
القبيل.  شيئا من هذا  نطلب  مل  كدولة  نحن   □
ونسعى  املتحدة  االمم  علم  تحت  نعمل  نحن 
اىل ان يستمر العمل تحت هذا العلم برا. لكن 
الرتسيم يف البحر امر آخر. رغم الفارق بني االمرين 
ان  "اليونيفيل"،  املتحدة، من طريق  ميكن االمم 
تتوىل ترسيم  الحدود البحرية. لكن هذا املوضوع 
يف حاجة اىل موافقة الطرفني. لبنان يرحب بأية 
وساطة ميكن ان تؤدي اىل استعادته حقوقه كاملة. 
يف الحاالت جميعها ال يوجد لدينا اي اولوية بني 
ترسيم الحدود الربية او البحرية عىل حدة. نحن 

نعمل عىل ترسيم كل حدود الدولة اللبنانية.

اللواء عباس ابراهيم: نعمل عىل ترسيم كل حدود لبنان مع العدو االرسائييل.

خريطة النقاط الـ13 التي يتحفظ عنها لبنان يف الخط االزرق.

لبنان


