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لبنان متمّسك بالقوانين الدولّية الضامنة حدوده البحرّية 
وثائق الوفد اللبناني تتجاوز "خط هوف" 

الستعادة مناطق مضاعفة
يف النصف الثاين من الشهر املايض، بعد عقد ونصف عقد من االقرتاحات املتبادلة، بورشت املفاوضات العسكرية والتقنية غري 

املبارشة من اجل ترسيم الحدود البحرية بني لبنان وارسائيل يف مقر اليونيفيل يف الناقورة، برعاية امريكية وتسهيالت اممية 

بعد جلسة االفتتاح الربوتوكولية التي عقدت 
يف 14 ترشين االول، عقدت جولتان دخلت 
فيهام املفاوضات يف 28 و29 منه جديا حول 
الرتسيم  منها  ينطلق  التي  الربية  النقطة 
االقليمية  املياه  يف  البحرية  للحدود  النهايئ 
االقتصادية  للمنطقة  بعدها  ومن  اللبنانية، 
الذي  الجديد  اللبناين  الطرح  وفق  الخالصة، 
مل  واسعة  مبساحة  حقة  لبنان  اىل  يعيد 
تتناولها االتصاالت السابقة، وتجاوزت ما قال 
به  اقرتاح املوفد االمرييك فريديك هوف غري 
بحريا  كيلومرتا   2290 لبنان  يعيد  يك  امللزم 

اىل  االرسائييل  النفطي  ياريش  ويشطر حقل 
النصف.

الجدية  املفاوضات  من  االوىل  الجولة  يف 
الربوتوكويل،  االحتفال  تلت  التي  والفعلية 
قدم لبنان تصوره الجديد للحدود بالخرائط 
مبا  مقرونة  تحضريها،  تم  التي  والوثائق 
يدعمها يف قانون البحار واملعاهدات الدولية، 
انطالقا من النقطة الحدودية الربية يف رأس 
الناقورة املحددة بني لبنان وفلسطني املحتلة 
 1923 عام  كامب"  نيو   - "بويل  اتفاقية  يف 
بني  املوقعة  الهدنة  اتفاقية  كرستها  والتي 

لبنان وارسائيل عام 1943 ملجرد اشارتها اىل 
الحدود الدولية التي اقرت بها ارسائيل وضع 
الخط االزرق الذي اعترب خط انسحاب وليس 

خطا حدوديا.
يف الجولة الثانية التي عقدت يف 29 ترشين 
رافضا  االرسائييل  الجانب  رد  املايض،  االول 
الذي  الخاص  عرضه  وقدم  اللبناين،  االقرتاح 
ينطلق من نقطة برية مزعومة من ارسائيل 
لبنان  بني  الحدودية  البوابة  نقلت  بعدما 
بحكم   2000 عام  انسحاب  بعد  وفلسطني 
عمق  اتجاه  يف  مرتا   17 مسافة  الواقع  االمر 

جورج شاهني

تحقيق

اللواء املتقاعد عبدالرحمن الشحيتيل.

الشحيتلي: لبنان نال ما اراده
في مفاوضات عسكرية وتقنية

البحري  الترسيم 
لتثبيت نقطة مهمة 
تسّرع استثمار ثرواتنا

االطار  اتفاق  اىل  التوصل  اهمية  هي  ما   ■
وهل قبول ارسائيل مبفاوضات تقنية بدال من 

سياسية انتصار لوجهة نظر لبنان؟
ان  االطار،  اتفاق  اىل  التوصل  اهمية   □
الطرفني اصبحا يجلسان يف قاعة واحدة بدل 
ان يلجأ املوفد االمرييك اىل الزيارات املكوكية 
لتبادل املقرتحات، فيام سيجري اليوم ترسيع 
ففي  حسنة.  النيات  كانت  اذا  للمفاوضات 
اسبوعا  االمرييك  املوفد  ننتظر  كنا  زيارة،  كل 
اليوم  اما  ويعود.  يذهب  ليك  اسبوعني  او 
يطرح  ان  وميكن  اسهل،  باتت  فاملفاوضات 
الوسيط او الراعي سؤاال وينال جوابا يف خالل 
دقائق. يف الوجه االخر لالتفاق، علينا تجنب 
مخاطر ان تنجح ارسائيل يف استثامر وجودنا 
ارادته  ما  فتحقق  نفسها،  الطاولة  عىل  معها 
ميكن  عليه،  بناء  السياسة.  يف  قيامها  منذ 
القول ان لبنان نال ما اراده من خالل فرضه 
استطاعت  وان  وتقنية،  عسكرية  مفاوضات 
نظرها  وجهة  تكون  العكس  تحقيق  ارسائيل 

هي التي انترصت.

والخط  نيسان  تفاهم  اىل  االستناد  ملاذا   ■
الهدنة  اتفاق االطار بدال من خط  االزرق يف 

والحدود الدولية؟ وما هو مصري خط هوف؟
□ اتفاق نيسان نص عىل تجنب قصف املدنيني، 

كام نص عىل احرتام القوانني الدولية يف الحرب. 
بعد   2000 عام  رسم  الذي  االزرق  الخط  اما 
خط  فهو  الجنوب،  من  االرسائييل  االنسحاب 
منذ  الدولية.  الحدود  مع  يتطابق  ال  انسحاب 
الدولية،  الحدود  ترسيم  تاريخ   1923 العام 
نشأت متغريات عىل االرض من جانبي الحدود، 

الخط  فيها ويف  النظر  اعادة  اىل  يدفعنا  ما 

خارطة الخطوط البحرية املطروحة عىل طاولة املفاوضات غري املبارشة اللبنانيةـ  االرسائيلية.

االرايض اللبنانية، وحاولت تسمية "الصخرة" 
مدعية  ثابتة  حدودية  نقطة  اعتمدت  التي 
وفق  اليها  النظرة  تغيري  بغية  "جزيرة"  انها 

قانون البحار الذي مييز بينهام. 
غداء  نظمت  التي  االممية  املبادرة  تنجح  مل 
بغية  الثانية  الجولة  نهاية  يف  للوفدين 
عىل  اللبناين  الجانب  فحافظ  جمعهام، 
القطيعة مع وفد العدو، ورفض التوجه اليه 
بينهام.  العيون  تلتقي  ان  متحاشيا  مبارشة 
وتم  ايجايب،  جو  عىل  بالحفاظ  فازت  لكنها 
 11 يف  الثالثة  الجولة  عقد  عىل  التفاهم 
ترشين الثاين الستئناف املفاوضات من حيث 

التي  الربية  النقطة  حول  والخالف  انتهت 
ينطلق منها الخط البحري وكيفية تحديده.

املتحدة  الواليات  حكومة  عن  صدر  تزامنا، 
الخاص  املتحدة  االمم  منسق  ومكتب 
"بناء عىل  فيه  قاال  االوىل  للمرة  بيان  للبنان 
االول،  ترشين   14 اجتامع  يف  املحرز  التقدم 
يف  ولبنان  ارسائيل  حكومتي  ممثلو  عقد 
مثمرة  محادثات  االول،  ترشين  و29   28
مكتب  استضافها  املتحدة  الواليات  بوساطة 
لبنان  بشؤون  الخاص  املتحدة  االمم  منسق 
تؤدي  ان  "يأمالن يف  وانهام   ،")UNSCOL(
هذه املفاوضات اىل حل طال انتظاره، والتزم 

الطرفان مواصلة املفاوضات الشهر املقبل". 
الطيار  الركن  العميد  اللبناين  الوفد  ويرتأس 
مازن  البحري  الركن  والعقيد  ياسني  بسام 
بصبوص وعضو هيئة ادارة قطاع البرتول يف 

لبنان وسام شباط والخبري نجيب مسيحي.
العام" عىل  يف هذه االجواء، حرصت "االمن 
اجراء مقاربة للمفاوضات من زاوية قانونية 
املحامي  القانوين  الخبري  مع  ودولية  لبنانية 
اسرتاتيجية  ومقاربة  قليموس،  ميشال 
املفاوض  الوفد  عضو  مع  وعسكرية 
املتقاعد  اللواء  سابقا  الربية  الحدود  لتحديد 

عبدالرحمن الشحيتيل.   
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قد  الدولية.  الحدود  مع  ليتطابق  االزرق 
يكون للبنان مصلحة يف بعض النقاط املختلف 
ارسائيل. حتى  ايضا عىل  ينطبق  واالمر  عليها، 
االن ال مصلحة لنا بالتخيل عن خط 1923، النه 
يضمن حدودنا املعرتف بها من الجميع ويبقينا 
هوف،  خط  اىل  بالنسبة  اما  قوي.  موقع  يف 
عىل  اوراقهم  الطرفني  وضع  بعد  انه  فاعتقد 
مساحة  باستعادة  تعديله  اىل  سنصل  الطاولة 

كبرية وواسعة تضاف اىل حصتنا منه.

ميكن  وهل  الربي  قبل  البحري  الرتسيم  ملَ   ■
الفصل بينهام واىل اي مدى؟

الرتسيم  اىل  بالنسبة  كربى  اهمية  هناك   □
جدا  مهمة  نقطة  لتثبيت  الربي  قبل  البحري 
االقليمية.  البحرية  الحدود  برتسيم  تتصل 
املوضوع سيادي وليس موضوعا اقتصاديا. لذا 
فهو حساس جدا ملنع فقدان اي من حقوقنا 
تثبيت  من  البدء  علينا  هنا  من  البحرية. 
الحدود  اىل  يستند  خطا  تشكل  التي  النقطة 
املعروفة   B1 النقطة  اىل  وصوال  الدولية، 
تأثري  نتجاهل  ان  ميكننا  ال  بحرا.  احداثياتها 
انعكاساته  اىل  نظرا  برا  البداية  نقطة  تحديد 
عىل  للحفاظ  االقليمية  املياه  تحديد  عىل 
فاملوقع  االمنية.  الناحية  من  كذلك  السيادة، 
ورقة  ويعطينا  مميز  به  نطالب  الذي  الربي 
امنية كبرية جدا النه ميكننا من االرشاف عىل 

املحتل.  الفلسطيني  الشاطئ  من  كبري  جزء 
فاي تحرك يف اتجاهنا ميكننا ان نكشفه بشكل 
مبكر، واي انحراف بالخط يف املياه االقليمية 
الرصد  امكان  من  مينعنا  الشامل،  اتجاه  يف 
مع  االرسائييل  الجانب  اىل  ويعطيه  واملراقبة 
املهم  من  لذلك،  كربى.  بحرية  مبنطقة  فوزه 
الربية  بالحدود  اقرار  عىل  نحصل  ان  جدا 
الهدنة  اتفاقية  التي وّقعت عليها ارسائيل يف 
نبدأ برتسيم  البداية، قبل ان  واعتبارها نقطة 
الخط البحري. من هنا تبدأ املفاوضات لرتسيم 
الخط الذي يحرم ارسائيل مام حاولت السطو 

عليه بحكم االمر الواقع.

سيكون  االمرييك  الوسيط  ان  تعتقد  هل   ■
نزيها؟

انه  والقول  االمرييك  الدور  اىل  بالنسبة   □
ان االمور  اعتقد  نزيه، ال  او غري  نزيه  وسيط 
انه  نعرف  فنحن  املعادلة،  بهذه  تستقيم 
علينا  مقابل.  دون  من  صديق  لنا  يكون  لن 
بكامل  والتمسك  بقوتنا  ثقة  عىل  نكون  ان 
نظرتنا لنفرض احرتامنا ولنستعيد حقنا، فنأيت 
باالمرييك او االورويب او اي كان لالقرار بحقنا. 
فنضع  الشعارات،  عند  نتوقف  ان  يجب  ال 
التي  الطاولة وثائقنا ومستنداتنا واالدلة  عىل 
به  تقول  وما  تظهره  ما  بني  التطابق  نثبت 
القوانني الدولية املعمول بها، فننترص بوقوف 

التي ال  املتحدة  االمم  اىل جانبنا كام  االمرييك 
ففي  بالحق.  االقرار  سوى  منهام  ألي  ميكن 
السابقة يف  املفاوضات  الشخصية يف  تجربتي 
من  اكرث  نجحنا  الربية،  الحدود  ترسيم  اثناء 
يكن  الذي مل  االمرييك  املوقف  تعديل  مرة يف 
نقطة  حول  املناقشات  بعض  يف  جانبنا.  اىل 
خالفية كان يعطي الحق لالرسائييل، وملا نثبت 
العكس كان يتوجه اليهم ويقول اننا نحن عىل 
حق. يف النتيجة، اذا مل يكن االمرييك اىل جانبنا 
يستمر  ان  يستطيع  ولن  ال  لكنه  املطلق،  يف 
يف موقفه ضدنا اذا كنا اقوياء يف اظهار حقنا. 

للمفاوضات  تتوقعه  الذي  الوقت  هو  ما   ■
وهل من مطلب لبناين مبهلة 6 اشهر النهائها؟
مطلوبة  مهل  عن  معلومات  لدي  ليست   □
من اي جهة، لكني اعتقد ان لبنان مستعجل 
اذا  النفطية.  ثروته  من  اقتصاديا  ليستفيد 
 6 من  افضل  واحد  بشهر  االنتهاء  استطعنا 
اشهر، من اجل نيل املوافقة القانوينة للرشكات 
علام  مناطقنا،  يف  البحث  تنوي  التي  الدولية 
منا.  اكرث  مستعجلة  ايضا  تكون  قد  ارسائيل 
هنا، ال بد من االشارة اىل ان ارسائيل تسعى 
اىل تثبيت امر واقع فرضته يف السنوات االخرية 
من  ان  اعتقد  وعليه  تكريسه،  عىل  وتعمل 
مصلحة الطرفني ان تنتهي املفاوضات برسعة 

وهو ما يعزز فرضية نجاحها.

الخبري القانوين املحامي ميشال قليموس.

قليموس: على اتفاق االطار تضمينه
مبادىء قانونية اكثر وضوحا

واليونيفيل ملزمتان  اميركا 
القوانني الدولية التي 

البحرية تحمي حقوقنا 

تحكم  التي  القانونية  الجوانب  هي  ما   ■
الحدود  ترسيم  مفاوضات  يف  لبنان  موقف 

البحرية؟
االطار  اتفاق  يتضمن  ان  امتنى  كنت   □
مبادىء واسسا قانونية اكرث وضوحا لحامية 
حقوق لبنان يف حدوده البحرية، ألن القانون 
والذي   1982 عام  الصادر  للبحار  الدويل 
القانون  هو   ،1995 عام  لبنان  اليه  انضم 
مل  ارسائيل  وان  خاصة  تطبيقه،  الواجب 
املتحدة  االمم  فان  وبالتايل،  عليه.  توقع 
الراعية للمفاوضات وكذلك الواليات املتحدة 

القانون،  هذا  عىل  وقعت  والتي  الوسيطة 
يحدد  الذي  القانون  بهذا  قانونا  ملزمتان 
برية  نقطة  آخر  اىل  استنادا  الربية  الحدود 
وهي  الناقورة،  يف  اللبنانية  الحدود  ضمن 
النقطة B1 سندا التفاقية الهدنة عام  1949. 
الحدود  اىل  يستند  مل  االطار  اتفاق  ان  كام 
قرارت  ضمن  دوليا  بها  املعرتف  الدولية 
مجلس االمن، ومنها القرار 425 والبند 5 من 
اعرتفت  فان ارسائيل  وبالتايل،  القرار 1701. 
من  الخامسة  املادة  ضمن  الحدود  بهذه 
اتفاقية الهدنة مع لبنان سنة 1949 استنادا 

املتحدة  االمم  ميثاق  من   40 املادة  اىل 
املادة  ان  اىل  االشارة  مع  السابع.  والفصل 
تاريخ  يف  الصادر   163 رقم  القانون  من   2
حددت  النيايب،  املجلس  عن   2011 آب   18
البحرية  الحدود  لتحديد  االساس  النقطة 
يف  املحددة  الربية   B1 النقطة  من  انطالقا 
اتفاقية الهدنة عام 1949. لذا، كان ال بد من 
ذكر هذه االمور لحامية حق لبنان، وبالتايل 
فان لبنان اودع االمم املتحدة يف متوز 2010، 
مساحة  تشمل  التي  البحرية  االحداثيات 
860 كيلومرتا مربعا التي تطالب بها ارسائيل 

بصورة غري محقة، خاصة وان اتفاقية الرتسيم 
البحرية بني ارسائيل وقربص والتي استندت 
من قربص اىل الرتسيم املوقت وغري النهايئ مع 
لبنان عام 2007، مل تكن اتفاقية نهائية وما 
زالت قابلة للتعديل. هذه االتفاقية مل ترسل 
اىل املجلس النيايب، بحيث عدلت الحكومات 
اللبنانية االحداثيات منذ عام 2008 وارسلتها 

اىل االمم املتحدة عام 2010. 

الراعي  االمرييك  الدور  تحدد  كيف   ■
االمور  املتحدة  االمم  وتعهد  للمفاوضات 
من  عليهام  ينطبق  الذي  وما  اللوجستية، 

قوانني محلية او اقليمية او دولية ؟
املتحدة  االمم  مؤسيس  من  لبنان  كون   □
عام 1945، يتوجب عىل االمم املتحدة تأمني 
احرتام سيادته وحدوده الدولية التي اعرتفت 
التي  امريكا  اىل  بالنسبة  االمر  كذلك  بهام.  له 
فان  هنا،  من  لبنان.  سيادة  عىل  دامئا  تؤكد 
الجهتني،  هاتني  من  والوساطة  الرعاية  دور 
يجب ان يكون مبنيا عىل قانون البحار الدويل 
وعىل الحدود الدولية النهائية للبنان ملضمون 
ارسائيل  عليها  وقعت  التي  الهدنة  اتفاقية 
عام 1949 واتفاقية بوليه نيو كامب، وبالتايل 
فان دورهام يف حال كان معتمدا عىل هذين 
تحديد  عىل  التأكيد  عليهام  يوجب  املبدأين، 
من  بدءا  مستقيمة  بصورة  البحري  الخط 
النقطة B1 يف ساحل الناقورة كام هي محددة 
االحداثيات  عىل  وليس  الهدنة،  اتفاقية  يف 
عىل  وال  املبدأ  هذا  مع  املتناقضة  االرسائيلية 
التي   )2011 )عام  هوف  فريديرك  اقرتاحات 
عليها،  املتنازع  املنطقة  تقسيم  فيها  حاول 

والتي تبلغ مساحتها 860 كيلومرتا مربعا.

■ هل ميكن للبنان وارسائيل ترسيم خط ازرق 
بحري، وهل له اي وجود يف قوانني البحار؟

للواليات  وال  املتحدة  لالمم  يحق   ال   □
لقانون  الدويل  االتفاق  مناقضة  املتحدة 
البحار لجهة رسم الحدود البحرية بني لبنان 
وارسائيل وتحديدها. وبالتايل، فان اي تسوية 
مس  هو  بحري  ازرق  رسم خط  اىل  تهدف 
البحار،  قانون  وباتفاقية  اللبنانية  بالسيادة 
وال ميكن القبول بذلك ابدا واال تفقد االمم 

املتحدة مصداقيتها.

االزرق  الخط  بني  القانوين  الفارق  هو  ما   ■
والحدود الدولية املرسمة عام 1923 بني لبنان 

وفلسطني املحتلة؟ 
□ سنة 1923 وتبعا التفاقية بوليه - نيوكامب 
اصبحت  وبريطانيا،  فرنسا  بني   )1922(
الحدود نهائية وتم ايداعها لدى عصبة االمم 
عام  عليها  صدقت  التي  جنيف  يف  املتحدة 
1923، واصبحت الحدود النهائية للبنان هي 
التي اعتمدت يف اتفاقية الهدنة سنة 1949. 
وبالتايل، فان الخط االزرق هو خط انسحاب 
خاصة  للبنان،  نهائية  حدود  اىل  يتحول  ومل 
بالحدود  تعرتف  تزال  ال  املتحدة  االمم  وان 
الدولية املعرتف بها دوليا، وال ميكنها االستناد 
اىل اي ترسيم مناقض لها ألن ارسائيل صادقت 
انكار هذا  عليه سنة 1949، لذا ال يحق لها 

االعرتاف الدويل. 

بتفاهم  اتفاق االطار  لبنان يف  ■ ملاذا متسك 
نيسان 1996، وهل يحمل مواصفات التفاهم 

بني دولتني؟
□ ان تفاهم نيسان هو اعرتاف من ارسائيل 
يف  لبنان  بحق  فيه  طرف  هي  التي  والدول 
مقاومة االحتالل، خاصة وان هذا الحق يستند 
اىل املادة 51 من ميثاق االمم املتحدة. لذلك، 
ارى فيه اقرارا بهذا الحق وخاصة ان ارسائيل 
انسحبت من لبنان عام 2000 وابقت احتاللها 

للنقاط الـ13 التي يطالب بها لبنان.

يف  الدولية  القوانني  وفق  فوارق  من  هل   ■
اي مفاوضات كونها ديبلوماسية او عسكرية؟

لعقد  التفاوض  صدد  يف  ليس  لبنان   □
هذه  تهدف  وال  ارسائيل،  مع  معاهدة 
اشكال  من  شكل  اي  اىل  املفاوضات 
حدود  ترسيم  مفاوضات  انها  التطبيع. 
الضامن  هي  التي  املتحدة  االمم  برعاية 
بالتايل،  لبنان.  لحدود  والقانوين  الدويل 
الديبلوماسية تكون عندما  املفاوضات  فان 
اقتصادية  او  مواضيع سياسية  تكون هناك 
املفاوضات  فان  لذا  دولتني،  بني  مالية  او 
تقنية  مفاوضات  لبنان هي  من  العسكرية 
بهدف  وتحديدها  البحرية  الحدود  لرتسيم 

حامية سيادته عىل مياهه. 


