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لفرتة من الوقت، تقدم ملف تعديل املرسوم 6433 الخاص باضافة املنطقة البحرية التي تعد من حق لبنان لرفع مساحة 
املنطقة املتنازع عليها مع العدو االرسائييل من 860 كيلومرتا مربعا اىل 2290 كيلومرتا، وهو ما فتح جدال مل ينته بعد، يف 

وقت تبدو فيه االستعدادات االمريكية بطيئة الستئناف املفاوضات غري املبارشة يف الناقورة 

مسيرة املرسوم 6433... من ألفها إلى يائها
تعديله أسرع الطرق إلعادة العدو إلى املفاوضات

ما هو الفت ان مصري املفاوضات رهن معرفة 
ما اذا كان السبب يف التأخري الحاصل لتسمية 
التفاهم  او  اليها،  الجديد  الوفد االمرييك  رئيس 
ما هو  بني  الرتسيم  مسبقا عىل مصري خطوط 
مطروح لبنانيا وما يريده العدو منها. اىل تلك 
للمرسوم  التوثيقية  الرواية  هي  هذه  اللحظة، 
6433 وما سبق وتال صدوره، وما هو مطروح 
املنطقة  من  لبنان  حصة  الستعادة  لتعديله 

املتنازع عليها.
يف ضوء التحديد املستقبيل للمناطق االخرى مع 
دول الجوار. كام سمح االتفاق باجراء تحسينات 
خط  توقيع  دقة  لزيادة  وقت،  اي  يف  اضافية 
واذا  دقة.  االكرث  البيانات  توافر  عند  املنتصف 
تهدف  مفاوضات  اجراء  اىل  طرف  اي  اضطر 
اخرى، عليها  اي دولة  اىل تحديد منطقته مع 
اتفاق نهايئ.  التوصل اىل اي  الطرف قبل  ابالغ 
استغالل املوارد الطبيعية بني املنطقتني يف حال 
وقع اي خالف بينهام، يجب ان يحل بالوسائل 
الديبلوماسية ضمن مهلة مقبولة واال بالتحكيم.
عىل  قربص  مع  االتفاق  وضع   2008 العام  يف 
طاولة مجلس الوزراء، فارص رئيس الجمهورية 
العامد ميشال سليامن عىل تشكيل لجنة مهمتها 
االوىل مع  باالحرف  املوقع  االتفاق  "البحث يف 
قربص 2007 والتثبت من قانونيته واعطاء رأيها 
اىل وضع  نيسان 2009  فتوصلت يف 29  فيه". 
البحرية  الحدود  احداثيات  تقرير عنّي مبوجبه 
مع  والجنوبية   )7 )الخط  سوريا  مع  الشاملية 
فلسطني املحتلة )الخط 23(، وابلغ لبنان االمم 

املتحدة يف العام 2010 باالتفاق.
يف  ارسائيل  بدأت  التطورات،  هذه  مع  تزامنا 
قربص  مع  البحري  خطها  ترسيم   2010 نهاية 
من دون ان تبلغ حكومة الجزيرة لبنان مسبقا 
باالمر، كام قال االتفاق املوقع باالحرف االوىل 
وانطلقا   ،23 النقطة  الطرفان  تجاهل  بينهام. 
من النقطة رقم واحد عىل الرغم من علمهام 
اللبناين  الجانب  من  طرأت  التي  بالتعديالت 

املودع رسميا لدى االمم املتحدة. يف متوز 2011، 
وبدال من ان ينطلقا من نقطة رأس الناقورة اىل 
النقطة )23(، اعتمدا نقطة تبعد عرشات االمتار 
شامل نقطة رأس الناقورة اىل النقطة رقم )1(، 
يف  املتحدة  لالمم  العام  االمني  االتفاق  واودع 
12 متوز 2011، فتبني انها جميعها داخل املياه 
اللبنانية وتقضم مساحة مائية تقدر بحواىل 860 
لبنان  التي اودعها  الحدود  كيلومرتا مربعا من 

لديها يف 14 متوز 2010. 
لبنان  طلب  التطورات،  هذه  مع  توازيا 
املتحدة  اململكة  مكتب  من  استشاريا  دعام 
 "UKHO" بـ املعروف  الربيطاين  الهيدروغرايف 
املتخصص يف ترسيم الحدود، فتوصل اىل خط 
جديد اعتمد الطريقة ذاتها املتبعة بالخط الذي 

يعرف اليوم بالخط 29. 
جلسة  يف   6433 املرسوم  ولد   2011 العام  يف 
االول  ترشين   10 يف  املنعقدة  الوزراء  مجلس 
2011، ونرش يف الجريدة الرسمية يف 13 ترشين 
مضمون  املرسوم  تجاهل  وقد   .2011 االول 

التقرير الربيطاين الذي اسس للخط 29 وكرس 
النقطة 23.

ما بني العامني 2012 و2013 نال املقدم البحري 
مازن بصبوص )وهو حاليا العقيد البحري عضو 
مع  املبارشة  غري  املفاوضات  اىل  اللبناين  الوفد 
ارسائيل يف الناقورة( "اجازة ركن" يف كلية فؤاد 
شهاب للقيادة واالركان، وكان موضوع البحث 
مع  اللبنانية  البحرية  الحدود  تعيني  "اشكالية 
استخراج  عىل  تأثريها  ومدى  االرسائييل  العدو 
لبنان  احقية  بينت  التي  النفطية"،  الرثوة 
باملنطقة االضافية، وتالقت مع نتائج االستشارة 
الربيطانية توصال اىل الخط 29، وقد سلمت اىل 

وزارة االشغال العامة والنقل حيث حفظت.
يف العام 2014 استحدثت قيادة الجيش مصلحة 
ملف  درس  عىل  اكبت  التي  الهيدروغرافيا 
الحدود البحرية باملعايري التي اعتمدها املكتب 
الربيطاين بدقة وحرفية، وانتهت يف العام 2018 
اىل النتيجة نفسها قبل ان تعرض عىل  الخبري 
الدويل يف ترسيم الحدود نجيب مسيحي الذي 
اعطى رأيه القانوين ايجابا.  بعدها احيلت دراسة 
 "UKHO" تقرير  عىل  املبنية  الجيش  قيادة 
ودراسة العقيد بصبوص اىل مجلس الوزراء يف 
الحكومة،  استقالة  فرتة  يف   2019 العام  نهاية 
مل  املايض.  اذار   9 يف  ثانية  مرة  احالتها  قبل 
ينته الجدال القائم منذ فرتة حول امكان البت 
بالتعديل املقرتح عىل املرسوم 6433، اّما مبرسوم 

استثنايئ او يف جلسة خاصة ملجلس الوزراء.

انضم لبنان عام 1994 اىل اتفاق االمم املتحدة 
لقانون البحار مبوجب القانون رقم 295 الصادر 
يف 22 اذار 1994، وبات عضوا يلتزم ما يقول به 

لتبادل الحفاظ عىل حقوقه.
يف العام 2006 تلقت الحكومة اللبنانية دعوة 
من الحكومة القربصية من اجل ترسيم الحدود 
املدير  برئاسة  لجنة  فشكلت  بينهام،  البحرية 
االشغال  وزارة  يف  والربي  البحري  للنقل  العام 
واملهندس  قييس  الحفيظ  عبد  والنقل  العامة 

املفاوضات  تولت  شعبان،  حسان  املديرية  يف 
لرتسيم الحدود وفقا ملا يقول به قانون البحار. 
يف 17 كانون االول 2007 تم التوصل اىل اتفاق 
بينهام تحت عنوان "تحديد املنطقة االقتصادية 
الخالصة" بينهام، استنادا اىل احكام اتفاق االمم 
املتحدة لقانون البحار املربم يف 10 كانون االول 
بني  املنطقة  تحديد  عىل  االتفاق  نص   .1982
الطرفني، وحدد نقاطا معتلمة من الرقم 1 اىل 
الرقم 6، مع امكان تعديل االحداثيات الجغرافية 

تحقيق
جورج شاهني

االتفاق مع قبرص 
سمح بالتعديالت اذا توافرت 

البيانات االكثر دقة 
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كانت املفاوضات غري املبارشة مع ارسائيل قد 
استؤنفت بناء عىل توجيهات رئيس الجمهورية 
الخط 29 ووفقا  اعتامدا عىل  الجيش،  وقيادة 
الدويل،  والقانون  املعتمدة  الرتسيم  ملقتضيات 
يف مقر اليونيفيل يف الناقورة، بعد االعالن عن 
اتفاق االطار يف االول من ترشين االول 2020 
الطرفني  مساعدة  تعهد  امرييك  وفد  بادارة 
السفري  يرأسه  للمفاوضات  ومسهل  كوسيط 
بوفد  لبنان  ومتثل  دوروشيه،  جون  املتقاعد 
ويضم  ياسني  بسام  العميد  يرأسه  عسكري 
العقيد البحري مازن بصبوص وعضو هيئة ادارة 
قطاع الطاقة وسام شباط والخبري الدويل نجيب 
مسيحي. عقدت اربع جلسات عمل، قبل ان 
االول  كانون   2 يف  االمرييك  الجانب  يجمدها 
املايض، تاريخ انعقاد الجلسة الخامسة التي مل 

تعقد بعد. 
هذه  يف  يثبت  ان  اللبناين  املفاوض  استطاع 
املفاوضات احقية لبنان باملنطقة االضافية التي 
يحدها الخط 29، لكن الجانب االرسائييل رفض 
البحث فيها يف االجتامعات الثالثة االخرية التي 
عقدت يف 27 و28 ترشين االول و11 ترشين 
الثاين املايض، عىل اساس ان ما طرح كان مفاجئا، 
لكنهم كانوا عىل علم بالخط الجديد منذ بداية 
العام 2020، وذلك يف محاولة التفاف مفضوحة 

العادة البحث باملنطقة املتنازع عليها وفق الخط 
الذي حرصها مبنطقة 860 كيلومرتا مربعا بدال 
من 2290 كيلومرتا، والعودة اىل ما عرف بخط 
العام 2012.  لبنان يف  هوف، وهو خط رفضه 
بفريق  االستعانة  الجانب االمرييك  عندما طرح 
اشرتط  بالخالف،  للبت  الدوليني  الخرباء  من 
مبنيا  معهم  النقاش  يكون  ان  اللبناين  الجانب 
عىل القانون الدويل، ومن ضمن مهلة محددة 
للبدء  ارسائيل  حددتها  التي  املهلة  تتجاوز  ال 
كاريش  حقل  من  املقبل  حزيران  يف  باالنتاج 

الذي شطب الخط 29 جزءا منه لصالح لبنان.
الستئناف  الطرق  ارسع  ان  االعتقاد  يسود 
 ،6433 املرسوم  تعديل  يف  تكمن  املفاوضات 
املتحدة  االمم  يف  وتسجيله   29 الخط  وبت 
لتتوقف االعامل يف حقل كاريش، فيعود الوفد 
االرسائييل اليها. اىل ذلك، فان التعديل املقرتح 
يعزز موقع لبنان التفاويض، ويقدم دفعا قويا 
لرشكة توتال للبدء بالحفر االستكشايف يف البلوك 
رقم 9 بعد اكتشاف حقل قانا وهو االكرب بني 

نظرائه يف املنطقة.
اذا قال احد عكس هذه النظرية، ما عليه سوى 
يف  الجديدة  االحداثيات  تسجيل  نتائج  انتظار 
عليها  املتنازع  املنطقة  لتتوسع  املتحدة  االمم 
الدويل،  القانون  مبوجب  و29   1 النقطتني  بني 

من  لبنان  سيستعيدها  التي  املنطقة  وتوسيع 
مساحة 860 كيلومرتا مربعا اىل 2290 كيلومرتا. 
حقل  يف  العمل  وقف  اىل  ارسائيل  وستضطر 
كاريش، مخافة ان تقع الرشكة التي تتوىل الحفر 
متنازع  منطقة  دخولها  ملجرد  قانوين  نزاع  يف 
وقف  اىل  املرسوم  تعديل  سيؤدي  كام  عليها. 
التلزيم يف البلوك االرسائييل 72 املحاذي للخط 
23، ومينعها من مس حقل قانا الذي يقع جزء 
منه جنوب الخط 23. يف حال العكس، ستنقلب 

الصورة رأسا عىل عقب. 
نهائيا. فتوقيع  االفق حال  ان يف  يبدو  عليه، ال 
وزير االشغال عىل املرسوم ربطه لوحده وخالفا 
ال  الوزراء.  ملجلس  جلسة  بعقد  الوزراء  لبقية 
حل سوى بسحب رشط وزير االشغال ليصدر 
املرسوم معدال بصورة استثنائية اسوة بعرشات 
الحكومة  استقالة  منذ  صدرت  التي  املراسيم 
املتحدة  االمم  اىل  فورا  يرفع  ان  عىل  الحالية، 
ان  علام  املفاوضات.  لتفتح صفحة جديدة يف 
رسالة ترفع من اليوم اىل االمم تحمل املسؤولية 
لكل رشكة تعمل شامل الخط 29 ميكن ان تفي 
بالغرض. فهي ال تتعاطى بكيفية اتخاذ القرارات 
يف الدول، وتهتم مبضمون املراسلة التي تصلها، 
وميكن ان تكون من بعثة لبنان لديها اذا وجد 

القرار السيايس املوحد.


