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مقابلة
جورج شاهني

ملاذا دعا ديل كول إلى إكمال تحديد الخط األزرق
مراد" :التعليم" لضمان إنهاء العمليات العدائية

تعليمها تقوم اليونيفيل بزيارات منفصلة مع
كل فريق للقيام بالقياسات الالزمة ،فتصبح
لكل نقطة ثالثة قياسات عائدة اىل االطراف
الثالثة .يف حال كان الفارق يف القياسات مبعايري
االطراف الثالثة اقل من نصف مرت ،يتم تثبيت
العالمة عىل النقطة الوسطية "."Barycenter

تقدمت دعوة قائد القوات الدولية املعززة "اليونيفيل" الجرنال ستيفانو ديل كول يف الذكرى الثالثة واالربعني لتأسيس
البعثة يف  18اذار املايض ،الجانبني اللبناين واالرسائييل من اجل انهاء مهمة تحديد الخط االزرق عىل ما عداها من جديد
يتصل برتسيم حدود لبنان البحرية ،شامال وجنوبا
جاءت هذه املبادرة االممية يف الوقت الذي
فتح فيه ملف ترسيم الحدود البحرية يف
املنطقة االقتصادية الخالصة بني لبنان وسوريا،
بعد تلزيم سوريا رشكة روسية مهمة الحفر
بحثا عن ثروتها النفطية ،وتزامنا مع استمرار
تجميد املفاوضات غري املبارشة الجارية يف
الناقورة لرتسيم الحدود البحرية مع العدو
االرسائييل ،يف انتظار تسمية الرئيس الجديد
للوفد االمرييك الوسيط واملسهل خلفا للسفري
جون دوروترش املنتهية واليته بانتهاء والية
الرئيس السابق دونالد ترامب.
لبنان ال يرى امكان استئناف هذه املفاوضات
اال عىل قاعدة البحث من حيث انتهت الجولة
الرابعة يف ترشين الثاين ،وعىل قاعدة البحث
يف الخط الجديد الذي قدمه وفده واظهر
حقنا بـ 1430كيلومرتا اضافيا ،والتي ان ضمت
اىل منطقة الـ 860كيلومرتا مربعا املعرتف
بها لنا ،ترفع من املساحة املستحقة للبنان
وتقدر مساحتها االجاملية بـ 2290كيلومرتا
مربعا .اما الجانب االرسائييل فريفض استئناف
املفاوضات قبل ان يعود لبنان اىل ما انتهت
اليه املفاوضات السابقة واحياء ما يعرف
بخط هوف الذي حرم لبنان من جزء كبري من
حقوقه.
تلقي "االمن العام" الضوء عىل دعوة الجرنال
ديل كول من اجل اكامل "تعليم" الخط االزرق
بعد  21عاما عىل بداية هذه املهمة يف العام
 ،2000بغية تثبيت خط االنسحاب االرسائييل،
والتي مل تنطلق فعليا اال بعد صدور القرار
 1701يف العام  ،2006يف هذا الحوار مع
الرئيس السابق للجنة الخط االزرق وعضو
اللجنة الثالثية العميد املتقاعد انطون مراد.
■ ما هي الظروف التي دعت الجرنال ديل
كول اىل توجيه دعوته اليوم بعد سنوات عىل

ترسيم الخط االزرق؟
□ دعوة الجرنال ديل كول اىل اكامل تحديد
الخط االزرق من اجل تجنب االحتكاكات التي
ميكن ان تؤدي اىل تصعيد يف اي وقت .كان
من الطبيعي ان تشمل كلمته املهامت التي
نفذتها "اليونيفيل" ضمن اطار املحافظة عىل
االستقرار يف منطقة جنوب الليطاين ،حيث
تعترب عملية تعليم الخط االزرق من االمور
االساسية التي تفاخر بها .فهي ساهمت بشكل
كبري يف منع وقوع االعامل العدائية او اقله
العمل عىل معالجتها برسعة ومنع تطورها يف
حال مل تتمكن من منع حصولها.
■ كيف ولد الخط االزرق ،متى وكيف؟ ملاذا
وافق لبنان عليه والية اسباب ،واي خطوط
رسمت من قبل مرورا بخط الهدنة العام
1949؟
□ ولد الخط االزرق يف العام  2000بعدما
ابلغت حكومة العدو االرسائييل االمم املتحدة
رسميا يف  17نيسان  2000نيتها االنسحاب
من لبنان يف حدود شهر متوز تطبيقا للقرارين
 425و .)1978( 426عندها اوفد االمني العام
لالمم املتحدة مبعوثه الخاص تريي رود الرسن
اىل املنطقة بني  26نيسان و 9ايار ،حيث قام
مع قائد اليونيفيل وفريق من االختصاصيني
مبحادثات مع الحكومة اللبنانية والحكومة
االرسائيلية وسائر الدول املعنية مثل سوريا،
مرص ،االردن والسلطة الفلسطينية ،اوضح
خاللها نيته التوصل اىل خط للتثبت عىل اساسه
من االنسحاب االرسائييل من لبنان ،مع التأكيد
ان هذا الخط هو خط موقت وال يشكل اي
تأثري قانوين عىل خط الحدود الدولية الذي
تعتربه االمم املتحدة شأنا خاصا بني الدولتني
اللبنانية واالرسائيلية .وافق لبنان عىل هذا

الخط بعدما وضع تحفظاته عنه ،وابلغ االمم
املتحدة احرتامه له بكليته عىل الرغم من هذه
التحفظات .اما ملاذا وافق لبنان عىل هذا الخط
ومل يتمسك بحدوده الدولية؟ الجواب بكل
بساطة هو سوء ادارة هذا امللف الوطني من
املسؤولني اللبنانيني .يف العام  2000كان لبنان
منترصا وكان جيش العدو االرسائييل مهزوما
ومندحرا من االرايض اللبنانية ،لكن السياسة
فرطت بحقوقنا ومل تستثمر دماء شهدائنا .كان
عىل السياسيني اللبنانيني التمسك بالحدود
مرسمة وموثقة
الدولية كون حدودنا الجنوبية ّ
ومعرتف بها دوليا .املرة االوىل كانت يف العام
 1920عندما وقعت فرنسا وبريطانيا اتفاقا
حول مسائل متعددة منها مسألة الحدود بني
االنتدابني .استنادا اىل املادة الثانية من هذا
االتفاق ،تم تشكيل لجنة مشرتكة عرفت باسم
لجنة بوليه  -نيوكومب للتذكري الدائم بعائلتي
رئييس الوفدين الفرنيس والربيطاين .هذه
اللجنة قامت برتسيم الحدود بني لبنان وسوريا
من جهة ،وبني فلسطني من جهة اخرى .يومها
وضعت اللجنة  71نقطة حدودية ،منها 38
نقطة عىل الحدود بني لبنان وفلسطني.
ورفعت تقريرها يف  3شباط  1922وتبادلت
فرنسا وبريطانيا االشعارات باملوافقة عىل هذا
التقرير يف  7اذار  .1923هكذا كان الرتسيم
االول لحدودنا الجنوبية وعرف برتسيم .1923
كام تم تسجيل هذا االتفاق يف عصبة االمم يف
 6شباط  ،1924فاصبح مكرسا من وجهة نظر
القانون الدويل .اما املرة الثانية التي تم فيها
تكريس الحدود كام رسمت من قبل ،فكانت
يف العام  ،1949وتم ذلك مبوجب اتفاق الهدنة
بني لبنان والعدو االرسائييل حسبام نصت
املادة الخامسة منه عىل ما ييل" :عىل ان يتبع
خط الهدنة خط الحدود الدولية بني لبنان

■ اي النقاط املتداخلة عىل طول الخط االزرق
املتحفظ عليها لبنانيا حتى اليوم؟
□ النقاط الخالفية يف نظر الجانب اللبناين
ميكن االشارة اليها وفق التصنيف االيت:
 -1مناطق التحفظ الـ 13ومساحتها 485487
م .2وهي تقع يف املناطق الواقعة بني الخط
االزرق وخط الحدود الدولية وهي اراض
لبنانية نطالب باستعادتها يف حني ان العدو
االرسائييل يعترب ان من حقه التحرك فيها
بحرية طاملا انها جنوب الخط االزرق.
 -2الجزء اللبناين من بلدة الغجر واملنطقة
املحيطة املعروفة برمز  B14التي ال تزال
محتلة رغم وجودها شامل الخط االزرق
ومساحتها  787400م.2
 -3مزارع شبعا ومساحتها حواىل  25كلم.2

الرئيس السابق للجنة الخط االزرق العميد املتقاعد انطون مراد.

وفلسطني".
■ متى متت عملية الرتسيم لهذا الخط ،وما
هي االسس واملعايري التي اعتمدت فيها؟
□ خالفا لروايات متعددة ،مل تبدأ عملية ترسيم
الخط االزرق يف العام  2000كام هو راسخ لدى
اللبنانيني .فام جرى بعد االنسحاب االرسائييل
يف  25ايار  2000ال يتعدى عملية تثبت من
هذا االنسحاب .كان ممنوعا يومها ذكر كلمة
ترسيم او تعليم ،لذا مل يتم وضع اي عالمة
عىل االرض .لذلك كله ،فان عملية التعليم
الحقيقية بدأت بعد العدوان االرسائييل وهو
ما عرف بحرب متوز ،وصدور القرار  1701يف
 12آب من العام  .2006وهو القرار الذي ركز
عىل رضورة احرتام الخط االزرق وعىل نرش
 15000ضابط وجندي من الجيش اللبناين اىل
جانب  15000ضابط وجندي من اليونيفيل
يف منطقة جنوب الليطاين ،فاصبحت القوى
عىل متاس مبارش مع جيش العدو االرسائييل.
عندها وجد قائد اليونيفيل الجرنال االن
بلليغريني رضورة تعليم الخط االزرق لتمكني
القوى من معرفته وتجنب الخروقات غري
املقصودة ،ومن اجل ان تتمكن اليونيفيل من

التمسك بالحدود
الدولية واجب كما رسمت
ووثقت عام 1923
اتفاق الهدنة اكد
الحدود الدولية كما رسمت
بني لبنان وفلسطني
مراقبة هذا الخط والعمل عىل منع خرقه من
الجانبني .وافق الجانب اللبناين وكذلك الجانب
االرسائييل عىل تعليم الخط االزرق برعاية
اليونيفيل ،وتم وضع الية للتعليم تقوم عىل
ان تقرتح القيادة الدولية النقاط املطلوب
تعليمها .ولحظ االتفاق امكان ان يقرتح اي
من الجانبني النقاط التي يريد تعليمها ،ولكن
ال يتم تعليم اي نقطة اال بعد موافقة االطراف
الثالثة عليها ،نحن والعدو االرسائييل والقوات
الدولية .بعد التوافق عىل النقاط املطلوب

■ هل من مالحظات يف تلك املرحلة ميكن
التوقف عندها؟ وما هي النقاط التي
اصطدمت بالسياج التقني للعدو وجدار
الباطون املسلح وتلك التي انعكست عىل
ترسيم الخط البحري؟
□ ما ميكن التوقف عنده اذا عدنا اىل تلك
املرحلة ،ميكن القول ان عملية التعليم
انطلقت بزخم كبري .يف وقت قيايس تم
التوصل اىل تعليم  272نقطة ،من ضمنها 91
نقطة من نقاط العام  .1949بعدها ،بدأت
عملية التعليم تتعرث بسبب ظهور بعض
النقاط الخالفية .فالجانب اللبناين رفض تعليم
اي نقطة يف املناطق التي تحفظ عليها لبنان
من قبل .كذلك رفض الفريق االرسائييل تعليم
اخرى بحجة قربها من مناطق حساسة ،ومنها
النقاط القريبة من السياج التقني الذي
اقامته ارسائيل يف تلك املرحلة ،او تلك التي
تقع جنوب هذا السياج كون ارسائيل رفضت
اجراء اي تصحيح عىل سياجها حتى ولو ثبت
انه يخرق الخط االزرق .كان ذلك قبل ان
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ترسيم الحدود البحرية كام يقرتحه الوفد العسكري اللبناين املفاوض.

يبدأ العدو االرسائييل بناء جدار الباطون
مع بداية العام  ،2019متجاوزا بفعلته التحفظ
اللبناين بالنسبة اىل نقطتني :واحدة عند رأس
الناقورة وثانية عند مستعمرة مسكفعام .اىل
رفض العدو االرسائييل اجراء اي تعديل يف
السياج التقني ،فانه رفض ايضا تعليم النقطة
البحرية املعروفة بـ B1عند رأس الناقورة
النها مرتبطة مبارشة مبسألة ترسيم الحدود
البحرية وتنعكس عليها بالشكل القائم اليوم.
وقد رفض العدو االعرتاف بهذه النقطة رغم
انها محددة عن طريق الوصف يف خريطة
الحدود الدولية املرسمة عام  ،1923وكام هي
محددة ومؤكدة باحداثياتها الدقيقة يف خط
الهدنة عام  1949ويف الخط االزرق الرقمي
عام  .2000ان ارتبط االمر مبا حصل يف ملف
الرتسيم البحري ،يجدر التوقف باهتامم امام
ما جرى بالنسبة اىل النقطة  .B1فهي التي

موافقة اليونيفيل
ولبنان واسرئيل كانت شرطا
لتعليم اي نقطة

تؤثر عىل ترسيم الخط البحري ،كونها تدل
عىل رأس الناقورة الذي منه يجب ان ينطلق
خط الحدود البحرية .ولكن هذه النقطة
ليست النقطة الخالفية الوحيدة ،فالخالف
االسايس هو يف مطالبة العدو االرسائييل
باعطاء صخرة تخليت التأثري الكامل يف رسم
الحدود البحرية يف حني ان وفد الجيش
اللبناين اىل مفاوضات الرتسيم يرفض اعطاءها

اي تأثري .فالجانب اللبناين ،والتزاما منه اصول
الرتسيم وفق قانون البحار ،ال ميكنه القبول
باعتبار صخرة عىل انها جزيرة كام تسميها
ارسائيل .فالقانون ال يتحدث عن جزيرة ما
مل تكن بقعة من اليابسة تحيط بها املياه
وتتوافر فيها القدرة عىل العيش او عىل االقل
ان تنبت عليها عشبة ،وهو امر غري متوافر يف
صخرة تخليت .هذا الخالف ال يزال قامئا حاليا
يف الفارق ما بني خط هوف الذي يشكل الحد
االدىن للحقوق اللبنانية كونه يعطي تأثريا
كامال لصخرة تخليت وخط الجيش اللبناين
(النقطة  )29الذي يشكل الحد االقىص
للحقوق اللبنانية كونه يهمل هذه الصخرة.
تاليا ،ان التفاوض يجب ان يتم بني هذين
الخطني ،اي ضمن مساحة  1800كلم 2عىل
ان يبقى االمر رهن قدرة املفاوض اللبناين
عىل تحصيل الحد االقىص من الحقوق.
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