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داود رمال

ال ينفك العدو االرسائييل يستولد االزمات ومحاولة فرض واقع عدواين يتصل بنياته 
التوسعية، وهو يعترب لبنان هدفا دامئا الطامعه اذ خصه باجتياحني واسعني يف اذار  
1978  ويف حزيران 1982، ناهيك بالحروب املتواصلة تحت مسميات مختلفة كانت 

اخرها حرب متوز 2006 التي اطلق عليها قادة العدو "حرب لبنان الثانية"

جديد العدوانية االرسائيلية مبارشة بناء جدار 
اتجاه  يف  صعودا  الناقورة  رأس  من  اسمنتي 
وتخف  احيانا  تتسارع  بوترية  شبعا  مزارع 
مندرجات  اىل  االنصياع  رافضة  اخرى،  احيانا 
اكد يف متنه  الذي  االمن 1701  قرار مجلس 
عىل اتفاق الهدنة والقرارات السابقة املتصلة 
بالرصاع مع ارسائيل. االمر الذي استنفر الدولة 
اللبنانية عىل مختلف الصعد، رئاسيا وحكوميا 
ذلك  كون  الجدار"  "حرب  ملواجهة  ووزاريا، 
سيفرض وقائع خالفا للخرائط والوثائق التي 
عىل  ايضا  وسينسحب  لبنان،  حوزة  يف  هي 
ترسيم الحدود البحرية مبا يعرض سيادتنا عىل 

الرقعتني النفطيتني 8 و9 للخطر.
يتحدث السفري العميد جورج خوري، املتابع 
سابقا وراهنا هذا التطور العدواين االرسائييل، 
عن التحدي الجديد، مقدما مقاربة تاريخية 

ديبلوماسية، ومحددا االهداف االرسائيلية. 

■ هل من ملحة عن مراحل ترسيم الحدود 
اللبنانية مع فلسطني املحتلة؟

الجنوبية  اللبنانية  للحدود  ترسيم  اول   □
تم من لجنة بوليه - نيوكومب، حيث نظم 
تقرير  بالعمل مؤرخ يف 7 اذار 1923، وسلمته 
الفرنسية اىل االمم املتحدة.  الحكومة  حينها 
الحدود  التقرير وصفا مفصال لشكل  تضمن 
نقطة   38 وتحديد  وفلسطني،  لبنان  بني 
الروماين.  الناقورة والجرس  حدودية بني رأس 
من   1949 عام  خالل  الثاين  الرتسيم  حصل 
لجنة عسكرية لبنانية - ارسائيلية يف ارشاف 
االمم املتحدة سميت "لجنة الهدنة"، نجحت 
يف احياء نقاط الحدود االساسية الـ38 اضافة 
اىل نقاط ثانوية ووسيطة، وجرى تعليم هذه 
النقاط بشكل واضح يف هذا االتفاق. عىل اثر 

"جدار الحرب اإلسرائيلي" من منظار ديبلوماسي
السفير جورج خوري: خرٌق فاضح للقرار 1701

انسحاب العدو االرسائييل من جنوب لبنان يف 
ايار 2000، راجعت االمم املتحدة املستندات 
اللبنانية  بالحدود  واملتعلقة  لديها  املوجودة 
نظر  وجهة  اىل  استمعت  كام  الجنوبية، 
الحكومة اللبنانية وحكومة العدو االرسائييل، 
النظر.  وجهتي  يف  التباينات  بعض  فوجدت 
التباينات يف  عندها وضعت خطا اخذ هذه 
االعتبار سمي الخط االزرق. وقد جرى وضعه 
عىل اساس النقاط الحدودية السابقة، واعترب 
كمرجع للتحقق من االنسحاب من دون ان 
تحديد  عملية  عىل  قانوين  اثر  اي  له  يكون 
الحدود الدولية. فجاء مطابقا تقريبا للحدود 
الدولية مع وجود بعض االختالفات يف بعض 
النقاط )13 نقطة( تحفط لبنان عنها يف حينه.

■ ماذا عن الجدار االسمنتي الذي رشع العدو 
االرسائييل يف بنائه؟

ارسائيل  اطلقت   ،2017 عام  منتصف  يف   □
مرشوع بناء جدار اسمنتي عىل حدودها مع 
بارتفاع  7  العمل عليه. وهو  لبنان، وبدأت 
امتار، يضاف اىل السياج االلكرتوين واالسالك 
وميتد  البلدين،  بني  فعليا  املوجودة  الشائكة 
يف  الناقورة  رأس  من  املرشوع  بحسب 
الفاصلة بني  املنطقة  اىل  لبنان  اقىص جنوب 
اللبنانية  كفركال  وقرية  املطلة  مستعمرة 
"بوابة فاطمة"، ومن هناك صعودا نحو جبل 
ارسائيل  هددت  حني  شبعا.  ومزارع  الشيخ 
تحركت  مرشوعها،  تنفيذ  يف  ستستمر  بانها 
الدولة اللبنانية نتيجة لذلك، فعقد يف 6 شباط 
2018 اجتامع يف القرص الجمهوري ضم رئيس 
النواب والوزراء  الجمهورية ورئييس مجليس 
لبحث موضوع مرشوع ارسائيل بناء الجدار 
االسمنتي وخاصة يف النقاط موضوع الخالف.

بناء  اللبنانية يف  الدولة  ماذا تعرتض  ■ عىل 
الجدار؟

□ تعرتض عىل خط مسار الجدار االسمنتي 
االرسائييل بسبب وجود 13 نقطة خالفية بني 
االمم  رسمته  الذي  الخط  هذا  الطرفني عىل 
املتحدة، والذي يعرف بـ"الخط االزرق". لذا 
قرر الرؤساء الثالثة يف اجتامعهم االول ومن 
اجراء  مبارشة  املايض  شباط  الثاين يف 12  ثم 
اتصاالت اقليمية ودولية ملنع ارسائيل من بناء 
هذا الجدار الذي ينتهك السيادة اللبنانية يف 
اللبناين  املوقف  منه، وتوحيد  نقاط مختلفة 
اجتمع يف  االرسائييل. كام  العدو  مواجهة  يف 
7 شباط 2018 املجلس االعىل للدفاع واعترب 
ان هذا الجدار، يف حال تشييده، اعتداء عىل 
التوجيهات  كل  واعطى  اللبنانية،  االرايض 
للتصدي لهذا االعتداء. بالتايل فان هذا العمل، 

اي تشييد الجدار، ادى اىل زيادة التوتر.

ديبلوماسيا  لبنان  يواجه  ان  ميكن  كيف   ■
عملية بناء الجدار ومحاولة قضم املزيد من 

االرض اللبنانية؟
□ بناء الجدار فوق بعض النقاط التي تعتربها 
اضايف  تعد  هو  اراضيها  ضمن  تقع  ارسائيل 
الدولة  يدعو  ما  الدويل  للقانون  ومخالف 

اللبنانية اىل:
اوال: تقديم شكوى عاجلة اىل مجلس االمن 

ضد اية اعامل عدائية وقضم اراض لبنانية.
كل  باجراء  الديبلومايس  العمل  تفعيل  ثانيا: 
االتصاالت االقليمية والدولية وخاصة لدى الدول 

الصديقة املؤثرة ملواجهة هذا العمل العدايئ.

■ هل يتعارض ذلك مع اتفاق الهدنة والقرار 
1701؟

التملص من  اىل  □ سعت ارسائيل وعمدت 
و"اتفاق  الدولية"  "الحدود  كلمتي  ذكر 
الهدنة"، رغم ان القرار 1701 ينص عىل ذلك 
منه:  الخامسة  الفقرة  يف  جاء  وقد  بوضوح، 
الشديد،  تأييده  االمن]  ايضا [مجلس  "يعيد 

ذات  السابقة  قراراته  جميع  يف  اشار  كام 
وسيادته  للبنان  االقليمية  السالمة  الصلة، 
واستقالله السيايس يف نطاق حدوده املعرتف 
العامة  الهدنة  اتفاق  كرسها  كام  دوليا،  بها 
 ."1949 اذار   23 يف  اللبنانية   - االرسائيلية 
بحسب ما ورد اعاله، حاولت ارسائيل مرات 
عدة الغاء اتفاق الهدنة والقفز فوقه من دون 
جدوى. عىل سبيل التذكري انه نتج من هذا 
االتفاق لجنة سميت "لجنة الهدنة" ما زالت 
بواسطة  عملها  ومتارس  تاريخه  لغاية  قامئة 
وعمال  شكال  تختلف  وهي  دامئني،  مراقبني 
وصالحية عن عمل القوات الدولية العاملة يف 

جنوب لبنان )"اليونيفيل"(.
 

■ اىل ماذا يهدف العدو االرسائييل من عملية 
بناء الجدار االسمنتي؟

منع  الجدار  بناء  حول  االرسائيلية  الحجة   □
لبنان اىل داخل االرايض  تسلل اي عنرص من 
االرسائيلية. بالتايل هو جدار لحفظ امن شامل 
غري  االخرى  النواحي  اما  تدعي.  كام  ارسائيل 
فشيئا  شيئا  تظهر  بدأت  التي  حاليا،  املعلنة 
اىل العلن، فهي موضوع حقول النفط والغاز 
يف البحر االبيض املتوسط والعائدة اىل الدولة 
العدو  حرب  وزير  رصح  حيث  اللبنانية، 
 9 رقم  البلوك  ان  ليربمان  افيغدور  االرسائييل 

وتعد  وقاحة  وهذه  االرسائيلية،  املياه  يخص 
صارخ يستخف بعقول الجميع.

■ ما عالقة ذلك بالجدار االسمنتي االرسائييل؟
□ املعلوم ان اي تغيري يجري يف اتجاه زاوية بدء 
بناء الجدار عند رأس الناقورة مبا يعرف بالنقطة 
B )موضوع خالف( يبدأ بخسارة مرت يف بدايتها 
وينتهي بخسارة ما مساحته مئات الكيلومرتات 
يف البحر، اي مبعنى اخر، رضب البلوك رقم 9. 
بالتايل السؤال املطروح هو هل ان هذه الوفود 
املسألة  هذه  لحل  وساطتها  تعرض  االجنبية 
املفربكة؟ علام ان اللجنة العسكرية اللبنانية من 

خالل دراستها الخط االزرق ووضع النقاط عليه، 
اخذت يف االعتبار جميع الزوايا املرتبطة بقياس 
املسافة. واملساحات التي اسرتدتها هذه اللجنة 
خالل عملها وصلت اىل ما يقارب مئات االف 
االمتار، وهناك 13 نقطة ال تزال موضع خالف، 
يف وقت ترص ارسائيل عىل تنفيذ مرشوعها رغم 
حجم االعرتاضات، وتربر بناء الجدار بالرضورة 
االمنية كونه مينع دخول اي عنرص اىل اراضيها 
يف حال اندلعت حرب جديدة. كام يزعم العدو 
ان الجدار يقع بالكامل داخل اراضيه. يف املقابل 
انه اعتداء عىل  اللبنانية عىل  تشدد الحكومة 
سيادة الدولة اللبنانية، خاصة وان الجدار يقع 
عىل الخط االزرق الذي تحفظ لبنان عن 13 
اوصل  ما  تصحيح،  اي  دون  من  فيه،  نقطة 
املوضوع اىل هذا الحد. لذلك يعترب لبنان ان بناء 
هذا الجدار الفاصل عند هذه النقاط الخالفية 
خرق فاضح للقرار 1701، وعىل املجتمع الدويل 
التدخل للمساعدة يف ايجاد الحل منعا لتطور 

االوضاع اىل االسوأ وتوتري الوضع االقليمي.

■ كيف تقرأ دخول الوساطات الدولية عىل 
الخط السيام االمريكية؟

□ دخول الجانب االمرييك عىل خط موضوع 
االشكال عارضا وساطته يف موضوع الجدار 
من  تعقيدا  اكرث  له  يبدو  كونه  الحدودي، 
ترسيم  حول  البحري  الخالف  موضوع 
اقرتح  لذا  النفطية.  والبلوكات  الحدود 
الوساطة  اصحاب  عىل  اللبناين  الجانب 
الطلب من ارسائيل وقف بناء هذا الجدار. 
الطلب  تلبي  ان  من  بدال  واشنطن،  ان  اال 
اي  من  لبنان  تحذير  اىل  عمدت  اللبناين، 
انزالق اىل استخدام وسائل عسكرية اليقاف 
رفع  عن  لبنان  تراجع  طارحة  الجدار،  بناء 
دخول  مقابل  يف  االمن  مجلس  اىل  شكوى 
الواليات املتحدة االمريكية اىل الحوار. تدعيام 
للموقف الرسمي اللبناين، عمدت الحكومة 
يف  العاملة  الدولية  القوات  قائد  ابالغ  اىل 
جنوب لبنان )"اليونيفيل"( ومساعد االمني 
العام لالمم املتحدة بالوضع املستجد الخطر 
الخارجية  وزير  وّجه  فيام  القانوين،  غري 
هذا  يف  رسالة  باسيل  جربان  واملغرتبني 
الخصوص اىل االمم املتحدة، وهذه خطوات 

سياسية وديبلوماسية ال بد منها.

بناء الجدار فوق نقاط 
تعتبرها اسرائيل في 
اراضيها تعد اضافي

حاولت اسرائيل الغاء 
اتفاق الهدنة والقفز 

فوقه بال جدوى

السفري العميد جورج خوري.

aborami20@hotmail.com

الملف


