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رضوان عقيل

عصام خليفة يروي تاريخّية حدود لبنان مع إسرائيل:
يجب تأليف خلّية أزمة تجبه الجدار وتحمي أراضينا 

لبنان  قيام  حدودنا،  عىل خط  االسمنتي  الجدار  بناء  عىل  ارسائيل  اقدام  يتطلب 
من  مؤلفة  ازمة  خلية  وانشاء  والوثائق،  الخرائط  اىل  استنادا  جيدا  ملفه  بتحضري 
اختصاصيني يف هذا الحقل، بهدف جبه هذا التحدي، وعدم التنازل عن  مرت واحد 

من خط الحدود الدولية املعرتف بها منذ ايام عصبة االمم 

يف جعبة لبنان نقاط قوة عدة للدفاع عن حقوقه 
وحدوده يف الرب والبحر، بحسب استاذ التاريخ يف 
الدكتور عصام خليفة،  املؤرخ  اللبنانية  الجامعة 
ذي الباع الطويل يف تأليف كتب ووضع دراسات 
الفلسطينية  ـ  اللبنانية  الحدود  وثائق  جمعت 

وخرائطها. 
"االمن العام" حاورته يف هذا امللف الشائك بعد 
اندالع السجال املحيل واالقليمي من حوله، عىل 

اثر التهديدات االرسائيلية االخرية. 

اتباعها يف  التي يجب  العامة  ■ ما هي االسس 
مسائل الحدود بني الدول؟

□ اتفق املختصون عىل ان كل خط حدودي بني 
دولتني مير يف مراحل عدة.

الطبيعية  التعريف: يتمثل يف تسمية االماكن   •
هذا  فيها  مير  التي  جبال...(  انهر،  مدن،  )قرى، 

الخط.
• التحديد: يتجسد يف قيام لجنة من الخرباء بنقل 
ما تم االتفاق عليه نظريا اىل الخرائط، اي  ان خط  

الحدود يرسم عىل الخريطة.
الخرائط  من  االنتقال  يعني  وهذا  الرتسيم:   •
يقوم  حيث  االرض.  عىل  امليداين  التطبيق  اىل 
مساحون وطوبوغراف وعسكريون وخرباء بوضع 
نقاط مرقمة عىل امتداد الخط الحدودي. تكون 
ان  ويجب  للعيان،  وبارزة  مرقمة  النقاط  هذه 
مثة  واالخرى.  الواحدة  بني  النقاط  تشاهد هذه 
نقطة  لكل  ثانوية.  نقاط  وبينها  اساسية  نقاط 
احداثية معينة، ويتم وضع محرض خطي مع ارقام 
بخريطة  مرفقة  الحدودية،  النقاط  واحداثيات 

موقع عليها بني االطراف املعنيني بخط الحدود.
• التثبت: يودع االتفاق الخطي مع ارقام النقاط 
الحدودية واحداثياتها وخرائطها وتواقيع ممثيل 
الدول املعنية لدى دائرة الخرائط يف االمم املتحدة 

وسابقا يف عصبة االمم.
الحكومية من جهتي  السلطات  تقوم  االدارة:   •
االساسية  الحدود  نقاط  عىل  بالحفاظ  الحدود 

والثانوية وتقوم بتجديدها ورعايتها واحرتامها.

■ بالنسبة اىل الحدود بيننا وارسائيل، هل هذه 
االسس موجودة؟

□ اذا انطلقنا من هذه املعايري العامة يف القانون 
ماذا  الجنوبية،  الحدود  عىل  وطبقناها  الدويل 

نالحظ:
1- تعريف الحدود اللبنانية عامة قد حصل من 
خالل القرار 318 الذي اصدره الجرنال غورو يف 

31 آب عام 1920 مع خريطة مرفقة بالقرار.
 1920 االول  كانون   23 يف  التحديد:  عملية   -2
حصل اتفاق بني فرنسا وبريطانيا تم فيه تحديد 
الحدود بني دولتي لبنان وسوريا الواقعتني تحت 
الواقعتني  وفلسطني  والعراق  الفرنيس،  االنتداب 
وقد  اخرى.  جهة  من  الربيطاين  االنتداب  تحت 
نصت املادة الثانية من هذا االتفاق عىل تأسيس 
الخط  برتسيم  تقوم  اشهر  ثالثة  خالل  لجنة 
الحدودي عىل االرض وفقا  ملا نصت عليه املادة 

االوىل.
 1921 حزيران  اول  يف  الرتسيم:   عملية   -3
عملها  وبدأت  الحدود  ترسيم  لجنة  اجتمعت 
 .new comb ( و  فرنسا  عن   Paulet )برئاسة  
الفرنيس  املسؤوالن  وقع   1922 شباط   3 ويف 
حمل  وقد  الحدود،  ترسيم  اتفاق  واالنكليزي 
العنوان التايل "التقرير الختامي لتثبيت الحدود 
بني لبنان الكبري وسوريا من جهة وفلسطني من 
جهة اخرى". يف 7 آب 1923 ابرم االتفاق واصبح 
هذا الرتسيم معموال به ابتداء من 10  آذار 1923. 
عدد النقاط بني لبنان وفلسطني 38 نقطة، ولكن 
هناك حدودا لبنانية فلسطينية بعد هذه النقطة 

)قرية النخيلة( لكنها ال تصل اىل النقطة 39  التي 
تقع بني سوريا وفلسطني.

أودع   1924 شباط    4 يف  التثبيت:  عملية   -  4
محرض هذا الرتسيم يف عصبة االمم فأقر، وهكذا 
اصبحت الحدود دولية. مطلوب  من الحكومة 
تصوير  جنيف  يف  سفرينا  اىل  توعز  ان  اللبنانية 
ارشيف عصبة  واملوجود يف  االقرار،  محرض هذا 

االمم ووضعه يف متناول املسؤولني اللبنانيني.
الفرنسية  السلطات  حرصت  الحدود:  ادارة   -5
واالنكليزية عىل ادارة الحدود حتى انهام وقعتا يف 
2 شباط  1926 االتفاق الذي دعي "اتفاق حسن 

الجوار" املؤلف من  11 مادة.
6- يف 29 ايلول 1947 اخذت االمم املتحدة القرار  
بعد  فلسطني.  يف  الدولتني  بحل  القايض   181
الحرب العربية االرسائيلية عام 1948 تم التوقيع، 
لبنان  بني  الهدنة  اتفاق  اذار 1949، عىل  يف 23 
وارسائيل. وقد نصت املادة الخامسة من االتفاق 
الدامئة  الهدنة  خط  يتبع  ان  يجب  االيت:  عىل 
يف   .)...( وفلسطني  لبنان  بني  الدولية  الحدود 
العام 1949 )11 ايار( متت املوافقة عىل انضامم 
استثنايئ  نحو  وعىل  املتحدة.  االمم  اىل  ارسائيل 
فقد ربطت عضويتها برشوط وردت يف مقدمة 
الترصيحات  االعتبار  يف  االخذ   ومع   ..." القرار: 
ارسائيل  حكومة  ممثلو  قدمها  التي  والرشوع 
امام اللجنة السياسية الدامئة، والتي تعهدوا  فيها 
تنفيذ قرارات االمم املتحدة يف 29 ترشين الثاين 
االول   كانون   11 ويف  بالحدود(  1947)املتعلقة 
فان  الالجئني(،  عن  التعويض  او  1948)العودة 
ارسائيل يف عضوية  قبول  تقرر  العامة  الجمعية 
االمم  يف  مندوبنا  من  املطلوب  املتحدة".  االمم 
االمم  ارشيف  من  املحرض  هذا  تصوير  املتحدة 

املتحدة وايداعه وزارة الخارجية اللبنانية.
قامت  نيوكومب:   - بوله  خط  نقاط  تثبيت   -7
ارشاف  ويف  االرسائيلية،   - اللبنانية  الهدنة  لجنة 
االمم املتحدة بعملية مسح جديدة للحدود بني 5 
و15 كانون االول  1949 وتم وضع تقرير من 12 
bp1-( مادة، حيث تم تثبيت النقاط  الحدودية
b1-( وسيطا  معلام   96 وضع  تم  كام    )bp38

ميدانية  واشارات  اعمدة  وضعت  كذلك   .)b96
   1  20000/ الخريطة  وكانت  الحدود.  الظهار 
palestine  والخريطة levant 50000/1    هام 
املرجع يف الرتسيم. يجب ابراز الخريطة املرفقة 
اللبنانيني )موافقة  باالتفاق يف ملف  املسؤولني 

ارسائيل عىل خط اتفاق بوله – نيوكومب(.
هذا   :1961 الثاين  كانون  اجتامع   محرض   -8
املاجور  االرسائييل  الجانب  عن  االجتامع حرضه 
غاشا كرئيس للوفد واالعضاء سولن وكو سنسيك 
الوفد  رئيس  كرم  انور  العقيد  وكان  وشيرتيج. 
حضور  ويف  املشرتكة  الهدنة  لجنة  لدى  اللبناين 
هذا  يف  االتفاق  تم  املتحدة.  االمم  من  مراقبني 
الشارات ما عدا  االنتهاء من وضع  املحرض عىل 
النقاط الثانوية يف منطقة الشارة 38. يجب ايجاد 
هذا املحرض من ارشيف لجنة الهدنة اللبنانية - 

االرسائيلية وايداعه املراجع الرسمية.
9- محرض اجتامع 28 اذار 1967: يف هذا االجتامع 
روجيه  اول  املالزم  اللبناين  الجانب  عن  حرض 
ناصيف واملهندس اييل قاعي والنائب االول اييل 
مزراحي  السيد  االرسائييل  الجانب  وعن  نخلة، 
الدولية  الرقابة  هيئة  وعن  سبان  والكولونيل  
الكولونيل  ماليتزي والنقيب فان بار. وكان من 
يجب  خرائط.   8 عىل  التوقيع  يتم  ان  املفرتض 
الهدنة  لجنة  ارشيف  من  الخرائط  هذه  ايجاد 

اللبنانية - االرسائيلية وايداعه املراجع املختصة.

10- بعد حرب حزيران 1967 بدأت ارسائيل 
مراحل.  عىل  شبعا  ومزارع  النخيلة  احتالل 
وحاولت ان تعلق العمل باتفاق الهدنة معتربة 
اياه ساقطا، لكن الدولة اللبنانية واالمم املتحدة 
اكدا التمسك به. عام 1978 اجتاحت ارسائيل 
جنوب لبنان )عملية الليطاين( وقد صدر عن 
االمم املتحدة  القرار 425 والقرار 426 حيث 
بها  املعرتف  الحدود  اىل  االنسحاب  يجب 
دوليا. كذلك قامت ارسائيل باجتياح اخر عام 
1982. يف 24 ايار 2000 أجربت ارسائيل  عىل 
االنسحاب من جنوب لبنان وزعمت انها تنفذ 
اللبنانية  الحكومة  وافقت  وقد   .425 القرار 

بعض  مع  انسحاب  كخط  االزرق  الخط  عىل 
التحفظات.

■ هل ان الخط االزرق هو خط الحدود؟
نيوكومب   - بوله  الحدود هو خط  كال خط   □

الذي ارتكز عليه خط اتفاق الهدنة.

الحدود  وخط  االزرق  الخط  بني  الفارق  ما   ■
الدولية؟

 - بوله  وخط  االزرق  الخط  بني  باملقارنة   □
نقطة.   13 يف  تباين  وجود  نالحظ  نيوكومب 
بني  عليها  املتحفظ  االرايض  مساحة  مجموع 
لبنان وارسائيل 485487 م2 ونقاط التحفظ هي 
اآلتية: رأس الناقورة، علام الشعب )يف 3 امكنة(، 
الراس،  مارون  يارون،  البستان، مروحني، رميش، 
بليدا، ميس الجبل، العديسة، العديسة - كفركال، 
املطلة - الوزاين. باالضافة اىل هذه النقاط هناك 
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا وقرية النخيلة وقرية 
مع  اللبنانية  الحدود  موازاة  يف  وهي  الغجر، 
االرايض السورية املحتلة من ارسائيل. وقد برهنا 
بالوثائق ان هناك ترسيم حدود يف منطقة املزارع 
بني لبنان وسوريا منذ عام 1946. وان خط وادي 

العسل هو خط  الحدود بني سوريا ولبنان. 

■ منذ متى  بدأت  تسمع ان الجانب االرسائييل 
يريد بناء جدار مع لبنان؟

االنتداب  ايام  منذ  الحديث عن جدار  بدأ   □
كانوا  املقاتلني  الن  فلسطني،  يف  الربيطاين 
ثورتها  لدعم  فلسطني  اىل  لبنان  يتدفقون من 
وخصوصا عام 1936.  وقد انشأ االنكليز عىل 
جدرانا  الفلسطينية   - اللبنانية  الحدود  طول 
ومراكز مراقبة ملنع تدفقهم، ولكنهم مل يفكروا 
يف بناء جدار كامل بل قاموا محطات. بعد قيام 
ارسائيل مل تنب جدارا بسبب اطامعها يف التوسع 
لتصل اىل جنوب لبنان ومياه الليطاين وحرمون. 
من  والخسائر  الرضبات  تلقيها  بعد  لكن 
املقاومة انكفأت. ويبدو انه بعد الخط االزرق 
وتهديدات االمني العام لحزب الله السيد حسن 
بدأت  الجليل،  اىل  بالدخول  وتلويحه  نرصالله 
تفكر اخريا يف بناء الجدار. هذه مرحلة تحول 
من عقل هجومي اىل عقل دفاعي. وهي حتى 
ايار 2000 مل تفكر يف بناء جدار بل كانت تعمل 

عىل اجتياح اراض لبنانية.

استاذ التاريخ يف الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة.

الملف

الحدود بني لبنان 
واسرائيل وفق خط  

بوله - نيوكومب وليس 
الخط االزرق

قضية الحدود ال تعالج 
بـ"الهوبرة"
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قررت  اذا  لبنان  يفعل  ان  يستطيع  ماذا   ■
ارسائيل بناء هذا الجدار عىل املساحات اللبنانية 

املتنازع عليها؟
الدولة  عىل  بـ"الهوبرة".  تحل  ال  القضية   □
االستناد اىل وثائق تاريخية دامغة، وتقدميها  اىل 
االمم املتحدة. وهذا يتطلب تعاونا بني السيايس 
والجغرايف  واملساح  والطوبوغرايف  واالختصايص  
خلية  تأليف  بغية  والديبلومايس  والعسكري 
الشؤون  مديرية  يف  كفايات  مثة  متعاونة.  ازمة 
الجغرافية يف الجيش اللبناين ميكن االستفادة منها، 
وقد اتصلت بها ووضعت املعلومات التي املكها 
يف ترصفها، كام طلبت القيام االتصال بسفارتنا يف 
جنيف واالتيان باملحرض الذي تم حول الحدود 
يف ايام عصبة االمم. ال يوجد حتى االن يف وزرايت 
الوزراء، محرض  الخارجية والدفاع، وال يف رئاسة 
اتفاق بوله - نيكومب املوثق من عصبة االمم، 

ونحن نقاتل من دونه اليوم.

الحدود  ملف  تعالج  الحكومة  ان  ترى  هل   ■
بالطريقة املطلوبة والصحيحة؟

□ ال يحق يل التشكيك يف وطنية االشخاص الذين 
عىل  مالحظات  لدي  لكن  امللف،  هذا  يتابعون 
آلية املواجهة، السيام ان االرسائييل يحول باطله 
حقا ونحن ال نثبت حقنا بالوثائق امام الرأي العام 
هذه  مكننتنا  عند  موقفنا.  عن  لندافع  العاملي 
الوثائق وعرضها امام مجلس االمن يف ملف موثق 

ومثبت نضمن حقنا اكرث.

باطلها  ان تحول ارسائيل  قلق من  انت  ■ هل 
اىل حق؟

□ اكيد، اذا مل نأت بوثيقتنا االساسية من ارشيف 
ارسائيل  اعتداءات  سنثبت  فكيف  االمم  عصبة 
عىل  حدودنا وارضنا. يجب ان نثبت امام العامل 
انه ال يحق لها بناء هذا الجدار عىل ارضنا )خط 

بوله - نيوكومب(.

■ يبدو ان ارسائيل مل تعد تعرتف باتفاق الهدنة 
وخطها بل بالخط االزرق؟

□ نحن نتحفظ هنا، وقلنا ان الخط االزرق ليس 
يف  اللبناين  املفاوض  قوة  تكمن  الحدود.  خط 
الهدنة عىل خط بوله – نيوكومب،  ارتكاز خط 
وان ارسائيل وافقت عىل ذلك يف الرتسيم واعادة 
احياء النقاط الحدودية بعد اتفاق الهدنة اي بني 
5 و15 كانون االول 1949 ويف املحارض والخرائط 

الالحقة التي ارشنا اليها.

الحكومة  تعاطي  مقاربة  من  تخىش  هل   ■
اللبنانية هذا التحدي عند الحدود؟

موقف  وقوة  مهم  الصاروخ  خائف.  اكيد   □
مواقفنا  دعم  اىل  نحتاج  لكننا  مهمة،  املقاومة 

بالوثائق والخرائط.

بيننا  ■ هل تشكل االمم املتحدة وسيطا عادال 
وبني ارسائيل يف هذا امللف؟

□ ابدا، ال يوجد وسيط عادل اال باالعتامد عىل 

بدأت ارسائيل تفكر يف التحول من عقل هجومي اىل عقل دفاعي.

ذكروا  املتحدة  االمم  يف  مسؤولون  مثة  حقك. 
من  اخىش  انا  املياه!  خربتها  الخرائط  تلك  ان 
املستوى  لبنان عىل  االزمة يف  ادارة  ان ال تكون 
املطلوب. عند تأمني  الوثائق يف ظل شعب متحد 
اكرث.  حقنا  نضمن  اقوياء،  وساسة  قوي  وجيش 
ومع  محايدة  تكون  ان  املتحدة  باالمم  يفرتض 
الحق والقانون الدويل. علينا يف لبنان ان نركز عىل 
العلم والقانون الدويل واالتفاق وعىل ارسائيل ان 
تنفذها. يجب جمع كل االشخاص الذين شاركوا 
خلية  يف  وارشاكهم  ارسائيل  مع  املفاوضات  يف 

االزمة بغية االستفادة منهم.
الوثائق واذا مل نحسن  اذا مل نجمع هذه  واكرر 
ادارة هذا الرصاع بالوثائق التاريخية واقناع الرأي 
بوحدتنا  مرفقا  بحقوقنا  والعريب  العاملي  العام 
فلن  الخطر،  ملواجهة هذا  وقوتنا  الوطنية ككل 
ننجح، ورمبا تستدرجنا ارسائيل اىل ازمة. يجب ان 
ال نكون هنا جبناء وليس علينا القيام مبغامرات 
غري محسوبة، بل ان نخرج حقنا بالقانون الدويل 
والدفاع عنه. وال بد من االشارة اىل انه عند ترسيم 
مرت   17,756,600 استعادة  متت  االزرق  الخط 

مربع.

لبنان  البحرية هل عىل  الحدود  اىل  بالنسبة   ■
ان يطالب برتسيمها مع ارسائيل لحفظ ثروته يف 

البحر؟
ترتكز  االن.  حتى  ارسائيل  مع  ترسيم  ال   □
بلوكاتنا عىل القانون الدويل ويجب ان نوضحها 
عامليا لنحمي حقوقنا من اطامعها. نحن نحمي 
والعسكرية  املادية  والقوى  بالوثائق  بلوكاتنا 
املتحدة  االمم  امام  ابرزنا  وقد  ايضا.  والعلمية 
مصالحنا.  هذه هي  لها  وقلنا  البحرية  حدودنا 
البحار  لقانون  الدويل  االتفاق  عىل  وقع  لبنان 
منذ عام 1949، بينام ارسائيل مل توقع عليها حتى 
تستغل  فارسائيل   ، لصالحنا  ليس  الوقت  االن. 
وفيه  البحرية  القريب من حدودنا  تامار  حقل 
غاز مبا يقارب 500 مليار دوالر امرييك. مع الوقت 
سينضب. ال شك يف ان حوض هذا الحقل ميتد 
عليه  اللبنانية.  االقتصادية  املنطقة  مياه  ضمن 
يجب ان نستعجل الرشكات يف استغالل املنطقة 
مانع  ال  االرسائيلية.  للمنطقة  املحاذية  اللبنانية 
ترسيم  يف  ودوليني  امريكيني  خرباء  مشاركة  من 
عن  ارسائيل  تتوقف  ان  البحرية رشط  الحدود 

استغالل حقل تامار.


