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 ولبنان يسعى إلنجاح دورات التراخيص في ظل الصراعات تويحّفز الشركا 9في البلوك  ترسيم الحدود يسّهل العمل

 
 موريس متى

 اية األممتشرين االول الجاري برع 15تتجه االنظار الى الساعة الصفر إلعالن انطالق المفاوضات التقنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية يوم الخميس 
اسين رئيسًا، العقيد الركن البحري الوفد اللبناني المفاوض، ويضم العميد الركن الطيار بسام ي بعدما فرغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من تشكيل المتحدة،

المواضيع المتعلقة الجيش في مع قيادة ارة قطاع البترول وسام شباط، والخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي الذي يعمل مازن بصبوص، عضو هيئة اد
 بالخرائط.

وجيهاته بة مراحل التفاوض، ومن هنا يجتمع الرئيس مع الوفد إلعطاء تالنوع من المفاوضات بدءًا من تأليف الوفد وصواًل إلى مواك يرأس رئيس الجمهورية هذا
عطاءاالجتماعامن الدستور، مع تحديد مسار التفاوض الذي ستسلكه  52إنطالقا من المادة   توجيهاته أيضا لكيفية التعاطي مع الجانب االسرائيلي. ت، وا 

أعضاء بينهم  6الوفد اإلسرائيلي من  اوضات التي ستنطلق من مقر "اليونيفيل" في الناقورة. ويتألفبدورها، إختارت الحكومة االسرائيلية أعضاء وفدها الى المف
  س دائرة الشؤون االستراتيجية في الجيش.سي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازر، ورئيالديبلوماالمستشار المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، و 

  
 النسبة الى قطاع النفط والغاز اللبناني؟وضات من تبعات بماذا تحمل المفا

حول الحدود رية بين البلدين، ليعود مع اتفاق حدود البحترسيم ال سافر وفد لبناني إلى قبرص بهدف وضع االسس العملية والعلمية إلنجاز مهمة 2007عام 
ادق مجلس النواب اللبناني على لم يصلنقطة الثالثية اي لبنان قبرص واسرائيل، وحتى اليوم المجال للمفاوضات بين االطراف الثالثة المعنيين في تحديد اتاركًا 

لطات اللبنانية ضمن االتفاق يطة التي قدمها لبنان والحدود البحرية المحددة من السن أن الخر ان ما تبيهذا االتفاق ألسباب عدة، أهمها سياسية، ولكن سرع
  خاطئة. القبرصي هي معلومات -اللبناني 

  
ة بين ود البحريرسيم الحدأمام هذا الواقع، ُعينت لجنة مشتركة ضمن وزارات عدة برئاسة وزارة االشغال المعنية االولى بإنجاز عملية الترسيم، بهدف إعادة ت

سرائيل، وتم إرسال االحداثيات الجديدة  جزت مهمة ترسيم حدودها مع قبرص إنطالقا من ولكن في هذا الوقت كانت إسرائيل قد أنإلى األمم المتحدة. لبنان وا 
سرائيى التوصل اليه بين لبنان وقبرص، ما شكل شرارة اندالع االزمة الحدودية بين لبنااالتفاق الذي جر   860يعرف بالمنطقة الخالفية ومساحتها  ل وما باتن وا 

  .2كلم
ن إحدى الشركات البريطانية الى السلطات اللبنانية المعنية بملف ترسيم الحدود تقارير مه الفترة، وبعد إرسال االحداثيات إلى األمم المتحدة، وصلت خالل هذ

ان هذا التقويم الجديد  نان بتغيير طريقة وآلية ترسيم حدوده الجنوبية، واالهمد نصحت لب، وق2006 المتخصصة والتي ساهمت بوضع الخرائط االولى في العام
 االسرائيلية. –ب به جنوبا، تحديدا للجهة البحرية عند الحدود اللبنانية قد يعطي لبنان مساحة اكبر مما يطال

  
بل الجانب جدية من قعندما بدأت المحاوالت ال  2011يان الى العاملوري هايتافريقيا  تعود مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق االوسط وشمال

عندما عرض  2013ي حتى العام بهدف الوصول الى حل عادل يرضي الطرفين، واستمرت المساع  يةاالسرائيل –األميركي لحل نزاع الحدود اللبنانية 
هذا المقترح. وبين نهاية  لمصلحة لبنان، فلم يأِت اي رد من الجانب اللبناني علىزع عليها حة المتنامن المسا %60المفاوض االميركي على لبنان ما نسبته 

ة بالبلوكات البحرية ومرسوم تحديد البلوكات البحرية، أخذ لبنان ر مرسوم نموذج العقود التي سيتم توقيعها مع الشركات الفائز ومع إقرا 2017وبداية  2016العام 
رنسية وكانت المفاجأة بتقديم تحالف شركات يضم توتال الف االولى.وفتحها أمام جولة التراخيص  10و  9و 8لوكات الجنوبية بطرح الب والسياسي القرار السيادي

القائم  8ى البلوك حيث الجزء الصغير منه في المنطقة المتنازع عليها، ولم يأِت أي عرض بالنسبة ال 9وايني االيطالية ونوفاتك الروسية عرضًا على البلوك 
س   .10رائيل، كما لم يقدم أي عرض على البلوك بنسبة كبيرة في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وا 

  
بعيدة نسبيًا عن المنطقة المتنازع عليها. ومع ذلك، اعترضت  9شغلة ضمن تحالف الشركات الى التأكيد ان رقعة العمل في البلوك كة توتال الموقد سارعت شر 

دية حّفز لبنان تصعيدية. ولكن تعتبر هايتيان ان فتح البلوكات الحدو  خطواتمن دون اتخاذ أي إجراء قانوني او أي  9كات في البلوك عمل الشر  رائيل علىإس
 72البلوك  نظار الىاسرع وقت. فلبنان اليوم بحاجة اكثر من إسرائيل الى ترسيم هذه الحدود. وتتجه االعلى ضرورة السير في عملية ترسيم الحدود في 

سرائيل، اي ان هذا البلوك يقاالسرائيلي الموجود مباشرة عند حدود المنطقة البحري اللبناني. ومن هنا، تؤكد  9ع عند حدود البلوك ة المتنازع عليها بين لبنان وا 
من التحالف الفائز بهذا البلوك اي العاملة ضالشركات  من دون مواجهة 9بنان بحاجة الى ترسيم الحدود ليتمكن من إطالق العمل في البلوك هايتيان ان ل

 في حال تحقيق اكتشاف تجاري محتمل. فمن دون اتفاق، قد تلجأ عملها كنتيجة الي نزاع أمام محاكم التحكيم الدولية، خصوصا مشاكل او خطر تعليق
مكان وجود مكامن متالك حقو ع زعمها اإسرائيل الى التحكيم والقضاء الدولي للمطالبة بحصتها من اي اكتشاف قد يتحقق م ق في ثروات هذه المنطقة، وا 

نية ويحفز الشركات العالمية رية الجنوبية يسهل على لبنان النجاح في دورة التراخيص الثات البحر، واالهم بالنسبة الى هايتيان ان ترسيم الحدود البحمشتركة تح



يل ان تل ابيب تدخل هذه لمفاوضات وهو يريد ما يحق له، وسمعنا تصريحا من إسرائل لبنان ايان: "يدخ. وتتابع هايت8الكبرى على تقديم عروضها في البلوك 
حدود البحرية المعتمدة من لبنان ومن إسرائيل، وفي سرائيل، لتنطلق المفاوضات مع عرض للخرائط وآلليات ترسيم الإل %48للبنان و %52المفاوضات بطرح 

  ترسيم الحدود".لى طريقة االتفاق عحال كانت مطابقة، وصوال الى 
  

 الى اتفاق يرضي اللبنانيين ويعطيهم حقهم الكامل في ثرواتهمي المفاوض يمكن اعتبارها مصيرية للبنان، واالهم هو التوصل المهمة التي يقودها الفريق اللبنان
نطالقا من قا ت رة إبعاد المفاوضات عن االنقسامات الداخلية والتجاذبار، مع ضرو نون البحاالبحرية بناًء على اآلليات العالمية المعتمدة في ترسيم الحدود وا 

 لداخلي واإلقليمي والعالمي.السياسية، ما يحتم إبعاد هذا الملف عن البازار السياسي ا
 
 
 

 


