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 ود وينطلق من نقطة الحدود البّريةالحل التقني موج: "النهار"بارودي لـ ة على نار حاميةالسوري -ترسيم الحدود البحرية اللبنانية 

 
 موريس متى
ديدا البحرية منها، بعدما أظهر العقد الذي صادقت عليه الحكومة في ما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود، وتح ة لبدء عملية التفاوض مع الجانب السوريخطوط االساسيوضع لبنان ال
د الحدود شرق المتوسط قبالة ساحل طرطوس، عن الروسية للتنقيب عن النفط والغاز  Capital Limitedن وزارة النفط السورية وشركة والموقع بي 0208آذار  81السورية في 

  .قتصادية البحرية اللبنانيةفي المنطقة االقتصادية الخالصة السورية والتي تتداخل مع جزء كبير من المنطقة اال 8ورية، وتحديدا في البلوك البحري الرقم الس –اللبنانية  البحرية
  

تقريبا داخل المياه  0كلم 8222و  052بين مساحة هذه الرقعة المائية ما من المياه اللبنانية، وتراوح ض 0والبلوك  8البلوك  رقم واحد بشكل كبير معخل البلوك البالفعل، يتدا
حاليا الحدود  حدود، اقلهالجانب السوري إلنهاء ملف ترسيم الالضوء على ضرورة االسراع وفورا بالتفاوض مع  اللبنانية إستنادا الى تقارير وضعها الجيش اللبناني، ما أعاد تسليط

 تحديد المنطقة االقتصادية الخالصة الذي لحظ إحداثيات النقاط الجغرافية للحدود البحرية والبرية، ضمن مرسوم 0288كان حددها لبنان في العام هذه الحدود التي . البحرية
طئ طرطوس أفقيًا نحو الغرب، ت سوريا خطًا حدوديًا بحريًا ينطلق من شاإعتمد. 0280نان أمام األمم المتحدة في العام ورفضها الجانب السوري الذي تقدم بشكوى ضد لب

حدود البحرية، وهي المتحدة والقواعد المعتمدة عالميًا لتحديد العترض عليه لبنان، مؤكدا ان هذه اآللية تتعارض مع قانون البحار الدولي المعمول به من خالل االمم االمر الذي ا
  .ي لتحديد حدوده الجنوبيةا لبنان في مفاوضاته مع الجانب االسرائيللتي يعتمدهايضا المقاربة ا

  
عمال مسح د البحرية مع لبنان بطريقة أحادية والشروع بأالبعض طالب الحكومة اللبنانية بضرورة تقديم شكوى ضد سوريا امام االمم المتحدة إعتراضا على آلية ترسيم الحدو 

وم به واالصرار على وقف االعمال في المنطقة تراض خطي أمام الحكومة السورية على ما تقداخلة مع المياه اللبنانية، بعد تقديم اعي منطقة متوتنقيب عن النفط والغاز ف
المعنية إلعالمها بان الحدود  كة الروسيةممثلة بوزارة الطاقة والمياه الشر  ومن المهم أيضا ان تراسل الحكومة اللبنانية. المتداخلة الى حين االنتهاء من ترسيم الحدود البحرية

رسال اي باخرة لتقوم بالمسح الجيولوجي ضمن المناطق المتنازع عليها بين لبنان وسوريا، يعّرض الشالسورية غير مرسَّمة نهائيا، و  –لبنانية البحرية ال ركة للمالحقة ويهدد مسار ا 
الروسية توقيع  Capitalتطلب الحكومة اللبنانية من شركة دولية للفصل بالنزاع، وكذلك من المهم ان المحاكم القرر لبنان الذهاب بهذا الملف الى  عملها، خصوصا في حال

  .ورياخارج المنطقة البحرية المتداخلة بين لبنان وسسيكون  8تعهد لدى الجانب اللبناني بان اي نشاط ستقوم به على البلوك السوري الرقم 
  

العميد الركن الطيار بسام ياسين تسلم زمام التفاوض ايضا مع  م الحدود البحرية الجنوبيةفد اللبناني المفاوض لترسيلعماد ميشال عون رئيس الو وقد كلف رئيس الجمهورية ا
مال االستكشاف على وقف أععند الحدود البحرية، واالهم العمل بالتواصل مع الجانب السوري لمعالجة ما يحصل  الجانب السوري في مسألة ترسيم الحدود، على ان يقوم

ود ، مع االشارة الى ان طول الحد(0و  8)السوري، ضمن منطقة متداخلة مع البلوكات البحرية اللبنانية  8  لروسية التى ُلزِّمت العمل على البلوكوالتنقيب من ِقبل الشركة ا
 .مياًل  08االسرائيلية  –رية اللبنانية مياًل، وطول الحدود البح 69لبنان وقبرص  لبحرية بين بحريًا، فيما يبلغ طول الحدود اميالً  55البحرية بين سوريا ولبنان يبلغ نحو 

  
يا ليست طرًفا في اتفاقية من المهم التأكيد ان سور "اقة رودي بارودي ان في هذا السياق، وانطالقا من آخر التطورات على صعيد هذا الملف، يعتبر الخبير الدولي في شؤون الط

الروسية برز الكثير من المواقف المتخوفة من التعدي " Capital"لشركة  8ن األخير عن تلزيم البلوك السوري الرقم ون البحار ولكنها دولة مراقبة، ومع اإلعالمتحدة لقاناألمم ال
متحدة ٪ إذا ما تم اعتماد قواعد األمم ال822بة لمحايد بنسيقع جنوب الخط الطبيعي الموقت ا 8 ريا، ولكن ما هو مؤكد ان البلوك السوري الرقمعلى حقوق لبنان من ِقبل سو 

البلوكات السورية، فهي واقعة لم ، لم تتغير اشكال 0208و 0286و 0281علومات التنقيب العالمية حول مناطق امتياز النفط والغاز لعام ومع ذلك، ووفًقا لم. لقانون البحار
هي  0288م المتحدة للعام انونية البحرية وفًقا لجدول مطالبات األمحدود سوريا الق"ويشير بارودي الى ان ". لكانت من قبي الصناعة النفطية، وهي اليوم كما تفاجىء متخصص

 :كما يأتي
 .ميال بحريا 80= البحر اإلقليمي 

 .ميال بحريا 00= المنطقة المجاورة 
 .ل بحريمي 022= المنطقة االقتصادية الخالصة 

  ".يةأيًضا مع البلوكات السور  للبنانية، نجد أنها تتداخلفإذا نظرنا إلى البلوكات ا
  

وامام هذه . تعلق بتقاسم مياه االنهر المشتركة بين البلدين، سواء نهر العاصي او النهر الكبير الجنوبياتفاقا تتناول مختلف المجاالت، ومنها ما ي 02وّقع لبنان وسوريا نحو 
الحدود  حسب بارودي، وبسهولة رسم خط متساوي األبعاد، وفًقا لنقطة، با، يمكن الدولتينات الموقعة بينهمان، وعالقاتهما الجغرافية والمعاهدائع ونظًرا للتداخل بين سوريا ولبنالوق

دقة من يحدد الخط الحدودي ببحيث يمكن الجيش اللبناني أن  8قم الذي يلتزمه كال البلدين كما هو ظاهر في الخريطة الر ( LTP Land Terminus Point) –عند نهاية البر 
  .رية اللبنانية في المناطق المتنازع عليها مع إسرائيلبه خالل إعداد المفاوضات لترسيم الحدود البح الجانب السوري، شبيه بالذي قام خالل عمل دقيق ومحترف مع

https://www.annahar.com/arabic/makalat/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%892
https://www.annahar.com/arabic/makalat/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%892


  
ين البلدين محدد والجزر قبالة الذي يعتمد نقطة الحدود على نهاية البر ب  LTPن خط الحدودي البحري بشكل سريع طالما ا تستطيع الحكومتان اللبنانية والسورية حل االشكال

االطار وطالما في هذا . نظرا لترابط الملفين  االمر يؤسس لحل عادل وسريع الشكالية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرصة بشكل رسمي ال لبس فيه، وحل هذا البلدين محدد
التفاوض "لبنانيين دية واالنسانية، فانه يتوجب بحسب بارودي على المعنيين التصان الناحيتين االقي يمر به لبنان مطاع الطاقة، ونظرا للوضع الصعب الذان الموضوع يتعلق بق

انب ن لبنان وسوريا كما التواصل مع الجي يجيز إبرام اتفاقية بيع الغاز بيوالذ 89/0/0225الصادر في  526مع الجانب السوري وبشكل سريع العادة تفعيل القانون الرقم 
ن بين وزارة الطاقة في لبنان ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ، والذي أجاز بموجب مذكرة التعاو 80/88/0225الصادر في  85000ذ المرسوم الرقم المصري لتنفي

. يحقق وفرا وديمومةة و اء وباسعار مقبولنتاج نظيف للكهربمن الغاز الطبيعي، ما يساعد على ا ي يستطيع لبنان ان يؤمن بعض حاجاتهاستجرار الغاز من الجانب المصري، ك
دير عمار لكي ينتج  مليوني الجئ سوري على االراضي اللبنانية، وبالتالي في حال تطبيق االتفاقات المذكورة يمكن تأمين غاز لمعملفالجانب السوري يدرك ان هنالك حوالى 

ر ليس بمستحيل على رغم ن الغاز في فترة تمتد من ثالث الى اربع سنوات، وهذا االمثم لى ان يدفع لبنانلفترة العصيبة، عغاواط تساعد كهرباء لبنان في هذه امي 022اكثر من 
عبر محادثات بات االميركية المفروضة على إيران ن يؤمن استثناءات انسانية من العقو العقوبات االميركية على سوريا، اذ ان لبنان يستطيع ان يتشبه بالعراق الذي استطاع ا

. ات في الوقت الراهن بعيدا من السياسات الداخلية الضيقة التي تمنع القيام بهذه الخطوة المهمةراقي مع االدارة االميركية، ويعتبر هذا االمر من الضروريالعقام بها الجانب  جدية
 الطاقة الكهربائية للمواطنين وقطاعات االنتاج اللبنانية مينميتها في مجال تأية اللبنانية الهإلى تعاون وتفّهم كل القوى السياس"خطوة الوطنية يحتاج، بحسب بارودي، نجاح هذه ال

وهي نسبة مرتفعة لم % 52نحو د بلغت نسبة الفقر بين اللبنانيين فق. التي تعاني االمّرين لتأمين كهرباء باسعار مقبولة للتمكن من الصمود بوجه االزمات التي يمر بها لبنان
تلف القطاعات، علما ان الكهرباء تقع على رأس القطاعات التي في حال عدم ايجاد حلول سريعة لما نعاني منه من هدر في مخاد لعدد مرشح لالزديلبنان من قبل وا يعرفها

دير عمار سواء من  الىواستجرار الغاز  .يد العون للبنانالنقد الدولي والمجتمع الدولي لمد قة باريس االصالحية ولمطالب صندوق ينبغي اعادة الحيوية اليها وفقا لما جاء في ور 
تاجية االخرى، ما االمر ولو جزئيا، اذ يؤمن انطالقا ثابتا ومنافسا للصناعة والزراعة وقطاع الخدمات كما مختلف القطاعات اإلنسوريا او من مصر يساعد على تأمين هذا 

    ".ات مصرف لبنان من العمالت الصعبةجودحد من استنزاف مو للبنانية وعلى الالخسائر التي تعاني منها الخزينة ايساعد على تقليل 
لتعديل الى حدود الجنوبية، على ان يتم ارسال اوالمتعلق بالمنطقة االقتصادية الخالصة على ال 0288للعام  9055أهمية قيام لبنان بتعديل المرسوم "أكيد على وينهي بارودي بالت

على هذا المرسوم بين الوزارات المعنية وقيادة الجيش، على وحاليا تستمر دراسة التعديالت المقترحة ". ية مع اسرائيلنوبوقنا البحرية الجان الحفاظ على حقاالمم المتحدة فورا لضم
حالته على رئاسة الجمهوريان يتم في نهاية المطاف عرضه على رئيس الحكومة ل  .طلوبةة إلصدار الموافقة االستثنائية المتوقيعه وا 

 
 
 

 


