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 في االمم المتحدة يرغم تل أبيب على العودة للتفاوض 50تثبيت الخط  :أشهر 6وقد ينهي التفاوض خالل  "قانا"يحمي حقل  3366تعديل المرسوم 

 
 موريس متى

قور ،  ت يير المبارر  التي رددتدا نطةة رأ  الناالو ائيلي خالل الجالجنوبية قواعد أساسية للتفاوض مع الجانب االسر  ترسيم الحدود البحرية#ي المفاوض لانلبن#فرض الوفد ال
 0341عد جديد  للعبة تددف إلى تحصين موقف لبنان التفاوضي بعد مةالبته بتوسيع نةاق الحدود البحرية لجنوب لبنان بمطدار حتى أعاد الوفد خلة االوراق ووضع قوا

مع إصرار الوفد اللبناني ، 94كيلومتًرا مربًعا ويحدها الخة  061تدا ةطة المتنازع عليدا سابًطا والتي تبلغ مساحنم، لتضاف إلى الالبحري 92كيلومتًرا مربًعا واالنتطال إلى الخة 
 .كأسا  قوي للمفاوضا ت 92من أجل تعزيز موقفه التفاوضي وتثبي ت نطاة الطو  واعتماد الخة  6344على ضرور  تعديل المرسوم 

 
 56االحداثيات والخط 

صة بالمنةطة االقتصادية الخالصة مع تحديد حدود لبنان الجنوبية وفًطا لترسيم العام مم المتحد  احإحداثيا ت الخاع ت السلةا ت اللبنانية إلى األ، فطد رف9101ام بالعود  إلى الع
كلم إلى البحر  040ةول رأ  الناقور  ب الذي يمتد من 94التي تم تحديدها بموجب اتفاقية بين لبنان وقبرص تطضي بوضع الخة  9112الذي عّدل حدوَد العام  9112
وبعد بضعة أردر، قام ت الحكومة االسرائيلية بترسيم حدود المنةطة االقتصادية الخالصة الخاصة بالمياه االسرائيلية حيث رسم ت هذه  .درجة 920سة بزاوية متوسةدا المتو 

منةطة االساسية المتنازع وهي ال 9كلم 061يلية بمساحة لخالصتين اللبنانية واالسرائاخل المنةطتين انية، ما يعني تدكلم داخل المنةطة البحرية اللبنا 02الحدود على مسافة 
 .بالنسبة إلى لبنان في االعتبار 94عليدا، مع أخذ الخة 

لترسيم  ةطة االقتصادية الخالصة وفطاً احإقليمية والمنتي ترمل المياه الذي حدد الحدود البحرية اللبنانية ال 6344، أصدر ت الحكومة اللبنانية المرسوم 9100في تررين االول 
ولكن، من المدم التذكير بأن هذا المرسوم لحظ . وزار  الخارجية اللبنانية في ما بعد بإيداع هذا المرسوم بحيثياته وخرائةه لدى األمين العام لألمم المتحد ، لتطوم 9112العام 

حداثياته البحرية، ما ينطذي حدوده ونطاةه لنظر مستطباًل فعبار  تسمح للبنان بإعاد  ا عاوا   .يد النطاة والخرائة واالحداثيا تد  تحده لناحية تعديل المرسوم وا 
ور  تعديل اللبنانيين بضر  سنين، ومةالبة المسؤولين العسكريين 01االسرائيلية والخالف حول الخةوة البحرية للتفاوض عمره أكثر من  –ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية 

ادية الخالصة للبنان لم تتوقف، وهو ما يصر عليه الوفد اللبناني الذي عاد ليؤكده خالل اجتماع ترأسه كحدود بحرية للمنةطة االقتص 92لجدة اعتماد الخة  6344وم المرس
الوفد إلى عون  وقدم. حدود البحرية الجنوبيةبارر  لترسيم المفاوضا ت يير المرئي  الجمدورية العماد ميرال عون وجمع أعضاء الوفد المرافق وخصص للبحث في ملف ال

طوقه في ثرواته في مراحل المفاوضا ت منذ انةالقتدا وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المطبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على ح تطريرا يتضمن
مجل  الوزراء لكي يأتي محفزا لتعديل المرسوم  ضرور  ةرح التطرير على ةاولةان الوفد ةالب الرئي  عون ب تؤكد المعلوما ت وفي هذا السياق،. المنةطة االقتصادية الخالصة

لعام الفائ ت، مجل  الوزراء ا وال بد من التذكير هنا بأن تعديل المرسوم كان يجب ان يةرح على ةاولة. ، وهو ما حمله الوفد أيضا إلى وزير الخارجية عبداهلل بوحبيب6344
يومدا، ُسحب الملف بسحر ساحر، فحصل ت كارثة المرفأ واستطال ت الحكومة، لُيةلب من الوفد . أ بيرو تقبل بضعة أيام من انفجار مرف، اي 9191تموز  90حديدا يوم وت

 .من دون التسلح بالمرسوم المعدل المفاوض بعد اسابيع قليلة بدء مدمته
توقيع تعديل المرسوم من ِقبل دياب ووزير  الدفاع السابطة لحكومة تصريف االعمال، ليتم ن دياب على عدم عطد أي جلسة كومة السابق حسا ، أصر رئي  الحخالل هذه الفتر 

في مجل   ان ُيطر التعديلي  عون أصر على الرئ. زينة عكر، ووزير األرغال العامة والنطل السابق ميرال نجار، وأحيل رسميًا بعد ذلك على رئاسة الجمدورية للمصادقة عليه
وفي السياق عينه، ترير المعلوما ت إلى ان تعديل المرسوم . ركيل حكومة الرئي  نجيب ميطاتي لتصبح المدمة بين يديداه العملية أكثر من سنة حتى تالوزراء ما أّخر هذ

االسرائيلي يع، اي من الجانب اللبناني و ان يأتي الحل مطبوال من الجمالثة اردر، إلى قد ال تتخةى الثيمدد الةريق لإلنتداء من عملية ترسيم الحدود الجنوبية في فتر   6344
 .واالميركي

 
 50والخط  56بين الخط 
رافي المكتب الديدروي، ةلب ت الحكومة اللبنانية برئاسة الرئي  نجيب ميطاتي من خبراء بريةانيين ضمن 6344وقبل ردر ونصف ردر من صدور المرسوم  9100في العام 
يومدا خرج ت الدراسة التي وضعدا هؤالء الخبراء باقتراحين يمكن االخذ بدما كمنةلق ألي . البحرية الجنوبية للبنان ييمية حول الحدودإجراء دراسة تط( UKHO)متحد  للمملكة ال

كلم مربع إضافية، أما االهم  411ظ خةا بحريا يعةي لبنان الصة للبنان يلحاالقتصادية الخ االقتراح االول بالنسبة إلى المنةطة. مفاوضا ت لترسيم الحدود بحسب هؤالء الخبراء
وهذه المطاربة ربيدة بنتائج الدراسة التي قام بدا بين . كلم مربع 0341ويعةي لبنان مساحة بحرية إضافية عند  92فدو ما تضّمنه التطرير لناحية ظدور خة جديد يحمل الرقم 

يعةي  6344المفاوض، ويؤكد فيدا ان تعديل المرسوم بوص وهو عضو الوفد اللبناني مليا ت العطيد البحري مازن بصرئي  أركان الع مساعد نائب 9104و 9109العامين 
عدها الخبير ، في دراسة أ92 كما يظدر هذا الخة، اي الخة. 94كلم مربع انةالقًا من الخة  061كلم مربع تضاف إلى المنةطة المتنازع عليدا بمساحة  0341لبنان مساحة 

لكن الالف ت يومدا، ان الدراسة التي أعدها . د نجيب مسيحي وهو أيضا عضو في الوفد اللبناني المفاوضية والمتخصص في نزاعا ت الحدو الطانون الدولي للحدود البحر في 
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 !عةمعلومة حتى الساالخبراء البريةانيون لم ُتةرح نتائجدا على ةاولة مجل  الوزراء، ألسباب التزال يير 
 

 3366أهمية تعديل المرسوم 
وهو مرسوم تحديد  39في المنةطة االقتصادية الخالصة المحّدد  بموجب المرسوم الرقم  01ضرور  قصوى، ال سيما أن من بين البلوكا ت الـ  6344ل المرسوم ُيعّد تعدي

مع  94الخة  بدل 92أي تثبي ت الخة الرقم  6344وتعديل المرسوم . كاريش ا جزءًا من حطلوالتي تضّم أيضً  ، ثالثة مندا تطع في المنةطة المتنازع عليدا9102البلوكا ت لعام 
كما من الضروري توحيد الموقف التفاوضي بين الموقف . الحيثيا ت والخرائة في االمم المتحد  ُيعتبر أساسيا وجوهريا للبنان لجدة مصير مفاوضاته مع الجانب االسرائيلي

 .ى الطانون الدولي وقانون البحارلوماسية والطانونية واستنادا إلقف اللبناني بكل الةرق الديبلذي يجب عليه الدفاع عن المو الوفد المفاوض االلبناني وموقف الرسمي 
ي ترسيم للحدود اساسي وجوهري أل بحر، وهو انةالقهو خة مدم جدًا من الناحية الطانونية، كونه ينةلق من نطةة رأ  الناقور  في آخر نطةة للبر عند ال: 92الخة الرقم • 

لبنان في فلسةين  البريةانية التي رسم ت الحدود بين –الفرنسية  Paulet – Newcombeلبحار، واالهم ان هذا الخة ظدر في اتفاقية دولتين استنادا إلى قانون ا البحرية بين
 .0294في العام 

بارها جزير  ويجب االخذ بتأثيرها ر الجانب االسرائيلي على اعتالتي يص" تخلي ت"تأثير لصخر  دون احتساب أي  نية خة الوسة مننطةة انةالقه صحيحة، يتبع تط: 92الخة • 
الطوانين ر  استنادا إلى مترا مربعا وتغمرها المياه معظم أردر السنة، وبالتالي ال يمكن اعتبارها جزي 91الكامل عند ترسيم الحدود مع لبنان، فيما ال تتخةى مساحة هذه الصخر  

 .الطانوني والتطني الصحيح 92رقم احية الدفاع عن الخة الني المفاوض انه مرتاح جدا لنوتؤكد مصادر الوفد اللبنا. ةالدولي
البّر عند ينةلق من نطةة  لكونه أساسا ال ، والمةلوب تعديله، فدو خة ضعيف جدًا بالنسبة للطانون الدولي6344الذي اعتمده لبنان في المرسوم  94أما بالنسبة إلى الخة • 

، اي يدعم "تخلي ت"فكيف يمكن الدفاع عن هذا الخة، خصوصا أنه يعةي تأثيرا كامال لصخر  (( Random Point and Positionن نطةة عروائية رأ  الناقور  بل م
إلى أي تطنية لترسيم عروائي وال يستند  94، مع التأكيد ان الخة (Disproportional Effect)الموقف االسرائيلي، فيما يجب تجاهل اي تأثير لدذه الصخر  عند الترسيم 

 (.Rundom Line)الحدود 
 

 50االسباب االساسية لإلنتقال إلى الخط 
 061وضا ت بمساحة وحصر المفا 94ة فإلزام لبنان بالخ. ، يأتي لمصلحة الجانب االسرئيلي92ونطله إلى الخة  6344من دون تعديله في المرسوم  94االبطاء على الخة 

فاع عنه تطنيًا وقانونيًا، وبالتالي، وهنا الخوف الكبير، أن نصل في نداية المةاف إلى مرحلة تنازل لبنان عن الخة ان الدفاع عن خة ال يمكن الدكلم مربعا، يعني ان على لبن
هذا الخة . ن كل اللبنانيينا  تطني، وهو الخة المرفوض ميد الذي لديه اسوهو الخة الوح" هوف"، اي خة 94الضعيف والذهاب بالمفاوضا ت إلى خة آخر رمال الخة  94
المعادلة بالتأكيد . كلم مربعا باحإجمال 061وهي  94كلم مربعا من إجمالي المنةطة المتنازع عليدا استنادا إلى الخة  461كلم مربع والجانب االسرائيلي  011عةي لبنان ي

مربع من كلم  0011سيم، ما يعني خسار  لبنان أكثر من على عملية التر " تخلي ت"صخر  يعةي تأثيرا كامال ل" هوف"ة الرار  إلى ان خة للبنان، ومع امجحفة ال بل كارثي
 .حطوقه في مياهه البحرية

ة تجبر االسرائيلي على ل يعتبر ورقة ضغي ان هذا التعديفي أول جلسة لدا، ه 6344ومن االسباب االساسية التي يجب ان تحفز الحكومة اللبنانية على تعديل المرسوم 
. كلم مربعا 061أي  94فالسلةا ت االسرائيلية تربة العود  إلى المفاوضا ت بحصر التفاوض بالمساحة المتنازع عليدا مع اعتماد الخة .   فورًا إلى ةاولة المفاوضا تالعود

يل نطاة التفاوض والخة ولكن بتعد. ئز في كل االحواليعا إلى المفاوضا ت، فدو الفايدفعه للعود  سر االسرائيلي وال في مفاوضاته يريح الجانب  94واعتماد لبنان على الخة 
 .ا ت وةلب الوساةة للتوصل إلى حلفي األمم المتحد ، هذا االمر سيريم االسرائيلي على العود  فورا إلى ةاولة المفاوض 92البحري اللبناني مع تثبي ت الخة 

 
 "انرجين"ل المرسوم يعوق عمتعديل 

االميركية لتطديم خدما ت متكاملة لتنفيذ حملة حفر من ثالث إلى خم  " هاليبرتون"ليونانية عطدا مع رركة ا" أنرجين"خير  حيث وّقع ت رركة تةورا ت الفتة حصل ت في االيام األ
سرائيل بعد تعديل المرسوم المتنازع عليدا بين لبنان و  المنةطة البحريةنانية تأتي ضمن ، خصوصا أن هذه اآلبار التي ستحفرها الرركة اليو "أنرجين"آبار لمصلحة رركة   6344ا 

مليون برميل من المكافئ النفةي من احتياةا ت الديدروكربون الطابلة  962فبحسب التطديرا ت، يحتوي حطل كاريش على ما يطرب من . وهي على حطل كاريش وكاريش نورث
، باستخدام سفينة تخزين وتفريغ إنتاج عائمة 9199نتاج في الربع األول من عام حطل ومن المتوقع أن تبدأ احإالستكراف ال" ينانرج"سرائيل لـ وقد رّخص ت إ. لالسترداد

(FPSO ) كاريش"حول حطل يت 6344ومع تعديل المرسوم . 9199هي قيد احإنراء حالًيا في سنغافور ، على أن تبدأ عملية االستخراج بحسب بيانا ت الرركة منتصف" 
اليونانية التي تعمل حاليا على هذا الحطل وفي هذه الرقعة البحرية، ما " انرجين"لتالي يددد عمل رركة وبا" ربة النزاع"ما يعرف بـ ل متنازع عليه، اي نتحول إلىالعمالق إلى حط

وتثبي ت احإحداثيا ت  6344تالي، فان تعديل المرسوم وبال. ير مستطر متنازع عليدا وييعوق حتما عملدا ويؤثر عليدا لناحية أن هذه الرركا ت ترفض العمل في بيئة ومنةطة 
الطانون الدولي، ما يعّرض  للمنةطة االقتصادية الخالصة للبنان لدى األمم المتحد  يحّول المنةطة التي يطع فيدا جزء من حطل كاريش إلى منةطة متنازع عليدا بموجب الجديد 

ه الدعاوى الطضائية، خصوصا ان التطييم االخير الذي بغنى عن هذ" انرجين"دولية، ولخةر المالحطا ت الطانونية الفي كاريش " رجينان"وم بدا رركة حتما أي استثمارا ت تط



م دولي مع ع قضائي أو تحكييظدر ان وضعدا المالي يير مستطر، ولي  من مصلحتدا الدخول في نزا" موديز"حصل ت عليه الرركة اليونانية من مؤسسة التصنيف االئتماني 
حإعالمدا بأندا تعمل في " انرجين"لمتحد  باحإحداثيا ت المعدلة والخرائة، وعلى وجه السرعة مراسلة رركة عليه مراسلة االمم ا 6344وم ففي حال عّدل لبنان المرس. فأي ةر 

مكان مطاضاتدا أمام المحاكم الدولية ةاولة المفاوضا ت، خوفا من  االسرائيلي ويعيده بسرعة إلىك كثيرا الجانب هذا االمر سيرب .منةطة متنازع عليدا ما يحّملدا المخاةر وا 
البحري بين إسرائيل وقبرص، " افروداي ت"وال بد من التذكير بما حصل بالنسبة إلى حطل . لدخول في نزاعا ت قضائية أمام االمم المتحد  وتعليق العمل بحطل كاريش لسنوا تا

 .لبيةتبعا ت س" توتال"وحّمل رركة  سنوا ت 01في الحطل ألكثر من  كيم وأوقف العملرائيلي إلى التححيث لجأ الجانب االس
  

 اللبناني في خطر" قانا"حقل 
والذي تطدر البحري والضخم  "قانا"فمكمن . هي حماية الثروا ت اللبنانية وحفظ حطوق اللبنانيين 6344من االسباب الجوهرية لدفع الحكومة اللبنانية فورا إلى تعديل المرسوم 

اللبناني، أما الثلث المتبطي فموجود مبارر  تح ت  2ن ثلثي هذا الحطل موجود في البلوك الرقم طل كاريش، فاد يصل حجم ثرواته إلى ضعفي حاةاته بمليارا ت الدوالرا ت وقإحتي
نزاعا ت قضائية، لكن هذا  لعدم الدخول في أي" قانا"طل كلم عن ح 90بعد للبناني، نطةة تا 2عند تحديد نطةة الحفر في البلوك الرقم " توتال"وقد اختار ت رركة . 94الخة 
ويسدل " قانا"ما يعةي لبنان كامل حطل  92يمكن االنتطال مبارر  إلى الخة  6344وفي حال تعديل المرسوم . ظ تحطيق أي اكترافا ت لمكامن نفةية ويازيةيار يطلل حظو الخ

 .6344عديل المرسوم الحل يبدأ بتالطانونية والديبلوماسية، و  حماية هذا الحطل فوار بالةرقاللبنانية واجب نا على الحكومة ومن ه". توتال"عمل رركة 
ى تعةيه حدودا حت بغةاء دولي كون إحداثيا ت لبنان في االمم المتحد " قانا"أما في حال عدم تعديل المرسوم، فالجانب االسرائيلي يمكنه أن يبدأ الحفر واالستخراج من حطل 

في المياه  29على كامل ثروا ت الحطل من خالل عملية التنطيب في البلوك الرقم يلي السيةر  هذه المنةطة، ويمكن لإلسرائ خارج" قانا"الي يبطى جزء من وبالت 94الخة 
مم المتحد  أنه ب االسرائيلي سيؤكد أمام االخصوصا ان الجان ير  جدا للبنان،تكون الخسار  كب 6344من دون تعديل المرسوم " قانا"وفي حال اكترف ت إسرائيل حطل . االسرائيلية

 .صة واالحداثيا ت اللبنانية المسجلة في االمم المتحد  تظدر ذلكمياهه الخال يعمل في نطاة
 
 

 !ولكن... السلطات اللبنانية تتحرك
 

ميرال عون ورئي  الحكومة  لجمدوريةمنةطة الحدودية، سارع رئي  اللعمل في ال" ونهاليبرت"طدا مع ع" انرجين"بعدما تبلغ ت السلةا ت اللبنانية التةورا ت على صعيد توقيع 
بعد االجتماع ةلب . به إسرائيليطاتي، ووزير الخارجية عبد اهلل بوحبيب إلى عطد اجتماع للبحث في االجراءا ت التي يمكن اتخاذها في المرحلة المطبلة لمواجدة ما تطوم نجيب م
حد  في بيرو ت التأكد من أن إسرائيل ال تعتزم التنطيب عن الغاز لواليا ت المتسفير  أمل مدللي ومن سفار  ااألمم المتحد  في نيويورك الان الدائمة لدى ب من مندوبة لبنبو حبي

لندا رئيسة مجل  األمن مندوبة اير ةونيو يوتيري  و ألمم المتحد  انومن جانبدا، رفع ت السفير  مدللي كتابا إلى كل من األمين العام ل. والنفة في منةطة متنازع عليدا مع لبنان
وقد . ن منح إسرائيل عطودا لتطديم خدما ت تنطيب آبار ياز ونفة في البحر المتوسة في المنةطة والحدود البحرية المتنازع عليدا مع لبنانول األنباء عجيرالدين بيرن ناسون، ح

فلبنان . االسرائيليصلحة الجانب ضربة للبنان، وأتى ليصب في ملتحطق من حصول خرق إسرائيلي المتحد  لةلب ا ل  االمن واالمميركل الكتاب الذي وجده لبنان إلى مج
نازع ، وفي حال ةلب مجل  االمن التحطق من حصول خرق إسرائيلي لناحية التنطيب في مناةق مت94على اسا  الخة  6344حدد أمام االمم المتحد  حدوده ضمن المرسوم 

ما يعةي االسرائيلي يةاء  94االسرائيلي يأتي في منةطة بعيد  عن الخة د ان النراة لتؤك 6344لبنان مع المرسوم  حداثيا ت والخرائة التي قدمدابنان، ستأتي االعليدا مع ل
ى أمام على أن تطدم مبارر  ركو  92ة النطاة بحسب الخهب احإحداثيا ت و ، وتذ6344فكان االجدى واالعطل للدولة اللبنانية ان تعدل المرسوم . قانونيا دوليا لالستمرار بمدامه

أما ما قد يحصل في حال عدم تعديل المرسوم وتحطق االمم المتحد  من الحدود اللبنانية المثبتة لديدا، فما هو . در حصول خرق إسرائيلياالمن، ما يظاالمم المتحد  ومجل  
 .لبنان جب ان تكون متنازعا عليدا معلحفر في مناةق يليا ت التنطيب وااال براء  ذمة حإسرائيل لالستمرار بعم

 
فاألميركي له مصالحه، واالسرائيلي لي  من . يلي إلى ةاولة المفاوضا ت وتعود الضغوة على الجانب االميركي حإيجاد حل منصف للجميعيعود االسرائمع تعديل المرسوم، 

وكامل المنةطة ي حطل كاريش االسرئيلي وتعةيل العمل ف 29إلى تجميع العمل في البلوك  مع إمكان التوصلذهاب إلى تحكيم مصلحته الدخول في نزاعا ت قضائية دولية وال
نداية  كل هذه المعةيا ت قد توصلنا في". قانا"أما الجانب اللبناني فيعود إلى ةاولة المفاوضا ت لحماية ثرواته وبخاصة حطل . 6344المتنازع عليدا بعد تعديل المرسوم 

إلى لبنان مع احتفاظ الجانب االسرائيلي بحطل " قانا"اء كامل حطل ذا الخة بإعةي ان يطترحه، على ان يساهم هيمكن لألميرك 92والـ  94الـ لى خة جديد بين المةاف إ
 .6344تعديل المرسوم كن كل ذلك رهن بكاريش، وبالتالي التوصل إلى حل يساهم في نداية المةاف باالتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ول

 
 


