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ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل..إلى أين؟

بــدأت أزمــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل منــذ أن أعلنــت قبــرص إرادتهــا فــى ترســيم 
حدودهــا البحريــة مــع لبنــان عــام 2006 إلســتخراج النفــط والغــاز بعــد أن أشــارت الدراســات إـلـى وجــود 
ثــروة نفطيــة كبيــرة فــى هــذه المنطقــة، وعليــه وأرادت قبــرص االســتفادة بهــا وإخراجهــا مــن منطقــة البحــر 
المتوســط، والن حقــول الغــاز والنفــط البحريــة فــى هــذه المنطقــة تتمــاس مــع لبنــان وإســرائيل ايًضــا، ظهــرت 
مــن هنــا أزمــة الترســيم وطالــب كل مــن الجانبيــن بخطــوط معينــة رفضهــا اآلخــر ومــن هنا بــدأت المفاوضات 

والمباحثــات لتلقــي بظاللهــا علــى المنطقــة ويتصــارع عليهــا كل االطــراف.

دور الواليات المتحدة فى أزمة ترسيم الحدود:

أرســلت الواليــات المتحــدة وســيًطا فــى مفاوضــات بيــن لبنــان وإســرائيل لترســيم الحــدود البحريــة فــى 
البدايــة وهــو المبعــوث األول فريدريــك هــوف وبعــد ذلــك المستشــار آمــوس هوكســتين، وفــى البدايــة تــم 
إعــالن اتفــاق اإلطــار وتــم تبنيــه رســمًيا مــن إســرائيل وواشــنطن واألمــم المتحــدة واليونيفيــل ورحبــت بــه 
القــوى المســيحية ورحــب الرئيــس عــون حينهــا بالوســاطة االمريكيــة. وتســتدعى لبنــان ضــرورة ترســيم 
كتشــاف المــوارد النفطيــة الموجــوده ـفـى  حدودهــا حتــى يســهل عليهــا الخــروج مــن أزمتهــا االقتصاديــة وأ

مياههــا اإلقليميــة.

وـفـى مايــو 2021 عقــدت جلســة مفاوضــات ـفـى اليونيفيــل جنــوب لبنــان وعلقــت بعدهــا المفاوضــات 
لعــدم الوصــول التفــاق ووجــود خــالف حــول المســاحة التــى يتــم التنــازع عليهــا، حيــث أقتصــرت المســاحة 
البحريــة بنجــو 860 كيلــو متــًرا وفًقــا لخرائــط األمــم المتحــدة عــام 2011، ولكــن أعترضــت لبنــان علــى هــذه 
الخريطــة وصرحــت بأنهــا أعتمــدت علــى تقديــرات خاطئــة وطالبــوا بمســاحة 1430 كيلــو متــر مربــع ، وهــذه 
المســاحة تشــمل أحــد الحقــول وهــو حقــل كاريــش، وهــو مــا دفــع إلــى عــدم الوصــل لحــل فــى هــذه االثنــاء 
نظــًرا لوجــود شــركة يونانيــة تدعــى  »إنيرجيــن«  وتعمــل لصالــح إســرائيل فيــه، وبالتالــى لــم توافــق إســرائيل 

علــى هــذا الترســيم .

كتوبــر 2020  بعــد فتــرة مــن الجمــود ، وبعــد أن  وبعــد ســنوات عــادت المفاوضــات مــره أخــرى ـفـى أ
تراجعــت لبنــان فــي قدرتهــا علــى حــل أزمــة الطاقــة والكهربــاء، ولكــن بتمســك إســرائيل بالحــدود حتــى صيــدا 

وتمســك لبنــان بالحــدود حتــى حيفــا أرتفــع ســقف مطالــب الجانبيــن ممــا يــأزم القضيــة.

علــى الجانــب اآلخــر هنــاك تكهنــاك بــإن حــزب هللا لــه يــد فــى إحــداث خــالف دائم ورفع ســقف المتطلبات 
اللبنانيــة فــى هــذا الملــف حتــى  يكــون هنــاك مبــرر لــه فــى االحتفــاظ بالســالح،  وحتــى تكــون ورقــة ضغــط علــى 
الواليــات المتحــدة حتــى يتــم رفــع أســم حــزب هللا مــن القوائــم االرهابيــة هــذا فيمــا يتعلــق بحــزب هللا، أمــا 
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فيمــا يتعلــق بالحكومــة اللبنانيــة والرئيــس عــون علــى وجــه الخصــوص يســتغل الرئيــس عــون ملــف ترســيم 
الحــدود للضغــط ومطالبــة واشــنطن برفــع العقوبــات التــى فرضــت عـلـى صهــره النــاب جبــران بســيل ـفـى 

نوفمبــر 2020.

ونظــًرا لعــدم إتفــاق كل مــن الطرفيــن بعــد المباحثــات التــى أجراهــا المبعــوث االمريكــى إذ وجــه تهديــًدا 
لــكل مــن البلديــن بأنــه فــى حالــة عــدم التوصــل إلتفــاق وتنــازل الطرفيــن حتــى يتــم الترســيم ســوف ينســحب 
مــن تلــك المفاوضــات وينهــى مهمتــه وأعطاهــم فرصــة إلنهــاء هــذا الملــف قبــل األنتخابــات البرلمانيــة 

مــارس 2022.

الموقف اإلسرائيلي من ترسيم الحدود مع لبنان :

مــن  الوفدالســارائيلي  توســع  بســبب  االطــار  اتفــاق  بمخالفــة  منالمفاوضــات  االوـلـى  الجلســة  بــدأت 
عســكري إلى عســكري تقني سياســي وحضر وزير عام وزارة الطاقة اإلســرائيلي والمستشــار الدبلوماســي 
لنتانياهــو، مــا جعــل المفاوضــات تتجــاوز الترســيم، هــذا ـفـى بدايــة االمــر ثــم توالــت الجلســات وأختلفــت 

أســباب عــدم االتفــاق حتــى وصلــت إـلـى رفــض حــزب هللا للترســيم.

فــى الجلســات التاليــة طالبــت اســرائيل بحصــر التفــاوض والمباحثــات بمســاحة 860 كيلــو متــر، ورفضــت 
لبنــان حينهــا أن ينحصــر التفــاوض علــى هــذه المســاحة وفــى ذات الوقــت لــم تكــن لبنــان حدثــت خرائطهــا 
لــدى االمــم المتحــدة حتــى تطالــب برفــع ســقف مطالبهــا وكان البــد أن ترفــع حينهــا الوثائــق عــن طريــق 
مرســوم موقــع مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة ثــم يرســل الــى مجلــس النــواب ومنــه الــى االمــم 

المتحــدة.

وبعــد أن كان رفــض حــزب هللا إلســتكمال المفاوضــات هــو العائــق األكبــر أمــام الجانــب اإلســرائيلي بعــد 
المعاكســات التــى جــرت مــن قبــل الجانــب اللبنانــي تجــاه ترســيم الحــدود البحريــة مــع إســرائيل ومطالبتهــم 
بالمزيــد، تأتــي المســتجدات بمجموعــة مــن المؤشــرات اإليجابيــة بالنســبة للجانــب اإلســرائيلي بعــد موافقــة 
حــزب هللا فــى لبنــان للحكومــة بالتقــدم فــى المفاوضــات حتــى ولــو كان بشــكل غيــر مباشــر، وباالضافــة إلــى 
دور المبعــوث االمريكــي عامــوس هوشســتين  وزيارتــه لتــل أبيــب فــى محاولــة لحــل األزمــة حيــث عقــب هــذه 

الزيــارة عــوده مــن قبــل المبعــوث إلــى لبنــان الســتكمال المفاوضــات وهــو مــا يحلــل مــن االزمــة.

تثق إسرائيل فى أن الجانب اللبنانى سيضطر للمضي قدًما فى هذا اإلتفاق نتيجة الظروف االقتصادية 
التــى يعانــى منهــا لبنــان، وبالتالــى ال يمكــن أن يقــوم الجانــب اللبنانــى بفعــل أى مــن الخطــوات التــى  قــد تضــر 
إحتياطــات الطاقــة االســرائيلية ، كمــا أن حــزب هللا يســعى لتحســين صورتــه وعــدم إلقــاء اللــوم عليــه فــى 

األزمــات اللبنانيــة المتتاليــة، كمــا أنــه يحتــاج االمــوال التــى قــد تربحهــا لبنــان مــن هــذا اإلتفــاق .
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الموقف اللبناني من ترسيم الحدود البحرية:

 بعــد مباحثــات لعــدة ســنوات مــن أجــل الوصــول إلتفــاق بيــن لبنــان وإســرائيل وبعــد إرتفــاع ســقف 
الطلبــات مــن جهــة الجانــب اللبناـنـي ورفضهــم للخــط االســرائيلي رقــم واحــد ورفــض خــط هــوف وقامــت 
بطــرح خــط 29 فيمــا بعــد وهــو مــا رفضــة الجانــب االســرائيلي ممــا ترتــب عليــة توقــف المفاوضــات التــى 
عقــدت فــى الناقــورة جنــوب لبنــان، وعليــة طــرح الوســيط والمبعــوث االمريكــي خــط 23 وهمــا مــا وافقــت 
عليــه لبنــان ولكــن بشــكل غيــر مباشــر، وبعــد عــودة المبعــوث مــن اســرائيل ألتقــى بالرئيــس اللبنانــى فــى 10 
فبرايــر 2022 وعليــة أوضــح هوشــتاين للرئيــس اللبنانــى الطــرح الــذي توصــل إليــه مــع الجانــب اإلســرائيلي 
وقــدم مجموعــة مــن االقتراحــات التــى يجــب أن تــدرس للتوصــل لحــل . وتعتبــر هــذة الزيــارة الثانيــة خــالل 

أربعــة أشــهر إلــى لبنــان.

كان قــد طالــب لبنــان وقــف عمليــات التنقيــب فــى 2021 وطالــب مجلــس األمــن بهــذا االمــر، وبعــد فتــرة 
عــادت لبنــان لتبــدي إســتعدادها الســتكمال المفاوضــات حيــث قــام الرئيــس عون بإبداء اســتعداده لدراســة 
الطــرح االمريكــي علــى أمــل الوصــول إلــى حــل، ولكــن علــى الجانــب اآلخــر أبــدا بعــض نــواب البرلمــان اللبنانــى 
رفضهــم التنــازل عــن الحــق اللبنانــى مــن هــذا الترســيم الحــدودي تحــت بنــد الخــروج مــن األزمــة االقتصاديــة، 
وعليــه ظهــرت اإلتهامــات اللبنانيــة بإنحيــاز المبعــوث األمريكــي للموقــف اإلســرائيلي نظــًرا لكونــه كان أحــد 
ضبــاط الجيــش اإلســرائيلي ويحمــل الجنســية اإلســرائيلية وبالتالــي ســوف ينحــاز بشــكل واضــح للمصلحــة 

اإلســرائيلية علــى حســاب األزمــة اللبنانيــة.

وهــو مــا يدعنــا نتســأل عــن ماهيــة الحــل لهــذة االزمــة إذ مــا كان الجانــب اللبنانــى يرفــض الرجــوع لخــط 
هــوف الــذى يقــع بيــن خــط واحــد والخــط 23 وهنــا نرجــع للتســاؤل هــل هنــاك حــل آخــر توصــل لــه المبعــوث 
االمريكــي وعلــى أساســة ذهــب إلــى إســرائيل ومنــه ســيذهب علــى لبنــان بخــالف الرجــوع لخــط هــوف، أنتشــر 
فــى الفتــرة االخيــرة أن الحــل مــن الممكــن أن يكــون تقاســم للحقــول ولكــن يتوقــع أن يكــون هنــاك خــالف 
لبنانــى إذا كان هــذا هــو الطــرح ألن فــى هــذه الحالــة فســوف يكــون التقســيم غيــر عــادل للبنانيــن ولكــن فــى 

حالــة تقاســم االنتــاج ســوف يكــون االمــر مختلــف وفقــى هــذه الحالــة ســينال قبــول الطــرف اللبنانــي.

يعــد تراجــع لبنــان عــن الخــط البحــري 29 الــى 23 تمهيــًدا التمــام التفــاق الترســيم الحــدودي بينهــم وبيــن 
دولــة إســرائيل وهــو نتــاج الزيــارة التــى قــام بهــا المبعــوث األمريكــي وتوصلــة التفــاق بيــن الدولتيــن يتــم 
تنســيقة اآلن ومتوقــف علــى قــرار سياســي حتــى يتــم إعــالن الترســيم بنجــاح وبإتفــاق الدولتيــن وهــو مــا 

سيشــكل خــروج مــن المــأزق االقتصــادي التــى تعانــى منــه.

وهــو مــا عارضــة بعــض الجهــات اللبنانيــة نظــًرا ألن رســم الخــط 29 كحــد فاصــل بيــن لبنــان وفلســطين 
المحتلــة، كان بــرأى مــن المعهــد البريطانــي للعلــوم وميــاه البحــار، ويتبع إتفاقية بوليه نيوكومب )الحدودية( 

بيــن فرنســا وبريطانيــا عــام 1921، باإلضافــة إلــى الهدنــة بيــن لبنــان وإســرائيل عــام 1949 . 

كثــر حرًصــا علــى حــل مشــكلة ترســيم  ولكــن بعــد إنفجــار المرفــأ واألزمــة االقتصاديــة والماليــة يبــدو لبنــان أ
الحــدود حتــى تكــون لديــه الفرصــة فــى عقــد صفقــات نفــط وغــاز تنشــل لبنــان مــن نكبتــه .
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وهــو مــا دفــع حــزب هللا إلــى تهدئــة األمــور تجــاه هــذه الصفقــة بعــد تدافــع االتهامــات علــى حــزب هللا بتدهــور 
األوضــاع االقتصاديــة فــى لبنــان  بعــد مــرور 5 جلســات مــن المحادثــات برعايــة االمــم المتحــدة . ولكــن لــم 
تســتقر االمــور كثيــًرا علــى هــذا التناغــم والتوافــق فبيــن ليلــة وضحاهــا خــرج حــزب هللا فــى الثانــى مــن مــارس 
2022 بمفاجــأة للمحيــط السياســي اللبناـنـي برفضــه لعمليــة المفاوضــات وترســيم الحــدود عـلـى مــا تــم 
االتفــاق عليــة بيــن المبعــوث االمريكــي والحكومــة االســرائيلية الحكومــة اللبنانيــة، بعــد أن كان قــد أعلــن 

موقفــة وتأكيــده علــى الوقــوف خلــف الحكومــة اللبنانيــة فــى قضيــة الترســيم.

ولكــن بعــد تــداول تصريحــات عـلـى لســان رئيــس الوفــد اللبناـنـي المفــاوض العميــد المتقاعــد بســام 
ياســين باعتمــاد الخــط 23 ، واعقبــة موقــف رئيــس الحكومــة الســابق حســان ديــاب رافًضــا التوقيــع علــى 
هــذا االتفــاق حيــث تمــت اإلشــارة إلــى أن الرئيــس عــون ســبق وأن عــرض علــى حســان ديــاب أثنــاء توليــة 
الحكومــة تعديــل المرســوم 6433 الــذي أودعــه لبنــان لــدى االمــم المتحــدة بمــا يتضمــن خــط 29 المتنــازع 
عليــة مــع إســرائيل ولكــن الرئيــس عــون لــم يقــدم هــذا التعديــل وهــو مــا دفــع حســان ديــاب لهــذا الموقــف.

إذا يعــود حــزب هللا إلرســال رســائلة الغيــر مباشــرة إـلـى الوســيط االمريكــي بضــرورة تحقيــق مطالبــه 
كه ـفـى المفاوضــات، ورســالة اخــرى إـلـى الحكومــة اللبنانيــة لتحذيرهــا مــن إتخــاذ أى مواقــف دون  وإشــرا
كه وموافقتــه فــى البدايــة، وأن أى مــن الملفــات إذ مــا تــم عرضهــا وموافقــة حــزب هللا عليهــا لــم تمــر  إشــرا
بســالم، وهــو يعنــى أن قضيــة ترســيم الحــدود البــد وأن تمــر عـلـى طهــران بعــد وجــود مؤشــرات بــأن يتــم 
االعــالن عــن حــل فيمــا يتعلــق باالتفــاق النــووي االيرانــي فــى فتــرة قريبــة، باإلضافــة إلــي ســعي إيــران لرفــع 

العقوبــات الموقعــة عليهــا.

موقف األمم المتحدة من ترسيم الحدود:

بــدأت المفاوضــات غيــر المباشــرة بوســاطة أمريكيــة فــي 2020 فــي قاعــدة لحفــظ الســالم تابعــة لألمــم 
المتحــدة فــي الناقــورة بلبنــان، ولكــن تجمــدت المفاوضــات منــذ 2021 برعايــة مــن األمــم المتحــدة وعقــدت 
4 جلســات مــن المحادثــات ولكــن دون التوصــل التفــاق، وتعهــد األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو 

غوتيريــش، ببــذل الجهــد لتســيير مفاوضــات ترســيم الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل. 

تداعيــات تصريــح مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــى األســبق: صــرح دافيــد شــينكر عــن وجــود صفقــة 
ترســيم الحــدود مقابــل رفــع العقوبــات عــن باســيل والتنــازل عــن خــط 29 وبعدهــا تــم حــذف الرســالة التــى 
أرســلها لبنــان اـلـى االمــم المتحــدة عـلـى الموقــع الرســمي لشــئؤون المحيطــات والبحــار بتاريــخ 28 ينايــر 
2022 وبعــد يوميــن ظهــرت الرســالة مــرة أخــرى، وهــذا مــا جــرى بعــد ســاعات مــن نشــر باســيل تويتــه » 
حرضتــوا قبــل علــى العقوبــات واليــوم علــى الحــدود« وهــو مــا يؤكــد أن مــا حــدث ليــس بالخطــأ وإنمــا هــو 
فعــل مقصــود فلــم تحــدث مثــل هــذه الحادثــة مــن قبــل علــى هــذا الموقــع فقــد يكــون هنــاك إتفــاق وراء 
هــذا الحــدث وقــد يكــون نــوع مــن انــواع القرصنــة . وتأكيــًدا علــى عــدم وجــود صدفــة فــى هــذا الشــأن حذفــت 
إســرائيل رســالة رئيــس بعثتهــا ـفـى االمــم المتحــدة  عـلـى الموقــع الرســمي تزامنــا مــع الواقعــة الســابقة 
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وكان مفــاد هــذه الرســالة ان بــالدة ترفــض فتــح لبنــان الــدورة الثانيــة للتنقيــب عــن الغــاز فــى الميــاة البحريــة، 
وتشــير المعلومــات أن هــذه الرســالة ســحبت بطلــب رســمى مــن الحكومــة االســرائيلية. 

الغاز المصري وعالقته بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل:

تشــير التقديرات إلى أن الموافقة والتمهيد لترســيم الحدود يرتبط بشــكل وثيق بتمرير الغاز المصري 
مــن األردن عبــر ســوريا إلمــداد لبنــان بالكهربــاء وحــل أزمــة الطاقــة التــى يعاـنـى منهــا لبنــان ـفـى الفتــرات 
الماضيــة ويبــدو أنــه هــذا هــو الســبب وراء موافقــة لبنــان علــى التراجــع مــن خــط 29 إلــى خــط 23  حتــى وان 
كان بشــكل غيــر مباشــر، لتمريــر هــذا االتفــاق  وإذا تــم هــذا االتفــاق ســتعفى كل مــن لبنــان واالردن ومصــر 

مــن العقوبــات التــى تفرضهــا واشــنطن علــى النظــام الســوري فــى حالــة تمريــر الغــاز عبــر ســوريا . 

خاتمة:

يبــدو أن الجانــب اللبنانــى وجــد أن ال يوجــد نتيجــة فــى التمســك بالخــط29  وأن الوضــع اللبنانــى متــأزم بمــا 
يكفــي وربمــا هنــاك اعتبــرات سياســية أخــرى تلــوح باآلفــق، بعــد موافقــة حــزب هللا واتفاقــة مــع الحكومــة 

فــى هــذا الشــأن.

وإرتباًطــا بالداخــل اللبنانــى هنــاك اعتبــارات أخــري  قــد تكــون وراء هــذا التراجع وهو إقتراب موعد االنتخابات 
كــم األزمــات وتــأزم الشــعب، باإلضافــة إلــى حــرص الرئيــس اللبنانــى  النيابيــة اللبنانيــة والرئاســية فــى ظــل ترا
عـلـى مســاعدة صهــره جبــران باســيل ـفـى رفــع العقوبــات االمريكيــة عنــه، كلهــا اوراق للمســاومة مقابــل 

الترســيم .

ولكــن رغــم كل هــذه المعلومــات خرجــت الخارجيــة اللبنانيــة لتنفــي مــا قيــل حــول الموقــف البناـنـي مــن 
التفــاوض حــول حدودهــا البحريــة وتمســكها بأحقيتهــا ـفـي إســتغالل المناطــق البحريــة الخالصــة وهــو مــا 
ســتظهره االيــام القادمــة مــا اذا كانــت المعلومــات التــى تــم تداولهــا علــى نطــاق واســع صحيحــة أم هنــاك 

تراجــع فعلــي فــى مســار هــذا الملــف وإنتظــار اإلتفــاق النــووى اإليرانــي حتــى يكتمــل وتظهــر الصــورة .

إذا هنــاك تذبــذب واضــح بشــأن إتخــاذ هــذا القــرار، ولكــن المؤشــرات تقــود الواقــع إلــى أن هنــاك إقتــراب  فــى 
موعــد توقيــع إتفاقيــة ترســيم للحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل، إذا مــا تــم إشــراك طهــران فــى تلــك 

المفاوضــات .
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