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سياسة
الـ ــازمـ ــة م ــن ب ـل ــده ــم .وذلـ ـ ــك اس ـت ـن ــادًا
إلـ ــى رأي ص ـ ــادر ع ــن ه ـي ـئــة الـتـشــريــع
واالستشارات اعتبر أنه "في ظل غياب
ّ
أي تشريع ُينظم واقعة تسجيل والدات
األجانب السوريني في سجالت دائرة
وقــوعــات األجــانــب أو سجالت ودوائــر
األق ـســام ،وحـيــث أن وزارة الداخلية –
املــديــريــة الـعــامــة لــأحــوال الشخصية
هــي املـ َ
ـرجــع املـخـتــص فــي ه ــذا املـجــال،
ومـ ــوضـ ــوع ال ـت ـس ـج ـيــل ي ــدخ ــل ضـمــن
السياسة العامة للدولة» ،فإنه "يجوز
تكليف وزير الداخلية اتخاذ القرارات
ال ــازم ــة لــوضــع آل ـيــة تسجيل والدات
ال ـس ــوري ــن» .وب ـن ــاء عـلـيــه ،ص ــدر ق ــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـت ـك ـل ـيــف امل ـش ـنــوق
ب ــاتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ـ ــازم ل ــوض ــع آل ـيــة
التسجيل وفـقــا لـقــرار مجلس ال ــوزراء
ع ـلــى أن ُيـ ـص ــار إلـ ــى إر ّسـ ـ ــال ال ـلــوائــح
املتعلقة بــالــوالدات املـنــفــذة إلــى وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وامل ـ ـغ ـ ـتـ ــربـ ــن إلب ــاغـ ـه ــا
إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة امل ـخ ـت ـص ــة.
وبــالـفـعــل دخ ــل ق ــرار املـشـنــوق أول من
أم ــس مــوضــع التنفيذ ،بـعــد أن أعطى
تــوج ـي ـهــاتــه ل ـل ـمــديــر الـ ـع ــام ل ــأح ــوال
الشخصية السير بالقرار.

فــي الـجـنــوب وال ــوص ــول إل ــى الــوديــان
واألراض ــي واملحميات التي ال تقترب
منها اليونيفيل ،أو يقوم أهالي القرى
بتحريض من حزب الله بمنع القوات
الدولية من الوصول إليها».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـ ــرى مـ ـص ــادر عـسـكــريــة
لبنانية أن تشكيل الـفــوج النموذجي
ع ـب ــارة ع ــن «مـ ـش ــروع لـبـنــانــي ق ــدي ــم».
وتـ ـ ـق ـ ــول لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن «ال ـج ـي ــش
الـلـبـنــانــي يستفيد مــن الــدعــم الغربي
واألم ـيــركــي تـحــديـدًا لـتـطــويــر قــدراتــه،
والجيش يقوم بمهماته فــي الجنوب
على أكمل وجه ،والحدود في الجنوب
من أهدأ الحدود في العالم .لكن بعض
الـطـمــوحــات الــدولـيــة بترتيب مهمات
للجيش أله ــداف سياسية ،لــن تعرف
طريقها إلــى أرض ال ــواق ــع» .وبحسب
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ف ـ ــإن ال ـج ـي ــش ش ـ ــرع فــي
تشكيل الفوج النموذجي ليكون سندًا
لقواته العاملة في الجنوبّ ،
املكونة من
لــواء يــن وفــوج التدخل الخامس الــذي
انـتـقــل مــؤخ ـرًا إل ــى ج ـنــوب الـلـيـطــانــي،
لـكــن الـعـمــل عـلــى ال ـفــوج الـنـمــوذجــي ال

3

تقرير

سباق بين الترسيم البحري وبناء الجدار اإلسرائيلي
يأخذ اقتراح الرئيس نبيه
بري بترسيم الحدود البحرية
الجنوبية برعاية األمم
المتحدة ّ
حيزًا من النقاشات
الجدية لنزع فتيل االحتكاك
مع إسرائيل والمباشرة
بالتنقيب عن النفط ،قبل أن
تعمد إسرائيل إلى أي خطوة
استفزازية في بناء الجدار البري
هيام القصيفي
رغـ ــم أن حـ ـم ــاوة االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
فــرضــت نفسها على املشهد السياسي،
إال أن األوض ــاع الـحــدوديــة مــع إسرائيل
وتــداع ـيــات امل ـفــاوضــات األمـيــركـيــة حــول
ال ـ ـنـ ــزاع الـ ـبـ ـح ــري ،واسـ ـتـ ـم ــرار امل ـخ ــاوف
األم ـن ـيــة م ــن أي اع ـت ــداء إســرائ ـي ـلــي على
الحدود البرية ،ال يزال يأخذ ّ
حيزًا مهمًا
في النقاشات األمنية والسياسية.
من الواضح أن زيــارة رئيس الجمهورية
ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عـ ــون ل ـل ـي ــرزة ،ف ــي هــذا
التوقيت اإلقليمي ،تفترض قراءة َّ
معمقة
ل ــاح ـت ـم ــاالت ال ـت ــي ي ـض ـع ـهــا األم ـن ـي ــون
والسياسيون املعنيون ،في مقاربة الواقع
اإلقليمي ،سواء عبر البوابة السورية أو
عبر التطورات األخيرة في ملف الحدود
البرية والبحرية .والسؤال املطروح على
ُ
طاولة النقاش :هل يمكن أن تقدم إسرائيل
على ال ـحــرب ،ومــا هــي االحـتـمــاالت التي
يفترض أخــذهــا فــي االعـتـبــار ،فــي قــراءة
م ـس ـت ـق ـبــل الـ ــوضـ ــع ال ـ ـح ـ ــدودي وإمـ ـك ــان
حصول أحداث غير محسوبة تؤدي إلى
نشوب حــرب ،كمثل األسئلة عــن إسقاط
ال ـط ــائ ــرة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة  16 Fواح ـت ـمــال
سقوط الطيارين خارج حدود فلسطني؟
ال شـ ــك فـ ــي أن الـ ـنـ ـق ــاش ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــة ،ت ـف ـتــح ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
سـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات ع ـ ـ ــدة وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت عــن
ّ
مصلحة إسرائيل الحالية في شن حرب
على لـبـنــان ،خصوصًا أن أمــامـهــا اليوم
تحديات أمنية داخلية واقتصادية تفوق
رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إدخ ـ ـ ــال ن ـف ـس ـهــا ف ــي ح ــرب
جديدة .هناك أمثلة بسيطة ّ
تعبر أحيانًا
ع ــن واق ـ ــع س ـيــاســي وأمـ ـن ــي الف ـ ــت :بـنــاء
إسرائيل للجدار يعني أنها تحاول عزل
نفسها عن أي مجريات حربية وتخفيف

وط ــأة ال ـتــوتــر عـلــى جبهتها الـشـمــالـيــة؛
بناء منصات النفط والغاز البحرية التي
تكلفها مئات ماليني ال ــدوالرات ،وإمكان
تعرضها لصواريخ لبنانية ،وغيرها من
األمـثـلــة املــوضــوعــة على طــاولــة النقاش
حول احتماالت الحرب ،رغم أن ثمة وعيًا
لبنانيًا رسميًا ،أن أي قرار حرب شامل قد
تتخذه إسرائيل ،ألسباب تتعلق بالواقع
السوري أو اإليراني وموقع حزب الله في
املعادلة اإلقليمية ،قد ال يتوقف عند هذه
التفاصيل.
إلــى جــانــب الـنـقــاشــات ،ب ــرزت التأكيدات
اللبنانية الــرسـمـيــة لــاسـتـعــداد الكامل
للرد على أي اعتداء إسرائيلي ،على أنها
تــأخــذ فــي االع ـت ـبــار كــل االح ـت ـمــاالت ألي
اعتداء بري أو بحري ،مع تغليب االنطباع
بأن الوضع البري مقلق أكثر ،نظرًا إلى أن
أي نــزاع بحري ال يــزال محكومًا بوجود
أط ــراف دولـيــن مـتــورطــن فــي طريقة أو
بــأخــرى بالحفاظ على األمــن فــي البحر،
ملصالح نفطية وعسكرية.
فبناء الجدار اإلسرائيلي يحمل في طياته
ألـغــامــا تتعلق بالنقاط املـتـنــازع عليها،
مــا يعني أن الخطر ال يــزال قائمًا إذا ما
ح ــاول ــت إس ــرائ ـي ــل االقـ ـت ــراب ف ــي عملية
البناء من هذه النقاط .وهي حتى اآلن ال
تــزال تستكمل عملية البناء في املناطق
غير املتنازع عليها .وقــد بنت حتى اآلن
مسافة  650مترًا ،في حني أن طول الجدار
املتوقع  12كلم ،نصفه في القطاع الشرقي
ونصفه في القطاع الغربي.
لـكــن سـبــاق الــوقــت يكمن فــي ه ــذا الحد
الفاصل بني استكمال البناء ـ واالحتمال
أن يستغرق نحو ستة أشهر ـ واالقتراب
م ــن ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي ت ـش ـكــل م ــوض ــع ن ــزاع
وتحفظ لبناني ،وبــن املـفــاوضــات التي
ت ــدور ح ــول ال ـح ــدود الـبـحــريــة وض ــرورة
إسراع لبنان في معالجتها .ألن الحكومة
ات ـخــذت قـ ــرارًا وأع ـطــت تــوجـيـهــاتـهــا إلــى
الجيش اللبناني بــالـ ّ
ـرد على أي اعـتــداء
عـلــى األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة .وأي محاولة
إسرائيلية ستقابل برد عسكري .علمًا أن
املفاوضات التي جرت حتى اآلن ،الدولية
مـنـهــا واألم ـيــرك ـيــة ،ال ت ــزال تـنـقــل أج ـ ً
ـواء
إسرائيلية غير تصعيدية ،ما يستوجب
ت ـســري ـعــا ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـح ــدي ــد ال ـب ـحــريــة،
لــإحــاطــة الشاملة بملف ال ـحــدود وعــدم
ترك أي ثغرة تنفذ منها إسرائيل إلثارة
التوتر مع لبنان.
ثمة عنوان عريض يجري التعامل معه
أمـيــركـيــا وإســرائـيـلـيــا فــي مـلــف ال ـحــدود
البحرية ،وكأنه يــراد له أن يغطي النزاع

يزال في أطواره األولى (قرار بتشكيله
ومن ثم تعيني قائد له هو العميد كرم
حذيفة).
أمـ ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ع ـمــل الـيــونـيـفـيــل،
ف ـ ــا ت ـ ـ ـ ــزال ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ّ
مستمرة على قـيــادة هذه
واألميركية
ال ـق ـ ّـوات ،لدفعها إل ــى تحقيق «نتائج
أف ـض ــل ف ــي ك ـب ــح ج ـم ــاح حـ ــزب ال ـل ــه»،

تربط واشنطن بين ميزانية
اليونيفيل وتنفيذ األخيرة
للمهمات المطلوبة أميركيًا
وفـ ـ ــق م ـص ـط ـل ـح ــات ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي أروق ـ ـ ــة م ـج ـلــس األم ــن
الــدولــي .تــرى واشنطن أن ّ
«أي انكفاء
لقوات اليونيفيل عن ممارسة دورهــا
األس ــاس ــي (ض ــد ح ــزب ال ـل ــه) يضعها
أمام ضغوط كبيرة ،بينها العمل على
تغيير قيادتها ،وهي مهمة وصلت إلى
ّ
متقدمة» .وبحسب معلومات
مــراحــل

تؤيد جهات أمنية وسياسية
معنية ّبملف الحدود الضغط لترجمة
اقتراح ِبري عمليًا (هيثم الموسوي)

البري القائم حاليًا حول النقاط العالقة
بني لبنان وإسرائيل ،والتي يبلغ عددها
ّ
(يصر
 13نقطة ،ويتحفظ عليها لبنان
املـعـنـيــون مـبــاشــرة بالترسيم عـلــى عــدد
ه ــذه ال ـن ـقــاط) .أبـعــد مــن الـبـنــود التقنية
املهمة التي يجري التفاوض حولها ،ثمة
محاولة لرسم مسار مستقبل التفاوض
حــول ال ـنــزاع الـبــري والـبـحــري ،فــي ضوء
النقاشات األخيرة.
ف ــأم ــام أي خ ــاف حـ ــدودي مـ ـس ــاران :إمــا
التفاوض املباشر ،أو اللجوء إلى وسيط.

في حال لجوئه إلى
التحكيم ،سيكون لبنان
مضطرًا إلى القبول
بنتيجته أيًا كانت

ف ــي حــالــة ل ـب ـنــان م ــع إس ــرائ ـي ــل ال مـجــال
للتفاوض ،والــوسـيــط ال ــذي يلعب دوره
حاليًا املــوفــدون األميركيون ،أثــار الحذر
اللبناني عـلــى كــافــة املـسـتــويــات ،لكونه
ط ــرح نـقــاطــا للحل عكست ان ـح ـيــازًا إلــى
إســرائ ـيــل ،وه ــو األم ــر ال ــذي أنـتــج رفضًا
لبنانيًا جامعًا تبلغه األميركيون رسميًا.
جـ ــاء طـ ــرح رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة الـعـمــاد
م ـي ـش ــال عـ ــون حـ ــول ال ـت ـح ـك ـيــم ال ــدول ــي،

«األخـ ـب ــار» ،ف ــإن األم ـيــرك ـيــن يــدفـعــون
باتجاه تغيير قائد قــوات اليونيفيل
ال ـج ـنــرال اإليــرل ـنــدي مــايـكــل بـيــري في
أس ــرع وق ــت مـمـكــن ،حـتــى قـبــل انـتـهــاء
م ـه ـمــاتــه (فـ ــي ال ـص ـيــف امل ـق ـب ــل) .ومــن
ّ
املرجح أن تعود قيادة هذه القوات إلى
ج ـنــرال إسـبــانــي كـمــا يـطــالــب اإلسـبــان
الذين يسهمون بعدد كبير من الجنود
في ّالقوة الدولية .وكان سبق إلسبانيا
ّ
أن رشحت أحد جنراالتها لتولي هذه
ّ
املقابلة
املهم ُة ،لكنه فشل فــي اجتياز ّ
التي تجرى لتحديد إمكانات املرشح،
ّ
إل أن امل ـع ـلــومــات تـفـيــد ب ــأن اإلس ـبــان
س ـ ّـم ــوا ال ـض ــاب ــط ال ـ ــذي سـ ـت ــؤول إل ـيــه
ّ
مهمة هذه القوات .وبحسب املعلومات
أيـضــا ،فــإن تخفيضًا ماليًا جــديـدًا قد
يطال هذه القوات ،وإن مفاضلة تجري
بني خفض عدد الجنود أو عدد القطع
ال ـب ـحــريــة بـغـيــة ال ـت ـنــاغــم م ــع امل ــوازن ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــاول الـ ــواليـ ــات
املتحدة ربطها بمدى قدرة اليونيفيل
على الـقـيــام بمهماتها ،وفــق املعايير
األميركية.

كمنطلق قــانــونــي يـفـتــرض مـعــه إيـجــاد
حل برعاية دولية ،يمكن خاللها االنتهاء
م ــن ه ــذا ال ـخ ــاف الـ ـح ــدودي وامل ـبــاشــرة
بــالـتـنـقـيــب ع ــن ال ـن ـفــط .وب ـص ــرف الـنـظــر
ع ــن قــانــون ـيــة االقـ ـت ــراح وال ـه ـي ـئــات الـتــي
ي ـف ـتــرض أن ت ـق ــوم ب ــه وان ـت ـس ــاب لـبـنــان
وإسرائيل إليها ،يــرى رافضو ما طرحه
ً
عون سلبيتني فيه :أوال ،أن لبنان في حال
لـجــوئــه إل ــى ه ــذا الـتـحـكـيــم ،مـضـطــر إلــى
القبول بنتيجته أيًا كانت ،وفي هذا األمر
مـخــاطــر ح ــدودي ــة ق ــد ال ت ـكــون ملصلحة
لبنان .ثانيًا ،هناك مخاوف من تأثيرات
إســرائ ـي ـل ـيــة دول ـي ــة ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال ،ألن
إلسرائيل قدرة أكثر من لبنان على لعب
دور فاعل في محافل دولية تساندها في
معركتها الحدودية.
امل ـســار ال ــراب ــع يتمثل بــاق ـتــراح الــرئـيــس
نـبـيــه بـ ــري ،أي ال ـتــرس ـيــم ال ـب ـحــري على
غرار الترسيم البري الذي قامت به األمم
امل ـت ـحــدة عـبــر الـ ـق ــوات ال ــدول ـي ــة .ف ــي هــذا
االقتراح ،تكمن العالقة املباشرة بني لبنان
واألمــم املتحدة من جهة ،واألمــم املتحدة
وإسرائيل من جهة ثانية .والترسيم الذي
حصل برًا مع سريان تطبيق  ،1701أثبت
فاعليته ،رغم بقاء نقاط متحفظ عليها.
لكن الـقــرار  1701أعطى للقوات الدولية
صــاحـيــة اإلشـ ـ ــراف عـلــى تــرسـيــم الـخــط
األزرق الذي بدأ العمل به بعد عام ،2000
أي إنــه حصر مهمتها بالحدود البرية،
ُ َ
في حني أن القوات الدولية لم تعط هذه
الصالحية بـحـرًا ،رغــم مهمتها الدولية
لــإشــراف على تنفيذ الـقــرار  1701لجهة
ضبط الحدود البحرية وتهريب السالح،
ما يعني أنــه يستوجب تفويضًا جديدًا
لها لإلشراف على ترسيم خط بحري .إال
أن هذا االقتراح يبدو األكثر قابلية للحياة
والترجمة العملية ،وهو يالقي استحسان
أكـثــر مــن جهة معنية أمنية وسياسية،
تؤيد الضغط في اتجاه ترجمته عمليًا،
لكونه ّ
يسرع الترسيم ،وفي الوقت نفسه
يؤمن تغطية األمم املتحدة ،حيث للبنان
دول صديقة تقف إلى جانبه .وقد يكون
ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـل ـب ـنــانــي م ـط ـلــوبــا ف ــي هــذا
املجال ،وحصره في اقتراح واحد عملي،
ً
سبيال إلــى االستعانة باملحافل الدولية
والدول األوروبية املعنية لتوسيع مهمة
اليونيفيل البحرية باتجاه اإلشراف على
الـتــرسـيــم ،والـضـغــط كــي تقبل إســرائـيــل
بها .وبذلك يمكن لبنان تسريع خطوات
الـتـنـقـيــب عــن ال ـن ـفــط ،خـصــوصــا فــي ظل
رعاية دولية عبر الشركات املعنية ،تزامنًا
مع ترسيم الحدود البحرية.

الفوج النموذجي وروما 2
تحت خانة «املفاعيل العمالنية املطلوبة ـ  »1701في خطة الجيش اللبناني
لألعوام  2018ـ  ،2022يرد «الفوج النموذجي» .وتقول الخطة إنه «في تطبيق
متطلبات القرار  ،1701سيعمل الجيش على نشر فوج نموذجي وزورق
اليونيفيل (القرار  .»)2373ويبدو الفوج النموذجي،
دورية في منطقة عمليات ّ
بحسب ّمصدر عسكري مطلع ،أبرز املشاريع التي ينوي الجيش تنفيذها
في الخطة ،والتي قد تنال دعمًا ماليًا خالل مؤتمر روما  2املنوي عقده
في العاصمة اإليطالية منتصف الشهر الحالي ،بهدف الحصول على دعم
للجيش اللبناني من الدول املانحة .في املقابل ،تقول مصادر أخرى إن الفوج
سيعمل على تمويله ّ
النموذجي الذي يحظى باهتمام أميركي كبيرُ ،
بغض
ّ
النظر عن روما  ،2على غرار أفواج الحدود البرية التي تم تمويلها وتجهيزها
ً
ّ
وبريطانيًا ،ليكون استكماال ألفواجّ الحدود في الجنوب ،بعد الفوج
أميركيًا
الحدودي الرابع الذي من املفترض أن يغطي الحدود الشرقية من جنوب
املصنع حتى مزارع شبعا.

