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 الوضع القانوني ملزارع شبعا

 المعهد التقني، بابل ،الفتالويين حسصدام  د.

 احملتويات
 املوضوع

 املق مة
 املبح  األوا: ال  ر ف مبزا ع  ب ا وببان أهمب ها

 امليل  األوا: ال  ر ف مبزا ع  ب ا
 أهمبة مزا ع  ب ا امليل  ال اني:

 املبح  ال اني: مشكلة ع م ترسبم احل ود بني سو  ا ولبدان وب ا ة ظهو  قضبة مزا ع  ب ا
 امليل  األوا: مشكلة ع م ترسبم احل ود بني سو  ا ولبدان

 امليل  ال اني: ب ا ة ظهو  قضبة مزا ع  ب ا
 املبح  ال ال : احل  يف السباد  عل  مزا ع  ب ا

 امليل  األوا: مزا ع  ب ا لبسع نزاعا ح ود ا دولبا
 امليل  ال اني: إثبات السباد  اللبدانبة عل  مزا ع  ب ا

 اطخامتة
 وامشاهل

 املقدمة
فدأن اجلد ا مدا اا     3111 غم مرو  سدوات ع     عل  االنسحاب اإلسرائبلي مر جدوب لبددان عدام   

مس مرا حوا هو ة مدزا ع  دب ا الواق دة عدد  م لد  احلد ود السدو  ة اللبدانبدة اإلسدرائبلبة، والدي اح ل هدا            
هلا عد  اج باحها جلدوب لبددان  وأكملع اح ال 0167إسرائب  بشك  ت  جيي ب   ان هاء حرب حز ران عام 

. وعل  اثر تلك األح ا  ص  ت قرا ات ع     مر جملس األمر ال ولي أهمهدا القدرا  املدرقم    0171عام 
. القددرا  األوا    لدد  باأل اضددي ال رببددة الددي اح ل هددا    0171( ل ددام 339والقددرا  ) 0167( ل ددام 393)

إسدرائب ، انده  ديبد  علد  مدزا ع  دب ا باع با هدا         وال ي ت عي األمم امل حد   وم هدا   0167إسرائب  عام 
. وال اني    ل  باأل اضي اللبدانبة الدي  0167أ اض سو  ة ال لبدانبة ألن لبدان م تكر طرفا يف حرب عام 

وتد عي لبددان وتؤ د ها سدو  ا انده  ديبد  علد  مديقدة مدزا ع  دب ا باع با هدا             0171اح ل ها إسرائب  عام 
حم لة مر قب  إسرائب . وتؤسس لبدان ادعاءاتها بشأن ملكبة مزا ع  ب ا ذات األهمبة أ اض لبدانبة ما الع 
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اإلسرتاتبجبة واملائبة الز اعبة عل  جمموعة مر القدرائر واألسدانب  القانونبدة، أبر هدا تلدك امل  لقدة مبما سدة        
 مظاهر السباد  عل  مديقة املزا ع. 

القانوني ملزا ع  ب ا، ل لك سب م تداوا ه ا الوض   ته ف ه ه ال  اسة إىل تسلبط الضوء عل  الوض 
مر ناحبة ب ا ات ظهو  قضبة مزا ع  ب ا، واثر مشكلة ع م ترسبم احل ود السو  ة اللبدانبة عل  القضبة، 
وه  إن مديقة املزا ع تشك  موضوعا لدزاع دولي؟ وماهو موقف األطراف مر القضبة؟ وملر   ود احل  يف 

 املزا ع؟. وك  ذلك سبكون ب   ال  ر ف مبزا ع  ب ا وببان أهمب ها. السباد  عل  مديقة 
بداءا عل  ماتق م، س قسم ه ه ال  اسة اىل مق مة وثالثة مباحد  ويامتدة، املبحد  األوا سبتصد      
لل  ر ف مبزا ع  ب ا وتوضبذ أهمب هدا اإلسدرتاتبجبة واملائبدة وغريهدا، وال داني سددبح  فبده مشدكلة عد م          

بني سو  ا ولبدان وأب اد ظهو  قضبة مزا ع  ب ا، ويف املبح  ال ال  سد داوا مسألة احل  يف ترسبم احل ود 
 السباد  عل  مزا ع  ب ا، إما اطخامتة فس  ضمر أهم االس د اجات واهلل ولي ال وفب .

 التعريف مبزارع شبعا وبيان أهميتها: املبحث األول
ن ن  رض أوال لل  ر ف به ه املدزا ع ثدم لببدان أهمب هدا      ق ضي البح  يف الوض  القانوني ملزا ع  ب ا أ

اإلسرتاتبجبة والز اعبة واملائبة والسباحبة عل  أن  كون ذلك يف ميلدبني، األوا خيصد  لل  ر دف مبدزا ع     
  ب ا، وال اني سد داوا فبه أهمب ها.

 التعريف مبزارع شبعا:  املطلب األول
د لبددان اجلدوببدة الشدرقبة وهضدبة اجلدوالن السدو  ة،       مزا ع  ب ا هي مساحة مر األ ض تق  بدني حد و  

وهي تاب ة لقضاء )حمافظة( حاصببا أح  أقضبة جب  الشبخ ال ي    رب تا خيبدا احلد ود ال اصدلة بدني سدو  ا      
 -0011) . ول لك فأنها ذات طبب دة جبلبدة  درتاوح ا ت اعهدا عدر مسد وى سديذ البحدر مدا بدني          (1)ولبدان
( 09( كددم عرضددا وتضددم )3،3(كددم طددوال و)01. بواقدد  )(2)3(كددم36 بددا )(م وتبلددغ مسدداح ها تقر0711

  -:(3)مز عة وهي
 مراح امللوا  -0
 بري ا -3
 ك ر دود   -3
 مشه  اليري -9
 ببع الرباق -3
 جو   ال قا ب -6
 امل ز  -7
 الرب ة -1
  م ا -1

 بسيره -01
 ق و  -00

                                                
 www.islamonline.net. 0ص والسو ي، اللبداني املسا  ر ا تباط ت ب  ه   ب ا فؤاد، وسام -1
، 3110د. أمني حيبط، مزا ع  ب ا اللبدانبة بني الواقد  واحلقبقدة ال ا خيبدة والقانونبدة والسباسدبة، موقد  سدو  ا للقضداء واحملامدا ،           -2

 www.alnazaha.net. 3-3ص
 .3 -0وسام فؤاد، املص   الساب ، ص -3
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  ب  ر -03
 القرن -03
 يلة غزالة -09

ي تشدك  حمدو  قضدبة  دب ا يف الوقدع احلاضدر، ومدا  الدع تقبد  حتدع االحد الا            وه ه املدزا ع هدي الد   
. وال سدمبة مدزا ع   (4)ب د  حدرب األ دام السد ة     0167اإلسرائبلي مد  إن ب أ باح الهلا بشدك  تد  جيي عدام    

مص  ها ال رف ال ي  يل  ه ه ال سدمبة علد  األ اضدي الصدغري  املسداحة املأهولدة بالسدكان ذات احلقدوا         
عبة الواس ة والي تغل  فبها الوظب ة الز اعبة عل  الوظب ة السكانبة، إذ   مد  غالببدة سدكان مديقدة     الز ا

. وه ه املزا ع تاب ة عقا  ا (5)مزا ع  ب ا يف الز اعة وترببة املوا ي أما مالكي األ اضي فبسكدون يا جها
 . (6)لبل    ب ا ل لك مسبع مبزا ع  ب ا

 ع شبعامزار: أهمية املطلب الثاني
  -ملزا ع  ب ا أهمبة كبري  مر نواحي ع     أهمها ما  أتي:

 اإلسرتاتيجية ةاألهمي -أوال:

فمزا ع  ب ا تق  عد  جبد  الشدبخ الد ي    درب أعلد  جبد  يف املديقدة حبد   يد  علد  سدو  ا ولبددان             
لدي ميكدده مدر يالهلدا     وفلسيني احمل لة، ول لك فق  بد  احمل د  اإلسدرائبلي حمي ده الشدهري  لوند ا  املبكدر ا      

مراقبة أي حتركات عسكر ة يف مساحة واس ة مر مديقة الشرق األوسط مت   مر ال راق إىل مصر. باإلضافة 
إىل ذلك فأن املزا ع تق  عد  م ل  ح ودي بني لبدان وفلسيني احمل لدة وسدو  ا، وبال دالي فهدي ت  درب صدلة       

ال ال  األمر الد ي جي د  مدر ملكب هدا مصدلحة حبو دة       وص  بني ع د كبري مر امل ن والقرى يف ه ه ال وا 
 .(7)وإسرتاتبجبة أل ة دولة

 الزراعية ةاألهمي -ثانيا:

حب  ت مبز املزا ع ب دوع طبب ة أ ضها ومدايها ويصوبة ترب هدا، ولد لك فهدي ت مبدز باسد غالا نشدبط       
ء مر أ ضها لرعي املا بة لون اج الز اعي مر يضر وفواكه، وت مبز أ ضا بإن اج حبواني حب   س ت م جز

 .(8)ول لك فق  أصبحع مص  ا أساسبا مل بشة سكانها
 املائية ةاألهمي -ثالثا:

حب  تق  املزا ع يف قل  جب  الشبخ عل  يط املباه اجلوفبة الرئبسبة للجب  ال ي  وج  فبده ثداني اكدرب    
أل دن وهددي بانبدداس واللدد ان  يددزان مددائي يف املديقددة، كمددا تدبدد  مددده الروافدد  الرئبسددبة الددي تغدد ي نهددر ا    

 .(9)والو اني
 السياحية ةاألهمي -رابعا:

حب  ت  رب مزا ع  ب ا مديقة سباحبة م البة صب ا و  اءا ب ضد  ثلوجهدا ومباههدا وإحراجهدا ومدايهدا      
 . (10)وطبب  ها اطخالبة

                                                
 www.bintjbeil.org. 6 ب ا اللبدانبة احمل لة، ص حممود حب  ، مزا ع -4
 .3د. أمني حيبط، املص   الساب ، ص -5
 www.lebarmy.org. 0، ص3116ما ون ير ش،  ب ا ومزا عها اللبدانبة، جملة اجلبش اللبداني،  -6
 .3وسام فؤاد، املص   الساب ، ص -7
 .3د. أمني حيبط، املص   الساب ، ص -8
 .9ص   الساب ، صحممود حب  ، امل -9

 www.alnazaha.net   .3ص ،3113 واحملاما ، للقضاء سو  ا موق   ب ا، مزا ع حوا جرب، نهاد  وسف -10
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كاندع داف دا    ونظرا هل ه األهمبة الي ت مبز بها مدزا ع  دب ا مدر الددواحي ال   د   الدي ذكرناهدا، فقد         
. كما كانع داف ا له لالح  اظ باملزا ع،  غم 0167 ئبسبا إلسرائب  الح الهلا ب   حرب األ ام الس ة عام 
( 933طبقا لقرا  جملس األمر ال ولي املرقم ) 3111انسحابه مر األ اضي الي حي لها يف جدوب لبدان عام 

 . 0171الصاد  عام 

 حلدود بني سوريا ولبنان وبداية ظهور قضية مزارع شبعامشكلة عدم ترسيم ا: املبحث الثاني
اإلقلبمي الد ي متدا س ال ولدة      إن احل ود السباسبة مب هومها امل اصر هي عبا   عر ييوط حت د اإلطا

يف دايله سبادتها اإلقلبمبة، و  م حت    ه ه اطخيوط وترسبمها عر طر   االت اق فبما بني الد وا امل دبدة،   
مر واالس قرا  باع با  إن ه ه احل ود س كون ثاب ة ونهائبة والميكدر ت   لدها ب د  ذلدك إال     به ف حتقب  األ

باالت اق. وخبالف ذلك فان يط احل ود سبكون مص  ا للمشاك  وال دوتر بدني الد وا امل جداو  ، والواقد       
 ال ولي   ير بال     مر األم لة وما قضبة مزا ع  ب ا أال  اه  عل  ذلك.

عد م ترسدبم    يف ميلدبني األوا خيصد  لبحد  مشدكلة      ا تق م، سدوف ن دداوا هد ا املبحد    بداءا عل  م
 احل ود بني سو  ا ولبدان، وال اني سد داوا فبه ب ا ات ظهو  قضبة مزا ع  ب ا.

 مشكلة عدم ترسيم احلدود بني سوريا ولبنان: املطلب األول
 (delimitation)حلدة ال ح  د  أو ال  دبني    متر احل ود ال ولبة عدد  إنشدائها مبدرحل ني  ئبسدب ني وهمدا مر     

 . (11) (demarcation)ومرحلة ال تيبط أو الرتسبم 
 مرحلة التحديد أو التعيني -أوال:

وهي عملبة قانونبة   م مبوجبها ببان الوصف الد قب  طخدط احلد ود يف السدد  القدانون املدشدئ لده، وهد ا         
ال ول ني امل دب ني، أو قرا  صداد  مدر حمكمدة دولبدة      السد  ق   كون م اه   ح ود ة أو بروتوكوا   ق  بني

)حمكمة حتكبم أو حمكمة ع ا(، أو قرا  صاد  مر جلدة مشدرتكة ل  دبني احلد ود بدني الد ول ني امل دبد ني، أو       
. وبه ا األسدلوب األيدري ب حت  د  احلد ود السدو  ة اللبدانبدة       (12)قرا  إدا ي صاد  مر السلية االس  ما  ة

عد ما كانع كال ال ول ني ياض  ني لالن  اب ال رنسي، إذ عبدع احل ود ببدهما مبوج   وذلك 0131عام 
( الصاد  مر امل وض السامي ال رنسي ) اجلدراا غو و( يف األوا مدر أ دا  عدام    301القرا  اإلدا ي املرقم )

لبدددان . فقدد  نصددع املدداد  ال انبددة مددر القددرا  املدد كو  علدد  مددا  ددأتي "  ددكلع حكومددة باسددم         (13)0131
 . (14)الكبري......... إن ح ود لبدان........  رقا........ ح ود أقضبة حاصببا و ا با الشرقبة"

. فدأن احلد ود بدني    (15)وطبقا للقاع   القانونبة الي تقوا " مدا  مسده املد د ب مدر احلد ود فهدو احلد ود"       
لة ال ح    أو ال  بني. صدحبذ  سو  ا ولبدان تكون ق  اس وفع املرحلة األوىل مر مراح  إنشائها وهي مرح

أن ه ه احل ود يف ب ا ة إنشائها م تكر ح ودا دولبة، وإمنا كانع عبا   عر ح ود إدا  ة دايلبة ت ص  بني 
مس  مرتني)سو  ا ولبدان( تاب  ني ل ولة اس  ما  ة واح   )فرنسا(. لكدر ب د  حصدوا هداتني املسد  مرتني      

، حتولع تلك احل ود مر إدا  ة دايلبة إىل حد ودا سباسدبة دولبدة    عل  اس قالهلما عر االس  ما  ال رنسي

                                                
، 0111، دا  األمددني للدشددر وال و  دد ، القدداهر ،  3د. فبصدد  عبدد  الددرمحر علددي طدده، القددانون الدد ولي ومدا عددات احلدد ود، ط   -11
 .73-63ص

12 -S. Sharma, delimitation of land sea boundary between neighboring countries, first edition, 
Lancers Book, 1989, pp. 11- 12. 

 .3 وسف نهاد جرب، املص   الساب ، ص -13
 .3د. أمني حيبط، املص   الساب ، ص -14
 .1املص   الساب ، ص -15
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الد ي طبق ده دوا أمر كدا الالتبدبدة      (status quo)بامل د  ال قب . وذلك طبقا ملب أ اس بقاء الوضد  الدراهر   
عق  حصوهلا عل  اس قالهلا عدر االسد  ما  ر االسدباني والربتغدالي، علد  أسداس مبد أ لكد  ماببد   أو          

(Uti possidetis juirs)ماحبو ته 
. وطبق ه أ ضا الد وا األفر قبدة ب د  حصدوهلا علد  اسد قالهلا عدر        (16) 

 Intangibility of)االس  ما  األو بي، عل  أساس مب أ ع م املسداس باحلد ود املو وثدة عدر االسد  ما       

frontier inherited from colonization)
دا  ة ال ايلبة . وكال املب أ ر  قضبان ب حو   احل ود اإل(17) 

الي وض ع مب رفة السلية االس  ما  ة بني املس  مرات ال اب ة هلا، إىل ح ود سباسبة دولبة وذلدك عقد    
حصوا تلك املس  مرات عل  اس قالهلا. مب د   ير أن احل ود الي عبد ها السدلية االسد  ما  ة تبقد  كمدا     

، حب  ت حوا تلدك احلد ود مدر حد ود إدا  دة      هي، وال غري ال ي حيص  لبس يف طبب  ها ولكر يف د ج ها
إىل ح ود دولبة. واهلد ف مدر ذلدك احملافظدة علد  اسد قرا  األوضداع اإلقلبمبدة، وجتدد  ظهدو  الدزاعدات            

. وه  ر املب أ ر هما مب ابة قاع   عرفبة دولبة ذات نياق عدام تدرتبط   (18)احل ود ة بني ال وا املس قلة ح   ا
 0116أ دما وج ت، كما أك ت ذلك حمكمة ال د ا ال ولبدة يف قرا هدا عدام      مديقبا بظاهر  نب  االس قالا

 .(19)مبداسبة الدزاع احل ودي بني مالي وبو كبدا فاسو
 مرحلة التخطيط أو الرتسيم -ثانيا:

وهي عملبة فدبدة يالصدة ت قد  عملبدة ال ح  د  أو ال  دبني،  د م مبوجبهدا وضد  يدط احلد ود الد ي ب             
عل  اليبب ة وت ر  ه بال المات احل ود ة املاد ة أو أ ة عالمات أيدرى مماثلدة تد ا     وص ه يف السد  القانوني

علبدده. و قددوم ب ملبددة الرتسددبم جلددان فدبددة مشددرتكة تسددم  بلجددان الرتسددبم أو ال تيددبط، تضددم مددوظ ني        
ع . والد وا امل دبدة حدر  يف اي بدا  الوقد     (20)وم تصصني ويرباء يف املساحة واجلغرافبة والشؤون ال سكر ة

ال ي  داسبها للقبام ب ملبة الرتسبم، إال انه مر األفض  أن ت م هد ه ال ملبدة بأسدرع وقدع ممكدر ب د  إمتدام        
عملبة ال ح   ، ألنه كلما طالع ال رت  الزمدبة ال اصلة بني ال ملب ني كلما كدان ذلدك مصد  ا وسدببا لكد ري      

واب  ال ولبدة يدري  داه  علد  ذلدك. وفبمدا       مر املدا عات واإلدعاءات امل ضا بة بني األطدراف امل دبدة والسد   
   ل  باحلد ود السدو  ة اللبدانبدة فقد  جدرت حمداوالت ع  د   لرتسدبمها قبد  وب د  اسد قالا الد ول ني عدر              

  -:(21)االس  ما  ال رنسي ومر أهم تلك احملاوالت ما  أتي
كلها امل ددوض الددي  دد 0139احملاولددة الددي قامددع بهددا اللجدددة ال سددكر ة جلددبش الشددرق ال رنسددي عددام  .0

 السامي ال رنسي، وكانع تضم يف عضو  ها أ ضا ضباطا سو  ون ولبدانبون.
 جلدة قضائبة عقا  ة لبدانبة سو  ة )جلدة الغزاوي اطخيب (. 0196احملاولة الي قامع بها عام  .3
احملاوالت الي قامع بهدا جلدان مشدرتكة لرتسدبم احلد ود بدني سدو  ا ولبددان والدي  دكلع يف األعدوام             .3

 .0173والي اس مرت اج ماعاتها ح   عام  0163و 0160
 0131 مأال إن ك  احملاوالت ق  باءت بال ش  ألسباب ع  د   مدهدا، اند الع احلدرب ال املبدة ال انبدة عدا       

ملرت  دات اجلدوالن الدي تقد       0167، االحد الا اإلسدرائبلي عدام    0191واحلرب ال رببدة اإلسدرائبلبة عدام    
، احدد الا إسددرائب  لأل اضددي اللبدانبددة عددام 0173رب ال رببددة اإلسددرائبلبة عددام جبوا هدا مددزا ع  ددب ا، احلدد 

                                                
، 0119، دا  الدهضدة ال رببدة، القداهر ،    0ال ولبة، ط د. مصي   سب  عب  الرمحر، اجلوان  القانونبة ل سو ة مدا عات احل ود -16
 .393 -331ص
 .19 -13د. فبص  عب  الرمحر علي طه، املص   الساب ، ص -17

18 - International court of justice, reports, 1986, p. 566. 
19 - Ibid, p. 565.   
20 - droit international public, Tome I, Paris, 1970, Sharles Rousseau ،pp. 269- 270 

 .3 -3ما ون ير ش، املص   الساب ، ص -21



 
 
 

168 

 ل امرا ال  د
 

. وجت   اإل ا   هدا إىل انه ب د  االنسدحاب السدو ي مدر لبددان طبقدا لقدرا  جملدس         (22)0113وعام  8017
ات قع الد ول ان سدو  ا ولبددان بيلد  مدر األمدم امل حد           3119أ لوا  3( يف 0331األمر ال ولي املرقم )

ترسبم احل ود ببدهمدا بير قدة ال لدبس فبهدا، ولد لك فقد  ب أعداد  ت  بد  جلددة احلد ود املشدرتكة الدي              عل 
وم تكم  أعماهلا. أال إن سو  ا ا درتطع عد م ترسدبم احلد ود يف مديقدة مدزا ع        0173عملع ح   عام 

سباب وامل وقات فدأن  . ونظرا هل ه األ(23) ب ا، أال ب   ال وص  إىل ات اق سالم  ام  وعادا م  إسرائب 
احلدد ود السددو  ة اللبدانبددة م تسدد ويف املرحلددة ال انبددة واملهمددة مددر مراحدد  إنشددائها وهددي مرحلددة الرتسددبم أو   
ال تيبط، وبال الي الميكر االعرتاف بها بوص ها ح ودا كاملة ونهائبة ميكدها القبام بوظائ ها باع با ها ح ا 

، أال أن ه ا ال  بني 0131احل ود ب ت بدها أو حت   ها مد  عام فاصال بني سباد  ال ول ني. صحبذ إن ه ه 
 بقي احل ود السو  ة اللبدانبة جمرد وصف نظري عل  الو ق ال ك ي إلقامة هد ه احلد ود بصد  ها الدهائبدة،     
أال إذا ترجم ه ا الوصف الدظري إىل واق  مادي ملموس عل  األ ض عر طر   ال المات احل ود ة ال الة 

وه ا ال  حق  أال بالقبام ب ملبة الرتسبم أو ال تيبط الي ت  رت  غم حماوالت إمتامها، األمر ال ي علبه، 
 فسذ اجملاا بشك  أو ب ير أمام ظهو  قضبة مزا ع  ب ا.

 بداية ظهور قضية مزارع شبعا: املطلب الثاني
الدي م تكدر لبددان طرفدا     احلرب ال رببة اإلسرائبلبة )حرب األ دام السد ة(    عان ل  0167حز ران  6يف 

فبها، وكان مر ضمر ما اح ل ه إسرائب  يالا ه ه احلرب هضبة اجلوالن السو  ة، اجملاو   للمديقدة الدي   
 0167حز دران   00تق  فبها مزا ع  ب ا عد  احل ود اجلدوببة الشرقبة للبدان. وعد ما ان هع تلك احلرب يف 

ملبدة احد الا تد  جيي للمديقدة الدي توجد  فبهدا املدزا ع، مد هدز           ب أت إسرائب  ب   ان هائها بأ ام قلبلة، ب 
فرصة يلو املديقة مر الوجود ال سكري اللبداني وبيبب ة احلاا السو ي، ماع ا خم ر لل  ك اللبداني مكون 

. وعلد  اثدر تلدك احلدرب صد   قدرا  جملدس األمدر الد ولي املدرقم           (24)مر مخسة عداصر يف مز عدة  بد  ر  
كاندع إسدرائب  قد  اح لدع القسدم األعظدم مدر         وب دا  خ صد و ه   0167 ر ال اني عام تشر 33( يف 393)

املزا ع الي تشك  حمو  القضبة اآلن. وق  طال  القرا  إسدرائب  باالنسدحاب مدر مجبد  األ اضدي ال رببدة       
جملدس  الي اح ل ها. وم  ص   مر لبدان أي  د ف    مسي سواء جتاه االحد الا اإلسدرائبلي أو اجتداه قدرا      

 . (25)األمر
الدي م تكدر لبددان طرفدا فبهدا أ ضدا،        0173وعد ما ان ل ع احلرب ال رببة اإلسرائبلبة يف تشر ر عدام  

قامع إسرائب  باح الا ب ض املواق  اللبدانبة يف مديقة مدزا ع  دب ا. وعدد  ان هداء تلدك احلدرب صد   قدرا          
ال ي م  شر إىل أ ة أ اض لبدانبة حم لة  0173تشر ر األوا عام  33( يف 331جملس األمر ال ولي املرقم )

. علمددا إن مديقددة املددزا ع احمل لددة كانددع قدد   (26)كمددا م  صدد   أي  د ف دد  مددر السددليات الرمسبددة اللبدانبددة 
. وب د  احد الا إسدرائب  جلددوب لبددان عدام       (27)0179لوحظع يف يرائط فدض اال د باك يف اجلدوالن عدام     

 ذا   1( يف 933مدزا ع  دب ا، صد   قدرا  جملدس األمدر الد ولي املدرقم )         مبا فبه املداط  امل بقبدة مدر   0171

                                                
 .3املص   الساب ، ص -22
 .6 -3ص، 3116نبسدان   01تريي  ود ال سدر يف   0331ال قر ر السدوي ال ال  للمب و  اطخاص لألمم امل ح   ل يبب  القرا   -23

www.atassiforum.org 
 .1د. أمني حيبط، املص   الساب ، ص -24
 www.beirut.indymedia .3 -3، ص3119الباس جباني، مزا ع  ب  واحلقبقة املغببة،  -25
 .3املص   الساب ، ص -26
 .1د. أمني حيبط، املص   الساب ، ص -27

http://www.atassiforum.org/
http://www.atassiforum.org/
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وال ي ن  عل  انسحاب إسرائب  مر األ اضدي اللبدانبدة، علد  أن  كدون االنسدحاب طبقدا لآللبدة         0171
( ال ي ص   يف ن س ال ام. وم مت    إسرائب  للقدرا  األيدري ك ادتهدا بد      936املدصوص علبها يف القرا  )

ووصلع إىل عاصم ه بريوت، أال إنها تراج ع ب   ذلك وظلع  0113واج احع لبدان يف عام  أنها عادت
 . (28)حم  ظة بشر ط ح ودي يف جدوب لبدان

أبلغع إسرائب  األمم امل ح    غب هدا يف االنسدحاب مدر جددوب لبددان مبوجد         3111أ ا  عام  33ويف 
ألمم امل ح   مر جانبها جلدة سباسدبة عسدكر ة   . ول لك فق   كلع ا(29)0171( ل ام 933القرا  ال ولي )

قانونبة تقدبة برئاسة السد ري )تدريي  ود ال سدر(، ملراقبدة تد بد  القدرا  وال حقد  مدر انسدحاب إسدرائب  إىل           
ماو اء ح ود لبدان اجلدوببة الشرقبة امل رتف بها دولبا. ومبا انه م تكر هداك ح ودا دولبة كاملة وم رتف بها 

دان، فق  كان مر املهم بالدسبة للجدة األمم امل ح   ح   ت مكر مر اجنا  عملدها، أن ت حقد    بني سو  ا ولب
. أال انه بسب  عد م ترسدبم احلد ود    (30)مر املوض  الصحبذ طخط احل ود ال ولبة ال اص  بني لبدان وسو  ا

ه ا األمر، ول لك فق   ال ولبة السو  ة اللبدانبة كما ذكرنا سابقا، فق  واجهع اللجدة ال ولبة ص وبات يف
طلبع مر اليرفني امل دبني لبدان وإسرائب  بص  ها ال ولة احمل لة لأل اضي السو  ة اجملاو   للبدان، أن  قد ما  
للجدة ما لد  هما مدر وثدائ  ومسد د ات تدبني املوضد  الصدحبذ طخدط احلد ود. فكاندع الوثدائ  واملسد د ات             

 ض  مديقة مزا ع  ب ا دايد  األ اضدي اللبدانبدة. وقد  وافق هدا       املق مة مر قب  لبدان، تبني يط احل ود مبا
وبال الي فإنها ياض ة للقدرا    0171سو  ا يف ذلك ببدما  فض ه إسرائب  حبجة أنها اح لع املديقة قب  عام 

 . (31)0171( الصاد  عام 933ولبس للقرا  املرقم ) 0167( الصاد  عام 393املرقم )
جلانبني فق  جاء  أي جلدة األمم امل ح   مبا   عم املوقدف اإلسدرائبلي، علد     ونظرا هل ا االي الف بني ا

اع با  أن مديقة املزا ع لوحظع يف يرائط فدض اال د باك يف اجلدوالن، وبال دالي فدأن الصدالحبة ال مالنبدة        
قم الدي أنشدئها القدرا  املدر     (Undof)تكون فبهدا لقدوات األمدم امل حد   ل دض اال د باك يف اجلدوالن اند وف        

(. 933الدي أنشدئها القدرا  املدرقم )     (Unifil)( ولبس لقوات األمم امل ح   املؤق ة يف اجلددوب  ونب بد   393)
ومبا أن مهمة اللجدة هي مراقبة تد ب  القرا  األيري ل لك  كون إيالء مديقة املدزا ع لدبس مدر صدالحباتها.     

باطخط األ  ق أو يط ال سدر لبضدم    ل لك فق  قامع اللجدة برسم يط االنسحاب اإلسرائبلي ال ي مسي
مديقة مزا ع  ب ا إىل األ اضي السو  ة احمل لة. وق   سم اطخدط علد  اطخر يدة الدي أعد تها اللجددة بشدك         
م قي  لل اللة عل  كونه مؤق ا، وق  حت ظ لبدان عل  ه ا اطخط فبما    ل  مبديقة املزا ع، وطل  مر جلدة 

. ثدم  (32) علد  موقد  احلد ود ال ولبدة(     ر ا اطخط القبمة قانونبة له وال  دؤث األمم امل ح   إضافة عبا   ) إن ه
قامع اللجدة باإلضافة إىل فر   لبداني إسدرائبلي مبراقبدة االنسدحاب اإلسدرائبلي إىل مداو اء اطخدط األ  ق،       

. ومد  ذلدك ال دا  خ ظهدرت قضدبة مدزا ع  دب ا،       (33)3111 ب عام  31وق  ب ذلك بشك  نهائي ب ا  خ 
   م اجل ا القانوني والسباسي حوا عائ   ها لسو  ا أم للبدان وهو ما سدبح ه يف الص حات القادمة.واح

                                                
 .3الباس جباني، املص   الساب ، ص -28
 .0املص   الساب ، ص -29
 .01، صد. أمني حيبط، املص   الساب  -30
 .03 -00املص   الساب ، ص -31
 .03املص   الساب ، ص -32
 .9 -3ما ون ير ش، املص   الساب ، ص -33
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 احلق يف السيادة على مزارع شبعا: املبحث الثالث
ب   أن أنهع جلدة األمم امل ح    سم اطخط األ  ق وحتققدع مدر االنسدحاب اإلسدرائبلي إىل مداو اءه،      

ة مزا ع  ب ا ل  م م اجل ه فبما ب   مر قب  اإلطراف امل دبة. اح  م اجل ا تا كة موضوع السباد  عل  مديق
القانوني والسباسي حوا عائ  ة املزا ع، وه  هي أ اض سو  ة اح ل ها إسرائب  مد  هضدبة اجلدوالن عدام     

هدا  أم أنها أ اض لبدانبة ما الع حم لة مر قب  إسرائب ، وبال دالي  د  ني علد  األيدري  االنسدحاب مد      0167
طبقا للقرا ات ال ولبة ذات الصلة. وإذا كان اجل ا   و  حوا ما إذا كانع مديقة املدزا ع سدو  ة أم لبدانبدة    
فمر املؤك  أن إسرائب  غري م دبة به ه املديقدة والميكدهدا االدعداء مبلكب هدا  دأنها  دان كد  األ اضدي الدي          

ظ  القانون ال ولي امل اصر. باإلضافة إىل ذلك  اح ل ها وضم ها إلبها بالقو ، ألن ه ا األمر غري مشروع يف
فان سو  ا ت عم امليالبة اللبدانبة مبديقة املزا ع، وه ا   ين انه ال وج  نزاع بدني سدو  ا ولبددان وان املدزا ع     

 عائ   للبدان. 
بداءا عل  ما تق م، سوف ن داوا ه ا املبح  يف ميلبني األوا سب داوا مسدألة عد م وجدود ندزاع حدوا      

 يقة مزا ع  ب ا وال اني سبتص  لبح  مسألة إثبات السباد  اللبدانبة عل  مزا ع  ب ا.مد

 مزارع شبعا ليست نزاعا حدوديا دوليا: املطلب األول
  رف الدزاع ال ولي بأنه اطخالف ال ي   و  بني  تصدني أو أك در مدر أ دتاص القدانون الد ولي بشدأن        

 ا ض يف مصاحلهما السباسبة واالق صاد ة واي الف حججهمدا  مسألة واق بة أو قانونبة، أو بسب  وجود ت
. وق  عرف ه حمكمة ال  ا ال ولبة ال ائمة بأنه " اطخالف حوا مسألة واق بدة أو قانونبدة،   (34)القانونبة بشأنها

. وكدان ذلدك مبداسدبة قرا هدا بشدأن      (35)تدا ع أو ت ا ض وجهات الدظر القانونبدة أو املصداحل بدني  تصدني"    
امل روف باسم قضبة )مافروماتبس(، وأك ت ال  ر ف ن سه احملكمة  0139 م بر يانبا والبونان عاالدزاع بني

. أن الددزاع احلد ودي الخي لدف    (36)الي يل  ها وهي حمكمة ال  ا ال ولبة يف مدا عات ع     فصدلع فبهدا  
ضد  الصدحبذ طخدط    عر أي نزاع دولي  ير مر حب  اجلوهر، فهو اطخالف ال ي   و  بني دول ني حدوا املو 

احل ود أو بشأن السباد  عل  مديقة جغرافبة م بدة، و  م إبرا  ه ا اطخالف يف صو   ادعاء أو اح جاج ممر 
لده أهلبددة مت بدد  ال ولدة علدد  املسدد وى الد ولي، كددأن  دد م ذلدك مددر يددالا تبدادا املدد كرات ال بلوماسددبة أو      

ملدظمدة دولبدة، علد  أن  قابد  هد ا االدعداء أو        ال صرحيات، أو إثا   املوضوع يالا مدؤمتر دولدي أو مدؤمتر   
 . (37)االح جاج بامل ا ضة االجياببة مر قب  اليرف اآلير

وعلبه ميكر القوا أن أهم مبز  للدزاع احل ودي هدي إن ادعداء احد  اإلطدراف جيد  أن  واجده أو  قابد         
 ال   دد  مددر املدا عددات مب ا ضددة اجياببددة مددر قبدد  اليددرف اآليددر، وهددو مددا أك تدده حمكمددة ال دد ا ال ولبددة يف

احل ود ة الي فصلع فبها مدها نزاع احل ود الرب ة والبحر ة بدني الكدامريون ونبجري ا)االعرتاضدات األولبدة(     
بشأن اح  االعرتاضات املق مة مر قب  نبجري ا وال ي ت عي فبه ب د م   0111فق  جاء يف قرا  احملكمة عام 

اج  إثبات وجدود ندزاع مدا جيد  إن   أكد  أن ادعداء احد  اليدرفني          وجود نزاع بني اليرفني ما  أتي " انه مر
 . (38) قاب  مب ا ضة اجياببة مر قب  اليرف اآلير"

                                                
 .933، ص3116، بغ اد، 6د. عصام ال يبة، القانون ال ولي ال ام، ط -34

35 - Permanent court of international justice, series A. No. 2, p. 11. 
 .319 -313، ص0111ضاء ال ولي، دا  الدهضة ال رببة، القاهر ، د. اطخري قشي، أحبا  يف الق -36

37 - I. Brownlie, African boundaries, a legal and diplomatic, Encyclopedia, London, 1979, p. 13. 
38 - International court of justice, reports, summary of the judgment of 11 June 1998, p. 
8. 
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بددداءا علدد  مددا تقدد م،   ددبني إن قضددبة مددزا ع  ددب ا التشددك  موضددوعا لدددزاع حدد ودي سددواء بددني لبدددان  
ب هدا، أو بدني لبددان وجا تهدا سدو  ا      وإسرائب  ألن ه ه األيري  دولة حم لة للمدزا ع والميكدهدا االدعداء مبلك   

لبدان بسبادتها عل  مديقدة مدزا ع  دب ا     ءصاحبة احل ود املشرتكة يف املديقة الي تق  فبها املزا ع، ألن ادعا
مقاب  مر جان  سو  ا ب  عل  ال كس،   ه  املوقف الرمسي السو ي  ءم  واجه بأي م ا ضة أو ادعا

يقة املزا ع. وهو ما أك ته ال صرحيات الرمسبة للمسئولني السو  ني يف مداسبات إىل تأ ب  امليالبة اللبدانبة مبد
ع    ، مدها املوقف ال ي ابلغه و  ر اطخا جبة السو ي فا وق الشرع اىل األمني ال ام الساب  لألمم امل ح   

امليالبدة اللبدانبدة    وال ي جاء فبه " أن اجلمهو  ة ال رببدة السدو  ة تؤ د     3111حز ران عام  06كويف أنان يف 
. كما جاء هد ا ال أكبد  مدر  أيدرى علد  لسدان فدا وق الشدرع لد ى لقائده  ئدبس احلكومدة             (39)مبزا ع  ب ا"

. وتأكد  هد ا   (40)اللبدانبة فؤاد السدبو   عل  هامش القمدة األو وم وسديبة ) و ومبد ( املد قد   يف بر دلونة     
لسو  ا ل ى األمم امل ح   الس ري خما د  وهديب اىل   املوقف السو ي أ ضا بك اب ييي  ف ه املد وب ال ائم 

........اسد كماا انسدحاب   .وال ي جداء فبده "   3111تشر ر األوا عام  33األمني ال ام كويف انان ب ا  خ 
. علد  أن  (41) إسرائب  مر اجلدوب اللبداني اىل احلد ود امل درتف بهدا دولبدا مبدا يف ذلدك مدزا ع  دب ا......."        

 ا الشأن هو ما قاا به الرئبس السو ي بشا  األس  يف مؤمتره الصدح ي الد ي عقد ه يف    ال صر ذ األهم يف ه
........ حنر أعلدا بشك   مسي أن مزا ع .وال ي جاء فبه " 3110حز ران عام  37ي ام   ا ته ل رنسا يف 

 .(42)  ب ا لبدانبة، وه ه املداط  هي حم لة اآلن، ل ا الميكر احل    يف ه ا املوضوع........."

 إثبات السيادة اللبنانية على مزارع شبعا: املطلب الثاني
هداك ال     مر األدلة والوقائ  الي ميكر مر يالهلا إثبات السدباد  اللبدانبدة علد  مديقدة مدزا ع  دب ا       
الي ما الع حم لة، وه ه األدلة واألسانب  تؤ   وت عم موقف لبدان ال اعي اىل انسحاب إسرائب  مدها، يف 

اب  االدعاءات اإلسرائبلبة الي ت  رب مديقة املزا ع أ اض سو  ة وبال الي الميكر االنسحاب مدها إال ب   مق
واهم ه ه األدلة واألسانب  هي ما  0167( ل ام 393ال سو ة الشاملة م  سو  ا طبقا للقرا  ال ولي املرقم )

 - أتي:
 ارمبدأ عدم املساس باحلدود املوروثة عن االستعم -أوال:

 او قضي ه ا املب أ باحرتام احل ود اإلدا  ة الي وض  ها السليات االس  ما  ة بني األقدالبم ال اب دة هلد    
قب  اس قالهلا واع با  ه ه احل ود اإلدا  ة أساسا للح ود ال ولبة ب   االس قالا، أو مب د   ير أن احل ود 

ن ا حتع االن د اب ال رنسدي وقد  عبددع احلد ود      ت حوا مر ح ود إدا  ة اىل ح ود دولبة. فسو  ا ولبدان كا
والد ي   0131( الد ي أصد  ه املدد وب السدامي ال رنسدي عدام       301ببدهما طبقا للمداد  ال انبدة مدر القدرا  )    

مبوجبه ضم قضاء حاصببا ال ي تق  فبه مديقة مزا ع  دب ا اىل دولدة لبددان الكدبري. وهد ه احلد ود كاندع يف        
وب   اس قالا ال ول ني عدر االسد  ما  ال رنسدي، حتولدع تلدك احلد ود اىل       الب ء عبا   عر ح ود إدا  ة، 

ح ودا دولبة طبقا للمب أ امل كو . وعلبده    درب قدرا  ت دني احلد ود الصداد  مدر السدلية االسد  ما  ة سدد ا           
 للح  اللبداني يف مديقة مزا ع  ب ا. 

                                                
 .00يبط، املص   الساب ، صد. أمني ح -39
 www.arraee.com . 0ص ،3113 ،0196 ا لوا يف ييبا  ب ا مزا ع لبدانبة أك ت سو  ا مدصو ، مسري -40
 www.mafhoum.com. 9ص ،3110 والسباسة، ال ولي القانون بني احمل لة اللبدانبة  ب ا مزا ع ببضون،  الي -41
 .37حممود حب  ، املص   الساب ، ص -42
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 مبدأ لكل مابيده أو ماحبوزته -ثانيا:

عر االس  ما ، أي قبوا ال وا املسد قلة   ةمب أ ع م املساس باحل ود املو وث ه ا املب أ له ن س مضمون
للح ود الي ت ص  بني أقالبمها والي عبد ها السليات االس  ما  ة قب  االس قالا. وجي  ه ا املبد أ   اح   

أساسده أ ضدا يف    . وجيد  (43) أساسه يف املب أ القائ  ) طاملا انك متلك بال    فمر حقك أن تس مر يف امللكبة(
. وق  أك ت حمكمة ال حكبم يف نزاع احل ود بني غواتبمداال  (44) املب أ امل روف )مر حيو   بئا  ظ  حائزا له(

أن املب أ   ين احلبا   باع با ها امل با  ملا كاندع علبده مواقدف اإلطدراف حلظدة إنهداء        0133وهد و اس عام 
ولبة يف قرا ها بشأن نزاع احل ود بني مالي وبو كبدا فاسو . وأك ت حمكمة ال  ا ال (45)الدظام االس  ما ي

أن املبدد أ  يبدد  مددر حلظددة احلصددوا علدد  االسدد قالا ودون اثددر  ج ددي، وهددو صددو   للوضدد     0116عددام 
. أن هدد ا املبدد أ   يددي (46)اإلقلبمدي املوجددود وقددع ال حدر  مددر االسدد  ما ، أي انده جيمدد  امللكبددة اإلقلبمبدة    

نبة يف اك ساب السباد  اإلقلبمبة، مب د  أن احل  القانوني يف احلبا    س د  اىل الوثبقة األولو ة للحبا   القانو
. وتيببقدا لد لك   (47)أو السد  القانوني املمدوح مر قب  السلية االس  ما  ة وقع احلصوا علد  االسد قالا  

للبدانبة وقع حصوا لبدان فان السباد  عل  مزا ع  ب ا ثاب ة للبدان، الن مديقة املزا ع كانع حتع السباد  ا
عل  اس قالله عر االس  ما  ال رنسي طبقا للسد  القانوني الصاد  مر قب  السلية االس  ما  ة وهو القرا  

 وال ي اع رب مديقة املزا ع جزءا مر لبدان. 0131( ل ام 301)
 أدلة ممارسة السيادة -ثالثا:

صو   ثاب دة ومسد مر  إظهدا ا لسدبادتها علد  مديقدة       وهي اإلعماا الي تقوم بها ال وا امل دبة باحل ود ب
ما، ومر ابر  ه ه اإلعماا الي ت  رب مر مظاهر السباد ، هي مما سدة االي صداص ال شدر  ي والقضدائي،     

. ومما سددة مظدداهر (48)ال حقبدد  يف اجلددرائم، جبا ددة الضددرائ  والرسددوم، تسددجب  األ اضددي،..........اخل
امل دبدة بأسدلوب هدادئ ومسد مر    درب، وكمدا  قدوا احملكدم مداكس هدوبر يف            السباد  عل  اإلقلبم أو املديقة

بشددأن الدددزاع بددني الوال ددات امل حدد   وهولددد ا حددوا جز ددر  باملدداس بأندده " سددد ا للملكبددة   0131قددرا ه عددام 
. وق  أعي  القضداء الد ولي ألدلدة مما سدة السدباد  أهمبدة ياصدة، و تد  علبهدا قبمدة ثبوتبدة            (49)اطخالصة"
لبة كما يف الدزاع حوا جز ر  كر دالن  الشرقبة، والدزاع حوا جز  مدكو ر  وا كر هوس، والدزاع واس  ال

 . (50)امل  ل  بالسباد  عل  ب ض أ اضي احل ود والدزاع حوا جز  حوا  والزبا   وغريها
الدي ت د    وفبما    ل  مبزا ع  ب ا، هداك ال     مر ال صرفات الصاد   مر السليات ال امدة اللبدانبدة    

سبادتها بأسلوب ثابع ومد ظم عل  مديقة املزا ع، وإنها م ت تد    رت بريا عر مما سة ال ولة اللبدانبة ملظاه
يف أي وقددع عددر هدد ه السددباد  ومدهددا، مدددذ اجلدسددبة اللبدانبددة لسددكان املددزا ع ود ج أمسددائهم يف سددجالتها 

بدة، جبا دة الضدرائ  مدر سدكان املدزا ع، تيببد         االن تاببة، إص ا  سد ات امللكبة مر قب  احلكومدة اللبدان 
مدر قبد     القوانني اللبدانبة يف مديقة املزا ع ومما سة السلية القضائبة وال صد  يف الد عاوي اجلزائبدة وامل نبدة    

                                                
43 - S. W. Boggs, international boundaries, New York, 1966, p. 79. 
44 - A. O. Cukwurah, the settlement of boundary disputes in international law, Manchester 
University press, 1967. p. 113. 
45 - Report of international arbitral awards- United Nations, vol. (II ،)p. 1352. 
46 - International court of justice, reports, 1986, pp. 567- 568. 
47 - Enver Hasani, Uti possidetis juris from Rome to Kosovo, 2003, p. 1 .
http://operationKosovo.net 

، 3113انون، جام ة بغ اد، ص ام حسني وادي، دو  حمكمة ال  ا ال ولبة يف تسو ة مدا عات احل ود،  سالة دك و اه، كلبة الق -48
 .071 -070، ص3113

49 - Report of international arbitral awards- United Nations, vol. (II), p.839 
 .071 -076ص ام حسني وادي، املص   الساب ، ص -50
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احملاكم اللبدانبة، وال حقب  يف اجلرائم مر قب  السليات اللبدانبة، بداء خمدافر للد  ك اللبدداني، مددذ  يد       
واملساكر مر قب  احلكومة اللبدانبة، تواج  املؤسسات الرمسبة اللبدانبة مر قدوى امدر وإدا ات    لبداء الببوت

عامة ومجا ك ملراقبة احل ود وغريها مر اإلعماا ال صرفات الي ت  رب إظها ا للسباد  اللبدانبة علد  مديقدة   
 .(51)مزا ع  ب ا
ذكرهدا، الدي تد عم وتؤ د  ميالبدة لبددان       ال صرحيات الرمسبة للمسؤلبني السو  ني وق  سدب    -رابعـا: 

مبزا ع  ب ا سواء تلك الي ص  ت عر الرئبس بشا  األس ، أو عر و  ر يا جب ه الساب  فا وق الشرع، 
أو الك اب اطخيي ال ي أبلغة مد وب سو  ا ال ائم ل ى األمم امل ح   خما د  وهديب اىل األمدني ال دام كدويف      

 انان.
 -وتتضمن ما يأتي:وثائق وأدلة أخرى  -خامسا:

ب   إنشاء دولة لبدان الكبري، فق  نصع  0136ال ساتري ال ايلبة اللبدانبة وأهمها ال س و  الصاد  عام  .0
( مر هد ا ال سد و  علد  إن حد ود لبددان هدي تلدك امل درتف بهدا مدر قبد  حكومدة اجلمهو  دة              0املاد  )

ر قبد  امل دوض السدامي ال رنسدي.     مد  0131( الصاد  عام 301ال رنسبة مبوج  القرا  اإلدا ي  قم )
 . (52)ب   أن أصبذ لبدان دولة مس قلة 0193وب ال أكب  عل  ه ه احل ود ك لك يف دس و  عام 

أوا )الكدروا( والد ي أ سد  اىل امل دوض السدامي       متقر ر الضابيني ال رنسدبني الدقبد  )مداي( واملدال      .3
 0139ق  أ فقع به ات اقب ني مك دوب ني عدام   ال رنسي يف دمش  واملس شا  اإلدا ي يف لبدان اجلدوبي، و

بني سكان جباتا الز دع )سدو  ا( وسدكان  دب ا )لبددان(، وذلدك ب د  وقدوع يدالف بدني السدكان مدر             
اليرفني، وق  أك  ال قر ر واالت اقب ني عل  أن مديقة مزا ع  ب ا هدي لبدانبدة. وعلد  اثدر ذلدك أ سد        

اىل  ئدبس الدو  اء ال رنسدي     0131حز دران عدام    31خ امل وض السامي ال رنسي يف لبدان  سالة ب دا   
 ن اك، وق  ذكر فبها انه عمم االت اقب ني امل كو تني عل  الو ا ات امل دبة لل م  مبوجبهما، وانه ميكر 

 .(53)االع ماد علبهما للقبام بإعماا الرتسبم الدهائي للح ود السو  ة اللبدانبة
ال رنسي ) وفلري( اىل املد وب السامي لبالده يف دمشد  عدام   الرسائ  الي ب   بها حاكم املس  مرات  .3

وك لك الرسائ  الي ب   بها الدقب  )دوبرنان ب ( اىل  ئبس مركز اطخ مات اطخاصة يف مديقة  0131
 . وهاتان الرسال ني تؤك ان أن مزا ع  ب ا هي لبدانبة.0131القدبير  عام 

كلدها تؤكد  مدر     0163، 0160، 0196، 0139ام حماضر جلان ترسبم احل ود الي  كلع يف األعو .9
 .(54)حب  املب أ أن مديقة مزا ع  ب ا هي جزء مر األ اضي اللبدانبة

كدانون   39( الد ي أصد  ه  ئدبس الدو  اء اللبدداني األسدب  سدامي الصدلذ ب دا  خ          913القرا  املرقم ) .3
فبده اىل ضدرو   تسدجب  كد      اىل السليات اللبدانبة يف مديقة املزا ع، وال ي دعاهدا   0137األوا عام 

احلواد  وب ا اجلهود للمحافظة عل  لبدانبة املدزا ع، وكدان ذلدك علد  اثدر إقد ام السدليات السدو  ة         
 .(55)عل  إقامة خم ر لل  ك يف مزا ع  ب ا وحماولة فرض اجلدسبة السو  ة عل  سكانها

                                                
 -06. و حممدود حبد  ، املصد   السداب ، ص    3. و مدا ون يدر ش، املصد   السداب ، ص    3مسري مدصو ، املص   الساب ، ص -51
07. 
 .3 وسف نهاد جرب، املص   الساب ، ص -52
 .3 -0ما ون ير ش، املص   الساب ، ص -53
 .3املص   الساب ، ص -54
 .3الباس جباني، املص   الساب ، ص -55
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 31احلكومة اللبدانبة ب ا  خ ( الي وجه ها احلكومة السو  ة اىل 33/ 039/  379امل كر  ذي الرقم )ق
وذلك  دا عل  مد كر  وجه هدا احلكومدة اللبدانبدة، علد  اثدر إصد ا  السدليات السدو  ة           0196أ لوا عام 

لب ض اطخرائط الي وض ع مزا ع  ب ا داي  األ اضي السو  ة، وق  جداء يف املد كر  أعداله أن ماحصد      
ض  املزا ع داي  األ اضي السو  ة. وق  اس  ع  هو ييأ فين حبع م  كر  قص  مده ت     احل ود أو و

برئاسدة األمدري جمبد  ا سدالن و  در الد فاع اللبدداني  ند اك، وقد            0191ه ا األمر تشكب  جلدة خم ليدة عدام   
 . (56)ات قع اللجدة عل  اع با  املزا ع جزءا مر لبدان

إمكانها أن ت عي السباد  علبهدا،  بداءا عل  ما تق م،   بني أن مزا ع  ب ا لبدانبة والتوج  دولة أيرى ب
وبال الي فان إسرائب  ملزمة باالنسحاب مدها، أال أن ه ه األيري  ت  رب مديقة املزا ع سو  ة اق ي  هدا مدهدا   

ومر ثم س   اوض م  سو  ا بشأن ه ه املزا ع باع با ها مشمولة  0167عد  اح الهلا هلضبة اجلوالن عام 
 . 0167 ام ( ل393بالقرا  ال ولي املرقم )

 اخلامتة
لق  تداولع ه ه ال  اسة الوض  القانون ملزا ع  ب ا، وق  تبني مدها أن مديقة مدزا ع  دب ا هدي أ اض    
لبدانبة، حب  الميكر ل ولة أيرى االدعاء مبلكب ها. ل لك فإنها لبسع موضوعا لددزاع حد ودي دولدي بدني     

 ها بالقو  وترفض االنسحاب مدها، ب عوى أنها لبدان وأ ة دولة أيرى، وإنها أ اض اح ل ها إسرائب  وضم
أ اض سو  ة وتؤ  ها يف ذلك األمم امل ح  . ل لك ميكر القوا أن الدزاع حوا مديقة مزا ع  ب ا هدو بدني   

ت عي   لبدان مر جان  الي تؤك  أن مديقة املزا ع هي لبدانبة واألمم امل ح   وإسرائب  مر جان   ير حب
 ة. واحل   قاا انه ال إسرائب  وال األمم امل حد   م دبدة بداألمر ألن األوىل هدي دولدة      كالهما أن املديقة سو 

حم لة ملديقة املزا ع والمتلك احل  يف البع يف مسألة ملكب هدا، وألن االحد الا وضد  مؤقدع ال رتتد  علبده       
  عائ   ها الن مسائ  احل ود ان قاا ملكبة اإلقلبم احمل   اىل ال ولة احمل لة. وال انبة المتلك الصالحبة يف حت  

 خت  ال وا امل دبة فقط. 
هدد ا الوضدد  الشددائك أسددهمع بدده إسددرائب  كمددا األمددم امل حدد   وسددو  ا ولبدددان، ألن إسددرائب  تددرفض   

( ل دام  933طبقدا للقدرا  املدرقم )    االنسحاب مر املزا ع  غدم انسدحابها مدر األ اضدي اللبدانبدة الدي حت لدها       
 الع حم لة فان ه ا القرا  م  د   بالكام . وه ا   ين بقاء ملف احل ود م  وحا  ، ومبا إن املزا ع ما0171

م  لبدان وهو ما حيق  فوائ  مجة إلسرائب ، فهي تس   للحصوا عل  اعرتاف لبداني بها عر طر د  إبدرام   
املبداه  م اه   سالم بني اليرفني كما ف لع ذلك دوا عرببة جمداو  ، واالت داق علد  ترتببدات أيدرى بشدأن       

واألمر عل  احل ود وتيبب  ال القات وغريها. إما األمم امل ح   فق   مسدع يدط االنسدحاب اإلسدرائبلي     
مر جدوب لبدان )اطخط األ  ق( لبكون ح ا فاصال بني سو  ا ولبدان، م  رب  أن مديقة املزا ع سو  ة وهي 

 ودهما املشدرتكة ل درت  طو لدة، ون بجدة     غري م دبة به ه املسألة. كما أن ع م قبدام سدو  ا ولبددان برتسدبم حد     
ل  م قبام لبدان بأي عم  ذي قبمة قانونبة م  رب  مر وجهة نظر القانون ال ولي، كاالح جاج أو االعرتاض 
أو ال ق م بشكوى اىل جملس األمدر علد  االحد الا اإلسدرائبلي ملديقدة املدزا ع، فقد  سداهم ذلدك يف ت قبد            

سببق  مصري مزا ع  ب ا م لقا أمدا بان ظدا  ال سدو ة الشداملة بدني سدو  ا        قضبة مزا ع  ب ا. وبني ه ا وذاك
وإسرائب  وه ا غري مدظو  عل  امل ى القر  ، أو بان ظا  قبام سدو  ا ولبددان برتسدبم حد ودهما يف مديقدة      

 املزا ع وهو أمر غري ممكر يف ظ  وجود االح الا.
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