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املنسقة 
الخاصة لالمم 

املتحدة 
يف لبنان 

وممثلة االمني 
العام لالمم 

املتحدة يوانا 
فرونتسكا.

اهتز االستقرار السائد يف الجنوب اللبناين اثر حادثة العاقبية التي قىض فيها الجندي االيرلندي شون روين بعد مهاجمة االلية 
التي كان يقودها اىل املطار وجرح 3 جنود ايرلنديني. جاء ذلك بعد شهر واحد عىل صدور التقرير الدوري عن القرار 1701 يف 

نيويورك، وبعد 4 اشهر عىل متديد مجلس االمن لقوات "اليونيفيل" يف نهاية آب الفائت وصدور القرار 2650

املنّسقة الخاصة لألمم املتحدة: ال يزال خطر 
سوء التقدير ماثالً في الجنوب 

هزت  مأسوية  حادثة  عىل   2022 العام  اقفل 
جنوب  يف  العاملة  الدولية  الطوارئ  قوات 
انعكاس  حول  عدة  تساؤالت  اثار  مام  لبنان، 
هذه الحادثة عىل والية "اليونيفيل" وتفويضها 
وتعاونها مع الجيش اللبناين والسكان املحليني. 
يف هذا السياق، يجب التذكري بأن القرار 2650 
يكرر مجلس   " االيت:  بنوده عىل  احد  نص يف 
االمن ان "اليونيفيل" ال تحتاج اىل اذن مسبق 
او اذن من اي شخص لالضطالع باملهام املوكلة 
بشكل  عملياتها  باجراء  لها  يسمح  وانه  اليها، 
حرية  ضامن  اىل  االطراف  ويدعو  مستقل. 
حركة "اليونيفيل"، مبا يف ذلك السامح بتسيري 
ويدين  عنها.  املعلن  وغري  املعلنة  الدوريات 
"اليونيفيل"،  افراد  وترهيب  مضايقة  املجلس 
االعالمي  التضليل  حمالت  استخدام  وكذلك 
ضد حفظة السالم. كام يطلب من البعثة اتخاذ 

تدابري لرصد املعلومات املضللة ومكافحتها".
يف مقابلة مع "االمن العام" ترشح املنسقة الخاصة 
لالمم املتحدة يف لبنان وممثلة االمني العام لالمم 
املتحدة يوانا فرونتسكا ابعاد الحادثة، وتتطرق 
السياسية  الشؤون  من  مختلفة  جوانب  اىل 

والديبلوماسية املتعلقة بلبنان.

■ ما هو تقييمك ملا حدث يف 14 كانون االول 
الفائت حيث قىض جندي ايرلندي يف العاقبية 
وجرح ثالثة اخرون، هل لها انعكاسات خطرة 
عىل والية "اليونيفيل" وعىل التعاون مع الجيش 

اللبناين واالهايل؟
□ ان العالقات بني "اليونيفيل" والجيش اللبناين 
والسكان  لبنان  جنوب  يف  املحلية  والسلطات 
"اليونيفيل"  قوات  ألن  ممتازة  كانت  طاملا 
املساعدة  تحاول  وهي  مهام  دورا  تلعب 
وسمعة  لبنان،  يف  والسالم  االستقرار  بناء  يف 

"اليونيفيل" جيدة جدا منذ بداية وجودها يف 
ليس  "اليونيفيل"،  تقدر  الدول  وكل  املنطقة. 
فقط الدول املشاركة فيها. انا حزنت جدا حني 
علمت بأن جنديا ايرلنديا قىض يف هذا الحادث 
املؤسف. اود ان اشري اىل انه يف التاريخ الحايل 
)16 كانون االول( ال نزال نتطلع اىل التحقيق 
ومعلومات دقيقة حول ما حصل، واسبابه. يف 
هذه الظروف، ال ميكن اال ان اعّب عن التضامن 
والتعاطف مع ايرلندا وخصوصا انها من بداية 
وجود اليونيفيل كانت تعمل ضمن نشاطاتها 
وهي متمسكة مببادئ عالية يف حفظ السالم. 
للسلطات  كثريا  يعني  الجندي  هذا  موت  ان 
االيرلندية وللشعب االيرلندي وطبعا لليونيفيل، 

وعلينا ان نقدر ذلك، وهذه خسارة كبى.

يف  لليونيفيل  مدد  الذي   2650 القرار   ■
اتاح  االمن  مجلس  عن  والصادر  الفائت  آب 
الجيش  اىل  العودة  دون  التحرك  لليونيفيل 
وهل  فعليا  يطبق  القرار  هذا  هل  اللبناين، 
بلبلة  اثار  وانه  الحادث خصوصا  بهذا  تسبب 

كبى حني صدوره؟
هي  اليونيفيل  لحركة  الكاملة  الحرية  ان   □
امر اسايس لتنفيذ واليتها مبوجب القرار 1701. 
مرارا  الرضورة  هذه  االمن  مجلس  كرر  وقد 
وتكرارا وليس فقط يف القرار 2650. واوضحت 
مبا  املايض  ايلول  يف  بيان  يف  ذلك  "اليونيفيل" 
فيه ان البعثة تعمل بتنسيق وثيق مع الجيش 
اللبناين. تلك املسائل هي مسائل عملياتية التي 
من االفضل ان يتم التطرق اليها من اليونيفيل 
والجيش اللبناين. يف ما يتعلق بحادثة 15 كانون 
االول، من املهم جدا اثبات الحقائق واملالبسات 
جنود  الحد  املاساوية  القتل  بعملية  املتعلقة 
ال  بجروح.  اخرين  ثالثة  واصابة  السالم  حفظ 

رسيع  تحقيق  خالل  من  اال  ذلك  امتام  ميكن 
وشامل، ومن املهم ايضا وبالقدر نفسه يف هذه 
االثناء ان منتنع عن اي تكهنات حول الدوافع 

املحتملة للحادثة.

■ بالنسبة اىل القرار 1701 والتقرير االخري كان 
النقاش حادا يف لبنان اثر التمديد االخري للقوات 
املطلقة  الحركة  الذي نص عىل حرية  الدولية 
لهذه القوات من دون مواكبة دوريات الجيش 
اللبناين واحتامل دخولها لالمالك الخاصة هذا 
النقاش مل ينته داخليا، هل تطرقت يف احاطتك 

االخرية اىل هذا املوضوع وكف سيتم حله؟
الخاص  الجزء  ذكر  تم  فقط،  للتوضيح   □
باليونيفيل امام مجلس االمن من زمييل وكيل 
االمني العام لالمم املتحدة لعمليات السالم جان 
بيري الكروا. لكن ما ميكنني مالحظته هو انه يف 
تقريره عن تنفيذ القرار 1701، اكد االمني العام 
انطونيو غوترييش عىل واجب الجيش اللبناين 
املناطق  "اليونيفيل" اىل جميع  تسهيل وصول 
التي تطلبها البعثة ورضورة ان تحقق الحكومة 

يف اية قيود عىل حركة "اليونيفيل".
من املهم جدا لتنفيذ التفويض ان "تحرتم حرية 
"اليونيفيل" يف جميع عملياتها ووصول  حركة 
اجزائه  بجميع  االزرق  الخط  اىل  "اليونيفيل" 

بشكل كامل ومن دون عوائق".

■ يعيش لبنان شغورا رئاسيا منذ 31 ترشين 
اعامل  ترصيف  حكومة  وسط  الفائت،  االول 
عاجزة عن االجتامع دوريا، كيف ترين اىل هذا 

الوضع؟ هل سيطول؟
كبري،  قلق  مصدر  الرئايس  الفراغ  يعد   □
خصوصا وان البالد ال تزال تعاين من تأثري االزمة 
االجتامعية واالقتصادية واملالية التي طال امدها 

والتي تثقل كاهل الناس. تتطلب معالجة هذه 
التحديات مؤسسات دولة تعمل بكامل فعاليتها 
لبنان. كل  التي ميتلكها  وتعبئة كل االمكانات 
مؤسسات  ومع  رئيس  دون  من  اضايف  يوم 
مل  مهدور.  يوم  بالفعل  هو  معطلة  الدولة 
يعد هناك وقت نضيعه ملعالجة ازمات لبنان 
املرتاكمة. هناك حاجة اىل اتخاذ اجراءات عاجلة 
البلد  مصلحة  لوضع  اللبنانيني  املعنيني  من 
ومواطنيه فوق االجندات السياسية والشخصية 
والتغلب عىل الخالفات، وايجاد حل يف امكانه 
ان يساعد يف انقاذ لبنان. اظهرت اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية التي ذكرتها سابقا كيف ميكن 
قادة  يتحد  عندما  تاريخية  انجازات  تحقيق 
يجدوا  ان  آمل  مشرتك.  هدف  لتحقيق  لبنان 
االن الشجاعة والتصميم وحسن النية الختتام 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية بنجاح.

■ ما الطريق امام لبنان للخروج من االزمات 
السياسية واالقتصادية التي يشهدها؟

□ تتطلب مواجهة التحديات مؤسسات دولة 
االمكانات  وتعبئة كل  فعاليتها  بكامل  تعمل 
انتخاب  يتطلب  هذا  لبنان.  ميتلكها  التي 
رئيس جديد للجمهورية عىل الفور وتشكيل 
عىل  وقادرة  فعاليتها  بكامل  تعمل  حكومة 
تنفيذ االصالحات، السيام تلك املطلوبة البرام 
يعني  هذا  الدويل.  النقد  مع صندوق  اتفاق 
ايضا بذل جهود متوازية بني العمل الترشيعي 
يتوقع  للحكومة.  التنفيذي  والعمل  للبملان 
باحساس  قيادته  تترصف  ان  اللبناين  الشعب 
للتصدي  واالستعجال  باملسؤولية  اكب 
هذا رضوري  البلد.  يواجهها  التي  للتحديات 
مستقبل  يف  واملهم  الناس  ثقة  بناء  العادة 

افضل لبلدهم.

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

وفقا لوالية "اليونيفيل" 
من حقها التحرك بحرية 
لكن التعاون والتنسيق 

مستمران مع الجيش

من شأن اتمام 
االتفاقية مع صندوق 

النقد ان يساعد لبنان في 
اعادة بناء الثقة الدولية
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استقيتها  التي  الدولية  االجواء  هي  ما   ■
وخصوصا من خالل زيارتك اىل اململكة العربية 

السعودية؟
االمن  امام مجلس  االحاطة  □ عندما قدمت 
املجلس  برؤية  رسرت  الثاين،  ترشين    28 يف 
ال يزال متحدا يف شأن الحاجة اىل دعم لبنان، 
الدولية  االزمات  عىل  ينطبق  ال  امر  وهو 
االمن  مجلس  اعضاء  جميع  لكن  االخرى. 
انتخاب  يف  قدما  امليض  رضورة  عىل  شددوا 
رئيس للجمهورية وازالة جميع العقبات امام 
االصالحات.  وتنفيذ  الدولة  مؤسسات  عمل 
للمملكة  زياريت  خالل  نفسه  اليشء  سمعت 
للبنان اصدقاء يف مجلس  السعودية.  العربية 
االمن التابع لالمم املتحدة ويف مجموعة الدعم 
الدويل  املجتمع  ويف  لبنان  اجل  من  الدولية 
القادة  ينتظرون  جميعا  لكنهم  عام،  بشكل 

السياسيني اللبنانيني ان يبادروا بالتحرك. 

■ تقومني باتصاالت دورية مع جميع االفرقاء 
الدائم  التعطل  يف  العقدة  هي  ما  اللبنانيني، 

للنظام اللبناين؟
□ املفتاح هو االنتقال من النظرية اىل املامرسة، 
من الكالم اىل املبادرة واالنجاز. الحلول واضحة 
بجميع  يحظى  لبنان  الفعل  هو  واملطلوب 
ومعرفة  مبؤهالت  اناس  فلديه  املتطلبات، 
ممتازة. املطلوب هو االلتزام واالرادة السياسية.

عىل  قادرة  الدولة  مؤسسات  ان  يبدو  ال   ■
امتام اتفاق مع صندوق النقد الدويل، ما هي 

انعكاسات ذلك؟
النقد  االتفاقية مع صندوق  امتام  □ من شأن 
اعادة  كبري يف  بشكل  لبنان  يساعد  ان  الدويل 
االصالحات  الدويل.  الصعيد  عىل  الثقة  بناء 
املطلوبة للتوصل اىل اتفاق نهايئ مع صندوق 
النقد الدويل واضحة. تم اتخاذ بعض الخطوات 
االيجابية، مثل اعتامد ميزانية الدولة لعام 2022  
واملوافقة عىل قانون الرسية املرصفية. ال يزال 
يتعني القيام باملزيد، لكن تلك كانت خطوات 
يف  خطوات  اىل  باالضافة  الصحيح.  االتجاه  يف 
االتجاه الصحيح، ال تزال هناك ترشيعات يجب 
البنوك  قرارات  اطار  )مثل  البملان  يف  اقرارها 
اىل  للتوصل  املال( وهي مطلوبة  وضبط رأس 

صدور  مع  الدويل.  النقد  صندوق  مع  صفقة 
ميزانية الدولة لعام 2022  بعد 7  اشهر، يبدأ 
املقبل يف  العام  العكيس العتامد ميزانية  العد 
حلول شهر كانون الثاين 2023. كل ذلك يبهن 
مرة اخرى عن اهمية وجود مؤسسات تعمل 
بكامل فعاليتها. يجب عىل املعنيني اللبنانيني ان 
يدركوا ان التقاعس عن العمل غري مبر يف ظل 

الوضع السيايس واالقتصادي واملايل الحايل.

مؤسسة  به  تحظى  الذي  الدعم  هو  ما   ■
الجيش اللبناين واملؤسسات االمنية ومنها االمن 

العام اللبناين من االمم املتحدة؟
اللبناين  بالجيش  بقوة  اشيد  ان  اود  اوال،   □
ذلك  يف  مبا  االخرى،  الدولة  امن  ومؤسسات 
املديرية العامة لالمن العام اللبناين التي تعمل 
واستقراره  لبنان  امن  عىل  للحفاظ  كلل  بال 
االقتصادي  الوضع  ظروف  من  الرغم  عىل 
املؤسسات  عىل  يؤثر  والذي  الصعبة،  واملايل 
واملواطنني عىل حد سواء. كانت االمم املتحدة، 
بقيادة مكتب املنسق الخاص لالمم املتحدة يف 
لبنان، نشيطة لسنوات يف عمل تنسيق الدعم 
مجلس  قرار  اطار  يف  اللبناين  للجيش  الدويل 
االمن رقم 1701. تحت رعاية االمم املتحدة، 
املؤسسات  من  وغريه  اللبناين  الجيش  قدم 
سنوات  خمس  امتداد  عىل  خططهم  االمنية 
يف املؤمترات الوزارية التي عقدت يف روما يف 
عامي 2014 و2018. كانت هذه الخطط مثابة 
وثيقة ارشادية للجهود الدولية والتي يشجعها 
مكتب املنسق الخاص لالمم املتحدة يف لبنان 
بانتظام من خالل تفاعله مع الجهات املانحة 
مجلس  اىل  التقارير  تقديم  عب  او  الدولية 
املنسق  مكتب  شارك   ،2021 عام  يف  االمن. 
استضافة  يف  لبنان  يف  املتحدة  لالمم  الخاص 
مؤمتر باريس الوزاري للدعوة اىل دعم طارئ 
للجيش اللبناين، نظرا اىل فقدان القوة الرشائية 
ذلك  منذ  املؤسسة.  موظفي  عىل  تؤثر  التي 
لالمم  الخاص  املنسق  مكتب  يحث  الحني، 
املتحدة يف لبنان عىل تقديم دعم دويل طارئ 
متاشيا  الداخيل  االمن  وقوى  اللبناين  للجيش 
مع القرارين 2591 )2020( و 2650 )2022(. 
كجزء من هذا الدعم الطارئ وبهدف الحفاظ 
اللبناين وقوى االمن  عىل جهوز عمل الجيش 

الداخيل ومن اجل االستقرار واالمن عامة يف 
لالمم  الخاص  املنسق  مكتب  يعمل  لبنان، 
املتحدة يف لبنان عىل انشاء آلية تابعة لالمم 
يتامىش مع  مبا  الطارئ،  املايل  للدعم  املتحدة 
ميكن  التي  االنسان  بحقوق  الواجبة  العناية 
ان تساعد يف حامية الجهوز والقدرة العملية 
عىل  الرشكاء  نشجع  نحن  االمن.  لقطاع 
الستكامل  املالية  باملوارد  املساهمة  يف  النظر 
باالضافة  االلية.  لهذه  الحالية  االلتزامات 
غري  دعام  ايضا  "اليونيفيل"  تقدم  ذلك،  اىل 
فتاك، مثل الوقود والغذاء واالمدادات الطبية 
والدعم اللوجستي للجيش اللبناين يف الجنوب، 

عمال بالقرار 2650 )2022(.

■ ما هي املخاطر االمنية الداخلية املحتملة؟
اللبناين  الجيش  يقوم  سابقا،  ذكرت  كام   □
يف  هائل  بعمل  االخرى  االمنية  واملؤسسات 
الرغم  لبنان واستقراره عىل  الحفاظ عىل امن 
من االزمة. لكن من الطبيعي ان يؤدي غياب 
السلطة  يف  السيام  الدولة،  مؤسسات  فاعلية 
هذا  لبنان.  يف  املخاطر  زيادة  اىل  التنفيذية، 
جديد  رئيس  انتخاب  رضورة  اىل  باالضافة 
للجمهورية من دون مزيد من التأخري وتشكيل 

حكومة متمكنة لتنفيذ االصالحات.

حول  االمن  مجلس  امام  احاطة  قدمت   ■
الدوري عنه  التقرير  قبل صدور  القرار 1701 
يف 29 ترشين الثاين واشدت بوضع حد للنزاع 
الحدودي واقامة حدود بحرية دامئة ووصفت 
االمن  يعزز  الذي  التاريخي  باالنجاز  االمر 
لبنان  يف  اقتصادية،  فوائد  ويحقق  واالستقرار 
مل نلمس فوائد هذا االتفاق بعد ال سياسيا وال 

اقتصاديا، ملاذا؟
املنافع طويلة االمد. ما فعلته االتفاقية  □ ان 
هو فتح مساحة ثقة بني الجانبني وعىل املستوى 
موارد  عن  التنقيب  من  ميكن  مام  االقليمي، 
النفط والغاز يف مناخ مستقر وامن. هذه خطوة 
واملستثمرين،  الرشكات  لتشجيع  للغاية  مهمة 
تتحقق  لن  امللموسة  االقتصادية  املنافع  لكن 
بني ليلة وضحاها. انها عملية تستغرق الوقت 
واالجتهاد وااللتزام. باالضافة اىل ذلك، فان وجود 
يف  وفعالة  ومتمكنة  مستقرة  دولة  مؤسسات 

من الطبيعي ان يؤدي 
غياب فاعلية مؤسسات 

الدولة السيما في السلطة 
التنفيذية الى زيادة 

املخاطر في لبنان

اشيد بقوة بالجيش اللبناين واملديرية العامة لالمن العام التي تعمل بال كلل للحفاظ عىل امن لبنان واستقراره.

لبنان امر رضوري لضامن استفادة البلد وشعبه 
اىل اقىص حد من هذا االنجاز.

■ يبدو ان الرشكات العاملية تتلكأ عن الدخول 
يف مناقصة جديدة الستخراج الغاز والنفط من 

البحر اللبناين، ملاذا؟
العوامل  من  العديد  تلعب  ان  املرجح  من   □
واالقليمي  العاملي  املستوى  عىل  املختلفة 
القرارات  عىل  التأثري  يف  دورا  واملحيل،  
البيئة  ان  الطاقة.  لرشكات  االستثامرية 
متأثرة  تزال  ال  العامل  يف  الصعبة  االقتصادية 
ضعيف  اقتصادي  بنمو  وتتسم  كورونا  بوباء 
الرويس  الغزو  التضخم.  مستويات  يف  وارتفاع 
الوكرانيا الذي  ادى اىل اضطراب كبري يف سوق 
الطاقة ودفع اىل ارتفاع حاد يف االسعار، اوجب 
اعادة النظر يف امن الطاقة ويف تحركات لتنويع 

تقليص  اىل  الحايل،  الوقت  يف  اقله  الطاقة، 
املوجودة  للحقول  االولوية  واعطاء  املخاطر 
عوضا عن التنقيب وعن تطوير مناطق جديدة، 
سيطرة  عن  خارجة  التطورات  هذه  ان  علام 
اىل  يؤد  مل   4 البلوك  يف  الحفر  ان  افهم  لبنان. 
الحدود  ترسيم  اتفاقية  ان  املرجوة.  النتائج 
اليوم  الطريق  مهدت  قد  التاريخية  البحرية 
باستكشاف  بالبدء  املفوض  الكونسورتيوم  امام 
بلوك 9، والتي من املقرر ان تتم يف عام 2023. 
ان  امكانها  9 يف  البلوك  يف  الناجحة  التنقيبات 
تزيد من اهتامم رشكات الطاقة االخرى. عندما 
)الضخمة(  االجنبية  باالستثامرات  االمر  يتعلق 
مجال  اي  يف  او  الطاقة  قطاع  يف  سواء   -
يف  اخرى  دول  مع  ايضا  لبنان  يتنافس   -  آخر 
االرتقاء  اىل  البالد  تحتاج  العامل.  انحاء  جميع 
الفرصة  اغتنام  عىل  قادرة  تكون  ليك  مبوقعها 
ان  اكرث مالءمة.  يجب  الظروف  تصبح  عندما 
يشجع هذا السلطات اللبنانية عىل التوصل اىل 

حلول مبتكرة.

اعرتاف  بعد  الغجر  بلدة  احتالل  عن  ماذا   ■
واكتفى  البلدة  يف  باشغال  بالقيام  ارسائيل 
دون  من  لالنسحاب  ارسائيل  بدعوة  التقرير 
يف  يفعل  كام  االرض  عىل  باجراءات  القيام 

الجانب اللبناين؟
□ يبقى القرار 1701  عامال مهام لالستقرار. ان 
التزام لبنان وارسائيل القرار جعل من املمكن 
الحفاظ عىل الهدوء عىل طول الخط االزرق منذ 
العام 2006، مبا يف ذلك من خالل االجتامعات 
"اليونيفيل"  بني  الوثيق  والتنسيق  الثالثية 
والجيش اللبناين يف جنوب لبنان. مع ذلك، ال 
تزال بعض االلتزامات معلقة من كال الطرفني 
، مبا يف ذلك عىل سبيل  القرار 1701  مبوجب 
الدولة يف  املثال، مسألة السالح خارج سيطرة 
لبنان ومسالة التحليق الجوي االرسائييل وكذلك 
ومسألة  الغجر  لشامل  االرسائييل  االحتالل 
مزارع شبعا التي مل تحل بعد. يف انتظار التنفيذ 
الكامل للقرار 1701  ووقف دائم الطالق النار، 
االعامل  الطرفان  يتجنب  ان  الرضوري  من 
االستفزازية والخطاب التحرييض. ال يزال خطر 
سوء التقدير قامئا وميكن ان يخرج هذا الوضع 

الهش بسهولة عن مساره.

امداداتها، اقله يف اوروبا. اخريا، استذكارا للدورة 
 )Cop 27( السابعة والعرشين ملؤمتر االطراف
للحد  الدويل جهوده  يف مرص، يواصل املجتمع 
الطاقة.  تحويل  يف  ولالرساع  االنبعاثات  من 
رشكات  تتطلع  قد  ملتبسة،  مجريات  وسط 


