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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

املنسقة الخاصة لألمم املتحدة :يمكن الحكومة
أن تفرمل املسار اإلنحداري بخطوات فورية

تعكس املنسقة الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان وممثلة االمني العام لالمم املتحدة الديبلوماسية البولندية يوانا فرونتسكا
تفاؤال بامكان خروج لبنان من مساره االنحداري اذا قرر اللبنانيون ذلك ،مؤكدة ان االمم املتحدة لن تألو جهدا يف الدفع
قدما بكل ما يساعد لبنان
تتمتع السيدة يوانا فرونتسكا بخربة تزيد
عن  25عاما يف الديبلوماسية واالمن
الدويل وشؤون الرشق االوسط ،وعملت
منذ العام  2017ممثلة دامئة لبولندا لدى
االمم املتحدة ،مبا يف ذلك خالل عضوية
بولندا يف مجلس االمن.
وقد حصلت فرونتسكا عىل درجة دكتوراه
يف الفلسفة العربية ودرجة املاجستري يف
فقه اللغة العربية من جامعة وارسو .تتقن
اللغات العربية واالنكليزية والفرنسية
والبولندية ،ولها باع طويلة يف العمل
الديبلومايس.
يف حوارها االول بعد مجيئها اىل لبنان،
تقول لـ"االمن العام" ان عىل الحكومة
الجديدة ان تتحرك من دون اي تأخري،
وان تتخذ قرارات شجاعة ،وتنفذ رؤية
اصالحات للمستقبل تصب يف خدمة
اللبنانيني وتضع البلد وشعبه يف املقام ■ باتت االزمة االجتامعية واالقتصادية
عميقة للغاية وفوق طاقة الناس ،ما
االول.
الفارق الذي ميكن ان تحدثه الحكومة
■ تعكسني بتغريداتك وترصيحاتك قلقا الجديدة للشعب؟ وكم من الوقت
متزايدا يف شأن الوضع يف لبنان حيث سيستغرق الخروج من االزمة؟
يتعمق االنهيار املايل الذي بدأ يف العام □ من املؤكد ان اي حل طويل االمد لالزمة
 .2019ما رؤيتك ملستقبل لبنان ،وما سيستغرق وقتا .لكن ميكن الحكومة ان
هي توقعات األمم املتحدة من الحكومة تبدأ عىل الفور يف اتخاذ خطوات تعكس
الجديدة؟
فيها االتجاه االنحداري وتخفف من
□ يعيش لبنان احدى اسوأ أزماته املصاعب اليومية التي يواجهها الناس ،مبا
االقتصادية واالجتامعية واملالية .انه ألمر يف ذلك الوصول اىل السلع االساسية .ان
مفجع وغري مقبول ان نرى اللبنانيني اطار االصالحات موجود ايضا مثل اصالح
يكافحون محن الحياة اليومية ،ويرون االقتصاد وتحسني الحوكمة واستئناف
انهم غري قادرين عىل ايصال صوتهم .املحادثات مع صندوق النقد الدويل.
لكن ال تزال فرملة هذا االنحدار ممكنة .يحتاج هذا االطار اىل االفادة منه وانعاشه
ظهرت اآلن فرصة جديدة مع تشكيل واملشاركة فيه بجدية .كامم متحدة،
الحكومة الجديدة التي عرضت بيانها نحن عىل استعداد لدعم لبنان يف هذه
الوزاري برسعة لنيل ثقة الربملان .من
املهم ان تتحرك الحكومة االن ومن دون
اي تأخري ،وان تتخذ قرارات شجاعة وتنفذ
رؤية اصالحات للمستقبل تصب يف خدمة
اللبنانيني ،وتضع البلد وشعبه يف املقام
االول .لقد اجتمعت بانتظام مع رئيس
الوزراء الذي كان مكلفا واصبح اليوم اصيال،
السيد نجيب ميقايت ،وساواصل لقاءايت به
ومع الوزراء الرئيسيني ملناقشة التعاون
والدعم .ميثل تنفيذ اصالحات هادفة
خطوة اساسية نحو القطع مع املامرسات
الفاسدة من زمن املايض ،وتعزيز العدالة
والشفافية واملساءلة ،وتفعيل مؤسسات
الدولة يف خدمة املواطنني .فهذا رضوري
ايضا الستعادة ثقة الناس واملستثمرين
واملجتمع الدويل.

العملية باية طريقة ممكنة .لكن القرارات
والحلول تقع يف الدرجة االوىل عىل عاتق
الدولة واالحزاب اللبنانية.
■ كررت املجموعة الدولية لدعم لبنان
مرات عدة بأن تشكيل حكومة جديدة
قادرة عىل تنفيذ االصالحات هي مقدمة
رضورية لتلقي املساعدات الخارجية ،ما
هي الخطوة التالية؟ وخصوصا يف ظل
اجتامعات الجمعية العامة لالمم املتحدة
يف نيويورك يف دورتها الـ76؟
□ ان مجموعة الدعم الدولية للبنان
واعضاء آخرين يف املجتمع الدويل ،قلقون
للغاية من الوضع يف لبنان ومن غياب
الخطوات الرسمية امللموسة ملعالجة االزمة
وانقاذ البالد .ان مجموعة الدعم الدولية
هي مجموعة للمنارصة والدعم السيايس،
وهي مستعدة لبذل املزيد من الجهود
رشط ان تعاين اصالحات ملموسة يتم
وضعها موضع التطبيق .ال يوجد اجتامع
مخطط للمجموعة عىل هامش اعامل
الجمعية العامة لالمم املتحدة هذا العام.
لكن اسبوع املناقشة العامة عىل مستوى
رفيع للجمعية العامة لالمم املتحدة ميثل
منتدى لجميع رؤساء الدول والحكومات
للقاء نظرائهم من جميع انحاء العامل،
وهي اكرب منتدى للديبلوماسية املتعددة
الطرف ،وهذا يشمل لبنان بطبيعة الحال.
ميكن ان تكون فرصة سانحة للبنان الظهار
قيادة عملية تعمل بأهداف موحدة،
وتشد االنتباه صوب حاجاتها.
■ وقع اكرث من نصف سكان لبنان البالغ
عددهم  6ماليني نسمة يف براثن الفقر.

املنسقة
الخاصة لالمم
املتحدة يف
لبنان وممثلة
االمني العام
لالمم املتحدة
الديبلوماسية
البولندية
يوانا
فرونتسكا.

يقول البنك الدويل انها واحدة من اشد
االنكامشات يف العرص الحديث ،حيث
انخفضت قيمة العملة اكرث من  90يف
املئة وسط شلل النظام املايل ،ما هو
الدور املمكن ان تلعبينه مع البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل؟
□ ال يزال التزام االمم املتحدة واملجتمع
الدويل تجاه لبنان قويا .يشكل تأليف
الحكومة الجديدة فرصة لها الستئناف
النقاشات مع صندوق النقد الدويل يف
ارسع وقت ممكن ،واتخاذ الخطوات
الالزمة التي قد يتطلبها ذلك وفقا لخطة
استقرار اقتصادي كيل ،قوية وواقعية،
حتى يحظى لبنان بفرصة االنتعاش
االقتصادي .كام انها فرصة العادة تنشيط
التعاون الحكومي مع البنك الدويل،
واستكشاف كيف ميكن ان يؤدي ذلك
اىل تخفيف الضغط عىل القطاعات االكرث
ترضرا يف لبنان .لقد تم بذل جهود منسقة
اليجاد افضل السبل لدعم الشعب اللبناين،
مثل املؤمترين الدوليني اللذين تشاركت

مدد مجلس االمن
تفويض اليونيفيل
من دون اي تعديل فيه
او في ميزانيتها

يف رئاستهام فرنسا واالمم املتحدة لدعم
الشعب اللبناين ،او املؤمتر يف حزيران الذي
تشاركت يف رئاسته ايضا فرنسا واالمم
املتحدة لتقديم مساعدات طارئة للجيش
اللبناين واالجهزة االمنية االخرى .من االمثلة
امللموسة االخرى للجهود املنسقة عىل
وجه التحديد مع البنك الدويل واالتحاد
االورويب اطار االصالح والتعايف واعادة
االعامر ( ،)3RFوهي خطة استجابة تركز
عىل الناس تم اطالقها يف كانون االول من
العام املايض استجابة النفجار مرفأ بريوت

ملساعدة لبنان عىل معالجة الحاجات
العاجلة للسكان املترضرين وكذلك
مواجهة تحديات الحكم والتعايف واعادة
االعامر ذات الصلة .من املتوقع ان يستمر
هذا االطار ملدة  18شهرا وسريبط اطار
 3RFاالستجابة االنسانية الفورية وجهود
التعايف واعادة االعامر املتوسطة املدى،
لوضع لبنان عىل سكة التنمية املستدامة.
علام انه يسرتشد باملبادئ الشاملة
للشفافية واملساءلة واالدماج.
■ اعلنت منسقة االمم املتحدة للشؤون
االنسانية يف لبنان نجاة رشدي عن
تخصيص  6ماليني دوالر من صندوق
لبنان االنساين ( )LHFلضامن استمرار
خدمات الرعاية الصحية الحرجة املتأثرة
بأزمة الوقود املستمرة يف البالد .ويستكمل
هذا االعالن تخصيص  4ماليني دوالر
من صندوق االستجابة املركزي ملواجهة
الطوارئ ( )CERFلدعم خدمات املياه
كام تم االعالن عنه اخريا من منسق
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االغاثة يف حاالت الطوارئ .كيف سيتم
توزيع هذه املساعدة وهل ستنسق مع
الجهات الحكومية؟
□ يف الواقع ،تم اعتبار مبلغ الـ 6ماليني
دوالر رضوريا لضامن استمرار خدمات
الرعاية الصحية الحرجة التي تأثرت
يف شكل كبري بسبب النقص املستمر يف
الوقود يف البالد .يهدف برنامج  6Mاىل
تسهيل وصول الوقود ملقدمي الخدمات
الصحية الحرجة التي تم تحديد
اولوياتها بناء عىل معايري انقاذ الحياة،
مبا يف ذلك مراكز الرعاية الصحية االولية
واملستوصفات واملستشفيات ملواصلة
العمل ملدة اقصاها ثالثة اشهر .سيدعم
التخصيص ايضا املستودع املركزي ومواقع
التوزيع عىل مستوى املقاطعات التي
تستخدم للحفاظ عىل سلسلة التربيد
والتخزين اآلمن للسلع الصحية االساسية،
مثل اللقاحات واالدوية املهمة االخرى
الحساسة عىل درجات الحرارة .كام سيتم
دعم وصول الوقود اىل املستشفيات
الخاصة عىل اساس اسرتداد التكلفة،
وسيتم توزيع الوقود مبارشة عىل
املنشآت .تجدر االشارة ،اىل ان الـ 6ماليني
دوالر تستكمل تخصيص  4ماليني دوالر
من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ
( )CERFلدعم خدمات املياه .التدخل
هو دعم طارئ ملرة واحدة ومحدد زمنيا،
ولن يتم متديده الكرث من ثالثة اشهر
حدا اقىص .تظل مسؤولية ضامن توفري
الخدمات االساسية من دون انقطاع ،مبا يف
ذلك الرعاية الصحية فيام ايصال املياه هو
عىل عاتق الحكومة اللبنانية .تنسق االمم
املتحدة مع الهيئات الحكومية والبلديات
وكذلك املنظامت غري الحكومية املحلية
(الوطنية والدولية) والكيانات الخاصة،
لضامن التنسيق املتامسك وتوفري املوارد
عىل اساس الحاجات واالنشطة املنقذة
للحياة.
■ هل اتخذت االمم املتحدة هذه الخطوة
بعد شحن الوقود االيراين إىل لبنان من
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وضعت االمم املتحدة
واملنظمات غير الحكومية
خطة استجابة طارئة لتوفير
دعم لـ  1.1مليون لبناني
يجب ان تبذل السلطات اللبنانية كل ما يف وسعها الجراء االنتخابات يف موعدها.

حزب الله؟ وبعد ان قبلت الواليات
املتحدة للبنان نقل الوقود عرب سوريا رغم
قانون قيرص؟
□ التزام االمم املتحدة ودعمها للبنان
كان قويا جدا منذ اعوام وحتى عقود.
فور وقوع تفجريات مرفأ بريوت املأساوية
يف آب  ،2020سارعت االمم املتحدة
واملجتمع الدويل اىل تقديم املساعدة
االنسانية للشعب اللبناين واملترضرين من
االنفجار.
يف االونة االخرية ،ونظرا اىل استمرار
تدهور الوضع يف البالد ،وضعت االمم
املتحدة واملنظامت غري الحكومية خطة
استجابة طارئة مدتها  12شهرا لتوفري
الدعم االنساين املنقذ للحياة لـ 1.1مليون
من اللبنانيني االكرث هشاشة واملهاجرين
املتأثرين باالزمة املستمرة يف قطاعات
االمن الغذايئ والصحة والتغذية واملياه
والرصف الصحي والتعليم وحامية الطفل
والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
تم نرش الخطة البالغة كلفتها 378.5

مليون دوالر عىل هامش املؤمتر الدويل
لدعم الشعب اللبناين برئاسة فرنسا واالمم
املتحدة يف  4آب  .2021عندما بدأت ازمة
الوقود تهدد قطاعي الصحة واملياه يف
لبنان ،خصصت االمم املتحدة  10ماليني
دوالر من اموالها االنسانية لتأمني امدادات
الوقود اىل املستشفيات ومحطات املياه.
تم االستمرار يف تقديم املساعدة اىل الجيش
اللبناين السيام يف اطار متابعة مؤمتر 17
حزيران الفائت الذي تشاركت يف رئاسته
فرنسا واالمم املتحدة .لكن ،بينام تواصل
االمم املتحدة واملجتمع الدويل تقديم
الدعم ،فان مسؤولية انقاذ لبنان تقع عىل
عاتق قادة البلد .لقد حان الوقت ليك
تتقدم الحكومة الجديدة وتتحمل هذه
املسؤولية.

الدميوقراطية وفرصة للشعب للتعبري عن
تطلعاته ،ماذا سيكون الوضع وسط خشية
من فراغ يف بعض املؤسسات الدستورية؟
□ لن اتكهن مبا سيحدث اذا مل تجر
االنتخابات .ما أود التأكيد عليه ،هو ان
السلطات اللبنانية يجب ان تبذل كل ما
يف وسعها الجرائها يف موعدها يف العام
 .2022كام قلتم ،املجتمع الدويل متفق
عىل هذه النقطة .هذا امر بالغ االهمية
للحفاظ عىل تقاليد املامرسة الدميوقراطية
يف لبنان ،والعطاء اللبنانيني فرصة للتعبري
عن آرائهم حول كيف يتعامل النظام ازاء
مصالحهم .االمم املتحدة مستعدة لتقديم
مساعدة عىل مستوى الخرباء ،وهي نشطة
بالفعل يف تقديم الدعم االنتخايب الفني
للسلطات اللبنانية.

املناقشات يف مجلس االمن
اهمية اجراء انتخابات حرة
العام  2022ضمن املهل
كإشارة رئيسية للمساءلة

■ ما هي اهم املستجدات عىل تقرير
االمني العام لالمم املتحدة يف شأن تطبيق
القرار 1701؟
□ يعكس التقرير االخري لالمني العام

■ سلطت
الضوء عىل
ونزيهة يف
الدستورية

لالمم املتحدة انطونيو غوترييش حول
تطبيق القرار  1701قلق االمم املتحدة
املتزايد يف شأن االزمة املتفاقمة يف لبنان
وغياب القرار السيايس ،االمر الذي ميكن
ان يؤثر يف شكل خطري عىل استقرار
لبنان .فقد شدد االمني العام عىل اهمية
اجراء االنتخابات يف موعدها العام
 ،2022وحث القيادة السياسية يف لبنان
بالنظر اىل خطورة الوضع ،عىل التعايل
فوق املصالح الضيقة واالرساع يف تشكيل
حكومة قادرة عىل تنفيذ االجراءات التي
تضع البالد عىل سكة التعايف .لقد تم
االيفاء بجزء مهم من هذا النداء بعد
تشكيل الحكومة الجديدة .لكن الجزء
املتعلق بالخطوات الالحقة  -االصالحات
وقرارات لوقف االزمة  -ال يزال قامئا بال
حل .من املؤكد ان التقرير املقبل لالمني
العام سوف يعرتف بتشكيل الحكومة
ويق ّيم ما ستكون قد انجزته .يف ما يتعلق
بالوضع يف جنوب لبنان ،كرر التقرير
دعوات االمني العام لتطبيق القرار 1701
بكامله .وحذر من ان انتهاكات وقف
االعامل العدائية ميكن ان تؤدي اىل
تصعيد له عواقب وخيمة .وشدد التقرير
ايضا عىل انه ينبغي عىل كل من لبنان
وارسائيل االستمرار يف االفادة الكاملة
من ترتيبات التواصل والتنسيق املتفق
عليها مع اليونيفيل للتخفيف من مخاطر
اندالع املزيد من العنف ،مبا يف ذلك
من خالل االجتامعات الثالثية .سيكون
االلتزام امللموس بقرار مجلس االمن
 ،1701جزءا من التوقعات املطلوبة من
الحكومة الجديدة.
■ بعد ان تبنى مجلس االمن يف  30آب
الفائت القرار الرقم  2591الذي ميدد
والية اليونيفيل لسنة اضافية ،هل صادق
عىل ميزانية قوات اليونيفيل؟ هل هناك
تغيري يف امليزانية؟
□ مدد مجلس االمن التفويض لليونيفيل
من دون اي تعديل فيه او يف ميزانيتها.
يعيد القرار الجديد التأكيد عىل تفويض

اليونيفيل عىل النحو املنصوص عليه يف
القرار  1701والذي تم تأكيده يف قرارات
الحقة.
■ يف القرار  2591طلب مجلس االمن
من اليونيفيل الول مرة اتخاذ تدابري موقتة
وخاصة لدعم القوات املسلحة اللبنانية
مبواد غري فتاكة (مثل الغذاء والوقود
واالدوية) والدعم اللوجستي ملدة ستة
اشهر ،ما هي آلية هذه املساعدة؟ وملاذا
تم اعتامد ستة اشهر فحسب؟
□ نرحب بطلب مجلس االمن من
اليونيفيل دعم الجيش اللبناين باملواد
غري الفتاكة ،باالضافة اىل تقديم الدعم
اللوجستي .كام نرحب بجميع املساعدات
الدولية الثنائية االخرى املقدمة اىل
املؤسسة العسكرية اللبنانية التي تأثرت
بشدة باالزمة االقتصادية غري املسبوقة
يف البالد .سيتم تقديم املساعدة من
اليونيفيل ،من ضمن مواردها الحالية ومبا
يتوافق مع سياسة العناية الواجبة لحقوق
االنسان التابعة لالمم املتحدة .من املهم
دعم الجيش اللبناين وافراده يف جهودهم
اآليلة للحفاظ عىل امن لبنان واستقراره
وتعزيزهام وتنفيذ القرار .1701
■ يدين القرار ايضا اعامل املضايقة
والرتهيب ضد افراد اليونيفيل بأشد
العبارات ،ويحث جميع االطراف عىل
ضامن حرية حركة اليونيفيل والوصول اىل
الخط االزرق ،هل من اجراءات جديدة يف
خصوص هذه النقطة؟
□ ارص االمني العام لالمم املتحدة ،مرارا
وتكرارا ،عىل اهمية ضامن حرية حركة
اليونيفيل يف منطقة عملياتها ،من اجل
متكينها من تنفيذ تفويضها يف تقريره
االخري عن القرار  ،1701دعا فيه السلطات
اللبنانية اىل التحقيق يف اية قيود عىل
حركة اليونيفيل ،وكرر دعوته السلطات
اللبنانية الوفاء بالتزاماتها لضامن سالمة
افراد اليونيفيل ،واملساءلة الكاملة ألولئك
الذين يهاجمون قوات حفظ السالم.
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