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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

صّعدت االمم املتحدة اخريا نربتها بازاء ملفات داخلية لبنانية، فابدى امينها العام 
انطونيو غوترييس رأيا متطرفا يف حزب الله، وكذلك صدر بيان للمجموعة الدولية 
لحض لبنان عىل تطبيق القرارين 1701 و1559 والنأي بنفسه، وسط جدل محيل 
السوريني،  النازحني  موضوع  يف  ووكاالتها  املتحدة  االمم  تلعبه  الذي  الدور  حول 

ووساطاتها البحرية وترسيم الحدود الربية

متارس املنسقة الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان 
منذ  لبنان  يف  مهامتها  كارديل  داهلر  برنيل 
كانون االول 2017. وهي ديبلوماسية دامناركية 
عاما.   25 مدى  عىل  متتد  دولية  بخربة  تتمتع 
منها  صعبة  ظروف  ذات  بلدان  يف  عملت 
وجيبويت،  السودان  وجنوب  ومرص  افغانستان 
وكانت ممثلة خاصة لالمم املتحدة يف االتحاد 
موسكو  يف  لبالدها  ممثلة  وعملت  االفريقي، 

ونيودلهي.
عىل غرار نظرياتها السابقات يف هذا املنصب، 
اقليمية مكوكية لرشح مهامت  تقوم بجوالت 
وزارت  لبنان،  يف  و"اليونيفيل"  املتحدة  االمم 
"االمن  مع  حوارها  يف  وكشفت  طهران  اخريا 
اىل  منها  عدة،  لزيارات  تخطط  انها  العام" 

اململكة العربية السعودية.

لالمم  العام  االمني  تحذير  اخريا  الفتا  كان   ■
املتحدة انطونيو غوترييس من ادوار حزب الله 
النيابية؟ كذلك  االنتخابات  وذلك مبارشة بعد 
فيه  تدعو  الدولية  للمجموعة  بيان  الفتا  كان 
لبنان اىل النأي بالنفس وتطبيق القرارين 1701 
و1559؟ ملاذا استحضار هذين القرارين يف بيان 

للتهنئة باالنتخابات؟ 
انطونيو  املتحدة  لالمم  العام  االمني  يسلم   □
االمن  مجلس  اىل  العام  يف  مرتني  غوترييس 
تقاريره حول تطبيق القرار 1559، وثالث مرات 
التقارير  هذه  يف   .1701 القرار  تطبيق  حول 
يقوم مبراجعة التقدم املحقق يف تطبيق هذه 
اىل  تحتاج  التي  املجاالت  ورصد  القرارات، 
التقرير  صدور  تزامن  وقد  العمل.  من  املزيد 
االخري عن القرار 1559 مبارشة بعد االنتخابات 
الدولية  الدعم  مجموعة  اللبنانية.  النيابية 

املوحد  الدويل  للدعم  انعكاس  هي  لبنان  يف 
االجتامعي  واستقراره  وامنه  لبنان  لسيادة 
واالقتصادي. تلقفت املجموعة يف بيانها الفرصة 
النيابية،  االنتخابات  امتامه  عىل  لبنان  لتهنئة 
وملتابعة تشكيل حكومة قادرة عىل االستمرار 
يف اللحظة االيجابية التي ولدتها مكاسب اجراء 
االستحقاق النيايب، ولتحقيق االجندة الطموحة 
التي وضعتها املؤمترات الدولية االخرية. كذلك 
تتيح متابعة التزاماتها الدولية ومن ضمنها ما 
يتعلق بالقرارين 1559 و1701. يتوافق البيان 
مع  لبنان  اجل  الدولية من  للمجموعة  االخري 
االول  كانون   8 يف  باريس  اجتامع  يف  بيانها 
2017 الذي تضمن املراجع املرتبطة بالقرارين 
االنفني. يف بياين االمني العام واملجموعة الدولية 
لبنان  سيادة  عىل  تركيز  مثة  لبنان،  اجل  من 
السياسية  استقالليته  وعىل  واستقراره،  وامنه 
والدعم القوي من املجتمع الدويل لحامية هذه 

الجوانب برمتها.

الجيش  لدعم   2 ـ  روما  مؤمتر  يف  شاركت   ■
اللبناين، وبدا هذا الدعم لغاية اليوم خجوال. ما 
هو تقييمك لذلك؟ وماذا عن مؤمتر "سيدر"؟ 
انعاش  وهل من دور لالمم املتحدة يف اعادة 

االقتصاد اللبناين؟
□ ان مؤمتر روماـ  2 الذي انعقد يف اذار الفائت 
لدعم الجيش اللبناين والقوى االمنية اللبنانية، 
نيسان  يف  انعقد  الذي  "سيدر"  مؤمتر  وكذلك 
واالستثامر  التجارة  لرتويج  باريس  يف  الفائت 
االصالحات  عرب  واالزدهار  االقتصادي  والنمو 
املالية واالجتامعية واالقتصادية، كانا اشارة عن 
الثابت  دعمه  لتقديم  الدويل  املجتمع  وحدة 
الستقرار لبنان. هذه املؤمترات متابعة الجتامع 

يف  لبنان  اجل  من  الدولية  الدعم  مجموعة 
الفائت، والذي كرر  االول  كانون  باريس يف 8 
وامنه  لبنان  الستقرار  الدويل  املجتمع  دعم 
صدور  روما  مؤمتر  يف  ملحوظا  كان  وسيادته. 
بيان قوي حول الدعم املوحد واملستمر ملصلحة 
ضمنها  ومن  الرئيسية،  اللبنانية  املؤسسات 
املجتمع  من  االمنية  واالجهزة  اللبناين  الجيش 
اللبنانية  الدويل. مثة اعرتاف دويل بأن القوات 
املسلحة واالجهزة االمنية تلعب دورا حازما يف 
نرش سلطة الدولة عرب االرايض اللبنانية، وتدافع 
عن سيادة لبنان ووحدة اراضيه وتعمل كحامية 
ارهايب.  تهديد  اي  لجبه  ام  المنه سواء داخليا 
استعرض  املؤمتر التقدم يف نرش سلطة الدولة 
من  بالخطط  ورحب  الرشقية،  الحدود  عىل 
اجل نرش وحدات الجيش اللبناين يف الجنوب. 
"اليونيفيل"  قوات  فان  للمؤمتر،  وكمتابعة 
والجيش اللبناين يعمالن بشكل مشرتك من اجل 
بالتنسيق  ويقومان  النموذجي،  الفوج  انشاء 
واملعدات  والتدريب  التحتية  البنى  حول 
تصل  ال  املهتمني.  املساهمني  مع  املطلوبة 
املساعدات بني ليلة وضحاها، ولكنها جزء من 
السعي الطويل االمد اىل تعزيز قدرات الجيش 
مؤمتر  املهم.  ودورهام  االمنية  والقوى  اللبناين 
"سيدر" اعاد التشديد عىل الرشاكة القوية بني 
لبنان واملجتمع الدويل. متت االشارة خالله اىل 
استعداد الرشكاء الدوليني لدعم لبنان وتحديث 
اقتصاده، وذلك من خالل تطبيق خطة استثامر 
لبنان  عىل  عينه،  الوقت  يف  االموال.  رؤوس 
اصالحات  لتطبيق  حاسمة  خطوات  يتخذ  ان 
هيكلية وقطاعية وستلعب الحكومة الجديدة 
التقدم بهذه االجندة، يف حني  دورا رئيسيا يف 
يبقى املجتمع الدويل ملتزما الدعم. ان حامية 
استقرار لبنان وتقوية منوه االقتصادي يتطلبان 
املهمة  تداعياته  االمر  ولهذا  متضافرة،  جهودا 
عليه وايضا عىل االقليم. انا متشجعة النه عرب 
لهذا  واسع  فهم  مثة  وروما،  "سيدر"  مؤمتري 
االلتزام بالعمل سويا لحامية هذه االنجازات. 
بالطبع عىل لبنان ان يطبق الجزء املتعلق به 

ممثلة األمني العام لألمم املتحدة: اإلندماج ليس خيارا لالجئني
ونحترم قراراتهم الفردية في العودة إلى ديارهم

املنسقة الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان برنيل داهلر كارديل.

وانا متفائلة بأن الحكومة الجديدة ستعترب هذا 
االمر اولوية.

■ زرت يف ايار الفائت ايران وعقدت لقاءات مع 
كبار املسؤولني االيرانيني وبينهم وزير الخارجية 
محمد جواد ظريف. ماذا كانت مواضيع اللقاء؟

مشاورات  من  جزءا  كانت  اليران  زياريت   □
لبنان. وقد زرت  اقليمية ودولية دورية حول 
اخريا االمارات املتحدة العربية، واخطط لزيارة 
فيها  مبا  العام  هذا  اخرى  اقليمية  عواصم 
الرياض. التقيت يف ايران وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف ومسؤولني رسميني اخرين رفيعي 
اهمية حامية  التأكيد عىل  اجل  من  املستوى 
من  تحصينه  ورضورة  واستقراره  لبنان  امن 
الرصاعات االقليمية، مبا فيها التطورات الحاصلة 
يف سوريا. يف هذا السياق، ناقشنا اهمية التزام 

على الحكومة الجديدة 
تطبيق اصالحات هيكلية 

وقطاعية

لبنان سياسته املتمثلة يف النأي بالنفس، وتطبيق 
 ،1701 القرار  فيها  مبا  املتحدة  االمم  قرارات 
االيرانيني  الرسميني  لسامعي  متشجعة  وكنت 
يعربون عن نيتهم حامية استقرار لبنان وابعاده 

من الرصاع.

■ ماذا استخلصت يف ما يخص الغاء الواليات 

النووي مع طهران؟  االتفاق  االمريكية  املتحدة 
وما هو دور االمم املتحدة التي كانت طرفا فيه 

مع مجموعة الخمسة +1؟
□ تركزت محادثايت يف ايران حول لبنان. لكن 
وكام تالحظون، فان االمني العام لالمم املتحدة 
انطونيو غوترييس دعا اىل الحفاظ عىل خطة 
العمل املشرتكة الشاملة JCPOA ، وهو قال 
عدم  ديبلوماسية  يف  رئيسيا  انجازا  متثل  انها 
االنتشار النووي، وقد ساهمت يف السالم واالمن 

االقليميني.

■ يصدر يف نهاية متوز التقييم الدوري للقرار 
1701. ما الذي سيميزه عن سوابقه؟

ميكنني  ال  وبالتايل  بعد،  ينته  مل  التقرير   □
تقريره  يتضمنه. يف  ان  ما ميكن  التعليق عىل 
االخري حول القرار 1701، عرب االمني العام لالمم 
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املتحدة عن قلقه من عدم التنفيذ الكامل 
من  االلتزامات  كل  تطبيق  وعدم  القرار،  لهذا 
خطر  من  االمتثال  عدم  يزيد  وارسائيل  لبنان 
التوترات ورمبا التصعيد يف االعامل العدائية. ان 
االلتزام املستمر للبنان والرسائيل القرار 1701 

قوال وفعال يحظى باهمية قصوى.
ترتأسها  التي  الثالثية  اللجنة  آلية  ان  اىل  اشري 
االعوام  يف  جدا  مهام  دورا  لعبت  "اليونيفيل" 
الهدوء  عىل  الحفاظ  يف  ونجحت  االخرية، 
الذي ساد ونزع فتيل التوتر املحتمل يف بعض 
املناطق. وكان حضور الجيش اللبناين يف جنوب 
لبنان وفقا للقرار 1701 مهام، وكذلك التعاون 

املمتاز بينه وبني "اليونيفيل".

"اليونيفيل"  لقوات  التجديد  سيمر  هل   ■
بطريقة سلسة يف آب املقبل؟ وهل انتم كامم 
تعديالت  بعد  تطبيقه  عن  راضون  متحدة 
ادخلت عىل تفويضكم لناحية التشدد اكرث يف 

مراقبة اية خروق تعطل عمل هذه القوات؟
يف  "اليونيفيل"  قوات  تفويض  تجديد  ان   □
نهاية آب املقبل هو قرار يتعلق  فقط بالدول 
تلعب  االمن.  مجلس  يف  حاليا  العضوية  ذات 
يف  السالم  حفظ  يف  رئيسيا  دورا  "اليونيفيل" 
جنوب لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناين، ويف 
الحفاظ عىل وقف االعامل العدائية القائم حاليا 

ويف مواصلة تنفيذ القرارين 1701 و2373.

■ كان موقف االمم املتحدة خجوال بازاء بناء 
اللبنانية  الحدود  اسمنتي عىل  لجدار  ارسائيل 
حدودية  نقطة   13 يف  االزرق  الخط  يخرق 
تزال  ال  البناء  اعامل  ان  ويبدو  عليها،  متنازع 

مستمرة. اال يؤدي ذلك اىل توتر؟
□ اواصل نرش املساعي الحميدة لالمني العام 
وساواصل بالتعاون مع "اليونيفيل" استكشاف 
فرص زيادة عوامل بناء الثقة. توضح املناقشات 
الوضع.  هشاشة  استمرار  البناء  اعامل  حول 
من  مزيد  تحقيق  اىل  الحاجة  اىل  يقود  وهذا 
اليه  النار دعا  التقدم نحو وقف دائم الطالق 
ولالنتقال  الرصاع  ملنع  كوسيلة   1701 القرار 
من الهدوء اىل االستقرار واالمن الدامئني، وهام 
اساسيان للمجتمعات التي تعيش عىل جانبي 
الرضوري  من  ذلك،  غضون  يف  االزرق.  الخط 
احادية  اجراءات  اتخاذ  الطرفان عن  ميتنع  ان 

■ ماذا عن النقاش االخري بني املفوضية ووزارة 
ان  مفادها  اتهامات  بعد  اللبنانية  الخارجية 
هو  ما  العودة؟  عن  الالجئني  تثني  املفوضية 

موقف االمم املتحدة؟
□ تحرتم االمم املتحدة، مبا يف ذلك املفوضية 
الفردية  القرارات  الالجئني،  لشؤون  العليا 
تثبط  وال  ديارهم،  اىل  العودة  يف  لالجئني 
تتم  التي  العودة  تعارض  وال  احد  عزمية 
عندما  حقهم.  انه  االفراد.  قرار  عىل  بناء 
تساعد  العودة  نيتهم  عن  الالجئون  يعرب 

ميلكون  كانوا  اذا  مام  التحقق  يف  املفوضية 
والزواج  بالوالدة  )املتعلقة  الالزمة  الوثائق 
بغية  وذلك  املدرسية(،  والسجالت  والوفاة 
حياتهم  تأسيس  اعادة  عىل  مساعدتهم 
وبالتايل  الخدمات،  جميع  عىل  والحصول 

جعل العودة دامئة.
تحرتم  انها  باستمرار  املتحدة  االمم  اكدت 
االندماج  ان  املتمثلة يف  لبنان  سياسة حكومة 
ليس خيارا لالجئني يف لبنان، وهي ال تعمل عىل 
دمجهم. فالهدف هو ايجاد حلول طويلة االمد 

لالجئني خارج لبنان يف شكل اعادة توطني يف 
بلدان اخرى،  واالعادة اىل الوطن مبا يتامىش مع 

املعايري الدولية.

■ هل تنصح االمم املتحدة بالتنسيق اللبناين 
السوريني،  النازحني  قضية  شأن  يف  السوري   -
اعتامد  عن  تولد  الذي  الجدل  بعد  السيام 

القانون رقم 10 يف سوريا؟
□ ان االمم املتحدة ال تقدم النصح يف ما يخص 
العالقات الثنائية لدولتني عضوين فيها. اهتاممنا 

بالالجئني هو انساين محض.

وعملها  "االونروا"  منظمة  عن  ماذا   ■
ومساعداتها التي توقفت تقريبا يف لبنان؟

مسؤولية  هم  الفلسطينيني  الالجئني  ان   □
دولية. الجميع قلقون من ان "االونروا" تواجه 
اخطر ازمة مالية يف تاريخها املمتد عىل مدار 
70 عاما ما يهدد قدرتها عىل توفري الخدمات 
االساسية لالجئني الفلسطينيني ذات الهشاشة 
مخيامت  يف  "االونروا"  عمليات  ان  العالية. 
لتعزيز  مهمة  لبنان  يف  الفلسطينيني  الالجئني 
االستقرار والتقدم االجتامعي واالقتصادي. لذا 
االعضاء  الدول  باستمرار  املتحدة  االمم  تدعو 
الفعال  الدعم  تقديم  اىل  املانحني  ومجتمع 
وميكن  مستداما  "االونروا"  متويل  وجعل 
توقعه وكافيا لتمكينها من االستمرار يف تنفيذ 

خدماتها الحيوية.

■ هل سيزور االمني العام لالمم املتحدة لبنان 
قريبا؟

□ ال توجد خطط فورية لزيارته لبنان. 

سوريا  اىل  شبعا  من  سوريا  الجئا   490 قرابة 
وزارة  من  ردا  استدعى  للجدل  مثري  بيان  اثر 
الخارجية اللبنانية، وزيارة لوزير الخارجية اىل 
عىل  هؤالء  املفوضية  تشجع  ال  ملاذا  جنيف. 
العودة؟ واىل متى ستبقى عىل سياستها التي ال 

تلقى حامسة عند كثري من اللبنانيني؟
تعرتف  جدا.  واضح  املتحدة  االمم  موقف   □
االمم املتحدة بحسن الضيافة والكرم من لبنان 
واملجتمعات  الالجئني  مساعدة  يف  وستستمر 
العودة  تتم  ان  اىل  سواء  حد  عىل  املضيفة 
االمنة والكرمية والطوعية. تعرتف االمم املتحدة 
لن  وهي  لبنان،  يف  لالجئني  املوقتة  بالطبيعة 
العودة  يقررون  الذين  الالجئني  من  ايا  متنع 
اعرب  اذا  ذلك.  تحقيق  اىل سوريا من  طوعيا 
الالجئ عن رغبته يف العودة، فنحن سنساعده 
يف االعداد لذلك، وهكذا تكون عودته ناجحة 
مواصلة  املهم  من  عينه،  الوقت  يف  ودامئة. 
الرشاكة القوية والبناءة بني حكومة لبنان وبني 

رشكائها الدوليني.

■ ما هي خطة االمم املتحدة العادة الالجئني 
وقد  سوريا  يف  االمنة  املناطق  اىل  السوريني 

اصبحت كثرية؟
□ الحل االمثل بالنسبة اىل الالجئني كام بالنسبة 
اىل لبنان واالمم املتحدة هو العودة اىل سوريا 
حني تسمح الظروف بالعودة الطوعية يف امان 
وكرامة. ان العودة اىل الوطن هي الحل االكرث 
طلبا من الالجئني انفسهم، واىل ان تحني مثل 
هذه الظروف ستواصل االمم املتحدة والرشكاء 
الفلسطينيني  وكذلك  السوريني،  الالجئني  دعم 

واللبنانيني الضعفاء يف لبنان.

 "اليونيفيل" والجيش يعمالن عىل انشاء الفوج النموذجي.

الجانب ميكن ان تعمق عدم الثقة وتؤدي اىل 
سوء التقدير.

يف  االستمرار  عىل  الجانبني  تشجيع  ويتم 
االفادة من ترتيبات االتصال والتنسيق التابعة 
اللجنة  خالل  من  ذلك  يف  مبا  لـ"اليونيفيل"، 
منع  اىل  تهدف  حلول  ايجاد  بغية  الثالثية 
عىل  وتحافظ  التوتر  وتخفض  االنتهاكات 

االستقرار يف املنطقة.

■ ماذا عن دور االمم املتحدة يف منع خروق 
وقصفها  اللبنانية  لالجواء  الجوية  ارسائيل 

لسوريا عرب االرايض اللبنانية؟
انتهاكا  الطائرات االرسائيلية يشكل  تحليق   □
اللبنانية. وقد  للقرار 1701 )2006( وللسيادة 
دان االمني العام لالمم املتحدة تلك االنتهاكات 
مبا يف ذلك يف تقاريره حول تطبيق القرار 1701، 
ودعا مرارا وتكرارا ارسائيل اىل وقف انتهاكاتها 
لالجواء اللبنانية. كذلك تحتج "اليونيفيل" عىل 
القوات  بها  تقوم  التي  الجوية  االنتهاكات  كل 

االرسائيلية وتحض عىل وقفها فورا.

■ ماذا عن التنقيب العتيد عن النفط يف الرقعة 
9، وهل تتوقعون مشكلة ما؟ وما هو دور االمم 

املتحدة؟
□ شجعنا كال الطرفني عىل االمتناع عن القيام 
باعامل احادية الجانب ملا تحمله من مخاطر 
التصعيد. انا متفائلة بامكان استكشاف وسائل 
مختلفة لتخفيف حدة التوتر، واذا امكن امليض 
لبذل  استعداد  انا عىل  املسألة.  قدما يف هذه 
مساع حميدة لتشجيع الزخم االيجايب. ال تعرب 
االرايض  وضع  بازاء  نفسها  عن  املتحدة  االمم 
او حيال ترسيم الحدود، او يف القضايا املتعلقة 
يتم  مل  ما  الطبيعية  املوارد  يف  باالستحقاقات 
من  مختصة  هيئة  من  بذلك  للقيام  تفويضها 
من  مبارش  بطلب  او  املتحدة،  االمم  هيئات 
نحن  ذلك،  من  الرغم  عىل  املعنيني.  االطراف 
يقلل  نهج  العتامد  الطرفني  لدعم  مستعدون 
بناء  امكانات  ويفيد من  االمنية،  املخاطر  من 
الثقة يف استكشاف موارد النفط والغاز البحرية 

بصورة متبادلة املنفعة.

■ مالحظات عدة نشأت حول دور املفوضية 
السامية لشؤون الالجئني وخصوصا بعد عودة 

ناقشت في ايران نأي 
لبنان بنفسه واخطط 

السعودية لزيارة 

املفاوضات حول 
الجدار االسمنتي تظهر 

الوضع هشاشة 

اللجنة الثالثية لعبت دورا 
في تهدئة الجنوب

ثمة حاجة الى وقف دائم 
الطالق النار وفقا للقرار 1701


