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  تيري رود الرسن، لألمم املتحدة،  مؤتمر صحايف مشترك ملوفد األمين العام
  يشرحان فيه كيفية  املتحدة، ميكلوس بنتر،دائرة اخلرائط يف األمم  ولرئيس

  "اخلط األزرق"التوصل إىل 
  ]مقتطفات[ .7/7/2000بيروت، 

  
 

ط يف األمم املتحدة ميكلوس بنتر ليقدم مؤتمراً صحافياً استعان خالله برئيس دائرة اخلرائ] الرسن[عقد   
  .[....]الشرح التقني 

  [.......]  
أود التعقيب على بعض ما واجهته من سوء تفاهم يف بعض الصحافة اللبنانية والرأي ] "قال الرسن[  

هي  يبدو أن سوء التفاهم األول يعود إىل أن البعض يرى أن احلدود الدولية بين لبنان وإسرائيل. العام الدويل
كانت قد رسمت على األرض ) بين لبنان وإسرائيل(ويف الواقع، إن هذه احلدود . ملموسة، وبالتايل يسهل حتديدها

  .يف اتفاقات بريطانية ـ فرنسية 1949ثم ثبتت عام  1923عام 
معظم هذه الترسيمات اختفت لسوء احلظ مع مرور الوقت، وهدفنا من تأكيد االنسحاب هو حتديد مكان   

ه ومداه والتثبت منه، وكنا يف حاجة إىل مصادر كانت أحياناً متضاربة ومعقدة جداً، وإىل نصوص تاريخية تطابق
فرنسية، بريطانية وروسية، وعمل خبراء خرائط يف األمم  ،كثيرة وخرائط تم الكشف عليها وهي لبنانية، سورية

  ."على اخلريطة وعلى األرضوجلنة الهدنة على حتديد هذا اخلط " اليونيفيل"املتحدة وضباط يف 
ما يمكنني أن أقوم به هو إضافة : "ثم أعطى الكالم إىل بنتر لشرح كيفية التوصل إىل اخلط األزرق فقال  

) بين لبنان وإسرائيل(دود الدولية ـأن احلـب تراف قبلـلهذا اخلط، فكل األط األساسية الـتي اعتمدت بعض املعلومات
زء ـ ـ الفرنسي الذي تم حتديده من الناقورة إىل احلمة على امتداد بحيرة طبرية، وجى االتفاق البريطاينـارتكزت عل

  ."ن هذا اخلط هو طبعاً احلدود اللبنانية ـ اإلسرائيليةـم
تبين أن هناك تبايناً بين النص الفرنسي ومثيله البريطاين التفاق احلدود، ومل يكن هناك مسح : "وقال  

. عموداً على املستوى امليداين 38هناك . وال خريطة جغرافية مرفقة باالتفاق جغرايف لفلسطين وال إحداثيات
للجنة الفرعية املشتركة  1950واملستند اآلخر الذي استعملناه هو وثائق غير رسمية بنص بريطاين من العام 

 96وداً بل بـ عم 38لترسيم احلدود تعود إىل جلنة الهدنة، وكان ثمة ملحق يتضمن الئحة جغرافية ليس فقط بـ 
ذلك على األرض، ويتضمن التقرير أيضاً خريطة للمنطقة بكاملها بمقياس ل حتديد عموداً إضافياً من أج

باإلضافة إىل كل ذلك، هناك وثيقة فرنسية غير . ، كبيرة احلجم، ومل نتمكن من التوصل إىل هذا التقرير1/20000
  ."رسمية اعتمد عليها اللبنانيون حلساب اإلحداثيات

حصلنا عليها، وظهرت لنا تفاوتات وتبينت لنا فروق  خريطة بأحجام خمتلفة 100هناك نحو : "وتابع  
  ."بين النص الفرنسي والنص اإلنكليزي وتناقض يف اإلحداثيات اجلغرافية

  .وأوضح مدى التشعب الذي اعتمده للتثبت من خط االنسحاب  
وبالتايل إن اخلط األزرق حددته األمم املتحدة "ثم أكمل الرسن عرضه فتناول سوء التفاهم الثاين قائالً   

هناك خالف بين الدولتين  من االنسحاب اإلسرائيلي وقد يكون فاخلط األزرق هو للتأكد. مل يطلب منا ترسيم احلدود
املطروحة يف اجملال اإلعالمي وغيرها، فقد سمعت سوء التفاهم الثالث فهو الفرضية أمّا . حول احلدود الدولية

ان بالنسبة إىل اخلط األزرق، وأقول إن ال تعديالت عليه، وهو باق كما اتهامات يف إسرائيل وأُخرى مثيلة لها يف لبن

                                                 
 "هو التعبير المستخدم لوصف خط انتشار قوات األمم المتحدة على الحدود بين لبنان " الخط األزرق. "8/7/2000، )بيروت" (النهار

  .وإسرائيل



  198، ص )2000 فيص( 43، العدد 11المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينيةينانبللا بونجلا نم يليئارسإلا شيجلا باحسناوثائق 

 

2 
 

، وقد وافق جملس األمن عليه ومعنا خريطة كبيرة احلجم له، قرأت يف الصحافة أنني ]يونيو[حزيران  6أُعلن يف 
  .اخلط نفسههذا غير صحيح، أتيت ألشرح . آت ومعي خط أزرق جديد

وقد واجهت هذا االتهام يف كل من . قول إين منحاز بعض الشيء سياسياًأمّا سوء التفاهم الرابع فهو ال  
  ."إسرائيل ولبنان

ما قمنا به هو خطوة تقنية تم درسها باالستناد إىل براهين وأدلة على اخلريطة، ثم على األرض : "وقال  
ذه القاعة يدافعون عن كل وأعتقد أن اجلميع اجلالسين يف ه. واألونتسو للتأكد من االنسحاب" اليونيفيل"بمساعدة 

  .شبر، اخلط هو تمرين تقني وليس خطاً سياسياً إنه خط حدود تم حتديده
أمّا سوء التفاهم اخلامس واألخير فهو ما سمعته يف بعض األوساط أن أنان بمشورة مني ومن اليونيفيل   

أنه مل يبق أي جندي إسرائيلي  يف الواقع إن اليونيفيل كانت قد أبلغت أنان. أعلن أن االنسحاب اإلسرائيلي تم
  ."ورسالتي إىل إسرائيل أمس أنه يجب االنتهاء من االنتهاكات احلدودية

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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