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  تيري رود الرسن،  مؤتمر صحايف ملوفد األمين العام لألمم املتحدة،
  التي حتققت منها األمم املتحدة يؤكد فيه الشروط

  425للتثبت من تنفيذ القرار 
  ]مقتطفات[ .6/6/2000، بيروت

  
 

  [.......]  
دة لتأكيد انسحاب كانت أول مسألة تصدينا ملعاجلتها هي كيفية ترجمة املسار الذي اعتمدته األمم املتح  

ي ـول مهمة األمم املتحدة فـوألنه كان هناك لغط كثير ح. إسرائيل من جمرد خط على خريطة إىل خط على األرض
  .ما يتصل بهذه املسألة، أود أن أستعرض ـ مرة أُخرى ـ ما فعلناه وملاذا فعلناه

ديد خط لالنسحاب، وليس عن فمنذ أسابيع وأنا أشدد على أن األمم املتحدة تضطلع باملسؤولية عن حت  
  .[....]رسم خط حدودي 

كان تقرير األمين العام إىل جملس األمن يقول بصراحة، ) األول(وكما أعلنت يف بياين الصحايف أمس   
إن األمم املتحدة حتتاج، لغرض تأكيد االنسحاب اإلسرائيلي، إىل حتديد خط يعتمد وفقاً "وهنا آخذ الكالم منه، 

وعندئذ حتدد األمم . عترف بها دولياً، باالستناد إىل أفضل األدلة اخلرائطية وسائر األدلة التوثيقيةحلدود لبنان امل
  ."املتحدة مادياً على األرض، أجزاء اخلط الالزمة أو املالئمة لتأكيد انسحاب القوات اإلسرائيلية

العام إىل جملس األمن املؤرخ  وقد حُددت مبادىء تعيين هذا اخلط، كما حدد اخلط نفسه، يف تقرير األمين  
ونحن كما . ، وجاء خط االنسحاب هذا مستنداً إىل أفضل األدلة التي كانت متوفرة لنا آنذاك2000] مايو[أيار  22

باألمر أن يمدونا بجميع املعلومات ذات الصلة باملوضوع  تعلمون قد طلبنا إىل األطراف وسائر املعنيين
  .ملساعدتنا يف حتديد هذا اخلط

. بدأت احلكومة اللبنانية تزودنا بمعلومات خرائطية إضافية] مايو[أيار  24وبعد أن عدنا إىل لبنان يف   
 وقد نظرنا بإمعان يف هذه املعلومات اإلضافية، وحيث كانت املعلومات التي قدمتها احلكومة اللبنانية متوافقة

ن وافق عليه جملس األمن، استطعنا أن ندخل بعض مع املصادر املتوفرة، وأمكن أن تزيد من دقة اخلط الذي سبق أ
وكل تغيير للخط سيكون متعارضاً مع خط االنسحاب الذي قرره جملس األمن . التحسين على رسم خط االنسحاب

  .2000] مايو[أيار  23يف 
كما أنني أفهم أن يكون تعريف احلكومة . إنني أفهم تماماً، وأقدر، آراء ومشاغل احلكومة اللبنانية  

وأنتم  .اللبنانية حلدودها مع إسرائيل خمتلفاً يف بعض املواضع عن خط االنسحاب الذي حددته األمم املتحدة
  .تعلمون أن إسرائيل اعترضت هي أيضاً، على خط االنسحاب هذا مستندة إىل حجج مماثلة

املكتوبة يف ف جغرافية متفق عليها من اجلانبين، وعدم دقة األوصا إحداثيات] وجود[ونظراً إىل عدم   
وسجالت اللجنة اخملتلطة للهدنة، أرى أنه من غير املدهش إطالقاً أن تستنتج احلكومتان اللبنانية  1923اتفاق 

واجلدير باملالحظة . واإلسرائيلية أن خط االنسحاب الذي حددته األمم املتحدة ال يتفق مع تعريفهما لهذه احلدود
هو أن هناك عدداً قليالً جداً من نقاط االختالف يف وجهات النظر، وأن  على األقل من وجهة نظر األمم املتحدة،

  .متر، ويف بضعة أماكن فقط 200و 10املسافات املعنية صغيرة تتراوح بين 
. لقد اتفقت األمم املتحدة واحلكومة اللبنانية، بعد نقاش مستفيض، على أالّ تتفقا حول قضية مزارع شبعا  

ستستعمل خط االنسحاب الذي حددته األمم املتحدة ) اليونيفيل(ملتحدة املؤقتة يف لبنان أعني بهذا أن قوة األمم ا
  .ووافق عليه جملس األمن، لتأكيد انسحاب إسرائيل

                                                 
 "7/6/2000، )بيروت" (السفير . 
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ويف الوقت نفسه يصر لبنان على موقفه من أن مزارع شبعا تقع داخل لبنان، وتتمسك اجلمهورية العربية   
وبإمكان البلدين، وقتما شاءا أن يقوما بعملية رسم للحدود لتحديد . نانيةالسورية بموقفها من أن املزارع هي لب

  .املوقع الدقيق للحدود الدولية بين لبنان واجلمهورية العربية السورية
األمم املتحدة واملتصل للحدود الدولية مع  ستستعمل خط االنسحاب الذي حددته كما أن اليونيفيل  

  .إسرائيل
  [.......]  
الشروط التي يتعيّن على إسرائيل أن تفي بها ] مايو[أيار  22ألمين العام يف تقريره املؤرخ يف وقد أعلن ا  

  .حتى يكون انسحابها متفقاً مع قرارات األمم املتحدة
حل هيكل : أنتم تذكرون أن األمم املتحدة حددت ثالثة شروط تتصل بما يسمى جيش لبنان اجلنوبي وهي  

وما من شك . القيادة يف جيش لبنان اجلنوبي؛ وتدمير أو إزالة األسلحة الثقيلة؛ وقطع خطوط اإلمداد إىل إسرائيل
ية بنفسها علماً بأن األسلحة الثقيلة التي مل يف أن جيش لبنان اجلنوبي، قد انحل، فقد أحاطتني احلكومة اللبنان

وبما أنه مل يعد هناك جيش . تأخذها أو تدمرها القوات اإلسرائيلية املنسحبة هي اآلن يف أيدي السلطات اللبنانية
  .لبنان جنوبي يذكر، فال جمال وفقاً لذلك، الستمرار خطوط اإلمداد

وكما قلت . ذين كانوا يف سجن اخليام قد أطلق سراحهمأن املعتقلين ال وباإلضافة إىل ذلك، كلنا يعلم  
علناً، فقد حثثت حكومة إسرائيل على إطالق سراح املواطنين اللبنانيين املعتقلين يف إسرائيل، ألن ذلك يعطي زخماً 

وسأواصل معاجلة هذه املسألة مع . 425أن ذلك ليس مطلوباً من القرار  عادة السالم واألمن الدوليين، معإل
  .كومة اإلسرائيليةاحل

أكدت الدوريات  ،ويف ما يتعلق باستمرار وجود إسرائيل على األراضي اللبنانية، فكما سبق أن أعلنت  
املتحركة التابعة لليونيفيل أن مواقع اجليش اإلسرائيلي وجيش لبنان اجلنوبي املعروفة سابقاً، مل يبق منها أي 

ويمكن لليونيفيل اآلن، استناداً إىل . سرائيلية على طول خط االنسحابومل يبق سوى مراقبة املواقع اإل. موقع حمتل
خريطة خط االنسحاب التي حتال اآلن على احلكومتين، أن تبدأ التحقق مما إذا كان انسحاب إسرائيل على طول خط 

  ).اليوم(، وهذا العمل سيبدأ غداً 425االنسحاب، يمتثل للقرار 
  [.......]  
، ستبدأ اليونيفيل إعادة انتشارها يف 425العام أن انسحاب إسرائيل تم وفقاً للقرار  وبعد أن يؤكد األمين  

وستكثف اليونيفيل أيضاً ]. مايو[أيار  22كامل املنطقة، كما جاء يف تقرير األمين العام إىل جملس األمن، املؤرخ 
األمم املتحدة أن املقصود بهذا  وتعتبر. جهودها ملساعدة احلكومة على إعادة بسط سلطتها الفعلية يف املنطقة

اخلصوص هو أن اليونيفيل يفترض فيها أن تساعد مؤسسات الدولة، بما فيها القوات املسلحة، على استئناف 
  .مسؤولياتها يف املنطقة

. وقد حترك لبنان بسرعة كبيرة إلعادة فرض سلطته يف املنطقة، وأنا أشرت إىل هذا يف كثير من األحيان  
أن أعبّر عن شدة إعجابي بالتقدم السريع الذي أحرزته احلكومة يف إعادة القانون والنظام ووظائف وأود جمدداً 

فبعد غياب دام أكثر من عشرين عاماً، ال يمكن أن يكون من السهل القيام . اخلدمات العامة يف اجلنوب اللبناين
  .بذلك

سينظران يف إعادة نشر اجليش اللبناين لقد أعلمني كل من رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء أنهما   
وأنا أفهم من هذا أنه . يف اجلنوب املرتبطة بتأكد انسحاب إسرائيل وإعادة انتشار اليونيفيل يف كامل املنطقة

جدول مناقشاتنا بشكل أشد ، فإن هذه املسألة ستكون على 425حاملا تقرر اليونيفيل أن إسرائيل قد امتثلت للقرار 
  .رسوخاً

ستعرضت مع رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء جهود احلكومة حلشد الدعم الدويل واحمللي لتأهيل كما ا  
وكما قلت سابقاً، فإن األمم املتحدة تقدم دعمها الكامل لهذه املبادرة الهامة . اجلنوب اللبناين وإعادة إعماره

احلكومة، حتت قيادة املنسق املقيم لألمم ومنظومة األمم املتحدة بكاملها مستعدة لدعم . للغاية من جانب احلكومة
  .املتحدة يف لبنان

  [.......]  
هناك فرق بين خط االنسحاب وخط احلدود الدولية، فإن [....]  :سئل الرسنبعد االنتهاء من تالوة البيان   

  ذلك يعني من وجهة النظر اللبنانية، أن هناك أراضي لبنانية ال تزال حمتلة، ما رأيك بذلك؟
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. اللبنانية ـ اإلسرائيلية الدولية هناك ثالث وجهات نظر خمتلفة بالنسبة إىل موقع خط احلدود :أجاب  
هناك وجهة نظر إسرائيلية تختلف عن تلك اللبنانية والعكس صحيح، باإلضافة إىل وجهة نظر األمم املتحدة، وهي 

ولكن هذا ال يعرض أية . دود الدوليةال تقضي بإعادة ترسيم أي حدود إنما خط االنسحاب يأتي يف ما نعتقده احل
اتفاقات مستقبلية بالنسبة للحدود بين لبنان وإسرائيل، إن خط االنسحاب الذي وضعته األمم املتحدة موضوع 

  .لهدف واحد وهو تأكيد االنسحاب
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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