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في الواجهة

وليامز :ال أزمة ثقة مع حزب ّالله ،وال
سافر ممثل األمني العام لألمم املتحدة مايكل وليامز إلى نيويورك،
السبت ،وفي جعبته أجوبة عن كل ما دار على أرض الجنوب في األسبوعني
األخيرين .اطمأن أخيرًا إلى التسوية مع الجيش وحزب الله ،التي تحفظ
هيبة اليونيفيل
نقوال ناصيف
على طريقة «ال غالب وال مغلوب»ُ ،س ّويت
األزم��ة األخ�ي��رة ب�ين اليونيفيل والجيش
وح��زب ال�ل��ه ،بعد ص��دام��ات ،ك��ان األهالي
الطرف الرابع فيها .ال اليونيفيل خسرت،
ألن �ه��ا أب �ق��ت ف��ي ن�ه��اي��ة امل �ط��اف مطلبها
ال�ح�ي��وي ،وه��و ح��ري��ة ال�ت�ح� ّ�رك واإلصرار
ع�ل��ى ت�ط�ب�ي��ق نّ ال �ق ��رار  .1701وال الجيش
خ�س��ر ،ألن��ه ب�ّي� للجنود ال��دول�ي�ين أن��ه ال
يسعهم تطبيق القرار  1701بمعزل عنه،
أو تجاهله في نشاطاتهم ،أو اجتهادهم
حتى في ممارسة الصالحيات ،من دون
التزام دقيق بالتنسيق الكامل مع الجيش.
وال ح ��زب ال �ل��ه خ �س��ر ،ألن ��ه ّ
رسالة
وج� ��ه
ّ
بالغة الداللة إلى اليونيفيل ،وهو يؤكد
اح �ت��رام��ه ق ��رار م�ج�ل��س األم ��ن واستمرار
م �ه �م �ت �ه� ّ�ا ف ��ي ال� �ج� �ن ��وب ،م �ف ��اده ��ا أن � ��ه ال
ي��زال يمثل ق��وة ضغط أساسية ومراقبة
ل �ت �ح� ّ�رك ال �ج �ن��ود ال��دول �ي�ي�ن .وال األهالي
خسروا ،ألنهم ـــــ بتحريض من حزب الله
أو من دون��ه ـــــ أب� َ�رزوا للقوة الدولية أنها

ال تستطيع استكمال ّ
مهمتها ف��ي بيئة
معادية لها إذا شاءت استفزازها.
وه �ك��ذا خ ��رج أف ��رق ��اء امل��واج �ه��ة األخيرة
ج �ن��وب��ي ن �ه��ر ال �ل �ي �ط��ان��ي م �ت �س��اوي��ن في
تبادلوها منذ أسبوعني :ال
املناورة التي
ّ
غالب وال مغلوب ،ولكل هيبته .أتى بيان
مجلس األم��ن الجمعة املاضي ( 9تموز)،
ب�ع��د س��اع��ات ع�ل��ى ق ��رار م�ج�ل��س الوزراء
ّ
التمسك بالقرار  1701وبمهمة
الخميس
اليونيفيل وت�ع��زي��ز ال�ًج�ي��ش ،ك��ي يعطي
ه ��ؤالء ج�م�ي�ع��ًا ،ف�ض�لا ع��ن ت ��وازن القوى
ع�ل��ى األرض ال ��ذي ال ُي� ّ
�رج��ح ك�ف��ة القرار

 1701على حزب الله ،الضمانات املتوازنة
وامل �ت��وازي��ة ال�ت��ي يطلبونها :ب�ق��اء القوة
الدولية جنوبي نهر الليطاني بال تعديل
في قواعد االشتباك ،استمرار ح��زب الله
الشريك غير املعلن في استقرار الجنوب
في ضوء اطمئنانه إلى مهمة اليونيفيل،
عدم الرهان على تحييد الجيش في أزمة
تنشأ بني القوة الدولية وحزب الله.
ع�ش�ي��ة س �ف��ره إل ��ى ن �ي��وي��ورك ،ب ��دا ممثل
األمني العام لألمم املتحدة ،مايكل وليامز،
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نّ
مطمئنًا إلى التسوية األخيرة «ما يتعي
أن يكون واضحًا في نظر الجميع هو أن
ل�ل�ق��رار  1701م�ب��دأي��نّ ،أول�ه�م��ا التنسيق
م� ��ع ال� �ج� �ي ��ش ،وث��ان �ي �ه �م��ا ح ��ري ��ة حركة
ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل .ال ت �ص��ادم ب�ين امل �ب��دأي��ن ،بل
انسجام».
ه � ��ل ي � ��ذه � ��ب م �ط �م �ئ �ن ��ًا ب � �ع ��د التسوية
األخيرة؟
ي �ق��ول ول �ي��ام��ز« :إن ش ��اء ال �ل��ه ان�ت�ه��ى ما
ح��دث أخ�ي�رًا .لكن م��ن ال�ض��روري التأكيد
أن��ه ال يمكن وض��ع ذل��ك ف��ي ن�ط��اق أزمة،
ّ
وأن��ا أص��ف م��ا ح��دث ب��أن��ه أح ��داث جدية.
ل��م ن�ص��ل إل��ى م��رح�ل��ة تجعلنا ن�ص� ّ�ف ما
جرى باألزمة .كان مثيرًا لالهتمام أن كل
األف��رق��اء ن�ظ��روا إل��ى م��ا ح�ص��ل ،واتخذوا
خ �ط ��وات إي �ج��اب �ي��ة .ك��ان��ت االجتماعات
التي عقدتها مع الرئيس سعد الحريري
وم ��ع ع � ّ�م ��ار امل ��وس ��وي ل�ت�ه��دئ��ة األجواء،
وك��ذل��ك ج ��والت ال �ج �ن��رال أل�ب��رت��و أسارتا
وات�ص��االت��ه وج�ه��وده ،وانتهى األم��ر إلى
إعادة التزام كل األطراف القرار  .1701في
النطاق نفسه كان اجتماع مجلس الوزراء
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ال�خ�م�ي��س ،وق��د ع��ددت��ه مهمًا للغاية مع
ال �ت��زام ال�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة زي ��ادة عديد
ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��ي ال �ج �ن��وب بلواء
رابع .بصراحة كان هذا املوضوع مصدر
مشكلة صغيرة».
ّ
ّ
للتحرك الفرنسي املستعجل
أي مغزى إذًا
ل ��دى م�ج�ل��س األم ��ن إلص� ��دار ب �ي��ان يدعم
مهمة القوة الدولية في الجنوب ،ويدين
ّ
التعرض لها؟
ي �ك �ت �ف��ي ول� �ي ��ام ��ز ب ��إح ��ال ��ة ال � �س� ��ؤال على
السفير ال�ف��رن�س��ي ،ك��ي ي�ش��رح ه��و دوافع
ّ
التحرك الفرنسي ،لكنه يالحظ أنه «ربما
كانت ًلدى فرنسا مخاوف على جنودها،
ف �ض�لا ع��ن أن �ه��ا ع�ض��و دائ ��م ف��ي مجلس
األم� ��ن ،ف�ي�م��ا إس�ب��ان� ّي��ا وإي �ط��ال �ي��ا ليستا
كذلك .في اعتقادي أن مجلس األم��ن كان
ينتظر موقف الحكومة اللبنانية ،الذي
�وزراء ،وق��د أتى
ع� ّ�ب��ر عنه ق��رار مجلس ال� �
ّ
ه��ذا القرار كي يساعد على ح��ل ما حدث
في الجنوب»ّ .
وهل يرى أن الحل ،الذي اقترحه الجيش
بالعودة بالوضع في ّالجنوب إلى ما قبل
ال�ح��وادث األخ�ي��رة ،مثل مخرجًا مناسبًا
للجميع؟
ّ
يجيب امل�س��ؤول ال��دول��ي« :أعتقد أن قرار
مجلس الوزراء اللبناني كان مهمًا للغاية
بنشر اللواء الرابع ،وه��ذا سيساعد على
خفض التوتر هناك .كذلك أتت الحوادث
األخيرة كي تؤكد أهمية التعاون الوثيق
وال� �ق ��وي ب�ي�ن ال �ج �ي��ش وال �ي��ون �ي �ف �ي��ل .في
امل�ح��ادث��ات التي أجريتها م��ع ح��زب الله،
ومع وزراء ومسؤولني ،أدرك��ت شعورهم

ّ
ب�خ�ط��ورة م��ا ح ��دث .اآلن أن��ا مقتنع بأن
ّ
تحسن تمامًا ،وهناك فرصة كي
الوضع
ّ
يتكرر ذلك».
ال ّ
ل� �ك ��ن امل �ش �ك �ل��ة ل� ��م ت �ن �ف �ج��ر ب �س �ب��ب عدم
وج ��ود ل ��واء راب ��ع ل�ل�ج�ي��ش ج�ن��وب��ي نهر
الليطاني؟
ي�ق��ول ول�ي��ام��ز« :ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك ع��دد كاف
الجيش اللبناني في الجنوب.
من جنود ّ
أتى
�وزراء
�
�
�
ل
ا
�س
�
ل
�
ج
�
م
�رار
�
�
ق
�أن
وأع �ت �ق��د ب� �
ّ
ّ
كي يسد ه��ذه الثغرة ،ويساعد على حل
املشكلة .وه��و سيساعد بالتأكيد .وهو
أيضًا موقف الجنرال ألبرتو أسارتا».
وماذا يرى في الجدل الدائر بشأن املناورة
التي أجرتها الكتيبة الفرنسية من دون
التنسيق م��ع الجيش ،فوقع ال�ص��دام مع
حزب الله واألهالي؟
ي �ق��ول ّ ول �ي��ام��ز إن� ��ه ال ي��ؤي��د ه� ��ذا الرأي،
وي � �ف� ��ض� ��ل اس� � �ت� � �خ � ��دام ع� � �ب � ��ارة تمارين
ال م� � �ن � ��اورات ،ت �ب �ع��ًا مل ��ا أج ��رت ��ه الكتيبة
كانت في صدد تمرين ال
الفرنسية ،ألنها ّ
م �ن��اورة .وي�لاح��ظ أن ّ م��ا ح��دث ف��ي تولني
«جزء من املشكلة ،ألن الدورية الفرنسية
ّ
ضلت الطريق ،ولو كان الجيش اللبناني
ّ
بصحبتها مل��ا ح�ص��ل م��ا ح �ص��ل .ف��ي أي
حال ال أريد الخوض في املسائل اإلجرائية
التي هي ّ
مهمة الجنرال أسارتا».
هل ّكانت املشكلة مع حزب الله؟
ّ
�ب« :ص �ع��ب ب� ��ت ه� ��ذا األم� � ��ر .لكنني
ي � ّع��ق� ّ
أؤكد أن االجتماع مع حزب الله ،والسيد
امل � ��وس � ��وي ،س ��اع ��د ك� �ث� �ي� �رًا ع� �ل ��ى خفض
التوتر».
هل يميل إلى الرأي القائل بوجود أزمة ثقة

