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جورج شاهني

قبل 44 عاما انترشت طالئع القوات الدولية يف الجنوب اللبناين يف اعقاب صدور قرار مجلس االمن رقم  425 يف اذار العام 
1978، وتم توسيع مهمتها بعد االنسحاب االرسائييل يف 25 ايار من العام 2000 قبل تعزيزها عّدة وعددا بصدور القرار 1701 

يف 12 آب 2006، الذي انهى حرب الـ33 يوما

جولة بني الخط األزرق ومراكز اليونيفيل والجيش وساتر اإلسمنت 
جيش أممي من 48 دولة يعمل كأنه من دولة واحدة 

بعد فرتة رفع عدد هذه القوات اىل ما يزيد 
عىل 10,000 جندي حفظ سالم، جاؤوا من 
توسعت  ثم   .2007 عام  وانترشوا  دولة   48
قالت  معززة  سلوك  قواعد  وفق  مهامها 
بناء عىل  اساس سنوي  واليتها عىل  بتجديد 

طلب حكومة لبنان. 
مهاما   2007 عام  اليونيفيل  قوة  كلفت 
وذلك  قبل،  من  تعرفها  مل  ومتنوعة  اضافية 
االعامل  وقف  مراقبة  مبهمة  القيام  بهدف 
العدائية بني لبنان وارسائيل ودعم السلطات 
الواقعة  املنطقة  عىل  الحفاظ  يف  اللبنانية 
العنارص  من  خالية  الليطاين  نهر  جنوب 
االخرى  االصول  او  االسلحة  او  املسلحة 
تساعد  ذلك،  عىل  عالوة  بها.  املرصح  غري 
يف   - طلبها  عىل  بناء   - اللبنانية  الحكومة 
ملنع  االخرى  الدخول  ونقاط  الحدود  تأمني 
املواد  او  لالسلحة  به  املرصح  غري  الدخول 
وقف  من  التثبت  اىل  بالسعي  الصلة  ذات 
العمليات العسكرية واىل وقف دائم الطالق 
والقوى  اللبناين  الجيش  ومعاونة  النار، 
عىل  سلطتها  بسط  يف  غريها  دون  الرشعية 

كامل االرايض اللبنانية.
قبل ساعات قليلة عىل متديد والية اليونيفيل 
لسنة اضافية،  وللسنة 15 عىل التوايل عندما 
لبى القرار 2022/2650 الصادر عن مجلس 
الحكومة  من  طلبا  املايض  آب   31 االمن يف 
آب   30 يف  العام"  "االمن  امضت  اللبنانية، 
رافقته  ضيافتها،  يف  طويال  يوما  املايض 
اليونيفيل  مراكز  عىل  وجوالت  لقاءات 
والجيش والساتر االسمنتي يف موازاة الخط 
االزرق من تلة اللبونة حتى الناقورة ساحال، 
الذي ميتد 17 كيلومرتا تقريبا وما بينها من 
لقاء  بعد  حدود،  بال  اخرض  لجمعية  مواقع 

وقائدها  اليونيفيل  بعثة  رئيس  مع  موسع 
املسؤول  ونائبه  الثارو  ارولدو  اللواء  العام 
سوفيديس  جاك  فيها  املدين  القسم  عن 

معاونيهام. وكبار 
الليطاين  جنويب  منطقة  يف  اليونيفيل  تعمل 
منطقتي  يضم  الغريب  قطاعني:  يف  وتتوزع 
والرشقي  ايطالية،  بادارة  وبنت جبيل  صور 

يضم مرجعيون وحاصبيا بادارة اسبانية.
حفظة  رجال  من   10330 القوة  عديد  بلغ 
متفاوتة،  باعداد  دولة   48 من  وهم  السالم 
بينهم  من  لبنانيا  مدنيا  موظفا   553 وتضم 
151 امرأة و235 مدنيا اجنبيا من بينهم 89 

امرأة. 
آب   12 يف  صدر  الذي   1701 القرار  شكل 
الدولية  القوات  دور  يف  مهام  تحوال   2006
صدور  منذ  قامئا  كان  الذي  وتفويضها 
مقاربتها  يف  السيام   ،1978 عام   425 القرار 
لكل القرارات التي صدرت يف ما بعد، وقد 

كلفها  اضافية  مهام  اليونيفيل  عىل  القيت 
بها مجلس االمن. فالقرار 2373 طلب منها 
يف  فاعلية  اكرث  بطريقة  موجودة  تكون  ان 
االنتهاكات  عن  والتبليغ  عملياتها،  منطقة 
وتلك  اليها،  تتعرض  تشهد  ان  ميكن  التي 
بطريقة  الحدود،  جانبي  بني  تقع  قد  التي 

فورية ودقيقة.
القرار  فكان  الالحقة،  القرارات  توالت 
اليها  وطلب   2021 العام  صدر  الذي   591
مبا  اللبناين  الجيش  اىل  املساعدة  تقديم 
اشهر.   6 وملدة  اللوجستية  االمور  يتجاوز 
واالدوية،  والطعام  الوقود  بتقديم  وقىض 
تعزيز  عىل  انعكس  ايجايب  اثر  لذلك  وكان 
التحديات  مواجهة  يف  الجيش  قدرات 
كبرية  باعداد  املنطقة  يف  املكثف  وحضوره 
املنطقة  من  بدءا  اليونيفيل،  حركة  مواكبا 
يف  الحدود  جانبي  عىل  املمتدة  العسكرية 
واملحظورة  السكنية  غري  املناطق  من  الكثري 

انتهى  الذي  االنسحاب  خط  وهو  االزرق، 
اليه انسحاب ارسائيل يف 25 ايار عام 2000، 
وميتد  الدولتني،  بني  الحدود  خط  غري  وهو 
عام  الخط  بناء  بورش  كيلومرتا.   120 بطول 

واضح  بشكل  نقطة   272 تثبيت  نجحت يف 
املتنازع  املناطق  يف  واضحة  اشارات  مع 

عليها. 
االشكاالت  تتعدد  املهمة،  هامش  عىل 
نقطة   13 يف  قامئا  الخالف  زال  ما  حيث 
حدودية، وهو امر يقود اىل انتهاكات للقرار 
تطويقها  اىل  اليونيفيل  تسعى  فيام   ،1701
املعنيني.  االطراف  مبساعدة  ومعالجتها 
الرعيان  حركة  تتسبب  املناطق،  بعض  ففي 
منطقة  القطعان  دخلت  اذا  باشكاالت 
تضطر  اخرى  مناطق  ويف  عليها،  متنازع 
لقطاف  االهايل  مواكبة  اىل  الدولية  القوات 
تحت  تزال  ال  التي  املنطقة  يف  الزيتون 

االحتالل، بعد اتصاالت بالقادة االمنيني.
عىل  يومني  بعد  اي   2006 آب   14 يف 
بعقد  العمل  بورش   ،1701 القرار  صدور 
بطريقة  الثاليث  العسكري  اللقاء  سمي  ما 
اسبوعية، وهو يجمع ضباطا دوليني  دورية 
من  التأكد  اجل  من  وارسائيليني  بلبنانيني 
الجيش  انتشار  االنسحاب االرسائييل وتأمني 
اللبناين يف املنطقة. ثم تحول اىل لقاء يعقد 
كل 6 اسابيع يناقش فيه املجتمعون القضايا 
الطارئة واملستجدة، مبا فيها شكاوى الطرفني 
وقد  اليونيفيل.  تسجلها  التي  واالنتهاكات 
حتى   2006 عام  منذ  اجتامعا   155 عقد 

اليوم، ومل ينته اي منها اىل خالف.     
واملراقبني،  العسكرية  القوة  مهمة  اىل 
حفظة  جنود  من  االرتباط  فريق  شكل 
مراقبة  مهمتهم  سالح،  دون  من  السالم 
متواصلة.  ساعة   24 ويعملون  بدقة  الوضع 
اي  حصول  عند  فورية  بطريقة  يتحركون 
عىل  الطرفني  مع  تواصل  عىل  وهم  اشكال، 
بالتوازي  يجري  االمر  هذا  الحدود.  جانبي 
العام  القائد  بني  املفتوحة  الخطوط  مع 
واالطراف املعنيني اذا وقع خالف كبري، وهو 
يجري لقاءاته يف بريوت والقدس للبحث يف 
كيفية انهاء االشكاالت والعمل عىل تطويق 

نتائجها وعدم تطور اي حادث.
االزرق  للخط  االنتهاكات  امام  توقفنا  اذا 
والقرار 1701، يف مقدمها االنتهاكات الجوية 
تعالج  فهي  االرسائييل،  للعدو  اليومية  شبه 

فهي  الربية،  االنتهاكات  اما  نيويورك.  يف 

تثبت  التي  الزرقاء  الرباميل  بواسطة   2007
ميكن  وال  عليها،  االتفاق  يتم  نقطة  كل  يف 
الحدودية  الخالف  نقاط  يف  بذلك  القيام 
اليوم،  اليوم. حتى  قامئة حتى  تزال  ال  التي 

تحقيق
الدوريات  تكثفت  املدنيني. كام  عىل جميع 
عددها  وارتفع  والسّيارة،  الراجلة  املشرتكة 
تلك  خصوصا  املطلوبة،  املهامت  يضمن  مبا 
الصواريخ  اطالق  اعامل  مبكافحة  املتصلة 
تكثفت  كذلك  اطالقها،  اماكن  وتحديد 
وتكثفت  املراقبة  نقاط  وتعددت  الحواجز 

برامج التدريب املشرتكة بني القوتني.
الخط  ترسيم  االساسية  اليونيفيل  مهام  من 

قوة حفظ السالم
10330 ضابطا وعنصرا 

من 48 دولة 

منشآت لليونيفيل كام تبدو من تلة رشق رأس الناقورة.جنود من حفظة السالم يتثبتون من سالمة نقطة يف الخط االزرق.

دورية مشرتكة للبحرية اللبنانية والدولية. 
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موسمية غري تلك املتصلة بالرعيان والصيد 
الصاروخية  الرمايات  اما  املواسم.  وقطاف 
اتجاه  يف  اليونيفيل  منطقة  من  تسجل  التي 
متابعة  موضوع  فهي  االرسائييل،  العدو 
وحتى   2022 اذار  منذ  اللبناين.  الجيش  مع 
جسدي  اعتداء   21 سجل  املايض،  حزيران 
عىل قوات اليونيفيل السباب متعددة، وادى 
بعضها اىل الحاق الرضر بآليات، لذلك تسعى 

اىل تطويقها من اجل تسهيل تحركاتها. 
التي  الـ16  الكونتينريز  مبراكز  يتعلق  ما  يف 
الله"  لـ"حزب  تابعة  بيئية  جمعية  اقامتها 
تحمل شعار اخرض بال حدود، فهي منترشة 
االسمنتي،  والساتر  االزرق  الخط  موازاة  يف 
علمها  ترفع  املجردة  بالعني  رؤيتها  وميكن 
االبيض ويف وسطه شجرة خرضاء بني الجدار 
االرسائييل ومراكز الجيش واليونيفيل. وهي 
وان كانت ال تشكل انتهاكا للقرار 1701، يف 
اليه،  الوصول  تعيق  انها  اال  اليونيفيل،  رأي 

وهو امر قيد املعالجة. 
العدو  جانب  من  االسمنتي  الجدار 
االرسائييل الذي يظهر جليا لعابري املنطقة، 
يعلو احيانا اىل ما يقرتب من 9 امتار واكرث 
االرايض  عىل  املكشوفة  املناطق  بحسب 
املحتلة. وهو، وان كان ال يشكل اي اعتداء 
اليونيفيل،  رأي  يف  االزرق،  الخط  عىل 
عىل  النهايئ  التفاهم  بالتأكيد  سيعيق  لكنه 
الحدود الدولية. ففي بعض املناطق يشكل 
كونه  اللبناين،  الجانب  يقول  كام  لها  خرقا 
يقع بني خط الحدود الدولية والخط االزرق 

بفارق 4 او 5 امتار. 
قوات  برفقة  حدودية  جولة  من  العائد 
مهمتها  يقدر  ان  سوى  يسعه  ال  اليونيفيل 
العامل  حول  دولة   48 من  فجنود  السلمية، 
وبهوية  واحدة،  دولة  من  كجيش  يعملون 
السالم  شعار  يرفعون  واحد.  وقلب  وعقل 
جانبهم  واىل  بينهم  يعيشون  َمن  ويحرتمون 
بعيدا  نهار  ليل  يعملون  الجنوب.  ابناء  من 
من عائالتهم، وان كان بعضهم اسس عائلته 
لبنانيات،  زوجات  مع  لبنان  جنوب  يف 
بعدما  بالده  اىل  العودة  ينوي  ال  وبعضهم 

مضت عقود عىل خدمته يف لبنان.

كان قائد اليونيفيل رصيحا يف اللقاء الذي جمعنا به، فبعد ترحيبه باالعالميني 
دورها  ملراعاة  املعنية  املراجع  مع  االيجايب  التعاطي  اىل  الدامئة  ودعوته 
ومهامها السلمية، رد عىل سؤال وجهته اليه "االمن العام" عن احتامل ان 
يتمكن من تنفيذ القرار 1701 بعد التثبت من وقف العمليات العسكرية 
والتوصل اىل وقف نار شامل ودائم ابان واليته، فاعترب مبتسام ان السؤال 
اجلها  انتدبت من  التي  االساسية  املهمة  "انها  وقال:  مليون دوالر  يساوي 
العمليات  وقف  من  التثبت  اىل  اوال  دعانا   1701 فالقرار  القوات،  هذه 
العسكرية والسعي بالتنسيق مع الجيش اللبناين والجانب االرسائييل متهيدا 
انها مهمة صعبة، اال  النار. عىل الرغم من  للتوصل اىل وقف دائم الطالق 
اجله  من  الذي  الهدف  اىل  توصال  املهمة  امتام هذه  قوانا  بكل  نحاول  اننا 
نحن هنا. نحن ضباط وجنود من 48 دولة نشارك يف هذه القوة تحت راية 
يتحقق  ال  واملنشود  املبتغى  الحل  ان  رصاحة  اعتقده  وما  املتحدة،  االمم 
بالقوة، امنا هو قرار يتخذ عىل املستوى السيايس والعسكري. لذا نحن يف 

انتظار هذا القرار الذي نأمل يف ان يكون قريبا". 
هي  الدامئة  "مهمتنا  قال:  قريبا،  الحدود  عىل  حرب  وقوع  احتامل  عن 
التوسط بني االطراف وتسهيل الحوار. نحن فوة لحفظ السالم من 10500 
الحكومة  ومساعدة  االستقرار  لخلق  والبحر  الرب  يف  ننترش  وعنرص  ضابط 
والجيش من اجل تطبيقه. نعيش يف مرحلة هي من اكرث املراحل استقرارا 
التي تعيشها املنطقة منذ عام 2006. اليونيفيل تقوم مبهامتها، والحل ليس 
اننا  السيام  الديبلوماسية،  وال  السياسة  نتعاطى  ال  واننا  خصوصا  يدنا  يف 

نعمل تحت الفصل السادس".
وردا عىل سؤال عام يعيق ان تقوم اليونيفيل بدور اكرب يف ترسيم الحدود 
يأت  مل   1701 القرار  ألن  البحري  بالرتسيم  لنا  عالقة  "ال  قال:  البحرية، 
عىل ذكر هذه املهمة. نحن نقوم بالخطوات التي تؤدي اىل تسهيل الحوار 
الخط  ترسيم  مهمتنا محصورة يف  املفاوضات.  االمرييك وطريف  الوسيط  بني 
بني  حدودا  وليس  االنسحاب  خط  كونه  يعدو  ال  بري  خط  فهو  االزرق، 

دولتني". 
القرار  ملقتضيات  االمنية  الخروقات  مع  التعاطي  لطريقة  رضاه  مدى  عن 
1701 ومع املواطنني وتحايش الصدام معهم، قال اللواء الثارو: "اليونيفيل 
ومن  الطرفني،  لدى  عالقات  لديها  يكون  ان  الرضوري  ومن  للعمل،  اداة 
لذلك  بهم.  عالقاتنا  وتوطيد  الناس  مع  التواصل  ومهامتنا  اولوياتنا  اهم 
ننظم دورات تدريبية متتد الشهر عدة يف مجاالت مهنية وعملية ووقائية 
تطاول الكثري من مشاكلهم اليومية. نحن ندرك الحاجة اىل دعم املواطنني 
يف منطقة عملياتنا لنتمكن من القيام مبهامتنا، ويهمنا كسب ثقتهم. ننسق 
االداريني،  واملسؤولني  كالبلديات  املحلية  والهيئات  اللبناين  الجيش  مع 
عدم  من  ناتجة  تكون  مشكالت  احيانا  تربز  اذ  صعبة،  املهمة   ان  وندرك 

معرفتنا بعادات االهايل".

اللواء الثارو ردا على سؤال بمليون دوالر:
هدفنا وقف النار بعد وقف العمليات العسكرية


