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قوة األمم المتحدة في الجنوب ما بين  425و1701

اليونيفيل :ال نعمل خارج التفويض املمنوح لنا
بناء عىل طلب من حكومة لبنان ،يتم تجديد والية قوة االمم املتحدة املوقتة يف لبنان (اليونيفيل) من مجلس االمن
سنويا بهدف تأكيد انسحاب القوات االرسائيلية من الجنوب واعادة السالم واالمن الدوليني ومساعدة حكومة لبنان عىل
بسط سلطتها الفعلية يف املنطقة

تقوم قوات االمم املتحدة مبهامتها يف لبنان
وفقا لقراري مجلس االمن )1978( 425
و )1978( 426املؤرخني يف  19اذار ،1978
والتي عىل اساسهام انشئت قوة اليونيفيل.
لكن بعد عدوان متوز االرسائييل عىل
لبنان يف العام  ،2006تبنى مجلس االمن
القرار  1701حيث جرى تعديل يف مهامت
اليونيفيل واضيفت اليها مهامت جديدة.
من بني هذه املهامت رصد وقف االعامل
العدائية ،ومرافقة ودعم القوات املسلحة
اللبنانية خالل انتشارها يف جميع انحاء
الجنوب ،مبا يف ذلك عىل طول الخط
االزرق ،ومساعدة القوات املسلحة
اللبنانية يف اتخاذ خطوات ترمي اىل
انشاء منطقة بني الخط االزرق ونهر
الليطاين خالية من اي عنارص مسلحة،
ومن موجودات واسلحة غري تلك التابعة
لحكومة لبنان وقوة اليونيفيل املنترشة يف
هذه املنطقة.
كام تتضمن املهمة ،بحسب ما يشري اليه
املوقع االلكرتوين الرسمي لقوات اليونيفيل،
"مساعدة حكومة لبنان ،بناء عىل طلبها ،يف
تأمني حدودها وغريها من نقاط الدخول
ملنع دخول االسلحة او االعتدة ذات الصلة
اىل لبنان من دون موافقته".
ردا عىل سؤال حول الحديث املتزايد
حول تعديل مهمة اليونيفيل يف بعض
الدوائر السياسية واالعالمية والذي نسب
الكثري منه اىل مسؤولني ومصادر يف االدارة
االمريكية الحالية ،قال املتحدث باسم
اليونيفيل اندريا تيننتي لـ"االمن العام":
"اود التأكيد ان اليونيفيل تعمل فقط
يف اطار التفويض املمنوح لها وفقا لقرار
مجلس االمن الرقم ."1701

املتحدث باسم اليونيفيل اندريا تيننتي.

اكد املتحدث باسم القوات الدولية ان
"تفويض اليونيفيل واضح جدا ،الحفاظ
عىل وقف االعامل العدائية وتشجيع
االطراف عىل العمل من اجل وقف دائم
الطالق النار .ويتناول التفويض الحل بني
الدول ،اي بني لبنان وارسائيل ،ويحدد
منطقة عمليات محددة يف الجنوب".
وجدد تيننتي التأكيد عىل ان اليونيفيل
ليس لها دور او نشاط خارج منطقة
عملياتها .واوضح ان التفويض ممنوح
لها من جانب مجلس االمن و"نحن لسنا
مخولني العمل خارج اطار هذا التفويض.
تركيزنا منصب عىل تطبيق التفويض
املحدد مبنطقة عمليات اليونيفيل والتي
هي جنوب لبنان بني نهر الليطاين والخط
االزرق".

ولخص مهامت وتفويض اليونيفيل
كااليت" :وقف االعامل العدائية بني لبنان
وارسائيل ،ضامن احرتام الخط االزرق ،منع
النشاطات العدائية او انتهاك قرار مجلس
االمن  ،1701خلق مناخ سالم واستقرار يف
الجنوب".
تفاوت عديد قوات اليونيفيل والدول
املشاركة فيها ،منذ بداية ارسالها اىل لبنان
يف سبعينات القرن املايض وصوال اىل االن.
لكن حاليا يبلغ عدد الدول املساهمة يف
القوة الدولية  45دولة ،وهي تشارك مبا
مجموعه  10022جنديا لحفظ السالم.
مثة دول تساهم بجندي او جنديني ،مثل
نيجرييا ،استونيا ،فيجي ،كرواتيا ،غواتيامال،
هولندا ،كولومبيا ،قربص واالورغواي .هناك
ايضا دول تشارك مبئات الجنود من بينها

الهند ،فرنسا ،الصني ،اندونيسيا ،اسبانيا،
ماليزيا ،غانا والنيبال.
تتمركز القوات الهندية اساسا يف القطاع
الرشقي يف مناطق كفرشوبا وشبعا
وحاصبيا ،بينام تتوىل القوة االسبانية
مناطق وقرى مرجعيون والغجر .وتنترش
القوات االندونيسية والنيبالية يف العديسة
وميس الجبل والقرى االخرى املحيطة
بهام .بينام يتوىل االيرلنديون قطاع بنت
جبيل ومحيطها ،تتمركز القوة االساسية
للامليزيني يف قطاع جويا وتبنني ،والقوات
الغانية يف محيط عيتا الشعب ،وااليطالية
يف محيط زبقني ،يف حني يتمركز الكوريون
الجنوبيون يف محيط قرى برج رحال.
وردا عىل سؤال عام يقوله للبنانيني بعد
اكرث من  40سنة عىل انتشار اليونيفيل
و 14سنة عىل عدوان  ،2006حول العالقة
معهم واهمية دور القوات الدولية وجهود
حفظ السالم ،قال تيننتي ان "عامال مهام
يف نجاحنا يتمثل يف تفهم ودعم االهايل
يف جنوب لبنان ،وامن منطقة عمليات
اليونيفيل تظل ابرز اهتامماتنا".
واشار اىل ان جنود اليونيفيل يحتفظون
بعالقة ودية وصديقة مع اهايل الجنوب،
ورابط كهذا اقيم خالل االعوام الـ42
املاضية ،مضيفا ان وجود اليونيفيل كان
سيكون صعبا من دون الدعم القوي من
اهايل الجنوب.
واشار املتحدث باسم اليونيفيل اىل ان
"اىل املساعدة املستمرة التي نقدمها اىل
املجتمعات املحلية ملنع انتشار فريوس
كوفيد  ،19 -فان القوة الدولية تقدم
مساعدة يف الرعاية الصحية املجانية
وغريها اىل السكان املحليني ،كام تقوم
بتنفيذ مشاريع محلية متنوعة تتعلق
بالحاجات االكرث الحاحا للسكان ودعم
السلطات املحلية".
ويقول تيننتي ان اليونيفيل تقدر عاليا هذه
العالقة القوية مع السلطات واملجتمعات
املحلية يف الجنوب ،وهي رضورية من اجل
التطبيق الناجح لتفويض املهمة ،مشريا اىل
ان قوات اليونيفيل "تنفذ دوريا العديد
من النشاطات دعام من املجتمعات

الرئيس عون :طلبنا
التمديد ملهمة اليونيفيل
بال تعديل

املضيفة وبطلب منها ،والتي باالضافة اىل
نشاطاتهم العمالنية ،ساهمت يف الحفاظ
عل الهدوء يف مناطق مهمة اليونيفيل منذ
نحو  14سنة".
واعترب ان املناخ االمني يف الجنوب اليوم
مختلف بشكل اسرتاتيجي عن االجواء
التي كانت قامئة حتى العام " 2006بفضل
الجهود املشرتكة لليونيفيل والقوات
املسلحة اللبنانية ،الرشيك االسرتاتيجي
لليونيفيل ،اىل جانب ايضا التزام االطراف
وقف االعامل العدائية".
يف كل االحوال ،كان التمديد لليونيفيل
يسري عادة بشكل تلقايئ وسلس عىل مر
السنوات املاضية .لكن يف االونة االخرية،
جرى التداول مبعلومات حول احتامل

تو ّزع قوة االمم املتحدة يف لبنان.

تعديل مهمتها او تفعيلها ،ما اثار موجة
من البلبلة والتساؤالت حول املغزى
االمرييك من ذلك التوجه.
ورأى تيننتي ان نجاح مهمة اليونيفيل
هو "انعكاس للسالم عىل جانبي الخط
االزرق" ،معتربا ان االطراف االساسيني
لديهم املسؤولية املركزية للتحرك يف اتجاه
حل مستدام ،واليونيفيل تقف دامئا عىل
استعداد للمساعدة يف مبادرات كهذه.
مهام يكن ،فان الرئيس اللبناين ميشال عون
قال رصاحة يف  3حزيران  ،2020خالل لقائه
سفراء الدول الخمس الدامئة العضوية يف
مجلس االمن ،ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا
بالتوجه اىل مجلس االمن بطلب متديد
مهمتها لسنة اضافية حتى  31آب 2021
من دون تعديل لواليتها ومفهوم عملياتها
وقواعد االشتباك الخاصة بها "متكينا لها من
االستمرار يف القيام بدورها الحيوي ،والذي
هو حاجة اقليمية ودولية ،والتمسك بها
ال يفوقه سوى تشبثنا بالحريات العامة
وسيادة لبنان التامة".
وشدد الرئيس عون عىل اهمية استمرار
وتعزيز الرشاكة بني اليونيفيل والجيش
اللبناين ،وعىل الدور الذي تلعبه
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دورية لليونيفيل يف احدى قرى الجنوب.

تقوم التي حددها مجلس االمن يف القرار
 ،)2006( 1701تقوم اليونيفيل مبجموعة
من العمليات يف جميع انحاء منطقة
عملياتها بني نهر الليطاين شامال والخط
االزرق (الخط املفرتض النسحاب الجيش
االرسائييل وهو ليس الحدود بني الطرفني)
جنوبا .تشمل هذه العمليات دوريات
ليلية ونهارية ،ووضع نقاط مراقبة ،ورصد
الخط االزرق والقيام بازالة الذخائر غري
املنفجرة والقنابل العنقودية .كام تعمل
اليونيفيل كقوة دعم للقوات املسلحة
اللبنانية التي تتحمل املسؤولية الرئيسية
عن ضامن االمن يف املنطقة.

االلغام
خارطة
انتشار
قوة االمم
املتحدة.

اليونيفيل يف رصد الخروقات االرسائيلية
اليومية الجوية والربية والبحرية ،ونقل
بيانات مفصلة عنها اىل مجلس االمن لتبيان
خرق ارسائيل املتامدي للقرار  ،1701وما
تقوم به من خرق لالجواء اللبنانية لقصف
االرايض السورية.
من جهته ،قال وزير الخارجية واملغرتبني
ناصيف حتي ان "مصلحة الحفاظ عىل
السلم واالمن يف الجنوب اساسية ،وهناك

فريق
املراقبني

محاوالت ارسائيلية دامئا الضعاف قوة
اليونيفيل يف الجنوب والسعي اىل تحوير
مهامتها .هذه املحاوالت تجرى وجرت،
ونحن نتصدى لها دامئا ،وهناك موقف
دويل واسع مؤيد لنا .موقفنا ثابت ومستقر
وسنعمل دامئا عىل تعزيز هذا الدعم
وتوسيعه".
يف قراره رقم  1773الصادر العام ،2007
بعد عدوان متوز ،اشار مجلس االمن اىل

يساعد اليونيفيل يف تنفيذ واليتها نحو  50مراقبا عسكريا
من نحو  20دولة مشاركة كجزء من فريق املراقبني يف
لبنان ( .)OGLالفريق عبارة عن بعثة مراقبة عسكرية
غري مسلحة تابعة لالمم املتحدة ،وهو موجود يف لبنان
منذ العام  1949كجزء من هيئة مراقبة الهدنة التابعة
لالمم املتحدة ( .)UNTSOويقوم املراقبون العسكريون
بدوريات يف القرى وعىل طول الخط االزرق كاجراء لبناء
الثقة يف املنطقة.

الدور الذي تلعبه اليونيفيل والقوات
املسلحة اللبنانية يف املساعدة عىل تهيئة
بيئة اسرتاتيجية جديدة يف الجنوب ،وحض
عىل زيادة التعاون بني القوتني لتطبيق
والية اليونيفيل.
يف القرار  ،)2017( 2373دعا مجلس االمن
اىل نرش رسيع ودائم للقوات املسلحة
اللبنانية يف جنوب لبنان واملياه االقليمية
اللبنانية ،وكذلك زيادة الدعم والتنسيق
مع القوات املسلحة اللبنانية.
متاشيا مع القرارين  )2018( 2433و2485
( ،)2019فان جهود القوات املسلحة
اللبنانية واليونيفيل يف اطار الحوار
االسرتاتيجي تركز حاليا عىل نرش الفوج
النموذجي التابع للقوات املسلحة اللبنانية
يف منطقة عمليات اليونيفيل ،اىل جانب
وضع اسرتاتيجيا ملراحل نقل مسؤوليات
قوة اليونيفيل البحرية اىل البحرية اللبنانية.
يف كل االحوال ،من اجل تنفيذ واليتها

قوة لليونيفيل خالل دورية مشرتكة مع الجيش اللبناين.

وفد البعثات االوروبية يف لبنان خالل زيارة اىل مقر اليونيفيل.

منذ عدوان العام  ،2006ساهمت
طواقم نزع االلغام يف اليونيفيل
يف تطهري  4.8ماليني مرت مربع من
االرض ،وازالت  34الف قذيفة
غري منفجرة ولغم يف جنوب لبنان.
وعىل الرغم من ذلك ،فان ما
يقدر بنحو  425الف من االلغام
االرضية ال تزال تشكل تهديدا
للمجتمعات املحلية ويبقى اكرث
من  18كيلومرتا مربعا من االرايض
امللوثة بالقنابل العنقودية.
ادت الذخائر العنقودية وغريها
من الذخائر غري املنفجرة اىل
استشهاد  27مدنيا واصابة 234
يف الجنوب .وتسببت الحوادث
التي وقعت خالل اعامل ازالة
االلغام يف مقتل  14واصابة 41
من العاملني يف نزع االلغام.
ونتيجة النشطة التوعية من
مخاطر االلغام انخفض عدد
الضحايا املدنيني بشكل كبري منذ
الحرب ،ومنذ ربيع العام 2008
يرتاوح عدد االصابات بني صفر
و 2شهريا.
وينتمي خرباء املتفجرات وازالة
االلغام اىل الدول التالية :كمبوديا،
الصني ،فرنسا وايطاليا.
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