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حفظة السالم هم قوات دولية يشاركون يف عمليات حفظ االمن واالستقرار يف انحاء العامل. وقد عرف لبنان حفظة السالم 
منذ العام 1978 عرب قوات اليونيفيل التي تعززت يف العام 2006 عرب القرار 1701. لكن، ماذا عن تأسيس هذه القوى وآليات 

عملها ومتويلها وآفاق مهامتها؟

قوات  يف  الرمزية  املشاركة  اىل  لبنان  يتجه 
املوافقة  رفعت  وقد  الدولية،  السالم  حفظ 
وستكون  املتحدة،  االمم  اىل  قبله  من 
كمراقبني  لبنانيني  ضباط  عرب  لبنان  مشاركة 
املرحلة  يف  االثنني  عددهم  يتعدى  ولن 

االوىل التي مل تنضج تفاصيلها بعد. 
يف  املتحدة  لالمم  املوقتة  القوة  تأسست 
رقم  االمن  مجلس  قرار  بواسطة   لبنان 
انسحاب  عىل  "للتأكيد   1978 اذار  يف   425
والسالم  االمن  واستعادة  لبنان  من  ارسائيل 
عىل  اللبنانية  الحكومة  ومساعدة  الدوليني 
تم  املنطقة"،  يف  الفعالة  سلطتها  استعادة 
يف  التطورات  نتيجة  مرتني  املهمة  تعديل 

العامني 1982 و2000.
 بعد حرب متوز 2006، قام املجلس بتعزيز 
مهامتها  جانب  اىل  البعثة  ان  وقرر  القوة، 
االعتداءات  وقف  "تراقب  سوف  االخرى 
اللبنانية ودعمها  العسكرية  القوى  ومرافقة 
لبنان، ومتديد  االنتشار يف جنوب  عملية  يف 
االنسانية  املعونات  لتأكيد وصول  املساعدة 
االمنة  الطوعية  املدنيني والعودة  للمواطنني 
للمهجرين". هذا عىل الصعيد اللبناين. لكن 
للمشاركة  الزرق  القبعات  ارسال  يقرر  من 

يف عمليات حفظ السالم؟
يؤدي مجلس االمن مسؤولية رئيسية مبوجب 
ميثاق االمم املتحدة من اجل الحفاظ عىل 
املوقع  وبحسب  الدوليني.  واالمن  السالم 
الرسمي لقوات حفظ السالم، من مسؤولية 
مجلس االمن تحديد زمان نرش عملية حفظ 

السالم ومكانها.
جميع  يف  االزمات  االمن  مجلس  يستجيب 
ولديه  حدة  عىل  حالة  لكل  العامل  انحاء 
ترصفه،  تحت  الخيارات  من  مجموعة 
العوامل  من  العديد  مراعاة  االمر  ويتطلب 

للجمعية  يجوز  دائم،  عضو  من  السلبي 
العامة ان تترصف. يحدث ذلك يف الحاالت 
السالم  لعملية  تهديد  مثة  فيها  يكون  التي 
او عمل عدواين. كام ميكن  للسالم  او خرق 
بهدف  االمر  يف  العامة  الجمعية  تنظر  ان 
تدابري  التخاذ  االعضاء  اىل  توصيات  تقديم 
او  الدوليني  واالمن  السالم  لحفظ  جامعية 

استعادتهم.
يف  واحدة  مرة  القرار  هذا  اىل  اللجوء  تم 
عندما  السالم،  لحفظ  املتحدة  االمم  تاريخ 
طوارئ  قوة  اول  العامة  الجمعية  اسست 
الرشق  يف   1956 عام  املتحدة  لالمم  تابعة 

االوسط.
قوات  بدأت  انشائها،  تاريخ  اىل  العودة  يف 
عام  املتحدة  لالمم  التابعة  السالم  حفظ 
نرش  االمن  مجلس  قرر  عندما   ،1948
الدولية  للمنظمة  تابعني  عسكريني  مراقبني 

يف منطقة الرشق االوسط.
اتفاقية  مراقبة  هو  البعثة  هذه  دور  كان 
وهي  العرب،  وجريانها  ارسائيل  بني  الهدنة 
املتحدة  االمم  بهيئة  املعروفة  العملية 

الهدنة. ملراقبة 
لحفظ  عملية   71 انترشت  الحني،  ذلك  منذ 
السالم بواسطة االمم املتحدة، 57 منها منذ 
العام 1988.  عىل مدار السنني شارك مئات 
عرشات  عن  فضال  العسكريني،  من  االالف 
وعدد  املتحدة،  االمم  رشطة  من  االالف 
كبري من املدنيني يف اكرث من 120 دولة، يف 

عمليات حفظ السالم.
السالم  حفظ  قوات  من   3326 من  اكرث 
120 دولة،   املتحدة، من نحو  التابعة لالمم 
راية  تحت  العمل  اثناء  يف  نحبهم  قضوا 

االمم املتحدة.
وجدت عمليات حفظ السالم التابعة لالمم 
يف  املنافسات  فيه  كانت  وقت  يف  املتحدة 
الحرب الباردة تعّوق عمل مجلس االمن يف 

التوصل اىل حلول.
عمليات حفظ السالم كانت تقترص يف املقام 
النار،  اطالق  وقف  الحفاظ عىل  عىل  االول 
مع  الواقع،  ارض  عىل  االوضاع  واستقرار 
السياسية  للجهود  الحيوي  الدعم  تقديم 

لحل الرصاعات بالوسائل السلمية.
مراقبني  من  البعثات  هذه  تتكون 

كان القرار 425 مع السفري غسان تويني اول عهد لبنان بقوات االمم املتحدة.

عرف لبنان حفظة السالم منذ العام 1978 عرب قوات اليونيفيل التي تعززت يف العام 2006.

عملية  تشكيل  يف  النظر  عند  املتنوعة 
جديدة لحفظ السالم مبا يف ذلك:

التي تهدف  التزام االطراف عملية السالم   -
هناك  كان  اذا  سياسية  لتسوية  التوصل  اىل 

اطالق نار ال يزال قامئا.
واضح  سيايس  هدف  هناك  كان  سواء   -

وميكن ان ينعكس يف الوالية.
محددة  والية  وضع  ميكن  كان  سواء   -

لعملية االمم املتحدة. 
موظفي  سالمة  ضامن  ميكن  كان  سواء    -
مبا  معقول،  بشكل  وامنهم  املتحدة  االمم 
الحصول عىل  الخصوص  يف ذلك عىل وجه 
الفصائل  او  االطراف  ضامنات معقولة من 
االمم  افراد  بسالمة  يتعلق  ما  يف  الرئيسية 

املتحدة وامنهم.

يشكل مجلس االمن عملية حفظ سالم من 
ويحدد  االمن،  مجلس  قرار  اعتامد  خالل 
القرار والية البعثة وحجمها، ويراقب نشاط 
عمليات االمم املتحدة لحفظ السالم بشكل 
االمني  من  دورية  تقارير  من خالل  مستمر 
ملجلس  مخصصة  جلسات  وعقد  العام، 

االمن ملناقشة نشاط عملية معينة.
اطالة  عىل  االمن  مجلس  يصوت  ان  ميكن 
او تعديل او انهاء واليات البعثة عىل النحو 

الذي يراه مناسبا.
مبوجب  املتحدة  االمم  اعضاء  جميع  يتفق 
املتحدة،  االمم  ميثاق  من   25 املادة 
االمن  مجلس  قرارات  عىل  املوافقة  عىل 
املتحدة  بينام تقدم اجهزة االمم  وتنفيذها. 
فان  االعضاء،  الدول  اىل  توصيات  االخرى 

تقرير
القرارات  اتخاذ  سلطة  لديه  وحده  املجلس 

التي تلتزم الدول االعضاء تنفيذها.
يف  رئيسيا  دورا  العامة  الجمعية  تؤدي 
االمم  جهاز  ويعد  السالم،  حفظ  متويل 
السياسات  وصنع  للتداول  الرئييس  املتحدة 
االعضاء  الدول  والتمثيل، وهي تضم جميع 
دولة.    193 عددها  البالغ  املتحدة  االمم  يف 
العامة ال تشرتك مبارشة  الجمعية  ان   علام 
بانشاء  املتعلقة  السياسية  القرارات  يف 
او  السالم  لحفظ  املتحدة  االمم  عمليات 
متويل  يف  اساسيا  دورا  تؤدي  لكنها  انهائها، 

حفظ السالم.
يف  االعضاء  الدول  جميع  تتقاسم  وبينام 
السالم،  حفظ  عملية  نفقات  املتحدة  االمم 
عىل  بناء  النفقات  تلك  الجمعية  تقسم 
مراعاة  مع  املقررة  لالنصبة  خاص  جدول 
االعضاء،  للدول  النسبية  االقتصادية  الرثوة 
اكرب  حصة  بدفع  الدامئني  االعضاء  ومطالبة 
االمن  بحفظ  الخاصة  مسؤوليتهم  اىل  نظرا 

والسالم الدوليني.
اللجنة  خالل  من  العامة  الجمعية  ترشف 
عىل  وامليزانية،  باالدارة  املتعلقة  الخامسة 
االمر  هذا  يتضمن  السالم.  حفظ  ميزانية 
محددة  ميدانية  عمليات  متويل  كيفية 
يقدمها  مفصلة  وثائق  عىل  بناء  وتجهيزها، 

االمني العام لالمم املتحدة.
املتحدة،  لالمم  الخاص  املوقع  بحسب 

االمم  عمليات  اداء  العامة  الجمعية  تراقب 
لجنتها  خالل  من  السالم  لحفظ  املتحدة 
السالم  حفظ  بعمليات  املعنية  الخاصة 
استعراض  الجراء   1965 عام  تأسست  التي 
السالم.  بحفظ  املتعلقة  املسائل  لكل  شامل 
الجمعية  اىل  تقاريرها  اللجنة  ترسل  ثم 
العامة من خالل اللجنة الرابعة التي تتعلق 
وانهاء  الخاصة  السياسية  باملسائل  اعاملها 

االستعامر.
ان  ميكن  ال  املتحدة،  االمم  ميثاق  مبوجب 
التوصيات  وتقدم  العامة  الجمعية  تناقش 
التي  واالمن،  السالم  مسائل  بخصوص 

يتناولها مجلس االمن يف ذلك الوقت.
وفقا لقرار الجمعية العامة الخاص باالتحاد 
من اجل السالم يف ترشين الثاين 1950 قرار 
من  االمن  مجلس  يتمكن  مل  اذا   ،377 رقم 
التصويت  بسبب  الالزمة  االجراءات  اتخاذ 
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القبعات الزرق: حفظة سالم 
قرارهم في يد مجلس األمن

اول عملية مسلحة 
لحفظ السالم كانت قوة 
الطوارئ االولى ملعالجة 
ازمة السويس عام 1956
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مسلحة  وقوات  مسلحني  غري  عسكريني 
ادوارهم  متثلت  فيام  خفيفا،  تسليحا 

الرئيسية يف املراقبة واالبالغ وبناء الثقة.
االمم  نرشتهام  السالم  لحفظ  عمليتني  اول 
ملراقبة  املتحدة  االمم  هيئة  هام  املتحدة، 
املتحدة  االمم  مراقبي  وفريق  الهدنة 
العسكريني يف الهند وباكستان. متثل هاتان 
اىل  اعاملهام  تواصالن  اللتان  العمليتان 
العمليات  يف  واملراقبة  الرصد  مناذج  اليوم، 
وتحديد نقاط القوى يف املئات القليلة، فيام 
لالمم  التابعون  العسكريون  املراقبون  كان 

املتحدة واملشاركون فيهام غري مسلحني.
كانت  السالم  لحفظ  مسلحة  عملية  اول 
املتحدة  لالمم  التابعة  االوىل  الطوارئ  قوة 
والتي انترشت بنجاح ملعالجة ازمة السويس 
املتحدة يف  عام 1956. وكانت عملية االمم 
اول  هي   ،1960 عام  بدأت  التي  الكونغو، 
بعثة واسعة النطاق تضم ما يقرب من 20 
العملية،  هذه  اظهرت  لقد  عسكري.  الف 
جلب  محاولة  عليها  تنطوي  التي  املخاطر 
التي مزقتها الحروب،  االستقرار اىل املناطق 
اثناء  وقتل 250 من افراد االمم املتحدة يف 
خدمتهم يف هذه البعثة، من ضمنهم االمني 

العام داغ همرشولد.
اسست  والسبعينات،  الستينات  فرتيت  يف 
يف  االمد  قصرية  بعثات  املتحدة  االمم 
االمني  ممثل  )بعثة  الدومينيكان  جمهورية 
وغرب  الدومينيكان(  جمهورية  يف  العام 
نيو غينيا )غرب ايريان(، قوة االمم املتحدة 
واليمن.  الغربية،  الجديدة  غينيا  يف  لالمن 
بارشت االمم املتحدة يف نرش بعثات طويلة 
التابعة  السالم  قوات حفظ  االمد يف قربص، 
االوسط،  والرشق  قربص،  يف  املتحدة  لالمم 
قوات الطوارئ الثانية التابعة لالمم املتحدة، 
وقوات االمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، 

وقوات االمم املتحدة املوقتة يف لبنان.
السياق  تغري  الباردة،  الحرب  نهاية  مع 
التابعة  السالم  حفظ  لقوات  االسرتاتيجي 
االمم  فقامت  كبري،  بشكل  املتحدة  لالمم 
امليدانية  عملياتها  بتحويل  املتحدة 
لضامن  البعثات  هذه  انشئت  وتوسيعها. 

واملساعدة  للسالم،  شاملة  اتفاقيات  تنفيذ 
يف ارساء اسس السالم املستدام.

تغريت طبيعة الرصاعات عىل مدار السنوات 
السالم  حفظ  عمليات  تطورت  لذا  االخرية، 
وسائل  مجرد  من  املتحدة  لالمم  التابعة 
الدولة  داخل  يف  الرصاعات  مع  للتعامل 
عىل  متزايدة  بطريقة  تطبق  وسائل  اىل 
الحروب  ويف  الدولة  داخل  يف  الرصاعات 

االهلية.
يطلب حاليا من قوات حفظ السالم التابعة 
من  واسعة  مبجموعة  القيام  املتحدة  لالمم 
يف  املساعدة  من  بدءا  املعقدة،  املهامت 
املستدامة،  للحكومة  تابعة  مؤسسات  بناء 
قطاع  واصالح  االنسان،  حقوق  مراقبة  اىل 
السابقني  املقاتلني  بني  السالح  ونزع  االمن، 

وترسيحهم واعادة دمجهم يف املجتمع.
بعد انتهاء الحرب الباردة، كان هناك زيادة 
رسيعة يف اعداد عمليات حفظ السالم. فمع 
بالهدف،  املشرتك  والشعور  الجديد  االجامع 
عملية   20 نحو  بتنفيذ  االمن  مجلس  سمح 
جديدة يف الفرتة بني عام 1989 وعام 1994، 
حفظ  قوات  اعداد  زيادة  يف  تسبب  مام 

السالم من 11,000 اىل 75,000.
ادى النجاح الكبري يف البعثات االوىل لالمم 

من  التوقعات  سقف  رفع  اىل  املتحدة، 
املتحدة  لالمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات 
االمر  هذا  التنفيذ.  عىل  قدرتها  يتجاوز  مبا 
حقبة  منتصف  يف  خصوصا  صحيحا،  كان 
يستطع  مل  التي  املواقف  يف  التسعينات، 
البعثات  بنرش  السامح  االمن  مجلس  فيها 
املوارد  توفري  عىل  قدرته  لعدم  او  القوية، 

الكافية.
يف  حصلت  التي  االنتكاسات  ادت 
التسعينات اىل قيام مجلس االمن بالحد من 
والبدء  الجيدة،  السالم  حفظ  بعثات  عدد 
مثل  حصول  ملنع  النفس  ضبط  عمليات  يف 

هذه االخفاقات مرة اخرى.
من  العديد  يف  االزمات  استمرار  مع 
دور  قاطع  بشكل  تأكد  واالقاليم،  البلدان 
املتحدة  لالمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات 
فرتة  من  الثاين  النصف  يف  السالم.  لحفظ 
بعمليات  االمن  مجلس  اذن  التسعينات، 
البوسنة  انغوال،  يف  املتحدة  لالمم  جديدة 
الرشقية،  سالفونيا  كرواتيا،  والهرسك، 

مقدونيا الشاملية، غواتيامال وهايتي.
االمم  اجرت  العرشين،  القرن  مطلع  يف 
التحديات  الختبار  رئيسيا  تدريبا  املتحدة 
التي تواجه حفظ السالم يف فرتة التسعينات، 

مجلس االمن هو من يقرر تغيري تفويض قوة حفظ السالم او انهاء مهمتها.

يخدم اليوم 
اكرث من 110 
االف عسكري 

ورشطي 
ومدين يف 15 
بعثة لحفظ 
السالم حول 

العامل.

منها  الهدف  كان  لالصالح.  نظاما  واقرتحت 
تعزيز قدراتها عىل االدارة الفعالة للعمليات 

امليدانية والحفاظ عليها.
قوات  وامكانات  للحدود  االكرب  الفهم  مع 
املتحدة  االمم  من  طلب  السالم،  حفظ 
االكرث  املهامت  من  املزيد  باجراء  تقوم  ان 
قيام  عند   1999 عام  ذلك  بدا  تعقيدا. 
كوسوفو  ادارة  عىل  بالعمل  املتحدة  االمم 
السابقة، بعثة االمم املتحدة  يف يوغوسالفيا 
تيمور  ويف  كوسوفو،   يف  املوقتة  لالدارة 
ادارة  ليتيش(،  تيمور  االن  )تسمى  الرشقية 
الرشقية،  تيمور  يف  االنتقالية  املتحدة  االمم 
عىل  للحصول  طريقها  يف  كانت  والتي 

اندونيسيا. استقاللها من 
يف السنوات التالية، انشأ مجلس االمن ايضا 
عمليات اكرب واكرث تعقيدا لحفظ السالم يف 
بوروندي،  مثل:  االفريقية،  الدول  من  عدد 
العاج، الكونغو الدميوقراطية،  تشاد، شاطئ 
اريرتيا، اثيوبيا، سرياليون، السودان، دارفور، 
ابيي )جنوب السودان(، سوريا، )بعثة االمم 

املتحدة لالرشاف يف سوريا(. 

انتهت كذلك فرتة تفويض العديد من هذه 
يف  املتحدة  االمم  بعثة  وهي:  العمليات 
وبعثة  والتشاد،  الوسطى  افريقيا  جمهورية 
منظمة االمم املتحدة يف جمهورية الكونغو 
يف  املتحدة  االمم  وعملية  الدميوقراطية، 
بوروندي، وبعثة االمم املتحدة يف سرياليون، 
واريرتيا،  اثيوبيا  يف  املتحدة  االمم  وبعثة 
وشاطئ  السودان  يف  املتحدة  االمم  وبعثة 

العاج. 
حفظ  قوات  دخلت   ،2010 ايار  حلول  يف 
من  مرحلة  املتحدة  لالمم  التابعة  السالم 
منذ  مرة  الول  االعداد  فبدأت  التوحيد، 

اعدادها  خفض  مرحلة  يف  الزمن،  من  عقد 
يف  القوات  عدد  خفض  مع  طفيف  بشكل 
يف  لالستقرار  املتحدة  االمم  منظمة  بعثة 
وسحب  الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية 
افريقيا  جمهورية  من  املتحدة  االمم  بعثة 

الوسطى وتشاد يف نهاية 2010.
عسكري  االف   110 من  اكرث  اليوم  يخدم 
السالم،  لحفظ  بعثة   15 يف  ومدين  ورشطي 
االفراد  تعداد  يف  انخفاضا  ميثل  مام 
نتيجة  وذلك  السالم،  حفظ  بعثات  وعدد 
لعمليات االنتقال السلمي واعادة بناء دول 

املؤسسات.
العاملي  باليوم  ايار   29 يحتفل كل عام يف 
املتحدة.  لالمم  التابعني  السالم  لحفظة 
حفظة  لذكرى  تكرميا  اليوم  هذا  خصص 
سبيل  يف  حياتهم  فقدوا  الذين  السالم 
الرجال  بجميع  واالشادة  السالم،  قضية 
والنساء الذين خدموا وال يزالون يخدمون 
يف عمليات حفظ السالم نظرا اىل املستوى 
والتفاين  املهنية  من  قدموه  الذي  العايل 

والشجاعة.

لبنان قرر املشاركة 
الرمزية في عمليات 

الزرق القبعات 


