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 فخامة رئيس الجمهورية كلمة
 خمس دائمة العضوية في مجلس األمنسفراء الدول الخالل لقائه ب

 والمنّسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان
 ٢٠٢٠ حزيران ٣ بعبدا،

 ـــــــــــــ
 ،دولة الرئيس

 أصحاب السعادة،
 

قّوة األمم واألمم المتحدة عبر تواجد عامًا، تقوم شراكة حقيقية بين لبنان عين منذ اثنين وأرب
دولة صديقة  ٤٥من  بضباطها وعناصرها الذين يأتونالمتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل( 

في جميع أثناء انتشارها في القوات المسلحة اللبنانية  ترافق وتدعمحيث فيها،  نقّدر مساهمتها
تأمين في  -بناًء على طلبها  - الى مساعدة الحكومة اللبنانية أرجاء الجنوب باإلضافة

سقطوا في ظروف مختلفة من هذه القّوة عشرات الشهداء ونستذكر اليوم  حدودها الجنوبية.
عادة السالم واألمن إ الى الرامية على األرض اللبنانية في سبيل خدمة رسالتها النبيلة

 الدوليين.
 

اليونيفيل بكل مكّوناتها قوات دائم بين الجيش اللبناني و و وثيق هذه الشراكة بتعاون  تتجّلى
 اليومية، اضافة الى الدوريات المشتركة، هناك حيثحتى تاريخه،  ١٩٧٨عام منذ بداياتها 

وم قوة اليونيفيل البحرية تق ٢٠٠٦ ومنذ عام ألغام، ومناورات عسكرية مشتركة.عمليات ازالة 
بتدريبات مشتركة مع القوات  - األولى من نوعها في تاريخ بعثات األمم المتحدةوهي  -

والفوج تجهيز القوات البحرية في تطوير قدراته و وتساعد الجيش اللبناني  ،البحرية اللبنانية
وصحية وتربوية وثقافية  اجتماعيةمشاريع  تنفذ اليونيفيلكما  .١٧٠١لتنفيذ القرار النموذجي 

 .أهالي المنطقةلبلديات تعود بالفائدة على المحلي بالتعاون مع ا على المستوى
 



2 

 

وتستضيف قيادتها  ،متابعة ترسيم الخط األزرق هوبشق أساسي أيضًا وُتعنى اليونيفيل 
أي ومعالجة تخفيف حدة التوترات ضمن اآللية الثالثية التي تساهم في العسكرية اللقاءات 
 .على الحدود طارئةمسائل 

 
 منذ أربعة عشر الجنوبنعم ، ياليونيفيلو الجيش اللبناني  بينالقائمة  هذه الشراكةوبفضل 

وُتعتبر اليونيفيل من البعثات  .بالصراعات والحروب فريد في منطقة تعجّ  بهدوءعامًا 
 .النموذجية التي ُيحتذى بها على صعيد قوات حفظ السالم الدولية

 
دعم قوات وعلى  ١٧٠١التزام لبنان بالقرار على لقد أكدت الحكومة في بيانها الوزاري 

أشّدد على أهمّية استمرار وتعزيز الشراكة بين  من هنافي الجنوب، الطوارئ الدولية 
على الدور الذي تلعبه اليونيفيل في رصد الخروقات االسرائيلية و  اليونيفيل والجيش اللبناني

لتبيان الى مجلس األمن الدولي  هاعنة اليومية الجّوية والبّرية والبحرية، ونقل بيانات مفّصل
 خرق لألجواء اللبنانية لقصف وما تقوم به من ،١٧٠١ للقرار المتماديخرق اسرائيل 

 .ألراضي السوريةا
 

 أصحاب السعادة،
 

التي يتطلب الدخول اليها الحصول  ينّص الدستور اللبناني على احترام الملكيات الخاصة
السلطات اللبنانية المختصة، واذ أشّدد على ان الحفاظ على موافقات مسبقة ومواكبة من 

على االستقرار في الجنوب يبقى من مسؤولية الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، أشير الى 
 تقديم الجيش كل التسهيالت الالزمة لليونيفيل وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها.

 
 عدد من قوات اليونيفيل و  مجموعات من قعت بين لحوادث المحدودة التي و الى اأما بالنسبة 

في بعض القرى فإنها ال تعكس أي مناخ سلبي ضد قوات اليونيفيل حيث تبقى  مواطنينال
%( وأسبابها معروفة، وباإلمكان تفادي حصول  ٠.٠3نسبة هذه الحوادث ضئيلة جدًا )
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واحترام آليات التنسيق  ،انيالمزيد منها عبر تعزيز التعاون بين القوة الدولية والجيش اللبن
 .بينهما واالرتباط

 
 أصحاب السعادة،

 
الحاجة الى استمرار مهمة اليونيفيل لمؤازرة الجيش اللبناني الذي ينفذ مهامه اليوم تتعاظم 

على كامل األراضي اللبنانية في الظروف الدقيقة التي يجتازها الوطن حاليًا واألزمات 
األزمة االقتصادية والمالية غير المسبوقة، وجائحة فيروس العديدة التي تعصف به من 

كورونا المستجد، واستمرار الخطر االرهابي في المنطقة، وأزمة النزوح السوري، الى أزمة 
 اللجوء الفلسطيني.

 
والتوّصل الى  بلدة الغجر،مزارع شبعا وشمالي يتمكن قريبًا من استعادة واذ يأمل لبنان أن 

، فانه يتمّسك حاليًا بقوات يةحر وترسيم الحدود الب ،األزرق التي يتحّفظ عليها نقاط الخطحل ل
التي خذ مجلس الوزراء في جلسته تا، لدور االيجابي الذي تلعبه. وفي هذا االطاراليونيفيل وا

مهمتها تمديد بالتوّجه الى مجلس األمن بطلب  قراراً الفائت أّيار  ٢٩الجمعة انعقدت نهار 
لواليتها ومفهوم عملياتها وقواعد تعديل دون  من  ٢٠٢٠ب آ 3١اعتبارًا من  لسنة اضافية

ا الحيوي والذي هو حاجة بدورهتمكينًا لها من االستمرار في القيام  االشتباك الخاصة بها
 دولية.اقليمية ال بل 

 
 في الختام،

اليونيفيل قيادة وأفرادًا، أعرب عن تقدير لبنان لجهود األمم المتحدة والدول الصديقة ولقوات 
كنا تمسّ  أن أؤكدو استمرار الهدوء واالستقرار في الجنوب، وب ١٧٠١ رالتزامه بالقراعن و 

امة التي كّرسها دستورنا عال يفوقه سوى تشّبثنا بالحريات البأهمية دورها بالقوات الدولية و 
 وبسيادة لبنان التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه. 


