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بيان لليونيفيل تعلن فيه أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ترأس إجتماعا
ثالثيا عاديا مع كبار ضباط القوات املسلحة اللبنانية واجليش اإلسرائيلي يف موقع
األمم املتحدة يف رأس الناقورة ،وشملت املناقشات أنشطة اجليش اإلسرائيلي

جنوب اخلط األزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق

2018/12/5

ترأس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اليوم إجتماعا ثالثيا عاديا مع
كبار ضباط القوات املسلحة اللبنانية واجليش اإلسرائيلي يف موقع األمم املتحدة يف رأس
الناقورة ،وشملت املناقشات أنشطة اجليش اإلسرائيلي جنوب اخلط األزرق للبحث عن ما يشتبه أنه
أنفاق.
االجتماع ،الذي كان من املقرر عقده قبل بدء عمليات اجليش اإلسرائيلي يوم أمس على جبهتهم
الشمالية ،شكل منتدى لتقديم ومناقشة القضايا املتعلقة بأنشطة اجليش اإلسرائيلي اجلارية
لضمان أن يسود الهدوء العام.
اللواء ديل كول قال" :أود أن أؤكد على الدور احلاسم آلليات االرتباط والتنسيق التي نضطلع بها
للتخفيف من حدة التوترات من خالل التواصل املستمر ،ويأتي قي صلب هذه اآلليات املنتدى
الثالثي" ،مشيدا بكال اجلانبين الستخدامهم هذه اآلليات "لتجنب سوء الفهم وضمان احلفاظ على
األمن واالستقرار على طول اخلط األزرق وتعزيزه".
وشدد اللواء ديل كول جمددا على "أهمية ضمان وصول اليونيفيل بشكل كامل إىل جميع املواقع
على طول اخلط األزرق" ،يف الوقت الذي ناشد فيه األطراف تقديم الدعم املمكن للحد من "مستوى
اخلطاب املرتفع" .ويف االجتماع ،تم االتفاق أيضا على أن ترسل اليونيفيل فريقا تقنيا إىل
إسرائيل يف  6كانون األول للتأكد من الوقائع.
كما ركزت املناقشات على مسائل أخرى تتعلق بتعاون األطراف لناحية قيام اليونيفيل باملهام
املوكلة إليها يف إطار قرار جملس األمن الدويل  ،)2006( 1701والقرارات ذات الصلة 2433
( )2018و ،)2017( 2373اىل جانب االنتهاكات اجلوية والبرية.
ويف االجتماع الثالثي العادي الذي كان من املقرر أن يكون األخير لعام  ،2018دعا ديل كول
األطراف إىل االمتناع عن القيام بأي عمل أحادي قد يؤثر سلبا على الوضع ،وقال" :يف عام
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 ،2019اليونيفيل وأنا سنواصل دعم كل اجلهود لنزع فتيل التوتر من خالل احلوار واالستفادة من
جميع الفرص لبناء الثقة" .وشدد على أنه "يجب على جميع األطراف أن تدرك أن وقوع أي حادث
بسيط نسبيا قد يتحول بسرعة إىل شيء أكثر خطورة وذات عواقب ال يحمد عقباها".
جتدر اإلشارة اىل أن االجتماعات الثالثية تعقد بانتظام حتت رعاية اليونيفيل منذ نهاية حرب
عام  ،2006وقد أصبحت آلية أساسية إلدارة النزاع وبناء الثقة بين األطراف.
تضم اليونيفيل حاليا حوايل  10,500جندي حفظ سالم يقومون بنحو  14,500نشاط عملياتي
شهريا ،ليال ونهارا ،جنوب نهر الليطاين .ويعمل يف البعثة أيضا حوايل  800موظف مدين .كما
تضم اليونيفيل قوة بحرية تتألف من ست سفن.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbeirut@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/

