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اإلفتتاحية

مواصلة المسيرة في ظل قائد جديد

ّ
سيرا قيادة اليونيفيل .في أغلب األحيان يترافق تغيير القيادة مع
تسلم اللواء باولو
في  28كانون الثاني
َ
توجه المنظمةّ ،
سيرا منذ البدء
شدد اللواء
اال أن هذا المبدأ ال ينطبق على اليونيفيل بحيث ّ
تغيير في ّ
َ
على أن «القيادة تتغيرّ ،
اال أن مهمة اليونيفيل تظل هي نفسها (إقراء مقال خاص في الصفحة .»)9

«ا�ستمراريــة العمــل» وفــق مهمــة البعثــة و«عالميتها» ينطبــق لي ــ�س
فقط على القيادة انما على مختلــف الوحدات الع�سكري ــة ال�سبع ــة
والثالثيــن كما على الموظفي ــن المدنييــن ،الأجان ــب واللبنانييــن،
العاملي ــن في اليـونيفي ــل.
منذ ت�أ�سي�س البعثــة في  1978وحتى العام  ،2006عملت اليــونيفيـل
وفق القرارين  425و 426ال�صادريـن عن مجل�س الأمن الدولي .في
�آب � ،2006أوكــل القــرار الدولـي  1701مهامــا ا�ضافيــة لليــونيفيــل.
ومنـذ ذلك الحين و مهمــة اليــونيفيــل هي نف�سها ولــن تتب ّدل ا ّال بقــرار
�صادر عن مجل�س الأمن.
كل موظف يعمل في اليــونيفيــل ملزم بهـذه الوالي ــة �سـواء كـان ع�سكــريا
�أو مدنيـا .وكـل الوحـدات الع�سكريــة المنت�شرة في اطار اليــونيفيــل،
مهما كانت جن�سياتها ،تخ�ضع لقيادة الأم��م المتحــدة التي تُمار�س
ع ــلى الأر�ض عبر القائد العام للبعثة الذي يكون م�س�ؤوال امام مجل�س
الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
ت�شكيلة اليونيفيل تتبدل با�ستمرار وذلك من �ضمن قوتها التي ت�ضم
نحو  12الف جنديا .وهذه التبدالت غالبا ما ال يتن ّبه لها العامة ،ا ّال
في حال تغيير مرئي كبير؛ �أي عندما ت�سحب دولة جنودها �أو عندما
تن�ضم دولة جديدة الى اليونيفيل� ،أو عندما ت�شهد وحدة ارتفاعا �أو
انخفا�ضا ملحوظين في عديد جنودها .وعند ح�صول مثل هذا الأمر
تكثر الت�سا�ؤالت عن ت�أثير هذه الأحدات على والية اليونيفيل.
هــذه المخاوف ال �أ�ســا�س لها لأن انت�شار ال��وح��دات والأ���ص��ول من
مختلف البلدان الم�شارك ــة في الي ــونيفي ــل ،كما في جميع بعثات حفظ
ال�ســالم ،هي عمليــة متحركة.
عند ن�شر جن ــود في مهمــة حفظ �سالم ،تعقد البلدان الم�ساهم ــة
بجن ــود في البعثــة ،اتفاقات مع الأمم المتحدة ،مع الأحتفاظ بحقها
ب�سحب جنودها عند اللزوم.
وتبقى ادارة عمليات حفظ ال�سالم في الأمم المتحدة على توا�صل م�ستمر
مع البلدان الم�ساهمة لبحث مهام حفظ ال�سالم الموكلة اليها.
انما المهم خ�لال التغييرات الروتينية لت�شكيلة الجنود من مختلف
البلدان الم�شاركة ،هو �ضمان محافظة اليونيفيـل على قدرتها العمالتيـة
على الأر�ض من �أجل تطبيق المهام المنوطة بها على اف�ضل قدر.

لقد ظ ّلت عالقة اليونيفيل مع الحكومة اللبنانية ثابتة خ�لال هذه
التغييرات وا�ستم ّرت �شراكتنا اال�ستراتيجية مع ال��ق��وات الم�سلحة
اللبنانية في النم ّو من قوية الى �أقوى.
قواعد مهمة اليونيفيل� ،أال وهي التفوي�ض ،وقواعد اال�شتباك ،وطريقة
عمل اليونيفيل تظل جميعها ثابتة وال تتغير مع تبديل الجنود �أو مع نقل
ال�سلطة على �أي م�ستوى كان .ونظرا لأهمية الدور اال�ستراتيجي الذي
ت�ؤديه اليونيفيل في جنوب لبنان ،ف��ان هناك م�صلحة في مثل هذا
الثبات واال�ستمرارية في الأداء.
في الوقت نف�سه ،فان التغيير االيجابي �ضروري .بع�ض هذه التغييرات
يرتبط بالتعديالت المطلوبــة في تركيبة اليــونيفيــل في �ضوء التقدم
المحرز في تطبيق واليتها والتغييرات على الأر�ض .على �سبيل المثال ،فان
بع�ض القدرات الهند�سية التي كانت مطلوبــة لبناء البنى التحتيــة خالل
ت ّو�سيع البعثة في  2006لم تعد مطلوبة على النطاق نف�سه.
وفي المقابـل ،فـقـد تـم تعزي ــز قدرات نزع الألغـام لتتالقـى مــع الحاجة
الملحة الزالــة الألغام على طــول الخط الأزرق لتواكب العملية الم�ستمرة
ّ
لو�ضع عالمـات مرئي ــة على طول الخط .ومجــددا فان الأولويـ ــة تكمـن
في تعزي ــز حـركة جنـود اليــونيفيــل و�سرع ــة تدخلهـم .هــذه التغييـرات
الع�سكـريـ ــة ا�ضطلعت بها اليــونيفيــل اثـر المراجعــة التقنيــة لقدراتها
العمليــة التي �أجــريـت في .2009
المزيد من التغييرات قيد التطبيق بعد الدرا�سة التي اختتمت حول
ق��درات البعثة الع�سكرية والمراجعة اال�ستراتيجية لليونيفيل (راجع
ال�صفحة  .)11-10وف��ي النهاية يكمن ال��ه��دف ف��ي تعزيز ق��درات
اليـونيفي ــل العمالتيــة وذل��ك من خ�لال �ضمان �أن البعثــة مك ّونــة
بالطريقــة الأن�سب التمام المهام المك ّلفة بها.
وفقا لذلك  ،فقد �أدخلت تعديالت على الهيكلية الداخلية لليونيفيل مع
المحافظة على القوة االجمالية للبعثة.
والجدير بالذكر ،فان �أي تغيير في اليونيفيل يح�صل وفق م�سار �شفاف
وبالت�شاور مع البلدان الم�ساهمة بجنود في البعثة ،ودو ًال �أع�ضاء في الأمم
المتحدة ،وفي الطليعة الحكومة اللبنانية �أي الدولة الم�ضيفة التي طلبت
انت�شار اليونيفيل .وفي النهاية فان �أي تغيير مهم في البعثة يجب �أن
يحظى بموافقة مجل�س الأمن الدولي.
نرياج �سينغ ـ رئي�س التحرير
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فاكس:
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ميكن إعادة طبع مقاالت «اجلنوب» ،باستثناء تلك المحددة

بعالمة حق المؤلف © ،من دون اذن وبرشط اراسل نسختني
عن المنش � � � � ��ور الذي حيتوي عىل اع � � � � ��ادة الطباعة ،اىل رئيس
حترير «اجلنوب».

جنديات حفظ السالم في مهمات حافلة بالتحديات

طبــاعـــــة وفـــــرز:

تنازل

أي تعبري عن رأي من آراء اليونيفيل ،يف ما ّ
يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة وألي من سلطاهتا ،أو يف ما يتعلق برسم حدودها.
ال تشري العالمات أو طرق عرض المواد يف هذه المجلة اىل ّ
ّ
وال ّ
أي تسويق لها.
متثل بالرضورة اآلراء المعروضة،سيااست اليونيفيل أو مواقفها ،كما ال
يشكل ذكر األسماء أو العمليات التجارية ّ

18

أحداث متسلسلة
طبية الى العديسة
مساعدات ّ

ق ّدمت قوة االحتياط التابعة للقائد العام لقوات اليونيفيل لوازم ط ّبية وخربات
الى العيادة الط ّبية يف العدي�سة كجزء من م�ساعدتها املجتمع املح ّلي .وللمنا�سبة
�أقيم حفل يف العيادة فك�شف الفريق الفرن�سي على عدد من املر�ضى و�أعطاهم
الأدوية املنا�سبة كما قدموا ملدير العيادة ح�سن فقيه جتهيزات ط ّبية.
			
صفوف ايطالية لتعليم الرسم في مجدل زون

افتتح مكتب التن�سيق املدين الع�سكري فـي الكتيبـة االيطاليـة �صفا لتعليم الر�سم
فـي مدر�ســة جمــدل زون فـي �صور .مدير املدر�ســة نـ ّواف هرمـو�ش وخالل
االحتفال الذي �أقيم فـي املدر�ســة للمنا�سبــة �أ�شــاد بالدور الذي ت�ؤديـه الكتيبـة
االيطاليــة فـي احلفاظ على الأمن واال�ستقرار فـي اجلنوب.
مستوعبات ُتسلم الى القنطرة

�س ّلمت الكتيبة اال�سبانية  150م�ستــوعبا للنفايات لبلــدة القنطرة خالل احتفال
ح�ضــره قائــد القطاع ال�شرقــي فـي الي ــونيفي ــل العميــد فرنانــدو غيـريـزدياز
دو �أوتـازو ورئـي�س البلدي ــة عبــد احلميــد غـازي الذي �شكــر الكتيبــة اال�سبانيــة
علــى م�ساهمتها.

االيرلنديون يواجهون لبنان في مباراة في الركبي

�أظهر االيرلنديون مهاراتهم وذلك خالل املباراة التي جمعت فريق الكتيبة
االيرلندية للركبي يف مواجهة املنتخب اللبناين يوم اجلمعة � 10شباط يف �صور.
املباراة �شهدت �أداء متميزا وانتهت بفوز فريق الكتيبة االيرلندية ،واثر انتهاء
املباراة تبادل الفريقان اللوحات وهدايا تذكارية.
حملة بيطرية لحماية الماشية

�أطلقــت الكتيب ــة االيطالي ــة فـي الي ــونيفي ـ ــل حمل ــة بيطـري ــة للعناي ــة
باملا�شي ــة فـي منطق ــة عملياتهـا .املق ـ ّدم د� .ألفـون�سـو انغــريـزانـي فـي �شمــع
قـاد حملــة التلقيــح مبـادة «الأيفــرمكتني» التــي حتمــي مـن الأمــرا�ض وتـزيــد
انتـاج احلليــب.
مختبر للعلوم الى ثانوية في صور

تربعت الكتيبة الكورية اجلنوبية مبخترب للعلوم ،كامل التجهيزات ،الى «ثانوية
ال�شهيد حممد �سعد» فـي �صور .قائد الكتيبة الكولونيل ها جونغ �سيك وفـي كلمة
له خالل احلفل �أ�شار الى �أن الكتيبة الكورية اجلنوبية انطلقت فـي تنفيذ عدد من
امل�شاريع التي تهدف الى دعم التالمذة وتطوير املدار�س.

األمين العام لألمم المتحدة يزور اليونيفيل

مشددا على تضحيات جنود
حفظ السالم ومساهمتهم

العدد  12نيسان 12

«سيدة لبنانية من الجنوب قالت ذات م��رة ،وأن��ا أقتبس كالمها
‹إذا كنت على قيد الحياة اليوم ،فذلك بفضل اليونيفيل› (انتهى
اإلقتباس) .أنا متأكد من أنها ليست الوحيدة التي تقدم مثل هذه
الشهادة البليغة على قيمة هذه البعثة».
اجلنوب 7 6

بهذه الكلمات خل�ص الأمني العام لالمم املتحدة بان
كي مون تقديره لعمل جنود حفظ ال�سالم يف اليونيفيل
يف جنوب لبنان.

خ�ص الأم�ين العام ت�ضحيات اليــونيفيــل منذ
ث ّ��م ّ
ت�أ�سي�سها يف ال��ع��ام  ،1978ق��ائ�لا�« :إن �أع�����ض��اء
اليــونيفي ــل يعر�ضــون حياتهم للخطــر لإن��ق��اذ
الآخرين .لقد تعر�ضتم للهجـوم ،مـرار ًا وتكـرار ًا .هــذا
ظلم م��روع ،وهــو م�أ�ســاة بالن�سبة للأ�سر املت�ضررة
ول�شعب لبنان والأم���م املتحدة .ولكن ال��ي��وم نحيي
الأفـراد ال�شجعـان الذيــن ج��ا�ؤوا الى لبنان لإر�ساء
ال�سالم ولكنهم مل يتمكنوا من العــودة الى �أ�سرهم».
و�أ�ضـاف�« :أحيي �أي�ض ًا العديــد من العنا�صــر الذين
جرحوا خالل �أداء واجبهم».

وخ�ل�ال زي��ارت��ه الق�صرية� ،إ�ستعر�ض الأم�ي�ن العام
حر�س ال�شرف الذي ميثل خمتلف الوحدات من الدول
امل�ساهمة بقوات يف اليونيفيل والبالغ عددها  ،37كما
و�ضع �إكلي ًال من الزهور على الن�صب التذكاري ووقف
دقيقة �صمت تخليد ًا لذكرى  293جندي حفظ �سالم
�ضحوا ب�أرواحهم يف خدمة ال�سالم يف جنوب لبنان.
كما ق��ام بجولة ق�صرية على منت مروحية على خط
الإن�سحاب (اخلط الأزرق) وا�ستمع من كبار امل�س�ؤولني
يف اليونيفيل الى �شرح عن البعثة وعملها.

وخ�لال كلمته��� ،ش�� ّدد الأم�ي�ن ال��ع��ام على �أن �سالمة
املوظفني يف غاية الأه��م��ي��ة وه��ذا م��ا رك�� ّز عليه يف
لقاءاته مع امل�س�ؤولني احلكوميني الذين دعاهم �إلى
تعزيز حماية اليونيفيل وقال ان «الكثري من العنا�صر
فقدوا حياتهم خالل خدمتهم يف اليونيفيل �أكرث من
�أي عملية �أخرى حلفظ ال�سالم تابعة للأمم املتحدة.
وهذا الأمر ي�ؤثر يف نف�سي».

الأمني العام لالمم املتحدة ويف كلمة له خالل االحتفال
الذي �أقيم يف الناقورة يف جنوب لبنان يوم  14كانون
الثاين  ،2012قال« :كل واحد منكم يرتك �أث��ر ًا عند
�شعب لبنان» م�شددا على م�ساهمة قوات حفظ ال�سالم
يف ار�ساء ال�سالم واال�ستقرار الذي �شهده اجلنوب يف
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.

و�أ�شار الأمني العام الى «�أن اليونيفيل هي �إحدى �أقدم
بعثات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم ،وهي من �أبرزها
من حيث عديدها وم��وارده��ا .الأه��م من ذلك هو ان
اليونيفيل ت�ؤدي دور ًا رئي�س ًا يف حتقيق ال�سالم يف هذه
املنطقة امل�ضطربة ويف عاملنا».

كما �أ�شاد الأم�ين العام بال�شراكة القوية مع القوات
امل�سلحة اللبنانية للحفاظ على ال�سالم والإ�ستقرار،
قائ ًال« :ان دور اليونيفيل يف بناء الثقة يوفر جما ًال
مي ّكن الأطراف من ال�سعي �إلى حل طويل الأمد للنزاع».
وكان الأم�ين العام قد زار اليونيفيل يف �شهر كانون
الثاين من عام  ،2009وزيارته اليوم هي الثالثة �إلى

«اليــونيفيــل تــؤدي
ً
دورا رئ��ي��س ً��ا فـــي
ت��ح��ق��ي��ق ال���س�ل�ام
فـــي هذه المنطقـة
ال��م��ض��ط��رب��ـ��ة وف��ي
عالمنــا»
األمين العام لألمم المتحدة

البعثة .اليونيفيل �إنت�شرت يف جنوب لبنان يف عام
 1978وت�ضم حالي ًا نحو  12.000جندي ًا من 37
دولة .وتت�ألف قوة اليونيفيل البحرية حالي ًا من ت�سع
�سفن تقوم بدوريات يف املياه اللبنانية ،وهذه القوة
البحرية الأولى من نوعها يف �إطار بعثة حلفظ ال�سالم
تابعة ل�ل�أم��م املتحدة� ،إ�ضافة �إل��ى ذل��ك ،يعمل يف
اليونيفيل نحو  700موظف مدين لبناين ونحو 300
موظف مدين دويل.
�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي
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سيرا رئيس البعثة والقائد العام لليونيفيل ،بما
ّ
أكد اللواء باولو ّ
ال لبس فيه ،التزامه بالمهمة وفق والية القرار  1701الصادر عن
مجلس األمن الدولي.
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«سأبذل قصارى جهدي»
سيرا قائدا جديدا لليونيفيل
اللواء باولو
ّ

«ما هي العنا�صر الأ�سا�سيـة ملوا�صلة جناح اليونيفيـل؟
الإجاب ــة تكمن يف االلتـزام امل�ستم ّر جلميع الأطراف
بــوقف الأعمال العـدائ ّي ــة واالحتـرام الت ــام للقــرار
 »1701قــال �س ّيـرا �أثنــاء خماطبتـ ــه جن ــود حفـظ
ال�ســالم ،امل�س�ؤولني اللبنانيني ،كبــار ال�شخ�صيــات،
الــديبلوما�سيـني و�ضبــاط القـوات امل�سلحــة خالل
حفــل انتقــال القيادة ال��ذي �أق��ي��م يف املقـر العام
لليونيفيل يف الناق ــورة يف  28كانون الثانــي ،2012
ملتزما
قائــال�«:س�أبذل �أف�ضــل ما بــو�سعــي ،و�س�أكــون
ً
بالكام ــل ،حتّـى �أك ّمــل هــذه اجله ــود امل�شتــرك ــة
لإح��ـ��ـ�لال ال�سالم واال���س��ت��ق��رار يف ه��ذه املنطق ــة».
و�ش ـ ّدد علــى ا�ستمـراريـ ــة عمــل البعثـ ــة علــى رغم
التغيي ــرات يف القيادة.
و�سـ ـ�أل« :مـاذا �سيتيغ ّيــر يف اليـونيفيــل؟ لـن يتغ ّيــر
�إ ّال القائــد .فالوالي ـ ــة ال تــزال كما ح ّددهـا جمل�س
الأم��ن يف القــرار  .»1701ا�ش ــارة الى �أن اللـ ــواء
ريا (ايطاليــا) ،القائــد الثالــث ع�شــر للبعثـ ــة منذ
�س ـ ّ
ا�ســارتا
ـو
ـ
ت
ـر
ب
ال
ـواء
ـ
ل
ال
ـف
ـ
ل
يخ
،
1978
يف
أ�سي�سها
ت�
ّ
كــويبا�س (ا�سبانيا).
التعاون الوثيق بني اليونيفيل واجلي�ش اللبناين هو
حجر الزاوية لن�شاطات اليونيفيل يف جنوب لبنان
وعن�صر �أ�سا�س يف تطبيق والي��ة اليونيفيل .و�أعلن
ريا عن التزامه العمل امل�شرتك مع اجلي�ش
اللواء �س ّ
ً
اللبناين ب�شكل كامل ،واع��دا بتطوير هذه ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية حتقيق ًا للهدف امل�شرتك املتم ّثل ب�إر�ساء
ال�سالم والإ�ستقرار يف جنوب لبنان .و�أ�ضاف القائد
العام اجلديد «ان اح�ترام الأط���راف ّ
للخط الأزرق
وتعاونها مع اليونيفيل يف �سعيها لتعليمه ب�شكل مرئي،
االمني ب�شكل عام بالن�سبة
يح�سن الو�ضع
من �ش�أنه �أن ّ
ّ
�إلى اجلنوبيني ا ّلذين ي�ست�ضيفوننا هنا».
وق ــد ح�ض ــر حف ـ ــل الت�س ّل ــم والت�سلي ــم يف املق ـ ــر
الع ــام لليـ ــونيفيـ ــل يف الناقـ ــورة وزي ــر الدفـ ــاع
اللبنانـ ــي ال�سيــد ف��اي��ز غ�صــن مم��ث ً
�لا رئـي ــ�س
اجلمهـ ــوريـ ـ ـ ــة ورئيـ ـ ــ�س احلكـ ـ ــومـ ـ ــة ،والنائ ــب
ال�سيـ ــد علــي بــزي ممث ـ ًال رئيــ�س جملــ�س الن ــواب،
وقــائ ـ ــد القـ ــوات امل�سـلـح ــة الـلـبنـانـيـ ــة العمــاد جان

قـهـ ــوج ـ ـ ــي ،ومـدي ـ ــر ع ــام الأم ــن الـعــام الل ـ ــواء
عـبـا�س اب ــراهيم ،ووزيـ ــر الــدف ــاع الإيطالـ ــي
ال�سي ـ ــد جيــامباول ـ ـ ــو دي ب��اوال ،ونـائـ ـ ــب وزي ــر
اخلــارجي ـ ــة الإيطال ــي ال�سي ـ ــد �س ـ ـتـاف ــان دي
مي�ست ـ ــورا ،ورئيـ�س �أرك ــان اجلي�ش الإ�سبان ــي
الأدميــرال فـرناندو غار�ســيا �ســان�شي ــز ونظيــره
الإيـطــالــي اجلن ـ ــرال بياجي ــو �أبراتـ ــي ،ونائ ــب
قـائــد غـرفــة عمليـات اجليــ�ش الفــرن�سي اجلنــرال
ديديي ــه كا�ستـريــ�س ،ونائــب قائــد غرفـ ــة عمليـات
اجليـ�ش الأمل��ان��ـ��ـ��ي اجلنــرال وول ـ ــف ديتــريتــ�ش
كــري�سيـ ــل� ،إ�ضــافـ ـ ــة �إل��ى �أع�ضـاء يف البــرملــان
اللبنان ــي وكبـ ــار �ضب ــاط اجلي ــ�ش اللبنان ـ ــي
وق ـ ـ ــوى الأم ــن ال ــداخل ـ ـ ــي والأم ــن العــام و�أمـ ـ ــن
الــدولـ ـ ـ ــة ومـ�س ـ ـ�ؤولي ــن حكـ ــوميـني و�سـ ـف ـ ــراء
وكبـ ــار مـ�سـ ـ�ؤولــي الأمـ ــم املتح ــدة.
�إلى ذلك مـنح وزيـر الدفـ ــاع اللبنان ــي ،نـياب ــة عن
رئـي�س اجلمهوري ــة العماد ميـ�شال �سـليمان ،الل ــواء
� ّأ�سارتا و�ســام الأرز الوطنــي من رتب ــة قائ ـ ــد.

ويف خطــاب ـ ــه ال ــوداعي� ،إ�ستع ــر�ض الل ــواء � ّأ�س ــارتــا
خــدمت ــه ل�سنتــني كقائ ــد عــام للي ــونيفي ـ ــل ،فقـ ــال:
«لق ــد حــافــظ الأط ــراف ب�شكـ ــل ع ــام علــى وق ــف
الأعم ــال العدائيـ ــة و�إحت ــرام اخلــط الأزرق»،
م�ضيف ـ ًا ان الي ــونيفيـ ــل � ّإطلع ــت بــدور مه ــم يف من ــع
ن�شـ ــوب الأعم ــال العــدائيـ ــة اخلطي ــرة واحلـ ـ ّد مــن
� ّأي ت�صع ــيد للأحــداث ،و�ست�ستمــر بت�أدي ــة ه ــذا
الــدور م�ستقب ًال .و�أ�ضـاف�« :إن اجلي�ش اللبنانــي،
ومن خالل عمل ــه امل�ستن ــد �إلى ال�شراكــة الوطيــدة
مع الي ــونيفـيــل ،وعلى الرغم القيــود التي واجهها،
قــد برهــن مـرار ًا وتكـرار ًا عــن حـرفيت ــه و�إلتزامه
الكبري يف تنفيذ القرار  .»1701وحتدث اللواء �أ�سارتا
عن «الرابط املتني» بني اليونيفيل و�أه��ايل اجلنوب
اللبناين ،فقال« :على مــدى ال�سنتني املن�صرمتني،
ما انف ّكت �أ�شكال التفاع ــل بيننا تتج ّدد ،ونحن مل ن� ُأل
جهــدً ا َ
لنحظ بتف ّهم �أهالــي املنطق ــة ودعمهم ،وهما
�أمران �أ�سا�س ّيان لنا يف تنفيذنا ملهامنا».
�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

المراجعة االستراتيجية لليونيفيل:

الطريق الى األمام

ميلوش شتروغر

والجـراء هــذه املراجعــة ،ع ّينت ادارة عمليــات حفظ
ال�سالم يف الأمم املتحدة فريقا متعدد االخت�صا�صات
حت��ت ا���ش��راف اخلبري امل�ستقل ،ال�سيـ ـ ّد جوليان
هار�ستون ،وهو م�ساعد �سابق للأمني العام للأمم
املتحدة ذو خربة طويلة يف حفظ ال�سالم.
خال�صات وتو�صيات املراجعة اال�سرتاتيجية التي
ا�ستندت الى م�شاورات وا�سعة مع �أع�ضاء يف جمل�س
الأم����ن ،ال��ب��ل��دان امل�ساهمة ب��ق�� ّوات ،والأط����راف،
ا���ض��اف��ـ��ـ��ة ال���ى درا����س���ة �شامل ــة ع��ن ال��ق��ـ��ـ��درات
الع�سكريـ ــة للي ــونيفيـ ــل ،وافق عليها نائب الأمني
العام لعمليات حفظ ال�سالم ونقلها الأم�ين العام
الــى جمل�س الأمــن يف �آذار .2012
مل تكن هذه مراجعة لتفوي�ض اليونيفيل� ،أو العديد
�أو قواعد اال�شتباك بل كانت تقوميا ا�سرتاتيجيا
لأف�ضل ال�سبل ملواجهة التحديات املتبقية يف تطبيق
واليـة اليــونيفيــل� ،آخ��ذة بعني االعتبار التق ــدم
املحرز يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية و الظروف
املتغرية على االر�ض.
والأهم يف هذه العملية هو البحث عن ال�سبل لتحقيق
الهدف الأ�سمى وه��و ال��ق��رار  1701ال�صادر عن
جمل�س الأم���ن ال���دويل الر���س��اء ال�سالم ال��دائ��م يف
جنوب لبنان.
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املراجعة اال�سرتاتيجية �أق�� ّرت مب�ساهة اليونيفيل
الف ّعالة يف ا�ستمرار التزام الأطراف بوقف الأعمال
العدائية وفق القرار  ،1701ا ّال �أن جوهر النزاع ال
يزال دون املعاجلة مع اال�شارة الى �أن اليونيفيل ال
متلك التفوي�ض �أو الأداة ملعاجلة هذا املو�ضوع.
ان تـوفي ــر اليـ ــونيفيـ ــل ل��رادع ق ـ ّوي يح ــول دون
ا�ستئنـاف الأعمال العدائي ــة� ،أر�سى ا�س ــا�ســا لبناء
اجلنوب 11 10

في آب  ،2011وخالل تمديد والية اليونيفيل سنة
اضافية  ،طالب مجلس األمن الدولي األمين العام
لألمم المتحدة باجراء مراجعة استراتيجية لليونيفيل
بما يضمن تكوين البعثة بالطريقة األنسب التمام
المهام المنوطة بها.
م�سار ي�ستطيــع �أن يـحـقـ ــق وق ــف دائ ــم الطـ ــالق
ـ�ص
الن ــار وي ـ�ؤ�ســ�س حل ــل طــوي ـ ــل الأم ــد كمــا ن ّ
علي ــه الق ــرار  ،1701وهــذه فر�صة علــى الطـرفني
اال�ستفادة منها.
وحتقيقا لهذه الغاية ،حلظت املراجعة اال�سرتاتيجية
كيفية �صون اجن���ازات اليونيفيل واال�ستفادة من
ق ّوتها ال�ستكمال تنفيذ القرار .1701
وقد ح ّددت ثالث �أولويات ا�سرتاتيجية لليونيفيل :
�أوال ار�ساء مقاربة �شاملة ومتكاملة لتطبيق القرار
 ،1701وحتديد �أول��وي��ات �أه���داف الأم��م املتحدة
ا�ضافة ال��ى �ضمان تكامل �أف�ضل ب�ين اليونيفيل
ومكتب املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة يف لبنان
وفريق الأمم املتحدة يف البلد.
ثانيا تعزيز م�شاركة احلكومة اللبنانية يف تطبيق
القرار  1701وخ�صو�صا من خالل ال�سعي لتفعيل
م�شاركتها عرب م�شاركة وزاراتها وم�ؤ�س�ساتها الأمنية
يف جنوب لبنان.

االرتبــــاط ،التنسيــــــق،
وآليــــة االجتمـــــاع الثالثــــي
جنحت اليونيفيل ب�شكل الفت من خالل توا�صلها اليومي
مع خمتلف الأطراف واالجتماع الثالثي ،يف منع وقوع
ح��وادث ،ومن نزع فتيل التوترات ،كما �أخذت العديد
من مبادرات بناء الثقة مع الأطراف ومن بينها و�ضع
عالمات مرئية على اخلط الأزرق واتخاذ اج��راءات
�أمنية يف مناطق ح�سا�سة على طول اخلط الأزرق.

ه��ذه الآل��ي��ات يجب تطويرها خ�صو�صا يف الأزم��ات
لئال يح�صل �أي ت�صعيد عند وقوع �أي حادث �أمني.
ويف ه���ذا االط����ار ،ي��ج��ب ع��ل��ى اليونيفيل موا�صلة
اجلهد لتعزيز ترتيبات وتفاهمات عملية وواقعية مع
الأطراف من �ش�أنها ار�ساء املزيد من اال�ستقرار على
طول اخلط الأزرق وازالة نقاط احتكاك حمتملة ومنع
وقوع �أحداث م�ستقبلية.
�آلية عمل االجتماع الثالثي �أثبتت جدواها يف حتقيق
هذا امل�سعى .و�ستبحث اليونيفيل امكانية تعزيز �آلية
عمل االجتماع الثالثي باملرونة ال�ضرورية التي ت�سمح
لهذا االجتماع بحث جمموعة �أو�سع من الق�ضايا وذلك
بطلب من الأطراف امل�شاركة.

ثالثا تعزيز ق��درات اجلي�ش اللبناين ،لي�س فقط
كم�ستلزم لل ّب�سط التدريجي لل�سيطرة الأمنية
الفعالة وامل�ستدامة يف منطقة عمليات اليونيفيل
مهم
واملياه االقليمية اللبنانية ،بل �أي�ضا كعن�صر ّ
لدعم اخلطوات باجتاه وقف دائم الطالق النار.

كما �ستبحث �أي�ضا يف امكان ان�شاء جلان فرعية تنبثق
عن االجتماع الثالثي للبحث يف موا�ضيع حم��ددة يف
حال ارت�أت الأطراف ذلك منا�سبا ومقبوال.

ويف �ضوء هذه الأولويات فان املراجعة اال�سرتاتيجية
�أع��ل��ن��ت ع��ن ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��و���ص��ي��ات الأ���س��ا���س��ي��ة
خ�صو�صا املتعلقة ب�أوجه عمل اليونيفيل التالية:
االرتباط والتن�سيق مع خمتلف الأطراف� ،آلية عمل
االجتماع الثالثي ،احلوار اال�سرتاتيجي مع اجلي�ش
اللبناين ،ون�شاطات عملياتية.

وفيما ت�سري عملية و�ضع العالمات املرئية على اخلط
الأزرق قدم ًا ،ا ّال �أنه ال ب ّد من معاجلة النقاط اخلالفية.
وتو�صي املراجعة اال�سرتاتيجية باعتماد مقاربة مرنة
ت�سعى من خاللها اليونيفيل الى الت ّو�صل الى اتفاق مع
كال الطرفني اما لتحديد موقع �أو للتو�صل الى تفاهم
ب�ش�أن قواعد اال�شتباك والتدابري الأمنية.

الحوار االستراتيجي

و�صـ ــف مــ�س ـ ــار احلـ ـ ــوار اال�سـ ـتـ ــراتـيج ـ ــي ب ـيــن
الي ـ ــونيفـيـ ـ ـ ــل واجليـ ــ�ش اللبنــانـ ـ ــي بـال�ضـ ـ ــرورة
احلـيــويـ ـ ــة لتق ــويـ ـ ــة ليـ ــ�س فق ــط قـ ـ ــدرات
اجل ـيـ ــ�ش امنـا كـ�أداة تـ�س ـمــح للجيـ ــ�ش يف التقـ ــدم
نـحـ ــو وق ـ ــف اطــالق نــار دائ ــم.
ول�ضمان مـقارب ــة �شـاملــة ودعما ملـ�سار احل��وار
اال���س��ت��ـ��رات��ي��ج��ـ��ي ،ي��و���ص��ي ت��ق��ـ��ري��ر امل��راج��ع��ـ��ـ��ـ��ة
اال�سرتاتيجيـة بار�ســاء �آلية تن�سيـق بني اليـونيفيـل،
اجليـ�ش اللبنانــي ،واحلكومـ ــة اللبناني ــة واجلهــات
املانح ــة الدوليـ ــة.
ويف هـ ــذا امل�سـ ــار �س ـتـعـمـ ــل اليـ ــونيفي ـ ــل بـ�ش ـك ــل
وث ـي ـ ــق مــع مك ـتــب املـن�س ـ ـ ــق الـخ ـ ــا�ص للأمـ ـ ــم
املـتـحـ ـ ــدة يف لبنـ ـ ــان ،وكـ ــاالت االم ــم املـت ـحـ ـ ـ ــدة
يف لبنــان ومــع الأط ــراف الـدوليــني بـمــن فيهـم
البلـ ــدان امل�ش ـ ــارك ـ ـ ــة بق ـ ـ ـ ّوات يف الي ـ ــونيفيـ ـ ــل
وذلك مـن �أج ـ ــل البحـ ــث يف امكانيـ ـ ــة جتهـي ــز،
تـدري ــب وتقــديـ ــم امل�س ـ ــاعـ ـ ــدة للجيـ ــ�ش اللبنانـ ــي
به ــدف متكين ــه مــن �أداء املهــام املن ـ ــوط ـ ــة ب ــه
وف ـ ــق الق ــرار .1701

األنشطة الميدانية
حتقيقا لأهداف القرار  ،1701فان فعالي ــة وت�أثري
�أن�شطــة اليــونيفي ــل على الأر���ض يخ�ضعان لعوامــل
عدّة� ،أبرزها يف جماالت ثالثة وا�سعة:

ورد هذا التقوي ــم يف الدرا�سـ ـ ــة ال�ش ــامـل ــة التــي
�أجــريــت عن القــدرات الع�سكري ــة التي نظ ــرت يف
قـدرات الي ــونيفي ــل ،انت�شارها ،ويف تكــوي ــن ق ّوتهــا
على الأر�ض ويف البحر.

الت ّم�سك بحر ّية احلركة لليونيفيل بقدر كامل ،وهو
�أمر �أ�سا�سي لنجاح البعثة.

وك ـ ــذلك �أو�صـ ــت امل ــراجعـ ـ ــة اال�سـ ـت ــراتيجيـ ــة �أن
ت�س ـتـفي ـ ــد الي ــونيفي ـ ــل ب�شكـ ــل �أكبـر مـ ــن ال ـقـيـمـ ـ ــة
املـ�ضاف ـ ـ ــة الت ــي يــ�شــكل ـهـا فـ ــريـ ـ ــق امل ــراقب ــني
التــابـ ـعــني للجنـ ــة م ــراقب ــة الهــدن ـ ــة الـتــابعـ ــة
للأمم املتح ــدة ،يف تنفيــذ مهام حمدّدة من �ضمن
والي ــة الي ــونيفي ــل.

تعترب عالقــة اليونيفيل م��ع �سكان جن ــوب لبنان
�أولويــة مهمة ،الأم���ر ال��ذي يتطلب م�شاركة �أك�بر
لقــوات حفظ ال�سالم يف املجتمعات املحليــة ،وتوعيــة
ثقافي ــة �أف�ضل للجنود كما يتطلب القيام ب�أن�شط ــة
توا�صل لتعريف النا�س على ن�شاطات اليونيفيل
ومعاجلة الأمور التي تقلقهم.
ومن اجل ذل��ك ،تو�صي املراجعة بتعزيز اليونيفيل
لقدرات ق�سم ال�ش�ؤون املدنية خ�صو�صا من خالل
توظيف املزيد من املوظفني اللبنانيني لهذه الغاية.
ويف الوقت ذاته ،من املهم لليونيفيل �أن تقوم بتحديد
�أولويات مهامها التي ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف تطبيق
مهمتها عرب ت�شجيع �أن�شطتها امل ّن�سقة مع اجلي�ش
اللبناين مع احلفاظ �أي�ضا على عملياتها امل�ستقلة.

هــذه تــو�صيات مهمــة ومن �ش ـ�أنها امل�سـاعــدة يف
اال�ستفادة الق�صوى من امل��وارد االن�سانـية واملادية
يف اليــونيفي ــل والتي ت�شكل احل�ضور الأكرب للأمم
املتحدة يف لبنان ،م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية وحتديدا
�شركائنا اال�سرتاتيجيني يف اجلي�ش اللبناين ا�ضافة
الى املجتمـع الدولــي مبا يف ذلك البلدان امل�شاركــة
بقـوات يف اليــونيفي ــل.
كل هذا يف �سبيل تقوية وتعزيز مق ّومات وقف الأعمال
العدائية والتقدم نحو وقف دائم الطالق النار وحل
طويل الأمد كما ورد يف القرار .1701

الجنـوبيـــون يشاركــون
ناديا عواضة وزهير أرن���اؤوط ك��ان لديهما أحالم
محورها مسقط رأسيهما جنوب لبنان ،وكالهما حقق أحالمه .نادية تمتلك
ً
ً
ً
بحريا في البياضة على شاطئ
منتجعا
فندقا من فئة ثالث نجوم في الناقورة ،وزهير يبني
البحر المتوسط ،حيث يتواجد المشروعان في منطقة تبعد بضعة كيلومترات عن الخط األزرق.
ويرى المواطنان اللبنانيان أن اإلستقرار الذي يوفره انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل في
جنوب لبنان ضمانة كافية إلستثمار ماليين الدوالرات في هذه المنطقة التي لطالما كانت في
واجهة الصراع العربي اإلسرائيلي.
ما �شهدته منطقة عمليات اليونيفيل جنوب نهر
الليطاين خ�لال ال��ف�ترة ال��ت��ي �أعقبت ح��رب عام
 2006م��ن ور���ش��ة لإع���ادة البناء مل تقت�صر على
امل��ن��ازل ودور العبادة والبنى التحتية ،فقد �أدت
حالة الإ�ستقرار التي وفرها وج��ود اليونيفيل �إلى
�إنطالق م�شاريع �إ�ستثمارية كبرية وفريدة من نوعها
مل ت�شهدها املنطقة منذ عقود من الزمن ،ويجمع
�أ�صحاب هذه امل�شاريع على القول ان وجود اليونيفيل
ك��ان العامل الرئي�سي وراء ق��راره��م يف �إ�ستثمار
املاليني من الدوالرات.
ال�سيدة عوا�ضة  51عام ًا من بلدة الناقورة ،هي
�أحد ه�ؤالء امل�ستثمرين .وقد �شرعت جنب ًا �إلى جنب
مع زوجها القرب�صي اليوناين يف حتقيق حلمهما
ب�إمتالك فندق يف م�سقط ر�أ�سها .وجاءت الفكرة يف
عام  2000بعد الإن�سحاب الإ�سرائيلي من جنوب
لبنان وبعد �أن فتحت الطرق بني الناقورة واملناطق
املحيطة وبني بقية املناطق اللبنانية .وجاءت حرب
عام  2006لت�ضع حد ًا م�ؤقتا للم�شروع ،غري �أنه عاد
وانطلق بعد �إنت�شار قوة اليونيفيل املعززة مبوجب
القرار الدويل .)2006( 1701
ال���ي���وم ،ي��ت��و���س��ط ف��ن��دق «���س��ي��ب��ـ��ـ��ري��ان��ا» ب�ســاتني
امل ــوز قبالــة ال�ساحــل بالقــرب مــن املقــر العام
للي ــونيفي ــل يف النـاق ــورة.
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ويف ح��دي��ث �إل���ى جملة «اجل��ن��وب» ق��ال��ت ال�سيدة
عوا�ضة�« :أ�سمينا هذا الفندق ال�صغري �سيربيانا ،يف
دمج جلن�سية زوجي و�إ�سم �إبنتنا البكر».
بلغت تكلفة بناء الفندق حوايل خم�سة ماليني دوالر،
وقد بد�أ ب�إ�ستقبال ال�ضيوف منذ حوايل عام .وقد
ُبني الفندق على م�ساحة  4000م�ترا مربعا من
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الأر�ض ،وي�ضم  26غرفة ،وحو�ض �سباحة ومطعم
وقاعة للطعام وحديقة ،وقد �صنفت وزارة ال�سياحة
اللبنانية الفندق من فئة ثالث جنوم.
قالت عوا�ضة�« :إن فكرة امل�شروع �إنطلقت �أ�سا�س ًا
من وج��ود ق��وات اليونيفيل يف ال��ن��اق��ورة ،وق��د كنا
نرى كيف ان اجلنود الدوليون واملوظفني املدنيني
ي�ضطرون �إلى الذهاب الى مدينة �صور كي يح�صلوا
مث ًال على �أب�سط الأم��ور الرتفيهية ،فكانت الفكرة
التي �شجعني زوجي عليها كثري ًا».
يعود تاريخ العالقة بني ال�سيدة عوا�ضة واليونيفيل
�إل��ى منت�صف الثمانينيات� .إن�ضم زوج��ه��ا ،وهو
مهند�س� ،إلى البعثة منذ ت�أ�سي�سها يف عام ،1978

وبعد وقت ق�صري من �إنت�شار القوة الدولية ،ظهرت
امل��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة وامل��ط��اع��م ب��ج��وار امل��ق��ر ال��ع��ام
لليونيفيل يف ال��ن��اق��ورة لتوفري اخل��دم��ات للجنود
واملدنيني الذين يعملون هناك .ويف �إحدى املرات يف
العام  ،1986وفيما كان يف حمل لبيع املالب�س ،ملح
ال�شابة ناديا ف�أعجب بها ،و�أخذ يرتدد ب�صورة يومية
على املحل لي�شرتي ثياب من دون الإكرتاث ملقا�سها
�أو لونها ،بل ملجرد �أن يرى ال�شابة التي �أعجب بها،
وعرف انها تعمل لدى والدها .ووقع ال�شابان يف حب
جت��اوز الفوارق الدينية والوطنية واللغوية و�إنتهى
بزواج بعد عام.
عانى الزوجان �صعوبات ج ّمة عندما كانت املنطقـة
ال ت���زال حت��ت الإح��ت�لال ،فقد ك��ان على ال�سيدة

في التنميـة االقتصاديـة

عوا�ضــة �أن تنتقل ب�سكنها مع �أطفالها الثالثــة �إلى
بريوت حيث كانــت املدار�س متاحــة ،يف حني بقــي
زوجها يف الناق ــورة.
وتتذكر فتقول« :م�ضت ال�سنني على ه��ذه احلـال
�إلى �أن �إن�سحــب الإ�سرائيليــون يف عام  2000وبات
الو�ضع مييــل �إل��ى الإ�ستقــرار ،فخطــرت ببالــي
فكــرة بناء فندق يف املنطقــة التي تفتقــر �إلى هذا
النــوع من امل�شاريع».
وحتــى الآن ،ف ـ�إن عائـدات «حلمهــا» جيدة والنتائج
التي حققتها �شجعتها على موا�صلة تطوير امل�شروع.
تقــول عوا�ضــة «�إن وجــود اليــونيفيــل علــى مقربــة
منا ي�شكــل عامــل �إطمئنـان كبيــر لنا ،وعلــى �أي
حــال �إذا جتــددت احلــرب ال �سمـح اهلل فمـا الف ــرق
بني م�ش ــروع �إ�ستثمــاري يف النـاقــورة �أو يف �أي
منطقــة �أخـرى! فقد ر�أينا ما ح�صــل عام 2006
وكيف ُق�صفت مناطق يف �شمال لبنان و�شرقه ويف
العا�صمة� ،إتكالنا على اهلل وعلى اليونيفيــل».
تختلف ظ���روف ن��ادي��ا عوا�ضة ع��ن ظ���روف زهري
�أرن������ا�ؤووط ،وهــو ال��ـ��ـ��ذي ع��ـ��اد م��ن �أم�يرك��ا لبناء
املنتجــع ال��ذي حلم به يف جنــوب لبنان ،ولكنهما
يلتقيان على مــراهنتهما على الإ�ستقــرار والأمان
الذيــن ي�ســودان يف املنطقة.
ويف حدي ــث �إلى جملـ ــة «اجلنـ ــوب» قال ال�سي ــد
�أرن��ا�ؤوط ان وجـ ـ ــود اليـ ــونيفي ـ ـ ــل بجن�سـ ــياتهــا
الكثيــرة التــي تتفاعـ ــل مع �أهال ــي اجلن ــوب �شجعــه
على امل�ضــي قدمـ ًا يف امل�ش ــروع ،م�شيــر ًا �إلـى «ان
هذه هي ال�صورة التـي �أحــب �أن �أرى وطنـي عليها،
مكـان لك ــل النا�س».

زهري 63،عام ًا ،ابن مدينة �صور ،كان يعمل ميكانيكي ًا
وغ���ادر ال��ب�لاد ع��ام � 1984إل���ى والي���ة كاليفورنيا
الأمريكية حيث عمل مبهنته يف مدينة �سان فرن�سي�سكو
و�سرعان ما امتلك ور�شته اخلا�صة ،لكن حنينه لبلده
وتعلقه به جعاله يعود �إل��ى لبنان ب�صورة نهائية يف
العام  ،2002علم ًا �أن �أبنائه الثالثة ال يزالوا يعي�شون
ويعملون يف الواليات املتحدة الأمريكية.
يقع م�شروع املنتجع يف البيا�ضة ،على ال�ساحل بني
�صور والناقورة ،وهو قيد البناء حالي ًا على م�ساحة
ح��وايل �سبعة الآف م�تر ًا مربع ًا ،ويت�ضمن ح��وايل
� 32شاليه ،ومطعم وترا�س �صيفي وقاعة حفالت
و�أعرا�س �إ�ضافة �إلى بركة �سباحة كبرية لأولئك الذين
ال يرغبون يف �إ�ستخدام ال�شاطئ الرملي وال�صخري
الذي يبلغ طوله  300مرت ًا.
وي�شري �أرنا�ؤووط �إلى �أن «الكلفة الإجمالية للم�شروع
�ستتجاوز اخلم�سة ماليني دوالر من دون �إحت�ساب ثمن
الأر�ض ،ويحتاج �إجنازه عامني ووفق ثالث مراحل».
ال�����س��ي��د �أرن���������ا�ؤوط ،ال����ذي مي��ت��ل��ك �أي�������ض��� ًا مطعم
«تريو�س»على �ساحل مدينة �صور ،يتفق مع �صاحبة
الفندق ال�سيدة عوا�ضة على �أن املوقع اجلغرايف لي�س
عائق ًا ،ويقول�« :أنا رجل �أعمال� ،أي �أنني مغامر ،ومن
ال يغامر ال يحقق �أي �إجناز يف حياته .وعلى �أي حال،
لي�س هناك من مكان مب�أمن عن النتائج الكارثية
للحرب مبعزل عن موقعه اجلغرايف».
و�إغتنم �أرن��ا�ؤوط املنا�سبة لدعوة ال�سلطات اللبنانية
للم�ساعدة يف ت�سهيل �إجن���از امل�شاريع ال�سياحية
والرتفيهية لأن فيها م�صلحة وخري لأبناء املنطقة.
�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل
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المياه تعني الحياة،

ف ّوفروها
ترتكز �أه��داف احلملة على رفع م�ستوى الوعي العام
ح��ول حماية وحفظ امل���وارد املائية ،تثقيف ال�شباب
والغر�س فيهم ع��ادات و�سلوكيات تهدف ال��ى حفظ
موارد املياه و�صوال الى انخراطهم يف ن�شاطات بيئية
ت�شجع على ت�سويق مبد�أ حفظ وحماية م��وارد املياه
وا�ستخدامها بحكمة.
رئي�س احتــاد بلديــات �صــور ،ال�سي ــد عبــد املح�سـ ــن
احل�سيني ال��ذي �شارك يف حف ــل اط�لاق احلمل ــة،
�ش ّدد علــى احلاجـ ــة امل ّلحـ ــة ملث ــل ه ــذا الن�ش ــاط
قائـال يف حف ــل اط�لاق احلملة يف  8كان ــون الأول
« :2011علينا زي���ادة الوعــي يف امل��دار���س حيــال
�سبل ا�ستخــدام املياه باعتدال حتى ن�ستطيــع جميعا
تقا�سم ه ــذا املورد الثمني».
احلملة التي ا�ستمرت نحو �شهرين �شملت  16مدر�سة
ر�سمية يف اجل��ن��وب ت�ضم �أك�ث�ر م��ن �أل���ف تلميذ.
جمعية �أ�صدقاء ابراهيم عبد العال ق ّدمت خالل
حلقات التوعية عر�ضا ح��ول امل��ي��اه ت��ن��اول وفرها،
حت��دي��ات حفظها واخل��ط��وات الآي��ل��ة حلماية هذا
املورد الطبيعي .هذا ا�ضافة الى توزيع من�شور على
التالمذة يت�ضمن ن�صائح عملية عن �سبل حماية
املياه واملحافظة عليها.
الق ّيمون على احلملة ح ّثوا التالمذة على اعتبار املياه
حق لهم ،وعلى ن�شر هذه الر�سالة التي تتناول �أهمية
املياه ك ٌل يف حميطه.
ر�ؤ�ساء بلديات وم��دراء املدار�س املتو�سطة الر�سمية
املعنية يف مناطق �صور ،بنت جبيل ،مرجعيون رح ّبوا
جميعا باملبادرة معلنني عن دعمهم وتعاونهم الكامل
ل�ضمان جناح حملة التوعية هذه.
رئيــ�س بلــديـ ـ ــة بنــت جبي ـ ــل ال�سيــد عفيــف ب ـزّي،
رحــب باملبــادرة وق��ـ��ال «ان��ه��ا جـهـ ــد ي�ستـ�أهـ ــل
ّ
الثنـاء خ�صــو�صا و�أننا يف �أ ّم�س احلاج ــة ملث ــل ه ــذه

المياه نادرة في جنوب لبنان ،وتحديدا في المجتمعات التي
يعول فيها الناس على البرك لتجميع مياه األمطار أوعلى حفر
ّ
اآلبار بحثا عن المياه العذبة .لذا ارتأت اليونيفيل المساعدة
في الحفاظ على هذا المورد المهم .من هنا انطلق قسم
الشؤون المدنية في اليونيفيل بالتعاون مع جمعية أصدقاء
ابراهيم عبد العال والسلطات المحلية ،في حملة توعية على
أهمية المياه مستهدفة المدارس المتوسطة في الجنوب.
استهلت في ال��م��دارس الواقعة على ط��ول الخط
الحملة
ّ
لتتوسع الحقا في جميع أنحاء المنطقة.
األزرق ّ

املبادرات يف �ضــوء النقـ�ص احل ــاد يف امليــاه الــذي
يعانــي منـه اجلنــوب ب�شك ــل خــا�ص».
ففي ح��رب ُ ،2006دم���رت العديد م��ن ام���دادات
املياه واخلزانات يف بنت جبيل ،كما و�أن �سوء حال
البنى التحتيــة يف البلد وع�شوائيــة البناء �أديا الى
تعطيل و�صول املياه الى املناطق الريفية .يف معظم
ال��ب��ل��دات ،ي�شرب النا�س م��ي��اه الأم��ط��ار ال��ت��ي يتم
جمعها من دون تعقيمها لذا فان انتقال الأمرا�ض
عرب املياه �أمر �شائع .ال�سيد بزّي ويف معر�ض حديثه
الى ممثلي ق�سم ال�ش�ؤون املدنيــة يف اليــونيفيــل قال:
«لقد فكرت �أكرث من مرة يف اطالق مثل هذه احلملة
ل�سكان البلدة ولكن للأ�سـف كانت تنق�صني املعرفة
والو�سيلة ملقاربة هذا املو�ضوع .من هنا ال �أ�ستطيع �أن
�أقدر مبا فيه الكفاية مبادرة اليونيفيل التي �أطلقت
هذه احلملة املهمة جدا».
كما يف القطاع الغربي ،كذلك كان جتاوب املواطنني
املهتم مع حملة التوعية املائية يف القطاع ال�شرقي.
وقال مدير متو�سطة بليدا ال�سيد حممد حجازي« :على
احلكومة وال�سلطات املحلية ب��ذل املزيد من اجلهد
الط�لاق حمالت ترفع ال�صوت وتثقف النا�س حول
املحافظة على املياه وتر�شيد ا�ستهالكها .فحفظ املياه
ال يتحقق بيوم عمل واحد بل مب�سار متوا�صل».
�أم���ا ال��ط�لاب فتفاعلــوا م��ع ه��ذا الن�شاط جله ــة
م�ضم ــونـه وفائدتــه ،ومنهم زينب ،ابنــة � 13سنــة،
من مدر�س ــة حــوال الر�سمية التي لفتت ال��ى �أن ــه
على رغم غنى لبنان باملياه« ،ا ّال �أننا �سنعاين على
ما يبــدو من اجلفاف ان مل نت�صرف بحكم ــة ونهتم
ببيئتنا»� .أ ّما علي ،ابن � 14سنة ،من مدر�سة مي�س
اجلبل الر�سمية فقال «علينا �أن ن�ضغط على عائالتنا
و�ص ّناع الق ــرار يف بل ــدنا مــن �أج ــل انقاذ بيئتنا
لأجلنا وللجي ــل الطالــع حتى ن�ستطيــع العي�ش يف
بلـداتنـا مــن دون تل ـ ّوث».

و�سام ،ابن � 14سنة من مدر�سة كوكبا الر�سمية فلفت
الى �أن «علينا �أخذ املبادرة اليوم والتطلع مل�ستقبل
�أف�ضل لنا ولأوالدنا».
كانت ا�ستجابــة طالب املدار�س ،امل�ستفيدين الأوائل
من احلملة ،م�شجعا ج��دا .ف�أظهروا خ�لال حلقات
التوعية تفهما كبريا للمو�ضوع ،مقدمني يف ختام
العر�ض �أفكارا مبتكرة ل�سبل توفري املياه يف احلياة
اليومية .هذا وع�ّي�نّ مدير كل مدر�سة تلميذا ميثلها
وي�����ؤدي ال���دور امل��ح��وري يف متابعة �آخ���ر حت�ضريات
م�شاريع املحافظة على املياه وحمايتها مع رفاقه يف
املدر�سة .ويف هذا ال�سياق لفت فرح ال�س ّيد ،ابن 12
�سنة من متو�سطة الناقورة الر�سمية ،الى �أنها املرة
الأول���ى التي ي�شرح لنا �أح��ده��م م�شاكل امل��ي��اه التي
تواجه منطقتنا وقال «لقد منحونا فر�صة للتعبري عن
�آراءنا ونظرتنا وكذلك التعبري عن حاجاتنا وخماوفنا
ب�ش�أن املياه» .و�أ�ضاف ال�س ّيد« :ك�سفري حلفظ املياه يف
مدر�ستي ،فمن واجبي اليوم ومن م�س�ؤولياتي �أن �أن�شر
ر�سالة املياه وقيمتها بني عائلتي �أوال ومن ثم حميطي».
مديرمتو�سطة القليعة الر�سمية ال�سيد عبد الكرمي
ح�سن �شرح �أن على رغم ّ
اطالع املجتمعات اللبنانية
على الن�شاطات ال�صديقة بالبيئة ،فهي تنخرط ب�شكل
روتيني بن�شاطات مد ّمرة للبيئة .لذلك �أ�ضاف ح�سن
يجب بذل املزيد من اجلهد وتطوير ن�شاطات تتالئم
والظروف اخلا�صة بجنوب لبنان.
حملة التوعية ب�ش�أن املياه �أدخلت �أي�ضا ال��ى برامج
نوادي ال�صحة والبيئة اخلا�صة باملدار�س التي � ّأ�س�ستها
وزارة ال�ترب��ي��ة .ه���ذه ال���ن���وادي ال��ت��ي ت�ضم ت�لام��ذة
متطوعني ،و�ضعت خطة عمل ت�شمل الف�صل الأول من
العام  .2012كما �أوكلت الى تالمذة املدار�س الذين
كانوا جزءا من احلملة العديد من الن�شاطات واملهام.
ي�رسى الغر ّيب ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

تقع عىل مرتفع صخري يعلو  750مترا عند القاعدة التي تجمع بلدتي كفرشوبا وشبعا ،وذلك عىل ُبعد 110
كيلومترات من العاصمة بيروت ،وعىل امتداد  30كيلومترا مربعا من الحقول واألودية السحيقة والكهوف الطبيعية
والنواويس المنحوتة يف الصخر ،يف حين ت ّلف البلدة محميات طبيعية من أشجار الصنوبر والسنديان والب ّلوط

اسم البلدة يحمل معنيين ،األول يعني «الوليمة» ايل تقام بعد دفن الميت ،والثاني «الثرثارون»
يع ّول أهل الهبارية بشكل رئيس عىل الزراعة كمصدر رزق أ ّويل ،وتحديدا الزيتون الذي ُيعصر يف معاصر البلدة
األربعة .اضافة اىل اعتماد أهل البلدة اقتصاديا عىل أقاربهم المهاجرين ،أغلبيتهم اىل أميركا الالتينية والبرازيل.
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انها البلدة الجنوبية التي
ي����روي أه��ل��ه��ا أن��ه��ا حظيت
بمباركة السي ّد المسيح واالمام
اب��ا ذر الغفاري عند مرورهما
بها ،وهي المسكونة منذ زمن
االمبراطورية الرومانية التي
خ ّلدت ذكراها يف معبد «بعل
ج��اد» الروماني ال��ذي يتوسط
البلدة راهنا اضافة اىل احتفاظ
البلدة ببعض األبراج الصليبية.
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الهبارية

يتحدث بعض أهلها الذين يبلغ عددهم نحو  6000نسمة تقريبا ،عن أصله المتحدر من عرب العشائر ،ا ّال أن عدد
المقيمين يف البلدة ال يتجازو األلفي نسمة فيما عدد الناخبين يبلغ 2,400
يف البلدة مدرستان ابتدائيتان ،األوىل رسمية يرتادها  45تلميذا والثانية خاصة يرتادها  ،200وللمعالجة الطبية
يت ّوجه األهايل اىل مستوصف البلدة التابع لوزارة الشؤون االجتماعية.
الكتيبة النروجية من ضمن قوات اليونيفيل كانت أ ّوىل الوحدات التي استق ّرت يف اله ّبارية منذ نيسان .1978
ما بين بلدة «الهبارية» و«اليونيفيل» هو اكبر
واعمق من ان يوصف بكلمات ،فماذا عسانا
نقول بمن و ّفر لنا األمن والطمأنينة والهدوء
واالستقرار؟ ماذا عسانا نقول لقوات وجنود
سهروا الليايل من اجل راحة بالنا وأمن اطفالنا؟

ساهموا بانشاء محطة تكرير لمياه الصرف
الصحي وصيانتها ،ووف���روا لنا المالجىء
والحماية والرعاية الصحية واالجتماعية
وتبادلنا معهم الثقافات فساهموا باقامة
المهرجانات التراثية والفنية والرياضية.

لقد تع ّدت العالقة مع جنود «اليونيفيل» الدور
الموكل اليهم وتوطدت هذه العالقة لنصبح
اهال واخ��وة ،فتقاسمنا الخبز والملح وعشنا
سوي ًا مرارة االحتالل ودفعنا مع ًا الدماء ثمن
المواجهة معه ،وتشاركنا جميع المناسبات
الوطنية واالجتماعية لبالدنا .كيف لنا ان
نصف حمامات السالم وطيور الحب الذين
بلسموا جراح اطفالنا وداوو ام��راض كبارنا
وحتى انهم اعتنوا بثروتنا الحيوانية؟ نعم لقد
قامت قوات «اليونيفيل» وعىل مدى سنوات
وجودها يف «الهبارية» ومنطقة العرقوب
بالتعويض ع��ن ال��ح��رم��ان ال��ذي لحق بنا،
فساهمت يف بناء المدرسة الرسمية واهتموا
بقطاع التعليم وعملوا عىل تنفيذ مشروع
الصرف الصحي ،وكان االول يف المنطقة ،كما

ماذا عسانا نقول بجنود «اليونيفيل» الذين
تصاهرنا معهم واصبحت اخ��وات��ن��ا رسل
تواصل فيما بيننا وبين العديد من بلدانهم؟
لـ«الهبارية» مع «اليونيفيل» الف حكاية
وحكاية ،تبدأ مع قرار مجلس االمن الدويل
رقم  425عام  1978ولم تنتهي ،واعتقد انها
لن تنتهي ،فأينما تحركت يف "الهبارية"
تجد بصمات الكتيبة النروجية او الهندية
او االسبانية ،وه��ذه البصمات ستخلد يف
بلدنا جيال بعد جيل عسى ان يوفقنا الله
كي نكافأهم وعسى ان تدوم هذه القوات
لكي نبقى ننعم باالمن واالستقرار والتنمية
وتبادل الثقافات والحضارات.
عطوي عطوي ـ رئي�س بلدية الهبارية

جنديات حفظ السالم في مهمات حافلة بالتحديات
من بين جنود اليونيفيل
ي��ؤدي
االث��ن��ي عشر ال��ف��ا،
ّ
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��س��اء في
ّ
ال��ب��زة العسكرية مهاما
لطالما ُنسبت الى الرجل،
كالعمل على سبيل المثال
ال الحصر في ورش البناء،
واإلطفاء ،والطب ،وفرق
الحماية ...األمم المتحدة
تشجع مشاركة المرأة على
ّ
قدم المساواة وانخراطها
ال��ك��ام��ل ف��ي المحافظة
وت��ع��زي��ز ال��س�لام واألم���ن
وفق ما نص عليه القرار
 1325الصادر عن مجلس
األمن الدولي.
ففي  11كانون الثاين � ،2012أقيم احتفال هو الأول
من نوعه يف اليـونيفيلُ ،خ�ص�ص لتوزيع امليدليات
التكرميية ح�صرا على الن�ساء ،فت ّـم تكرمي  11جندية
ماليزية تعمل يف حفظ ال�سالم.
قائد الكتيب ــة املاليزي ــة الكولونيـ ــل ب��ادرول ه�شــام
بن حممـ ــد �أ�ش ــاد بعمـ ــل جندي ـ ــات حفظ ال�س ــالم.
و�أ�شــار خــالل االحتفـ ــال ال ــذي �أقي ــم يف بـلـ ــدة
ك ــوكبا الى �أن اللبنانيني يف جن ــوب لبن ــان تقبلــوا
اجلنـدي ــات اللــوات ــي ق ـ ّدم ــن م�ســاهمــة حي ـ ــويـ ــة
للبعث ــة ،وقـال�« ،أنا فخـور مب�ساهمتهـن يف املجتمـ ــع
و�آمـل �أن نـزي ــد م�شارك ــة الن�ســاء يف ق ــوة حفـظ
ال�ســالم يف امل�ستقبـ ــل».
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هذه املجموعـ ــة التي ت�ضم  11جنديـ ــة من بينهنّ
�ضابطني ،هي املجموعة الأولى من اجلنديات اللواتي
�أتني من ماليزيا للعمل يف اليونيفيل ،وقد خدمنَ مل ّدة
� 6أ�شهر انق�ضت يف  26كانون الثاين .2012
العريفــة ناديا ليبــوي �أعربت عــن امتنانها العميــق
لهــذا ال�شـرف وقال ــت «�أنا فخورة جدا حل�صويل على
ميداليــة تقدير وي�شرفني �أن �أكون من بني اللواتي مت
اختيارهن للخدمة يف هذه املهمة» .ليبوي التي تعمل
من �ضمن الفريق الطبي املوكل تنظيم خميمات طبية،
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لفتت الى �أن عملها ي�سمح لها بالتفاعل مع اللبنانيني
والتع ّرف الى تقاليدهم و�أ�سلوب عي�شهم.
جنديات حفظ ال�سالم يعملن يف العديد من وح��دات
اليونيفيل .ففي وحدة الطريان يف املقر العام يف الناقورة،
هنالك ق�صة تٌروى عن العريف يف اجلي�ش االيطايل مايال
�سكيال�س التي ال يقت�صر عملها فقط على اطفاء احلرائق
و امنا �أوال و�أخريا يرتكز على انقاذ حياة الآخرين.
العريف االيطالية حتدثت عن �صعوبة حمل رجل يزن
و 90كيلوغراما وانقاذه من مكان خطر وقالت «ال �أتذمر،
ففي كل الوظائف هنالك جوانب مريحة و�أخرى ال ولي�س
فقط يف م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،امنا املهم �أن يكون ال�شخ�ص
�شغوفا يف عمله».
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اليونيفيل هي البعثة الأول��ى التي ت�شارك فيها مايال
خارج وطنها .العمل يف بيئة متعددة اجلن�سيات بوجود
االيطاليني ،االندون�سيني ،الدامناركيني ،الفرن�سيني
واال�سبان ،يروق لها كما تقول ،وت�ضيــف�« :س�أ�شتاق
الى تبادل الأحاديث واالبت�سامات مع �أ�شخا�ص من
خمتلف البلدان والثقافات والأدي����ان .نحن جميعا
نعي�ش بعيدين عن وطننا ونعمل لتحقيق الهدف نف�سه
وه��و �إر���س��اء ال�سالم على �أر���ض لبنان .وه��ذا قا�سم
م�شرتك بيننا جميعا».

الطبيب ــة �إيب�سيتــا ،جنديـ ــة �أخ��رى يف قــوة حفـظ
ال�سالم ،تعم ــل من �ضمــن الكتيبـ ــة الهندي ــة يف
القطاع ال�شــرقــي لليـ ــونيفي ــل ،قالــت« :كطبيبــة،
�أكث ــر ما يهمني ه ــو �إنقـاذ حيـاة �أي �شخ�ص وهــذا ما
مينحني �أق�صى ق ــدر من الر�ضا».
الطبيبة �إيب�سيتا ت��روي عندما تعر�ض �أح��د ال�سكان
لل�سعة ثعبان« :زارين �أح��د الأ�شخا�ص يف منت�صف
ال�سم فحقنته بالدواء
الليل ومتكنت من حتديد نوع ّ
امل�ضا ّد املنا�سب ،وهكذا متكنت من انقاذ حياة �شاب
يف الع�شرين من عمره».
�أما بع�ض جنديات حفظ ال�سالم فيمار�سن وظائف
�أك�ث�ر حت��دي��ا� .سابينا غ��ي��م��ار���س ج��ن��دي��ة يف وح��دة
الهند�سة الربتغالية يف منطقة �شمع ،تقود �شاحنة
وتعمل يف جمال البناء .وما يكافئها عن عملها ال�شاق
كون انها وزمالء لها يف الق�سم الهند�سي الربتغايل
ي�سهمون يف ار�ساء اال�ستقرار يف جنوب لبنان ويفيدون
ال�سكان .وقالت انها �سعيدة لأنها ت�ساعد يف اعادة
ت�أهيل امل��دار���س الر�سمية وحت�سني مالعب الأوالد،
م�ضيفة« ،نحن �سعداء لأننا نبني ...كي ي�ستطيع
اللبنانيون ن�سيان احلرب وتذ ُّكرنا».
رانيا بدير و�أنطونيت ميداي ـ املكتب االعالمي

برنامج اليونيفيل اإلذاعي

«سالم من الجنوب»
لمدة عشر دقائق ،تنقل باللغة العربية عبر أثير اذاعة
عبارة عن حلقة تبث كل أسبوعين ّ
الرسالة ،صوت المدى ،صوت لبنان وصوت الشعب ،وجهات نظر سكان جنوب
لبنان وانطباعهم عن قوات اليونيفيل ،كما يشرح عن أنشطة قوات حفظ السالم في
منطقة العمليات.

«تعرف إلى اليونيفيل في دقيقة»
ّ

عرض تلفزيوني ذات نمط سريع يظهر في دقيقة واح��دة جنود اليونيفيل
ّ
ويسلط الضوء على أنشطتهم
خالل قيامهم بمختلف المهام المنوطة بهم،
العديدة في جنوب لبنان ،مثل وضع العالمات المرئية على الخط األزرق والقيام
بدوريات .وبامكانكم مشاهدتها عبر محطات  ،NBNالجديد وتلفزيون لبنان.

اليونيفيل عبر اإلنترنت
الموقـع الرسمي لليــونيفيــل ( )http://unifil.unmissions.orgالصادر باللغتين اإلنكليزيــة
والعربية ،يتم تحديثه بإستمرار .فهو يتضمن آخر األخبار والصور والبرامج التلفزيونية واإلذاعية
التي تتعلق بعمل البعثة وتاريخها وأنشطتها السابقة والحالية ،إضافة إلى عرضه لمعلومات
أساسية تتحدث عن عديد اليونيفيل والدول المساهمة بقوات فيها إلى جانب وثائق األمم
المتحدة ذات الصلة وتقارير األمين العام.

كما يمكنكم متابعتنا عبر المواقع التالية
فيسبوك facebook.com/UNIFIL

تويتر

@UNIFILSpokesman

يو تيوب www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT

فليكـر http://www.flickr.com/photos/unifil

شارك أكثر من سبعين جنديا من الجيش اللبناني واليونيفيل وعشرات المدنيين في تشجير غابة صغيرة على ضفاف نهر الليطاني في بلدة شحور ،حملت
اسم غابة الصداقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني .كما شارك في عملية التشجير وفد من قيادة جمعية أندية الليونز التي تبرعت بتقديم  500شجرة.
وتم زرع  700شجرة اضافية في تبنين وعيناتا
ّ

