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زار وزيـــر الخارجيـــة والمغتربيــن اللبنانـي جبــران باسيــل 
المقّر العام لليــونيفيـــل في الناقــورة الشهـر الماضي، 
إلى  لبنانــي  خارجيــة  لوزيــر  األولى  الزيـارة  تلك  وكانـت 

اليــونيفيــــل منــذ العـام 1978.

وبعــد اإلجتمــاع، قــال القـائــد العـام لليــونيفيــل اللــواء 
قـويـــة  رســالـة  تبعـث  »الـزيـارة  بـورتـوالنـــو:  لوتشيانــو 
األمـن  مجلــس  بقــرار  التـزامــه  فـي  ثابــت  لبنــان  بـأن 
الدولــي 1701 وبمهمتـنـا، بغـض النظـــر عـن التحديـات 
دعمنـا  للـوزيـــر  أّكدُت  وقد  اليـوم.  البلـد  يواجههـا  التي 
الكامــل والمتـواصــل لجهـــود الحكومـــة اللبنانيـــة مـن 

أجــل تعزيـــز قدرات القــوات المسلحـــة اللبنانيـــة«.

كـذلك شكــر اللـواء بــورتــوالنــو السـيــد بـاسـيـل علـى 
الخــارجيـــة  وزارة  تقـّدمهـا  التــي  القّيمــة  المســـاعــدة 

والمغتربيــن إلـى اليــونيفيــل.

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يزور اليونيفيل

اللواء لوتشيانو بورتوالنو يتوّلى قيادة اليونيفيل

قيــادة  رسميــًا  بــورتوالنــو  لــوتشيانــو  اللــواء  تسّلم 
إنتقال  حفل  خالل  سيّرا  باولو  اللواء  من  اليــونيفيــل 
في  لليــونيفيــل  العام  المقّر  في  ُأقيم  الذي  القيادة 

الناقــورة بتاريخ 24 تموز 2014.

اللواء بـورتـوالنــو، وبعد أن توّلى مهامه كرئيس لبعثة 
اليــونيفيـــــل وقائــد عام، قـال: »في األشهر القادمــة، 
ما  خــالل  من  عينها،  الطريق  على  التقّدم  سأواصل 
يلي: رصــد وقـف األعمـــال العـدائّيــة وتعــزيــز احتــرام 
األطــراف للخـّط األزرق؛ الحفـاظ على التعاون الوثيــق 
مع الجيش اللبناني على الصعيد التكتيكي، مع مواصـلة 
الحوار اإلستراتيجي ودعم المجتمعات المحلّيـة بكـل ما 
تيّسر من إمكانيات لدى اليـونيفيــل، حفاًظا على رابط 
الثقـة والصداقـة الوثيق اّلذي يجمعنا بأهالي الجنوب«.

تجدر اإلشارة إلى أن اللــواء بـورتوالنـــو يتمتـع بخبــرة 
واسعــة في مجال العمليات المتعددة الجنسيات.
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بعد سنتين ونصف من توّليك قيـادة اليـونيفيـل، 
ما هي اإلنجازات الرئيسية التي تعتبر أنك حققتها؟
حتقـق الكثيــر مـن التقــدم يف تنفيــذ واليــة اليـونيفيـل 

على مدى ال�صنـوات الثمانـي املا�صيـة التـي تلت �صـدور 

�صنتـان  ومنها   ،1701 الدولــي  االأمــن  جملـ�س  قـرار 

ون�صـف حتـت واليتـي.

كل حتدٍّ واجهناه اأبرز بالنتيجــة نقاط القــوة يف االآليات 

 1701 الــقــرار  اإطـــار  يف  االأطـــراف  مــع  اأقمناها  التي 

االإرتباط  ترتيبات  اإن  تطـور.  اأي  مع  بفاعليــة  للتعامــل 

حتظى  اليـــونيفيـــل  خــال  من  ال�صــاملــة  والتن�صيــق 

االأطـــــراف،  قبـل  من  والفعالـــة  الكاملــة  بامل�صاركــة 

وكانت فعاّلــة يف معاجلــة الق�صايا الرئي�صيــة من اأمنيــة 

وع�صكريــة عملياتيــة.

اإحتواء  لناحية  فعاليته  الثاثي  االإجتماع  اأثبت  وقــد 

احلوادث اأو االنتهاكات، ويف اإ�صراك االأطراف يف اإتخاذ 

خطوات عملية نحو منع النزاعات وبناء الثقة.

تختلـف  الــيــوم  لــبــنــان  جــنــوب  ــة يف  ــي ــن االأم الــبــيــئــة 

عـام  حتى  قائمًا  كـان  الـذي  الو�صـع  عن  اإ�صرتاتيجيًا 

لليـونيفيــل  امل�صرتكــة  بف�صــل اجلهــود  2006، وذلك 

ال�صنـــوات  �صهــدت  وقـد  اللبنانيــة.  امل�صلحــة  والقوات 

اإنعكـ�س علـى  املا�صيــة هـدوءًا غيــر م�صبــوق  الثمانــي 

التنميـــة االإقت�صاديـــة يف اجلنـــوب اليـــوم.

االأزرق كان  املرئية على اخلط  العامات  اأن و�صع  كما 

عملية هامة تطورت بالتعاون مع االأطراف.

نّفذت  البحرية  اليونيفيل  قوة  ذلــك،  اإىل  باالإ�صافة 

البحرية  م�صاعدة  لناحية  فعال  نحو  على  واليتها 

اللبنانية يف �صمان عدم وجود تهريب لاأ�صلحة غري 

ال�صرعية عن طريق البحر.

ما هي التحديات المتبقية؟
ملحوظ،  ب�صكل  االأر�س  على  االأو�صاع  حت�صنت  عمومًا، 

ال  الــدول  هذه  العقبات.  من  عدد  هناك  يزال  ال  ولكن 

ُتقّدم  اليونيفيل   ولكن  الواقع يف حالة حرب،  تزال يف 

االأعمال  وقف  من  لاإنتقال  لاأطراف  �صانحة  فر�صة 

العدائية اإىل وقف اإطاق نار دائم.

نحن نعمل على التنفيذ الكامل للقرار 1701 من اأجل 

تعزيز دور القوات امل�صلحة اللبنانية بدعم من املجتمع 

الدويل من خال احلوار االإ�صرتاتيجي.

الو�صع االإقليمي مثري للقلق، لكن ذلك يجب اأن يحّفز كل 

من لبنان واإ�صرائيل للحفاظ على الهدوء على طول اخلط 

االأزرق، علمًا اأن  االأطراف توا�صل تاأكيد اإلتزامها الكامل 

بالعمل مع اليونيفيل للحفاظ على وقف االأعمال العدائية.

مّت  التي  االإ�صتقرار  اأ�ص�س  اأن  على  تدل  عامات  وهذه 

اأ�صبحت  املا�صية  ال�صت  ال�صنوات  مدى  على  اإر�صاوؤها 

مرت�صخة يف جنوب لبنان. اإال اأن على االأطراف جتاوز 

وقف االأعمال العدائية واالإ�صتفادة من الفر�صة ال�صانحة 

ك على امل�صتوى ال�صيا�صي  التي توفرها اليونيفيل للتحرُّ

لتحقيق وقف اإطاق نار دائم.

هل لديك كلمة أخيرة لسكان جنوب لبنان؟
اإن�صممت اإىل البعثة يف 28 كانون ثاين من العام 2012، 

واالآن اأغادر واأنا اأحمل معي ذكريات جميلة عن بلد فريد 

من نوعه يتمتع مبزيج ثقايف غني، ويتميز بتاريخه وتنوعه.

وعلى  ال�صيافة،  كرم  على  اجلنوب  �صكان  ب�صدق  اأ�صكر 

يف  بنا  رّحبوا  لقد  باليونيفيل.  واإلتزامهم  القوي  دعمهم 

بادهم وا�صتقبلونا يف منازلهم، وكانوا م�صيفني رائعني. 

اليونيفيل من  ومن خال تعاونهم و�صداقتهم، متّكنا يف 

امل�صي قدمًا يف تنفيذ املهام التي ُكلفنا بها.

أنطونيت ميداي - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

4  5اجلنوب

16   كانون االّول 2014
العدد 

يجب علينا أال ننسى اإلستقرار 
تحّقــق  الذي  المسبــوق  غيـر 
الثماني  السنوات  على مدى 

األخيرة تقريبًا 

ق رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام السابق اللواء باولو سيّرا قبل رحيله على التقدم  علَّ
الملحوظ الذي أحرزته اليونيفيل في جنوب لبنان.

كلمات وداعية من 
القائد العام السابق



قدرات  تعزيز  اإىل  االإ�صرتاتيجي  احلــوار  عملية  تهدف 

اأمنية  م�صوؤوليات  تــويّل  بغية  اللبنانية  امل�صلحة  القوات 

اللبنانية. كما  االإقليمية  املياه  لبنان ويف  اأكرب يف جنوب 

نحو  قدمًا  امل�صي  اإىل  الرامية  اجلهود  دعم  اإىل  تهدف 

وقف اإطاق نار دائم، من خال تنفيذ املهام املن�صو�س 

عليها يف قرار جمل�س االأمن الدويل 1701 )2006(. 

لليونيفيل  العام  القائد  نائب  اأداره  الــذي  االإجتماع 

العام  املقّر  يف  ُعقد  والذي  كومار،  تورانديب  العميد 

 ،2014 االأول  ت�صرين   16 يف  الناقورة  يف  لليونيفيل 

ُيعترب مبثابة نقطة حتّول لناحية ت�صهيله امل�صي قدمًا 

نحو مرحلة و�صع الت�صّور.

ذات  الوثائق  ــداد  اإع على  اجلهود  ترّكزت  ال�صابق،  يف 

ال�صلة من اأجل و�صع اإطار للحوار االإ�صرتاتيجي واإجراء 

ذلك.  اإىل  ومــا  والــدرا�ــصــات  للتقييم  م�صرتكة  متارين 

اإىل  املفهوم  من  االإنتقال  يف  التحدي  فيكمن  االآن،  اأمــا 

من�ّصق  وهو  مامادوف،  جوفدات  قاله  ملا  وفقًا  التنفيذ، 

�صوؤون �صيا�صية  يف اليونيفيل )احلوار االإ�صرتاتيجي (.

�صباط   21 يف  وّقعها  التي  االإ�صرتاتيجي،  احلــوار  خطة 

2013 القائد العام ال�صابق لليونيفيل اللواء باولو �صرّيا 

جان  العماد  اللبنانية  امل�صلحة  للقوات  العام  والقائد 

القائد  نائب  عهد  يف  التنفيذ  مو�صع  و�صعت  قهوجي، 

العام ال�صابق لليونيفيل العميد باتريك فيان الذي ُكلِّف 

القوات امل�صلحة  باإدارة مبادرة احلوار االإ�صرتاتيجي مع 

اللبنانية وو�صع اللم�صات االأخرية على خطة هذا احلوار. 

خطة  توقيع  اأن  اإىل  فيان  العميد  اأ�ــصــار  رحيله،  وقبل 

حّدد  كما  كبريًا«.  »اإجنازًا  كــان  االإ�صرتاتيجي  احلــوار 

التي  العملية  هذه  الإجنــاح  ق�صوى  اأولوية  ذات  جمــاالت 

ت�صمل التجهيز، القيادة، ال�صيطرة واالإت�صاالت، العمليات 

والتنقل، والقدرات اللوج�صتية والبحرية والتدريب.

العملياتية  التحديات  بع�س  اأن  اإىل  فيان  العميد  ولفت 

تلقي  اأن  ميكن  اللبنانية  امل�صلحة  الــقــوات  تواجه  التي 

اجلي�س  قــوات  ن�صر  وبخا�صة  العملية،  هذه  على  بثقلها 

اللبناين خارج منطقة عمليات اليونيفيل.

اأ�صاف: »ولكن يجب اأن ندرك اأنه يقع على عاتق القوات 

الباد  يف  االأمـــن  متطلبات  متابعة  اللبنانية  امل�صلحة 

باأ�صرها، ولي�س فقط يف منطقة عملياتنا«.

ويظّل هذا ال�صاأن مو�صع متابعة، وفقًا ملا قاله ال�صيد 

مامادوف، الذي لفت اإىل اأن وجود اجلي�س اللبناين يف 

اجلنوب قد تراجع، وتقلُّ�س هذا الوجود يقّيد التقّدم 

يف مبادرة بناء القدرات.

الــقــوات  عــن  ممثلون  ح�صره  الـــذي  االإجــتــمــاع،  خــال 

لاأمم  اخلا�س  واملن�ّصق  واليونيفيل  اللبنانية  امل�صلحة 

على  االإتفاق  مّت  اللبنانية،  واحلكومة  لبنان  يف  املتحدة 

ِقبل  من  حُتــدد  للعملية  امل�صتعجلة«  »االإحتياجات  اأن 

من  بّد  ال  وهنا  اللبنانية.  امل�صلحة  والقوات  اليونيفيل 

االإ�صارة اإىل اأن االإحتياجات امل�صار اإليها ت�صمل املتطلبات 

االأ�صا�صية لتحقيق التقدم، مثل التمويل واملعدات.

»االإحتياجـــات  قـائمــــة  اأن  اإىل  االإ�صـــارة  جتــــدر 

امل�صتعجلــة« �صوف تو�صع بت�صّرف اجلهات املانحــة، 

عمليــة  اإجنـــاح  يف  اأ�صا�صيًا  جـــزءًا  ُتعترب  التي  وهــي 

على  ال�صـوء  ت�صليـط  مّت  وقـد  االإ�صتـراتيجـي،  احلـوار 

هذا اجلانب اأي�صًا يف االإجتماع.

وعن ذلك قال ال�صيد مامادوف: »ينبغي على اجلهات 

املانحة واملجتمع الدويل اأن يظهرا دعمهما لي�س فقط 

من  اأي�صًا  واإمنــا  اللفظية،  واالإلتزامات  التعّهد  عرب 

واأ�صار  املايل«.  الدعم  بتقدمي  الفعلي  االإلتزام  خال 

لي�صت  املتحدة  االأمم  اأن  مــن  الــرغــم  على  اأنــه  اإىل 

قد  كانت  بتجهيزات  ترّبعت  اأنها  اإال  مانحة،  منظمة 

و�صعت خارج اخلدمة، ولكنها �صاحلة لاإ�صتعمال.

غريتا إزاك وهبة منذر - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

الحوار اإلستراتيجي 
لجنوب لبنان في تقدم

منّسق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد محمد جانبيه، القائد العام لليونيفيل اللواء لوتشيانو بورتوالنو ونائب رئيس البعثة السيد إمران ِرزا في المقّر العام لليونيفيل 

اإلجتماع األخير الذي عقدته لجان الحوار اإلستراتيجي شهد تطورًا ملحوظًا بعدما جمع 
أعضاء من األطراف الثالثة آللية الحوار اإلستراتيجي وأعاد تجديد االتصاالت الالزمة 

لتحقيق المحصّلة العملية.
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السيــد الباقــر آدم، مســؤول قســم الشــؤون 
المدنيـة في اليــونيفيــل، يشـرح عمـل القسـم 

في جنـــوب لبنان.

تعزيز العالقات مع 
المجتمعات المحلّية

ما هو عمل الشؤون المدنية؟
بعثات  من  بعثة  كل  يف  موجود  املدنية  ال�صوؤون  ق�صم 

اليونيفيل،  ويف  املتحدة.  لاأمم  التابعة  ال�صام  حفظ 

الق�صم  لدى   .2006 العام  يف  الق�صم  هذا  تاأ�صي�س  مّت 

اأربعة اأهداف تتمثل يف االآتي: متثيل البعثة على امل�صتوى 

املحّلي، والتوفيق بني االأطراف، واإدارة النزاع وجتّنبه، 

واالأهم هو ا�صتعادة �صلطة الدولة.

كما اننا نعزز التن�صيق مع احلكومــة اللبنانيــة الإ�صتعادة 

مع  العمــل  خــال  مــن  لي�س  اجلنــوب،  يف  �صلطتهـا 

اأي�صا من  اللبنانيـــة فح�صب، ولكــن  القـوات امل�صـلحـــة 

النحــو  على  تعمــل  املــدار�ــس  اأن  مــن  التاأكــد  خــال 

املطلــوب، والعيادات جمهزة جتهيزًا جيـدًا، والطرقات 

موؤهلـة، والكهرباء واملياه متوفـران.

املتحدة  االأمم  فريق  مع  املنجز  العمــل  بتن�صيق  نقــوم 

والوكاالت مبا يحقق اال�صتقرار يف لبنان.

امل�صلحة  ــقــوات  ال قـــدرات  زيـــادة  يف  ن�صاعد  واأخــــريا، 

اللبنانية من خال تعزيز التعاون املدين- الع�صكري.

لماذا الشؤون المدنية هامة في اليونيفيل؟
اأكرث من ع�صرة االآف جندي يف جنوب لبنان،  اإن وجود 

�صمن رقعة يبلغ ات�صاعها 40X64 كيلومرت، ي�صكل حتديًا 

كبريًا، ذلك ان تنّقل املركبات الثقيلة واجلنود ميكن اأن 

ي�صبب بع�س االإزعاج ويوؤدي اإىل تلف احلقول اأو الطرق.

اإزعاج  اأي  ح�صول  جتّنب  على  ت�صاعد  املدنية  ال�صوؤون 

من خال �صرح الهدف من قرار جمل�س االأمن الدويل 

الثقافة  على  وتعريف اجلنود  املحليني  لل�صكان   1701

املحلّية بغية اإراحة العاقات.

يف  لليونيفيل  الــعــام  املــقــّر  يف  الرئي�صي  مكتبنا  يقع 

الناقورة، ولدينا ثاثة مكاتب ميدانية: مكتب يف �صمع 

ال�صرقي،  القطاع  يف  واثنان  الغربي،  القطاع  �صمن 

اأحدهما يف مرجعيون واالآخر يف تبنني.

املحلّيـة  و�صلطاتها  املركزيـــة،  علــى  تقــوم  دولــة  لبنان 

الفجــوة  متاأ  املدنيــة  ال�صوؤون  حمدودة.  موارد  لديها 

من خال دعم ال�صلطات املحلّية.

من هم شركاؤكم الرئيسيون؟
يف  احلكومة  ميثلون  فهم  واملخاتري،  البلديات  روؤ�صاء 

اجلنوب. كما اأننا نعمل مع وزارات الداخلية وال�صوؤون 

االجتماعية والرتبية والبيئة واالإعام.

كذلك نتعاون مع املنظمات غري احلكومية التي تعمل جنوب 

واملفو�صية  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  وبرنامج  الليطاين، 

ال�صامية ل�صوؤون الاجئني، واليوني�صيف، واليون�صكو، والفاو 

واليونيدو، واملفو�صية ال�صامية حلقوق االإن�صان.

ما هي األولوية حاليًا؟
نق�س املياه اإحدى اأكرب امل�صاكل التي نواجهها. كان هناك 

الربك  املا�صي، فقد جّفت  ال�صيف  املياه  �صّح خطري يف 

ب�صبب نق�س االأمطار، علمًا اأن الطلب على املياه ت�صاعف 

يف بع�س املناطق. وعلى الرغم من هطول بع�س االأمطار 

اجليدة، فاإن هذا ال يعني اأن م�صكلة املياه �صوف حُتل.

خطة  على  واملحلّية  الر�صمية  ال�صلطات  مع  نعمل  نحن 

لتقدميها اإىل اجلهات املانحة تتعلق بكيفية حّل امل�صكلة 

ب�صرعة. رئي�س جمل�س اجلنوب، قبان قبان، اأ�صار اإىل 

اأن هناك حاجة لتح�صني تخطيط واإدارة املوارد املائية.

ما هي المشاريع التي نّفذتها الشؤون المدنية؟
ننفذ 25 م�صروعًا يف كل عام، ع�صرة م�صاريع منها تاأتي يف 

اإطار امل�صاعدة على ا�صتعادة �صلطة الدولة وبناء القدرات، 

وثمانية لتح�صني البنى التحتية االأ�صا�صية )التعليم، واملياه، 

وال�صرف ال�صحي(، و�صبعة م�صاريع ت�صاهم يف بناء الثقة.

هل يمكنك أن تعطينا مثااًل عن مشروع ناجح؟
فمن  الــنــاقــورة،  يف  املياه  معاجلة  مب�صروع  فخور  اأنــا 

املياه  معاجلة  بنظام  البلدية  �صبكة  ربــط  مت  خاله 

يف  االأوىل  هــي  الــبــلــدة  ــذه  وهـ باليونيفيل.  اخلــا�ــس 

لديها  اأ�صبح  التي  لبنان،  كل  يف  يكن  مل  اإن  اجلنوب، 

نظام �صرف �صحي �صليم.

سريع«  أثر  ذات  »مشروع  مصطلح  يعني  مــاذا 
وكيف يعمل؟

من  حمــدودة  م�صاريع  هي  ال�صريع  االأثــر  ذات  امل�صاريع 

ناحية املدة )ثاثة اأ�صهر( والتمويل.

والبلدية  البلدية،  اإىل  مب�صروعه  الطلب  �صاحب  يتقدم 

بدورها جتتمع مبندوبي مكاتبنا امليدانية، ومن ثم يناق�س 

 G9 وحدات  الع�صكريني.  مع زمائهم  امل�صروع  املندوبون 

الع�صكري  املــدين  التعاون  مكتب  مع  تن�ّصق  كتيبة  كل  يف 

للتاأكد من اأن املتقّدم بالطلب يتمتع باملعايري املطلوبة.

ويف املقّر العام، تدر�س جلنة مراجعة امل�صاريع مدى توافر 

االأموال، وذلك بالتن�صيق مع الع�صكريني، وت�صمن التوزيع 

املت�صاوي بني البلديات. ومبجرد املوافقة على امل�صروع، يتّم 

توقيع مذكرة تفاهم مع البلدية ومن ثم ُتر�صد االأموال.

توفر اليونيفيل دعمًا ماليًا ي�صل اإىل نحو 25.000 دوالر 

لكل م�صروع. كما اننا نح�صل على دعم مايل من الدول 

امل�صاهمة بقوات يف اليونيفيل. ونحن بذلك نكّمل بع�صنا 

البع�س لناحية تلبية احتياجات املجتمع.

يتمثل يف  امل�صاريع  تواجهه هذه  الذي  الرئي�صي  التحدي 

جاهدين  ن�صعى  ولكننا  املــوارد.  من  اأكرب  احلاجات  اأن 

لتلبية االحتياجات بغ�س النظر عن املوارد.

من يستطيع التقّدم بطلب لمشروع ذات أثر سريع؟
اأي �صخ�س ي�صتطيع التقّدم بطلب، ولكن يجب اأن تنطبق 

بالطلب  املتقّدم  يكون  اأن  وميكن  معّينة.  معايري  عليه 

املثال.  �صبيل  على  ن�صائية  جمموعة  م�صّجلة،  منظمة 

مفيدًا  يكون  اأن  يجب  امل�صروع  اأن  هو  الرئي�صي  املعيار 

لل�صكان املحليني ويجب اأن ي�صاهم يف بناء الثقة.

هناك منوذج للطلب ميكن تعبئته على االنرتنت.

ألبان منديس دي ليون – مكتب اليونيفيل اإلعالمي



للماأكوالت  العبا�صية  تعاونية  رئي�صة  هي  الزين  با�صمة 

اأنني  »اأدركت  تــقــول:  الــيــدويــة،  ــرف  واحلـ التقليدية 

درا�صتي اجلامعية  تركت  اإقرتفت غلطة حياتي عندما 

ومل اأ�صتفد على النحو املطلوب من وقت فراغي«.

رّبــة منـزل  با�صمـة  اأ�صبحت  اأن تركت اجلامعـة،  بعد 

اأعطاها  للنجاح  تـوقهــا  اأن  اإال  اأطفــال،  لثاثـــة  واأم 

حافزًا للبـدء من جديد.

»ال يفوت القطار اأبدًا يف احلياة«، ت�صيف با�صمة، وهي 

التي قررت تاأ�صي�س التعاونية يف �صن اخلام�صة واالأربعني.

ت�صم تعاونية العبا�صية االآن 16 ع�صوًا وتنتج »فو بيجو«، 

منزلية  غذائية  ومنتجات  ف�صيف�صائية،  وم�صغوالت 

ال�صنع مثل املربيات واملخلات واالأجبان واالألبان. من 

خال اإ�صراك الن�صاء يف جمتمعها واملزارعني املحليني 

يف �صناعــة املنتوجات، متّكنت با�صمــة من خلـــق دورة 

اإقت�صادية كاملة يف املجتمع.

وبنظرة تربز عزميتها واإ�صرار ينعك�س يف نربة �صوتها 

اخلربة  لــدي  يكن  »مل  فتقول:  حديثها   با�صمة  تتابع 

وهو  ال�صعاب،  بتحدي  �صعور  لدي  كان  ولكن  املطلوبة، 

كنت  وقــد  مــا.  �صيء  لعمل  املــبــادرة  اإىل  دفعني  ــذي  ال

م�صّرة على اإجناح العمل الذي اأقوم به«.

مت ت�صجيل التعاونية يف عام 2010، ومنذ ذلك احلني 

�صاركت يف املعار�س التي ينظمها ق�صم ال�صوؤون املدنية 

الناقورة،  يف  العام  املقّر  يف  تقام  والتي  اليونيفيل  يف 

وحمات  جتارية  مراكز  يف  منتجاتها  عر�صت  وكذلك 

جتارية يف املنطقة. كما �صاركت يف معار�س يف بريوت 

منتجات  بيعت  وقد  لبنان.  جنوب  يف  خمتلفة  واأماكن 

يف  الزجاجية  والــقــاعــة  بـــريوت،  بــيــال-  يف  التعاونية 

احلمراء، ومركز اأر�صي - بريوت.

�صعيهم  لناحية  بالن�صاط  التعاونية  اأع�صاء  يتميز 

اأ�صواق جديدة.  والبحث عن  منتجات جديدة  لتطوير 

�صناعة  على  تدريبية  دورة  يف  �ــصــاركــوا  ــوؤخـــرًا،  ومـ

مع  بــالــتــعــاون  الريف«  »اأطايب  نظمتها  املنتجات 

اليونيفيل، وقد رّكزت على �صنع ال�صابون وال�صوكوالتة 

– وهو جمال مطلوب ب�صكل كبري يف ال�صوق بالنظر اإىل 

اأن ال�صوكوالتة اأ�صا�صية يف املنا�صبات اخلا�صة.

اأحام ال�صيدة با�صمة ال تقت�صر على االأ�صواق اللبنانية، 

العاج  �صاحل  اإىل  منتجاتها  ت�صدير  اإىل  تتطلع  فهي 

وكندا وال�صنغال وبلدان اأخرى.

ويف هذا املجال، تواجه التعاونية العديد من التحديات 

يف �صعيها لتحقيق هذا الهدف، منها على �صبيل املثال 

ال�صيدة  وتعتقد  والت�صويق.  املــايل  الدعم  احل�صر،  ال 

با�صمة اأنه ال بّد من خلق اأر�صية �صلبة تتيح لها تو�صيع 

االأع�صاء  يقوم  الغاية،  لهذه  وحتقيقًا  عملها.  نطاق 

الو�صول  بغية  وكتيبات  ومل�صقات  �صعار  باإعداد  حاليًا 

اإىل �صريحة اأو�صع من اجلمهور.

وهو  اأجنــح،  اأن  »حلمي  بالقول:  حديثها  با�صمة  وتختم 

التحدي الذي و�صعته ن�صب عيني، واآمل اأال يخيب اأملي«.

هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

قسم الشؤون المدنية في الميدان

ــســة تــعــاونــيــة  ــي ــاســمــة الـــزيـــن، رئ ب
التقليدية  لــلــمــأكــوالت  الــعــبــاســيــة 

والحرف اليدوية

أثبتت نساء جنوب لبنان 
المستثمرات  أنهن من 
الــالمــعــات، وبــاســمــة 
يمكن  ما  تجّسد  الزين 
للمرأة أن تحققه عندما 
تتحدى القيود من خالل 

المثابرة والعزيمة.

تقاليد
الإ�صتقبال  نيبالــي  تقليــد  هو  املنــزل«  يف  »البقاء 

اأن  ال�صيف الزائـر، وذلك مل�صاعــدة ال�صيــف على 

ي�صعر باأنــه يف بيتــه. امل�صيف هــو الذي يبـادر اإىل 

)حتيــة  مودرا«  »اأجنالــي  بحركـــة  ال�صيف  حتيـــة 

»اأجنالــي  حتيـــة  ــوؤدى  ـــ وت واالإنــحــنــاء.  اإحــــرتام( 

مودرا« عن طريق ال�صغط على راحتي اليدين معًا، 

اأطــراف  اإبقــاء  مع  بع�صها  فــوق  االأ�صابع  وو�صع 

حتيـــة  وهــي  االأعــلــــــــى.  اإىل  مرتفعــة  االأ�ــصــابــــــــع 

تت�صمن مل�صـــة مـن اخل�صــوع. اأما االإنحناء، فيعتمــد 

يجيبــون  دائمًا  ال�صن  كبار  واملكانـة.  العمر  على 

يفرت�س  وال  التربيكات.  ويقدمون  »نامي�صتي«  بـ 

ال�صيء  اأن  اإال  اأي هديـــة،  معــه  اأن يجلب  بال�صيف 

عن  التعبري  هــو  االأول  املقام  يف  املطلوب  الوحيد 

االإحرتام والتقدير لوالدة امل�صيف ووالده.

املناطـــق  يف  ال�صرب  بــه  يعتّز  قّيم  تقليــد  ثمــة 

يف  قهــــوة  فنجان  اأول  حـــول  ويتمحـــور  الريفيــة، 

املنـــزل  رّبـــة  تفتــح  �صبــاح،  كـــل  عنــد  اليـــوم. 

الباب الرئي�صي لبيتهـا يف اإ�صـــارة ترحيب بالزوار، 

اأو ترتيب م�صبــق.  بناًء على دعــوة  يكــون ذلك  وال 

النـار،  علـى  القهـــوة  ركـــوة  املنــزل  رّبـــة  ت�صـــع 

وتّلــــوح بيـــدها جلارتهـا عبــر احلدائــق وال�صــرفـات 

لتاأتـــي وت�صـــرب القهـــوة.

حلم قيد التحقيق



جمموعـــة  عــن  عــبــارة  وي�صــت«  ميد  بـــريوت  »ليــو 

»نحــن  �صعــار  حتت  جتمعــوا  وال�صابات  ال�صباب  من 

نخــدم« وو�صعــوا ن�صب اأعينهم م�صاعـــدة املحتاجني 

يف لبنان. لي�س لديهم متويــل من اأيــة جهـــة، متويلهم 

التربعــات  جمــع  ن�صاطات  من  بــه  يقومـــون  ما  هو 

عبـر غــداء هنـا وع�صــاء هناك يتم خالها جمــع ما 

اأو  اأيتــام  دار  م�صــاعــدة  لتمويـــل  اأمـــوال  من  اأمكــن 

ال�صعبــي  القـــول  اىل  ت�صتنــد  وروؤيتهم  للم�صنني،  دار 

»البح�صة بت�صند خابيـــة«.

يف  وي�صــــت«  ميــد  ــريوت  ب ليــو  »�صـبــاب  ي�صتنــــد 

املحاميـــــة  م�صت�صارتهم  ن�صائــح  اإىل  ن�صـــاطــاتهم 

طلبت  قد  حديب  ال�صيدة  وكانـت  حديـب.  اأفــروديــت 

م�صاعـدة اليـــونيفيـــــل للقيام مبجموعـــة من امل�صاريع 

وم�صاعدة  اجلــنــوب  ــايل  اأهـ خــري  فيه  ملــا  امل�صرتكــة 

»اإعطاء  قولها  بح�صب  الأنــه  بالقليل  ولــو  املحتاجني 

القليل خري من احلرمان«.

ال�صوؤون  ق�صم  مع  م�صرتك  م�صروع  اأول  ولــد  وهكذا 

املدنية يف اليونيفيل، وكان عبارة عن �صراء اأكرث من 

املدار�س  وتوزيعها على تامذة  مئتي حقيبة مدر�صية 

الر�صمية يف كل من قريتي عني عرب ور�صكنانية.

ــال ذوي  ــفـ و�ــصــمــلــت مــ�ــصــاريــع اأخــــرى مــدر�ــصــة االأطـ

االإ�صامية  االأيتام  لدار  التابعة  اخلا�صة  االإحتياجات 

يف بلدة �صوق اخلان، وتوزيع كنزات �صتاء يف املدار�س 

�صتة  وتقدمي  والهبارية،  ــاري  امل بلدتي  يف  الر�صمية 

رامية،  بلدة  يف  الر�صمية  للمدر�صة  كومبيوتر  اأجهزة 

ذوي  ــال  االأطــف مــدر�ــصــة  يف  الــنــوافــذ  جميع  وجتهيز 

تقي  مبناخل  اخلــان  �صوق  يف  اخلا�صة  االإحتياجات 

التامذة من احل�صرات.

عمــــل  باأيام  االأع�صاء  �صـــارك  ذلــك،  اإىل  اإ�صافـــة 

تطوعــي يف قطاف الزيتـــون مع التعاونيات الزراعيـــة 

وكــان  ال�صقـــي.  واإبل  وديرميما�س  بلدات كفركــا  يف 

ي�صارك ن�صطاء النادي يف كل م�صاريعهم ممثلـــون عن 

البلديات يف القــرى املعنيـــة وجنـــود من اليـــونيفيــــل 

وغـانيـــة  واإ�صــبانيـــة  هنديـــــة  خمتلفــــة،  وحدات  من 

وماليزيــــة، ويتخلل معظم هـــذه الن�صــاطــات عرو�س 

فنيـــة لت�صليـــة االأطفال.

الأن  جـــدًا  مــ�ــصــرورون  »اننا  حــديــب  ال�صيدة  وتــقــول 

ب�صـــورة  للتاأثري  الفر�صــة  لنا  اأتاحت  اليـــونيفيـــل 

احلبيب،  لبنان  جنـــوب  يف  النا�س  حياة  يف  اإيجابيـــة 

بي�صــاء  ب�صمات  لنرتك  ا�صتطاعتنا  قــدر  عملنا  وقد 

وا�صافـــت  بادنـا«.  من  الغاليـــة  املنطقـــة  هذه  يف 

ل�صكــان  فقط  تعـــود  ال  ن�صاطاتنا  من  الفائـــدة  »ان 

جلهـــة  ن�صطاوؤنا  منها  ي�صتفيـــد  اأي�صًا  بل  املنطقــــة 

تعّرفهم على قــــرى اجلنـــوب وطيبـــة اأهلـــه، خا�صـــة 

وان معظمهم من مناطـــق اأخرى يف لبنان كال�صمـــال 

والبقــاع وبيـــروت وك�صروان«.

اأبدًا  اأن�صى  »لن  اأما رئي�س النادي ندمي يون�س فقد قال 

التطوعي يف قطاف  بالعمل  الذي قمنا فيه  اليوم  ذلك 

الزيتون مع املزارعني يف بلدتي دير ميما�س وكفركا. 

املرة  هذه  كانت  ورمبــا  و�صابة،  �صابا  ع�صر  خم�صة  كنا 

الوحيدة التي ابتعدنا فيها عن الهواتف الذكية لننخرط 

اأن يومنا كان متعبًا  يف عمل �صاق ولكنه منتج. �صحيح 

و�صاقًا ولكنه كان ممتعًا اي�صًا وما زاد يف متعته هي تلك 

والتي  والقدمية  احلديثة  الزيتون  معا�صر  على  اجلولة 

تعلمنا خالها كيفية ا�صتخا�س الزيت من الزيتون«.

الكثري  ويتطلب  متعبًا  عمًا  كــان  »لقد  يون�س  وقــال 

عمـــل  بيـــوم  القيام  على  �صجعنا  ولكنـــه  ال�صرب  من 

مماثـــل هـــذه ال�صنـــة اأي�صًا واعتقـد اننا �صنجعـــل من 

هذا امل�صـــروع تقليدًا �صنويًا«.

يف اجلهة املقابلـــة، قّدرت اليـونيفيــل عاليًا مبادرات 

منوذجًا  فيها  وراأت  وي�صــت«  ميــد  بريوت  »ليو  نادي 

من  معها  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  تعاون  يف  يحتذى 

اأجل م�صاعدة املحتاجني. وعن ذلك قال رئي�س ق�صم 

كثريًا  �صـــررنا  »لقـــد  اآدم:  الباقــر  املدنيــــة  ال�صـــوؤون 

ال�صـباب،  هـوؤالء  بها  يقــوم  التي  املبدعـــة  باملبادرات 

ونعمــل  وجامعــات،  مدار�س  طــاب  مبعظمهم  وهم 

حتفيزهم  اأجــل  من  اإجناحها  على  جاهديــن  دائمًا 

للقيــام باملزيــد منهــا«.

سلطان سليمان - قسم الشؤون المدنية
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�صخ�صي،  ُبعد  ذات  �صيء  عن  اأي�صًا  يبحث  بيدرو  لكن 

فرتة  منذ  اإنقطع  الــذي  العائلي  رابطه  بذلك  ونعني 

طويلة. يقول بيدرو: »اأغو�س يف التاريخ الإيجاد رابط يف 

�صجرة عائلتي انقطع بعد اأن انتقل والد جدي من لبنان 

اإىل الربازيل قبل مائة عام«.

تويف اجلد االأكرب عندما كان والد بيدرو يبلغ �صنتني فقط 

من العمر، ومبوته انقطع رابط العائلة مع ما�صيها. بيد اأن 

بيدرو متفائل ب�صاأن حظوظه، فلديه االآن رقم هاتف وا�صم 

قرية عائلته، وهي »كفر حّبو« بالقرب من طرابل�س.

بعد  م�صدود  طريق  اإىل  به  و�صل  الهاتف  رقــم  اأن  اإال 

�صمعت  بعدما  تغرّي  الو�صع  ولكن  خطاأ.  اأنــه  تبني  اأن 

وحدة االإذاعة يف اليونيفيل عن ق�صة بيدرو، وعر�صت 

اإن�صغال  مدى  العني  باأم  االإذاعــة  فريق  راأى  امل�صاعدة. 

بالنيابة  اأجــرى  ولذلك  اليومية،  مهامه  باإجناز  بيدرو 

عنه ما يقرب من مائة ات�صال هاتفي يف اطار البحث، 

ويف نهاية املطاف مّت الو�صول اإىل قريب حمتمل يدعى 

ندمي ديب، وهو جندي متقاعد من كفر حّبو.

يعرفــه  ما  مع  ديــب  ال�صيــد  عائلــــة  تاريــخ  تطابــق 

كبيــر،  وبرتّقب  وهكــذا،  والــده.  عائلـــة  عــن  بيــدرو 

تـّم ترتيب لقاء على منت الفرقاطــة.

االأوىل، متّكنا من اغاق  للمرة  الرجان  التقى  عندما 

الفجوة التي نتجت عن عاملي الوقت وامل�صافة عرب عناٍق 

بيدرو  ال�صاب  اإىل  ديــب  ال�صيد  نظر  االثنني.  بني  حــار 

ذلك  وعن  العائلة.  مع  الوا�صح  �صبهه  مب�صتوى  وُده�س 

قال ال�صيد ديب: »لديه مامح عائلة ديب. اأحد اأبنائي 

يبدو متامًا مثله، واأعتقد اأن ذلك يعود اإىل �صلة الدم«.

اأال  العائلة،  يف  م�صرتكة  اأخرى  �صمة  هناك  اأن  ويبدو 

ربيع،  ديــب،  ال�صيد  اإبــن  اأن  ذلــك  البحر،  حب  وهــي 

والد  كان  كذلك  اللبنانية.  البحرية  يف  اأي�صًا  يخدم 

بيدرو اأمريااًل يف البحرية الربازيلية.

حتديد  اإ�صتطاعا  الرجلني،  بني  مطّول  حديث  بعد 

الرابط العائلي بينهما، فقد تبني اأن والدة ال�صيد ديب 

وجدة بيدرو الكربى اإبنتا عم.

بعد اأ�صابيع قليلة من ذلك اللقاء، زار بيدرو بلدة كفر 

اأمامي  »كان  يقول:  العائلة.  اأفــراد  باقي  للقاء  حّبو 

بابان يو�صاين اإىل تاريخ عائلتي، اأحدهما من جهة 

االآخر من جهة  والباب  دائمًا مفتوحًا،  والدتي، وكان 

والدي، وكان دائمًا مغلقًا...«. وبعد هذه الرحلة، متّنى 

اأن يفتح هذا الباب املغلق اإىل االأبد.

اأفراد عائلة ديب الذين  تلقى بيدرو ترحيبًا حارًا من 

حفل  وت�صمن  الربازيلي.  قريبهم  بلقاء  �صعداء  كانوا 

مل ال�صمل وجبة من املاأكوالت اللبنانية التقليدية، وبداأ 

خال  من  العربية  باللغة  بيدرو  درو�ــس  اأول  خالها 

حر�صه على معرفة ا�صم كل طبق على املائدة.

�صهــد  الــذي  املكان  وتاأمــل  االأكبـر  جــّده  منـزل  زار 

»ال  بيــدرو:  يقـول  ذلــك  وعــن  املتوا�صعــة.  بداياته 

من  جــدي  عائلــة  متّكنت  كيف  اأتخيل  اأن  اأ�صتطيع 

راأيت  عندما  ال�صغيـر.  املنزل  هذا  مثــل  يف  العي�س 

الليالــي  يف  جميعًا  فيها  ينامـــون  كانــوا  التي  الغرفــة 

الغرفــة  ت�صاركهم  كانت  االأحيان  بع�س  ويف  الباردة، 

جعلني  جــدًا  غريـب  ب�صيء  اأح�ص�صت  اأي�صـًا،  بقــرة 

اأ�صعــر كما لو اأن جزءًا �صغريًا مني كان يعي�س هنا«. 

القــرائن  قليل جدًا من  عــدد  وجــود  الرغم من  على 

عائلتــه  عن  بحثــه  خــال  بيــدرو  اأحرز  البدايــة،  يف 

جناحًا غري متوقع. يقول: »اأكرث ما اأثار اإعجابي كان 

بها  التي غمــرين  وامل�صاعــر احلارة  ال�صيافــة  ح�صــن 

اننا نعرف بع�صنا منذ فرتة  لو  اأقاربــي. �صعـرت كما 

طويلــة، وكما لو اأننــي يف بيتــي«.

اإلـى البـرازيـــل �صاكــرًا وحــدة  عــاد بيــدرو بعـد ذلك 

وواعــدًا  م�صـاعـدتهــا،  علـى  اليــونيفيــــــل  يف  االإذاعــة 

بالعــودة يومــًا مــا.

الــقــدر  وبــنــفــ�ــس  ــًا  ــام مت ــي،  ــن وط لــبــنــان  اأن  »اأ�صعر 

اجلميل  البلد  هذا  اإىل  بالتاأكيد  �صاأعود  كالربازيل. 

الذي تركت فيه ن�صف قلبي«. 

يوري كوشكو ورانيا بدير – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

البحرية  فــي  ــقــاذ  اإلن غــّطــاس 
ــالزم بــيــدرو  ــمـ ــة، الـ ــي ــل ــرازي ــب ال
لبنان  إلى  جاء  ديبو،  سالغادو 
للقيام بأمرين واضحين. بصفته 
أفراد  وأحد  جندي حفظ سالم 
البحرية،  اليونيفيل  طاقم قوة 
هو في طبيعة الحال مسؤول 
عن المساعدة في تدريب بحارة 
إلى  اللبنانية،  البحرية  ســالح 
اإلعتيادية  واجباته  تأدية  جانب 

على متن السفينة.

جندي حفظ سالم يبحث عن جذور عائلته



11  10 اجلنوب

16   كانون االّول 2014
العدد 





طـــول  على  فنيني  من  مكّونــة  فرق  تعمــل  يــوم،  كــل  يف 

لو�صــع عامات  معّقــدة  اإطــار مهمــة  االأزرق يف  اخلـــط 

علــى اخلــط املذكـــور.

برميل  و�صع  يبدو  قد  املجردة،  بالعني  للناظر  بالن�صبة 

اأزرق عمل ب�صيط، ولكن الواقع عك�س ذلك، فهذا العمل 

ملا  وفقًا  بعناية،  و�صيا�صية مدرو�صة  تقنية  ي�صتلزم عملية 

قاله ال�صيد اإي�صلي، ذلك اأن الناحيتني تتداخان عادًة.

يف  العاملني  عــدد  و�ــصــل  املــ�ــصــروع،  يف  العمل  ذروة  يف 

اإىل  يــومــي  ب�صكل  االأزرق  اخلــط  على  الــعــامــات  و�ــصــع 

نزع  اأخ�صائيي  العدد  هذا  وي�صمل  �صخ�س.   500 نحو 

ق�صم  مــن  احني  امل�صَّ جــانــب  اإىل  واملهند�صني،  ــغــام  االأل

ي�صطلع  الــذي  الق�صم  وهو  اجلغرافية،  املعلومات  نظام 

بامل�صوؤولية الفنية ال�صاملة عن هذا الن�صاط.

وبالتايل  هــدوءًا،  اأكــرث  االأمــور  اأ�صبحت  فقد  اأمــا حاليًا، 

انخف�س العدد اإىل نحو 150 �صخ�صًا.

خط اإلنسحاب ليس الحدود
و�صعه  االأزرق، مت  اأي�صًا اخلط  وي�صمى  االإن�صحاب،  خط 

�صنة 2000 من ِقبل االأمم املتحدة بالتعاون مع م�صوؤولني 

لبنانيني واإ�صرائيليني لتاأكيد ان�صحاب القوات االإ�صرائيلية 

الــدويل  االأمــن  جمل�س  لقرار  تطبيقًا  وذلــك  لبنان،  من 

425 . وهذا اخلط لي�س حدودًا بني لبنان واإ�صرائيل.

مقرتحة  قــائــمــة  الــيــونــيــفــيــل  ــت  م ــدَّ ق  ،2007 ــام  عـ يف 

الإحداثيات النقاط التي ينبغي و�صع عامات فيها، وهذه 

االإن�صحاب.  خلط  الرقمية  الن�صخة  من  م�صتقاة  القائمة 

هذا مع العلم اأنه بغية جعل اخلط باأكمله مرئيًا، يتطلب 

ذلك و�صع حواىل 470 عامة، اأي اأربع عامات تقريبًا 

يف كل كيلومرت كمعدل و�صطي.

يف ربيع عام 2007، بداأت اليونيفيل مع االأطراف م�صروعًا 

وال�صبب  االإن�صحاب.  خط  على  عامات  لو�صع  جتريبيًا 

املوجب لهذا امل�صروع هو تو�صيح اخلط لل�صكان واجلنود 

من اأجل امل�صاعدة يف جتّنب حدوث انتهاكات اأو جتاوز غري 

مق�صود، اإ�صافة اإىل تخفيف حدة التوتر بني االأطراف.

أول برميل
ال�صيد اإي�صلي ي�صارك يف امل�صروع منذ بدايته، وال زال يتذكر 

جيدًا متى ُو�صع الربميل االأول. مّت و�صع ذلك الربميل يف 

منه من  التحقق  اأيام، مت  اأربعة  وبعد   ،2007 اأيلول   21

ِقبل كل من القوات امل�صلحة اللبنانية واجلي�س االإ�صرائيلي، 

وقد   ،»3 احلدودية  »النقطة  يف  بال�صبط  ذلك  وكــان 

َع هذا الربميل يف وقت قيا�صي يف يوم واحد.  ُو�صِ

عليه  وافــق  اأن  بعد  بالغبطة  »�صعرنا  يقول:  ذلــك  وعــن 

اإىل  الو�صول  اأ�صبح  فقد  اليوم  اأمــا  ب�صهولة،  اجلانبان 

توافق يف االآراء اأكرث �صعوبة«.

ويرى ال�صيد اإي�صلي اأن عملية و�صع العامات على اخلط 

كا  ي�صم  ــذي  ال الوحيد  الثاثي  امل�صروع  هــي  االأزرق 

الطرفني واليونيفيل، وهو اأقرب ما يكون اإىل عملية لبناء 

الثقة من كونه جمرد مهمة تقنية. 

وضع البرميل األزرق
اإن و�صع كل برميل ميّر عرب دورة كاملة: يف البدء، ينبغي 

على االأطراف املعنّية اأن تتفق على االإحداثيات. وعندما 

يتحقق االتفاق، يبداأ نازعو االألغام عملهم لتاأمني الو�صول 

ب�صكل اآمن اإىل النقطة احلدودية.

امل�صلحة  الــقــوات  مــن  كــٌل  القيا�صات.  تــوؤخــذ  ذلــك  بعد 

باأخذ  يقوم  واليونيفيل  االإ�صرائيلي  واجلي�س  اللبنانية 

قيا�صاته اخلا�صة، وبالنتيجة يتم ن�صب ثاثة اأوتاد. اذا 

وقع االأوتاد الثاثة داخل م�صاحة قطرها 50 �صنتيمرتًا، 

توؤخذ النقطة الو�صطى كنقطة مرجعية لبناء الربميل. ثم 

ت�صرع اليونيفيل يف و�صع برميل اأزرق.

يدعو  الركيزة،  ت�صييد  من  املهند�صون  ينتهي  حاملا 

واجلي�س  اللبناين  اجلي�س  من  كل  اليونيفيل  فريق 

مع  يتوافق  الركيزة  موقع  اأن  من  للتاأكد  االإ�صرائيلي 

االإحداثيات املتفق عليها.

�صيانة  عملية  اأن  ذلــك  هنا،  تنتهي  ال  العملية  اأن  بيد 

وجود  مــدى  على  تتوا�صل  وترميمها  الــزرقــاء  الرباميل 

اللبناين  اأن اجلي�س  هذه الرباميل. ومن اجلدير بالذكر 

قبل  النقطة  من  يتحققان  ما  عادًة  االإ�صرائيلي  واجلي�س 

النقطة  كانت  واإذا  عليها.  عامة  و�صع  على  االتــفــاق 

خافية، فاإنهما ال ي�صعان عامة عليها على االإطاق.

التحديات التي تواجهها العملية
ب�صبب  املــنــاطــق  بع�س  اإىل  الــو�ــصــول  ي�صُعب  ــًا  اأحــيــان

االألغام.  وخطر  النباتي  والغطاء  والطق�س،  الت�صاري�س، 

الــوزاين  نهر  ذلك  يف  مبا  خافية،  مناطق  اأي�صًا  هناك 

وقرب ال�صيخ عباد وحقول الزيتون يف بليدا.

اإذا مل يتفقوا  »االأطراف  اأن  اإي�صلي اإىل  واإذ يلفت ال�صيد 

على هذه النقاط ال يذهبون اإليها«، ي�صري اإىل اأن اجلانب 

ال�صيا�صي، ذلك  �صعوبة من  اأقل  هو  امل�صروع  التقني من 

على  تنطبق  والهند�صة  واجليودي�صيا  اجلغرافيا  اأن 

جميع االأطراف على حد �صواء. وهنا ي�صار اإىل اأن بع�س 

الرباميل حتتاج اإىل جتديد وا�صتبدال واإعادة قيا�س.

على  تعتمد  امل�صروع  حياة  دورة  »ان  اإي�صلي  ال�صيد  يقول 

»من غري  انه  ويرى  �صيا�صية«،  معظمها   – عوامل كثرية 

الواقعي حتديد اإطار زمني ال�صتكمال امل�صروع«.

جتدر االإ�صارة اإىل اأن االألغام ُنزعت على نحو كامل تقريبًا 

من كل الـ 313 عامة التي اتفقت عليها االأطراف، ومت 

فعليًا و�صع اأكرث من 200 عامة.

هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

تعليم الخط األزرق: جنود على األرض
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كلما  قوية،  الحدود  كانت  »كلما 
كان السالم أقــوى«، هذا ما قاله 
السيد مايكل إيسلي، عضو فريق 
نظام المعلومات الجغرافية التابع 
لليونيفيــل، معيدًا صياغــة قول 
ينّص  الذي  الشهير  اللورد كيرزون 
على التالي: »الحدود، في الواقع، 
يتوقف  التي  السكين  حافة  هي 
عليها مصير القضايا الراهنة لألمم 
من حرب أو سالم، حياة أو موت«.
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وي�صتعيد يو�صف ذكرياته فيقول: »كنت قد بداأت للتّو حراثة 

االأر�س عندما �صمعت �صديقًا يل ي�صرخ باأعلى �صوته: ال 

تتحرك من مكانك. يوجد قنبلة عنقودية اإىل جانبك«. 

العنقودية  بالقنابل  ملّوثة  اأر�صه  اأن  الحقًا  يو�صف  واأدرك 

ين�صى  االأقــدام. وال  التجّول فيها م�صيًا على  ي�صتحيل  واأنه 

اأبدًا اأنه كان على و�صك فقدان اإحدى قدميه.

ُبِذَل جهٌد كبري قبل عام 2006 لتنظيف اأكرث من خم�صة 

مايني مرت مربع من االأرا�صي من جميع اأنواع املتفجرات 

»باجلنود  اأي�صًا  ت�صمى  مــا  وهــي  احلـــرب،  خملفات  مــن 

امل�صترتين الذين ال يحتاجون طعامًا وال راحة، ويرتب�صون 

ب�صحيتهم مدى العمر«.

تلوثت اأرا�صي جنوب لبنان باأكرث من مليون قنبلة عنقودية 

بعد حرب متوز 2006، وعن ذلك يتحدث جهاد �صمحة، 

املتعلقة  االأعــمــال  دعــم  فريق  يف  العمليات  من�ّصق  وهــو 

هذا  اأعادنا  »لقد  فيقول:  املتحدة،  لاأمم  التابع  باالألغام 

االأمر اإىل نقطة البداية«.

حقول  يف  عنقودية  قنابل  على  ــرث  ُع  ،2006 اآب  منذ 

ال�صباحة  برك  يف  وحتى  الطرق،  جوانب  وعلى  زراعية، 

واحلدائق وغرف النوم وخزانات املياه. وغالبًا ما يلتقطها 

القى29  لذلك،  ونتيجة  األعاب.  اأنها  منهم  ظنًا  االأطفال 

بجروح،  اآخر  �صخ�صًا   264 واأ�صيب  م�صرعهم  �صخ�صًا 

يف  �صقطوا  جريحا  و49  قتيًا   14 اإىل  باالإ�صافة  هــذا 

حوادث خال عمليات نزع االألغام.

االألــغــام  نــزع  فريق  عمل  باأعجوبة،  يو�صف  جنــا  اأن  بعد 

البلجيكي التابع لليونيفيل عدة اأ�صهر لتنظيف االأر�س قبل 

ت�صليمها اإليه ثانيًة. اليوم، يعمل يو�صف يف اأر�صه التي تبلغ 

م�صاحتها ع�صرين األف مرت مربع، حيث يزرع اخل�صروات 

والفواكه، ويعيل عائلته من جديد بكل اإعتزاز.

وكما هو حال يو�صف، ي�صعر العديد من اأ�صحاب االأرا�صي 

واملزارعني يف تبنني باالمتنان لكتيبة اليونيفيل البلجيكية 

االأرا�صي.  من  مربع  مرت  األــف  �صتني  حــواىل  نّظفت  التي 

االأرا�صي  اأ�صحاب  بع�س  اأن  اإىل  االإ�صارة  من  بّد  ال  وهنا 

خمت�صني،  م�صاعدة  دون  من  اأرا�صيهم  تنظيف  لوا  ف�صّ

مما اأدى اإىل زيادة يف احلوادث، وجنم عنه وقوع اإ�صابات 

بع�صها بالغة.

ما  االألغام منذ  نزع  اأعمال  امل�صاركني يف  اأحد  وهو  جهاد، 

قبل عام 2006، ي�صتعيد ذكرياته ويقول: »لقد راأيت اأنا�صًا 

ثاثني  مــرور  بعد  دخــول ممتلكاتهم  عند  االأر�ــس  يقّبلون 

عامًا مل يتمكنوا خالها من اأن يطاأوا هذه االأر�س. وراأيت 

اآخرين يقفزون فرحًا يف اأر�صهم غري م�صدقني ما حتقق«.

املبنية وحتّوّلت  املناطق  َرت معظم  ُطهِّ  ،2009 ني�صان  يف 

براميل  و�صع  لت�صهيل  االأزرق  اخلط  اإىل  اليونيفيل  اأولوية 

�صّهلت  وقد  االإن�صحاب.  خط  طول  على  املرئية  العامات 

برميًا   313 بناء  االآن  حتى  االألغام  لنزع  اليونيفيل  فرق 

على طول اخلط االأزرق، مما عّزز االأمن يف املنطقة وفقًا 

لقرار جمل�س االأمن الدويل 1701.

منطقة  من  الداخلية  القطاعات  اأن  اإىل  االإ�ــصــارة  جتدر 

اللبناين  املركز  م�صوؤولية  �صمن  االآن  اأ�صبحت  العمليات 

عمل  على  اأي�صًا  ي�صرف  الذي  باالألغام  املتعلقة  لاأعمال 

رانيا حرب – مكتب اليونيفيل اإلعالميعدة منظمات غري حكومية و�صركات خمت�صة.

ما كادت حرب تموز 2006 أن تنتهي حتى شرع يوسف محمد فواز بشوق إلى تفقد 
أراضيه الزراعية في عين الحور الواقعة بالقرب من سهل الخام في بلدة تبنين، وبدأ 
أرضها  ُتعرف بخصوبة  التي  المنطقة  المقبل في هذه  الزراعي  للموسم  التخطيط 

وتشتهر بزراعة الزيتون والبطيخ والكوسى والقمح والشعير والخيار والتبغ.

حرب ال نهاية لها 
ضد خطر مستتر

حقائق وأرقام
اأكــرب  اأحـــد  ــان  ك  2006 عــام  حــرب  بعد  لبنان  جــنــوب   -

جتمعات القنابل العنقودية على ال�صعيد العاملي.

- بع�س االألغام االأر�صية والذخائر غري املنفجرة يف لبنان 
يعود اإىل احلرب العاملية االأوىل.

- نازعو األغام من فنلندا واإ�صبانيا واإيطاليا وفرن�صا وبلجيكا 
 2006 عام  منذ  متكنوا  وكمبوديا  وال�صني  ولوك�صمبورغ 

خملفات  من  متفجرة  وحــدة   35.000 من  اأكــرث  نزع  من 

والذخائر  املنفجرة  غري  الذخائر  ذلــك  وي�صمل  احلــرب، 

العنقودية واالألغام، يف م�صاحة قدرها حواىل اأربعة مايني 

وثمامنائة مرت مربع .

لبنان منذ  570 �صخ�صًا يف جنوب  اأكرث من  ُقِتَل وُجِرح   -
عام 2006 ب�صبب املتفجرات من خملفات احلرب.

- ت�صمل املتفجرات من خملفات احلرب االألغام االأر�صية، 
الذخائر غري املنفجرة والقنابل العنقودية واالأ�صراك.

اإنخف�س  والتوعية حول خماطرها،  االألغام  اإزالة  بف�صل   -
عدد ال�صحايا املدنيني اإىل اثنني اأو اأقل �صهريًا.

- فريق دعم االأعمال املتعلقة باالألغام التابع لاأمم املتحدة 
العمل، مما ي�صمن  التخطيط والتن�صيق وح�صن �صري  يوفر 

من  عــاٍل  مب�صتوى  املنفجرة  غري  االألغام/الذخائر  ــة  اإزال

الكفاءة والفعالية وال�صامة، وفقًا للمعايري الفنية الوطنية 

واملبادئ التوجيهية.

اأجرى فريق دعم االأعمال املتعلقة باالألغام التابع لاأمم   -
املتحدة حمات توعية وا�صعة النطاق منذ حرب عام 2006.

التابع لاأمم  باالألغام  املتعلقة  االأعمال  يقدم فريق دعم   -
املتحدة اإر�صادات وتدريبات، ويتابع مداورة الدول امل�صاهمة 

االألغام/ خماطر  من  للتوعية  دورات  ُينظم  كما  بقوات، 

الذخائر غري املنفجرة.

ين�ّصق فريق دعم االأعمال املتعلقة باالألغام التابع لاأمم   -
من  باالألغام  املتعلقة  لاأعمال  اللبناين  املركز  مع  املتحدة 

االأر�صية  باالألغام  يخت�س  ما  يف  املعلومات  تبادل  خــال 

والذخائر غري املنفجرة.

مناطق  تنظيف  يف  الكمبودي  اليونيفيل  فريق  �صاعد   -
7 ني�صان و13 حزيران  ملوثة يف قرب�س يف الفرتة ما بني 

2014 بناًء على طلب من بعثة حفظ ال�صام التابعة لاأمم 

وقد  اليونيفيل.  اأن طلبت م�صاعدة  بعد  املتحدة يف قرب�س 

جرت االأعمال باإ�صراف فريق دعم االأعمال املتعلقة باالألغام 

التابع لاأمم املتحدة.

- اأن�صطة اإزالة االألغام التي ت�صطلع بها اليونيفيل تاأتي يف 
االإطار العملياتي واالإن�صاين.
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اليونيفيل.  يف  بقوات  امل�صاهمــة  ــدول  ال من  كمبوديا 

عــام  يف  اليــونيفيــل  اإىل  الكمبوديـــة  ال�صرية  ان�صمت 

2010، وت�صم 179 جنديًا يعملون يف جمال الهند�صة، 

واإزالة االألغام والتخّل�س من الذخائر غري املنفجرة.

الهند�صـــــة،  وحــــدة  مع  بالتعـاون  ال�صـريـــــة  تعمـــل 

لاأمم  التـابـــع  باالألغــام  املتعلقـــة  االأعمــال  وفريــــق 

املعلــومــات  لنظــام  امل�صـتـركـــــة  والفــرق  املتحـــدة، 

اجلغرايف والتحقيق الفني.

حتدد  التي  الزرقاء  الرباميل  ببناء  الكمبوديون  ُكلِّف 

اخلط  على  برميًا   18 جــددوا  حيث  االأزرق،  اخلط 

فيها،  براميل  لو�صع  نقاط  ع�صر  وا�صتطلعوا  االأزرق 

وكذلك �صّيدوا ت�صع عامات.

اخلط  طول  على  األغام  ــة  اإزال بعمليات  ال�صرية  تقوم 

من  التخّل�س  جمــال  يف  عمليات  نفذت  وقــد  االأزرق، 

وا�صتطاع  النا�صفة،  املتفجرة/العبوات  الــذخــائــر 

من  والتخّل�س  الــطــرق  مــن  االألــغــام  ونـــزع  ــطــرق،  ال

االألغام. وتبلغ امل�صاحة االإجمالية للمنطقة التي نظفتها 

ال�صرية حتى االآن 7583 مرتًا مربعًا. 

اأرا�ــصــي  ــداد  اإعـ يف  الكمبوديون  اجلــنــود  ي�صارك  كما 

الرتكيب،  واأعــمــال  الت�صييج  ذلــك  وي�صمل  الــقــواعــد، 

اإ�صافة اإىل مهام اأخرى.

قريتي  يف  الطرق  اإن�صاء  يف  الكمبوديون  �صاعد  كذلك 

الغجر وبليدة، ويف تركيب االأنابيب الآبار املياه يف بليدة، 

االإ�صارة  بّد من  ال  وهنا  الــوزاين.  نهر  وتنظيف جمرى 

اإىل اأن عملهم جدير بالثناء الأنه يتم من دون م�صاعدة 

طول  على  الــوعــرة  الت�صاري�س  اأن  ذلــك  بــنــاء،  اآلــيــات 

ال�صاحنات.  و�صول  على  ت�صاعد  ال  احلدودية  النقاط 

ولذلك، فاإن مهامًا مثل نقل االإ�صمنت والبح�س وغريها 

من مواد البناء تتم يدويًا.

االأزرق  باللون  �صريطني  من  الكمبودي  العلم  يتكّون 

و�صــط  ويف  االأحمـــر،  باللـــون  �صـــريــط  يتـو�صطهما 

االأبيــ�س،  باللـــون  وات  اأنغكـــور  ملعبــد  �صــورة  العلـــم 

الــزوار  يجتــذب  كمبـــوديا  يف  �صهري  معبـــد  وهــو 

اليون�صكـــو،  ملنظمة  ووفقًا  العامل.  اأنحاء  جميـــع  من 

يتمتــع املعبـــد باأهميـــــة كبــــرى من النواحي االأثريـــة 

واملعماريـــة والثقافية.

احلرية  اإىل  الكمبودي  العلم  من  االأزرق  اللون  يرمز 

واالإخاء والتعاون، واللون االأحمر لل�صجاعة، ويرمز لون 

اأنغكور وات االأبي�س اإىل النزاهة والعدالة والرتاث.

الكثيفة  الــيــدوي  العمل  مهام  م�صّقة  من  الرغم  على 

عملهم  بــاأداء  اجلنود  ي�صتمر  بعيدة،  اأمكنة  يف  والعمل 

جنوب  يف  املتحدة  االأمم  جهود  يف  امل�صاهمة  ملتزمني 

اإليها  لبنان، وهم يج�ّصدون بذلك الف�صائل التي يرمز 

علمهم وعلم االأمم املتحدة.

هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

يبلغ عدد سكان كمبوديا 14.2 مليون نسمة، تقع في جنوب شرق آسيا، ويرجع تاريخها إلى 
أربعة آالف عام قبل الميالد. تحّدها تايالند، فيتنام، الوس، وخليج تايالند. أرضها غنية بالنفط 

والذهب والفضة والزركون والحجر الجيري والحديد والفوسفات والياقوت.



يتناقل أهالي بلدة إبل السقي الجنوبيـة من األجداد إلى األحفاد أسطـورة تقول ان الحمامـة التي حملت غصن 
الزيتـون إلى النبي نـوح خـالل الطـوفـان قد أتت بهذا الغصن من رابيـة »القبيبـة« الجميلـة التي تقـع على بعـد 

800 متر إلى الجنـوب من بلدتـهم.
املتقاعــــد  اجلامعــي  واالأ�صـتــاذ  البلــدة  اإبــن  ويقــول 

اإن دّلت  الروايــــة  ان هــذه  البقاعــي  �صفيــق  الدكتــور 

ال�صقــي  اإبل  زيتــون  تدل على عراقة  �صــيء فهي  على 

بها جمموعــــة  ترتبــط  التــي  »القبيبــة«  رابيــة  وقدم 

املدفونــة  والكنــوز  اجلــن  عــامل  عن  االأ�صاطري  من 

التي يحلــو للنا�س روايتها الأبنائهم واأحفادهـم قـــرب 

املواقــد يف مو�صم ال�صتاء والثلــوج.

ان  االإ�صتنتاج  االأ�صطورة ميكن  الروايــة  من خال هذه 

كما ي�صمونها اي�صا،  »اإبل الهوا«  اأو  »اإبل ال�صقي«  بلدة 

يكن  وان مل  القدم،  تاريخ غارق يف  ماأهولة منذ  كانت 

هناك من مرجع يحدد عمرها فاإن ما ُعرث فيها وحولها 

من بقايا منازل يعود عمره اإىل اأكرث من 500 �صنة.

الدكتور  بح�صب  احلــايل  اإ�صمها  البلدة  اإتــخــذت  وقــد 

الإ�صمها  فاإن  احلال  وبطبيعة  املياد،  بعد  ما  البقاعي 

كانوا  الذين  بالرّحالة  ترتبط  املركب من كلمتني معاٍن 

خــال  وجلــمــالــهــم  لــهــم  ا�ــصــرتاحــة  حمــطــة  يتخذونها 

غنية  فاأر�صها  ال�صام،  باد  اإىل  فل�صطني  من  �صفرهم 

اأ�صجار الزيتون وال�صنديان  باملياه وتتمايل فوق روابيها 

وال�صنوبر بهواء نقي بارد، اذ ترتفع عن �صطح البحر 

750 مرتًا وتقع فوق جمرى نهر احلا�صباين يف الزاوية 

ال�صرقية اجلنوبية للخريطة اللبنانية.

 1965 العام  يف  ال�صقي  اإبــل  تــال  اإحــدى  علنت 
ُ
اأ وقــد 

املهاجرة  للطيور  ممــرًا  ت�صكل  كونها  طبيعية  حممية 

وتبلغ م�صاحتها حوايل 450 دومنًا.

اآالف  اأربعة  حوايل  امل�صجلني  البلدة  �صكان  عدد  ويبلغ 

ن�صمة، بح�صب ما يقول رئي�س البلدية جورج رحال، وهم 

)من  وامل�صيحني  الــدروز  بني  تقريبًا  منا�صفة  موزعون 

الطائفتني االرثوذك�صية والربوت�صتانتية(، لكن املقيمني 

عن  عددهم  يزيد  ال  دائمة  ب�صورة  البلدة  يف  منهم 

1750 ن�صمة، فيما يزيد هذا العدد اإىل اأكرث من األفي 

ن�صمة بقليل يف مو�صم ال�صيف.

وتعانــي البلــدة من موا�صــم الهجـرة املتتالية الأهاليها، 

ب�صــورة   1820 عــام  بـــداأت  املوا�صــم  هــذه  ان  اإذ 

اأ�صا�صيــة اإىل الربازيل.

وقد ملعت اأ�صماء العديد من اأبناء البلدة يف املهجر، وال 

كان  الــذي  حــداد  املن�صور  جميل  ال�صاعر  منهم  �صيما 

على  حــاز  وقــد  الاتينية  اأمريكا  يف  ال�صعر  اأمــراء  من 

جائزة ال�صعر من املجمع اللغوي الربازيلي يف الن�صف 

االأول من القرن املا�صي. غري اأن االأجيال املتعاقبة من 

املهاجرين من اأبناء البلدة باتت تنقطع تباعًا عنها ما 

اأّثر على منوها ال�صكاين واالإقت�صادي يف الوقت نف�صه.

مـــن  اأ�صـــا�صيــة  ال�صقــي ب�صــورة  اإبــل  �صــكــان  يعيــ�س 

الزراعــة ومــن الوظائــف العامــة، واأبـرز منتــوجاتهـم 

الزراعيــة هــي اخل�صــار والزيتـــون.

ُقتل   1978 الــعــام  يف  اال�صرائيلي  االإحــتــال  خــال 

ر الكثري من منازلها.  العديد من اأبناء البلدة كما ُدمِّ

�صرعان  اإذ  اأحوالها،  اليونيفيل غرّي من  اإنت�صار  ولكن 

ما حتّول وجود هذه القوات اإىل م�صدر رئي�صي للدخل 

اأبناء البلدة  116 موظفًا ومتعاقدًا من  فيها. وهناك 

يعملون مع اليونيفيل.

اإبل ال�صقي مقّرًا للكتيبة الرنوجية عندما دخلت  كانت 

توّطدت  وقد   .1978 عام  لبنان  جنوب  اإىل  اليونيفيل 

اأن  لــدرجــة  الكتيبة  هــذه  جنود  مــع  االأهـــايل  عــاقــات 

هناك 14 �صيدة تزوجن من جنود نروجيني، ودخل يف 

اإطار التقاليد ال�صنوية للبلدة احتفالهم بالعيد الوطني 

اأهايل  وقد حافظ  عــام.  اأيــار من كل   17 الرنوجي يف 

بعد  اليونيفيل حتى  ال�صقي على عاقات متينة مع  اإبل 

رحيل الكتيبة الرنوجية. مع االإ�صارة اإىل اأن اإبل ال�صقي 

هي البلدة االأكرث عددًا يف حاالت الزاوج من جنود يف 

اليونيفيل يف كل جنوب لبنان.

التنموية  امل�صاريع  من  العديد  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

و�صط  يف  العام  املنتزه  اأبرزها  لعل  البلدة،  يف  ُنفّذت 

اأن  كما  غاندي«.  »املهامتا  اإ�صم  يحمل  الذي  البلدة 

كل  مرة  البلدة  يــزورون  االإ�صبانية  الكتيبة  من  اأطباء 

اأ�صبوعني ملعاينة املر�صى يف البلدية.

سلطان سليمان - قسم الشؤون المدنية

بلدة تاريخها طويل مع اليونيفيل
إبل السقي:
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خالل الحرب التي استمرت 33 يومًا عام 2006، كان جون مولوي وحسن سقالوي من بين طاقم مؤلف من 
16 مدنيًا واصلوا العمل في المقّر العام لليونيفيل في الناقورة. في هذه المقالة يستعيدان ذكريات األيام 

الشاقة التي عاشاها في المكتب وعلى الطريق في ظل ظروف صعبة.

 لم نكن نتوقع حدوثها
ذكريات من العيش في المكتب خالل الحرب

ما هي ذكرياتكما عن األيام األولى من الحرب؟
من  مــكــاملــة  تلقيت  ــوز،  12 متـ يـــوم  �ــصــبــاح  يف  حــ�ــصــن: 

واأن  الق�صف،  من  الكثري  هناك  اأن  يل  قالوا  �صحفيني 

النا�س بداأوا يهربون. كنت اأعمل يف �صور يف ذلك الوقت، 

اإىل  فعدت  الفور،  على  بالعمل  االإلتحاق  اأن  مني  وُطلب 

الناقورة، وبداأت االأمور تت�صاعد.

كانت حلظة �صعبة، فقد اندلعت احلرب، ومل يكن اأحد 

م�صتعد لها. اأول ما فكرت فيه كان عائلتي. يف م�صاء ذلك 

الق�صف  يتوقف  ومل  �صور،  البيت يف  اإىل  اليوم، ذهبت 

حرب  اأجــواء  كانت  فقد  الليل،  طــوال  اجلوية  والغارات 

حقيقية. ويف اليوم التايل عدت اإىل الناقورة. 

اأن  اأحد يتوقع حدوث احلرب. وحتى بعد  جون: مل يكن 

انقطعت  النا�س يدركون ما كان يحدث.  بداأت، مل يكن 

ل  االت�صاالت على الفور الأن هوائي الهاتف املحمول تعطَّ

واجهنا  الاآحقة،  االأ�صابيع  وخــال  �صاعتني.  اأول  يف 

�صعوبات كبرية يف اإجراء املكاملات الهاتفية.

العادة  يف  ت�صتغرق  كانت  التي  الهاتفية  املكاملة  ح�صن: 

خم�س دقائق اأ�صبح اإجراوؤها ي�صتغرق �صاعة. كنا ن�صعد 

اإىل اأ�صطح املباين الإلتقاط اإر�صال اأف�صل.

ماذا كان عملك خالل الحرب؟
اأقــوم  كنت  ولذلك  االإرتــبــاط،  �صباط  كبري  كنت  جــون: 

تن�صيق  جدًا  ال�صعب  من  كان  االأطــراف.  مع  بالتن�صيق 

التحّركات الأن مواقــع اليـونيفيــل كانـت تتعر�س للق�صف 

اليــونيفيــل  اأن  نن�صى  اأال  يجــب  وهنا  االأحيان.  بع�س  يف 

فقط  لدينا  كان  خمتلفــة.  واليــة  اإطــار  يف  تعمــل  كانت 

األفي �صخ�س - الكتيبتان الغانيــة والهنديــة، اإىل جانب 

ب�صعـــة اأفـراد من املدنيني.

كانت اليونيفيل تبذل كل جهد ممكن للتن�صيق مع كافة 

واملر�صى  ال�صن  كبار  و�صول  لت�صهيل  وذلك  االأطراف، 

واجلرحى من قراهم اإىل امل�صت�صفيات، اأو اإىل �صور، اإذ 

اأثناء انتقالهم  اأذى  اأال يتعر�صوا الأي  كنا نحر�س على 

من منطقة اإىل اأخرى.

حدثـــت  فقــدت  للحــرب،  مهياأيــن  نكــن  مل  ح�صـن: 

القــرى  من  اليــوم  طــوال  ات�صاالت  نتلقــى  كنا  فجاأًة. 

وقـــوى  اللبناين  واجلي�س  املــدين  والدفاع  واملخاتيــر 

الـــــوزراء،  مكاتــب  مــن  وكــذلــك  الداخلـــي،  االأمـــن 

تتعــر�س  تـلك  اأو  القـريــــة  هــذه  اأن  فيها  يخربوننا 

كانــــوا  حيــث  حما�صـرون،  النـا�س  واأن  للق�صــف 

يطلبــون من اليـــونيفيـــل امل�صاعــدة يف اخــراجهم.

ونو�صــل  القـرى  اإىل  نتوجــه  كنا  الطلبات،  لهـذه  وتلبيـّة 

اجلرحى وكبار ال�صن اإىل امل�صت�صفيات اأو اإ�صرتاحة �صور. 

لم يكـن أحـد يتوقـع حــدوث 
الحرب. وحتى بعد أن بـــدأت، 
لم يكن الناس يدركون ما كان 
يحدث. انقطعـت االتصاالت 
على الفور ألن هوائي الهاتف 
المحمول دمر في أول ساعتين 



ال�صعوبة الرئي�صية كانت تكمن يف اأننا مل نكن نعرف ما 

كنا ينتظرنا. الطرق كانت طويلة وغري اآمنة، ويف بع�س 

االأحيان كنا ن�صطر اإىل اإزالة الدمار الهائل باأنف�صنا من 

الطرقات لكي يت�صنى لنا متابعة الطريق.

هل يمكنك ان تعطينا مثااًل؟
اإجاء  البعثة  من  ر�صميًا  طلبت  اللبنانية  الدولة  ح�صن: 

الن�صاء  اخلــ�ــصــو�ــس  ــه  وجـ وعــلــى  ــًا،  ــي مــدن  380 نــحــو 

واالأطفال، من بلدة مروحني. وعليه، قمنا بتنظيم قافلة 

كبرية، يف ظّل حماية فرن�صية، �صارك فيها ناقات جند 

مدرعة، واأربع حافات، و�صيارة اإ�صعاف، و�صابط وثاثة 

جنود من اجلي�س اللبناين.

جمعنا  القرية،  اإىل  و�صلنا  عندما  بــاخلــوف.  �صعرت 

النا�س يف نقطة جتّمع حمددة. وفجاأًة، تعّر�صنا للق�صف. 

والفرن�صيني  اللبنانيني  اجلنود  كان  اللحظات  هذه  ويف 

وقد  املــدرعــة.  اجلنود  ناقات  داخــل  االأطــفــال  ي�صعون 

بدت كل ناقلة كعلبة �صردين.

�صباحة فارغ، فكانوا  اأي�صًا حو�س  اأنه كان يوجد  واأذكر 

احلو�س  اأطـــراف  على  ويقفون  فــيــه،  النا�س  ي�صعون 

حلمايتهم. لن اأن�صى اأبدًا تلك اللحظات.

الثالثـــة  فترة  خالل  اليوميـــة  حياتكم  كانت  كيف 
وثالثين يــومًا تلك؟

مع  نتفاعل  كنا  زمني.  جــدول  هناك  يكن  مل  ح�صن: 

كنا  النهار،  خال  االأحـــداث.  جمريات  ح�صب  الواقع 

نحاول م�صاعدة النا�س. ويف الليل، كنا نتلقى مكاملات 

هاتفية من لبنانيني يف اخلارج يريدون االإطمئنان عن 

اأ�صرهم ويطلبون امل�صاعدة.

مل نكن نخلد للنوم قبل ال�صاعة الثالثة اأو الرابعة فجرًا. 

اأحيانًا كنا ال ننام اأكرث من �صاعتني يف اليوم. ومل يكن 

اأنا  اأت�صارك  كنت  املــاء.  اأو  الطعام  من  الكثري  لدينا 

وجون قنينة ماء طوال اليوم، ن�صتعملها لكل �صيء، مبا 

يف ذلك االإغت�صال وال�صرب.

جون: كانت ا�صرتاحة »البيت االإيرلندي« يف املقّر العام 

خال  االأ�ــصــبــوع  مــدى  على   24/24 تفتح  الــنــاقــورة  يف 

اإليه، ويق�صدونه  اأ�صبحت مكانًا يلتجئ النا�س  احلرب. 

لتبادل اأطراف احلديث.

هل فّكرت يـومًا في االستقالــة؟
ثم  ومن  اآخر،  �صخ�س  �صياأتي  ا�صتقلت  اإذا  ح�صن: كا. 

ي�صتقيل. وعندها من �صيتوىل هذه املهمة؟

فــي  أهميـــة  األكثـــر  التحــّول  رأيك  في  هــو  ما 
الجنــوب منـذ عــام 2006؟

جون: اأعتقد اأن التغيري االأكرث و�صوحًا هو البنية التحتية، 

وال �صيما الطرق. مبا�صرة بعد بداية احلرب، مت تدمري 

بريوت  اإىل  �صور  من  الرحلة  متامًا.  كلها  الطرق  �صبكة 

ا�صتغرقت معي يف احدى املرات �صت �صاعات، مع العلم 

اأنها ال ت�صتغرق يف العادة اأكرث من �صاعة واحدة.

فيها  ا�صتطــاع  التي  بال�صرعـــة  ُده�صــت  لقـــد  ح�صن: 

من  الرئي�صـــي  الطريــق  بناء  يعيــدوا  اأن  اللبنانيـــون 

من  اأكــرث  االأمــر  ي�صتغرق  مل  اإذ  بــريوت،  اإىل  اجلنوب 

اأنــه يف عام  ت�صعة اأ�صهــر. وهنا ال بّد من االإ�صارة اإىل 

2006، مل يكــن اجلي�س اللبناين متواجدًا يف املنطقــة. 

كان يوجد فريق ارتباط فقط يف الناقـــورة.

قرار  اإطار  يف  اجلنوب  يف  اللبناين  اجلي�س  ينت�صر  اليوم، 

اإىل  اليونيفيل  عديد  اإزداد   .1701 الدويل  االأمن  جمل�س 

15.000 جندي، واأ�صبح هناك قوة يونيفيل بحرية، وق�صم 

والهيئات  البلدات  مع  يعمل  اليونيفيل  يف  املدنية  ال�صوؤون 

الدولية لدعم وجود فاعل للدولة اللبنانية يف اجلنوب.

ترغــــب  كنـت  طيبــــة  ذكـــريـات  أي  لديـــك  هــل 
فـي مشـــاركتها؟

املكاملات  مــن  الــعــديــد  تلقيت  ــام  ــ االأي اأحـــد  يف  جـــون: 

الهاتفية، مبا يف ذلك ات�صاالت من ال�صليب االأحمر، 

اأن هناك فتاة �صغرية يف موقع للكتيبة  اأخربوين فيها 

اأ�صيبت بجروح بالغة،  الغانية بالقرب من بلدة يارين 

ويف حال مل يتم اإجاوؤها �صوف متوت ال حمالة.

الأن  املكـــان،  مـن  ل�صـحبهــا  طريقــــة  هنــاك  يكــن  مل 

اأقـــرب  مـع  تـوا�صلـــت  جـــدًا.  كثيفـًا  كـان  الق�صــف 

موقــــع غانــي، فقالـــوا يل انهــم م�صتعــدون لنقلهـا يف 

�صـيـارة م�صفحــة اإىل الناقـــورة. وعلى هذا االأ�صـــا�س، 

ذهـبـــت اإىل القائــد العام بيليغـرينـي لطلــب موافقتــــه، 

فقـال يل: »با�صــر باملو�صــوع علــى الفــور«.

�صيب 
ُ
اأ اأن  بعد  اإح�صارها،  من  الغانيون  متكن  وهكذا 

الكثري  نتلقى  كنا  وجنت.  املدرعة.  ال�صيارة  يف  اطارين 

الذي  ال�صبب  القبيل.  هــذا  من  الهاتفية  املكاملات  من 

نف�س  اأنها وقعت يف  اأتذكر هذه احلادثة جيدًا،  يجعلني 

اليوم الذي �صادف اأنه عيد مياد القائد العام.

لاأمـم  العـام  االأمـــني  زارنـــا  عندمـا  تــاأثــرت  ح�صـن: 

فخره  عــن  حينـــه  يف  وعــرّب  احلـــــرب،  بعد  املتحـــدة 

اليـونيفيــل  وا�صلــوا عملهم يف  الذيــن  الطاقـم  باأفراد 

ومل يغادروا، وحينها قــال انــه كان باإمكاننا وب�صهولــة 

وعـــودة  عملها  واإنــهــاء  البعثــة  اإغــاق  احلــرب  اأثــنــاء 

هنا  وبقينا  نفعـــل،  مل  ولكننا  ديارهم،  اإىل  اجلميــع 

بف�صـــل هـــذه احلفنـــة من اجلنـــود واملوظفني الذيـــن 

ظروف  ظـــل  يف  واملخاطر  ال�صعاب  جميع  حتملـــوا 

�صعبــة ملــدة 33 يومًا يف �صبيل م�صاعدة ال�صكان العّزل.

إنغريد كويك – مكتب الشؤون السياسية

األميـن  ــا  زارن عندما  تأثــرت 
وعّبـــر  الحــرب،  بعـــد  العــام 
ــره بــعــنــاصـــــره  ـــ ـــ ــن فــخـــ ـــ عـــ
في  عملهم  واصلــوا  الذيــن 
يغـادروا.  ولــم  اليـونيفيـــل 
ــان بــإمــكــانــنــا  ــ ــه ك ــ ــال ان ـــ ـــ ق
ــاب إلــى  ــذهـ وبــســهــولــــــــة الـ
نفعـــل،  لــم  ولكننا  ديــارنــا، 

وبـقـينــا هنـا.
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كــرة  العبي  بني  ودّيـــــة  مــبــاراة  قيمت 
ُ
اأ

حمّلي  وفريـق  اليــونيفيـــل  مــن  قــدم 

افتتاح  خال  اجلنوبيـــة  يارون  بلدة  يف 

تاأهيلــه  مّت  ــذي  الـ الــقــدم  كـــرة  ملعب 

منطقــة  يف  القريــــة  تقــع  البلــدة.  يف 

نائية يف ق�صاء بنت جبيل حيث املرافق 

الرتفيهية قليلــة، ومما يزيد من اأهميــة 

ال�صباب  ي�صاعد  �صوف  اأنــه  امللعب  هذا 

على امل�صاركة يف االأن�صطة الريا�صية.

خال  مــن  العمل  هــذا  متــويــل  مّت  ــد  وق

امل�صاريع ذات االأثر ال�صريع التي ينفذها 

اليونيفيل  يف  املــدنــيــة  ــوؤون  ــ�ــص ال ق�صم 

ومب�صاعدة  ــارون،  ي بلدية  مع  بالتعاون 

واالإيطالية.  الفنلندية  الكتيبتني  مــن 

مظلة  وتركيب  �صراء  امل�صروع  وت�صّمن 

حوايل  قدرها  بتكلفة  وذلــك  للملعب، 

واحد وع�صرون األف دوالر اأمريكي.

ني�صوال  كاري  املقدم  اأ�صار  ناحيته،  من 

هــذا  اأن  اإىل  الفنلندية  الكتيبة  مــن 

على  املحليني  ال�صكان  ي�صاعد  امل�صروع 

حت�صني لياقتهم البدنية، ف�صًا عن اأنه 

ال�صتاء خال  وبرد  ال�صيف  حّر  يقيهم 

ممار�صة الريا�صة.

وهـــــو  �صعــب،  م�صطفــى  علــي  اأمــا 

يـارون،  فريـــق  يف  قـــدم  كـرة  العـــب 

قائـــًا:  االفتتـــاح  بهـــذا  رّحــب  فقـــد 

»بف�صـــل اليــونيفيـــــل، �صـــــوف نتمكـــن 

مــن اللـعـــب مــــرة اأخــــرى«.

يف  االأوىل  الــبــلــدة  الــنــاقــورة  اأ�صبحت 

منطقـة عمليات اليونيفيـــل التي تتمتــع 

وذلك  املياه،  ملعاجلـــة  منا�صـــب  بنظام 

�صــريـــع  اأثــر  ذات  م�صـــروع  بف�صــل 

خالــــه  من  تــّم  اليـــونيفيـــــل  رعتـــه 

ملائتني  ال�صحــي  ال�صرف  اأقنيـــة  و�صل 

مب�صفاة  الناقــورة  يف  منزاًل  وثاثني 

ملقّر  التابعـة  ال�صحــي  ال�صرف  مياه 

امل�صروع  تكلفــة  بلغت  وقد  اليــونيفيـــل. 

حوايل 22.000 دوالر اأمريكي. 

بلديـــة  رئي�س  التد�صني  حفــــل  اإفتتــح 

الناقـــورة حممـــود مهـــدي الــذي اأ�صـــاد 

اليـونيفيــــل لناحيــــة م�صــاهمتهـا  بــدور 

واملحافظـــة  املنطقـــة  هـــذه  تنميــــة  يف 

علــى البيئـــة فيهــا.

وياأتـي هذا امل�صروع يف �صلب اإهتمـامـات 

اليونيفيـل جلهـة احلفــاظ علــى البيئــة 

وخلـــق  املحليــني  ال�صــكان  وم�صـاعــــدة 

وعــــي بيئـــــي يف املنطقـــة.

يف  لبنان  اإىل  ِرزا  ــران  اإمـ ال�صيد  و�صل 

2014 لتويّل من�صبه اجلديد  اأيلول   16

لل�صوؤون  ومــديــر  البعثة  لرئي�س  كنائب 

ال�صيا�صية واملدنية.

ِرزا قد عمل �صابقًا كممثل  ال�صيد  وكان 

لــاأمم  ال�صامية  للمفو�صية  اإقــلــيــمــي 

املتحدة ل�صوؤون الاآجئني يف دول جمل�س 

اململكة  الريا�س،  يف  اخلليجي  التعاون 

العربية ال�صعودية.

ال�صيـد ِرزا يتمتـع مبعرفــة وا�صعـة وخبـرة 

يف �صـوؤون لبنان ومنطقـة ال�صـرق االأو�صط، 

وقد عمــل مع االأمم املتحــدة يف خمتلــف 

مفـّو�س  مكتـب  ــك  ذل يف  مبــا  الـــقـــارات، 

االأمم املتحــدة ال�صامي ل�صــوؤون الاجئني 

ومقــّره يف جنيف، �صــوي�صـرا.

اجلنوب

16   كانون االّول 2014
العدد 

نظام معالجة مياه في بلدية الناقورة

لكي نتمكن من لعب كرة القدم مرة أخرى

نائب رئيس جديد للبعثة
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