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مجـلــــــة

اليـونـيفيـل

ّ
يتولى قيادة اليونيفيل
اللواء لوتشيانو بورتوالنو
ً
ّ
رسميــا قيــادة
تسلم اللــواء لــوتشيانــو بــورتوالنــو
سيرا خالل حفل إنتقال
اليــونيفيــل من اللواء باولو
ّ
المقر العام لليــونيفيــل في
القيادة الذي ُأقيم في
ّ
الناقــورة بتاريخ  24تموز .2014

اللواء بـورتـوالنــو ،وبعد أن ّ
تولى مهامه كرئيس لبعثة
اليــونيفيـــــل وقائــد عام ،قـال« :في األشهر القادمــة،
التقدم على الطريق عينها ،من خــال ما
سأواصل
ّ
العـدائيــة وتعــزيــز احتــرام
يلي :رصــد وقـف األعمـــال
ّ
ّ
للخـط األزرق؛ الحفـاظ على التعاون الوثيــق
األطــراف
مع الجيش اللبناني على الصعيد التكتيكي ،مع مواصـلة
المحليـة بكـل ما
الحوار اإلستراتيجي ودعم المجتمعات
ّ
ً
حفاظا على رابط
تيسر من إمكانيات لدى اليـونيفيــل،
ّ
الثقـة والصداقـة الوثيق ّالذي يجمعنا بأهالي الجنوب».
تجدر اإلشارة إلى أن اللــواء بـورتوالنـــو يتمتـع بخبــرة
واسعــة في مجال العمليات المتعددة الجنسيات.

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يزور اليونيفيل
زار وزيـــر الخارجيـــة والمغتربيــن اللبنانـي جبــران باسيــل
المقر العام لليــونيفيـــل في الناقــورة الشهـر الماضي،
ّ
وكانـت تلك الزيـارة األولى لوزيــر خارجيــة لبنانــي إلى
اليــونيفيــــل منــذ العـام .1978
وبعــد اإلجتمــاع ،قــال القـائــد العـام لليــونيفيــل اللــواء
لوتشيانــو بـورتـوالنـــو« :الـزيـارة تبعـث رســالـة قـويـــة
بـأن لبنــان ثابــت فـي التـزامــه بقــرار مجلــس األمـن
الدولــي  1701وبمهمتـنـا ،بغـض النظـــر عـن التحديـات
دت للـوزيـــر دعمنـا
التي يواجههـا البلـد اليـوم .وقد ّأك ُ
الكامــل والمتـواصــل لجهـــود الحكومـــة اللبنانيـــة مـن
أجــل تعزيـــز قدرات القــوات المسلحـــة اللبنانيـــة».
كـذلك شكــر اللـواء بــورتــوالنــو السـيــد بـاسـيـل علـى
تقـدمهـا وزارة الخــارجيـــة
القيمــة التــي
المســـاعــدة
ّ
ّ
والمغتربيــن إلـى اليــونيفيــل.
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صورة الغالف:

طبــاعـــــة وفـــــرز:
تنازل

اللــواء لوتشيانــو بـورتـوالنـــو
رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام

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

كلمات وداعية من
القائد العام السابق

َّ
سيرا قبل رحيله على التقدم
علق رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام السابق اللواء باولو
ّ
الملحوظ الذي أحرزته اليونيفيل في جنوب لبنان.
بعد سنتين ونصف من ّ
توليك قيـادة اليـونيفيـل،

العدد  16كانون االوّل 2014

ما هي اإلنجازات الرئيسية التي تعتبر أنك حققتها؟

حتقـق الكثيــر مـن التقــدم يف تنفيــذ واليــة اليـونيفيـل
على مدى ال�سنـوات الثمانـي املا�ضيـة التـي تلت �صـدور
قـرار جملـ�س الأم��ن الدولــي  ،1701ومنها �سنتـان
ون�صـف حتـت واليتـي.
كل حتدٍّ واجهناه �أبرز بالنتيجــة نقاط القــوة يف الآليات
التي �أقمناها م��ع الأط���راف يف �إط���ار ال��ق��رار 1701
للتعامــل بفاعليــة مع �أي تطـور� .إن ترتيبات الإرتباط
والتن�سيــق ال�شــاملــة من خ�لال الي ــونيفي ــل حتظى
بامل�شاركــة الكاملــة والفعال ــة من قبـل الأط��ـ��راف،
وكانت فعا ّلــة يف معاجلــة الق�ضايا الرئي�سيــة من �أمنيــة
وع�سكريــة عملياتيــة.
وق��د �أثبت الإجتماع الثالثي فعاليته لناحية �إحتواء
احلوادث �أو االنتهاكات ،ويف �إ�شراك الأطراف يف �إتخاذ
خطوات عملية نحو منع النزاعات وبناء الثقة.
ال��ب��ي��ئ��ة الأم��ن��ي��ة يف ج��ن��وب ل��ب��ن��ان ال��ي��وم تختلـف
�إ�سرتاتيجي ًا عن الو�ضـع الـذي كـان قائم ًا حتى عـام
 ،2006وذلك بف�ضــل اجلهــود امل�شرتكــة لليـونيفيــل
والقوات امل�سلحــة اللبنانيــة .وقـد �شهــدت ال�سن ــوات
الثمانــي املا�ضيــة هـدوء ًا غيــر م�سبــوق �إنعكـ�س علـى
التنمي ــة الإقت�صادي ــة يف اجلن ــوب الي ــوم.
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كما �أن و�ضع العالمات املرئية على اخلط الأزرق كان
عملية هامة تطورت بالتعاون مع الأطراف.

يجب علينا أال ننسى اإلستقرار
ّ
تحقــق
غيـر المسبــوق الذي
على مدى السنوات الثماني
ً
تقريبا
األخيرة

عموم ًا ،حت�سنت الأو�ضاع على الأر�ض ب�شكل ملحوظ،
ولكن ال يزال هناك عدد من العقبات .هذه ال��دول ال
تزال يف الواقع يف حالة حرب ،ولكن اليونيفيل تُقدّم
فر�صة �سانحة للأطراف للإنتقال من وقف الأعمال
العدائية �إىل وقف �إطالق نار دائم.

مرت�سخة يف جنوب لبنان� .إال �أن على الأطراف جتاوز
وقف الأعمال العدائية والإ�ستفادة من الفر�صة ال�سانحة
التي توفرها اليونيفيل للتح ُّرك على امل�ستوى ال�سيا�سي
لتحقيق وقف �إطالق نار دائم.

بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،قوة اليونيفيل البحرية نفّذت
واليتها على نحو فعال لناحية م�ساعدة البحرية
اللبنانية يف �ضمان عدم وجود تهريب للأ�سلحة غري
ال�شرعية عن طريق البحر.
ما هي التحديات المتبقية؟

نحن نعمل على التنفيذ الكامل للقرار  1701من �أجل
تعزيز دور القوات امل�سلحة اللبنانية بدعم من املجتمع
الدويل من خالل احلوار الإ�سرتاتيجي.
الو�ضع الإقليمي مثري للقلق ،لكن ذلك يجب �أن يح ّفز كل
من لبنان و�إ�سرائيل للحفاظ على الهدوء على طول اخلط
الأزرق ،علم ًا �أن الأطراف توا�صل ت�أكيد �إلتزامها الكامل
بالعمل مع اليونيفيل للحفاظ على وقف الأعمال العدائية.
وهذه عالمات تدل على �أن �أ�س�س الإ�ستقرار التي ّمت
�إر�سا�ؤها على مدى ال�سنوات ال�ست املا�ضية �أ�صبحت

هل لديك كلمة أخيرة لسكان جنوب لبنان؟

�إن�ضممت �إىل البعثة يف  28كانون ثاين من العام ،2012
والآن �أغادر و�أنا �أحمل معي ذكريات جميلة عن بلد فريد
من نوعه يتمتع مبزيج ثقايف غني ،ويتميز بتاريخه وتنوعه.

�أ�شكر ب�صدق �سكان اجلنوب على كرم ال�ضيافة ،وعلى
رحبوا بنا يف
دعمهم القوي و�إلتزامهم باليونيفيل .لقد ّ
بالدهم وا�ستقبلونا يف منازلهم ،وكانوا م�ضيفني رائعني.
ومن خالل تعاونهم و�صداقتهم ،مت ّكنا يف اليونيفيل من
امل�ضي قدم ًا يف تنفيذ املهام التي ُكلفنا بها.
أنطونيت ميداي  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

الحوار اإلستراتيجي
لجنوب لبنان في تقدم

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

ً
ً
ملحوظا بعدما جمع
تطورا
اإلجتماع األخير الذي عقدته لجان الحوار اإلستراتيجي شهد
أعضاء من األطراف الثالثة آللية الحوار اإلستراتيجي وأعاد تجديد االتصاالت الالزمة
ّ
المحصلة العملية.
لتحقيق
تهدف عملية احل��وار الإ�سرتاتيجي �إىل تعزيز قدرات
القوات امل�سلحة اللبنانية بغية ت ّ
��ول م�س�ؤوليات �أمنية
�أكرب يف جنوب لبنان ويف املياه الإقليمية اللبنانية .كما
تهدف �إىل دعم اجلهود الرامية �إىل امل�ضي قدم ًا نحو
وقف �إطالق نار دائم ،من خالل تنفيذ املهام املن�صو�ص
عليها يف قرار جمل�س الأمن الدويل .)2006( 1701
الإجتماع ال��ذي �أداره نائب القائد العام لليونيفيل
العميد تورانديب كومار ،والذي ُعقد يف املق ّر العام
لليونيفيل يف الناقورة يف  16ت�شرين الأول ،2014
ُيعترب مبثابة نقطة حت ّول لناحية ت�سهيله امل�ضي قدم ًا
نحو مرحلة و�ضع الت�ص ّور.
يف ال�سابق ،تر ّكزت اجلهود على �إع��داد الوثائق ذات
ال�صلة من �أجل و�ضع �إطار للحوار الإ�سرتاتيجي و�إجراء
متارين م�شرتكة للتقييم وال��درا���س��ات وم��ا �إىل ذلك.
�أم��ا الآن ،فيكمن التحدي يف الإنتقال من املفهوم �إىل
من�سق
التنفيذ ،وفق ًا ملا قاله جوفدات مامادوف ،وهو ّ
�ش�ؤون �سيا�سية يف اليونيفيل (احلوار الإ�سرتاتيجي ).
خطة احل��وار الإ�سرتاتيجي ،التي و ّقعها يف � 21شباط
 2013القائد العام ال�سابق لليونيفيل اللواء باولو �س ّريا
والقائد العام للقوات امل�سلحة اللبنانية العماد جان

قهوجي ،و�ضعت مو�ضع التنفيذ يف عهد نائب القائد
العام ال�سابق لليونيفيل العميد باتريك فيالن الذي ُك ِّلف
ب�إدارة مبادرة احلوار الإ�سرتاتيجي مع القوات امل�سلحة
اللبنانية وو�ضع اللم�سات الأخرية على خطة هذا احلوار.
وقبل رحيله� ،أ���ش��ار العميد فيالن �إىل �أن توقيع خطة
احل��وار الإ�سرتاتيجي ك��ان «�إجناز ًا كبري ًا» .كما حدّد
جم��االت ذات �أولوية ق�صوى لإجن��اح هذه العملية التي
ت�شمل التجهيز ،القيادة ،ال�سيطرة والإت�صاالت ،العمليات
والتنقل ،والقدرات اللوج�ستية والبحرية والتدريب.
ولفت العميد فيالن �إىل �أن بع�ض التحديات العملياتية
التي تواجه ال��ق��وات امل�سلحة اللبنانية ميكن �أن تلقي
بثقلها على هذه العملية ،وبخا�صة ن�شر ق��وات اجلي�ش
اللبناين خارج منطقة عمليات اليونيفيل.
�أ�ضاف« :ولكن يجب �أن ندرك �أنه يقع على عاتق القوات
امل�سلحة اللبنانية متابعة متطلبات الأم���ن يف البالد
ب�أ�سرها ،ولي�س فقط يف منطقة عملياتنا».
ويظ ّل هذا ال�ش�أن مو�ضع متابعة ،وفق ًا ملا قاله ال�سيد
مامادوف ،الذي لفت �إىل �أن وجود اجلي�ش اللبناين يف
اجلنوب قد تراجع ،وتقلُّ�ص هذا الوجود يق ّيد التق ّدم
يف مبادرة بناء القدرات.

خ�لال الإج��ت��م��اع ،ال���ذي ح�ضره ممثلون ع��ن ال��ق��وات
واملن�سق اخلا�ص للأمم
امل�سلحة اللبنانية واليونيفيل
ّ
ّ
املتحدة يف لبنان واحلكومة اللبنانية ،مت الإتفاق على
�أن «الإحتياجات امل�ستعجلة» للعملية ُت��دد من ِقبل
اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية .وهنا ال ب ّد من
الإ�شارة �إىل �أن الإحتياجات امل�شار �إليها ت�شمل املتطلبات
الأ�سا�سية لتحقيق التقدم ،مثل التمويل واملعدات.
جتـ ــدر الإ�ش ــارة �إىل �أن قـائمـ ــة «الإحتياج ــات
امل�ستعجلــة» �سوف تو�ضع بت�ص ّرف اجلهات املانحــة،
وه��ي التي تُعترب ج���زء ًا �أ�سا�سي ًا يف �إجن���اح عمليــة
احلـوار الإ�ستـراتيجـي ،وقـد ّمت ت�سليـط ال�ضـوء على
هذا اجلانب �أي�ض ًا يف الإجتماع.
وعن ذلك قال ال�سيد مامادوف« :ينبغي على اجلهات
املانحة واملجتمع الدويل �أن يظهرا دعمهما لي�س فقط
عرب التع ّهد والإلتزامات اللفظية ،و�إمن��ا �أي�ض ًا من
خالل الإلتزام الفعلي بتقدمي الدعم املايل» .و�أ�شار
�إىل �أن��ه على ال��رغ��م م��ن �أن الأمم املتحدة لي�ست
ربعت بتجهيزات كانت قد
منظمة مانحة� ،إال �أنها ت ّ
و�ضعت خارج اخلدمة ،ولكنها �صاحلة للإ�ستعمال.
غريتا إزاك وهبة منذر  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

تعزيز العالقات مع
المحلية
المجتمعات
ّ

السيــد الباقــر آدم ،مســؤول قســم الشــؤون
المدنيـة في اليــونيفيــل ،يشـرح عمـل القسـم
في جنـــوب لبنان.
ما هو عمل الشؤون المدنية؟

ق�سم ال�ش�ؤون املدنية موجود يف كل بعثة من بعثات
حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة .ويف اليونيفيل،
ّمت ت�أ�سي�س هذا الق�سم يف العام  .2006لدى الق�سم
�أربعة �أهداف تتمثل يف الآتي :متثيل البعثة على امل�ستوى
املح ّلي ،والتوفيق بني الأطراف ،و�إدارة النزاع وجت ّنبه،
والأهم هو ا�ستعادة �سلطة الدولة.
كما اننا نعزز التن�سيق مع احلكومــة اللبنانيــة لإ�ستعادة
�سلطتهـا يف اجلنــوب ،لي�س م��ن خــالل العمــل مع
القـوات امل�سـلح ــة اللبناني ــة فح�سب ،ولكــن �أي�ضا من
خــالل الت�أكــد مــن �أن امل��دار���س تعمــل على النحــو
املطلــوب ،والعيادات جمهزة جتهيز ًا جيـد ًا ،والطرقات
م�ؤهلـة ،والكهرباء واملياه متوفـران.
نقــوم بتن�سيق العمــل املنجز مع فريق الأمم املتحدة
والوكاالت مبا يحقق اال�ستقرار يف لبنان.
و�أخ��ي�را ،ن�ساعد يف زي���ادة ق���درات ال��ق��وات امل�سلحة
اللبنانية من خالل تعزيز التعاون املدين -الع�سكري.
لماذا الشؤون المدنية هامة في اليونيفيل؟

�إن وجود �أكرث من ع�شرة الآف جندي يف جنوب لبنان،
�ضمن رقعة يبلغ ات�ساعها  40X64كيلومرت ،ي�شكل حتدي ًا
كبري ًا ،ذلك ان تنقّل املركبات الثقيلة واجلنود ميكن �أن
ي�سبب بع�ض الإزعاج وي�ؤدي �إىل تلف احلقول �أو الطرق.

العدد  16كانون االوّل 2014

ال�ش�ؤون املدنية ت�ساعد على جت ّنب ح�صول �أي �إزعاج
من خالل �شرح الهدف من قرار جمل�س الأمن الدويل
 1701لل�سكان املحليني وتعريف اجلنود على الثقافة
املحل ّية بغية �إراحة العالقات.
يقع مكتبنا الرئي�سي يف امل��ق�� ّر ال��ع��ام لليونيفيل يف
الناقورة ،ولدينا ثالثة مكاتب ميدانية :مكتب يف �شمع
�ضمن القطاع الغربي ،واثنان يف القطاع ال�شرقي،
�أحدهما يف مرجعيون والآخر يف تبنني.
اجلنوب 7 6

لبنان دولــة تقــوم علــى املركزي ــة ،و�سلطاتها املحل ّيـة
لديها موارد حمدودة .ال�ش�ؤون املدنيــة متلأ الفجــوة
من خالل دعم ال�سلطات املحل ّية.
من هم شركاؤكم الرئيسيون؟

ر�ؤ�ساء البلديات واملخاتري ،فهم ميثلون احلكومة يف
اجلنوب .كما �أننا نعمل مع وزارات الداخلية وال�ش�ؤون
االجتماعية والرتبية والبيئة والإعالم.
كذلك نتعاون مع املنظمات غري احلكومية التي تعمل جنوب
الليطاين ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،واملفو�ضية
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،واليوني�سيف ،واليون�سكو ،والفاو
واليونيدو ،واملفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان.
ً
حاليا؟
ما هي األولوية

نق�ص املياه �إحدى �أكرب امل�شاكل التي نواجهها .كان هناك
�شح خطري يف املياه ال�صيف املا�ضي ،فقد ج ّفت الربك
ّ
ب�سبب نق�ص الأمطار ،علم ًا �أن الطلب على املياه ت�ضاعف
يف بع�ض املناطق .وعلى الرغم من هطول بع�ض الأمطار
اجليدة ،ف�إن هذا ال يعني �أن م�شكلة املياه �سوف ُتل.
نحن نعمل مع ال�سلطات الر�سمية واملحل ّية على خطة
لتقدميها �إىل اجلهات املانحة تتعلق بكيفية ح ّل امل�شكلة
ب�سرعة .رئي�س جمل�س اجلنوب ،قبالن قبالن� ،أ�شار �إىل
�أن هناك حاجة لتح�سني تخطيط و�إدارة املوارد املائية.
ما هي المشاريع التي ّ
نفذتها الشؤون المدنية؟

ننفذ  25م�شروع ًا يف كل عام ،ع�شرة م�شاريع منها ت�أتي يف
�إطار امل�ساعدة على ا�ستعادة �سلطة الدولة وبناء القدرات،
وثمانية لتح�سني البنى التحتية الأ�سا�سية (التعليم ،واملياه،
وال�صرف ال�صحي) ،و�سبعة م�شاريع ت�ساهم يف بناء الثقة.
ً
مثاال عن مشروع ناجح؟
هل يمكنك أن تعطينا

�أن��ا فخور مب�شروع معاجلة املياه يف ال��ن��اق��ورة ،فمن
خالله مت رب��ط �شبكة البلدية بنظام معاجلة املياه
اخل��ا���ص باليونيفيل .وه���ذه ال��ب��ل��دة ه��ي الأوىل يف

اجلنوب� ،إن مل يكن يف كل لبنان ،التي �أ�صبح لديها
نظام �صرف �صحي �سليم.
مــاذا يعني مصطلح «مشروع ذات أثر سريع»
وكيف يعمل؟

امل�شاريع ذات الأث��ر ال�سريع هي م�شاريع حم��دودة من
ناحية املدة (ثالثة �أ�شهر) والتمويل.
يتقدم �صاحب الطلب مب�شروعه �إىل البلدية ،والبلدية
بدورها جتتمع مبندوبي مكاتبنا امليدانية ،ومن ثم يناق�ش
املندوبون امل�شروع مع زمالئهم الع�سكريني .وحدات G9
تن�سق مع مكتب التعاون امل��دين الع�سكري
يف كل كتيبة ّ
للت�أكد من �أن املتقدّم بالطلب يتمتع باملعايري املطلوبة.
ويف املق ّر العام ،تدر�س جلنة مراجعة امل�شاريع مدى توافر
الأموال ،وذلك بالتن�سيق مع الع�سكريني ،وت�ضمن التوزيع
يتم
املت�ساوي بني البلديات .ومبجرد املوافقة على امل�شروعّ ،
توقيع مذكرة تفاهم مع البلدية ومن ثم تُر�صد الأموال.
توفر اليونيفيل دعم ًا مالي ًا ي�صل �إىل نحو  25.000دوالر
لكل م�شروع .كما اننا نح�صل على دعم مايل من الدول
امل�ساهمة بقوات يف اليونيفيل .ونحن بذلك نك ّمل بع�ضنا
البع�ض لناحية تلبية احتياجات املجتمع.
التحدي الرئي�سي الذي تواجهه هذه امل�شاريع يتمثل يف
�أن احلاجات �أكرب من امل��وارد .ولكننا ن�سعى جاهدين
لتلبية االحتياجات بغ�ض النظر عن املوارد.
التقدم بطلب لمشروع ذات أثر سريع؟
من يستطيع
ّ

�أي �شخ�ص ي�ستطيع التقدّم بطلب ،ولكن يجب �أن تنطبق
عليه معايري مع ّينة .وميكن �أن يكون املتقدّم بالطلب
م�سجلة ،جمموعة ن�سائية على �سبيل املثال.
منظمة ّ
املعيار الرئي�سي هو �أن امل�شروع يجب �أن يكون مفيداً
لل�سكان املحليني ويجب �أن ي�ساهم يف بناء الثقة.
هناك منوذج للطلب ميكن تعبئته على االنرتنت.
ألبان منديس دي ليون – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

حلم قيد التحقيق

قسم الشؤون المدنية في الميدان

بــاســمــة الـــزيـــن ،رئــيــســة تــعــاونــيــة
الــعــبــاســيــة لــلــمــأكــوالت التقليدية
والحرف اليدوية

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

المثابرة والعزيمة.

با�سمة الزين هي رئي�سة تعاونية العبا�سية للم�أكوالت
التقليدية واحل���رف ال��ي��دوي��ة ،ت��ق��ول�« :أدركت �أنني
�إقرتفت غلطة حياتي عندما تركت درا�ستي اجلامعية
ومل �أ�ستفد على النحو املطلوب من وقت فراغي».

جتارية يف املنطقة .كما �شاركت يف معار�ض يف بريوت
و�أماكن خمتلفة يف جنوب لبنان .وقد بيعت منتجات
التعاونية يف ب��ي��ال -ب�ي�روت ،وال��ق��اع��ة الزجاجية يف
احلمراء ،ومركز �أر�ضي  -بريوت.

بعد �أن تركت اجلامعـة� ،أ�صبحت با�سمـة ر ّبــة منـزل
و�أم لثالث ــة �أطفــال� ،إال �أن تـوقهــا للنجاح �أعطاها
حافز ًا للبـدء من جديد.
«ال يفوت القطار �أبد ًا يف احلياة» ،ت�ضيف با�سمة ،وهي
التي قررت ت�أ�سي�س التعاونية يف �سن اخلام�سة والأربعني.
ت�ضم تعاونية العبا�سية الآن  16ع�ضو ًا وتنتج «فو بيجو»،
وم�شغوالت ف�سيف�سائية ،ومنتجات غذائية منزلية
ال�صنع مثل املربيات واملخلالت والأجبان والألبان .من
خالل �إ�شراك الن�ساء يف جمتمعها واملزارعني املحليني
يف �صناعــة املنتوجات ،مت ّكنت با�سمــة من خل ــق دورة
�إقت�صادية كاملة يف املجتمع.

يتميز �أع�ضاء التعاونية بالن�شاط لناحية �سعيهم
لتطوير منتجات جديدة والبحث عن �أ�سواق جديدة.
وم����ؤخ���ر ًا��� ،ش��ارك��وا يف دورة تدريبية على �صناعة
املنتجات نظمتها «�أطايب الريف» ب��ال��ت��ع��اون مع
اليونيفيل ،وقد ر ّكزت على �صنع ال�صابون وال�شوكوالتة
– وهو جمال مطلوب ب�شكل كبري يف ال�سوق بالنظر �إىل
�أن ال�شوكوالتة �أ�سا�سية يف املنا�سبات اخلا�صة.

وبنظرة تربز عزميتها و�إ�صرار ينعك�س يف نربة �صوتها
تتابع با�سمة حديثها فتقول« :مل يكن ل��دي اخلربة
املطلوبة ،ولكن كان لدي �شعور بتحدي ال�صعاب ،وهو
ال��ذي دفعني �إىل امل��ب��ادرة لعمل �شيء م��ا .وق��د كنت
م�ص ّرة على �إجناح العمل الذي �أقوم به».
مت ت�سجيل التعاونية يف عام  ،2010ومنذ ذلك احلني
�شاركت يف املعار�ض التي ينظمها ق�سم ال�ش�ؤون املدنية
يف اليونيفيل والتي تقام يف املق ّر العام يف الناقورة،
وكذلك عر�ضت منتجاتها يف مراكز جتارية وحمالت

�أحالم ال�سيدة با�سمة ال تقت�صر على الأ�سواق اللبنانية،
فهي تتطلع �إىل ت�صدير منتجاتها �إىل �ساحل العاج
وكندا وال�سنغال وبلدان �أخرى.
ويف هذا املجال ،تواجه التعاونية العديد من التحديات
يف �سعيها لتحقيق هذا الهدف ،منها على �سبيل املثال
ال احل�صر ،الدعم امل��ايل والت�سويق .وتعتقد ال�سيدة
با�سمة �أنه ال ب ّد من خلق �أر�ضية �صلبة تتيح لها تو�سيع
نطاق عملها .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،يقوم الأع�ضاء
حالي ًا ب�إعداد �شعار ومل�صقات وكتيبات بغية الو�صول
�إىل �شريحة �أو�سع من اجلمهور.
وتختم با�سمة حديثها بالقول« :حلمي �أن �أجن��ح ،وهو
التحدي الذي و�ضعته ن�صب عيني ،و�آمل �أال يخيب �أملي».
هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

تقاليد
«البقاء يف املنــزل» هو تقليــد نيبالــي لإ�ستقبال
ال�ضيف الزائـر ،وذلك مل�ساعــدة ال�ضيــف على �أن
ي�شعر ب�أنــه يف بيتــه .امل�ضيف هــو الذي يبـادر �إىل
حتي ــة ال�ضيف بحرك ــة «�أجنالــي مودرا» (حتيــة
�إح��ت�رام) والإن��ح��ن��اء .وت��ـ���ؤدى حتي ــة «�أجنالــي
مودرا» عن طريق ال�ضغط على راحتي اليدين مع ًا،
وو�ضع الأ�صابع فــوق بع�ضها مع �إبقــاء �أطــراف
الأ���ص��اب��ـ��ـ��ع مرتفعــة �إىل الأع��ل��ـ��ـ��ى .وه��ي حتي ــة
تت�ضمن مل�س ــة مـن اخل�شــوع� .أما الإنحناء ،فيعتمــد
على العمر واملكانـة .كبار ال�سن دائم ًا يجيبــون
بـ «نامي�ستي» ويقدمون التربيكات .وال يفرت�ض
بال�ضيف �أن يجلب معــه �أي هدي ــة� ،إال �أن ال�شيء
الوحيد املطلوب يف املقام الأول هــو التعبري عن
الإحرتام والتقدير لوالدة امل�ضيف ووالده.
ثمــة تقليــد ق ّيم يعت ّز بــه ال�صرب يف املناط ــق
الريفيــة ،ويتمح ــور ح ــول �أول فنجان قهـ ــوة يف
الي ــوم .عنــد ك ــل �صبــاح ،تفتــح ر ّب ــة املن ــزل
الباب الرئي�سي لبيتهـا يف �إ�ش ــارة ترحيب بالزوار،
وال يكــون ذلك بنا ًء على دعــوة �أو ترتيب م�سبــق.
ت�ض ــع ر ّب ــة املنــزل رك ــوة القه ــوة علـى النـار،
وت ّلـ ــوح بي ــدها جلارتهـا عبــر احلدائــق وال�شــرفـات
لت�أت ــي وت�ش ــرب القه ــوة.
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ناد شبابي لمساعدة المحتاجين
دعوة من ٍ

الهمـة القويـة والعـزم
شباب متحمس ويعـرف ماذا يريـد ،وسالحـه للوصـول الى الهـدف هـو
ّ
واإلرادة والتصميم .هؤالء هم نشطاء نادي «ليو بيروت ميد ويست» التابع ألندية الليونز.
«ليــو ب�ي�روت ميد وي�ســت» ع��ب��ارة ع��ن جمموع ــة
من ال�شباب وال�شابات جتمعــوا حتت �شعــار «نحــن
نخــدم» وو�ضعــوا ن�صب �أعينهم م�ساع ــدة املحتاجني
يف لبنان .لي�س لديهم متويــل من �أيــة جه ــة ،متويلهم
هو ما يقوم ــون بــه من ن�شاطات جمــع التربعــات
عبـر غــداء هنـا وع�شــاء هناك يتم خاللها جمــع ما
�أمكــن من �أم ــوال لتموي ــل م�ســاعــدة دار �أيتــام �أو
دار للم�سنني ،ور�ؤيتهم ت�ستنــد اىل الق ــول ال�شعبــي
«البح�صة بت�سند خابي ــة».
ي�ستنـ ــد «�شـبــاب ليــو ب�يروت ميــد وي�سـ ــت» يف
ن�ش ــاطــاتهم �إىل ن�صائــح م�ست�شارتهم املحامي ـ ــة
�أفــروديــت حديـب .وكانـت ال�سيدة حديب قد طلبت
م�ساعـدة الي ــونيفي ـ ــل للقيام مبجموع ــة من امل�شاريع
امل�شرتكــة مل��ا فيه خ�ير �أه���ايل اجل��ن��وب وم�ساعدة
املحتاجني ول��و بالقليل لأن��ه بح�سب قولها «�إعطاء
القليل خري من احلرمان».
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وهكذا ول��د �أول م�شروع م�شرتك مع ق�سم ال�ش�ؤون
املدنية يف اليونيفيل ،وكان عبارة عن �شراء �أكرث من
مئتي حقيبة مدر�سية وتوزيعها على تالمذة املدار�س
الر�سمية يف كل من قريتي عني عرب ور�شكنانية.
و���ش��م��ل��ت م�����ش��اري��ع �أخ����رى م��در���س��ة الأط���ف���ال ذوي
الإحتياجات اخلا�صة التابعة لدار الأيتام الإ�سالمية
يف بلدة �سوق اخلان ،وتوزيع كنزات �شتاء يف املدار�س
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الر�سمية يف بلدتي امل��اري والهبارية ،وتقدمي �ستة
�أجهزة كومبيوتر للمدر�سة الر�سمية يف بلدة رامية،
وجتهيز جميع ال��ن��واف��ذ يف م��در���س��ة الأط��ف��ال ذوي
الإحتياجات اخلا�صة يف �سوق اخل��ان مبناخل تقي
التالمذة من احل�شرات.
�إ�ضاف ــة �إىل ذل��ك� ،ش ــارك الأع�ضاء ب�أيام عمـ ــل
تطوعــي يف قطاف الزيت ــون مع التعاونيات الزراعي ــة
يف بلدات كفركــال وديرميما�س و�إبل ال�سق ــي .وكــان
ي�شارك ن�شطاء النادي يف كل م�شاريعهم ممثل ــون عن
البلديات يف القــرى املعني ــة وجن ــود من الي ــونيفيـ ــل
من وحدات خمتلفـ ــة ،هندي ـ ــة و�إ�ســباني ــة وغـاني ــة
وماليزيـ ــة ،ويتخلل معظم ه ــذه الن�شــاطــات عرو�ض
فني ــة لت�سلي ــة الأطفال.
وت��ق��ول ال�سيدة ح��دي��ب «اننا م�����س��رورون ج���د ًا لأن
الي ــونيفي ــل �أتاحت لنا الفر�صــة للت�أثري ب�ص ــورة
�إيجابي ــة يف حياة النا�س يف جن ــوب لبنان احلبيب،
وقد عملنا قــدر ا�ستطاعتنا لنرتك ب�صمات بي�ضــاء
يف هذه املنطق ــة الغالي ــة من بالدنـا» .وا�ضاف ــت
«ان الفائ ــدة من ن�شاطاتنا ال تع ــود فقط ل�سكــان
املنطقـ ــة بل �أي�ض ًا ي�ستفي ــد منها ن�شطا�ؤنا جله ــة
تع ّرفهم على قـ ــرى اجلن ــوب وطيب ــة �أهل ــه ،خا�ص ــة
وان معظمهم من مناط ــق �أخرى يف لبنان كال�شم ــال
والبقــاع وبي ــروت وك�سروان».

�أما رئي�س النادي ندمي يون�س فقد قال «لن �أن�سى �أبد ًا
ذلك اليوم الذي قمنا فيه بالعمل التطوعي يف قطاف
الزيتون مع املزارعني يف بلدتي دير ميما�س وكفركال.
كنا خم�سة ع�شر �شابا و�شابة ،ورمب��ا كانت هذه املرة
الوحيدة التي ابتعدنا فيها عن الهواتف الذكية لننخرط
يف عمل �شاق ولكنه منتج� .صحيح �أن يومنا كان متعب ًا
و�شاق ًا ولكنه كان ممتع ًا اي�ض ًا وما زاد يف متعته هي تلك
اجلولة على معا�صر الزيتون احلديثة والقدمية والتي
تعلمنا خاللها كيفية ا�ستخال�ص الزيت من الزيتون».
وق��ال يون�س «لقد ك��ان عم ًال متعب ًا ويتطلب الكثري
من ال�صرب ولكن ــه �شجعنا على القيام بي ــوم عم ــل
مماث ــل ه ــذه ال�سن ــة �أي�ض ًا واعتقـد اننا �سنجع ــل من
هذا امل�ش ــروع تقليد ًا �سنوي ًا».
يف اجلهة املقابل ــة ،ق ّدرت اليـونيفيــل عالي ًا مبادرات
نادي «ليو بريوت ميــد وي�ســت» ور�أت فيها منوذج ًا
يحتذى يف تعاون م�ؤ�س�سات املجتمع املدين معها من
�أجل م�ساعدة املحتاجني .وعن ذلك قال رئي�س ق�سم
ال�شـ ـ�ؤون املدنيـ ــة الباقــر �آدم« :لق ــد �س ــررنا كثري ًا
باملبادرات املبدع ــة التي يقــوم بها هـ�ؤالء ال�شـباب،
وهم مبعظمهم طــالب مدار�س وجامعــات ،ونعمــل
دائم ًا جاهديــن على �إجناحها من �أجــل حتفيزهم
للقيــام باملزيــد منهــا».
سلطان سليمان  -قسم الشؤون المدنية

جندي حفظ سالم يبحث عن جذور عائلته
غـ ّ
ـطــاس اإلنــقــاذ فــي البحرية
الــبــرازيــلــيــة ،الـــمـــازم بــيــدرو
سالغادو ديبو ،جاء إلى لبنان
للقيام بأمرين واضحين .بصفته
جندي حفظ سالم وأحد أفراد
طاقم قوة اليونيفيل البحرية،
هو في طبيعة الحال مسؤول
عن المساعدة في تدريب بحارة
ســاح البحرية اللبنانية ،إلى
جانب تأدية واجباته اإلعتيادية
على متن السفينة.
لكن بيدرو يبحث �أي�ض ًا عن �شيء ذات ُبعد �شخ�صي،
ونعني بذلك رابطه العائلي ال��ذي �إنقطع منذ فرتة
طويلة .يقول بيدرو�« :أغو�ص يف التاريخ لإيجاد رابط يف
�شجرة عائلتي انقطع بعد �أن انتقل والد جدي من لبنان
�إىل الربازيل قبل مائة عام».
تويف اجلد الأكرب عندما كان والد بيدرو يبلغ �سنتني فقط
من العمر ،ومبوته انقطع رابط العائلة مع ما�ضيها .بيد �أن
بيدرو متفائل ب�ش�أن حظوظه ،فلديه الآن رقم هاتف وا�سم
قرية عائلته ،وهي «كفر ح ّبو» بالقرب من طرابل�س.
�إال �أن رق��م الهاتف و�صل به �إىل طريق م�سدود بعد
تغي بعدما �سمعت
�أن تبني �أن��ه خط�أ .ولكن الو�ضع ّ
وحدة الإذاعة يف اليونيفيل عن ق�صة بيدرو ،وعر�ضت
امل�ساعدة .ر�أى فريق الإذاع��ة ب�أم العني مدى �إن�شغال
بيدرو ب�إجناز مهامه اليومية ،ولذلك �أج��رى بالنيابة
عنه ما يقرب من مائة ات�صال هاتفي يف اطار البحث،
ويف نهاية املطاف ّمت الو�صول �إىل قريب حمتمل يدعى
ندمي ديب ،وهو جندي متقاعد من كفر ح ّبو.
تطابــق تاريــخ عائلـ ــة ال�سيــد ديــب مع ما يعرفــه
بيــدرو عــن عائل ــة والــده .وهكــذا ،وبرت ّقب كبيــر،
ت ّـم ترتيب لقاء على منت الفرقاطــة.
عندما التقى الرجالن للمرة الأوىل ،مت ّكنا من اغالق
الفجوة التي نتجت عن عاملي الوقت وامل�سافة عرب عناقٍ
ح��ار بني االثنني .نظر ال�سيد دي��ب �إىل ال�شاب بيدرو
ودُه�ش مب�ستوى �شبهه الوا�ضح مع العائلة .وعن ذلك
قال ال�سيد ديب« :لديه مالمح عائلة ديب� .أحد �أبنائي
يبدو متام ًا مثله ،و�أعتقد �أن ذلك يعود �إىل �صلة الدم».

ويبدو �أن هناك �سمة �أخرى م�شرتكة يف العائلة� ،أال
وه��ي حب البحر ،ذل��ك �أن �إب��ن ال�سيد دي��ب ،ربيع،
يخدم �أي�ض ًا يف البحرية اللبنانية .كذلك كان والد
بيدرو �أمريا ًال يف البحرية الربازيلية.
بعد حديث مط ّول بني الرجلني� ،إ�ستطاعا حتديد
الرابط العائلي بينهما ،فقد تبني �أن والدة ال�سيد ديب
وجدة بيدرو الكربى �إبنتا عم.
بعد �أ�سابيع قليلة من ذلك اللقاء ،زار بيدرو بلدة كفر
ح ّبو للقاء باقي �أف��راد العائلة .يقول« :كان �أمامي
بابان يو�صالين �إىل تاريخ عائلتي� ،أحدهما من جهة
والدتي ،وكان دائم ًا مفتوح ًا ،والباب الآخر من جهة
والدي ،وكان دائم ًا مغلق ًا .»...وبعد هذه الرحلة ،مت ّنى
�أن يفتح هذا الباب املغلق �إىل الأبد.
تلقى بيدرو ترحيب ًا حار ًا من �أفراد عائلة ديب الذين
كانوا �سعداء بلقاء قريبهم الربازيلي .وت�ضمن حفل
مل ال�شمل وجبة من امل�أكوالت اللبنانية التقليدية ،وبد�أ
خاللها �أول درو���س بيدرو باللغة العربية من خالل
حر�صه على معرفة ا�سم كل طبق على املائدة.
زار منـزل ج�� ّده الأكبـر وت�أمــل املكان ال��ذي �شهــد
بداياته املتوا�ضعــة .وع��ن ذل��ك يقـول بيــدرو« :ال
�أ�ستطيع �أن �أتخيل كيف مت ّكنت عائلــة ج��دي من
العي�ش يف مثــل هذا املنزل ال�صغيـر .عندما ر�أيت
الغرفــة التي كانــوا ينام ــون فيها جميع ًا يف الليالــي
الباردة ،ويف بع�ض الأحيان كانت ت�شاركهم الغرفــة
بقــرة �أي�ضـ ًا� ،أح�س�ست ب�شيء غريـب ج��د ًا جعلني
�أ�شعــر كما لو �أن جزء ًا �صغري ًا مني كان يعي�ش هنا».

على الرغم من وجــود عــدد قليل جد ًا من القــرائن
يف البدايــة� ،أحرز بيــدرو خــالل بحثــه عن عائلتــه
جناح ًا غري متوقع .يقول�« :أكرث ما �أثار �إعجابي كان
ح�ســن ال�ضيافــة وامل�شاعــر احلارة التي غمــرين بها
�أقاربــي� .شعـرت كما لو اننا نعرف بع�ضنا منذ فرتة
طويلــة ،وكما لو �أننــي يف بيتــي».
عــاد بيــدرو بعـد ذلك �إلـى البـرازي ــل �شاكــر ًا وحــدة
الإذاعــة يف اليــونيفيـ ـ ــل علـى م�سـاعـدتهــا ،وواعــد ًا
بالعــودة يوم ـ ًا مــا.
«�أ�شعر �أن ل��ب��ن��ان وط��ن��ي ،مت��ام�� ًا وب��ن��ف�����س ال��ق��در
كالربازيل� .س�أعود بالت�أكيد �إىل هذا البلد اجلميل
الذي تركت فيه ن�صف قلبي».
يوري كوشكو ورانيا بدير – مكتب اليونيفيل اإلعالمي
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تعليم الخط األزرق :جنود على األرض
«كلما كانت الحدود قوية ،كلما
كان السالم أقــوى» ،هذا ما قاله
السيد مايكل إيسلي ،عضو فريق
نظام المعلومات الجغرافية التابع
ً
معيدا صياغــة قول
لليونيفيــل،
ينص
اللورد كيرزون الشهير الذي
ّ
على التالي« :الحدود ،في الواقع،
هي حافة السكين التي يتوقف
عليها مصير القضايا الراهنة لألمم
من حرب أو سالم ،حياة أو موت».
يف كــل يــوم ،تعمــل فرق مك ّونــة من فنيني على ط ــول
اخل ــط الأزرق يف �إطــار مهمــة مع ّقــدة لو�ضــع عالمات
علــى اخلــط املذك ــور.
بالن�سبة للناظر بالعني املجردة ،قد يبدو و�ضع برميل
�أزرق عمل ب�سيط ،ولكن الواقع عك�س ذلك ،فهذا العمل
ي�ستلزم عملية تقنية و�سيا�سية مدرو�سة بعناية ،وفق ًا ملا
قاله ال�سيد �إي�سلي ،ذلك �أن الناحيتني تتداخالن عاد ًة.
يف ذروة العمل يف امل�����ش��روع ،و���ص��ل ع��دد العاملني يف
و���ض��ع ال��ع�لام��ات على اخل��ط الأزرق ب�شكل ي��وم��ي �إىل
نحو � 500شخ�ص .وي�شمل هذا العدد �أخ�صائيي نزع
امل�ساحني م��ن ق�سم
الأل��غ��ام واملهند�سني� ،إىل ج��ان��ب َّ
نظام املعلومات اجلغرافية ،وهو الق�سم ال��ذي ي�ضطلع
بامل�س�ؤولية الفنية ال�شاملة عن هذا الن�شاط.
�أم��ا حالي ًا ،فقد �أ�صبحت الأم��ور �أك�ثر ه��دوء ًا ،وبالتايل
انخف�ض العدد �إىل نحو � 150شخ�ص ًا.
خط اإلنسحاب ليس الحدود
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خط الإن�سحاب ،وي�سمى �أي�ض ًا اخلط الأزرق ،مت و�ضعه
�سنة  2000من ِقبل الأمم املتحدة بالتعاون مع م�س�ؤولني
لبنانيني و�إ�سرائيليني لت�أكيد ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية
من لبنان ،وذل��ك تطبيق ًا لقرار جمل�س الأم��ن ال��دويل
 . 425وهذا اخلط لي�س حدود ًا بني لبنان و�إ�سرائيل.
يف ع���ام  ،2007ق�� َّدم��ت ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ق��ائ��م��ة مقرتحة
لإحداثيات النقاط التي ينبغي و�ضع عالمات فيها ،وهذه
القائمة م�ستقاة من الن�سخة الرقمية خلط الإن�سحاب.
هذا مع العلم �أنه بغية جعل اخلط ب�أكمله مرئي ًا ،يتطلب
ذلك و�ضع حواىل  470عالمة� ،أي �أربع عالمات تقريب ًا
يف كل كيلومرت كمعدل و�سطي.
يف ربيع عام  ،2007بد�أت اليونيفيل مع الأطراف م�شروع ًا
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جتريبي ًا لو�ضع عالمات على خط الإن�سحاب .وال�سبب
املوجب لهذا امل�شروع هو تو�ضيح اخلط لل�سكان واجلنود
من �أجل امل�ساعدة يف جت ّنب حدوث انتهاكات �أو جتاوز غري
مق�صود� ،إ�ضافة �إىل تخفيف حدة التوتر بني الأطراف.
أول برميل

ال�سيد �إي�سلي ي�شارك يف امل�شروع منذ بدايته ،وال زال يتذكر
جيد ًا متى ُو�ضع الربميل الأولّ .مت و�ضع ذلك الربميل يف
� 21أيلول  ،2007وبعد �أربعة �أيام ،مت التحقق منه من
ِقبل كل من القوات امل�سلحة اللبنانية واجلي�ش الإ�سرائيلي،
وك��ان ذلك بال�ضبط يف «النقطة احلدودية  ،»3وقد
ُو ِ�ض َع هذا الربميل يف وقت قيا�سي يف يوم واحد.
وع��ن ذل��ك يقول�« :شعرنا بالغبطة بعد �أن واف��ق عليه
اجلانبان ب�سهولة� ،أم��ا اليوم فقد �أ�صبح الو�صول �إىل
توافق يف الآراء �أكرث �صعوبة».
ويرى ال�سيد �إي�سلي �أن عملية و�ضع العالمات على اخلط
الأزرق ه��ي امل�شروع الثالثي الوحيد ال��ذي ي�ضم كال
الطرفني واليونيفيل ،وهو �أقرب ما يكون �إىل عملية لبناء
الثقة من كونه جمرد مهمة تقنية.
وضع البرميل األزرق

�إن و�ضع كل برميل مي ّر عرب دورة كاملة :يف البدء ،ينبغي
على الأطراف املعن ّية �أن تتفق على الإحداثيات .وعندما
يتحقق االتفاق ،يبد�أ نازعو الألغام عملهم لت�أمني الو�صول
ب�شكل �آمن �إىل النقطة احلدودية.
بعد ذل��ك ت���ؤخ��ذ القيا�سات .ك�� ٌل م��ن ال��ق��وات امل�سلحة
اللبنانية واجلي�ش الإ�سرائيلي واليونيفيل يقوم ب�أخذ
قيا�ساته اخلا�صة ،وبالنتيجة يتم ن�صب ثالثة �أوتاد .اذا
وقع الأوتاد الثالثة داخل م�ساحة قطرها � 50سنتيمرت ًا،
ت�ؤخذ النقطة الو�سطى كنقطة مرجعية لبناء الربميل .ثم
ت�شرع اليونيفيل يف و�ضع برميل �أزرق.

حاملا ينتهي املهند�سون من ت�شييد الركيزة ،يدعو
فريق اليونيفيل كل من اجلي�ش اللبناين واجلي�ش
الإ�سرائيلي للت�أكد من �أن موقع الركيزة يتوافق مع
الإحداثيات املتفق عليها.
بيد �أن العملية ال تنتهي هنا ،ذل��ك �أن عملية �صيانة
الرباميل ال��زرق��اء وترميمها تتوا�صل على م��دى وجود
هذه الرباميل .ومن اجلدير بالذكر �أن اجلي�ش اللبناين
واجلي�ش الإ�سرائيلي عاد ًة ما يتحققان من النقطة قبل
االت��ف��اق على و�ضع عالمة عليها .و�إذا كانت النقطة
خالفية ،ف�إنهما ال ي�ضعان عالمة عليها على الإطالق.
التحديات التي تواجهها العملية

�أح��ي��ان�� ًا ي�ص ُعب ال��و���ص��ول �إىل بع�ض امل��ن��اط��ق ب�سبب
الت�ضاري�س ،والطق�س ،والغطاء النباتي وخطر الألغام.
هناك �أي�ض ًا مناطق خالفية ،مبا يف ذلك نهر ال��وزاين
وقرب ال�شيخ عباد وحقول الزيتون يف بليدا.
و�إذ يلفت ال�سيد �إي�سلي �إىل �أن «الأطراف �إذا مل يتفقوا
على هذه النقاط ال يذهبون �إليها» ،ي�شري �إىل �أن اجلانب
التقني من امل�شروع هو �أقل �صعوبة من ال�سيا�سي ،ذلك
�أن اجلغرافيا واجليودي�سيا والهند�سة تنطبق على
جميع الأطراف على حد �سواء .وهنا ي�شار �إىل �أن بع�ض
الرباميل حتتاج �إىل جتديد وا�ستبدال و�إعادة قيا�س.
يقول ال�سيد �إي�سلي «ان دورة حياة امل�شروع تعتمد على
عوامل كثرية – معظمها �سيا�سية» ،ويرى انه «من غري
الواقعي حتديد �إطار زمني ال�ستكمال امل�شروع».
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الألغام ُنزعت على نحو كامل تقريب ًا
من كل الـ  313عالمة التي اتفقت عليها الأطراف ،ومت
فعلي ًا و�ضع �أكرث من  200عالمة.
هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

حرب ال نهاية لها
ضد خطر مستتر

حقائق وأرقام
 ج��ن��وب لبنان بعد ح��رب ع��ام  2006ك��ان �أح���د �أك�برجتمعات القنابل العنقودية على ال�صعيد العاملي.
 بع�ض الألغام الأر�ضية والذخائر غري املنفجرة يف لبنانيعود �إىل احلرب العاملية الأوىل.
 نازعو �ألغام من فنلندا و�إ�سبانيا و�إيطاليا وفرن�سا وبلجيكاولوك�سمبورغ وال�صني وكمبوديا متكنوا منذ عام 2006
من نزع �أك�ثر من  35.000وح��دة متفجرة من خملفات
احل��رب ،وي�شمل ذل��ك الذخائر غري املنفجرة والذخائر
العنقودية والألغام ،يف م�ساحة قدرها حواىل �أربعة ماليني
وثمامنائة مرت مربع .
وج ِرح �أكرث من � 570شخ�ص ًا يف جنوب لبنان منذ
 ُق ِت َل ُعام  2006ب�سبب املتفجرات من خملفات احلرب.

ما كادت حرب تموز  2006أن تنتهي حتى شرع يوسف محمد فواز بشوق إلى تفقد
أراضيه الزراعية في عين الحور الواقعة بالقرب من سهل الخام في بلدة تبنين ،وبدأ
التخطيط للموسم الزراعي المقبل في هذه المنطقة التي ُتعرف بخصوبة أرضها
وتشتهر بزراعة الزيتون والبطيخ والكوسى والقمح والشعير والخيار والتبغ.

وي�ستعيد يو�سف ذكرياته فيقول« :كنت قد بد�أت للت ّو حراثة
الأر�ض عندما �سمعت �صديق ًا يل ي�صرخ ب�أعلى �صوته :ال
تتحرك من مكانك .يوجد قنبلة عنقودية �إىل جانبك».
و�أدرك يو�سف الحق ًا �أن �أر�ضه مل ّوثة بالقنابل العنقودية
و�أنه ي�ستحيل التج ّول فيها م�شي ًا على الأق��دام .وال ين�سى
�أبد ًا �أنه كان على و�شك فقدان �إحدى قدميه.
ُب ِذ َل جه ٌد كبري قبل عام  2006لتنظيف �أكرث من خم�سة
ماليني مرت مربع من الأرا�ضي من جميع �أنواع املتفجرات
م��ن خملفات احل���رب ،وه��ي م��ا ت�سمى �أي�ض ًا «باجلنود
امل�سترتين الذين ال يحتاجون طعام ًا وال راحة ،ويرتب�صون
ب�ضحيتهم مدى العمر».
تلوثت �أرا�ضي جنوب لبنان ب�أكرث من مليون قنبلة عنقودية
بعد حرب متوز  ،2006وعن ذلك يتحدث جهاد �سمحة،
من�سق العمليات يف فريق دع��م الأع��م��ال املتعلقة
وه��و ّ
بالألغام التابع للأمم املتحدة ،فيقول« :لقد �أعادنا هذا
الأمر �إىل نقطة البداية».
منذ �آب ُ ،2006ع�ثر على قنابل عنقودية يف حقول
زراعية ،وعلى جوانب الطرق ،وحتى يف برك ال�سباحة
واحلدائق وغرف النوم وخزانات املياه .وغالب ًا ما يلتقطها
الأطفال ظن ًا منهم �أنها �ألعاب .ونتيجة لذلك ،القى29
�شخ�ص ًا م�صرعهم و�أ�صيب � 264شخ�ص ًا �آخر بجروح،
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل  14قتي ًال و 49جريحا �سقطوا يف
حوادث خالل عمليات نزع الألغام.
بعد �أن جن��ا يو�سف ب�أعجوبة ،عمل فريق ن��زع الأل��غ��ام
البلجيكي التابع لليونيفيل عدة �أ�شهر لتنظيف الأر�ض قبل

ت�سليمها �إليه ثاني ًة .اليوم ،يعمل يو�سف يف �أر�ضه التي تبلغ
م�ساحتها ع�شرين �ألف مرت مربع ،حيث يزرع اخل�ضروات
والفواكه ،ويعيل عائلته من جديد بكل �إعتزاز.
وكما هو حال يو�سف ،ي�شعر العديد من �أ�صحاب الأرا�ضي
واملزارعني يف تبنني باالمتنان لكتيبة اليونيفيل البلجيكية
التي ّ
نظفت ح��واىل �ستني �أل��ف مرت مربع من الأرا�ضي.
وهنا ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن بع�ض �أ�صحاب الأرا�ضي
ّ
ف�ضلوا تنظيف �أرا�ضيهم من دون م�ساعدة خمت�صني،
مما �أدى �إىل زيادة يف احلوادث ،وجنم عنه وقوع �إ�صابات
بع�ضها بالغة.
جهاد ،وهو �أحد امل�شاركني يف �أعمال نزع الألغام منذ ما
قبل عام  ،2006ي�ستعيد ذكرياته ويقول« :لقد ر�أيت �أنا�س ًا
يق ّبلون الأر���ض عند دخ��ول ممتلكاتهم بعد م��رور ثالثني
عام ًا مل يتمكنوا خاللها من �أن يط�أوا هذه الأر�ض .ور�أيت
�آخرين يقفزون فرح ًا يف �أر�ضهم غري م�صدقني ما حتقق».
يف ني�سان ُ ،2009ط ِّه َرت معظم املناطق املبنية وحت ّو ّلت
�أولوية اليونيفيل �إىل اخلط الأزرق لت�سهيل و�ضع براميل
العالمات املرئية على طول خط الإن�سحاب .وقد �س ّهلت
فرق اليونيفيل لنزع الألغام حتى الآن بناء  313برمي ًال
على طول اخلط الأزرق ،مما عزّز الأمن يف املنطقة وفق ًا
لقرار جمل�س الأمن الدويل .1701
جتدر الإ���ش��ارة �إىل �أن القطاعات الداخلية من منطقة
العمليات �أ�صبحت الآن �ضمن م�س�ؤولية املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام الذي ي�شرف �أي�ض ًا على عمل
عدة منظمات غري حكومية و�شركات خمت�صة.

 ت�شمل املتفجرات من خملفات احلرب الألغام الأر�ضية،الذخائر غري املنفجرة والقنابل العنقودية والأ�شراك.
 بف�ضل �إزالة الألغام والتوعية حول خماطرها� ،إنخف�ضعدد ال�ضحايا املدنيني �إىل اثنني �أو �أقل �شهري ًا.
 فريق دعم الأعمال املتعلقة بالألغام التابع للأمم املتحدةيوفر التخطيط والتن�سيق وح�سن �سري العمل ،مما ي�ضمن
��ال من
�إزال��ة الألغام/الذخائر غري املنفجرة مب�ستوى ع ٍ
الكفاءة والفعالية وال�سالمة ،وفق ًا للمعايري الفنية الوطنية
واملبادئ التوجيهية.
 �أجرى فريق دعم الأعمال املتعلقة بالألغام التابع للأمماملتحدة حمالت توعية وا�سعة النطاق منذ حرب عام .2006
 يقدم فريق دعم الأعمال املتعلقة بالألغام التابع للأمماملتحدة �إر�شادات وتدريبات ،ويتابع مداورة الدول امل�ساهمة
بقوات ،كما ُينظم دورات للتوعية من خماطر الألغام/
الذخائر غري املنفجرة.
ين�سق فريق دعم الأعمال املتعلقة بالألغام التابع للأمم
 ّاملتحدة مع املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام من
خ�لال تبادل املعلومات يف ما يخت�ص بالألغام الأر�ضية
والذخائر غري املنفجرة.
 �ساعد فريق اليونيفيل الكمبودي يف تنظيف مناطقملوثة يف قرب�ص يف الفرتة ما بني  7ني�سان و 13حزيران
 2014بنا ًء على طلب من بعثة حفظ ال�سالم التابعة للأمم
املتحدة يف قرب�ص بعد �أن طلبت م�ساعدة اليونيفيل .وقد
جرت الأعمال ب�إ�شراف فريق دعم الأعمال املتعلقة بالألغام
التابع للأمم املتحدة.
 �أن�شطة �إزالة الألغام التي ت�ضطلع بها اليونيفيل ت�أتي يفالإطار العملياتي والإن�ساين.
رانيا حرب – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

هل تعلم؟

يبلغ عدد سكان كمبوديا  14.2مليون نسمة ،تقع في جنوب شرق آسيا ،ويرجع تاريخها إلى
تحدها تايالند ،فيتنام ،الوس ،وخليج تايالند .أرضها غنية بالنفط
أربعة آالف عام قبل الميالدّ .
والذهب والفضة والزركون والحجر الجيري والحديد والفوسفات والياقوت.
كمبوديا من ال��دول امل�ساهمــة بقوات يف اليونيفيل.
ان�ضمت ال�سرية الكمبودي ــة �إىل اليــونيفيــل يف عــام
 ،2010وت�ضم  179جندي ًا يعملون يف جمال الهند�سة،
و�إزالة الألغام والتخ ّل�ص من الذخائر غري املنفجرة.
تعم ــل ال�سـري ـ ــة بالتعـاون مع وحـ ــدة الهند�س ـ ــة،
وفريـ ــق الأعمــال املتعلق ــة بالألغــام التـاب ــع للأمم
املتح ــدة ،والفــرق امل�شـتـرك ـ ــة لنظــام املعلــومــات
اجلغرايف والتحقيق الفني.
ُك ِّلف الكمبوديون ببناء الرباميل الزرقاء التي حتدد
اخلط الأزرق ،حيث ج��ددوا  18برمي ًال على اخلط
الأزرق وا�ستطلعوا ع�شر نقاط لو�ضع براميل فيها،
وكذلك �ش ّيدوا ت�سع عالمات.

العدد  16كانون االوّل 2014

تقوم ال�سرية بعمليات �إزال��ة �ألغام على طول اخلط
الأزرق ،وق��د نفذت عمليات يف جم��ال التخ ّل�ص من
ال��ذخ��ائ��ر املتفجرة/العبوات النا�سفة ،وا�ستطالع
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ال��ط��رق ،ون���زع الأل��غ��ام م��ن ال��ط��رق والتخ ّل�ص من
الألغام .وتبلغ امل�ساحة الإجمالية للمنطقة التي نظفتها
ال�سرية حتى الآن  7583مرت ًا مربع ًا.

يتـو�سطهما �ش ــريــط بالل ــون الأحم ــر ،ويف و�ســط
العل ــم �صــورة ملعبــد �أنغك ــور وات بالل ــون الأبيــ�ض،
وهــو معب ــد �شهري يف كمب ــوديا يجتــذب ال��زوار
من جمي ــع �أنحاء العامل .ووفق ًا ملنظمة اليون�سك ــو،
يتمتــع املعب ــد ب�أهمي ـ ــة كبـ ــرى من النواحي الأثري ــة
واملعماري ــة والثقافية.

كذلك �ساعد الكمبوديون يف �إن�شاء الطرق يف قريتي
الغجر وبليدة ،ويف تركيب الأنابيب لآبار املياه يف بليدة،
وتنظيف جمرى نهر ال��وزاين .وهنا ال ب ّد من الإ�شارة
�إىل �أن عملهم جدير بالثناء لأنه يتم من دون م�ساعدة
�آل��ي��ات ب��ن��اء ،ذل��ك �أن الت�ضاري�س ال��وع��رة على طول
النقاط احلدودية ال ت�ساعد على و�صول ال�شاحنات.
ولذلك ،ف�إن مهام ًا مثل نقل الإ�سمنت والبح�ص وغريها
من مواد البناء تتم يدوي ًا.

يرمز اللون الأزرق من العلم الكمبودي �إىل احلرية
والإخاء والتعاون ،واللون الأحمر لل�شجاعة ،ويرمز لون
�أنغكور وات الأبي�ض �إىل النزاهة والعدالة والرتاث.
على الرغم من م�شقّة مهام العمل ال��ي��دوي الكثيفة
والعمل يف �أمكنة بعيدة ،ي�ستمر اجلنود ب���أداء عملهم
ملتزمني امل�ساهمة يف جهود الأمم املتحدة يف جنوب
يج�سدون بذلك الف�ضائل التي يرمز �إليها
لبنان ،وهم ّ
علمهم وعلم الأمم املتحدة.

يتك ّون العلم الكمبودي من �شريطني باللون الأزرق

هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

كما ي�شارك اجل��ن��ود الكمبوديون يف �إع���داد �أرا���ض��ي
ال��ق��واع��د ،وي�شمل ذل��ك الت�سييج و�أع��م��ال الرتكيب،
�إ�ضافة �إىل مهام �أخرى.

إبل السقي:
بلدة تاريخها طويل مع اليونيفيل

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
 800متر إلى الجنـوب من بلدتـهم.
حممية طبيعية كونها ت�شكل مم��ر ًا للطيور املهاجرة
ويقــول �إبــن البلــدة والأ�سـتــاذ اجلامعــي املتقاعـ ــد
خ�لال الإح��ت�لال اال�سرائيلي يف ال��ع��ام ُ 1978قتل
ً
.
ا
دومن
450
حوايل
م�ساحتها
وتبلغ
الدكتــور �شفيــق البقاعــي ان هــذه الروايـ ــة �إن د ّلت
العديد من �أبناء البلدة كما د ُِّمر الكثري من منازلها.
على �شــيء فهي تدل على عراقة زيتــون �إبل ال�سقــي
غي من �أحوالها� ،إذ �سرعان
ولكن �إنت�شار اليونيفيل ّ
ويبلغ عدد �سكان البلدة امل�سجلني حوايل �أربعة �آالف
وقدم رابيــة «القبيبــة» التــي ترتبــط بها جمموعـ ــة
ما حت ّول وجود هذه القوات �إىل م�صدر رئي�سي للدخل
ن�سمة ،بح�سب ما يقول رئي�س البلدية جورج رحال ،وهم
من الأ�ساطري عن ع��امل اجلــن والكنــوز املدفونــة
فيها .وهناك  116موظف ًا ومتعاقد ًا من �أبناء البلدة
موزعون منا�صفة تقريب ًا بني ال��دروز وامل�سيحني (من
التي يحلــو للنا�س روايتها لأبنائهم و�أحفادهـم ق ــرب
يعملون مع اليونيفيل.
الطائفتني االرثوذك�سية والربوت�ستانتية) ،لكن املقيمني
املواقــد يف مو�سم ال�شتاء والثلــوج.
منهم يف البلدة ب�صورة دائمة ال يزيد عددهم عن
كانت �إبل ال�سقي مق ّر ًا للكتيبة الرنوجية عندما دخلت
 1750ن�سمة ،فيما يزيد هذا العدد �إىل �أكرث من �ألفي
اليونيفيل �إىل جنوب لبنان عام  .1978وقد ّ
من خالل هذه الروايــة الأ�سطورة ميكن الإ�ستنتاج ان
توطدت
ال�صيف.
مو�سم
يف
بقليل
ن�سمة
بلدة «�إبل ال�سقي» �أو «�إبل الهوا» كما ي�سمونها اي�ضا،
ع�لاق��ات الأه���ايل م��ع جنود ه��ذه الكتيبة ل��درج��ة �أن
كانت م�أهولة منذ تاريخ غارق يف القدم ،وان مل يكن
هناك � 14سيدة تزوجن من جنود نروجيني ،ودخل يف
وتعانــي البلــدة من موا�ســم الهجـرة املتتالية لأهاليها،
هناك من مرجع يحدد عمرها ف�إن ما ُعرث فيها وحولها
�إطار التقاليد ال�سنوية للبلدة احتفالهم بالعيد الوطني
�إذ ان هــذه املوا�ســم ب���د�أت ع��ام  1820ب�صــورة
من بقايا منازل يعود عمره �إىل �أكرث من � 500سنة.
الرنوجي يف � 17أي��ار من كل ع��ام .وقد حافظ �أهايل
�أ�سا�سيــة �إىل الربازيل.
�إبل ال�سقي على عالقات متينة مع اليونيفيل حتى بعد
وق��د �إت��خ��ذت البلدة �إ�سمها احل��ايل بح�سب الدكتور
وقد ملعت �أ�سماء العديد من �أبناء البلدة يف املهجر ،وال
رحيل الكتيبة الرنوجية .مع الإ�شارة �إىل �أن �إبل ال�سقي
البقاعي ما بعد امليالد ،وبطبيعة احلال ف�إن لإ�سمها
�سيما منهم ال�شاعر جميل املن�صور ح��داد ال��ذي كان
هي البلدة الأكرث عدد ًا يف حاالت الزاوج من جنود يف
بالرحالة الذين كانوا
املركب من كلمتني معانٍ ترتبط ّ
من �أم��راء ال�شعر يف �أمريكا الالتينية وق��د ح��از على
اليونيفيل يف كل جنوب لبنان.
�لال
خ
��م
ه
��
ل
��ا
م
��
جل
يتخذونها حم��ط��ة ا���س�تراح��ة ل��ه��م و
جائزة ال�شعر من املجمع اللغوي الربازيلي يف الن�صف
�سفرهم من فل�سطني �إىل بالد ال�شام ،ف�أر�ضها غنية
جتدر الإ�شارة �إىل �أن العديد من امل�شاريع التنموية
الأول من القرن املا�ضي .غري �أن الأجيال املتعاقبة من
ً
ُن ّ
باملياه وتتمايل فوق روابيها �أ�شجار الزيتون وال�سنديان
فذت يف البلدة ،لعل �أبرزها املنتزه العام يف و�سط
املهاجرين من �أبناء البلدة باتت تنقطع تباعا عنها ما
وال�صنوبر بهواء نقي بارد ،اذ ترتفع عن �سطح البحر
البلدة الذي يحمل �إ�سم «املهامتا غاندي» .كما �أن
�أ ّثر على منوها ال�سكاين والإقت�صادي يف الوقت نف�سه.
 750مرت ًا وتقع فوق جمرى نهر احلا�صباين يف الزاوية
�أطباء من الكتيبة الإ�سبانية ي��زورون البلدة مرة كل
يعيــ�ش �س ـكــان �إبــل ال�سقــي ب�صــورة �أ�س ــا�سيــة م ــن
ال�شرقية اجلنوبية للخريطة اللبنانية.
�أ�سبوعني ملعاينة املر�ضى يف البلدية.
الزراعــة ومــن الوظائــف العامــة ،و�أبـرز منتــوجاتهـم
سلطان سليمان  -قسم الشؤون المدنية
الزراعيــة هــي اخل�ضــار والزيت ــون.
وق��د �أُعلنت �إح��دى ت�لال �إب��ل ال�سقي يف العام 1965

لم نكن نتوقع حدوثها

ذكريات من العيش في المكتب خالل الحرب

ً
يوما عام  ،2006كان جون مولوي وحسن سقالوي من بين طاقم مؤلف من
خالل الحرب التي استمرت 33
ً
المقر العام لليونيفيل في الناقورة .في هذه المقالة يستعيدان ذكريات األيام
مدنيا واصلوا العمل في
16
ّ
الشاقة التي عاشاها في المكتب وعلى الطريق في ظل ظروف صعبة.
ما هي ذكرياتكما عن األيام األولى من الحرب؟

ح�����س��ن :يف ���ص��ب��اح ي���وم  12مت���وز ،تلقيت م��ك��امل��ة من
�صحفيني قالوا يل �أن هناك الكثري من الق�صف ،و�أن
النا�س بد�أوا يهربون .كنت �أعمل يف �صور يف ذلك الوقت،
ُ
وطلب مني �أن الإلتحاق بالعمل على الفور ،فعدت �إىل
الناقورة ،وبد�أت الأمور تت�صاعد.

العدد  16كانون االوّل 2014

كانت حلظة �صعبة ،فقد اندلعت احلرب ،ومل يكن �أحد
م�ستعد لها� .أول ما فكرت فيه كان عائلتي .يف م�ساء ذلك
اليوم ،ذهبت �إىل البيت يف �صور ،ومل يتوقف الق�صف
والغارات اجلوية ط��وال الليل ،فقد كانت �أج��واء حرب
حقيقية .ويف اليوم التايل عدت �إىل الناقورة.
جون :مل يكن �أحد يتوقع حدوث احلرب .وحتى بعد �أن
بد�أت ،مل يكن النا�س يدركون ما كان يحدث .انقطعت
االت�صاالت على الفور لأن هوائي الهاتف املحمول َّ
تعطل
يف �أول �ساعتني .وخ�لال الأ�سابيع اللآحقة ،واجهنا
�صعوبات كبرية يف �إجراء املكاملات الهاتفية.
ح�سن :املكاملة الهاتفية التي كانت ت�ستغرق يف العادة
اجلنوب 17 16

خم�س دقائق �أ�صبح �إجرا�ؤها ي�ستغرق �ساعة .كنا ن�صعد
�إىل �أ�سطح املباين لإلتقاط �إر�سال �أف�ضل.

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

كانت اليونيفيل تبذل كل جهد ممكن للتن�سيق مع كافة
الأطراف ،وذلك لت�سهيل و�صول كبار ال�سن واملر�ضى
واجلرحى من قراهم �إىل امل�ست�شفيات� ،أو �إىل �صور� ،إذ
كنا نحر�ص على �أال يتعر�ضوا لأي �أذى �أثناء انتقالهم
من منطقة �إىل �أخرى.

واملخاتيــر والدفاع امل��دين واجلي�ش اللبناين وق ــوى
الأم���ن الداخل ــي ،وك��ذل��ك م��ن مكاتــب ال��ـ��وزراء،
يخربوننا فيها �أن هــذه القـريـ ــة �أو تـلك تتعــر�ض
للق�صــف و�أن النـا�س حما�صـرون ،حيــث كانـ ــوا
يطلبــون من الي ــونيفي ــل امل�ساعــدة يف اخــراجهم.
وتلبيـ ّة لهـذه الطلبات ،كنا نتوجــه �إىل القـرى ونو�صــل
اجلرحى وكبار ال�سن �إىل امل�ست�شفيات �أو �إ�سرتاحة �صور.

ماذا كان عملك خالل الحرب؟

ج��ون :كنت كبري �ضباط الإرت��ب��اط ،ولذلك كنت �أق��وم
بالتن�سيق مع الأط��راف .كان من ال�صعب جد ًا تن�سيق
التح ّركات لأن مواقــع اليـونيفيــل كانـت تتعر�ض للق�صف
يف بع�ض الأحيان .وهنا يجــب �أال نن�سى �أن اليــونيفيــل
كانت تعمــل يف �إط��ار واليــة خمتلفــة .كان لدينا فقط
�ألفي �شخ�ص  -الكتيبتان الغانيــة والهنديــة� ،إىل جانب
ب�ضع ــة �أفـراد من املدنيني.

ح�سـن :مل نكــن مهي�أيــن للحــرب ،فقــدت حدث ــت
فج�أةً .كنا نتلقــى ات�صاالت طــوال اليــوم من القــرى

تأثــرت عندما زارنــا األميـن
وعبـــر
العــام بعـــد الحــرب،
ّ
عــــــــن فــخـــــــــــره بــعــنــاصـــــره
الذيــن واصلــوا عملهم في
اليـونيفيـــل ولــم يغـادروا.
قــــــــال انــــه كــــان بــإمــكــانــنــا
وبــســهــولــــــــة الـــذهـــاب إلــى
ديــارنــا ،ولكننا لــم نفعـــل،
وبـقـينــا هنـا.

ال�صعوبة الرئي�سية كانت تكمن يف �أننا مل نكن نعرف ما
كنا ينتظرنا .الطرق كانت طويلة وغري �آمنة ،ويف بع�ض
الأحيان كنا ن�ضطر �إىل �إزالة الدمار الهائل ب�أنف�سنا من
الطرقات لكي يت�سنى لنا متابعة الطريق.
ً
مثاال؟
هل يمكنك ان تعطينا

ح�سن :الدولة اللبنانية طلبت ر�سمي ًا من البعثة �إجالء
ن��ح��و  380م��دن��ي�� ًا ،وع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص الن�ساء
والأطفال ،من بلدة مروحني .وعليه ،قمنا بتنظيم قافلة
كبرية ،يف ظ ّل حماية فرن�سية� ،شارك فيها ناقالت جند
مدرعة ،و�أربع حافالت ،و�سيارة �إ�سعاف ،و�ضابط وثالثة
جنود من اجلي�ش اللبناين.
�شعرت ب��اخل��وف .عندما و�صلنا �إىل القرية ،جمعنا
النا�س يف نقطة جت ّمع حمددة .وفج�أ ًة ،تع ّر�ضنا للق�صف.
ويف هذه اللحظات كان اجلنود اللبنانيني والفرن�سيني
ي�ضعون الأط��ف��ال داخ��ل ناقالت اجلنود امل��درع��ة .وقد
بدت كل ناقلة كعلبة �سردين.
و�أذكر �أنه كان يوجد �أي�ض ًا حو�ض �سباحة فارغ ،فكانوا
ي�ضعون النا�س ف��ي��ه ،ويقفون على �أط���راف احلو�ض
حلمايتهم .لن �أن�سى �أبد ًا تلك اللحظات.
كيف كانت حياتكم اليوميـــة خالل فترة الثالثـــة
ً
يــوما تلك؟
وثالثين

ح�سن :مل يكن هناك ج��دول زمني .كنا نتفاعل مع
الواقع ح�سب جمريات الأح���داث .خالل النهار ،كنا
نحاول م�ساعدة النا�س .ويف الليل ،كنا نتلقى مكاملات
هاتفية من لبنانيني يف اخلارج يريدون الإطمئنان عن
�أ�سرهم ويطلبون امل�ساعدة.
مل نكن نخلد للنوم قبل ال�ساعة الثالثة �أو الرابعة فجر ًا.
�أحيان ًا كنا ال ننام �أكرث من �ساعتني يف اليوم .ومل يكن

لدينا الكثري من الطعام �أو امل��اء .كنت �أت�شارك �أنا
وجون قنينة ماء طوال اليوم ،ن�ستعملها لكل �شيء ،مبا
يف ذلك الإغت�سال وال�شرب.
جون :كانت ا�سرتاحة «البيت الإيرلندي» يف املق ّر العام
يف ال��ن��اق��ورة تفتح  24/24على م��دى الأ���س��ب��وع خالل
احلرب� .أ�صبحت مكان ًا يلتجئ النا�س �إليه ،ويق�صدونه
لتبادل �أطراف احلديث.
ً
هل ّ
يـوما في االستقالــة؟
فكرت

ح�سن :كال� .إذا ا�ستقلت �سي�أتي �شخ�ص �آخر ،ومن ثم
ي�ستقيل .وعندها من �سيتوىل هذه املهمة؟
التحــول األكثـــر أهميـــة فــي
ما هــو في رأيك
ّ

الجنــوب منـذ عــام 2006؟

جون� :أعتقد �أن التغيري الأكرث و�ضوح ًا هو البنية التحتية،
وال �سيما الطرق .مبا�شرة بعد بداية احلرب ،مت تدمري
�شبكة الطرق كلها متام ًا .الرحلة من �صور �إىل بريوت
ا�ستغرقت معي يف احدى املرات �ست �ساعات ،مع العلم
�أنها ال ت�ستغرق يف العادة �أكرث من �ساعة واحدة.
ح�سن :لق ــد دُه�شــت بال�سرع ــة التي ا�ستطــاع فيها
اللبناني ــون �أن يعيــدوا بناء الطريــق الرئي�س ــي من
اجلنوب �إىل ب�يروت� ،إذ مل ي�ستغرق الأم��ر �أك�ثر من
ت�سعة �أ�شهــر .وهنا ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أنــه يف عام
 ،2006مل يكــن اجلي�ش اللبناين متواجد ًا يف املنطقــة.
كان يوجد فريق ارتباط فقط يف الناق ــورة.
اليوم ،ينت�شر اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب يف �إطار قرار
جمل�س الأمن الدويل � .1701إزداد عديد اليونيفيل �إىل
 15.000جندي ،و�أ�صبح هناك قوة يونيفيل بحرية ،وق�سم
ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل يعمل مع البلدات والهيئات
الدولية لدعم وجود فاعل للدولة اللبنانية يف اجلنوب.

هــل لديـــك أي ذكـــريـات طيبــــة كنـت ترغــــب
فـي مشـــاركتها؟

ج���ون :يف �أح���د الأي����ام تلقيت ال��ع��دي��د م��ن املكاملات
الهاتفية ،مبا يف ذلك ات�صاالت من ال�صليب الأحمر،
�أخربوين فيها �أن هناك فتاة �صغرية يف موقع للكتيبة
الغانية بالقرب من بلدة يارين �أ�صيبت بجروح بالغة،
ويف حال مل يتم �إجال�ؤها �سوف متوت ال حمالة.
مل يكــن هنــاك طريقـ ــة ل�سـحبهــا مـن املك ــان ،لأن
الق�صــف كـان كثيفـ ًا ج ــد ًا .تـوا�صل ــت مـع �أق ــرب
موقـ ــع غانــي ،فقال ــوا يل انهــم م�ستعــدون لنقلهـا يف
�سـيـارة م�صفحــة �إىل الناق ــورة .وعلى هذا الأ�س ــا�س،
ذهـب ــت �إىل القائــد العام بيليغـرينـي لطلــب موافقتـ ــه،
فقـال يل« :با�شــر باملو�ضــوع علــى الفــور».
وهكذا متكن الغانيون من �إح�ضارها ،بعد �أن �أُ�صيب
اطارين يف ال�سيارة املدرعة .وجنت .كنا نتلقى الكثري
من املكاملات الهاتفية من ه��ذا القبيل .ال�سبب الذي
يجعلني �أتذكر هذه احلادثة جيد ًا� ،أنها وقعت يف نف�س
اليوم الذي �صادف �أنه عيد ميالد القائد العام.
ح�سـن :ت���أث��رت عندمـا زارن���ا الأم�ي�ن العـام للأمـم
وع�بر يف حين ــه ع��ن فخره
املتح ــدة بعد احل��ـ��ربّ ،
ب�أفراد الطاقـم الذيــن وا�صلــوا عملهم يف اليـونيفيــل
ومل يغادروا ،وحينها قــال انــه كان ب�إمكاننا وب�سهولــة
�أث��ن��اء احل��رب �إغ�لاق البعثــة و�إن��ه��اء عملها وع ــودة
اجلميــع �إىل ديارهم ،ولكننا مل نفع ــل ،وبقينا هنا
بف�ض ــل ه ــذه احلفن ــة من اجلن ــود واملوظفني الذي ــن
حتمل ــوا جميع ال�صعاب واملخاطر يف ظ ــل ظروف
�صعبــة ملــدة  33يوم ًا يف �سبيل م�ساعدة ال�سكان العزّل.
إنغريد كويك – مكتب الشؤون السياسية

نائب رئيس جديد للبعثة

نظام معالجة مياه في بلدية الناقورة

و�صل ال�سيد �إم���ران رِزا �إىل لبنان يف
� 16أيلول ّ 2014
لتول من�صبه اجلديد
كنائب لرئي�س البعثة وم��دي��ر لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية واملدنية.
وكان ال�سيد رِزا قد عمل �سابق ًا كممثل
�إق��ل��ي��م��ي للمفو�ضية ال�سامية ل�ل�أمم
املتحدة ل�ش�ؤون اللآجئني يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف الريا�ض ،اململكة
العربية ال�سعودية.

�أ�صبحت ال��ن��اق��ورة ال��ب��ل��دة الأوىل يف
منطقـة عمليات اليونيفي ــل التي تتمتــع
بنظام منا�س ــب ملعاجل ــة املياه ،وذلك
بف�ضــل م�ش ــروع ذات �أثــر �ســري ــع
رعت ــه الي ــونيفي ـ ــل تـ ّـم من خاللـ ــه
و�صل �أقني ــة ال�صرف ال�صحــي ملائتني
وثالثني منز ًال يف الناقــورة مب�صفاة
مياه ال�صرف ال�صحــي التابعـة ملق ّر
اليــونيفي ــل .وقد بلغت تكلفــة امل�شروع
حوايل  22.000دوالر �أمريكي.

ال�سيـد رِزا يتمتـع مبعرفــة وا�سعـة وخبـرة
يف �شـ�ؤون لبنان ومنطقـة ال�شـرق الأو�سط،
وقد عمــل مع الأمم املتحــدة يف خمتلــف
ال���ق���ارات ،مب��ا يف ذل��ك مكتـب مفـ ّو�ض
الأمم املتحــدة ال�سامي ل�ش ـ�ؤون الالجئني
ومق ـ ّره يف جنيف� ،ســوي�سـرا.

�إفتتــح حفـ ــل التد�شني رئي�س بلدي ــة
الناق ــورة حمم ــود مه ــدي الــذي �أ�ش ــاد
بــدور اليـونيفيـ ــل لناحيـ ــة م�ســاهمتهـا
يف تنميـ ــة ه ــذه املنطق ــة واملحافظ ــة
علــى البيئ ــة فيهــا.

وي�أتـي هذا امل�شروع يف �صلب �إهتمـامـات
اليونيفيـل جلهـة احلفــاظ علــى البيئــة
وم�سـاعـ ــدة ال�ســكان املحليــني وخل ــق
وعـ ــي بيئ ـ ــي يف املنطق ــة.

العدد  16كانون االوّل 2014

لكي نتمكن من لعب كرة القدم مرة أخرى

�أُقيمت م��ب��اراة ود ّي��ـ��ة بني العبي كــرة
قــدم م��ن اليــونيفي ــل وفريـق حم ّلي
يف بلدة يارون اجلنوبي ــة خالل افتتاح
ملعب ك���رة ال��ق��دم ال���ذي ّمت ت�أهيلــه
يف البلــدة .تقــع القريـ ــة يف منطقــة
نائية يف ق�ضاء بنت جبيل حيث املرافق
الرتفيهية قليلــة ،ومما يزيد من �أهميــة
اجلنوب 19 18

هذا امللعب �أن��ه �سوف ي�ساعد ال�شباب
على امل�شاركة يف الأن�شطة الريا�ضية.
وق��د ّمت مت��وي��ل ه��ذا العمل م��ن خالل
امل�شاريع ذات الأثر ال�سريع التي ينفذها
ق�سم ال�����ش���ؤون امل��دن��ي��ة يف اليونيفيل
بالتعاون مع بلدية ي��ارون ،ومب�ساعدة
م��ن الكتيبتني الفنلندية والإيطالية.

وت�ض ّمن امل�شروع �شراء وتركيب مظلة
للملعب ،وذل��ك بتكلفة قدرها حوايل
واحد وع�شرون �ألف دوالر �أمريكي.
من ناحيته� ،أ�شار املقدم كاري ني�سوال
م��ن الكتيبة الفنلندية �إىل �أن ه��ذا
امل�شروع ي�ساعد ال�سكان املحليني على
حت�سني لياقتهم البدنية ،ف� ً
ضال عن �أنه

يقيهم ح ّر ال�صيف وبرد ال�شتاء خالل
ممار�سة الريا�ضة.
�أم��ا علــي م�صطفــى �صعــب ،وه ـ ــو
الع ــب كـرة ق ــدم يف فري ــق يـارون،
رحــب به ــذا االفتت ــاح قائـ ـ ًال:
فق ــد ّ
«بف�ض ــل اليــونيفي ـ ــل� ،س ـ ــوف نتمك ــن
مــن اللـع ــب مـ ــرة �أخـ ــرى».

اليونيفيل تركض للسالم

جديد اليونيفيل عبر التلفزيون واإلنترنت
شاهدوا كيف يتفاعل جنود حفظ السالم في كل حلقة
مع سكان جنوب لبنان.
ُتعرض حلقتين من البرنامج في الشهر عبر محطات
أن.بي.أن ،أو.تي .في ،الجديد ويوتيوب

ُيبـث باللغـة العربيـة على مـدى عشـر دقائق بمعدل حلقة
جديـدة كـل أسبـوعيـن عبـر أثيـر اإلذاعـات التاليـة :الرسالـة،
صـوت المدى ،صـوت لبنان ،صـوت الشعب وراديو دلتا
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English: youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT
Arabic: youtube.com/UNIFILARABIC

@UNIFILSpokesman

facebook.com/UNIFIL

unifil.unmissions.org

