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مجـلــــــة

اليـونـيفيـل

البناء على السالم

مقابلة مع العماد قهوجي

األهمية ،يردع ّ
كل محاوالت اإلتّ جار باألسلحة
وقائي بالغ
"قوة اليونيفيل البحرية تضطلع بدور
ّ
ّ
ووقوع األحداث على ّ
مرة
البحرية
القوات
الطفافات .ان
خط
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية ،ورغم العوائق ،برهنت ّ
اللبنانية ،بالشراكة الوطيدة مع
اإلقليمية
احترافيتها والتزامها الكبير بتأمين المياه
جديدة عن
ّ
ّ
ّ
البحرية التابعة لليونيفيل" -من كلمة القائد العام لليونيفيل اللواء ألبيرتو أس���ارتا
المجموعة
ّ
كويباس (يمين) خالل حفل تسليم قيادة قوة اليونيفيل البحرية على متن الفرقاطة يالديريم
(تركيا) في  24شباط .2011
"إن البحري���ة البرازيلي���ة فخورة ج���د ًا باإلنضمام إلى القوة البحرية ،ونح���ن نأمل ان نتمكن من
المساعدة في هذا العمل الناجح الذي تم إنجازه" -من كلمة األميرال البرازيلي لويس هنريك
كارولي عند تسلمه قيادة قوة اليونيفيل البحرية في  24شباط .2011

مرئيات السالم

اإلفتتاحية

أن���ا أراه ،إذ ًا هو موجـود .كثير ًا ما تتأثر حـواس���نا بالمرئيات التـي أصبحت وفيـرة
ف���ي عصر اإلعـ�ل�ام اليـوم ،حتى بات المجـال ضيق ًا إلعم���ال المخيلة .اإلعتماد
المفـرط على الصـورة يضعف إدراكـنا حتى باألمـور البس���يطــة التـي تحيط بنا،
أش���ياء نـراها كـل يــوم لكننا ال نالحظــها .ويظــل الـوضـع على هـذا النحـو حتى
تصـــل األمــور إلى وسائل اإلعالم.

التصور ،أم��ا السالم فهو
الحرب ،بكل تأثيراتها المرئية ،سهلة
ّ
ليس بهذه السهولة .لكن ،من أين نحصل على المرئيات التي
تثير إهتمام وسائل اإلعالم والجمهور؟

واق��ع��ـ ً��ا ،ف��ي حيـاتنا اليـوميـة ،السـالم هـو أ ك��ث��ر بكثير م��ن مجـرد
غيـاب الح ــرب .إنـ ــه أمـ ــر يتعل ــق ببنـاء حيـاتنـا بأمـ ــان؛ يتعل ــق
بالتعليـ ــم ..حتــى ي��ذه��ـ��ب أوالدك إل��ـ��ى ال��م��ـ��درس��ـ��ـ��ة ويعــودون
سـالميـن في نهاي ــة اليــوم؛ يتعـلــق بمهنــة تغنيــك وتدعمــك أنت
وأحبـاءك والمجتمــع ككــل .الســالم هــو أن تستثم ــر جنــى العم ــر
وأنــت تعل ــم أن ــه لــن يـؤخـذ قـسـ ًـرا أو ُيـدمّــر .وفـي نهـاي ـ ــة اليـوم،
الســالم يتعل ــق بالبقــاء واإلزدهـار في المجتمـع.

بيد أن كل ما سبق ذكره أمور دنيوية عادية ينبغي علينا القيام
بها في كل األحوال ،فأين هو الخبر في كل ذلك؟
إن التحـدي يكمــن فـي كيفيـة "إستشعـار" السـالم حتـى ُيالحظ.
واألم���ـ���ر ال ي��ح��ت��ـ��ـ��اج س��ـ��ـ��وى إل��ـ��ى إع���ـ���ادة ت��ك��ي��ي��ـ��ـ��ف ن��ظ��ـ��ـ��رت��ن��ا لألمــور،
فنستطيــع عنـد ذل���ك أن ن��ـ��ـ��رى ب��وض��ـ��ـ��وح ،ت��م��ام ً��ا كالطفلــة ريان
عبــرت عـن السـالم بما يلي:
أيــوب ذات األعــوام السبعــة التــي ّ
"الســالم ...سا كــن ،فـال دخــان ،وال نـار[ "...مجلــة "الجنــوب"،
شبـاط  .]2009فـي الــواقـع ،بالنسبـ ــة لسكـان جن ــوب لبنــان ،قــد
يكــون التبايـن المــرئــي شاسع ًـا ،مــن دمــار فــي كل مكان في عام
 2006إلــى تنميــة شاملــة تحققــت خـالل الهـدوء غير المسبوق
الذي ساد المنطقة منذ ذلك الحين.
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق ،ت��ق��دم م��ج��ل��ة "ال���ج���ن���وب" ف���ي ه����ذا العدد
م��ق��اب��ل��ة ح��ص��ر ي��ة م���ع ق��ائ��د ال���ق���وات ال��م��س��ل��ح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة العماد
جان قهوجي ،وهي تتضمن تحية لجنود السالم في اليونيفيل
على األم��ن واإلستقرار ال��ذي تحقق على األرض ،تحية تعكس
بنفس القدر إنجازات الجيش اللبناني بإعتباره الجهة الرئيسية
المسؤولة عن األمن في المنطقة.

إع��ت��ـ��ـ��ـ��راف ً��ا بالتق ــدم الكبي ــر ف��ي تنفيـ ــذ ال��م��ه��ام الموكل ـ ــة إلى
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ،واف��ـ��ـ��ـ��ق مجل ــس األم��ـ��ـ��ـ��ـ��ن ال���دول���ي ع��ل��ـ��ى تعديــالت

متقدمة على هيكلية اليونيفي ــل لتكييــف قــدرتهــا العملياتيـ ــة
ً
المتغيــرة علـى األرض ،وخصـ ــوص ًـا مــع إنتشـار
وفقا للظــروف
ّ
الجيش اللبناني في الجنوب .وفي هذا المجــال ،كانـت "قوة
اإلحتيــاط التـابعة للقائـ ــد العـ ــام" التـي تأسســت حديثـ ًـا أحد
أب��رز مظــاهر هذا التغييـر ،وه ــو مـا ستطلع ــون على تفاصيلـ ــه
ً
مثاال عن التعــاون
في المقال التالي .كمــا يضــم ه ــذا الع ــدد
ً
تمرينا
الواســع بين الي ــونيفي ــل والجيش اللبناني ال��ذي شمل
على كيفيــة التعام ــل مــع ال ــزالزل.
وض��ع عالمات م ــرئية على الخط األزرق ،بكل تعقيداتـه ،يمثل
م���ث ً
���اال م��ل��م��وس��ـ��ـ ً��ا ع��ل��ى ت��ـ��رت��ي��ب��ات ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ف���ي م���ج���ال اإلرتباط
والتنسيـ ــق مــع األطراف ،وهي آلية أثبتت فعاليتها فـي الحفاظ
ويبـرز المقـال عــن الخط األزرق
على وقــف األع��م��ال العدائيــةُ .
ضخ ــامـة المهمة وأهميتها فـي منع اإلن��ت��ه��ا ك��ات التـي ك��ان مـ ــن
الممكن أن ت ــؤدي إلى التصعيـد في حال عـدم وجوده.
واأله��م من ذل��ك ،أهالي جنوب لبنان هم من ق ّ��دم للس ــالم.
نسمــع ص ـ ــوتهم هــذه المـ ــرة على لسان رئيس بلدية كفر شوبا.
وك��م��ا ج���رت ال��ع��ـ��ـ��ادة ،ي��ض��م ال��ع��ـ��ـ��ـ��دد ن��ب��ذة ع���ن ال��ب��ل��دة يتط ــرق
الحديث فيها إل��ى أكثر من مجـ ــرد وص��ف لتضاريس منطق ـ ــة
من جب ــل الشيخ .ثم يق ــودنا الحديث إلى جه ـ ــود الي ـ ــونيفيــل
لتعزيز ال��م��ه��ارات م��ن أج��ل التنمية المستدام ــة بين مزارعات
بلدة الخيام.
ك��م��ا إخ��ت��رن��ا ل��ك��م م���ث ً
���اال ح���ي ً���ا ع���ن ال��م��ك��اس��ب ال���ت���ي ت��ت��رت��ـ��ـ��ب على
السالم ،أال وهـ ــو منتجـع الوزانـي السياحي .م ــزيج فـر يـد من فن
العمارة اللبنانية واألفريقية المترامية األط��راف على طول الخط
األزرق ،يــرمز هذا المشروع إلى األمل بسـالم مستدام والدافع
الذي من أجله يجب أن يتحقق هذا السالم.
هذه بعض مرئيات السالم التي تقدمها "الجنوب" :دنيوية لكنها
مثيرة ،وهي بالتأكيد تستحق النشر.
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وتعزز المهارات
اليونيفيل تساهم في التنمية البشرية
ّ
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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 ّ

البحث عن
الصيدلي علي...

رحلة في ذاكرة ضابط كبير
في األمم المتحدة

منذ أن أتى إلى جنوب لبنان قبل ثالثة عقود خلت ليخدم في صفوف
اليونيفي���ل برتب���ة نقيبّ ،
ويقدر
تعلم باباكار غاي أن يحب ه���ذا البلد،
ّ
شعبه ،ويحترم أبناؤه ،ومنهم الصيدلي علي على وجه الخصوص.
واليوم ،وبعد أن أصبح كبير المستشارين العسكريين
ف�����ي إدارة ع���م���ل���ي���ات ح����ف����ظ ال�����س��ل��ام ف�����ي م����ق����ر األمم
يفوت الجنرال السنغالي الفرصة األولى
المتحدة ،لم ّ
للبحث عن صديقه القديم ،وكذلك عن مركز قيادته
القديم خالل زيارته لجنوب لبنان في تشرين الثاني من
عام  ،2010فأخذ إستراحة قصيرة من مهامه الرسمية
ل��ل��ع��ودة إل��ى نفس ال��م��ك��ان حيث ك��ان يتمركز ف��ي عام
 .1980وهكذا ،قاد الوالء الشخصي وحنين الذكريات
ال���ل���واء غ���اي إل���ى ب��ل��دة ج��وي��ا ال��واق��ع��ة إل���ى ال���ش���رق من
مدينة صور.
وف��ي مقابلة م��ع مجلة "ال��ج��ن��وب" ،ق��ال غ��اي ان أحد
أعز أصدقائه في المنطقة كان الصيدلي ،وإسمه علي،
وأعرب عن رغبته في مقابلته.
ولكن ،ولسوء الحظ ،كان علي قد غادر لبنان ،وقيل
ل��ل��ج��ن��رال أن ص��دي��ق��ه ال��ق��دي��م يستقر ح��ال��ي ً��ا ف��ي غينيا
كوناكري في غرب أفريقيا .غير أن الحظ أسعف غاي
ع��ن��دم��ا ت��م��ك��ن م���ن ال���وص���ول إل���ى م��رك��ز ق��ي��ادت��ه القديم
الواقع على معلم ال يمكن أن يتوه عنه ،ول��م يصعب
عليه تحديده.
وي��ص��ف غ��اي م��وق��ع ق��ي��ادة سريته فيقول" :ال��م��وق��ع كان
ً
واضحا ومميز ًا ،فالجميع يعرف ذلك البيت الريفي...
ً
ً
مجسم من اإلسمنت
عاديا ،بيد أن ما يميزه هو
منزال
كان
ّ
لطائرة مقاتلة من طراز فانتوم بناها صاحب المنزل على
السطح ،فلربما كانت تعجبه الطائرات المقاتلة".
وه��ن��اك ،أي��ض ً��ا ،ل��م ي��ج��د غ���اي ص��اح��ب ال��م��ن��زل ،فقد
توفي منذ زمن طويل.
بالنسبة لغاي ،كانت تلك رحلة في الذاكرة.
وتابع الجنرال السنغالي حديثه فقال" :تأثرت بشكل
ً
ضابطا
ال يوصف عند رؤيتي للمكان ال��ذي كنت فيه
ً
شابا يعمل في خدمة األمم المتحدة ،ولم أتخيل أنني
ً
ً
ً
ق��د أص��ب��ح ي��وم��ا م��ا م��س��ت��ش��ارا ع��س��ك��ر ي��ا'' .ث��م ت��اب��ع وهو

يسترجع شريط الذكريات أن الحياة مليئة بالمفاجآت.
ولكن ،لماذا يبحث الجنرال السنغالي عن الصيدلي؟

ً
مستذكرا صديقه
عاد غاي بالذاكرة إلى سنين خلت،
ال���ق���دي���م ع��ل��ي ال�����ذي وص���ف���ه ب���اإلن���س���ان ال��م��ن��ف��ت��ح جداً
والمثقف.
كانت الصيدلية تقع ف��ي وس��ط البلدة ،حيث كانت
م��ك��ان ً��ا ي��ت��ردد إل��ي��ه ل��ش��راء أق���راص تلطيف ال��ح��ل��ق .وفي
تلك الفترة ،بنى صداقته مع علي.
"إع����ت����دن����ا ع���ل���ى ت����ب����ادل أط��������راف ال����ح����دي����ث ،وأصبحنا
أصدقاء ،ودعاني إلى بيته" ،يقول غاي.
وبعد أن حصلت عملية تبديل للجنود وغادر لبنان مع
كتيبته ،بقي غ��اي على إت��ص��ال م��ع صديقه م��ن خالل
ال��ج��ن��ود السنغاليين قبل أن يفقد اإلت��ص��ال ب��ه لعدم
وجود وسائل إتصال متقدمة في تلك األيام.
وع�������ن ط����ر ي����ق����ة ال�����ت�����واص�����ل ب���ي���ن���ه���م���ا ق��������ال" :ك����ن����ا نبعث
’س�ل�ام���ات‘ لبعضنا ال��ب��ع��ض ع��ن ط��ر ي��ق ج��ن��ود الكتيبة
السنغالية".
وخالل زيارته إلى لبنان ،إلتقى الجنرال غاي بمسؤولي
اليونيفيل ،وسنحت له الفرصة للقيام بجولة في بعض
أجزاء الجنوب اللبناني ،وأكثر ما لفت إنتباهه كانت
تلك التغييرات التي شهدتها المنطقة ،حيث الحظ
ً
تحسنا في شبكة الطرق وطفرة بناء حولت المناطق
الريفية إلى مناطق سكنية.

ول��ف��ت ال��ج��ن��رال إل��ى أن "ه��ن��اك ت��ح ّ��و ًال ك��ب��ي ً��را ج ً
���دا في
ً
ً
ً
هاما في
دورا
مضيفا "أن اليونيفيل لعبت
المنطقة"،
ً
جزءا من تاريخ المنطقة منذ عام ".1978
ذلك كونها
وأش�������ار إل�����ى أن ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ت��ع��ت��ب��ر ب��م��ث��اب��ة أداة هامة
للمجتمع الدولي إلظهار إلتزامه بالتنمية السلمية في
ال��ش��رق األوس����ط ول��ب��ن��ان ب��وج��ه خ���اص ،ف ً
��ض�لا ع��ن أنها
ً
وحيدا.
تعبير عن أن لبنان ليس

بالنسبة لشعب لبنان ،قال الجنرال ان رسالة أمين عام
األمم المتحدة ،وكذلك رسالة رئيس إدارة عمليات حفظ
السالم آالن ل��وروا ،هي أن لبنان يحتل مكانة عالية في
ج��دول أعمال المجتمع الدولي ،وأن الشعب اللبناني
عانى الكثير ،وأولويتهم األساسية هي أن يساعدوا هذا
الشعب على أن ينعم بالسالم واألم��ن الذي يستحقه،
وأ ك�����د غ����اي ل��ل��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي "أن���ن���ا س��ن��ب��ذل قصارى
جهدنا للمساهمة في هذا السالم واألمن".
أم���ا بالنسبة ل��ل��ج��ن��رال غ����اي ،ف�ل�اي���زال ص��دي��ق��ه القديم
علي يحتل مكانة كبيرة في ذكرياته" .من يدري ،ربما
يقرأ مجلة الجنوب ،ويبادر إلى اإلتصال بي".
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العماد قهوجي:
اليونيفيل حاجة للبنان

قائ���د الجي���ش يش���يد باليونيفي���ل و يع���د بالمزي���د م���ن التعاون
غطـاء دولي ًا لــه وتس����هـم فـي اس����تقــراره ،هــذا ما
اليـــونيفيــ����ل حاجـــ����ة للبنـان ،فهــي تـؤمــن
ً
يقــولـه قائـد الجيش اللبنانــي ،وهـو يثني بش����ـدة علـى عمـل قـــوات حفـظ الس����ـالم المنتشـرة
فـي جنـــوب لبنــان.
وب��ف��ض��ل وج���ود ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي وال��ي��ون��ي��ف��ي��ل على
ال���ح���دود ال��ج��ن��وب��ي��ة ،ش��ه��دت ال��م��ن��ط��ق��ة إح����دى أكثر
ً
إضافة إلى نهضة
هدوءا في تار يخ لبنان،
الفترات
ً
إن التعاون
اق���ت���ص���ادي���ة ،و ي���ض���ي���ف ق���ائ���د ال���ج���ي���شّ :
ً
والتنسيق بين الجانبين قد ّ
مناخا من الطمأنينة
وفر
لدى المواطنين.
هذا ما أكده العماد قهوجي في مقابلة أجرتها معه
ّ
مجلة "الجنوب" وهو يصف الوضع في المناطق
ال����ح����دودي����ة ،ح���ي���ث ت��ن��ت��ش��ر ق�����وات األم�����م المتحدة
المؤقتة في لبنان ،التي تضم نحو  12000عنصر
يدا بيد مع عناصر
ينتمون إلى  35دولة ،ويعملون ً
الجيش اللبناني للحفاظ على األمن واالستقرار في
ّ
والخط األزرق.
الممتدة بين نهر الليطاني
المنطقة
ّ
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ً
قائال :إن الشيء الوحيد الذي
ويتابع قائد الجيش
ي��ع ّ��ك��ر م��ن��اخ االس��ت��ق��رار ،ه��و ال��خ��روق��ات اإلسرائيلية
ً
واضحا
ل��ل�أراض����ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���ت���ي ت��ش��ك��ل ان���ت���ه���ا ك ً���ا
لسيادتنا الوطنية ،لكن التدخل السر يع للقوات
ال����دول����ي����ة ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ال���ج���ي���ش ل���م���ع���ال���ج���ة هذه
ً
وخصوصا البر ّية منها ،يخفف من حالة
الخروقات
التوتر ومن تفاقم األمور نحو األسوأ .
ف���ي م���ا ي��ت��ع ّ��ل��ق ب���ال���ع�ل�اق���ات ب��ي��ن ق�����وات اليونيفيل
وال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي م���ن ج��ه��ة ،وب��ي��ن��ه��ا وب��ي��ن أهالي
ال����ج����ن����وب م�����ن ج���ه���ة أخ���������رى ،ي����ق����ول ق����ائ����د الجيش
م��ت��ح ً
��دث��ا م���ن م��ك��ت��ب��ه ف���ي وزارة ال���دف���اع ف���ي اليرزة،
ش���رق ب���ي���روت ،إن��ه��ا أ ك��ث��ر م���ن م��م��ت��ازة ،م��ت ّ
��وق ً��ع��ا لها
التقدم خالل المراحل المقبلة .وأعاد
المز يد من
ّ
السبب في ذلك إلى الرغبة المشتركة في التعاون
ً
مؤكدا أنه كلما
والتنسيق على مختلف األصعدة،
تحسنت ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن ال��ج��ي��ش وال���ق���وات الدولية،
ّ
إيجابا على العالقة بين هذه
كلما انعكس ذل��ك
ً
ال��ق��وات والمواطنين الجنوبيين ،وبالتالي انعكس
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إي��ج��اب ً��ا على األرض ،وعلى مناخ األم��ن واالستقرار
في المنطقة ،وهذا ما نشهده اليوم ،ونراهن على
تطوره نحو األفضل في المستقبل .
وح��ول ال��ع��دي��د الكبير للقوى العسكر ية المنتشرة
ف��ي ال��ج��ن��وب ون��ظ��رة ال��س��ك��ان إل��ى ه��ذا األم���ر ،أشار
العمـاد قهوجــي إل��ى أن المسأل ــة ال ترتبط بحجم
ه��ذه الق ــوى ،ب��ل بطر يق ــة أدائ��ه��ا وكيفي ــة تعاطيها
اليومي مع المواطنين ،وإدرا ك��ه��ا لطبيعة ما يجري
في محيطها .وأض��اف أن ال��ح��وادث التي حصلت
في الماضي بين اليونيفيل واأله��ال��ي ،ناجمة في
معظمها عــن ع ــدم التقارب بيــن الجانبين وس ــوء
الفه ـ ـ ــم ال��م��ت��ب��ادل ،لكــن ه��ـ��ـ��ذه الحالـ ــة انحس ـ ــرت
سيما وأن عناصر اليونيفيل
ال��ي��وم إل��ى ح ّ��د كبيرّ ،
ً
تفهما لتقاليد وع����ادات األه��ال��ي الذين
ب��ات��وا أ ك��ث��ر
ً
ب��دوره��م باتـ ــوا أكث ــر اق��ت��ن��اع��ا بأهمي ــة وج���ود هؤالء
العناص ــر في الجن ــوب.
وب���ال���ن���س���ب���ة إل�����ى ال����ت����ع����اون وال���ت���ن���س���ي���ق ب���ي���ن الجيش
وال��ق��ـ��ـ��ـ��وات ال��دول��ي��ة ت��ن��ف��ي ً
��ذا ل��ل��ق��رار  ،1701شـ ّـدد
ال��ع��م��ـ��ـ��اد ق��ه��وج��ي ع��ل��ى أه��م��ي��ة ه����ذه ال��م��س��أل��ة م ــن
ال��ن��ـ��ـ��ـ��واح��ي ال��ع��م�لان��ي��ة ،خ��ص��وص ً��ا ف���ي م��ج��ال تسيير
ال��ـ��دور ّي��ـ��ـ��ات وإق��ام��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ال��ح��واج��ـ��ـ��ز وت��ن��ف��ي��ـ��ـ��ـ��ذ منـاورات
وت���ـ���در ي���ب���ـ���ـ���ات م��ش��ت��رك��ـ��ـ��ـ��ة ل���ه���ا أه��م��ي��ـ��ـ��ـ��ة استراتيجي ـ ــة
ف��ـ��ـ��ي تعز ي ـ ــز ال��ق��ـ��ـ��درات ل��ل��ج��ان��ب��ي��ـ��ن ،وال��ح��ف��اظ على
ج��ه��ـ��ـ��وز ي��ت��ه��م��ا واس��ت��ع��داده��م��ا ل��م��واج��ه��ة الح ــوادث
الطارئـ ــة والمفـاجـآت.
وع���ن رأي����ه ف���ي ال��م��ـ��ـ��دى ال��زم��ن��ي ل��م��ه��م��ة اليونيفـي ــل
ف���ي ال���ج���ن���وب ،أوض�����ح ال���ع���م���اد ق��ه��وج��ي ب����أن وجود
ً
أص��ل�ا ف���ي ل��ب��ن��ان ،أت���ى ن��ت��ي��ج��ة ق����رار ّ
كل
ه���ذه ال���ق���وة
م��ن الحكومـ ــة اللبنانيــة وم��ج��ل��س األم��ـ��ـ��ن ،به ـ ــدف
ت��أم��ي��ـ��ـ��ن االس��ت��ق��ـ��ـ��رار علـ ــى ال��ح��ـ��ـ��دود ،وال��س��ه��ـ��ـ��ـ��ر عل ــى
تنفيذ مندرجات القرار  ،1701وعند البحث في

المدى الزمني له ــذه المهم ــة ،يجب األخ ــذ بعين
االعتبار أن أس��ب��اب ال��ص��راع اللبناني اإلسرائيلي ال
تزال قائم ــة ،وبالتالي نعتبر وجــود القوات الدولية
ف��ي الجن ــوب حاج ـ ـ ــة تمليها ض ــرورة تعز يز فرص
االستقرار في هذه المنطقة.
ً
وردا ع��ل��ى س����ؤال ح���ول ال��م��س��اع��ـ��دات ال��ت��ي يمكن
أن ي��ق��ـ��ـ��ـ��دم��ه��ا ال��م��ج��ت��م��ـ��ـ��ع ال��دول��ـ��ـ��ي ل��ل��ج��ي��ش ،بغيـ ـ ــة
ت��ع��ز ي��ز ق��ـ��ـ��درات��ـ��ـ��ه ع��ل��ى تنفيذ مهماته ال��وط��ن��ي��ة ،أكد
ق���ائ���د ال��ج��ي��ش ب����أن ذل����ك ي��ك��م��ن ً
أوال ف���ي الضغ ــط
ع��ل��ى إس��رائ��ي��ل ل��وق��ف انتهاكاتها ال��ي��وم ّ��ي��ة لسيادتنا
اللبنانية التي
ال��وط��ن��ي��ة ،واال ن��س��ح��اب م��ن األراض���ي
ّ
ال ت���زال ق��ي��د االح���ت�ل�ال ،وث��ان��ي ً��ا ،ف��ي تجهيز الجيش
باألسلحـ ــة واألع��ت��ـ��ـ��دة المناسبـ ــة ال��ت��ـ��ـ��ي تمكنـ ــه من
ام��ت�لاك ال��م��ق��وم��ات األس��اس��ي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن البالد،
مشـ ّـد ً
دا في هـ ــذا اإلط ــار على عـ ــدم وج ــود أي نوايا
عدائية لدى الجيش وأن هدفه الوحيد هو الدفاع
ّ
عن لبنان.
إل����ى ذل�����ك ،نّ�����وه ق���ائ���د ال��ج��ي��ش ب��ج��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ود ق ـ ـ ـ ــوات
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل وت��ض��ح��ي��ات��ه��ا ،وت��وج��ـ��ـ��ـ��ه ب��ال��ت��ح��ي��ة والشكر
���اء وأف ً
�����رادا ومدنيي ــن،
إل���ى عناصـ ــرها ،ض��ب��اط ً��ا ورت���ب ً
القادميــن م��ن ش��ت��ى بق ــاع األرض إلح��ـ��ـ�لال الســالم
ً
مثنيا كذلك على ما تقوم به هذه
في ر ب��وع لبنان،
ال��ق��وات م��ن نشاطات إنمائية واجتماعي ــة وثقافي ــة
لصالح األه��ال��ي ،ب��ه��دف تسهيل أم��وره��م الحياتية،
ودعم صمودهم في أرضهم.
ً
داعيا إلى استمرار وجود القوات
وختـم قائـد الجيش
ال���دول���ي���ـ���ة ف����ي ال���ج���ن���ـ���وب ،وع����ل����ى األق�������ل ف����ي المدى
المنظــور ،معت ً
ـبرا إي��اه��ا بمثابــة غ��ط��اء دول���ي للبنان،
عما يحصل فــي جنوبه ،باإلضافة
وشاه ــد أمام العالم ّ
إلى دورها في تعزيز االستقــرار اإلقليمي والدولي.
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قوة اإلحتياط التابعة للقائد العام
عربات خفيفة ذات عجالت تحل محل دبابات مجنزرة ثقيلة في قوة اإلحتياط التابعة للقائد العام

ت��ح��س��ن ال���ظ���روف
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ت��ت��ك��ي��ف م���ع
ّ
أع���ادت ق���وة األمم المتح���دة المؤقتة ف���ي لبنان
(اليونيفي���ل) تش���كيل بنيته���ا العس���كرية من أجل
المتغي���رة ،وقد أتى ذلك نتيجة
التكي���ف مع البيئة
ّ
ّ
األث���ر اإليجابي ألكثر من أربع س���نوات من الهدوء
الذي لم يس���بق له مثيل ،ونتيجة إنتش���ار القوات
المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.
إن ق�����������وة اإلحتي�����������اط التابع�����������ة للقائ�����������د الع�����������ام ،والبالغ
ً
جنديا ،مستمدة من عديد اليونيفيل
عديدها 1300
ً
جنديا .وهذه
المتواجد على األرض والبالغ 12000
التعديالت ،التي ُنفذت بالتنسيق الوثيق مع القوات
المس�����������لحة اللبناني�����������ة ،هي ج�����������زء من إع�����������ادة الهيكلة
الجارية لليونيفيل على أس�����������اس توصي�����������ات المراجعة
الفنية المش�����������تركة لقدرات اليونيفيل العملياتية التي
إضطلع�����������ت به�����������ا اليونيفي�����������ل وإدارة األم�����������م المتحدة
لعملي�����������ات حفظ الس�����ل�����ام ف�����������ي ع�����������ام  ،2009وذلك
بالتشاور مع الدول األعضاء ،بما فيها لبنان.
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�����������دم الكبير المح�����������رز في تنفيذ
�����������رت التوصيات التق ّ
وأق ّ
المتغيرة على
�����������روف
ظ
وال
باليونيفيل
�����������ة
ط
المنو
المهام
ّ
ً
وخصوصا مع إنتشار القوات المسلحة اللبنانية
األرض،
في الجنوب ،وهدفت إلى إعادة تعديل هيكلية القوة
وأص�����������ول اليونيفيل بغي�����������ة أداء المهام المنوطة بها على
نحو أكثر فعالية مع الحفاظ على عديدها الحالي.
ومن المهم التأكيد عل�����������ى أن مهمة اليونيفيل ال تزال
هي نفس�����������ها في إطار الوالي�����������ة الممنوحة لها بموجب
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مركبة خفيفة من "قوة اإلحتياط التابعة للقائد العام" خالل دورية في جنوب لبنان

ق�����������رار مجلس األمن  1701لضم�����������ان بيئة آمنة لجميع
سكان جنوب لبنان.
ه�����������ذا وقد وضع�����������ت توصيات المراجع�����������ة التي أجرتها
اليونيفي�����������ل وإدارة األم�����������م المتح�����������دة لعملي�����������ات حفظ
الس�����ل�����ام آلية حوار إس�����������تراتيجي منتظم بين اليونيفيل
والجي�����������ش اللبنان�����������ي ذات أث�����������ر ه�����������ام لناحي�����������ة التعاون
واألنش�����������طة المس�����������تقبلية .ومن ش�����������أن ذلك توفير إطار
إلقام�����������ة عالقة متبادل�����������ة على نحو تصاعدي بالنس�����������بة
ً
وصوال
لقدرات كل من القوتين وأنشطتهما العملياتية
إلى اإلنتقال التدريجي للمس�����������ؤولية من اليونيفيل إلى
الجي�����������ش اللبناني في جنوب لبن�����������ان والمياه اإلقليمية
ً
وفقا للقرار .1701
اللبنانية
إن قـ ـ�����������وة اإلحتيــاط التـابع ــة للقائ ــد العــام مس�����������تمـ ـ ــدة
مـ ــن الكتيبـ ـ ــة الفـ ــرنس�����������يـ ـ ــة ،وه ــي ثالـ ــث أكب ـ ــر وح ـ ـ ـ ــدة
ف ـ ــي اليونيفيل.
منذ عام  ،2006نش�����������رت فرنس�����������ا نوعين مختلفين من
الوحدات في إطار اليونيفيل :قوة الرد السريع ()QRF
التي شملت الدبابات والمدفعية ،وكتيبة مشاة.

وق�����������د إندمجت القوتان في إطار ق�����������وة اإلحتياط التابعة
للقائد العام ،وهي لديها القدرة على العمل دون التأثر
بطبيعة األرض واألحوال الجوية ،وس�����������وف تجري أنشطة
ً
دعما لقطاعات اليونيفيل العس�����������كرية.
عملياتي�����������ة يومية
وتتمرك�����������ز قوة اإلحتياط التابعة للقائد العام في موقعين
هم�����������ا دير كيفا والطيري ،وتق�����������دم بعض الدعم واألصول
مقر اليونيفيل في الناقورة.
العملياتية الخلفية في ّ

هذا وق�����������د أتاحت الزيادة في عدي�����������د القوات الماليزية
والغانية التي جرت العام الماضي ،إلى جانب اإلنتشار
الوشيك للكتيبة اإليرلندية في هذا الصيف ،لليونيفيل
إعادة تعديل منطقة عمليات وحداتها.

كما أن إعادة الهيكلة كانت مفيدة للس�����������كان المحليين،
بحيث ُس�����������حبت الدبابات الثقيلة التابعة لقوة التدخل
السريع ليحل ّ
محلها مركبات خفيفة ذات عجالت ،ومن
ش�����������أن ذلك ليس فقط الحد من األضرار التي قد تلحق
ً
أيضا
بالط�����������رق والبنى التحتية في الجن�����������وب ،وإنما يعزز
القدرة على اإلستجابة السريعة.
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اليونيفيل تجري تمرين ًا

للتعامل مع الكوارث الطبيعية وتنظم حملة توعية
صورّ -
حلقت مروحية اليونيفيل البيضاء
فوق المكان ،ثم هبطت لنقل الجرحى.
ف���ي نفس الوقت ،أن���زل جنود الجيش
ً
حبال من مروحي���ة أخرى تابعة
اللبنان���ي
له���م إل���ى األرض .إنتش���رت س���يارات
اإلطفاء وهرع الجنود إلجالء الضحايا.
ب���دا األم����ر وك����أن ك��ارث��ة ح��دث��ت .ول��ك��ن ف��ي ال���واق���ع ،كان
ذلك مجرد تمرين.
ج����رى ف���ي م��دي��ن��ة ص����ور ف���ي ج��ن��وب ل��ب��ن��ان ب��ت��ار ي��خ -26
 27شباط الماضي تمرين مشترك واس��ع النطاق بين
ال����ق����وات ال��م��س��ل��ح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ح����ول كيفية
التصدي ل��ل��ك��وارث ،بالتعاون م��ع ع��دد م��ن المنظمات
الحكومية وغير الحكومية في المدينة.
حمل التمرين إسم "المنارة الموحدة" وجرى على مدى
يومين ،وقد إعتمد على سيناريو خيالي حول رد الفعل
عند حصول حالة طوارئ إنسانية تلي وقوع زلزال.
وك������ان ال����ه����دف م����ن ال���ت���م���ر ي���ن ال����م����ذك����ور ت���ع���ز ي���ز قدرات
التنسيق بين كافة ال��وك��االت المشاركة بغية اإلستجابة
ب��ف��ع��ال��ي��ة ع��ن��د ح����دوث ك���ارث���ة ط��ب��ي��ع��ي��ة غ��ي��ر م��ت��وق��ع��ة في
حدود الوسائل والقدرات المتاحة.
أقيم التمرين في حقل مفتوح بالقرب من المنازل التي
تضررت خالل النزاعات السابقة في جنوب لبنان بغية
خ��ل��ق ظ���روف حياتية واق��ع��ي��ة تشبه إل���ى ح��د م��ا ظروف
منطقة منكوبة.
وك�����ان ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل��ل��ي��ون��ي��ف��ي��ل ال����ل����واء أل��ب��ي��رت��و أسارتا
كويباس ق��د ّ
تفقد موقع التمرين ي��وم السبت ف��ي 26
شباط .ويوم األحد في  27شباط ،أشرف عليه كل من
نائب القائد العام لليونيفيل العميد سانتي بونفانتي
ورئيس هيئة األرك��ان في اليونيفيل العميد كزافييه دو
فوالمونت وقائد منطقة جنوب الليطاني في الجيش
اللبناني العميد صادق طليس.
من ناحيته ،قال العميد دو فوالمونت ان "علينا أن نكون
دائ��م ً��ا على إس��ت��ع��داد للتعامل م��ع أي ك���وارث طبيعية
ف���ي ح�����دود ال����م����وارد وال����ق����درات ال��م��ت��اح��ة ل��ن��ا م���ن أجل
التخفيف من األض���رار التي يمكن أن تنجم في األرواح

ً
الفعالة والفورية
مضيفا ان "اإلستجابة
والممتلكات"،
ّ
أمر بالغ األهمية للحد من عدد الضحايا وإلنقاذ األرواح
ً
فضال عن أهميتها لناحية تجنّ ب أي
ومعالجة الجرحى،
أشكال أخرى من اإلصابات والخسائر".

ش��������ارك ف�����ي ال���ت���م���ر ي���ن  277ج����ن����دي ً����ا ،وس���ب���ع���ي���ن آلية،
ومروحيتين للجيش اللبناني واليونيفيل .كما شاركت
فيه وحدات من قوى األمن الداخلي ومخابرات الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي وال���دف���اع ال��م��دن��ي وال��ص��ل��ي��ب األح��م��ر اللبناني
وف��وج اإلط��ف��اء ف��ي مدينة ص��ور وبلدية ص��ور والوزارات
المعنية في الحكومة اللبنانية ،إضافة إلى منظمات غير
حكومية محلية.
وق�����د ج�����رى خ��ل��ال ال���ت���م���ر ي���ن ت��ن��ف��ي��ذ ع�����دد م����ن أنشطة
اإلستجابة الفورية ،من ضمنها :إنتشار ف��رق طوارىء
من ال��ق��وات المسلحة اللبنانية واليونيفيل ،إستطالع
جوي وأرضي للمناطق المتضررة ،أعمال بحث وإنقاذ
وإغ��اث��ة م��ن بينها إس��ع��اف��ات أول��ي��ة للضحايا وعمليات
إخالء للجرحى بواسطة وسائل النقل األرضية والجوية،
إض��اف��ة إل���ى إن��ت��ش��ار ف���رق اإلط��ف��اء وال��ه��ن��دس��ة م��ن أجل
ّ
والتخلص من المواد المتفجرة.
إزالة الركام
كما أش��ار العميد دو فوالمونت إل��ى أن "ه��ذا التمرين
خ��ط��وة مهمة ف��ي إط���ار ال��ج��ه��ود المتواصلة ال��ت��ي تبذلها
اليونيفيل والجيش اللبناني لتعزيز قدراتنا المشتركة".
وك���ان قسم ال��ش��ؤون المدنية ومكتب ال��ت��ع��اون المدني
والعسكري ف��ي اليونيفيل ق��د ّ
نظم قبل أي��ام قليلة من
التمرين حملة توعية في مدارس منطقة صور على كيفية
التصرف في حال وقوع زالزل بمشاركة أكثر من 1200
ّ
ط��ال��ب ً��ا وط��ال��ب��ة ت��ت��راوح أع��م��اره��م ب��ي��ن  10إل���ى  18سنة،
ً
معلما ش��ارك��وا ف��ي محاضرات
إل��ى جانب نحو أربعين
وع����روض ف��ي��دي��و ح���ول ال�����زالزل ف��ي أر ب����ع م����دارس ضمن
منطقة صور.

الفكرة من وراء ذلك ،حسبما قال الضابط المسؤول
عن مكتب التعاون المدني والعسكري الرائد تيرسيني
م��اس��ي��م��ي��ل��ي��ان��و ،ه����ي ت���ق���دي���م م���ع���ل���وم���ات ل���ل���ط�ل�اب عن
الزالزل وذلك بالتزامن مع تمرين "المنارة الموحدة"،
ألن الطالب يمكن أن يكونوا أول من يتعرض للخطر في
مدارسهم في حالة حدوث زلزال.
وأش���ار ماسيميليانو إل��ى أن��ه يعلم ال��ط�لاب "م��ا يجب
ال��ق��ي��ام ب��ه قبل وق���وع ال��زل��زال ،وكيفية ال��ت��ص ّ��رف خالله
ً
مضيفا انه يقدم لهم "إقتراحات حول كيفية
وبعده"،
منع وقوع أضرار كبيرة في حالة حدوث زلزال ،وكيفية
تقليل المخاطر واإلحتماء في مكان آمن".
م����ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ،ق���ال���ت م����دي����رة م����درس����ة ص�����ور الرسمية
ً
جدا،
األول�����ى ل��ي��ل��ى ك���رم ان ال��م��ح��اض��رة ك��ان��ت م��ف��ي��دة
حيث نقل الطالب تجربتهم إلى منازلهم .وأضافت:
"ل��ق��د ش��ه��دت المنطقة زالزل ،وأص��ب��ح ل��دى الطالب
اآلن فكرة عن كيفية إتخاذ اإلحتياطات الآلزمة وكيفية
التواجد في أماكن آمنة سواء في الداخل أو الخارج،
ً
فضال عن كيفية البقاء في مأمن من الخطر".
ه����ذا وق����د ع����رض ال��ط��ال��ب��ان دع�����اء وم��ح��م��د ب��ع��ض ً��ا من
ً
حديثا .ففي حديث إلى برنامج
المعرفة التي إكتسباها
"س�ل�ام م��ن ال��ج��ن��وب" اإلذاع�����ي ،ق���ال م��ح��م��د" :عندما
يقع زلزال ،نذهب مباشرة ونجلس تحت الطاولة بعد
أن نزيل كل األشياء الموجودة على الرفوف العليا".
إغالقا ً
ً
تاما
من ناحيتها ،قالت دعاء" :يجب أن نغلق
أن��ب��وب��ة غ���از ال��ط��ه��ي ون��ق��ط��ع ال��ك��ه��ر ب��اء ،ون��ح��ت��م��ي تحت
س��رة ،ونحتفظ بجهاز راديو في متناول
الطاوالت أو األ ّ
ً
فضال عن ضرورة حفظ
اليد لمتابعة اإلعالنات العامة
ً
غيبا".
أرقام هواتف مراكز الطوارئ

ح�سن �سقالوي ورانيا بدير ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي
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لمحات من عملية وضع عالمات مرئية على الخط األزرق؛ تدريبات مدفعية وبرمائية مشتركة؛ تمرين على التعامل مع الزالزل
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س���واء أكانوا في عمليات منس���قة أو تدريبات مش���تركة أو أية أنشطة
أخرى ،يعم���ل الجيش اللبناني واليونيفيل ً
يدا بي���د ،فيتبادلون الخبرات
والمعرفة من أجل تنفيذ مهامهم على أفضل وجه.

تعليم الخط األزرق:

جهد طموح تبذله اليونيفيل
في سبيل السالم
بعد أخذ قياسات دقيقة لخريطة اإلحداثيات
عب���ر النظ���ام العالم���ي لتحدي���د المواق���ع
( ،)GPSيتناول جندي من الجيش اللبناني
وت���د ًا معدني ًا ،يضربه ضربتي���ن بمطرقته،
ويثبته في التراب.
ثم يطلي الوتد باللون األحمر ،فيصبح بذلك عالمة
الجيش اللبناني .وبجانب ذلك الوتد األحمر ،تجد
ً
ثان ُطلي باللون األزرق خاص باألمم المتحدة،
وتدا ٍ
ُ
وثالث طل�����������ي باألصفر وضعه الجيش اإلس�����������رائيلي
كعالمة في وقت س�����������ابق .ونقط�����������ة الوتد التي ُيتفق
عليها ،تصبح الم�����������كان الذي ُيوضع فيه برميل أزرق
لتحديد الخط األزرق في ذلك الموقع.
إن وض�����������ع عالمات مرئية على ط�����������ول الخط األزرق،
وهو الخط الذي يفصل بين لبنان وإس�����������رائيل ،يأتي
في إطار مهمة تضطلع بها اليونيفيل بالتنس�����������يق مع
البلدين ،وه�����������و جهد طموح يحتاج إلى جهد وعمل
دؤوب ،ولكن هذه المهمة تستحق كل هذا الجهد،
خاصة إذا ما تذكرنا المكافأة هي السالم.

العدد  09حزيران 11

ً
مؤخرا على
والعملية التي أشرفت عليها اليونيفيل
الخ�����������ط األزرق ،على س�����������بيل المث�����������ال ،بالقرب من
قرية بلي�����������دا في جنوب لبنان ،س�����������وف تتكرر مئات
المرات عل�����������ى الجانبين اللبناني واإلس�����������رائيلي قبل
إنجاز العمل.
أحيانا ُيحدث إلتباس ً
ً
�����������ا بأنه
إن الخ�����������ط األزرق ،وهو
الح�����������دود الدولية ،ولكنه في الواقع خط إنس�����������حاب
القوات اإلس�����������رائيلية من جنوب لبنان الذي رسمته
األمم المتحدة في عام  .2000في أعقاب األعمال
العدائية الت�����������ي حصلت في عام  ،2006وبموجب
قراره ّ ،1701
كلف مجلس األمن الدولي اليونيفيل،
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من بين أمور أخرى ،التحقق من إنس�����������حاب القوات
االسرائيلية من جنوب لبنان.
إن الغ�����������رض الوحيدة للخ�����������ط األزرق هو التحقق من
اإلنس�����������حاب اإلس�����������رائيلي م�����������ن دون أي إخالل بأي
اتفاقات حدودية مس�����������تقبلية بي�����������ن جميع األطراف
المعنية.

ال ي���زال الخط األزرق
النقطــ���ة المرجعي���ة
الـوحيــ���دة لضمــ���ان
عدم حصـول إنتهاك
من أي جانب.
غير أن الخط األزرق معقد ،مثله كمثل العديد من
القضايا األخرى في الشرق األوسط ،حيث يتداخل
التاريخ والواقع السياس�����������ي الحال�����������ي .وكان ٌ
كل من
لبنان وإس�����������رائيل قد أكدا في ع�����������ام  2000لألمين
الع�����������ام لألمم المتحدة أن تحدي�����������د الخط األزرق هو
مسؤولية األمم المتحدة وحدها ،كما تعهدا إحترام
الخط بكامله ،رغم تحفظاتهما على بعض النقاط.

إن الخط األزرق ال ي�����������زال النقطة المرجعية الوحيدة
لضم�����������ان عدم وجود إنته�����������اك من جانب أي طرف.
ً
ً
هاما م�����������ن عناصر وقف
عنصرا
ويعتب�����������ر هذا األم�����������ر
األعم�����������ال العدائي�����������ة واإللتزام�����������ات ذات الصلة التي
أخذها كال الطرفين على عاتقهما.
ف�����������ي ع�����������ام  ،2007وبعد م�����������رور عام عل�����������ى الحرب
األخيرة ،إضطلعت اليونيفيل بمهمة وضع عالمات
مرئي�����������ة على الخ�����������ط األزرق .وكان اله�����������دف من وراء
ً
فضال عن
ذلك إرساء فهم واضح ومشترك للخط،
تخفي�����������ف إمكانية حصول أي إحت�����������كاك ،كما حدث
ف�����������ي  3آب  2010عندما حصل تبادل إلطالق النار
بين الجي�����������ش اللبناني والجيش اإلس�����������رائيلي وأدى
إلى س�����������قوط ثالثة قتلى في لبنان وقتيل واحد في
إسرائيل.
وال تزال الجهود مس�����������تمرة حتى اليوم ،حيث ُيتوقع
أن تستمر عدة ش�����������هور إلنجاز المهمة .بالنسبة إلى
اليونيفي�����������ل ،إن وض�����������ع عالمات مرئي�����������ة على الخط
األزرق يقع في س�����������ياق مهم�����������ة تقنية ينبغي تنفيذها
كل من لبنان وإسرائيل.
بدقة وبموافقة تامة من ٍ
ُحدد الخط األزرق على الخريطة بواس�����������طة رسامي
الخرائط في األمم المتحدة على أساس خرائط عام
 1923األنجلو -فرنس�����������ية عندما رس�����������مت بريطانيا
وفرنس�����������ا الحدود في الش�����������رق األوس�����������ط إضافة إلى
إتفاقي�����������ة الهدن�����������ة عام  1949بين لبنان وإس�����������رائيل.

وعلى مدى عقود ،إختف�����������ت العالمات الموضوعة
على األرض بس�����������بب العوام�����������ل الطبيعيةُ ،
وفقدت
خرائ�����������ط ،إلى أن جاءت التكنولوجي�����������ا الحديثة ومن
ضمنها النظام العالمي لتحديد المواقع (.)GPS
إن الخ�����������ط األزرق عل�����������ى األرض وف�����������ي العدي�����������د من
ً
أحيانا .على سبيل المثال،
النقاط غير مرئي ومعقد
في تلة الش�����������يخ العب�����������اد الواقعة ق�����������رب قرية حوال،
يمر الخط في وس�����������ط ضريح رج�����������ل الدين التاريخي
يقدسه المس�����������لمون واليهود على حد سواء.
الذي ّ
وفي مكان آخر ،يكون على ش�����������كل خط هوائي بين
صخرتين طالهما رس�����������امو الخرائ�����������ط باللون األزرق،
وح�����������دد بعالمات في حقل مفتوح أو إعتُ بر في خط
ُ
الوسط من قاع النهر.
ل�����������ذا ،فإن إحتمال حصول إنته�����������اكات غير مقصودة
للخط األزرق من جانب المدنيين ،وال س�����������يما رعاة
واردا نظ ً
ً
الماش�����������ية ،يبقى أم ً
التعرف
�����������را لصعوبة
�����������را
ّ
عليه .ومن هنا كانت الحاجة لوضع عالمات مرئية
على األرض.
أراض جبلية وعرة في بعض
يم�����������ر الخط األزرق ف�����������ي
ٍ
ً
ً
ومنازال في أماكن أخرى .في
طرقا
األماكن ،ويتاخم
الغجر ُ
مثال ،يقسم الخط األزرق القرية إلى شطرين،
وقد قامت إس�����������رائيل ببناء س�����������ياج إلى الجنوب من
الخط األزرق ،وأطلقت عليه إسم "السياج التقني".
يتاخم الس�����������ياج والخط بعضهم�����������ا البعض في عدد
يمر الس�����������ياج التقني
من النقاط ،وفي نقاط أخرىّ ،
اإلس�����������رائيلي ذات المواصف�����������ات األمنية العالية على
بعد بضع مئات من األمتار من الخط األزرق.
تجدر اإلشارة إلى أن حقول األلغام وحساسية بعض
المواقع تتس�����������بب في إبطاء عملية وضع العالمات
المرئية على الخط األزرق.

وب��اإلض��اف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة إل����ى ذل����ك ،ت��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��اق��ـ��ـ��ـ��ش الي ـ ــونيفيـ ــل
عملي ـ ـ ـ ـ ــة وض��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع ال��ع�لام��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ات م ـ ـ ــع األطـ ـ ـ ــراف،
وتحـ ـ ـ ـ ــرص علـ ـ ـ ـ ــى التأ كـ ـ ــد مـ ـ ــن رضـاهـ ــا عـ ــن سي ـ ـ ــر
العمليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .ثـ ــم تش ـ ـ ـ ـ ــرع اليونيفيــل ،م ــع فـ ـ ــرق من
ك ـ ـ ـ ــل دولـ ــة ،بأخـ ـ ــذ القياس ـ ـ ــات على األرض على
أس ـ ـ ـ ـ ــاس إحــداثيــات النظ ــام العالمـ ــي لتحدي ـ ـ ـ ـ ــد
الم ــواقـ ـ ـ ــع ( )GPSالت ـ ــي قدمتهـ ـ ــا اليونيفيـ ـ ــل .وال
يت ـ ـ ـ ــم ذلـك إال بعـ ـ ــد أن تق ــوم ف ــرق إزال ــة األلغ ـ ــام
التابعـ ـ ــة لليونيفيـ ـ ــل بفتـ ـ ــح مم ـ ـ ـ ــرات آمن ــة أمام
الفـ ـ ـ ــرق للوصــول إلى أمكن ــة معين ــة.

يمــر الخــط األزرق
ض وع���رة
ع��ب��ر أرا ٍ
في بعض األماكن،
ً
ط���رق���ا
وي����ت����اخ����م
ومنــازل في أماكــن
أخـــــرى.
تأخـ ـ ـ ـ�����������ذ الي ـ ـ ـ ـ ـ ــونيفيـ ـ ـ ــل قيــاس����������� ــاتهــا الخاصـ ـ ـ ـ ــة ،وإذا
تبي ـ ـ ـ ــن أن القيـاس����������� ــات المق ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة مـ ـ ـ ــن الجــان ــب
اللبنــان ـ ـ ـ ـ�����������ي والجــان ــب اإلس����������� ــرائيلـ ــي والي ــونيفيـ ـ ـ ـ ــل
تق ـ ـ ــع ضم ــن مس�����������افـ ـ ــة خمس�����������ي ـ ـ ــن س�����������نـتيمت ـ ـ ًـرا عن
بعضه�����������ا البعـ ـ ـ�����������ض عنده�����������ا ُتحـ ـ�����������دد نقط ـ ــة وضع
البرمي ـ ـ�����������ل األزرق ليك ـ ـ ـ�����������ون بمثاب ـ ـ ـ ـ�����������ة عالم ـ ـ ـ�����������ة ،ثم
ُيستدع ــى مهندس ـ ــو اليونيفيــل لبناء النقطة ،ويتم
التحق ـ ـ ـ ـ�����������ق م�����������ن الموقع في وق ـ�����������ت الحق من قبل

األطـ ـ�����������راف .وإذا كــان الف ــرق أكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن خمس�����������ي ــن
سنتيمت ـ ًـرا "نعـ ــود إلى نقطـ ـ ـ ــة البدايـ ـ ـ ــة" ،كما يق ـ ـ ــول
جـ ـ ـ�����������ون مـ ـ ــولـ ــوي ،وه ــو م ــول�����������ج به ـ ـ ــذه المهمـ ــة من
قسم الشـ ــؤون السياسي ـ ــة في اليـ ـ ــونيفي ـ ــل.
مع اإلش�����������ارة إلى أن كــل نقطـ ـ ــة لوضع برميل أزرق
ينبغي أن تك ـ ـ ــون ضمـ ــن مرمـ ــى البص ــر مـن البـرمي ــل
األزرق اآلخر.
إن�����������ه عم ـ ــل مض ـ ـ ٍـن يق ـ ــوم بـ ـ ـ�����������ه مجموعـ ـ ــة من ضباط
اليـ ـ ــونيفـي ـ ـ ـ�����������ل والجي�����������ش اللبنانـ ـ ـ�����������ي علـ ــى الجانب
اللبنانـ ـ ـ�����������ي ،وضب ـ�����������اط م�����������ن الي ـ ـ ــونيفيـ ـ ــل والجيش
اإلس�����������رائيلي عل�����������ى الجان�����������ب اإلس�����������ـ ــرائيـلـ ــي .كما
يش�����������ارك في ه�����������ذه الجه�����������ود مئات م�����������ن الناس،
من بينهم األش�����������خاص المس�����������ؤولـ ــون عن الخرائط
ف�����������ي اليـ ـ ــونيفيـ ـ ـ�����������ل والجي�����������ش اللبنان�����������ي والجيش
ً
فض�����ل�����ا ع�����������ن ف�����������رق إزال�����������ة األلغام
اإلس�����������رائيل ـ ــي،
ً
ومهندسي البناء في اليـونيفيـ ــل ،وفقا لمـ ــولـ ــوي.
مع نهاية ش�����������هر نيسان من عام  ،2011تم وضع 90
ً
ً
أزرقا على المواقع المتفق عليها.
برميال
المهمة التي تنتظرنا هائلة ،حسبما قال مولوي ،إذ
يوج�����������د  198إحداثية على الخط األزرق البالغ طوله
ً
كيلومترا.
118
وأض�����������اف" :س�����������يكون هن�����������اك العدي�����������د العديد من
البرامي�����������ل عندما ننتهي ...حيث نش�����������عر اننا نحتاج
ً
برميال إلنشاء خط مرئي".
إلى نحو 469
ه�����������ذا وقد أبدى األطراف إهتمام ً
�����������ا بوضع عالمات
مرئية ،وهذا هو المهم ،حسبما قال مولوي.
ً
قائال" :حيث ُتوجد ِإرادة هناك وسيلة"
وختم

�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

الوزاني السياحي،
منتجع
ّ

عول على األمل
وي ِّ
ُيبنى على السالم ُ

وصف����ه بعض الن����اس بـ "المجنون" ،وق����ال عنه البعض اآلخر انه "ش����جاع فوق العادة"،
أم����ا هو فينفي الصفتين عن نفس����ه ويقول انه مجرد رجل أعم����ال ،إنه المواطن اللبناني
ً
ً
ً
مغتربا في س����احل العاج
عاما
عاما) الذي أمضى قرابة خمس����ة وثالثين
خليل عبدالله (58
ً
ً
سياحيا
منتجعا
في أفريقيا قبل أن يقرر العودة إلى مسقط رأسه في جنوب لبنان ليبني
مقابل خطوط الجيش اإلسرائيلي.
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لطالم ـ ـ�����������ا راود إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ن بل ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ام ح ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بن ـ ـ ـ ـ ــاء
قــر يـ ـ ـ ـ ـ ــة "قلعـ ـ ـ ـ ـ ــة الـوزان ـ ـ ـ ـ ــي الس�����������ياحي ـ ـ ـ ـ ــة" عل ــى ضف ـ ـ ـ ــة
نـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ر ال ـ ــوزانـ ـ ـ ــي ال ــذي يـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ري ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـزوال بمح ـ ـ ـ ـ ـ ــاذاة
الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������زء الش�����������مالـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ�����������ن بل ـ ـ ــدة الغج�����������ر ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــذا
الجـ ـ ـ ـ ـ ــزء هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أرض لبنانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تحتل ـه ـ ـ ــا إس����������� ـ ـ ــرائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ف ـ ـ ـ ــي إنتـه ـ ـ ـ ــاك لق ـ ـ ـ ــرار مجل ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ــن .1701
إن بن ـ ـ ـ ـ�����������اء قـ ـ ــر يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة س����������� ـي ـ ــاحـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ�����������ي ب ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������د
يـش�����������ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بجم ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ه الـطـبـيـعـ ـ ـ ـ ـ�����������ي ومناخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ه
الـمــعت ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������دل مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لبنـ ـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ر طبـيـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي
الع ـ ـ ــادة ،ول ـكـ ـ ـ ـ ـ ــن بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ـ ـ ــذا الـمـنـتـجـ ـ ـ ـ ــع ب ـت ـك ـل ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــة
قدرها ح ـ ـ ـ ــوالـ ــي ستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ماليي ـ ـ ـ ـ ـ ــن دوالر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـل ــك
المنطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة تـحــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـدا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـس�����������ـتـ ـه ـجـ ـ ـ ـ ـ ــن
لـ ـ ـ ـ ــدى الـكـ ـث ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الن ـ ـ ــاس.
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ويق ـ ـ ـ ـ�����������ع نه ـ ـ ـ ـ ــر الوزانـ ــي تمامـ ـ ـ ـ ً
�����������ا عل ـ ـ ــى الخ ـ ـ ــط االزرق،
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������و خـ ـ ـ ــط إنس�����������ح ـ ـ ـ ــاب الجي ـ ـ ــش اإلس�����������ـ ـ ـ ـ ــرائيلـ ـ ـ ـ ــي
ال�����������ذي رس�����������مت ـ ـ ــه األم ـ ـ ـ ـ ـ�����������م المتحـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������دة فـ ـ�����������ي العـ ـ ـ ـ ــام
 2000بمـ ـ ــوافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة حكـ ــومـ ـ ـ ــات ك ـ ـ ـ ـ ـ�����������ل مـ ـ ـ ـ ــن لبن ـ ـ ـ ــان
وإس����������� ـ ـ ــرائي ـ ـ ـ ــل ،ويم ـ ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ـ ــذا الخ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ط فـ ـ ـ ـ ــي منتصــف
مج ـ ـ ـ ـ�����������رى النه ـ ـ ـ ـ ـ ــر .وبالقـ ــرب مـ ــن النهـ ـ ـ ـ ـ�����������ر ،ثم ـ ـ ـ ـ ــة تلـ ـ ـ ـ ــة
صغيـ ـ ـ ـ ـ ــرة يم ـ ـ ـ ـ ــر عب ـ ـ ـ ــرها الس�����������يـ ــاج األمن ـ ـ ــيالش�����������ائ ـ ـ ــك
الـ ـ ـ ــذي وضعتـ ـ ــه إسرائيل.

ش�����������ـ ــرع عبـ ــداللـ ــه فـي هـ ـ ــذا المش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع بع ـ ـ ـ ـ ــدما حلــل
األم ـ ـ ــور بمنطـ ـ ـ ـ ـ ــق سي ـ ــاس�����������ـ ـ ــي معتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـدا علــى ق ـ ـ ـ ـ ــراءة
تاريخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة ،فثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة حقائـ ـ ـ ـ ـ�����������ق ّبين ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة علـ ــى أرض
الواقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع تتمثـ ـ ــل فـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ــن واإلستقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار اللذي ـ ـ ـ ـ ــن
س�����������اع ـ ـ ـ ـ ـ ــد الجي�����������ش اللبنان�����������ي والي ـ ــونيفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ل علـ ـ ـ ــى

إرس����������� ـ ـ ـ ــائهم ـ ـ ـ ــا في المنطقـ ـ ـ ـ ــة ،باإلضافـ ـ ـ ــة إلى أمـ ـ ــل في
مستقب ــل أكث ــر إشـ ـ ـ ـ ـ ً
ـراقا للمنطقـ ـ ـ ــة.

ملي ًا قبل البـ ـ ــدء
يق ــول عب ـ ــدالل ـ ـ ــه انـ ــه درس مش ـ ــروعـ ـ ـ ــه ّ
ب ـ ـ�����������ه عل ــى الرغم م�����������ن ك ــل التحذي ـ ــرات الت�����������ي جاءت ـ ـ ــه
مـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ن المقربين من ـ ــه ،فـ ــوج ـ�����������د أن تلك المنطقـ ـ ـ ــة لم
تش�����������هـ ـ ــد أي طلق ـ ـ ـ ــة رصاص من�����������ذ نصف قرن تقـ ـ ـ ً
ـريبا
ألنهـ ـ ــا "منطق ـ ـ ـ ــة س�����������اقط ـ ــة عسكـ ـ ـ ً
ـريا" وال يمكـ ــن ألح ـ ـ ــد
أن يقاوم فيه�����������ا أو منها ،فض ـ ـ ً
ـال عن أنها ه ـ ــي خاليـ ـ ـ ـ ــة
من الناس.
وف�����������ي حدي�����������ث إل�����������ى مجلـ ـ ـ ـ�����������ة "الجنـ ـ ـ ـ�����������وب" ،قـ ـ�����������ال
عب ـ ـ ــداللـ ـ ــه" :رغم أن ح ـ ـ ــرب ت ـمـ ـ ــوز عام  2006كان ــت
أط ـ ـ ــول حـ ـ ــرب بيـ ــن العـ ـ ــرب وإسرائيل ،فق ـ ـ ــد ع ـ ـ ــادت
الناس لتعيش حياتهـ ـ ــا بص ـ ــورة طبيعي ـ ـ ــة وتعيـ ــد بن ـ ــاء

منازله ــا ،ف ـ ـ ـ ـ�����������دورة الحياة تس�����������تمـ ـ ـ ــر مهم ــا حصـ ــل".
وأضـ ـ ـ�����������اف" :إذا ما تكررت تل�����������ك الحرب ،أعتق ـ ــد أن
ً
�����������ددا .أما إذا ما
الناس س�����������تعود لبن�����������اء ق ـ ـ ـ ـ ــراها مج
حصلـ ــت تس�����������ويـ ـ ـ ـ ــة عربي ـ ـ ـ ــة إس����������� ــرائيلي ـ ـ ـ ـ ــة ،فإن هـ ـ ـ ــذا
المنتج ـ ــع سيكــون الـ ــوحي ـ ــد م ـ ــن نوعـ ـ ـ ــه على الحدود
بين ثالث ـ ــة دول هي لبنان وسـ ـ ــوريا وإس ـ ــرائيل".
ً
قائال" :بإنتظ ـ�����������ار تلك التس�����������وي ـ ـ ــة ،إن وجـ ـ ـ ــود
وتاب�����������ع
الجي�����������ش اللبنان ـ ـ�����������ي واليونيفي�����������ل بهذه الق ـ ـ ـ�����������وة ف ــي
ً
إطمئنانا كبي ـ ًـرا
منطقـ ـ ـ ـ�����������ة جنــوب الليطانـ ــي أعطان�����������ي
لإلنطالق بهـ ــذا المش ـ ــروع ،اذ ليس مـ ـ ــن الطبيعـ ــي أن
تق�����������ع حـ ـ ــرب وهناك هذا العـ ــدد الكبي ـ ــر من الجنـ ــود
من أ كـث ـ�����������ر من  30دولة مس�����������اهمة ف�����������ي اليونيفي ـ ــل
إضاف ـ ــة الى الجيش اللبناني الذي دخ ـ ــل المنطق ـ ـ ــة
ً
عاما مـ ــن غيابـ ـ ــه عنها".
بعـ ـ ــد ثالثيـ ــن
وأش ـ ــار عب ـ ـ ــدالل ـ ــه إل ــى أن تب ـ ــادل إطـ ــالق الن ــار الذي
حص ـ ـ ــل بي ــن الجيش اللبنانـ ـ ـ ــي والجيش اإلسـ ــرائيلـ ــي
فـ ـ ـ�����������ي بل ـ ــدة الع ـ ــديس�����������ـ ـ ــة فـ ـ ــي ش�����������هـ ـ ـ ــر آب من عـ ـ ـ ـ ــام
يغي ـ ـ ــر قناعت ـ ـ ـ ــه حيـ ـ ـ ــال المشـ ـ ــروع ،إذ أن ـ ـ ـ ــه
 2010لـم ّ
�����������در منـ ــذ اللحظـ ـ ــات األول ـ ـ ـ�����������ى أن األم ـ ــر ال يعـ ــدو
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ً
ً
كـ ــونـ ـ ـ ـ ـ�����������ه ح ــادث ــا مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������زوال وال أحد يريد له أن يتطور
إلى حال ـ ـ ـ ـ ــة ح ــرب.

وكما قـ ــال عب ـ ــدالل ـ ــه ،تبلغ مس�����������احة المش����������� ـ ــروع 40
ألف متر مربع ،وس�����������يتم إنجازه عل�����������ى مرحلتين كلفة
كل منها قرابة الثالثة ماليين دوالر .شملت المرحلة
األولى بناء عشرة ش�����������اليهات وخيمة كبيرة للحفالت
واألع�����������راس ومخزن مبيعات ونادي فروس�����������ية ومدينة
صغيرة لأللع�����������اب وحوضي س�����������باحة (واحدة منهما
لألطف�����������ال) باإلضافة إلى مطاع�����������م ومقاهي فوق مياه
النهر وعلى إحدى ضفتيه مع بحيرة صغيرة يس�����������بح
فيه�����������ا األوز والبط ويتم إصطياد س�����������مك "الترويت"
منها لتقديمه على موائد المطاعم في المنتجع.
أما المرحل�����������ة الثانية ،يتابع عبدالل�����������ه ،فمن المتوقع
أن تنته�����������ي ف�����������ي ع�����������ام  ،2013وهي عب�����������ارة عن بناء
قرابة الخمس�����������ين شاليه وقاعة إحتفاالت وإجتماعات
ومطعم مؤلف من طبقتين في رأس التلة المش�����������رفة
ّ
ومطلة على بلدة الغجر.
على نهر الوزاني
ويقول عبدالله ان مش�����������روعه سوف ّ
يوفر على األقل
 120فرص�����������ة عم�����������ل ألهال�����������ي المنطق�����������ة ،ناهيك عن
إنعاشه للحركة االقتصادية.
يضي�����������ف عبدالله انه أخذ الش�����������كل الهندس�����������ي لبناء
المنتج�����������ع من النم�����������ط األفريقي للبناء ،ال س�����������يما في

منطق�����������ة المغ�����������رب العربي ومالي ،وه�����������و نمط يعتمد
عل�����������ى الخش�����������ب والق�����������ش ،ودمجه بالنم�����������ط القروي
اللبنان�����������ي القديم ال�����������ذي يعتمد عل�����������ى الطين ،فجاء
ً
ً
هندسيا لحضارتين متباعدتين عاش
تزاوجا
المشروع
في حنايهما طيلة حياته.
بي ـ ــد أن ه ـ ـ ـ ــذا المش ـ ــروع ما كــان ليتحق ــق لـ ــوال خب ـ ـ ـ ــرة
عبـ ــدالله فـ ــي قطــاع البنــاء والمق ــاوالت ،فهـ ـ ـ ـ ــو غ ـ ـ ـ ــادر
لبن ـ ـ�����������ان ع ـ ـ�����������ام  1969ول ـ ــه مـ ـ ـ ـ�����������ن العمـ ـ ـ ـ ـ�����������ر  17عامـ ـ ـ ًـا
ليعي ــش ويعمـ ــل مــع أخ ـ ــوال ـ ـ ــه ف ــي صناعـ ـ ـ ـ ــة الخشـ ـ ـ ــب
ف�����������ي ضواح ـ ــي مدين�����������ة أبيدجــان في س�����������اح ـ ــل الع ــاج
ليس�����������تق ـ ــل بعـ ـ ــد س�����������نـ ـ ــوات قليلـ ـ ـ ــة ويعم ـ ــل لحساب ـ ــه
فـ ــي قطاعـ ـ ــي األخش�����������ـ ــاب وتعه ـ ــدات البناء ،وتـ ـ ـ ــزوج
هنـ ـ�����������اك وأنجـ ــب أربع ـ ــة أوالد ،ليعـ ــود إل ــى لبنــان مــن
بـ ـ ــالد المهج ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي ع ـ ــام .2004
وألن هذا المش�����������ـ ـ ــروع الس�����������ياحي يقـ ـ ــع ف�����������ي جن ـ ـ ـ ــوب
ش�����������ـ ــرق بلـ ــدة الوزان ـ ــي التي يعيش أهلها من الزراع ـ ـ ــة
وتربية الماش�����������ية ،يقول عبدالله انه يعتم ــد في نجاح
المش�����������روع على المغتربين الذين يعودون إلى قراهم
في كل موسم صيف وعلى السياح.

�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

كفرشوبا:

كفرشوبا تتغلب على الصعاب
كفرش���وبا ،بلدة جنوبية تستلقي على أرض صخرية على إحدى التالل العالية الواقعة عند
سفوح جبل الشيخ (جبل حرمون) على إرتفاع حوالي  1300متر ًا عن سطح البحر في أعلى
نقطة وحوالي األلف متر في أدنى نقطة ،وعلى بعد حوالي  130كلم جنوب شرق بيروت.
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وق ـ�����������د أعطــاه ــا ه ـ ــذا الموقـ ــع الجغـ ــرافــي باإلضافـ ـ ــة إل ــى
الصخور الضخمة التي نحتته�����������ا الطبيعة على مرتفعاتها
إهمي ــة إس�����������تراتيجية كبي�����������رة منذ الفتوحــات اإلس�����ل�����امية
والحمالت الصليبية إمتداد ًا إل�����������ى أيامنا الراهنة إضافة
إلى موقعها المجاور للج ــوالن الس����������� ــوري المحتــل .ففــي
الق ــرن الساب ــع مي ـ ً
ـالديا إستحضـ ــر القــادة المسلم ــون جنــد ًا
من عائ ــالت إس�����ل�����امي ــة موجودة في العراق وفلسطيـ ــن
وسـ ــوريا وجعلوها حاميات عسكرية ونشروها في تلك
المنطق�����������ة لمواجه�����������ة الصليبيين والبيزنطيي�����������ن ،ومن أبرز
العائالت آل القادري وقصب وعب ــدالله ودياب وشبل ــي
ويح�����������ي وعم ـ ـ�����������رو ،وأق ـ�����������دم المعالــم األثر يـ ـ ـ�����������ة الموجودة
في كفرش�����������وبا هي "الزاوية القادرية" وه�����������ي مق ــر عب ــادة
ومق ــام لألولياء لدى الط ــرق الصوفي ــة ويع ــود وج ــودها
بحســب النقش الحجـ ــري عليهــا إلى أكثر من  400عام.
وقال رئيس بلدية كفرشوبا األس�����������تاذ الجامع ــي الدكت ــور
قاســم القادري لمجل ــة "الجن ــوب" بأن فتــرات اإلستقــرار
المتقطع ــة الت ــي كانــت تعيشـها المنطق ــة بي ــن غزو وآخر
وفت ــوحات وأخ ــرى جعلــت تلك الحامي ــات العس�����������كر ي ــة
تتحـ ــول إلى س�����������كــان محليي ــن يبحث ــون ع ــن تأمي ــن قوته ـ ــم
اليومي عب ـ ــر رعاي ـ ــة المواش�����������ي والزراع ــة ،وال سيما منها
زراع ـ ـ ــة الزيت ـ ــون والحبوب.
وأض ـ�����������اف الق ـ�����������ادري ان الطبيعـ ـ ـ�����������ة الجبلي ــة القاس�����������يـ ــة
والبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������رد القـ ـ�����������ارس ش�����������ت ـ ًـاء حي ــث تتس�����������اق ــط الثل ـ ـ ـ ــوج
بكثافـ ــة جع ــل أهالـ ــي البل ــدة يستحدث ــون مسا كـ ـ ــن لهــم
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غر ب ـ ـ ــي البل ــدة وجنـ ــوبهــا في مزرعـ ـ ـ ـ ــة صغيـ ـ ــرة إس�����������م ــها
"حلتا" ،ينزلـ ــون إليها مع مواش�����������يهم لينعمـ ــوا بالدفء
ويس�����������تفيــدوا مــن األراضــي الزراعي ــة فيها ،ومـ ــع الوقت
كبـ ـ�����������رت هـ ـ�����������ذه المزرعـ ـ ـ ــة وباتت تش�����������كـ ــل قر يـ ـ ـ ــة قائم ـ ـ ــة
بــذاته ـ�����������ا يبل ــغ ع ــدد منازلها حـ ــوال ـ ــي التس�����������عي ـ ـ ــن منـ ً
ـزال
وهـي ترتف ـ ـ ــع ع ـ ــن سطـح البحـر حــوال ـ ـ ـ ــي  500متـ ـ ــر.
ومع بدايـ ــة الق ــرن الماضي كانت كفـ ــرش�����������ــوبا شاه ـ ً
ـدا
على اإلضطرابات في منطقة الش�����������رق األوسط ،مـ ــن
الفتـ ـ ــرة العثماني ـ ـ ــة إلى الفرنس�����������يـ ـ ــة وأصبحت جبهـ ـ ــة
للصراع العربي اإلسرائيلي.
وفي الع ــام  1978وقعـ ــت كفرش ـ ـ ــوبا تحــت اإلحت ــالل
االس����������� ـ ـ ــرائيلـ ــي ال ــذي إستم ـ ــر ف ــي جنـ ــوب لبنان حت ـ ــى
الع�����������ام  .2000وكانت الكتيب ـ ـ�����������ة النــروجي ـ ــة أول ق ـ ــوة
دولي ـ ــة تدخ ـ ــل كف ـ ــرش�����������ـ ــوبـا ف ــي إطـ ــار الي ـ ــونيفيـ ـ ــل في
الع�����������ام  1978بموجب قـ ـ ـ ــرار مجلس األم ـ ــن الدول ـ ــي
رقـ ـ ـ�����������م  425وبقيت هناك حتى العام  1998عندما
ّ
حلت محلها كتيب ـ ــة هنديـ ـ ـ ــة.
وأض ـ ــاف الق ـ ـ ـ ــادري أن ليس لـ ــدى أحـ ـ ـ ـ ـ ــد معلـ ـ ــوم ـ ــات
دقيقـ ـ ــة عـ ــن ج ـ ــذور إس����������� ـ ــم البلـ ـ ـ ـ�����������دة ،لكـ ـ ــن العدي ـ ــد
مـ ـ ـ ـ�����������ن المـ ــؤرخي ـ ــن يجمعـ ـ ــون على أنـ ـ ـ�����������ه ُم ـ ـ ّ
ـركـ ــب مـ ــن
كلمتي ـ ــن "كف ـ ـ ـ ـ ــر" وتعنـ ــي "الديـ ـ ـ ـ ـ ــر" ،و"ش����������� ـ ــوبا" وه ـ ــي
إس�����������ــم أحـ ـ ـ ــد آلهـ ــة منطقـ ـ ـ�����������ة ح ــرمـ ـ ـ ـ ــون فـ ـ�����������ي الحقبـ ـ ـ ـ ــة
الكنعاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومـ ـ ــا قبله ــا.

يبل ـ ــغ ع ـ ــدد س�����������كـ ـ ـ ــان البلـ ـ ـ ـ ــدة حاليـ ـ ًـا حـ ـ ــوالـ ـ ــي عش ـ ـ ـ ـ ــرة
اآلف نس�����������م ـ ـ ـ ـ ــة يعي ـ�����������ش منهـ ــم بص ـ ـ ـ ـ ـ�����������ورة دائم ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي
البلـ ـ ـ ـ�����������دة فق ـ ـ ـ�����������ط  1500نس�����������مـ ـ ـ ـ ــة .العـ ــديـ ـ ـ ـ ـ�����������د م ـ ـ�����������ن
أبن ـ�����������اء كفـ ـ ـ ــرش����������� ـ ــوب ــا إلتحقـ ـ ـ ـ ـ�����������وا بالجيـ�����������ش اللبنـانـ ـ ـ ـ ــي
وبع ـ ــض س����������� ـك ــانه ـ ـ ــا يعتم ـ ـ ـ ـ ــد علـ ــى ت ـ ــربي ـ ـ ـ ــة الم ـ ــواشـ ــي
والـ ــزراعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة ال س�����������يم ـ ــا منه ـ�����������ا زراعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة الـ ــزيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون.
أمـ ـ ــا باقـ ـ ـ ــي س�����������ـ ـ ـك ـ ــان البل ـ ـ ـ ـ ـ ــدة فهـ ـ ـ ــم يعيش ـ ـ ـ ـ ـ ــون فـ ـ ـ ــي
اإلغت ـ ـ ـ ـ ــراب أو ف ـ ـ ـ ــي بي ـ ـ ـ ـ ـ ــروت.
وإذ أش�����������ـ ـ ـ ـ ــار القادري إل ـ ـ�����������ى أن البلـ ـ ـ ـ�����������دة تفتقـ ـ ـ ــر إلى
الكثي ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ�����������ن البن ـ ـ ـ ـ ــى التحتيـ ـ ــة فإنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ه ق ـ ـ ــال ان فـ ــي
البلـ ـ ــدة مس�����������ت ـ ـ ــوص ــف واح ـ ــد تابـ ـ ـ ــع لـ ـ ـ ـ ــوزارة الشـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
اإلجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة ولك ـ ـ ـ ـ ــن أداءه ضعيـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ف جـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـدا كـمـ ـ ـ ـ ــا
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������ه ي ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ـ�����������د فـ ــي البل ـ ـ�����������دة مدرس�����������ـ ـ ـ ــة إبتدائيـ ـ ـ ــة
رسمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فيهــا مئـ ـ ـ ــة تلمي ـ ـ ــذ وأخـ ـ ـ ــرى ثانـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة رسميـ ـ ـ ــة
وفيهـ ـ�����������ا حــوال ـ ـ ــي ثمانيـ ـ ــن ط ــالب ـ ـ ًـا .وقـ ـ ــال ان ال ش�����������بكـ ــة
صـ ـ�����������رف صح ـ ـ ـ�����������ي فـ ـ ــي البل ـ ـ�����������دة ،وفـ ــي ظـ ـ ـ ـ�����������ل هـ ـ ـ ـ ــذا
ال ــوض ـ ـ ــع أش�����������ـ ـ ـ ـ ــاد الق ـ ـ�����������ادري بالـ ـ ــدور ال ـ ـ ـ�����������ذي لعبتـ ـ ــه
اليـ ــونيفي ـ ـ�����������ل فـ ــي الحفــاظ علـ ــى إس�����������تقـ ـ ــرار المنطقـ ـ ــة
بع ـ ـ�����������د حـ ــرب الع ــام  2006ونـ ـ ّـوه بال ـ ـ ـ�����������دور التنمـ ـ ـ ـ ــوي
الـ ـ ـ ـ�����������ذي قــامـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ�����������ه وح ــدات ـهـ ـ�����������ا المختلفـ ـ ــة ،لكن ـ ــه
طال ـ ـ ـ�����������ب بمعالجـ ـ ــة قضيـ ـ ــة تـ ــوظي ـ ـ�����������ف مدنيي ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ــن
البعثـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي بل ــدتـ ـ ـ ـ ــه.

�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

كلمة رئيس البلدية

كفرشوبا واليـونيفيـل ...عالقة صداقة وحب وإخاء
الحــديــ����ث عــ����ن عــالقــــ����ة كفــرش����ــوبا باليــونيفيــــل يقـــدودن����ا إلــى تتبــع
األحــ����داث التـــ����ي تعــرضــ����ت لهــا كفــرش����ــوبا والتــي كــان لهــ����ا النصيــب
األكبــــر مــن القصــف والتدميــر والتهجيــــر.
حضـ ـ ـ ـ�����������رت اليونيفيـ ـ ـ ـ�����������ل كق ـ ـ ـ�����������وات لحف ـ ـ ـ�����������ظ األمـ ـ ـ ـ ـ�����������ن
والس����������� ـ ـ ــالم ،وللفص ـ ــل بيـ ـ ـ�����������ن المتحــاربي ـ ــن ،وكق ـ ـ ــوات
لإلغاث ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة واإلنقـ ـ ـ�����������اذ وتق ــديـ ـ ـ�����������م المس�����������اع ـ ـ ــدات
اإلنس�����������انيـ ـ ـ ــة .في الع ــام  1978في أعقاب اإلجتيــاح
اإلس�����������ــرائيل ـ ـ ــي للجن ـ ــوب اللبنانـ ــي ،أت ـ�����������ت اليونيفيـ ـ ـ ــل
لتنفي ــذ قرار مجلس األم ــن الـدول ــي  ،425وتمرك ــزت
الكتيب ــة النروجي ـ ــة بداي ـ ـ ــة في داخــل بلدة كفرش����������� ــوبا،
ثم ع ـ ــادت وتـمـ ـ ــركـ ــزت فـ ــي ش�����������م ــال البلـ ــدة ،ومهامها
ذهبـ ــت بإتجاهيـ ــن:
اإلتج ـ ــاه األول أمن ــي ،ويتلخص فـ ــي حمايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أه ــالـ ـ ــي
البلـ ـ ـ ــدة.
وجـ ــد أهال ــي كفرش�����������وبــا في الي ـ ــونيفي ـ ــل حضنـ ًـا آم ـنـ ـ ًـا،
وصديق ً
ـدا ،ومـ ـ ً
�����������ا مس�����������اعـ ـ ً
ـالذا يلج�����������أون إلي ـ ـ ـ�����������ه ف ـ ــي
الح�����������االت العصيبـ ـ ــة ،فتعاطوا معها بكل أمل ورجاء،
ونسجـ ــوا معها عالقات قائم ـ ـ ـ ــة على الحب والتعاون
والصداقـ ـ ــة واإلخاء.
واإلتجاه الثان ــي إنس�����������اني ،ويتلخـص في شبكـ ـ ــة م ـ ـ ــن
الخ ــدم�����������ات المختلف ـ ـ ـ�����������ة كم�����������ا حصل ،على س�����������بيـ ـ ــل
المثـ ـ ـ�����������ال ال الحصر ،حي�����������ن نقلت بطائـ ـ ـ ـ�����������رة مروحي ـ ـ ـ ــة
حسن ياسيـ ــن غانــم إلى المستشفى وه ـ ـ ــو في حالـ ـ ــة
حرجـ ـ ـ�����������ة ،وحيـ ـ ـ�����������ن أنقذت زوجة عل�����������ي الجمـ ـ ــال التي
ُجـ ـ ـ�����������دع أنفهـ ـ ـ ــا ،وعل ـ ـ ــي هاني الق�����������ادري الذي ُبتـ ــرت
س�����������اق ـ ــه بلغـ ـ ــم أرضي إذ أرس�����������لته إل�����������ى النروج حيث

زود بطـ ـ ـ�����������رف إصطناع ـ ــي وم�����������ا زال هناك حتى اآلن،
وأنقـ ــذت حس�����������ن الحاج وعائلتـ ـ ـ�����������ه بعد أن حاصرهم
الحر ي ـ ــق داخل من ـ ـ ــزلهم.
وكانت الي ـ ــونيفيـ ـ ــل تش�����������ارك األهال�����������ي ف ـ ــي أف ــراحهــم
وأتراحهم ،وصاهرتهم بع�����������د زواج عدد من جن ــوده ــا
بفتي ــات مـ ــن كفرش�����������ـ ـ ــوب ــا وكف ـ ــرحم ــام وشبع ـ ــا وراشيــا
الفخ ــار والهبار يـ ــة ...كما أقام ــت قـ ــوات الي ــونيفي ـ ـ ـ ــل
عالق ـ ــات صداق ـ ـ ــة وأخـ ــوة م ـ ـ�����������ع أبن ــاء البل ـ ــدة الذيـ ـ ـ ــن
ّ
وتعلـ ــم
كانـ ـ ـ ــوا يسهـ ـ ــرون مـ ــع جنـ ـ ــودها ف ـ ــي مراكزه ــم،
العدي ـ ـ ـ ـ�����������د منهـ ـ ـ�����������م اللغتيـ ـ ــن اإلنكليز ي ـ ـ ـ ـ ـ�����������ة والنروجي ـ ــة
عل ـ ـ ـ ــى أيـ ــديه ــم.
أما على الصعيد الصح�����������ي ،فكان الطبيب النروجي
يجول في أحياء البلدة مرتين في األس�����������بوع ،يفحص
المرض�����������ى ويق�����������دم لهم األدوي�����������ة والع�����ل�����اج ويعطيهم
اإلرشادات الصحي ـ ـ ــة الالزمـ ـ ــة.
وش�����������ملت رعاي�����������ة اليونيفي�����������ل المدرس�����������ة الرس�����������مية،
حيث كان�����������ت تقدم له�����������ا المحروق�����������ات للتدفئة في
فصل الش�����������تاء ،كما كانت تق�����������دم لتالمذتها الهدايا
أثناء األعياد والمناس�����������بات ،باإلضاف�����������ة إلى تجهيزها
بالحواسيب وتسييج ملعبها.
ُ
وقتل عدد من أفراد الكتيب ـ ــة النروجية وهـ ـ ــم يقوم ـ ـ ـ ــون
بواجباتهم اإلنسانية ..إلى أن إنتهت مهمتهـا في عام
 1998حيث ّ
حلت محلها القــوات الهندية.

وإس�����������تمرت العالق�����������ة الودي�����������ة مع األهال�����������ي على نفس
النهج ،وحافظت على نفس الحرارة مع قدوم القوات
الهندي�����������ة .وقامت تل�����������ك القوات بتجهيز مس�����������توصف
البل�����������دة وتزويده باألدوية الضرورية وبدأت بإس�����������تقبال
األهالي في عيادات األطباء التابعين لها.
وأحاطت اليونيفيل بركة بعثائيل بس�����������ياج لمنع لألبقار
اآلتية من الجهة اإلس�����������رائيلية من الدخول إليها وشرب
ً
عددا
مياهه�����������ا ،وقدم�����������ت إل�����������ى المدرس�����������ة الرس�����������مية
ً
إضافيا من الحواس�����������يب ،وإشتركت مع أهالي البلدة

في مختلف المناسبات الش�����������عبية ،إذ قدمت الفرقة
ً
عرضا غنائي ً
ً
عرضا
�����������ا ،وفرقة الق�����������رب الهندية
الهندي�����������ة
عرضا راقصاً.
ً
ً
موسيقيا والفرقة الماليزية

ً
وقدمت ق�����������وات اليونيفيل مول ً
كهربائيا .وقدمت
�����������دا
اليونيفيل شبكة للتيار الكهربائي في حلتا ،ومساعدات
عدي�����������دة تطال مختلف الجوانب الصحية والتربوية إلى
سكان مزرعة حلتا التابعة لبلدة كفرشوبا.
ول�����������م تنقطع الز ي�����������ارات بين أهال�����������ي كفرش�����������وبا وأفراد
وضباط قوات اليونيفيل الهندية واإلس�����������بانية ،وفي كل
الدعوات كانت تقام الوالئم ،ويتم التعارف ،وتس�����������ود
أجواء ال�����������ود والصداقة واإلخاء والعالقات اإلنس�����������انية
الس�����������امية ،حيث تنصهر وتتمازج مختلف الجنس�����������يات
وتبني ً
معا ركائز الحب واألمن والسالم.

د .قا�سم القادري ـ رئي�س بلدية كفر�شوبا

اليونيفيل تساهم في التنمية
البشرية وتعزّ ز المهارات
تعتبر الزراع����ة مصدر ًا أساس����ي ًا للعيش عند
س����كان الجن����وب بص����ورة عام����ة ومنطق����ة
مرجعي����ون وجواره����ا بص����ورة خاص����ة ،م����ن
هن����ا كانت مبادرة قس����م الش����ؤون المدنية
لليونيفيل في التركيز على مس����اعدة سكان
تلك المنطقة على إكتس����اب ما يمكن من
معرفة في الحقل الزراعي عبر تنظيم دورات
تدريبية للمزارعين.
وبع�����������د تمويل اليونيفيل في العام الماضي دورة تدريبية
في بلدة القليعة على الزراع�����������ة العضوية وتربية النحل،
قامت هذا العام بتمويل دورة تدريبية جديدة في بلدة
الخيام على تصنيع المواد الغذائية وحفظها وتسويقها.
شارك في الدورة س�����������بع وستون مزارعة معظمهن من
ر ب�����������ات البيوت ،وه�����������ن من بلدات الخي�����������ام ومرجعيون
وإبل الس�����������قي وب�����ل�����اط وديرميماس والقليع�����������ة ودبين.
وق�����������ام بتنظيم الدورة "الجمعي�����������ة التعاونية في الخيام"
و"الجمعي�����������ة التعاونية للزراع�����������ة العضوية وتربية النحل
في دير ميماس وجوارها".
إستمرت الدورة ستة أيام وأشرف على التدريب فيها
ثالثة مهندس�����������ين زراعيين قدم�����������وا خاللها محاضرات
ودروس تطبيقية عن عش�����������رة مواضيع أساسية تتعلق
باإلنتاج الزراع�����������ي ،منها صناعة المربيات والمخلالت
وتصني�����������ع الفاكه�����������ة المجفف�����������ة واأللب�����������ان واألجب�����������ان
والمقطرات العشبية.
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إختتم�����������ت الدورة بحفل ت�����������م خالله توزيع الش�����������هادات
والهدايا على المشاركات وحضره قائد الكتيبة اإلسبانية
العامل�����������ة في إط�����������ار اليونيفيل في القطاع الش�����������رقي في
ذلك الحين المقدم ميغيل انخيل غارسيا ورئيس بلدية
الخي�����������ام عباس عواض�����������ة باإلضافة الى رئي�����������س الجمعية
التعاوني�����������ة الزراعية ف�����������ي الخيام رياض قلوط ورئيس�����������ة
الجمعية التعاونية في ديرميماس أمال الحوراني.
حي�����������ا المقدم غارس�����������يا المش�����������اركات ف�����������ي الدورة
واذ ّ
ش�����������دد في كلمة له أمامهن على دعم القوات الدولية
للتنمية البش�����������رية في مناطق عملها إلى جانب دورها
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ً
جنبا إلى جنب
في الحفاظ على الس�����ل�����ام واإلستقرار
مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية .ومن جهته،
ش�����������كر عواضة قوات اليونيفيل على ال�����������دور التنموي
ال�����������ذي تقوم به من خ�����ل�����ال هذه ال�����������دورات التدريبية
ومن خالل كل ما تقدم�����������ه للمنطقة ،ودعا الى القيام
بالمزيد من النش�����������اطات التدريبية التي تس�����������اهم في
تطوير القدرات اإلنتاجية ألبناء المنطقة.
وشكرت المسؤولة في تعاونية الخيام فاتن الرحيم سعد
اليونيفي�����������ل على تنظيم الدورة وتمنت على المس�����������ؤولين
ف�����������ي المنطقة اإلقتداء باليونيفيل وتنظيم دورات تدريبية
مش�����������ابهة .كما ش�����������كرت رئيس�����������ة تعاونية ديرميماس أمال
الحوراني اليونيفيل على دورها في المساهمة في إنماء
المنطقة عبر العديد من المشاريع الخدماتية واإلنمائية.
بعد إنتهاء الدورة س�����������ألت مجلة "الجنوب" األستاذ
الجامعي الدكتور علي بص�����������ل ،وهو أحد المدربين،
ع�����������ن رأيه بما رآه فقال ":ال�����������دورة كانت جيدة ،ولكن
باإلم�����������كان تطويرها وتكرارها ألن هن�����������اك حاجة كبيرة
لمثل ه�����������ذه الدورات ف�����������ي هذه المنطق�����������ة ،وأتمنى
ل�����������و كان وق�����������ت الدورة أط�����������ول ألن المواضي�����������ع كثيرة
ً
جدا ولديهن الكثير من
والمشاركات كن متحمسات
األسئلة في كثير من المواضيع".
ودعا الدكتور بص�����������ل اليونيفيل إلى "تعزيز مثل هذه
النش�����������اطات ودعمها باإلضافة الى دع�����������م التعاونيات
الزراعية والمس�����������اعدة عل�����������ى تجهيزها ق�����������در اإلمكان
وعلى األقــل بالمعــدات األساس�����������ي ــة للمساع ــدة علــى
تحسين اإلنتاج".

م ـ ـ ـ�����������ن جهته ـ�����������ا ،قالـ ــت إحـ ـ�����������دى المش�����������تـ ــركـات ف ـ ـ ــي
ً
عاما) م ـ ــن
الـ ـ ـ ـ�����������دورة الس�����������يـ ـ ــدة زه ـ ـ ـ ـ ــرة قاس�����������ـ ـ ــم (40
بل ـ ـ ـ�����������دة الخي ــام "لق ـ ـ ـ�����������د كـان ــت ال ـ ـ�����������دورة رائع ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــداً
وس����������� ـ ـ ـ ــررنــا بهـ ــا كثيـ ـ ـ ـ ـ ًـرا وكنــا نتمنـ ـ ــى أن تك ـ ـ ـ ــون أوس����������� ـ ـ ــع
وتش�����������مـ ـ ـ ــل مواضيـ ـ ــع أكث ـ ـ ـ ــر ألنن ــا تعلمن ـ ــا منه ــا أشي ـ ـ ــاء
جـ ــدي ــدة وكثيـ ـ ــرة".
وأضاف ـ ــت قاس�����������م ،وه ـ ــي ر بـ ـ ـ ــة منـ ـ ــزل ولديـه ــا إبنتــان:
"إنتقل ـ ـ�����������ت الى بلـ ـ ــدة الخي ــام قبـ ـ�����������ل عامي ـ ـ ــن ونصـ ــف
العـ�����������ام وأفك ـ ـ ــر بأن أفت�����������ح مج ــال عم ـ ـ ـ ــل لمس�����������اعـ ـ ــدة
زوج ـ ـ�����������ي ماديـ ًـا ،وقـ ـ ــد ش�����������جعتن ـ ــي ه ــذه ال ــدورة عـل ــى
التفكي ـ ــر بأن يكـ ـ�����������ون اإلنت ــاج ال ــزراع ــي أح ــد أش�����������كــال
مجاالت العمل الممكنة".
ً
عاما) مــن بل ــدة
أما اآلنس����������� ــة س ــوس ــن س�����������عي ــد (21
إبل الس�����������قــي فقــالت ":كان ــت الـ ـ�����������دورة جيــدة جـ ً
ـدا
وعلمتن�����������ا الكثيــر من األش�����������ياء الجــديــدة ،ولكــن كنت
أتمنى لــو كان هناك إمكاني ـ ــة ألن يكــون هناك فــرصـ ــة
للمشتـ ــركات ان يمارس�����������ـ ــن تطبيقات عملي ــة أكثر لما
ً
نظريا".
شرحه لنا المدربون
وأملت س�����������عيد وه�����������ي خريجة جامعي�����������ة تبحث عن
عم�����������ل وتعيش مع أهلها وإخوتها األربعة أن تس�����������تمر
اليونيفيل بتقديم المس�����������اعدة في هذه المنطقة "ألن
هناك العديد من النس�����������اء ف�����������ي الجنوب بحاجة إلى
العم�����������ل ولكنهن ال يجدن الفرص .ومن ش�����������أن هكذا
دورات أن تفت�����������ح له�����������ن المجال إل كتس�����������اب المعرفة
والتفكير بفتح أبواب عمل خاصة بهن".

�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

السلسلة التلفزيونية

تعرف إلى اليونيفيل”
“ ّ

ُتنجز حلقتها التاسعة

تعرفكم بطريقة متميزة على جنود
الحلقة التاسعة ،وهي تحت عنوان "جنود حفظ السالم"ّ ،
اليونيفيل كأفراد يتحدثون عن مشاعرهم الشخصية وأفكارهم وخبراتهم أثناء القيام بعملهم
في جنوب لبنان.

ُ
وبثت مع إصدار العدد السابق من
وثمة حلقة أخرى من سلسلة
"تعرف إلى اليونيفيل" أنتجت ُ
ّ
ّ
مجلة "الجنوب"  -الحلقة " 8الجيش اللبناني واليونيفيل"  -تسلط الضوء على طريقة تعاون الجيش
المنسقة ،ب��دء ًا من الدوريات الراجلة
اللبناني واليونيفيل خالل التدريبات المشتركة والدوريات
ّ
ً
الحية.
والمؤللة إلى التدريبات البحرية المشتركة
وصوال إلى التمارين المدفعية المشتركة بالذخيرة ّ

معمق لبعض الجوانب الرئيسية
"تعرف إلى اليونيفيل" التلفزيونية إلى شرح
وتسعى سلسلة
ّ
ّ
لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان وقرار مجلس األمن  .1701وقد ُبثت جميع الحلقات عبر
محطات التلفزة اللبنانية ،نذكر منها ان بي ان وتلفزيون الجديد وتلفزيون لبنان ،وسيتواصل
إنتاج الحلقات ويستمر بثها لعدة شهور قادمة .كما يمكنكم مشاهدة هذه السلسلة إلى جانب
إنتاجات اليونيفيل التلفزيونية األخرى باللغتين اإلنكليزية والعربية على مواقعنا المدرجة أدناه.

إنضموا إلينا عبر اإلنترنت
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YouTube:
www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT
Facebook page:

UNIFIL’s website
unifil.unmissions.org

مروحية لليونيفيل في الجو ،وطواقم إغاثة لبنانية على األرض خالل
تمرين على التعامل مع الحاالت الطارئة عند حدوث كارثة زلزال

