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مقابلة مع العماد قهوجي مجـلــــــة
اليـونـيفيـل



"قوة اليونيفيل البحرية تضطلع بدور وقائّي بالغ األهمّية، يردع كّل محاوالت اإلّتجار باألسلحة 
ووقوع األحداث على خّط الطّفافات. ان القّوات البحرّية اللبنانّية، ورغم العوائق، برهنت مّرة 
جديدة عن احترافّيتها والتزامها الكبير بتأمين المياه اإلقليمّية اللبنانّية، بالشراكة الوطيدة مع 
المجموعة البحرّية التابعة لليونيفيل"- من كلمة القائد العام لليونيفيل اللواء ألبيرتو أس���ارتا 
كويباس )يمين( خالل حفل تسليم قيادة قوة اليونيفيل البحرية على متن الفرقاطة يالديريم 

)تركيا( في 24 شباط 2011. 

"إن البحري���ة البرازيلي���ة فخورة ج���دًا 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 24 شباط 2011. 



اإلفتتاحية

مرئيات السالم
أن���ا أراه، إذًا هو موج�ود. كثيرًا ما تتأثر ح�واس���نا بالمرئيات الت�ي أصبحت وفي�رة 
ف���ي عصر اإلع����الم الي�وم، حتى بات المج�ال ضيقًا إلعم���ال المخيلة. اإلعتماد 
المف�رط على الص�ورة يضعف إدراك�نا حتى باألم�ور البس���يط��ة الت�ي تحيط بنا، 
أش���ياء ن�راها ك�ل ي��وم لكننا ال نالحظ��ها. ويظ��ل ال�وض�ع على ه�ذا النح�و حتى 

تص���ل األم��ور إلى وسائل اإلعالم.

نرياج �صينغ ـ رئي�س التحرير

العملياتيــــة  قــدرتهــا  لتكييــف  اليونيفيـــل  هيكلية  على  متقدمة 
إنتشـار  مــع  األرض، وخصــــوصـًا  المتغّيــرة علـى  للظــروف  وفقًا 
الجيش اللبناني في الجنوب. وفي هذا المجــال، كانـت "قوة 
أحد  تأسســت حديثــًا  التـي  العــــام"  للقائــــد  التـابعة  اإلحتيــاط 
التغييـر، وهـــو مـا ستطلعـــون على تفاصيلــــه  أبــرز مظــاهر هذا 
في المقال التالي. كمــا يضــم هـــذا العـــدد مثااًل عن التعــاون 
ينًا  تمر الــذي شمل  اللبناني  والجيش  اليـــونيفيـــل  بين  الواســع 

على كيفيــة التعامـــل مــع الـــزالزل.

يمثل  تعقيداتـه،  بكل  األزرق،  الخط  مـــرئية على  وضــع عالمات 
ــرتــيــبــات الــيــونــيــفــيــل فـــي مـــجـــال اإلرتباط  ـــــًا عــلــى تـــ مـــثـــااًل مــلــمــوســـ
والتنسيــــق مــع األطراف، وهي آلية أثبتت فعاليتها فـي الحفاظ 
األزرق  الخط  عــن  المقـال  وُيبـرز  العدائيــة.  األعــمــال  وقــف  على 
مــــن  كــان  التـي  اإلنــتــهــاكــات  منع  فـي  وأهميتها  المهمة  ضخـــامـة 

الممكن أن تـــؤدي إلى التصعيـد في حال عـدم وجوده.

واألهــم من ذلــك، أهالي جنوب لبنان هم من قــّدم للســـالم. 
نسمــع صـــــوتهم هــذه المــــرة على لسان رئيس بلدية كفر شوبا. 
ــــــــدد نــبــذة عـــن الــبــلــدة يتطـــرق  وكــمــا جـــرت الــعــــــــادة، يــضــم الــعـــ
إلــى أكثر من مجــــرد وصــف لتضاريس منطقـــــة  الحديث فيها 
اليـــــونيفيــل  يقـــودنا الحديث إلى جهـــــود  من جبـــل الشيخ. ثم 
مزارعات  بين  المستدامـــة  التنمية  أجــل  مــن  الــمــهــارات  يز  لتعز

بلدة الخيام.

كــمــا إخــتــرنــا لــكــم مـــثـــااًل حـــيـــًا عـــن الــمــكــاســب الـــتـــي تــتــرتــــــــب على 
يـد من فن  السالم، أال وهــــو منتجـع الوزانـي السياحي. مـــزيج فـر
العمارة اللبنانية واألفريقية المترامية األطــراف 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.

أمــا السالم فهو  التصّور،  المرئية، سهلة  تأثيراتها  الحرب، بكل 
ليس بهذه السهولة. لكن، من أين نحصل على المرئيات التي 

تثير إهتمام وسائل اإلعالم والجمهور؟

بكثير مــن مجـرد  أكــثــر  السـالم هـو  اليـوميـة،  فــي حيـاتنا  واقــعـــــًا، 
يتعلـــق  بأمــــان؛  حيـاتنـا  ببنـاء  يتعلـــق  أمــــر  إنــــه  الحـــرب.  غيـاب 
ويعــودون  الــمـــــدرســــــــة  إلـــــى  أوالدك  يــذهـــــب  حتــى  بالتعليــــم.. 
سـالميـن في نهايـــة اليــوم؛ يتعـلــق بمهنــة تغنيــك وتدعمــك أنت 
وأحبـاءك والمجتمــع ككــل. الســالم هــو أن تستثمـــر جنــى العمـــر 
وأنــت تعلـــم أنـــه لــن يـؤخـذ قـســرًا أو ُيـدمـّـر. وفـي نهـايـــــة اليـوم، 

الســالم يتعلـــق 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. 
ـــادة تــكــيــيــــــــف نــظــــــــرتــنــا لألمــور،  ـــــوى إلـــــى إعــــ ـــر ال يــحــتــــــــاج ســـ واألمــــ
ريان  كالطفلــة  تــمــامــًا  بــوضــــــــوح،  نــــــــرى  أن  ذلـــك  عنـد  فنستطيــع 
أيــوب ذات األعــوام السبعــة التــي عّبــرت عـن السـالم بما يلي: 
"الســالم... ساكــن، فـال دخــان، وال نـار..." ]مجلــة "الجنــوب"، 
شبـاط 2009[. فـي الــواقـع، بالنسبــــة لسكـان جنـــوب لبنــان، قــد 
يكــون التبايـن المــرئــي شاسعـًا، مــن دمــار فــي كل مكان في عام 
2006 إلــى تنميــة شاملــة تحققــت خـالل الهـدوء غير المسبوق 

الذي ساد المنطقة منذ ذلك الحين.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــقــدم مــجــلــة "الـــجـــنـــوب" فـــي هــــذا العدد 
يــة مـــع قــائــد الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة العماد  مــقــابــلــة حــصــر
جان قهوجي، وهي تتضمن تحية لجنود السالم في اليونيفيل 
على األمــن واإلستقرار الــذي تحقق على األرض، تحية تعكس 
بنفس القدر إنجازات الجيش اللبناني بإعتباره الجهة الرئيسية 

المسؤولة عن األمن في المنطقة.

إلى  الموكلـــــة  الــمــهــام  تنفيــــذ  فــي  الكبيـــر  بالتقـــدم  إعــتـــــــــــرافــًا 
الـــدولـــي عــلـــــى تعديــالت  ــــــــق مجلـــس األمــــــــــــــن  الــيــونــيــفــيــل، وافـــ



تنازل

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

ميكن إعادة طبع مقاالت »اجلنوب«، باستثناء تلك المحددة 

بعالمة حق المؤلف ©، من دون اذن وبرشط اراسل نسختني 
عن المنشـــــــــــور الذي حيتوي عىل  اعـــــــــــادة الطباعة، اىل رئيس 

حترير »اجلنوب«.
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 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 
اليونيفيـــل برتبـــة نقيب، تعّلم باباكار غاي أن يحب هـــذا البلد، ويقّدر 

شعبه، ويحترم أبناؤه، ومنهم الصيدلي علي على وجه الخصوص.

واليوم، وبعد أن أصبح كبير المستشارين العسكريين 
األمم  مــــقــــر  فـــــي  الـــــســـــالم  حــــفــــظ  عـــمـــلـــيـــات  إدارة  فـــــي 
المتحدة، لم يفّوت الجنرال السنغالي الفرصة األولى 
للبحث عن صديقه القديم، وكذلك عن مركز قيادته 
يارته لجنوب لبنان في تشرين الثاني من  القديم خالل ز
عام 2010، فأخذ إستراحة قصيرة من مهامه الرسمية 
لــلــعــودة إلــى نفس الــمــكــان حيث كــان يتمركز فــي عام 
1980. وهكذا، قاد الوالء الشخصي وحنين الذكريات 
الـــلـــواء غـــاي إلـــى بــلــدة جــويــا الــواقــعــة إلـــى الـــشـــرق من 

مدينة صور.

وفــي مقابلة مــع مجلة "الــجــنــوب"، قــال غــاي ان أحد 
أعز أصدقائه في المنطقة كان الصيدلي، وإسمه علي، 

وأعرب عن رغبته في مقابلته.

ولكن، ولسوء الحظ، كان علي قد غادر لبنان، وقيل 
لــلــجــنــرال أن صــديــقــه الــقــديــم يستقر حــالــيــًا فــي غينيا 
كوناكري في غرب أفريقيا. غير أن الحظ أسعف غاي 
عــنــدمــا تــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلـــى مــركــز قــيــادتــه القديم 
الواقع على معلم ال يمكن أن يتوه عنه، ولــم يصعب 

عليه تحديده. 

ويــصــف غــاي مــوقــع قــيــادة سريته فيقول: "الــمــوقــع كان 
واضحًا ومميزًا، فالجميع يعرف ذلك البيت الريفي... 
كان منزاًل عاديًا، بيد أن ما يميزه هو مجّسم من اإلسمنت 
لطائرة مقاتلة من طراز فانتوم بناها صاحب المنزل على 

السطح، فلربما كانت تعجبه الطائرات المقاتلة".

وهــنــاك، أيــضــًا، لــم يــجــد غـــاي صــاحــب الــمــنــزل، فقد 
توفي منذ زمن طويل.

بالنسبة لغاي، كانت تلك رحلة في الذاكرة.

وتابع الجنرال السنغالي حديثه فقال: "تأثرت بشكل 
ال يوصف عند رؤيتي للمكان الــذي كنت فيه ضابطًا 
شابًا يعمل في خدمة األمم المتحدة، ولم أتخيل أنني 
يــًا''. ثــم تــابــع وهو  قــد أصــبــح يــومــًا مــا مــســتــشــارًا عــســكــر

يسترجع شريط الذكريات أن الحياة مليئة بالمفاجآت.

ولكن، لماذا يبحث الجنرال السنغالي عن الصيدلي؟

عاد غاي بالذاكرة إلى سنين خلت، مستذكرًا صديقه 
الـــقـــديـــم عــلــي الـــــذي وصـــفـــه بـــاإلنـــســـان الــمــنــفــتــح جدًا 

والمثقف.

البلدة، حيث كانت  كانت الصيدلية تقع فــي وســط 
مــكــانــًا يــتــردد إلــيــه لــشــراء أقـــراص تلطيف الــحــلــق. وفي 

تلك الفترة، بنى صداقته مع علي.

الــــحــــديــــث، وأصبحنا  تــــبــــادل أطــــــــراف  "إعــــتــــدنــــا عـــلـــى 
أصدقاء، ودعاني إلى بيته"، يقول غاي.

وبعد أن حصلت عملية تبديل للجنود وغادر لبنان مع 
كتيبته، بقي غــاي على إتــصــال مــع صديقه مــن خالل 
بــه لعدم  اإلتــصــال  يفقد  أن  السنغاليين قبل  الــجــنــود 

وجود وسائل إتصال متقدمة في تلك األيام.

يــــقــــة الـــــتـــــواصـــــل بـــيـــنـــهـــمـــا قــــــــال: "كــــنــــا نبعث  وعـــــــن طــــر
يــق جــنــود الكتيبة  ’ســـالمـــات‘ لبعضنا الــبــعــض عــن طــر

السنغالية".

يارته إلى لبنان، إلتقى الجنرال غاي بمسؤولي  وخالل ز
اليونيفيل، وسنحت له الفرصة للقيام بجولة في بعض 
أجزاء الجنوب اللبناني، وأكثر ما لفت إنتباهه كانت 
المنطقة، حيث الحظ  التي شهدتها  التغييرات  تلك 
المناطق  بناء حولت  تحسنًا في شبكة الطرق وطفرة 

الريفية إلى مناطق سكنية.

ولــفــت الــجــنــرال إلــى أن "هــنــاك تــحــّواًل كــبــيــرًا جـــدًا في 
المنطقة"، مضيفًا "أن اليونيفيل لعبت دورًا هامًا في 
ذلك كونها جزءًا من تاريخ المنطقة منذ عام 1978."

أداة هامة  بــمــثــابــة  تــعــتــبــر  الــيــونــيــفــيــل  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
للمجتمع الدولي إلظهار إلتزامه بالتنمية السلمية في 
الــشــرق األوســــط ولــبــنــان بــوجــه خـــاص، فــضــاًل عــن أنها 

تعبير عن أن لبنان ليس وحيدًا.

بالنسبة لشعب لبنان، قال الجنرال ان رسالة أمين عام 
األمم المتحدة، وكذلك رسالة رئيس إدارة عمليات حفظ 
السالم آالن لــوروا، هي أن لبنان يحتل مكانة عالية في 
اللبناني  جــدول أعمال المجتمع الدولي، وأن الشعب 
عانى الكثير، وأولويتهم األساسية هي أن يساعدوا هذا 
الشعب على أن ينعم بالسالم واألمــن الذي يستحقه، 
وأكـــــد غــــاي لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي "أنـــنـــا ســنــبــذل قصارى 

جهدنا للمساهمة في هذا السالم واألمن".

أمـــا بالنسبة لــلــجــنــرال غــــاي، فـــاليـــزال صــديــقــه القديم 
ياته. "من يدري، ربما  علي يحتل مكانة كبيرة في ذكر

يقرأ مجلة الجنوب، ويبادر إلى اإلتصال بي". 

�صمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي



وبــفــضــل وجـــود الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــيــونــيــفــيــل على 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، شــهــدت الــمــنــطــقــة إحــــدى أكثر 
يخ لبنان، إضافًة إلى نهضة  الفترات هدوًءا في تار
التعاون  إّن  الـــجـــيـــش:  قـــائـــد  ويـــضـــيـــف  اقـــتـــصـــاديـــة، 
والتنسيق بين الجانبين قد وّفر مناخًا من الطمأنينة 

لدى المواطنين. 

هذا ما أكده العماد قهوجي في مقابلة أجرتها معه  
مجّلة "الجنوب" وهو يصف  الوضع في المناطق 
تــنــتــشــر قـــــوات األمـــــم المتحدة  الــــحــــدوديــــة، حـــيـــث 
المؤقتة في لبنان، التي تضم نحو 12000 عنصر 
ينتمون إلى 35 دولة، ويعملون يًدا بيد مع عناصر 
الجيش اللبناني للحفاظ على األمن واالستقرار في 
المنطقة الممتّدة بين نهر الليطاني والخّط األزرق. 

ويتابع قائد الجيش قائاًل: إن الشيء الوحيد الذي 
يــعــّكــر مــنــاخ االســتــقــرار، هــو الــخــروقــات اإلسرائيلية 
لــــألراضــــي الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــشــكــل انـــتـــهـــاكـــًا واضحًا 
للقوات  يع  السر التدخل  لكن   الوطنية،  لسيادتنا 
الــــدولــــيــــة بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــجـــيـــش لـــمـــعـــالـــجـــة هذه 
ّية منها، يخفف من حالة  الخروقات وخصوصًا البر

التوتر ومن تفاقم األمور نحو األسوأ .

قـــــوات اليونيفيل  بــيــن  بـــالـــعـــالقـــات  يــتــعــّلــق  فـــي مـــا 
والــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــن جــهــة، وبــيــنــهــا وبــيــن أهالي 
الــــجــــنــــوب مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــــقــــول قــــائــــد الجيش 
مــتــحــدًثــا مـــن مــكــتــبــه فـــي وزارة الـــدفـــاع فـــي اليرزة، 
شـــرق بـــيـــروت، إنــهــا أكــثــر مـــن مــمــتــازة، مــتــوّقــًعــا لها 
وأعاد  المقبلة.  المراحل  التقّدم خالل  من  المزيد 
السبب في ذلك إلى الرغبة المشتركة في التعاون 
أنه كلما  والتنسيق على مختلف األصعدة، مؤكدًا 
الدولية،  والـــقـــوات  الــجــيــش  بــيــن  الــعــالقــة  تحّسنت 
بين هذه  العالقة  إيجاًبا على  انعكس ذلــك   كلما 
انعكس  وبالتالي  الجنوبيين،  والمواطنين  الــقــوات 

األمــن واالستقرار  مناخ  األرض، وعلى  إيــجــابــًا على 
في المنطقة، وهذا ما نشهده اليوم، ونراهن على 

تطوره نحو األفضل في المستقبل . 

المنتشرة  ية  العسكر للقوى  الكبير  الــعــديــد  وحــول 
فــي الــجــنــوب ونــظــرة الــســكــان إلــى هــذا األمـــر، أشار 
بحجم  ترتبط  ال  المسألـــة  أن  إلــى  قهوجــي  العمـاد 
تعاطيها  وكيفيـــة  أدائــهــا  يقـــة  بطر بــل  القـــوى،  هــذه 
المواطنين، وإدراكــهــا لطبيعة ما يجري  اليومي مع 
الــحــوادث التي حصلت  في محيطها. وأضــاف أن 
اليونيفيل واألهــالــي، ناجمة  في  بين  الماضي  في 
وســـوء  الجانبين  بيــن  التقارب  عـــدم  عــن  معظمها 
انحســـــرت  الحالــــة  هــــــــذه  لكــن  الــمــتــبــادل،  الفهـــــــم 
اليونيفيل  إلــى حــّد كبير، سّيما وأن  عناصر  الــيــوم 
الذين  األهــالــي  وعــــادات  لتقاليد  تفهمًا  أكــثــر  بــاتــوا 
هؤالء  وجـــود  بأهميـــة  اقــتــنــاعــًا  أكثـــر  باتــــوا  بــدورهــم 

العناصـــر في الجنـــوب. 

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــن الجيش 
1701، شــّدد  لــلــقــرار  تــنــفــيــذًا  الــدولــيــة  ـــــوات  ـــ والــقـــ
ـــــاد قــهــوجــي عــلــى أهــمــيــة هــــذه الــمــســألــة مـــن  الــعــمـــ
ـــــواحــي الــعــمــالنــيــة، خــصــوصــًا فـــي مــجــال تسيير  ـــ الــنـــ
ـــــز وتــنــفــيـــــــــــذ منـاورات  الــحــواجـــ ـــــة  ـــ ـــ ّيــــــــات وإقــامـــ الـــــدور
استراتيجيـــــة  ـــــة  ـــ أهــمــيـــ لـــهـــا  ـــــة  ـــ مــشــتــركـــ يـــبـــــــــــات  وتـــــــدر
والــحــفــاظ على  لــلــجــانــبــيـــــن،  ـــــدرات  الــقـــ يـــــز  تعز فــــــــي 
الحـــوادث  لــمــواجــهــة  واســتــعــدادهــمــا  يــتــهــمــا  جــهــــــــوز

والمفـاجـآت.   الطارئــــة 

اليونيفـيـــل  لــمــهــمــة  الــزمــنــي  الــمــــــــدى  فـــي  رأيــــه  وعـــن 
فـــي الـــجـــنـــوب، أوضـــــح الـــعـــمـــاد قــهــوجــي بــــأن وجود 
هـــذه الـــقـــوة أصــــاًل فـــي لــبــنــان، أتـــى نــتــيــجــة قــــرار كّل 
بهـــــدف  ـــــن،  األمـــ ومــجــلــس  اللبنانيــة  الحكومــــة  مــن 
علـــى  والــســهـــــــــــر  ـــــدود،  الــحـــ علــــى  االســتــقــــــــرار  تــأمــيــــــــن 
1701، وعند البحث في  تنفيذ مندرجات القرار 

بعين  األخـــذ  يجب  المهمـــة،  لهـــذه  الزمني  المدى 
اإلسرائيلي ال  اللبناني  الــصــراع  أســبــاب  أن  االعتبار 
تزال قائمـــة، وبالتالي نعتبر وجــود القوات الدولية 
فرص  يز  تعز ضـــرورة   تمليها  حاجـــــــة  الجنـــوب  فــي 

االستقرار في هذه المنطقة.  

وردًا عــلــى ســــؤال حـــول الــمــســاعـــــدات الــتــي يمكن 
بغيــــــة  لــلــجــيــش،  الــدولــــــــي  الــمــجــتــمــــــــع  ــــــــدمــهــا  يــقـــ أن 
يــز قــــــــدراتــــــــه عــلــى  تنفيذ مهماته الــوطــنــيــة، أكد  تــعــز
فـــي الضغـــط  أواًل  يــكــمــن  بــــأن ذلــــك  الــجــيــش  قـــائـــد 
لسيادتنا  الــيــومــّيــة  انتهاكاتها  لــوقــف  إســرائــيــل  عــلــى 
الــوطــنــيــة، واالنــســحــاب مــن األراضـــي اللبنانّية التي 
ال تـــزال قــيــد االحـــتـــالل، وثــانــيــًا، فــي تجهيز الجيش 
من  تمكنــــه  الــتــــــــي  المناسبــــة  ـــــدة  واألعــتـــ باألسلحــــة 
امــتــالك الــمــقــومــات األســاســيــة لــلــدفــاع عــن البالد، 
مشــّددًا في هــــذا اإلطـــار على عــــدم وجـــود أي نوايا 
عدائّية لدى الجيش وأن هدفه الوحيد هو الدفاع 

عن لبنان. 

قـــــــــوات  ــــــــود  ـــ ـــ ـــ ـــ بــجــهـــ الــجــيــش  قـــائـــد  ّـــــوه  ن ذلـــــك،  إلــــى 
ــه بــالــتــحــيــة والشكر  ـــ ـــ الــيــونــيــفــيــل وتــضــحــيــاتــهــا، وتــوجـــ
ومدنييـــن،  وأفـــــرادًا  ورتـــبـــاًء  ضــبــاطــًا  عناصــــرها،  إلـــى 
الســالم  إلحــــــــالل  األرض  بقـــاع  شــتــى  مــن  القادميــن 
في ربــوع لبنان، مثنيًا كذلك على ما تقوم به هذه 
وثقافيـــة  واجتماعيـــة  إنمائية  نشاطات  مــن  الــقــوات 
الحياتية،  أمــورهــم  بــهــدف تسهيل  األهــالــي،  لصالح 

ودعم صمودهم في أرضهم.  

وختـم قائـد الجيش داعيًا إلى استمرار وجود القوات 
ـــوب، وعــــلــــى األقـــــــل فــــي المدى  ـــة فــــي الـــجـــنــــ الـــدولـــيــــ
للبنان،  دولـــي  غــطــاء  بمثابــة  إيــاهــا  معتـبرًا  المنظــور، 
وشاهـــد أمام العالم عّما يحصل فــي جنوبه، باإلضافة 

إلى دورها في تعزيز االستقــرار اإلقليمي والدولي.

�صمري غطا�س  ـ  مكتب اليونيفيل الإعالمي

قائ���د الجي���ش يش���يد باليونيفي���ل و يع���د بالمزي���د م���ن التعاون
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العماد قهوجي: 
اليونيفيل حاجة للبنان

اليـــونيفيــــــل حاجـــــــة للبنـان، فهــي تـؤمــن غطـاًء دوليًا لــه وتســــهـم فـي  اســــتقــراره، هــذا ما 
يقــولـه قائـد الجيش اللبنانــي، وهـو يثني بشـــــدة علـى عمـل قـــوات حفـظ الســـــالم المنتشـرة 

فـي جنـــوب لبنــان.





إن قـــــــــــوة اإلحتيـــــــــــاط التابعـــــــــــة للقائـــــــــــد العـــــــــــام، والبالغ 
عديدها 1300 جنديًا، مستمدة من عديد اليونيفيل 
المتواجد على األرض والبالغ 12000 جنديًا. وهذه 
التعديالت، التي ُنفذت بالتنسيق الوثيق مع القوات 
المســـــــــــلحة اللبنانيـــــــــــة، هي جـــــــــــزء من إعـــــــــــادة الهيكلة 
الجارية لليونيفيل على أســـــــــــاس توصيـــــــــــات المراجعة 
الفنية المشـــــــــــتركة لقدرات اليونيفيل العملياتية التي 
إضطلعـــــــــــت بهـــــــــــا اليونيفيـــــــــــل وإدارة األمـــــــــــم المتحدة 
لعمليـــــــــــات حفظ الســـــــــــالم فـــــــــــي عـــــــــــام 2009، وذلك 

بالتشاور مع الدول األعضاء، بما فيها لبنان.

وأقـــــــــــّرت التوصيات التقـــــــــــّدم الكبير المحـــــــــــرز في تنفيذ 
المهام المنوطـــــــــــة باليونيفيل والظـــــــــــروف المتغّيرة على 
األرض، وخصوصًا مع إنتشار القوات المسلحة اللبنانية 
في الجنوب، وهدفت إلى إعادة تعديل هيكلية القوة 
وأصـــــــــــول اليونيفيل بغيـــــــــــة أداء المهام المنوطة بها على 

نحو أكثر فعالية مع الحفاظ على عديدها الحالي.

ومن المهم التأكيد علـــــــــــى أن مهمة اليونيفيل ال تزال 
هي نفســـــــــــها في إطار الواليـــــــــــة الممنوحة لها بموجب 

قـــــــــــرار مجلس األمن 1701 لضمـــــــــــان بيئة آمنة لجميع 
سكان جنوب لبنان.

هـــــــــــذا وقد وضعـــــــــــت توصيات المراجعـــــــــــة التي أجرتها 
اليونيفيـــــــــــل وإدارة األمـــــــــــم المتحـــــــــــدة لعمليـــــــــــات حفظ 
الســـــــــــالم آلية حوار إســـــــــــتراتيجي منتظم بين اليونيفيل 
والجيـــــــــــش اللبنانـــــــــــي ذات أثـــــــــــر هـــــــــــام لناحيـــــــــــة التعاون 
واألنشـــــــــــطة المســـــــــــتقبلية. ومن شـــــــــــأن ذلك توفير إطار 
إلقامـــــــــــة عالقة متبادلـــــــــــة على نحو تصاعدي بالنســـــــــــبة 
لقدرات كل من القوتين وأنشطتهما العملياتية وصواًل 
إلى اإلنتقال التدريجي للمســـــــــــؤولية من اليونيفيل إلى 
الجيـــــــــــش اللبناني في جنوب لبنـــــــــــان والمياه اإلقليمية 

اللبنانية وفقًا للقرار 1701.

إن قــــــــــــــوة اإلحتيــاط التـابعـــة للقائـــد العــام مســـــــــــتمــــــدة 
مــــن الكتيبــــــة الفــــرنســـــــــــيــــــة، وهـــي ثالــــث أكبـــــر وحـــــــــدة 

فـــــي اليونيفيل.

منذ عام 2006، نشـــــــــــرت فرنســـــــــــا نوعين مختلفين من 
 )QRF( الوحدات في إطار اليونيفيل: قوة الرد السريع

التي شملت الدبابات والمدفعية، وكتيبة مشاة.

وقـــــــــــد إندمجت القوتان في إطار قـــــــــــوة اإلحتياط التابعة 
للقائد العام، وهي لديها القدرة على العمل دون التأثر 
بطبيعة األرض واألحوال الجوية، وســـــــــــوف تجري أنشطة 
عملياتيـــــــــــة يومية دعمًا لقطاعات اليونيفيل العســـــــــــكرية. 
وتتمركـــــــــــز قوة اإلحتياط التابعة للقائد العام في موقعين 
همـــــــــــا دير كيفا والطيري، وتقـــــــــــدم بعض الدعم واألصول 

العملياتية الخلفية في مقّر اليونيفيل في الناقورة.

هذا وقـــــــــــد أتاحت الزيادة في عديـــــــــــد 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 للســـــــــــكان المحليين، 
بحيث ُســـــــــــحبت الدبابات الثقيلة التابعة لقوة التدخل 
السريع ليحل محّلها مركبات خفيفة ذات عجالت، ومن 
شـــــــــــأن ذلك ليس فقط الحد من األضرار التي قد تلحق 
بالطـــــــــــرق والبنى التحتية في الجنـــــــــــوب، وإنما يعزز أيضًا 

القدرة على اإلستجابة السريعة.

الرائد كري�صتوف كوني ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

أعـــادت قـــوة األمم المتحـــدة المؤقتة فـــي لبنان 
)اليونيفيـــل( تشـــكيل بنيتهـــا العســـكرية من أجل 
التكّيـــف مع البيئة المتغّيـــرة، وقد أتى ذلك نتيجة 
األثـــر اإليجابي ألكثر من أربع ســـنوات من الهدوء 
الذي لم يســـبق له مثيل، ونتيجة إنتشـــار القوات 

المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.  

 عربات خفيفة ذات عجالت تحل محل دبابات مجنزرة ثقيلة في قوة اإلحتياط التابعة للقائد العام
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قوة اإلحتياط التابعة للقائد العام
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ت��ت��ك��ي��ف م���ع ت��ح��ّس��ن ال���ظ���روف

مركبة خفيفة من "قوة اإلحتياط التابعة للقائد العام" خالل دورية في جنوب لبنان



بـــدا األمــــر وكــــأن كــارثــة حــدثــت. ولــكــن فــي الـــواقـــع، كان 
ذلك مجرد تمرين.

يــخ 26- جــــرى فـــي مــديــنــة صــــور فـــي جــنــوب لــبــنــان بــتــار
النطاق بين  27 شباط الماضي تمرين مشترك واســع 
الــــقــــوات الــمــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة والــيــونــيــفــيــل حــــول كيفية 
لــلــكــوارث، بالتعاون مــع عــدد مــن المنظمات  التصدي 

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.

يـــز قدرات  يـــن الــــمــــذكــــور تـــعـــز وكــــــان الــــهــــدف مــــن الـــتـــمـــر
اإلستجابة  بغية  المشاركة  الــوكــاالت  كافة  بين  التنسيق 
بــفــعــالــيــة عــنــد حــــدوث كـــارثـــة طــبــيــعــيــة غــيــر مــتــوقــعــة في 

حدود الوسائل والقدرات المتاحة.

أقيم التمرين في حقل مفتوح بالقرب من المنازل التي 
تضررت خالل النزاعات السابقة في جنوب لبنان بغية 
خــلــق ظـــروف حياتية واقــعــيــة تشبه إلـــى حــد مــا ظروف 

منطقة منكوبة.

وكـــــان الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــيــونــيــفــيــل الــــلــــواء ألــبــيــرتــو أسارتا 
كويباس قــد تفّقد موقع التمرين يــوم السبت فــي 26 
شباط. ويوم األحد في 27 شباط، أشرف عليه كل من 
بونفانتي  العميد سانتي  لليونيفيل  العام  القائد  نائب 
ورئيس هيئة األركــان في اليونيفيل العميد كزافييه دو 
الجيش  الليطاني في  منطقة جنوب  وقائد  فوالمونت 

اللبناني العميد صادق طليس.

من ناحيته، قال العميد دو فوالمونت ان "علينا أن نكون 
دائــمــًا على إســتــعــداد للتعامل مــع أي كـــوارث طبيعية 
فـــي حـــــدود الــــمــــوارد والــــقــــدرات الــمــتــاحــة لــنــا مـــن أجل 
التخفيف من األضـــرار التي يمكن أن تنجم في األرواح 

والفورية  الفّعالة  "اإلستجابة  ان  مضيفًا  والممتلكات"، 
أمر بالغ األهمية للحد من عدد الضحايا وإلنقاذ األرواح 
ومعالجة الجرحى، فضاًل عن أهميتها لناحية تجّنب أي 

أشكال أخرى من اإلصابات والخسائر".

آلية،  جــــنــــديــــًا، وســـبـــعـــيـــن  يـــن 277  الـــتـــمـــر فـــــي  شــــــــارك 
شاركت  كما  واليونيفيل.  اللبناني  للجيش  ومروحيتين 
فيه وحدات من قوى األمن الداخلي ومخابرات الجيش 
الــلــبــنــانــي والـــدفـــاع الــمــدنــي والــصــلــيــب األحــمــر اللبناني 
وفــوج اإلطــفــاء فــي مدينة صــور وبلدية صــور والوزارات 
المعنية في الحكومة اللبنانية، إضافة إلى منظمات غير 

حكومية محلية.

يـــن تــنــفــيــذ عـــــدد مــــن أنشطة  وقـــــد جـــــرى خـــــالل الـــتـــمـــر
فــرق طوارىء  إنتشار  الفورية، من ضمنها:  اإلستجابة 
إستطالع  واليونيفيل،  اللبنانية  المسلحة  الــقــوات  من 
جوي وأرضي للمناطق المتضررة، أعمال بحث وإنقاذ 
وإغــاثــة مــن بينها إســعــافــات أولــيــة للضحايا وعمليات 
إخالء للجرحى بواسطة وسائل النقل األرضية والجوية، 
إضــافــة إلـــى إنــتــشــار فـــرق اإلطــفــاء والــهــنــدســة مــن أجل 

إزالة الركام والتخّلص من المواد المتفجرة.

كما أشــار العميد دو فوالمونت إلــى أن "هــذا التمرين 
خــطــوة مهمة فــي إطـــار الــجــهــود المتواصلة الــتــي تبذلها 

اليونيفيل والجيش اللبناني لتعزيز قدراتنا المشتركة".

المدني  الــتــعــاون  المدنية ومكتب  الــشــؤون  وكـــان قسم 
أيــام قليلة من  اليونيفيل قــد نّظم قبل  والعسكري فــي 
التمرين حملة توعية في مدارس منطقة صور على كيفية 
التصّرف في حال وقوع زالزل بمشاركة أكثر من 1200 
طــالــبــًا وطــالــبــة تــتــراوح أعــمــارهــم بــيــن 10 إلـــى 18 سنة، 
إلــى جانب نحو أربعين معلمًا شــاركــوا فــي محاضرات 
وعــــروض فــيــديــو حـــول الـــــزالزل فــي أربــــع مــــدارس ضمن 

منطقة صور.

الفكرة من وراء ذلك، حسبما قال الضابط المسؤول 
عن مكتب التعاون المدني والعسكري الرائد تيرسيني 
مــاســيــمــيــلــيــانــو، هــــي تـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات لـــلـــطـــالب عن 
الزالزل وذلك بالتزامن مع تمرين "المنارة الموحدة"، 
ألن الطالب يمكن أن يكونوا أول من يتعرض للخطر في 

مدارسهم في حالة حدوث زلزال.

وأشـــار ماسيميليانو إلــى أنــه يعلم الــطــالب "مــا يجب 
الــقــيــام بــه قبل وقـــوع الــزلــزال، وكيفية الــتــصــّرف خالله 
وبعده"، مضيفًا انه يقدم لهم "إقتراحات حول كيفية 
منع وقوع أضرار كبيرة في حالة حدوث زلزال، وكيفية 

تقليل المخاطر واإلحتماء في مكان آمن".

مــــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت مــــديــــرة مــــدرســــة صـــــور الرسمية 
األولـــــى لــيــلــى كـــرم ان الــمــحــاضــرة كــانــت مــفــيــدة جدًا، 
حيث نقل الطالب تجربتهم إلى منازلهم. وأضافت: 
"لــقــد شــهــدت المنطقة زالزل، وأصــبــح لــدى الطالب 
اآلن فكرة عن كيفية إتخاذ اإلحتياطات الآلزمة وكيفية 
التواجد في أماكن آمنة سواء في الداخل أو الخارج، 

فضاًل عن كيفية البقاء في مأمن من الخطر".

هــــذا وقــــد عــــرض الــطــالــبــان دعـــــاء ومــحــمــد بــعــضــًا من 
المعرفة التي إكتسباها حديثًا. ففي حديث إلى برنامج 
"ســـالم مــن الــجــنــوب" اإلذاعـــــي، قـــال مــحــمــد: "عندما 
يقع زلزال، نذهب مباشرة ونجلس تحت الطاولة بعد 

أن نزيل كل األشياء الموجودة على الرفوف العليا".

من ناحيتها، قالت دعاء: "يجب أن نغلق إغالقًا تامًا 
أنــبــوبــة غـــاز الــطــهــي ونــقــطــع الــكــهــربــاء، ونــحــتــمــي تحت 
ة، ونحتفظ بجهاز راديو في متناول  الطاوالت أو األســرّ
اليد لمتابعة اإلعالنات العامة فضاًل عن ضرورة حفظ 

أرقام هواتف مراكز الطوارئ غيبًا".

ح�صن �صقالوي ورانيا بدير ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

صور- حّلقت مروحية اليونيفيل البيضاء 
فوق المكان، ثم هبطت لنقل الجرحى. 
فـــي نفس الوقت، أنـــزل جنود الجيش 
اللبنانـــي حباًل من مروحيـــة أخرى تابعة 
لهـــم إلـــى األرض. إنتشـــرت ســـيارات 

اإلطفاء وهرع الجنود إلجالء الضحايا.

 اليونيفيل تجري تمرينًا 
للتعامل مع الكوارث الطبيعية وتنظم حملة توعية



اجلنوب

حزيران 11
   09

10  11العدد 

لمحات من عملية وضع عالمات مرئية على الخط األزرق؛ تدريبات مدفعية وبرمائية مشتركة؛ تمرين على التعامل مع الزالزل



س���واء أكانوا في عمليات منس���قة أو تدريبات مش���تركة أو أية أنشطة 
أخرى، يعم���ل الجيش اللبناني واليونيفيل يدًا بي���د، فيتبادلون الخبرات 

والمعرفة من أجل تنفيذ مهامهم على أفضل وجه.



اجلنوب

حزيران 11
   09

12  13العدد 

بعد أخذ قياسات دقيقة لخريطة اإلحداثيات 
عبـــر النظـــام العالمـــي لتحديـــد المواقـــع 
)GPS(، يتناول جندي من الجيش اللبناني 
وتـــدًا معدنيًا، يضربه ضربتيـــن بمطرقته، 

ويثبته في التراب.
ثم يطلي الوتد باللون األحمر، فيصبح بذلك عالمة 
الجيش اللبناني. وبجانب ذلك الوتد األحمر، تجد 
وتدًا ثاٍن ُطلي باللون األزرق خاص باألمم المتحدة، 
وثالث ُطلـــــــــــي باألصفر وضعه الجيش اإلســـــــــــرائيلي 
كعالمة في وقت ســـــــــــابق. ونقطـــــــــــة الوتد التي ُيتفق 
عليها، تصبح المـــــــــــكان الذي ُيوضع فيه برميل أزرق 

لتحديد الخط األزرق في ذلك الموقع.

إن وضـــــــــــع عالمات مرئية على طـــــــــــول الخط األزرق، 
وهو الخط الذي يفصل بين لبنان وإســـــــــــرائيل، يأتي 
في إطار مهمة تضطلع بها اليونيفيل بالتنســـــــــــيق مع 
البلدين، وهـــــــــــو جهد طموح يحتاج إلى جهد وعمل 
دؤوب، ولكن هذه المهمة تستحق كل هذا الجهد، 

خاصة إذا ما تذكرنا المكافأة هي السالم.

والعملية التي أشرفت عليها اليونيفيل مؤخرًا على 
الخـــــــــــط األزرق، على ســـــــــــبيل المثـــــــــــال،  بالقرب من 
قرية بليـــــــــــدا في جنوب لبنان، ســـــــــــوف تتكرر مئات 
المرات علـــــــــــى الجانبين اللبناني واإلســـــــــــرائيلي قبل 

إنجاز العمل.

إن الخـــــــــــط األزرق، وهو أحيانًا ُيحدث إلتباســـــــــــًا بأنه 
الحـــــــــــدود الدولية، ولكنه في الواقع خط إنســـــــــــحاب 
القوات اإلســـــــــــرائيلية من جنوب لبنان الذي رسمته 
األمم المتحدة في عام 2000. في أعقاب األعمال 
العدائية التـــــــــــي حصلت في عام 2006، وبموجب 
قراره 1701، كّلف مجلس األمن الدولي اليونيفيل، 

إن الخط األزرق ال يـــــــــــزال النقطة المرجعية الوحيدة 
لضمـــــــــــان عدم وجود إنتهـــــــــــاك من جانب أي طرف. 
ويعتبـــــــــــر هذا األمـــــــــــر عنصرًا هامًا مـــــــــــن عناصر وقف 
األعمـــــــــــال العدائيـــــــــــة واإللتزامـــــــــــات ذات الصلة التي 

أخذها كال الطرفين على عاتقهما.

فـــــــــــي عـــــــــــام 2007، وبعد مـــــــــــرور عام علـــــــــــى الحرب 
األخيرة، إضطلعت اليونيفيل بمهمة وضع عالمات 
مرئيـــــــــــة على الخـــــــــــط األزرق. وكان الهـــــــــــدف من وراء 
ذلك إرساء فهم واضح ومشترك للخط، فضاًل عن 
تخفيـــــــــــف إمكانية حصول أي إحتـــــــــــكاك، كما حدث 
فـــــــــــي 3 آب 2010 عندما حصل تبادل إلطالق النار 
بين الجيـــــــــــش اللبناني والجيش اإلســـــــــــرائيلي وأدى 
إلى ســـــــــــقوط ثالثة قتلى في لبنان وقتيل واحد في 

إسرائيل.

وال تزال الجهود مســـــــــــتمرة حتى اليوم، حيث ُيتوقع 
أن تستمر عدة شـــــــــــهور إلنجاز المهمة. بالنسبة إلى 
اليونيفيـــــــــــل، إن وضـــــــــــع عالمات مرئيـــــــــــة على الخط 
األزرق يقع في ســـــــــــياق مهمـــــــــــة تقنية ينبغي تنفيذها 

بدقة وبموافقة تامة من كٍل من لبنان وإسرائيل.

ُحدد الخط األزرق على الخريطة بواســـــــــــطة رسامي 
الخرائط في األمم المتحدة على أساس خرائط عام 
1923 األنجلو- فرنســـــــــــية عندما رســـــــــــمت بريطانيا 
وفرنســـــــــــا الحدود في الشـــــــــــرق األوســـــــــــط إضافة إلى 
إتفاقيـــــــــــة الهدنـــــــــــة عام 1949 بين لبنان وإســـــــــــرائيل. 

من بين أمور أخرى، التحقق من إنســـــــــــحاب القوات 
االسرائيلية من جنوب لبنان.

إن الغـــــــــــرض الوحيدة للخـــــــــــط األزرق هو التحقق من 
اإلنســـــــــــحاب اإلســـــــــــرائيلي مـــــــــــن دون أي إخالل بأي 
اتفاقات حدودية مســـــــــــتقبلية بيـــــــــــن جميع األطراف 

المعنية.

غير أن الخط األزرق معقد، مثله كمثل العديد من 
القضايا األخرى في الشرق األوسط، حيث يتداخل 
التاريخ والواقع السياســـــــــــي الحالـــــــــــي. وكان كٌل من 
لبنان وإســـــــــــرائيل قد أكدا في عـــــــــــام 2000 لألمين 
العـــــــــــام لألمم المتحدة أن تحديـــــــــــد الخط األزرق هو 
مسؤولية األمم المتحدة وحدها، كما تعهدا إحترام 

الخط بكامله، رغم تحفظاتهما على بعض النقاط.

ال يـــزال الخط األزرق 
النقطـــــة المرجعيـــة 
الـوحيـــــدة لضمـــــان 
عدم حصـول إنتهاك 

من أي جانب.

 تعليم الخط األزرق:
جهد طموح تبذله اليونيفيل 

في سبيل السالم



األطــــــــــــــراف. وإذا كــان الفـــرق أكثــــــــــــــر مــــن خمســـــــــــيـــن 
سنتيمتـــرًا "نعــــود إلى نقطــــــــة البدايــــــــة"، كما يقـــــــول 
جــــــــــــــــون مــــــولــــوي، وهـــو مـــولـــــــــــج بهـــــــذه المهمــــة من 

قسم الشــــؤون السياسيـــــة في اليــــــونيفيـــــل.

مع اإلشـــــــــــارة إلى أن كــل نقطــــــة لوضع برميل أزرق 
ينبغي أن تكـــــــون ضمــــن مرمــــى البصـــر مـن البـرميـــل 

األزرق اآلخر.

إنـــــــــــه عمـــــل مضـــــٍن يقـــــوم بــــــــــــــــه مجموعــــــة من ضباط 
اليــــــونيفـيـــــــــــــــــل والجيـــــــــــش اللبنانــــــــــــــــي علــــى الجانب 
اليـــــــونيفيــــــل والجيش  اللبنانــــــــــــــــي، وضبـــــــــــــاط مـــــــــــن 
اإلســـــــــــرائيلي علـــــــــــى الجانـــــــــــب اإلســـــــــــــــرائيـلــــي. كما 
يشـــــــــــارك في هـــــــــــذه الجهـــــــــــود مئات مـــــــــــن الناس، 
من بينهم األشـــــــــــخاص المســـــــــــؤولــــون عن الخرائط 
فـــــــــــي اليــــــونيفيــــــــــــــــل والجيـــــــــــش اللبنانـــــــــــي والجيش 
اإلســـــــــــرائيلـــــي، فضـــــــــــاًل عـــــــــــن فـــــــــــرق إزالـــــــــــة األلغام 

ومهندسي البناء في اليـونيفيــــل، وفقًا لمــــولــــوي.

مع نهاية شـــــــــــهر نيسان من عام 2011، تم وضع 90 
برمياًل أزرقًا على المواقع المتفق عليها.

المهمة التي تنتظرنا هائلة، حسبما قال مولوي، إذ 
يوجـــــــــــد 198 إحداثية على الخط األزرق البالغ طوله 

118 كيلومترًا.

وأضـــــــــــاف: "ســـــــــــيكون هنـــــــــــاك العديـــــــــــد العديد من 
البراميـــــــــــل عندما ننتهي... حيث نشـــــــــــعر اننا نحتاج 

إلى نحو 469 برمياًل إلنشاء خط مرئي".

هـــــــــــذا وقد أبدى األطراف إهتمامـــــــــــًا بوضع عالمات 
مرئية، وهذا هو المهم، حسبما قال مولوي.

وختم قائاًل: "حيث ُتوجد ِإرادة هناك وسيلة"

�صمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

وعلى مدى عقود، إختفـــــــــــت العالمات الموضوعة 
على األرض بســـــــــــبب العوامـــــــــــل الطبيعية، وُفقدت 
خرائـــــــــــط، إلى أن جاءت التكنولوجيـــــــــــا الحديثة ومن 

.)GPS( ضمنها النظام العالمي لتحديد المواقع

إن الخـــــــــــط األزرق علـــــــــــى األرض وفـــــــــــي العديـــــــــــد من 
النقاط غير مرئي ومعقد أحيانًا. على سبيل المثال، 
في تلة الشـــــــــــيخ العبـــــــــــاد الواقعة قـــــــــــرب قرية حوال، 
يمر الخط في وســـــــــــط ضريح رجـــــــــــل الدين التاريخي 
الذي يقّدسه المســـــــــــلمون واليهود على حد سواء. 
وفي مكان آخر، يكون على شـــــــــــكل خط هوائي بين 
صخرتين طالهما رســـــــــــامو الخرائـــــــــــط باللون األزرق، 
وُحـــــــــــدد بعالمات في حقل مفتوح أو إعُتبر في خط 

الوسط من قاع النهر.

لـــــــــــذا، فإن إحتمال حصول إنتهـــــــــــاكات غير مقصودة 
للخط األزرق من جانب المدنيين، وال ســـــــــــيما رعاة 
الماشـــــــــــية، يبقى أمـــــــــــرًا واردًا نظـــــــــــرًا لصعوبة التعّرف 
عليه. ومن هنا كانت الحاجة لوضع عالمات مرئية 

على األرض.

يمـــــــــــر الخط األزرق فـــــــــــي أراٍض جبلية وعرة في بعض 
األماكن، ويتاخم طرقًا ومنازاًل في أماكن أخرى. في 
الغجر مثاُل، يقسم الخط األزرق القرية إلى شطرين، 
وقد قامت إســـــــــــرائيل ببناء ســـــــــــياج إلى الجنوب من 
الخط األزرق، وأطلقت عليه إسم "السياج التقني". 
يتاخم الســـــــــــياج والخط بعضهمـــــــــــا البعض في عدد 
من النقاط، وفي نقاط  أخرى، يمّر الســـــــــــياج التقني 
اإلســـــــــــرائيلي ذات المواصفـــــــــــات األمنية العالية على 

بعد بضع مئات من األمتار من الخط األزرق.

تجدر اإلشارة إلى أن حقول األلغام وحساسية بعض 
المواقع تتســـــــــــبب في إبطاء عملية وضع العالمات 

المرئية على الخط األزرق.

اليـــــونيفيــــل  تــنــــــــــــــاقـــــــــــش  ذلــــك،  إلــــى  وبــاإلضــافــــــــــــــــــــــــــــــــة 
األطــــــــراف،  مـــــــع  الــعــالمـــــــــــــــــــــــات  وضـــــــــــــــــع  عمليـــــــــــة 
عــــن سيـــــــر  مــــــن رضـاهــــا  التأكــــــد  علــــــــــى  وتحــــــــــرص 
فــــــرق من  مـــع  اليونيفيــل،  تشـــــــــــرع  ثــــم  العمليــــــــــــــــة. 
القياســـــــات على األرض على  بأخــــــذ  كـــــــــل دولــــة، 
لتحديـــــــــــد  العالمــــي  النظـــام  إحــداثيــات  أســـــــــــاس 
اليونيفيــــــل. وال  التـــــي قدمتهــــــا   )GPS( المـــواقــــــــع
إزالـــة األلغـــــام  يتـــــــــم ذلـك إال بعــــــد أن تقـــوم فـــرق 
أمام  آمنـــة  ممـــــــــرات  بفتــــــح  لليونيفيــــــل  التابعــــــة 

الفــــــــرق للوصــول إلى أمكنـــة معينـــة.

تأخــــــــــــــــــذ اليـــــــــــــونيفيــــــــل قيــاســــــــــــــاتهــا الخاصــــــــــة، وإذا 
تبيـــــــــن أن القيـاســــــــــــــات المقـــدمــــــــــــــــــــــــة مــــــــن الجــانـــب 
اللبنــانـــــــــــــــــــي والجــانـــب اإلســــــــــــــرائيلــــي واليـــونيفيــــــــــل 
تقـــــــع ضمـــن مســـــــــــافــــــة خمســـــــــــيـــــــن ســـــــــــنـتيمتـــــرًا عن 
بعضهـــــــــــا البعــــــــــــــــض عندهـــــــــــا ُتحــــــــــــــدد نقطـــــة وضع 
البرميـــــــــــــــل األزرق ليكـــــــــــــــــون بمثابـــــــــــــــــــة عالمـــــــــــــــــة، ثم 
ُيستدعـــى مهندســـــو اليونيفيــل لبناء النقطة، ويتم 
التحقـــــــــــــــــــق مـــــــــــن الموقع في وقـــــــــــــت الحق من قبل 

األزرق  الخــط  يمــر 
وعـــرة  أراٍض   عــبــر 
في بعض األماكن، 
ـــًا  ويــــتــــاخــــم طـــرق
ومنــازل في أماكــن 

أخـــــرى.
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وصفــــه بعض النــــاس بـ "المجنون"، وقــــال عنه البعض اآلخر انه "شــــجاع فوق العادة"، 
أمــــا هو فينفي الصفتين عن نفســــه ويقول انه مجرد رجل أعمــــال، إنه المواطن اللبناني 
خليل عبدالله )58 عامًا( الذي أمضى قرابة خمســــة وثالثين عامًا مغتربًا في ســــاحل العاج 
في أفريقيا قبل أن يقرر العودة إلى مسقط رأسه في جنوب لبنان ليبني منتجعًا سياحيًا 

مقابل خطوط الجيش اإلسرائيلي.
لطالمـــــــــــــــا راود إبــــــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــدة الخيـــــــــــــــــــــــام حــلــــــــــــــم بنـــــــــــاء 
يــــــــــــة "قلعــــــــــــة الـوزانـــــــــــي الســـــــــــياحيـــــــــــة" علـــى ضفـــــــــة  قــر
نـــهـــــــــــــــــــــــــــر الـــــوزانــــــــي الـــذي يـــجــــــــــــــــــــــــري نـــــــــــــزواًل بمحـــــــــــــاذاة 
الجـــــــــــــــــــــــــزء الشـــــــــــمالــــــــــــي مــــــــــــــــــــن بلـــــــدة الغجـــــــــــر، وهــــــــــــذا 
الجــــــــــــزء هــــــــــــــــــو أرض لبنانيــــــــــــــــــــة تحتلــهـــــــا إســــــــــــــــــرائيـــــــــــــــل 

فـــــــــي إنتـهـــــــــاك لقـــــــــرار مجلـــــس األمـــــــــــــن 1701.

يــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــيـــــاحـيـــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي بــلــــــــــــــــــــــــــــــــد  إن بنـــــــــــــــــــاء قــــــر
ومناخــــــــــــــــــــــــــــه  الـطـبـيـعــــــــــــــــــــي  بجمـــــــالــــــــــــــــــــــــــه  يـشــــــــــــــتـهــــــــــــــــــر 
الـمــعتـــــــــــــــــــــــدل مثـــــــــــــــــل لبنــــــــــــان أمـــــــــــــــــــــــــر طبـيـعـــــــــــــــــــي فــــــــي 
العـــــــادة، ولــكــــــــــــن بنــــــــــــــــــاء هـــــــــــذا الـمـنـتـجــــــــــع بــتــكــلــفـــــــــــــة 
قدرها حـــــــــوالــــي ستــــــــــــــــــة مالييـــــــــــــن دوالر فـــــــــــــــي تـــــــــلـــك 
المنطقــــــــــــــــــــــــــــة تـحــديـــــــــــــــــدًا هـــــــــــــــو ألمـــــــــــــــــر مـــســــــــــــتـــهــجــــــــــــن 

لــــــــــدى الـكـــثــيــــــــــــــر مـــــــــــــــــن النـــــــاس.

إرســــــــــــــــــــائهمـــــــــا في المنطقــــــــــة، باإلضافــــــــة إلى أمــــــل في 
مستقبـــل أكثـــر إشــــــــــراقًا للمنطقــــــــة.

يقـــول عبـــــداللـــــــه انــــه درس مشـــــروعــــــــه ملّيًا قبل البــــــدء 
بـــــــــــــــه علـــى الرغم مـــــــــــن كـــل التحذيـــــرات التـــــــــــي جاءتـــــــه 
مــــــــــــــــــــــن المقربين منـــــه، فــــوجـــــــــــــد أن تلك المنطقــــــــة لم 
يبًا  تشـــــــــــهــــــد أي طلقـــــــــة رصاص منـــــــــــذ نصف قرن تقــــــر
يًا" وال يمكــــن ألحـــــــد  ألنهــــــا "منطقـــــــــة ســـــــــــاقطـــــة عسكــــــر
أن يقاوم فيهـــــــــــا أو منها، فضـــــاًل عن أنها هـــــي خاليــــــــــة 

من الناس.

وفـــــــــــي حديـــــــــــث إلـــــــــــى مجلــــــــــــــــــة "الجنــــــــــــــــــوب"، قــــــــــــــال 
عبـــــــداللــــــه: "رغم أن حـــــــرب تــمــــــوز عام 2006 كانـــت 
أطـــــــول حــــــرب بيــــن العــــــرب وإسرائيل، فقـــــــد عـــــــادت 
الناس لتعيش حياتهــــــا بصـــــورة طبيعيـــــــة وتعيــــد بنـــــاء 

ويقـــــــــــــــــــع نهـــــــــــر الوزانــــي تمامــــــــــــــــــًا علـــــــى الخـــــــط االزرق، 
وهـــــــــــــــــــــــــو خــــــــط إنســـــــــــحـــــــــاب الجيـــــــش اإلســـــــــــــــــــــرائيلــــــــــي 
الـــــــــــذي رســـــــــــمتـــــــه األمـــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــــدة فــــــــــــــي العــــــــــام 
2000 بمــــــوافقــــــــــــــــــــــــــة حكــــومــــــــات كـــــــــــــــــــــل مــــــــــن لبنـــــــــان 
وإســــــــــــــــــرائيـــــــــل، ويمـــــــــــر هـــــــــذا الخـــــــــــــــــــــط فــــــــــي منتصــف 
مجـــــــــــــــــــرى النهـــــــــــــر. وبالقــــرب مــــن النهــــــــــــــــــــر، ثمـــــــــــة تلــــــــــة 
صغيــــــــــــرة يمـــــــــــر عبـــــــــرها الســـــــــــيــــاج األمنـــــــي  الشـــــــــــائـــــــك 

الــــــــذي وضعتــــــه إسرائيل.

شـــــــــــــــرع عبــــداللــــه فـي هــــــذا المشـــــــــــــروع بعـــــــــــدما حلــل 
األمـــــــور بمنطــــــــــــق سيـــــاســـــــــــــــــي معتمـــــــــــــدًا علــى قـــــــــــراءة 
تاريخيــــــــــــــــــــــــــــــــة، فثمـــــــــــــــــــــــــة حقائــــــــــــــــــــق بّينـــــــــــــــــــــــة علــــى أرض 
الواقــــــــــــــــــع تتمثــــــل فــــي األمـــــــــــن واإلستقــــــــــــــــرار اللذيـــــــــــن 
ســـــــــــاعـــــــــــــد الجيـــــــــــش اللبنانـــــــــــي واليـــــونيفيــــــــــــــــــــــــل علــــــــى 

السياحي،  الوّزاني   منتجع 
ل على األمل ُيبنى على السالم وُيعوِّ



منازلهـــا، فـــــــــــــــــــدورة الحياة تســـــــــــتمــــــــر مهمـــا حصــــل". 
وأضــــــــــــــــاف: "إذا ما تكررت تلـــــــــــك الحرب، أعتقـــــد أن 
الناس ســـــــــــتعود لبنـــــــــــاء قـــــــــــراها مجـــــــــــددًا. أما إذا ما 
حصلــــت تســـــــــــويــــــــــة عربيـــــــــة إســــــــــــــرائيليـــــــــــة، فإن هــــــــذا 
المنتجـــــع سيكــون الــــوحيـــــد مـــــن نوعــــــــه على الحدود 

يا وإســـــرائيل". بين ثالثـــــة دول هي لبنان وســــــور

وتابـــــــــــع قائاًل: "بإنتظـــــــــــــار تلك التســـــــــــويـــــــة، إن وجــــــــود 
الجيـــــــــــش اللبنانـــــــــــــــي واليونيفيـــــــــــل بهذه القـــــــــــــــــوة فـــي 
منطقــــــــــــــــــة جنــوب الليطانــــي أعطانـــــــــــي إطمئنانًا كبيـــرًا 
لإلنطالق بهــــذا المشـــــروع، اذ ليس مــــــن الطبيعــــي أن 
تقـــــــــــع حــــــرب وهناك هذا العــــدد الكبيـــــر من الجنــــود 
من أكـثـــــــــــــر من 30 دولة مســـــــــــاهمة فـــــــــــي اليونيفيـــــل 
إضافـــــة الى الجيش اللبناني الذي دخـــــل المنطقـــــــة 

بعــــــد ثالثيــــن عامًا مــــن غيابــــــه عنها".

وأشـــــار عبـــــــداللـــــه إلـــى أن تبـــــادل إطــــالق النـــار الذي 
حصـــــــل بيـــن الجيش اللبنانــــــــي والجيش اإلســــرائيلــــي 
فــــــــــــــــي بلـــــدة العـــــديســـــــــــــــــة فــــــي شـــــــــــهــــــــر آب من عــــــــــام 
2010 لـم يغّيـــــــر قناعتـــــــــه حيــــــــال المشــــــروع، إذ أنـــــــــه 
قــــــــــــــــــــــّدر منــــذ اللحظــــــات األولـــــــــــــــــى أن األمـــــر ال يعــــدو 
كــــونــــــــــــــــــــه حـــادثـــًا معـــــــــــــــــــــــزواًل وال أحد يريد له أن يتطور 

إلى حالـــــــــــة حـــرب.

منطقـــــــــــة المغـــــــــــرب العربي ومالي، وهـــــــــــو نمط يعتمد 
علـــــــــــى الخشـــــــــــب والقـــــــــــش، ودمجه بالنمـــــــــــط القروي 
اللبنانـــــــــــي القديم الـــــــــــذي يعتمد علـــــــــــى الطين، فجاء 
المشروع تزاوجًا هندسيًا لحضارتين متباعدتين عاش 

في حنايهما طيلة حياته.

بيـــــد أن هـــــــــذا المشـــــروع ما كــان ليتحقـــق لــــوال خبـــــــــرة 
عبــــدالله فــــي قطــاع البنــاء والمقـــاوالت، فهــــــــــو غـــــــــادر 
لبنـــــــــــــــان عـــــــــــــــام 1969 ولـــــه مــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــــر 17 عامــــــًا 
ليعيـــش ويعمــــل مــع أخـــــوالـــــــه فـــي صناعــــــــــة الخشــــــــب 
فـــــــــــي ضواحـــــي مدينـــــــــــة أبيدجــان في ســـــــــــاحـــــل العـــاج 
ليســـــــــــتقـــــل بعــــــد ســـــــــــنــــــوات قليلــــــــة ويعمـــــل لحسابـــــه 
فــــي قطاعــــــي األخشـــــــــــــــاب وتعهـــــدات البناء، وتــــــــزوج 
هنــــــــــــــاك وأنجــــب أربعـــــة أوالد، ليعــــود إلـــى لبنــان مــن 

بــــــالد المهجـــــــــر فـــــي عـــــام 2004.

وألن هذا المشـــــــــــــــــروع الســـــــــــياحي يقــــــع فـــــــــــي جنـــــــــوب 
شـــــــــــــــرق بلــــدة الوزانـــــي التي يعيش أهلها من الزراعـــــــة 
وتربية الماشـــــــــــية، يقول عبدالله انه يعتمـــد في نجاح 
المشـــــــــــروع على المغتربين الذين يعودون إلى قراهم 

في كل موسم صيف وعلى السياح. 

�صلطان �صليمان ـ ق�صم ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل

وكما قــــال عبـــــداللـــــه، تبلغ مســـــــــــاحة المشــــــــــــــــروع 40 
ألف متر مربع، وســـــــــــيتم إنجازه علـــــــــــى مرحلتين كلفة 
كل منها قرابة الثالثة ماليين دوالر. شملت المرحلة 
األولى بناء عشرة شـــــــــــاليهات وخيمة كبيرة للحفالت 
واألعـــــــــــراس ومخزن مبيعات ونادي فروســـــــــــية ومدينة 
صغيرة لأللعـــــــــــاب وحوضي ســـــــــــباحة )واحدة منهما 
لألطفـــــــــــال( باإلضافة إلى مطاعـــــــــــم ومقاهي فوق مياه 
النهر وعلى  إحدى ضفتيه مع بحيرة صغيرة يســـــــــــبح 
فيهـــــــــــا األوز والبط ويتم إصطياد ســـــــــــمك "الترويت" 

منها لتقديمه على موائد المطاعم في المنتجع.

أما المرحلـــــــــــة الثانية، يتابع عبداللـــــــــــه،  فمن المتوقع 
أن تنتهـــــــــــي فـــــــــــي عـــــــــــام 2013، وهي عبـــــــــــارة عن بناء 
قرابة الخمســـــــــــين شاليه وقاعة إحتفاالت وإجتماعات 
ومطعم مؤلف من طبقتين في رأس التلة المشـــــــــــرفة 

على نهر الوزاني ومطّلة على بلدة الغجر.

ويقول عبدالله ان مشـــــــــــروعه سوف يوّفر على األقل 
120 فرصـــــــــــة عمـــــــــــل ألهالـــــــــــي المنطقـــــــــــة، ناهيك عن 

إنعاشه للحركة االقتصادية.

يضيـــــــــــف عبدالله انه أخذ الشـــــــــــكل الهندســـــــــــي لبناء 
المنتجـــــــــــع من النمـــــــــــط األفريقي للبناء، ال ســـــــــــيما في 



وقــــــــــــــد أعطــاهـــا هــــــذا الموقـــــع الجغـــــرافــي باإلضافــــــــة إلـــى 
الصخور الضخمة التي نحتتهـــــــــــا الطبيعة على مرتفعاتها 
إهميــــة إســـــــــــتراتيجية كبيـــــــــــرة منذ الفتوحــات اإلســـــــــــالمية 
والحمالت الصليبية إمتدادًا إلـــــــــــى أيامنا الراهنة إضافة 
إلى موقعها المجاور للجــــوالن الســـــــــــــــوري المحتــل. ففــي 
القـــرن السابـــع ميـــالديًا إستحضـــــر القــادة المسلمـــون جنــدًا 
من عائــــالت إســـــــــــالميــــة موجودة في العراق وفلسطيـــــن 
وســـــوريا وجعلوها حاميات عسكرية ونشروها في تلك 
المنطقـــــــــــة لمواجهـــــــــــة الصليبيين والبيزنطييـــــــــــن، ومن أبرز 
العائالت آل القادري وقصب وعبـــدالله ودياب وشبلـــي 
يــــــــــــــــــة الموجودة  ويحـــــــــــي وعمـــــــــــــــــرو، وأقــــــــــــــدم المعالــم األثر
في كفرشـــــــــــوبا هي "الزاوية القادرية" وهـــــــــــي مقــــر عبـــادة 
ومقـــام لألولياء لدى الطــــرق الصوفيــــة ويعــــود وجــــودها 
بحســب النقش الحجـــــري عليهــا إلى أكثر من 400 عام. 
وقال رئيس بلدية كفرشوبا األســـــــــــتاذ الجامعـــي الدكتـــور 
قاســم القادري لمجلــــة "الجنـــوب" بأن فتــرات اإلستقــرار 
المتقطعـــة التـــي كانــت تعيشـها المنطقــــة بيـــن غزو وآخر 
يــــة  وفتــــوحات وأخــــرى جعلــت تلك الحاميـــات العســـــــــــكر
تتحـــــول إلى ســـــــــــكــان محلييـــن يبحثـــون عـــن تأميـــن قوتهـــــــم 
اليومي عبـــــــر رعايــــــة المواشـــــــــــي والزراعــــة، وال سيما منها 

يتــــــون والحبوب. زراعـــــــــة الز

وأضـــــــــــــاف القـــــــــــــادري ان الطبيعــــــــــــــــة الجبليـــة القاســـــــــــيــــة 
والبــــــــــــــــــــــــرد القــــــــــــــارس شـــــــــــتـــاًء حيـــث تتســـــــــــاقـــط الثلـــــــــوج 
بكثافــــة جعـــل أهالــــي البلـــدة يستحدثـــون مساكــــــن لهــم 

غربـــــــي البلـــدة وجنــــوبهــا في مزرعــــــــــة صغيــــــرة إســـــــــــمـــها 
"حلتا"، ينزلــــون إليها مع مواشـــــــــــيهم لينعمــــوا بالدفء 
ويســـــــــــتفيــدوا مــن األراضــي الزراعيـــة فيها، ومــــع الوقت 
يــــــــة قائمـــــــة  كبــــــــــــــرت هــــــــــــــذه المزرعــــــــة وباتت تشـــــــــــكــــل قر
بــذاتهـــــــــــــا يبلـــغ عـــدد منازلها حــــوالـــــي التســـــــــــعيـــــــن منــزاًل 

وهـي ترتفـــــــع عـــــن سطـح البحـر حــوالـــــــــي 500 متــــــر.

ومع بدايــــة القـــرن الماضي كانت كفــــرشـــــــــــــوبا شاهـــدًا 
على اإلضطرابات في منطقة الشـــــــــــرق األوسط، مــــن 
الفتــــــرة العثمانيـــــــة إلى الفرنســـــــــــيــــــة وأصبحت جبهــــــة 

للصراع العربي اإلسرائيلي.  

وفي العـــام 1978 وقعــــت كفرشـــــــوبا تحــت اإلحتـــالل 
االســــــــــــــــــرائيلــــي الـــذي إستمـــــر فـــي جنــــوب لبنان حتـــــى 
العـــــــــــام 2000. وكانت الكتيبـــــــــــــــة النــروجيـــــة أول قـــــوة 
دوليـــــة تدخـــــل كفـــــرشـــــــــــــــوبـا فـــي إطــــار اليـــــونيفيــــــل في 
العـــــــــــام 1978 بموجب قــــــــرار مجلس األمـــــن الدولـــــي 
رقــــــــــــــــم 425 وبقيت هناك حتى العام 1998 عندما 

حّلت محلها كتيبـــــة هنديــــــــة.

وأضـــــاف القـــــــــادري أن ليس لــــدى أحــــــــــــد معلــــــومـــــات 
دقيقــــــة عــــن جـــــذور إســــــــــــــــم البلــــــــــــــــــدة، لكــــــن العديـــــد 
مــــــــــــــــــن المــــؤرخيـــــن يجمعــــــون على أنــــــــــــــــه ُمـــــرّكــــب مــــن 
كلمتيـــــن "كفـــــــــــر" وتعنــــي "الديــــــــــــر"، و"شــــــــــــــــوبا" وهـــــي 
إســـــــــــــم أحــــــــد آلهــــة منطقــــــــــــــــة حـــرمــــــــــون فــــــــــــــي الحقبــــــــــة 

الكنعانيـــــــــــــة ومــــــا قبلهـــا. 

يبلـــــغ عـــــدد ســـــــــــكــــــــان البلــــــــــدة حاليــــًا حــــــوالــــــي عشـــــــــــرة 
اآلف نســـــــــــمـــــــــــة يعيـــــــــــــش منهــــم بصـــــــــــــــــــــورة دائمـــــــــة فـــــي 
البلــــــــــــــــــدة فقـــــــــــــــــط 1500 نســـــــــــمــــــــــة. العــــديــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــن 
أبنـــــــــــــاء كفــــــــرشــــــــــــــــوبـــا إلتحقــــــــــــــــــــوا بالجيــــــــــــش اللبنـانــــــــــي 
وبعـــــض ســـــــــــــكـــانهـــــــا يعتمـــــــــــد علــــى تـــــربيـــــــــة المـــــواشــــي 
يتــــــــــــــون.  والــــزراعــــــــــــــــــــــــــــة ال ســـــــــــيمـــــا منهـــــــــــــا زراعــــــــــــــــــــــــــة الــــز
أمــــــا باقــــــــي ســــــــــــــــكـــــان البلـــــــــــــدة فهــــــــم يعيشـــــــــــــون فــــــــي 

اإلغتـــــــــــراب أو فـــــــــي بيـــــــــــــروت.

وإذ أشـــــــــــــــــــــار القادري إلـــــــــــــــى أن البلــــــــــــــــــدة تفتقــــــــر إلى 
الكثيـــــــر مــــــــــــــــــن البنـــــــــــى التحتيــــــة فإنــــــــــــــــــــــــه قـــــــال ان فــــي 
البلــــــدة مســـــــــــتـــــــوصـــف واحـــــد تابــــــــع لــــــــــوزارة الشــــــــــــؤون 
اإلجتماعيـــــــــــــــــــــــــــة ولكـــــــــــن أداءه ضعيــــــــــــــــــــــف جــــــــــــدًا كـمــــــــــا 
أنـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــوجــــــــــــــــــــــد فــــي البلـــــــــــــــدة مدرســـــــــــــــــــة إبتدائيــــــــة 
رسميـــــــــــــــة فيهــا مئــــــــة تلميـــــــذ وأخــــــــرى ثانــــويـــــــــــــة رسميــــــــة 
وفيهــــــــــــــا حــوالـــــــي ثمانيــــــن طـــالبـــــًا. وقــــــال ان ال شـــــــــــبكــــة 
صــــــــــــــرف صحـــــــــــــــــي فــــــي البلـــــــــــــــدة، وفــــي ظــــــــــــــــــل هــــــــــذا 
الـــوضـــــــع أشـــــــــــــــــــــاد القـــــــــــــــادري بالــــــدور الـــــــــــــــــذي لعبتــــــه 
اليــــونيفيـــــــــــــــل فــــي الحفــاظ علــــى إســـــــــــتقــــــرار المنطقــــــة 
ّــــوه بالـــــــــــــــــدور التنمــــــــــوي  بعـــــــــــــــد حــــرب العـــام 2006 ون
الــــــــــــــــــذي قــامــــــــت بـــــــــــــــــــه وحـــداتــهــــــــــــــا المختلفــــــة، لكنـــــه 
طالـــــــــــــــــب بمعالجــــــة قضيــــــة تــــوظيـــــــــــــــف مدنييـــــن مــــــــــــن 

البعثــــــــــــة فــي بلـــدتــــــــــه.
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كفرشوبا تتغلب على الصعاب 
كفرشـــوبا، بلدة جنوبية تستلقي على أرض صخرية على إحدى التالل العالية الواقعة عند 
سفوح جبل الشيخ )جبل حرمون( على إرتفاع حوالي 1300 مترًا عن سطح البحر في أعلى 
نقطة وحوالي األلف متر في أدنى نقطة، وعلى بعد حوالي 130 كلم جنوب شرق بيروت.

كفرشوبا:



حضــــــــــــــــــرت اليونيفيــــــــــــــــــل كقـــــــــــــــــوات لحفـــــــــــــــــظ األمــــــــــــــــــــن 
والســــــــــــــــــالم، وللفصـــــل بيــــــــــــــــن المتحــاربيـــــن، وكقـــــــوات 
المســـــــــــاعـــــــدات  وتقـــديــــــــــــــــم  واإلنقــــــــــــــــاذ  لإلغاثـــــــــــــــــــــة 
اإلنســـــــــــانيــــــــة. في العـــام 1978 في أعقاب اإلجتيــاح 
اإلســـــــــــــرائيلـــــــي للجنـــــوب اللبنانــــي، أتـــــــــــــت اليونيفيــــــــل 
لتنفيـــذ قرار مجلس األمـــن الـدولـــي 425، وتمركـــزت 
الكتيبـــة النروجيـــــة بدايـــــــة في داخــل بلدة كفرشــــــــــــــوبا، 
ثم عـــــادت وتـمــــــركــــزت فــــي شـــــــــــمـــال البلــــدة، ومهامها 

ذهبــــت بإتجاهيــــن:

اإلتجـــــاه األول أمنـــي، ويتلخص فــــي حمايــــــــــــــة أهـــالــــــي 
البلــــــــدة. 

وجــــد أهالـــي كفرشـــــــــــوبــا في اليـــــونيفيـــــل حضنــًا آمــنــــًا، 
وصديقـــــــــــًا مســـــــــــاعــــدًا، ومــــالذًا يلجـــــــــــأون إليـــــــــــــــــه فـــــي 
الحـــــــــــاالت العصيبــــــة، فتعاطوا معها بكل أمل ورجاء، 
ونسجــــوا معها عالقات قائمـــــــــة على الحب والتعاون 

والصداقــــــة واإلخاء. 

واإلتجاه الثانـــي إنســـــــــــاني، ويتلخـص في شبكــــــة مـــــــن 
الخـــدمـــــــــــات المختلفـــــــــــــــــة كمـــــــــــا حصل، على ســـــــــــبيــــــل 
المثــــــــــــــــال ال الحصر، حيـــــــــــن نقلت بطائــــــــــــــــــرة مروحيـــــــــة 
حسن ياسيــــن غانــم إلى المستشفى وهـــــــو في حالــــــة 
حرجــــــــــــــــة، وحيــــــــــــــــن أنقذت زوجة علـــــــــــي الجمــــــال التي 
ُجــــــــــــــــدع أنفهــــــــا، وعلـــــــي هاني القـــــــــــادري الذي ُبتــــرت 
ســـــــــــاقـــــه بلغــــــم أرضي إذ أرســـــــــــلته إلـــــــــــى النروج حيث 

زود بطــــــــــــــــرف إصطناعـــــي ومـــــــــــا زال هناك حتى اآلن، 
وأنقــــذت حســـــــــــن الحاج وعائلتــــــــــــــــه بعد أن حاصرهم 

يـــــق داخل منـــــــزلهم. الحر

وكانت اليـــــونيفيــــــل تشـــــــــــارك األهالـــــــــــي فـــــي أفـــراحهــم 
وأتراحهم، وصاهرتهم بعـــــــــــد زواج عدد من جنـــودهـــا 
بفتيـــات مــــن كفرشـــــــــــــــــوبـــا وكفـــــرحمـــام وشبعـــــا وراشيــا 
يــــة... كما أقامـــت قــــوات اليـــونيفيـــــــــل  الفخـــار والهبار
عالقـــــات صداقـــــــة وأخــــوة مـــــــــــــــع أبنـــاء البلـــــدة الذيــــــــن 
كانــــــــوا يسهــــــرون مــــع جنــــــودها فـــــي مراكزهـــم، وتعّلــــم 
يـــــــــــــــــــــة والنروجيـــــة  العديـــــــــــــــــــد منهــــــــــــــــم اللغتيــــــن اإلنكليز

علـــــــــى أيــــديهـــم.

أما على الصعيد الصحـــــــــــي، فكان الطبيب النروجي 
يجول في أحياء البلدة مرتين في األســـــــــــبوع، يفحص 
المرضـــــــــــى ويقـــــــــــدم لهم األدويـــــــــــة والعـــــــــــالج ويعطيهم 

اإلرشادات الصحيـــــــة الالزمــــــة. 

وشـــــــــــملت رعايـــــــــــة اليونيفيـــــــــــل المدرســـــــــــة الرســـــــــــمية، 
حيث كانـــــــــــت تقدم لهـــــــــــا المحروقـــــــــــات للتدفئة في 
فصل الشـــــــــــتاء، كما كانت تقـــــــــــدم لتالمذتها الهدايا 
أثناء األعياد والمناســـــــــــبات، باإلضافـــــــــــة إلى تجهيزها 

بالحواسيب وتسييج ملعبها. 

وُقتل عدد من أفراد الكتيبـــــة النروجية وهــــــم يقومـــــــــون 
بواجباتهم اإلنسانية.. إلى أن إنتهت مهمتهـا في عام 

1998 حيث حّلت محلها القــوات الهندية.

وإســـــــــــتمرت العالقـــــــــــة الوديـــــــــــة مع األهالـــــــــــي على نفس 
النهج، وحافظت على نفس الحرارة مع قدوم القوات 
الهنديـــــــــــة. وقامت تلـــــــــــك القوات بتجهيز مســـــــــــتوصف 
البلـــــــــــدة وتزويده باألدوية الضرورية وبدأت بإســـــــــــتقبال 

األهالي في عيادات األطباء التابعين لها.  

وأحاطت اليونيفيل بركة بعثائيل بســـــــــــياج لمنع لألبقار 
اآلتية من الجهة اإلســـــــــــرائيلية من الدخول إليها وشرب 
مياههـــــــــــا، وقدمـــــــــــت إلـــــــــــى المدرســـــــــــة الرســـــــــــمية عددًا 
إضافيًا من الحواســـــــــــيب، وإشتركت مع أهالي البلدة 
في مختلف المناسبات الشـــــــــــعبية، إذ قدمت الفرقة 
الهنديـــــــــــة عرضًا غنائيـــــــــــًا، وفرقة القـــــــــــرب الهندية عرضًا 

موسيقيًا والفرقة الماليزية عرضًا راقصًا. 

وقدمت قـــــــــــوات اليونيفيل مولـــــــــــدًا كهربائيًا. وقدمت 
اليونيفيل شبكة للتيار الكهربائي في حلتا، ومساعدات 
عديـــــــــــدة تطال مختلف الجوانب الصحية والتربوية إلى 

سكان مزرعة حلتا التابعة لبلدة كفرشوبا.

يـــــــــــارات بين أهالـــــــــــي كفرشـــــــــــوبا وأفراد  ولـــــــــــم تنقطع الز
وضباط قوات اليونيفيل الهندية واإلســـــــــــبانية، وفي كل 
الدعوات كانت تقام الوالئم، ويتم التعارف، وتســـــــــــود 
أجواء الـــــــــــود والصداقة واإلخاء والعالقات اإلنســـــــــــانية 
الســـــــــــامية، حيث تنصهر وتتمازج مختلف الجنســـــــــــيات 

وتبني معًا ركائز الحب واألمن والسالم.

د. قا�صم القادري ـ رئي�س بلدية كفر�صوبا

الحــديــــــث عــــــن عــالقــــــــة كفــرشــــــوبا باليــونيفيــــل يقـــدودنــــا إلــى تتبــع 
األحــــــداث التـــــــي تعــرضــــــت لهــا كفــرشــــــوبا والتــي كــان لهــــــا النصيــب 

األكبــــر مــن القصــف والتدميــر والتهجيــــر.

كفرشوبا واليـونيفيـل... عالقة صداقة وحب وإخاء

كلمة رئيس البلدية
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وبعـــــــــــد تمويل اليونيفيل في العام الماضي دورة تدريبية 
في بلدة القليعة على الزراعـــــــــــة العضوية وتربية النحل، 
قامت هذا العام بتمويل دورة تدريبية جديدة في بلدة 
الخيام على تصنيع المواد الغذائية وحفظها وتسويقها.

شارك في الدورة ســـــــــــبع وستون مزارعة معظمهن من 
ربـــــــــــات البيوت، وهـــــــــــن من بلدات الخيـــــــــــام ومرجعيون 
وإبل الســـــــــــقي وبـــــــــــالط وديرميماس والقليعـــــــــــة ودبين. 
وقـــــــــــام بتنظيم الدورة "الجمعيـــــــــــة التعاونية في الخيام" 
و"الجمعيـــــــــــة التعاونية للزراعـــــــــــة العضوية وتربية النحل 

في دير ميماس وجوارها".

إستمرت الدورة ستة أيام وأشرف على التدريب فيها 
ثالثة مهندســـــــــــين زراعيين قدمـــــــــــوا خاللها محاضرات 
ودروس تطبيقية عن عشـــــــــــرة مواضيع أساسية تتعلق 
باإلنتاج الزراعـــــــــــي، منها صناعة المربيات والمخلالت 
واألجبـــــــــــان  واأللبـــــــــــان  المجففـــــــــــة  الفاكهـــــــــــة  وتصنيـــــــــــع 

والمقطرات العشبية.

إختتمـــــــــــت الدورة بحفل تـــــــــــم خالله توزيع الشـــــــــــهادات 
والهدايا على المشاركات وحضره قائد الكتيبة اإلسبانية 
العاملـــــــــــة في إطـــــــــــار اليونيفيل في القطاع الشـــــــــــرقي في 
ذلك الحين المقدم ميغيل انخيل غارسيا ورئيس بلدية 
الخيـــــــــــام عباس عواضـــــــــــة باإلضافة الى رئيـــــــــــس الجمعية 
التعاونيـــــــــــة الزراعية فـــــــــــي الخيام رياض قلوط ورئيســـــــــــة 

الجمعية التعاونية في ديرميماس أمال الحوراني.

واذ حّيـــــــــــا المقدم غارســـــــــــيا المشـــــــــــاركات فـــــــــــي الدورة 
شـــــــــــدد في كلمة له أمامهن على دعم القوات الدولية 
للتنمية البشـــــــــــرية في مناطق عملها إلى جانب دورها 

في الحفاظ على الســـــــــــالم واإلستقرار جنبًا إلى جنب 
مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية. ومن جهته، 
شـــــــــــكر عواضة قوات اليونيفيل على الـــــــــــدور التنموي 
الـــــــــــذي تقوم به من خـــــــــــالل هذه الـــــــــــدورات التدريبية 
ومن خالل كل ما تقدمـــــــــــه للمنطقة، ودعا الى القيام 
بالمزيد من النشـــــــــــاطات التدريبية التي تســـــــــــاهم في 

تطوير القدرات اإلنتاجية ألبناء المنطقة.

وشكرت المسؤولة في تعاونية الخيام فاتن الرحيم سعد 
اليونيفيـــــــــــل على تنظيم الدورة وتمنت على المســـــــــــؤولين 
فـــــــــــي المنطقة اإلقتداء باليونيفيل وتنظيم دورات تدريبية 
مشـــــــــــابهة. كما شـــــــــــكرت رئيســـــــــــة تعاونية ديرميماس أمال 
الحوراني اليونيفيل على دورها في المساهمة في إنماء 
المنطقة عبر العديد من المشاريع الخدماتية واإلنمائية.

بعد إنتهاء الدورة ســـــــــــألت مجلة "الجنوب" األستاذ 
الجامعي الدكتور علي بصـــــــــــل، وهو أحد المدربين، 
عـــــــــــن رأيه بما رآه فقال :"الـــــــــــدورة كانت جيدة، ولكن 
باإلمـــــــــــكان تطويرها وتكرارها ألن هنـــــــــــاك حاجة كبيرة 
لمثل هـــــــــــذه الدورات فـــــــــــي هذه المنطقـــــــــــة، وأتمنى 
لـــــــــــو كان وقـــــــــــت الدورة أطـــــــــــول ألن المواضيـــــــــــع كثيرة 
والمشاركات كن متحمسات جدًا ولديهن الكثير من 

األسئلة في كثير من المواضيع".

ودعا الدكتور بصـــــــــــل اليونيفيل إلى "تعزيز مثل هذه 
النشـــــــــــاطات ودعمها باإلضافة الى دعـــــــــــم التعاونيات 
الزراعية والمســـــــــــاعدة علـــــــــــى تجهيزها قـــــــــــدر اإلمكان 
وعلى األقــل بالمعــدات األساســـــــــــيـــة للمساعـــدة علــى 

تحسين اإلنتاج".

مـــــــــــــــــن جهتهـــــــــــــا، قالــــت إحــــــــــــــدى المشـــــــــــتــــركـات فـــــــي 
الــــــــــــــــــدورة الســـــــــــيــــــدة زهـــــــــــرة قاســـــــــــــــــم )40 عامًا( مـــــن 
بلـــــــــــــــــدة الخيـــام "لقـــــــــــــــــد كـانـــت الـــــــــــــــدورة رائعـــــــــة جــــــدًا 
وســــــــــــــــــــررنــا بهــــا كثيــــــــــرًا وكنــا نتمنــــــى أن تكـــــــــون أوســــــــــــــــــع 
وتشـــــــــــمــــــــل مواضيــــــع أكثـــــــــر ألننـــا تعلمنـــــا منهـــا أشيـــــــاء 

جــــديـــدة وكثيــــــرة".

وأضافـــــت قاســـــــــــم، وهـــــي ربــــــــة منــــــزل ولديـهـــا إبنتــان: 
"إنتقلـــــــــــــــت الى بلــــــدة الخيـــام قبــــــــــــــل عاميـــــــن ونصــــف 
العــــــــــــام وأفكـــــــر بأن أفتـــــــــــح مجـــال عمـــــــــل لمســـــــــــاعــــــدة 
زوجـــــــــــــــي ماديــًا، وقــــــد شـــــــــــجعتنـــــي هـــذه الـــدورة عـلـــى 
التفكيـــــر بأن يكــــــــــــــون اإلنتـــاج الـــزراعـــي أحـــد أشـــــــــــكــال 

مجاالت العمل الممكنة".

أما اآلنســــــــــــــة ســـوســـن ســـــــــــعيـــد )21 عامًا( مــن بلـــدة 
إبل الســـــــــــقــي فقــالت :"كانـــت الــــــــــــــدورة جيــدة جــدًا 
وعلمتنـــــــــــا الكثيــر من األشـــــــــــياء الجــديــدة، ولكــن كنت 
أتمنى لــو كان هناك إمكانيـــــة ألن يكــون هناك فــرصــــة 
للمشتــــركات ان يمارســـــــــــــــن تطبيقات عمليـــة أكثر لما 

يًا". شرحه لنا المدربون نظر

وأملت ســـــــــــعيد وهـــــــــــي خريجة جامعيـــــــــــة تبحث عن 
عمـــــــــــل وتعيش مع أهلها وإخوتها األربعة أن تســـــــــــتمر 
اليونيفيل بتقديم المســـــــــــاعدة في هذه المنطقة "ألن 
هناك العديد من النســـــــــــاء فـــــــــــي الجنوب بحاجة إلى 
العمـــــــــــل ولكنهن ال يجدن الفرص. ومن شـــــــــــأن هكذا 
دورات أن تفتـــــــــــح لهـــــــــــن المجال إلكتســـــــــــاب المعرفة 

والتفكير بفتح أبواب عمل خاصة بهن".

�صلطان �صليمان ـ  ق�صم ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل

تعتبر الزراعــــة مصدرًا أساســــيًا للعيش عند 
ســــكان الجنــــوب بصــــورة عامــــة ومنطقــــة 
مرجعيــــون وجوارهــــا بصــــورة خاصــــة، مــــن 
هنــــا كانت مبادرة قســــم الشــــؤون المدنية 
لليونيفيل في التركيز على مســــاعدة سكان 
تلك المنطقة على إكتســــاب ما يمكن من 
معرفة في الحقل الزراعي عبر تنظيم دورات 

تدريبية للمزارعين.

اليونيفيل تساهم في التنمية 
البشرية وتعّزز المهارات



   السلسلة التلفزيونية
 “ تعّرف إلى اليونيفيل” ُتنجز حلقتها التاسعة

إنضموا إلينا عبر اإلنترنت
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الحلقة التاسعة، وهي تحت عنوان "جنود حفظ السالم"، تعّرفكم بطريقة متميزة على جنود 
اليونيفيل كأفراد يتحدثون عن مشاعرهم الشخصية وأفكارهم وخبراتهم أثناء القيام بعملهم 

في جنوب لبنان.

السابق من  العدد  وُبثت مع إصدار  ُأنتجت  اليونيفيل"  إلى  "تعّرف  أخرى من سلسلة  وثمة حلقة 
مجلة "الجنوب" - الحلقة 8  "الجيش اللبناني واليونيفيل" - تسّلط الضوء على طريقة تعاون الجيش 
الراجلة  الدوريات  من  بــدءًا  المنّسقة،  والدوريات  المشتركة  التدريبات  خالل  واليونيفيل  اللبناني 
والمؤللة إلى التدريبات البحرية المشتركة وصواًل إلى التمارين المدفعية المشتركة بالذخيرة الحّية.

وتسعى سلسلة "تعّرف إلى اليونيفيل" التلفزيونية إلى شرح معّمق لبعض الجوانب الرئيسية 
لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان وقرار مجلس األمن 1701. وقد ُ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.

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


