للتوزيع المجاني غير مخصصة للبيع

العدد  10ـ ت�رشين الأول 2011

مجـلــــــة

اليـونـيفيـل

بسمات السالم

القائد العـام لليونيفيــل اللـواء البرتــو أس����ارتا كويباس يراقب فيما يقـــوم حــرفي

ّ
الفخــار خـالل معــرض للحـرفيات والمأك����والت اللبنانية التقليديـــة ،الــذي
بصنـ����ع

المقر العـ����ام لليــونيفيــل فـ����ي الناقــورة لمناس����بــة اليــ����وم العالمــي
أقيـ����م فـ����ي
ّ
للس��ل�ام في  21أيلــول  .2011هــذا المعــرض هــدف الــى مساعـــدة التعاونيـات

والجمعيـ����ات الزراعيـــــ����ة الجنوبيـــــة في تس����ويـــق منتجــاتهـ����م وتعريــف عناصـــر
اليــونيفيــــل علــى الثقـافــــة اللبنــانيـــة.

آليات حفظ السالم

اإلفتتاحية

بعد خمس سنوات على صدور القرار 1701
في دردشة على فنجان قهوة في بيروت منذ مدة ،أبدى أحد كبار الصحفيين مالحظة على كالم
لي إعتبرت فيها ان السنوات الخمس الماضية التي تلت إعتماد قرار مجلس األمن الدولي 1701
( )2006كانت الفترة األكثر هدوء ًا التي شهدها جنوب لبنان في العقود الثالثة الماضية ،ولم يكن
يقصد من خالل وجهة نظره تلك الطعن في حقيقة الهدوء غير المسبوق في المنطقة بقدر ما
ً
نتيجة لجهود اليونيفيل ،بل ألن األطراف ال تريد الدخول في نزاع.
قصد ان هذا الهدوء لم يكن

من ناحيتي� ،أجبته � اّأل م�ش ��كلة لدي قطع ًا في الإعتراف ب�أن الف�ض ��ل في القوات الإ�س ��رائيلية من لبنان .وفي هذا ال�س ��ياق ،ت� ��ؤدي اليونيفيل
ه ��ذا الإنجاز يعود �إلى حد كبير �إلى الأطراف ،فالإلتزام بوقف الأعمال دور ًا رئي�سي ًا في الحفاظ على الهدوء ومنع الت�صعيد.
العدائية في نهاية المطاف مرتبط «بالإرادة ال�سيا�سية» لدى الجانبين.
�إن عملية و�ض ��ع عالمات مرئية عل ��ى الخط الأزرق تمثل خطوة هامة
م ��ن الناحية الف�ض ��لى� ،إننا نتطلع لأن ت�ؤدي هذه «الإرادة ال�سيا�س ��ية» ف ��ي هذا الإتجاه ،وهي مهمة �ش ��اقة ت�ض ��طلع بها اليونيفي ��ل بالتعاون
دائم لإطالق الن ��ار و�إيجاد ح � ٍ�ل طويل الأم ��د للنزاع ،وهي م ��ع كال الجانبي ��ن� .إن مقدار الوقت والموارد الت ��ي تبذلها اليونيفيل
�إل ��ى وق � ٍ�ف ٍ
م�س�ألة تقع خارج نطاق �إخت�صا�ص اليونيفيل.
ف ��ي �س ��بيل �إزال ��ة الألغام م ��ن �أجل ت�أمي ��ن المم ��رات ،والتفاو�ض مع
الأطراف ،وو�ض ��ع عالم ��ات على كل نقطة على الأر�ض ليت�س ��نى ر�ؤية
ً ً
والجدي ��ر بالذكر �أن اليونيفيل تو ّفر في نطاق واليته ��ا �إطارا �أمنيا من خ ��ط من البرامي ��ل الزرقاء على م ��دى العين ،كل ه ��ذه الأمور تفوق
خالل عملياتها ّ
المن�س ��قة مع الجي�ش اللبنان ��ي ً،الأمر الذي يحول دون حت ��ى الآن �أي عملي ��ة مماثلة ت ��م القيام بها في �أي م ��كان في العالم.
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البرميل الأزرق رقم مئة ،علم ًا �أن عدد البراميل الإ�ض ��افية المطلوبة
لموا�صلة الإلتزام بوقف الأعمال العدائية من كال الجانبين.
لإتمام عملية تعليم الخط الأزرق يق ّدر بـ  350برمي ًال.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي نبذلها ،ف�إن الحوادث هذه لي�س ��ت �س ��وى بع�ض الحاالت عن كيفية عمل �آليات حفظ ال�س�ل�ام
تقع ،وبع�ض ��ها لديه الإمكانية لأن يتطور �إلى نزاع �أكبر .خذ على �سبيل ف ��ي �إطار الق ��رار  .1701الأهم من ذلك ان �إنت�ش ��ار الجي�ش اللبناني
المث ��ال تبادل �إطالق النار الذي وقع بين جنود الجي�ش اللبناني وجنود بدعم قوي من اليونيفيل �أدى �إلى تغيير �إ�س ��تراتيجي في البيئة الأمنية
الجي�ش الإ�س ��رائيلي عبر الخط الأزرق في منطقة الوزاني في �شهر �آب في جنوب لبنان ،ذلك �أن ال�شراكة الإ�ستراتيجية بين القوتين �ساهمت
الما�ضي ،وكذلك تبادل �إطالق النار الأكثر خطورة في العام المن�صرم
التح�س ��ن المطرد للو�ض ��ع الأمني في المنطقة خالل هذه ال�سنوات
في ّ
في بلدة العدي�س ��ة .لقد �س ��اعد ّ
التح�س ��ن على الحياة اليومي ��ة للنا�س ،وكذلك
تدخل اليونيفي ��ل الفوري في حينه على الخم� ��س .وينعك�س هذا
ّ
وق ��ف �إط�ل�اق النار و�إحت ��واء الموقف .وم ��ن ثم ،ومن خ�ل�ال الإنعقاد على التنمية الإقت�صادية الوا�ضحة للعيان في جنوب لبنان.
الفوري للإجتماع الثالثي ،ح�ص ��لت اليونيفيل على ت�أكيد من الأطراف
ب�إلتزامه ��م وقف الأعمال العدائية ،و�س ��اعدت في بن ��اء الثقة المتبادلة .وبعد كل ما قلناه وفعلناه ،يبقى �أن نقول ان اليونيفيل لي�س ��ت هي الحل
وهكذا ،و�إ�س ��تناد ًا �إلى نتائج تحقيقاتنا في الحوادث ،م ّكنت اليونيفيل للن ��زاع ،ول ��م يفتر�ض بها يوم� � ًا ان تكون الحل .في حزي ��ران من عام
الأطراف من �أخذ خطوات ملمو�سة للتخفيف من �إحتماالت تكرار مثل  ،2008وف ��ي مقال لـ «الجنوب» ،كتب رئي�س عمليات حفظ ال�س�ل�ام
ف ��ي الأم ��م المتحدة ف ��ي حينه جان م ��اري غوينو ما يل ��ي�« :إن عملية
هذه الحوادث.
حفظ ال�س�ل�ام تهدف �إلى دعم الجهود الدبلوما�س ��ية للتو�صل �إلى حل
�إن العدي�س ��ة تمث ��ل واحدة من المناطق ال�س ��اخنة العديدة على طول �سيا�س ��ي ،وال يمكن �أن تك ��ون بدي ًال عن الحل ال�سيا�س ��ي ...اليونيفيل
الخ ��ط الأزرق حي ��ث الخالف ��ات المتج ��ذرة والمطالب ��ات المتبادلة تخلق فر�صة لل�سالم ،ويجب �إغتنام هذه الفر�صة».
بالأرا�ض ��ي بي ��ن الطرفين تمي ��ل �إل ��ى �إزكاء التوتر عل ��ى الرغم من
�إلتزام الطرفين المعلن �إحترام الخط الأزرق بو�ص ��فه خط �إن�سحاب
نرياج �سينغ ـ رئي�س التحرير
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رمضان في اليونيفيل

قوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية في أكبر تدريب بحري

ِّ
تسلم آليات للجيش اللبناني في بادرة دعم
اليونيفيل

األمم المتحدة ً
معا في وجه المأساة

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 ّ
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

يـــــزور اليـــــونيـفـيل

إنه��ا الزي��ارة األول��ى الت��ي يقوم
بها الرئي��س نجي��ب ميقاتي إلى
اليونيفي��ل ،وكذلك الزيارة األولى
الت��ي يق��وم به��ا رئي��س حكومة
لبنان لليونيفيل.

زار رئي� ��س احلكــومـــة جنيب ميقاتــــ ��ي اليــونيفيــــل يف
 16متـــ ��وز  ،2011وق ��د حملــ ��ت الـزيـارة ال�س ��ريعــــة
للمقـــ ��ر العام للبعثـــ ��ة يف الناقـــورة يف جنـ ��وب لبنــان
ر�سالتني :جتديــد �إلتـزام لبنان التنفيــذ الكامـــل لقـرار
جمل�س الأم ��ن  ،1701وتقديــره مل�س ��اهمة قوات حفظ
ال�س�ل�ام يف ال�س�ل�ام والإ�س ��تقــرار بالتعاون مع القوات
امل�سلحـة اللبنانيــة.
ويف مقابل ��ة م ��ع جملة «اجلنوب» ق ��ال الرئي�س ميقاتي:
«ب�إ�سمي وب�إ�س ��م احلكومة اللبنانية �شكرت اللواء �أ�سارتا
وال�ض ��باط واجلنود على املهمة التي ي�ض ��طلعون بها بكل
�ص ��دق ،ال �سيما يف جمال فر�ض الأمن وال�سالم بالتعاون
مع اجلي�ش اللبناين يف جنوب لبنان».
وق ��د رافق الرئي�س ميقاتي وفد م�ؤلف من وزير الدفاع
فايز غ�ص ��ن وقائد الق ��وات امل�س ��لحة اللبنانية العماد
ج ��ان قهوجي وع ��دد من كبار امل�س� ��ؤولني الع�س ��كريني
واحلكومي�ي�ن .هذا وقد �إ�س ��تعر�ض رئي�س احلكومة ثلة
من حر�س ال�ش ��رف يف اليونيفيل ،ثم �إ�ستمع �إلى �شرح
ح ��ول عملياتها ،وبحث مع القائ ��د العام اللواء �ألبريتو
�أ�سارتا كويبا�س الأن�شطة التي ت�ضطلع بها قوات حفظ
ال�سالم بالتعاون مع القوات امل�سلحة اللبنانية.
ويف ح�ي�ن جدد ميقاتي الإلتزام بوقف الأعمال العدائية
مبوج ��ب الق ��رار ال ��دويل � ،1701أ�ش ��ار �إل ��ى �أن دعم
احلكوم ��ة اللبنانية لتجدي ��د والية اليونيفيل ملدة �س ��نة
�إ�ض ��افية �إبتداء من الأول من �أيلول من عام  2011هو
دليل على �إهتمامها يف بعثة حفظ ال�سالم وعملها.
و�أ�ضـاف ميقاتـي يف حديثـــه �إلى «اجلنـــوب»« :ونحــن
نقـول مـرة �أخـــرى �ش� �كـر ًا لكم يف اليونيفيــل ،و�شكـــر ًا
لكم على فر�ض الأمـن وال�س�ل�ام .اليـ ��وم ،نحن نتطلع
وقف للأعمـال
قدم ًا للو�ص ��ول حقيقـ ًة لي�س فقط �إل ��ى ٍ
العدائي ��ة و�إمن ��ا �إلى وق � ٍ�ف دائم لإط�ل�اق النار بحيث
يكون الإ�ستقرار �شام ًال وكام ًال».

ويف بيان �صدر عقب املحادثات ،قال رئي�س احلكومة ان
هن ��اك �إجماع وطني على اليونيفي ��ل ومهمتها «و�أنا هنا
لأ�ؤك ��د على ذلك م ��رة �أخرى بعبارات جلية»� .أ�ض ��اف:
«�إن ال�ش ��عب اللبناين ،و�أنا �شخ�صي ًا ،نقدّر عميق ًا العمل
ال ��ذي تقومون به ،جنب ًا �إلى جن ��ب مع اجلي�ش اللبناين،
للحفاظ على ال�سالم والهدوء يف هذا اجلزء من البالد
الذي عانى من �سنوات طويلة من ال�صراع».
كم ��ا �أكد الرئي� ��س ميقاتي ان «احلكوم ��ة ملتزمة تنفيذ
قرار جمل�س الأمن الدويل .»1701
ويف مقابلت ��ه م ��ع «اجلنوب» ،تط� � ّرق الرئي� ��س ميقاتي
�إلى العالقة اجليدة التي جتمع بني اليونيفيل مع �س ��كان
جن ��وب لبن ��ان واجلي� ��ش اللبناين ،فق ��ال�« :إنن ��ا نقدر
العالقة الطيبة مع ال�س ��كان يف جن ��وب لبنان .هذا مهم
ج ��د ًا .وم ��ع �أن مهم ��ة اليونيفيل له ��ا طابع �أمن ��ي ف�إننا
نالحظ �أي�ض� � ًا امل�س ��اعدات والعالقات الإجتماعية التي
بد�أت تربط قوات حفظ ال�سالم مع �أهايل اجلنوب».
ويف وق ��ت �س ��ابق من ذل ��ك اليوم خ�ل�ال زيارت ��ه ملواقع
اجلي�ش اللبناين على طول اخلط الأزرق� ،أ�شاد الرئي�س
ميقات ��ي بوج ��ود اليونيفي ��ل ،قائ ًال�« :إن املظل ��ة الدولية

الت ��ي وفرها ن�ش ��ر ق ��وات اليونيفيل يف اجلن ��وب تعك�س
�إهتمام املجتمع الدويل بلبنان و�أمنه و�إ�ستقراره».
كم ��ا وجه كلمة �إل ��ى اجلنود اللبناني�ي�ن حثهم فيها على
العمل ب�شكل وثيق مع قوات حفظ ال�سالم ،وقال« :جنود
م ��ن دول �ص ��ديقة تركوا �أوطانهم وعائالته ��م و�أتوا �إلى
�أر�ض ��نا ليحقق ��وا فيها �س�ل�ام ًا و�أمن� � ًا ويكر�س ��وا �إرادة
املجتمع ال ��دويل يف ر�ؤية بلدنا م�س ��تقر ًا و�آمن ًا ،فتعاونوا
ون�س ��قوا �إجراءاتكم و�ش ��جعوا كل تقارب بينهم
معه ��مّ ،
وبني �أهلنا و�آبائنا اجلنوبيني الذين ال �أ�شك حلظة �أنهم
يقدرون ت�ضحياتهم ويحت�ضنوهم كما يحت�ضنونكم».
م ��ن جانبه ،قال اللواء �أ�س ��ارتا ان زيارة الرئي�س ميقاتي
�إلى اليونيفيل «ت�شكل �شهادة دعم قوية ملهمتنا» .و�أ�ضاف
القائ ��د العام« :لي�س لدي �أدنى �ش ��ك يف �أن ذلك �س ��وف
ي�ش ��جع كثري ًا قوات حفظ ال�س�ل�ام يف اليونيفيل ،وكذلك
�ش ��ركائنا الإ�سرتاتيجيني يف القوات امل�س ��لحة اللبنانية،
ملوا�صلة البناء على املكا�سب الثابتة التي حتققت لناحية
الو�ض ��ع الأمني على مدى ما يقارب اخلم�س �سنوات منذ
�أن دخل وقف الأعمال العدائية ح ّيز التنفيذ».
�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

ضابط رفيع في اليونيفيل:

الجيش اللبناني القوي هو المفتاح لنجاح مهمتنا

في نهاية خدمته إسترجع الضابط الفرنسي ذكرياته خالل توليه رئاسة أركان اليونيفيل لمدة عام ،معرب ًا عن فخره بهذه الخدمة التي
إنتهت في حزيران  ،2011معلن ًا انها حققت نجاح ًا في الحفاظ على اإلس��تقرار في جنوب لبنان على الرغم من الصعوبات ،إنما اإلنجاز
النهائي يتمثل في تو ّلي القوات المسلحة اللبنانية المسؤوليات بشكل كامل عم ًال بقرار مجلس األمن .1701
وللو�ص ��ول �إلى تلك الغاية ،قال ال�ضابط الفرن�سي الذي
كرئي�س لهيئ ��ة �أركان اليونيفيل ،العميد
خدم ملدة ع ��ام
ٍ
كزافيي ��ه دو فواملونت ،انه ينبغ ��ي �أن يكون هناك مزيد
م ��ن الدعم للجي� ��ش اللبناين ب�أية و�س ��يلة ممكنة ،بدء ًا
من زيادة التعاون والتن�سيق و�صو ًال �إلى تكثيف التدريب
امل�ش�ت�رك والقيام بحمالت على ال�ساحة الدولية لتوفري
ما يلزم من معدات للقوات امل�سلحة اللبنانية.
ويتو ّل ��ى العميد الفرن�س ��ي بوجني دوالميزونوف رئا�س ��ة
�أركان اليونيفيل منذ متوز املا�ضي.
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ويف مقابلة مع جملة «اجلن ��وب» ،قال دو فواملونت «ان
الإجن ��ازات العظيم ��ة لأي بعث ��ة حفظ �س�ل�ام تكمن يف
متكنها من احليلولة دون وقوع حوادث».
�أ�ض ��اف« :كث�ي�ر ًا ما يق ��ال ان هذه املنطقة ه ��ي الأكرث
ه ��دوء ًا يف لبنان ،ورمب ��ا يف املنطقة ككل حالي ًا .و�أعتقد
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�أن ه ��ذه هي مهمتنا ،وهي كذلك الإجناز الأهم ،ورمبا
هذا ما يجعلني يف غاية ال�سعادة والفخر».
مفت ��اح الإ�س ��تقرار امل�س ��تدام يتمثل يف تعزي ��ز القوات
امل�سلحة اللبنانية ،والتدريبات الع�سكرية امل�شرتكة هي
�أحد اجلوان ��ب ،وعن ذلك ق ��ال دوفواملونت« :اجلي�ش
اللبن ��اين مول ��ع بالتدريب ��ات وه ��و بحاجة له ��ا ،وكلما
�إنخرطن ��ا يف �أن�ش ��طة تدري ��ب م�ش�ت�ركة كلم ��ا عرفنا
بع�ض ��نا �أك�ث�ر وكلم ��ا �أ�ص ��بح بالإم ��كان �س ��لوك طريق
‹الو�ض ��ع النهائي› له ��ذه البعث ��ة� ،أي نق ��ل مهامنا �إلى
اجلي� ��ش اللبن ��اين ومن �ض ��منها املهام الت ��ي �أجنزتها
اليونيفيل».
و�إذ �أ�ش ��ار �إل ��ى �أن اجلي� ��ش اللبناين �أكمل �إنت�ش ��اره يف
اجلن ��وب ،لف ��ت �إل ��ى �أن ��ه ال ي ��زال بحاجة �إل ��ى البنى
التحتية والتدريب لإجناز مهامه.

تمرين مشترك بين الجيش اللبناني واليونيفيل

«قوة االحتياط التابعة للقائد العام» تقوم بدورية في جنوب لبنان

وقــ ��ال« :م ��ا نفعلـــه ،ومــا ميكننا �أن نفعلــــه ك�ض ��باط
يف اليونيفيــل هو �أن ننقــل ر�س� �ـالـــة ،عبـر �إت�ص ��االتنا
م ��ع املجتمــع الدولـــي وبلداننــ ��ا ومقـر الأمم املتحـــدة
والإحتــ ��اد الأوروبـــي وغيـــرها ،تقــ ��ول انــه ال بـد مــن
دعــم و م�س ��اعدة القوات امل�سلحة اللبنانيــة ،وال �سيما
يف كل م ��ا له عالقــة بالبنى التحتيـــة الع�س ��كريـــة مثل
حت�س�ي�ن الثكنات ،وبناء مــراكــز للتـدريـب يف اجلنوب
وهلم جرا».

و�شدد اجلرنال على التعاون اجليد مع اجلي�ش اللبناين،
قائ ًال�« :إن هذا التعاون ي�سري ب�شكل جيد جد ًا ،وميكنني
�أن �أقول �أنه يجري ب�ش ��كل �أف�ض ��ل و�أف�ض ��ل ...ال�سكان ال
يرونن ��ا دائم ًا مع اجلي� ��ش اللبناين عل ��ى الأر�ض ،وذلك
لأن عددنا  ،12000وبالت ��ايل هذا العدد �أكرب من عدد
اجلي�ش (يف املنطقة) ،كما �أن للقوات امل�س ��لحة اللبنانية
مه ��ام �أخ ��رى ...وهن ��اك �إجت ��اه �إل ��ى زي ��ادة كل ه ��ذه
الأن�شطة امل�شرتكة مع ًا».

و�أ�ض ��اف« :لقد �أثبت اجلي�ش اللبناين كل قدراته هنا
يف جنوب لبنان ،و�أعتقد �أننا يجــب �أن نوا�ص ��ل العمل
يف تعاون وثيق ونوا�ص ��ل م�ساعدته� ،ش ��يئ ًا ف�شيئ ًا ،لأن
هذا هو الهـ ��دف� :أن تغادر اليونيفي ��ل ويتولى اجلي�ش
اللبناين جميع امل�س�ؤوليات».

و�إذ تط ّرق �إلى الأن�شطة العملياتية التي ت�سببت يف بع�ض
الأحي ��ان ب�إحت ��كاكات بني اليونيفيل وال�س ��كان املحليني،
قائ�ل ً�ا �أن هن ��اك حاجة �إل ��ى �إقامة توازن ب�ي�ن الفاعلية
العملياتية وما هو خري لل�سكان.

وق ��د خل�ص العميد دوفواملون ��ت عمل اليونيفـيل خالل
فرتة واليته ،فقال انه بالإ�ضافة �إلى الإ�ستقــرار ال�سائد،
حت�س ��ن كثيـر ًا مما
ف�إن التعـاون مــع اجلي�ش اللبنانـــي ّ
زاد م ��ن قــوتــــ ��ه ،يف ح�ي�ن �أنــ ��ه �ض� �مــن اليــونيفيـــــل
نف�س� �هـا كان هناك جنــاح يف تنفيذ املراجعــة التقنية
امل�ش�ت�ركة التــ ��ي �أع ��ادت هيكلـــ ��ة البعثــــ ��ة و�أُن�ش� �ئـت
مبوجبهـ ��ا قــــوة الإحتياط التابع ��ة للقائد العام نتيجة
اجلم ��ع بني كتيبة امل�ش ��اة الفرن�س� �يــة وقــ ��وة التدخــل
ال�سريــع بغيــة تعزيز احلركة العملياتية.
�أ�ض� �ــاف« :ونحــن �أي�ض ًا يجــب �أن ن�ستمــر يف التك ّيــف
و�إعــادة تنظيــم قــواتنـا ب�إ�ستمــرار لنكــون �أكرث فائدة
و�أكرث فاعلية علــى الــدوام» ،الفت ًا �إلى �أن اليـــونيفيــل
ينبغي �أن تبقى «بعثة ع�سكرية قوية».

و�أ�ش ��ار �إلى ان النا�س تنزعج من التحركات الع�س ��كرية
يف كل م ��كان ،حت ��ى �أن هذا ال�ش ��عور موجود يف فرن�س ��ا
حول القواعد الع�س ��كرية ،لكنه �أ�ض ��اف ان �سكان جنوب
لبن ��ان ينبغي �أن يقدّروا الأ�س ��باب الكامنة وراء �أن�ش ��طة
اليونيفيل.

ثقتهم يف اجلي�ش اللبناين واليونيفيل ،م�شري ًا �إلى ان قوة
حفظ ال�سالم تعمل يف �شفافية كاملة.
وتاب ��ع« :لي� ��س لدين ��ا �أية �أجن ��دة خفية ،ولي� ��س لدينا �أي
خطط �س ��رية �سوداء .نحن هنا حتت علم الأمم املتحدة،
�أ ّي� � ًا تكن ال ��دول ،ونح ��ن نعم ��ل يف املقام الأول مل�ص ��لحة
ال�س ��كان ،وامل�ستفيد الأول من عملنا هم ال�سكان ،و�أعتقد
�أن هذه الثقة من ال�سكان هي مبثابة مكاف�أة رفيعة».
وحتدث اجلرنال عن تفاعله مع �س ��كان اجلنوب ،فقال
ان تلك الأوقات معهم ال تن�سى� ،سواء كان هذا التفاعل
خمطط� � ًا له من قب ��ل �أو مرجت�ل ً�ا� ،س ��واء كان منظم ًا
�أم ال ،و�س ��واء كان ر�س ��مي ًا �أو غ�ي�ر ر�س ��مي .و�أ�ض ��اف:
«عندم ��ا تذه ��ب �إلى مدر�س ��ة يف جنوب لبن ��ان وجتد
الط�ل�اب يغنون �أغاين فرن�س ��ية مث ًال ،لأنني فرن�س ��ي،
جت ��د الأمر جمي ًال يف البدء ،ثم يتطور لي�ص ��بح م�ؤثر ًا
ج ��د ًا .وعندما تدعى لتن ��اول الغداء �أو الع�ش ��اء ،جتد
دائم� � ًا وفرة يف الطعام ،حتى حني يكون النا�س لي�س ��وا
بال�ضرورة �أغنياء ،هذا هو الكرم».
ثم يختتم ذكرياته ،معرب ًا عن �إمتنانه وفخره كفرن�س ��ي
للخدم ��ة يف اليونيفي ��ل يف �ض ��وء التاريخ امل�ش�ت�رك بني
لبنان وفرن�س ��ا «الذي يخل ��ق حتم ًا عالق ��ات قوية جد ًا
و�إلتزامات بالن�سبة لنا كفرن�سيني».

وتاب ��ع�« :إذا كنا نقوم بتدري ��ب فهذا ال يعني اننا نقوم
بذلك ملج ��رد متعة املناورة .نحن ننفذ مهمة عملياتية
تتمث ��ل يف �ض ��مان الأم ��ن هنا وه ��و قبل كل �ش ��يء من
م�صلحة ال�سكان املحليني .وبالتايل� ،أعتقد �أن ال�سكان
يعرف ��ون جي ��د ًا �أن عليه ��م �أن يتحملوا ح ��د ًا �أدنى من
الإزعاج» ،م�ض ��يف ًا« :بالطبع ،نحن من جهتنا نحاول
احلد من الإزعاج لل�سكان بقدر ما ن�ستطيع».

«التوا�ص ��ل الأول م ��ع اجلنوبي يكون ودي� � ًا على الدوام،
و�أعتق ��د �أن ه ��ذه هي الذك ��رى التي �س� ��أحتفظ بها عن
لبنان واجلنوب».

وق ��ال اجل�ن�رال متوجه ًا �إلى اجلنوبيني ان عليهم و�ض ��ع

يوري كو�شكو ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

«ال تقترب ،ال تلمس»
تعليمات بسيطة من اليونيفيل تنقذ حياة فتى

وبينما كان يـردد ح�س�ي�ن تعليمـات املتـرجم �أخذ باقي
�إخوتــه الأكرب �س ��ن ًا ي�شاركـون معـه يف تردادها وك�أنهم
كور� ��س« :ال تقرتب ،ال تلم�س ،ب ِّلـغ �أقـرب موقع للجي�ش
اللبناين �أو اليونيفيل».
وي�ضيــف ح�سني انــه عندما ملـح القنبلـة �صبيحـة ذلك
اليــوم فجـ�أة عـادت �إليــه م�ش ��اهـد ال�شـرح يف املدر�ســة
فنفذ حرفي ًا ما تعلمه.
ح�سني الذي ولد لأبوين فل�سطينني الجئني يعي�ش حالي ًا
يف بلــدة احلنيــة على بعــد ب�ضعــة كيلومرتات من بلدة
الب�صة» على املقلـــب املقابـــل لبلــدة
�أهلــه الأ�صليـــة « ّ
الناقـورة احلدوديـة اللبنانيـــة� ،إ�ضطــر ك�سائـر �سكــان
اجلنـ ��وب �إل ��ى مواجهة خمـاط ��ر القناب ��ل العنقـوديــة
التي باتت جزء ًا من ن�ش�أته امل�أ�ساوية.

درس تلقـاه الفتى حسين أبـو ريــة منـذ سنتيـن من محاضـر من اليــونيفيــل
أنقذ حياته ،وربما حياة آخرين.

ح�س�ي�ن �إبن اخلم�سة ع�شر ربيع ًا ترك الدرا�سة يف �سن
مبكرة ،لكن ��ه �إ�س ��تعان باملعلومات التي �إ�س ��تقاها من
دورة للتوعي ��ة من خط ��ر القنابل العنقودي ��ة والألغام
على يد حما�ض ��رين من اليونيفيل لتفادي �أن ي�ص ��بح
هو نف�س ��ه �ض ��حية للذخائر غري املنفجرة التي توا�صل
تلوي ��ث �أج ��زاء كث�ي�رة م ��ن جن ��وب لبنان بع ��د خم�س
�سنوات على �إنتهاء النزاع.
كعادت ��ه �ص ��باح كل يوم ركب ح�س�ي�ن دراجت ��ه النارية
�صبيحة ذلك اليوم الربيعي وتوجه من بلدة «احلنية»
الت ��ي يقيم فيها �إلى عمله يف بل ��دة «القليلة» املجاورة
لها عرب طريق زراعي يتلوى بني ب�ساتني املوز والليمون
العابق ��ة برائحة زهر الليمون ،وفيما هو ي�س�ي�ر ببطء
ملح على جانب الطريق ج�سم ًا غريب ًا.
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�أوق ��ف الفتى الدراجة و�إقرتب م ��ن املكان بحذر وبطء.
«عندما وقعت عيناي على ال�شريطة البي�ضاء التي يتعلق
بها اجل�س ��م الغريب ،ت�أكدت �أنها قنبلة عنقودية» ،قال
ح�سني وهو يتذكر ما حدث معه.
عاد ح�سني م�س ��رع ًا �إلى الدراجة وتوجه بها �إلى الطريق
الرئي�س ��ية حي ��ث �ص ��ادف م ��رور دوري ��ة تابع ��ة للكتيب ��ة
الإيطالية يف اليونيفيل ،ف�أوقف الدورية ب�إ�ش ��ارة من يده،
وحار ماذا يقول لهم ،فهم ال يجيدون اللغة العربية ،اللغة
الوحي ��دة التي يعرفها ،ف�أخذ ي�ش�ي�ر لهم بي ��ده �إلى مكان
القنبل ��ة ويق ��ول له ��م «مب مب مب» ،و�أ�ش ��ار �أخ�ي�ر ًا لهم �أن
يتبعوه ،وهكذا �إلى �أن و�صل �إلى املكان.
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لكن ح�س�ي�ن مل يطمئن با ًال ،وت�س ��اءل م ��اذا لو مل يكن
لديه ��م ما يفكك القنبلة �أو يفجره ��ا؟ فرتكهم وتوجه
�إل ��ى �أقرب موقع للجي� ��ش اللبناين عن ��د �أطراف بلدة
احلني ��ة ،و�أخرب اجلنود هناك عم ��ا ر�أى ،فما كان من
قائد املوقع �إال �أن �أر�س ��ل معه دورية ع�سكرية �إلى مكان
القنبل ��ة حي ��ث �إلتق ��ت الدوريت ��ان اللبناني ��ة واالخرى
التابع ��ة لليونيفيل التي كانت قد نف ��ذت عملية تفتي�ش
يف حمي ��ط املكان لتجد قنابل �أخ ��رى ،فقامت القوتان
بتطويق املكان قبل تفجري تلك القنابل.
لقد جنح الفتى يف التع ّرف على القنبلة العنقودية بف�ضل
التعليم ��ات التي تلقاها خالل ح�ض ��وره دورة للتوعية من
خطر الألغام ّ
نظمتها اليونيفيل.
وقال ح�س�ي�ن عندم ��ا قابلناه �أم ��ام منزل �أهل ��ه يف بلدة
احلني ��ة انه قب ��ل عامني عندم ��ا كان ال ي ��زال يدر�س يف
مدر�س ��ة البلدة كان اجلي�ش اللبناين واليونيفيل ير�سالن
كل عام دورية �إلى املدار�س لي�شرحوا للتالميذ عن خطر
القناب ��ل العنقودي ��ة والألغ ��ام الت ��ي خلفتها ح ��رب عام
 ،2006وقال وه ��و يتذكر« :كانوا يح�ض ��رون معهم �إلى
املدر�س ��ة قنابل عنقودية و�ألغام من �أنواع خمتلفة ولكنها
غري �صاحلة للتفجري وي�شرحون لنا عنها وعن خماطرها
وكيف يجب �أن نت�صرف �إذا �صادفنا �أي ًا منها».
وتاب ��ع قائ ًال« :وال �أزال �أذكر كيف كان املرتجم يقول لنا
بلغة �صارمة :ال تقرتب ،ال تلم�س ،بلغ �أقرب موقع للجي�ش
اللبناين �أو اليونيفيل».

و�إثـــر تع ّر�ض والــده لإ�ص ��ابـــة خطــرة يف عينيـــه �أثنـاء
العمـــل �إ�ضطــر ح�سني لتــرك املدر�ســة لإعالــة عائلتـه
وامل�ساعــدة يف عـالج والــده ،متامـ ًا ك�إخـوتـــه الأربعــــة
الأكرب �س ��ن ًا الذيــن �إن�ضموا �إلى �سوق العمل باكر ًا� .أما
�أختيه فقد �آثرتا الإنتقــال مبا�ش� �ــرة مــن املدر�ســة �إلى
منزل الزوجية من دون متابعة الدرا�ســة.
�إختــار ح�سني بدايـــة �أن يتعلم مهنـــة ت�صنيـــع �أبـــواب
و�ش ��بابيــك الأملينيـــوم ،لكنـــه �إكت�شف �سـريع ًا �صعوبـــة
تع ّلــم هـذه املهنــة ب�س ��بب و�ض� �عــه املعي�ش� �ـي ال�ســيء،
ف�ت�رك املهنة ليعمـ ��ل مع �إخوتــ ��ه يف م�ش ��احــر حـــرق
اخل�شـب لت�صنيـع الفحم.
ي�ض ��يف ح�س�ي�ن وقد عال غبار الفحم وجه ��ه ان �أخيه
الأك�ب�ر عل ��ي يعمل مع فري ��ق نروجي لن ��زع االلغام يف
جن ��وب لبن ��ان ،وهو دائم ًا ما يح�ض ��ر مع ��ه �إلى البيت
مطبوعات ت�ص ��ور القنابل العنقودية والألغام وت�ش ��رح
كيفية الت�صرف يف حال م�شاهدتها.
وب�س� �بــب طبيعــــة عمــ ��ل العائلــــ ��ة يف جمــع احلطــب
من الب�س ��اتني ف�إن �أفرادهــا عر�ض� �ــة ملواجهة دائمـــة
مع القنابـــل العنقــوديـــة املنت�ش� �ـرة بكثافـــة يف �سهــــل
احلنيــ ��ة وب�س ��اتينها ،لذلك فان علــ ��ي يحـر�ص دائم ًا
عل ��ى تذكيــر �إخوتــــه ب�ض ��رورة الإنتباه خـالل ال�س� �يـر
والعمـــل يف الب�ساتني.
�صحيـح �أن ح�س�ي�ن تـــرك املدر�س� �ــــة باكــــر ًا ،لكـن يف
�إحـــدى �س ��اعـات الدرا�س� �ــــة تــلك عنـدمـا وقـف جنود
حفظ ال�س� �ــالم ي�شرحون لـه عــن خطـر القنابـــل �أثبت
ح�سني �أنـــه كــان ي�س ��تحــق فر�صـــة �أف�ضــل ملــوا�صلــــة
الدرا�س� �ـــة ،فقــد بقيــت �صـور ال�ش� �ـرح وكلماتــه متام ًا
كما ر�آها و�س ��معها عالقـــ ��ة يف ذاكرتــه ف�أنقذت حياته
وحياة �أنا�س غريه.
�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

اليونيفيل ،بعيون الطالب الجنوبيين

زارت جممــوعــــة مـــن طــــالب املـــدار�س مـــن خمتلـــــف
�أنحـــاء جنــــوب لبنـــ ��ان املقــــر العــــام لليــونيفيــــــل يف
النـاقـــــــ ��ورة يف  26متـــــ ��وز املـا�ض� �ــي .وكـــ ��ان ذلــك
اليـــوم مــ ��ع اليـــونيفيـــل فــر�ص� �ـــة للطــ�ل�اب للتعــ ّرف
علـــــ ��ى قـــــوة حفــظ ال�س� �ــــالم ومهمتهـــا و�أن�ش ��طتهـا
والعـاملـني فيهــا� ،ســواء �أكانــوا مــدنيـني �أو ع�سكــريني.
وقــــ ��د �ش ��اهــــد الطـــالب عـــن كـثـــ ��ب املروحيات التي
ت�ستخدم للنقل والإخالء الطبي و�أعمال الدوريات على
اخلط الأزرق ،وح�ضروا عر�ض ًا عن كيفية �إزالة الألغــام
وتدريبات على مكافحة احلرائ ��ق .كما تخلل جتربتهم
الت ��ي متحورت حول التع ّرف عل ��ى حياة اجلندي م�أدبة
غ ��داء يف املطعم الدويل ،وهو امل ��كان الذي يجتمع فيــه
جنــود و�ضبــاط مــن الــدول الــ  36امل�ساهمــــة بقــــوات
يف اليونيفيل مع ًا لتناول الطعام.

الط�ل�اب ،م ��ن ناحيته ��م� ،س ��وف ي�ش ��اركون زمالئهم
الآخري ��ن التجربة خ�صو�ص� � ًا انهم ر�أوا ب�ش ��كل مبا�ش ��ر
كيف يق ��وم جنود اليونيفي ��ل والعاملني فيه ��ا ب�أعمالهم
الروتيني ��ة اليومي ��ة ،كم ��ا �س ��معوا �ش ��رح ًا عن �أن�ش ��طة
اليونيفي ��ل ،مبا يف ذلك املو�ض ��وعات املعقدة مثل اخلط
الأزرق .وعلى �س ��بيل املثال� ،س� ��ألت فت ��اة خالل الزيارة
ع ��ن كيفي ��ة التط� � ّوع للعم ��ل يف عمليات حفظ ال�س�ل�ام
التابعة للأمم املتح ��دة� .إال �أن �أكرث ما �أعجب الطالب،
بطبيع ��ة احل ��ال ،كان قمرة القيادة لطائ ��رة الهليكوبرت
الإيطالي ��ة وكذل ��ك مه ��ارات مكافح ��ة احلرائ ��ق الت ��ي
�إ�ستعر�ضتها وحدة اخلدمات اللوج�ستية الدمناركية.
وقد ح�ض ��ر الطالب من املدار�س الر�س ��مية يف الناقورة
ومروحني و�ص ��ور ورمي�ش� ،إ�ض ��افة �إلى م�ش ��اركة طالب
من القرى املجاورة الأخرى.

ه ��ذا وق ��د تو ّل ��ى ق�س ��م ال�ش� ��ؤون املدني ��ة يف اليونيفيل
تنظيم هذا الن�ش ��اط الذي �إ�ستمر على مدى يوم كامل
للط�ل�اب الذين �أمت ��وا بنج ��اح الإمتحانات الر�س ��مية
لل�ص ��ف التا�سع (�شهادة الربيفيه) .جتدر الإ�شارة �إلى
�أن ج ��زء ًا من اجله ��ود التي تبذلها قوة حفظ ال�س�ل�ام
تتمث ��ل يف تعري ��ف اجلنوبيني وبخا�ص ��ة اجليل اجلديد
على البعثة و�أن�شطتها.

الطال ��ب حمم ��د غ�س ��ان بزي ��ع 14 ،عام� � ًا ،م ��ن بلدة
زبق�ي�ن ويدر� ��س يف مدر�س ��ة �ص ��ور الثانوية الر�س ��مية
للبنني والبنات ،كان م ��ن بني ه�ؤالء الطالب ،وقد تال
ر�سالة كان قد كتبها باللغة العربية عن اليونيفيل �أمام
زمالئه الطالب يف قاع ��ة امل�ؤمترات يف املقر العام يف
الناق ��ورة .ويف ما يلي ن ��ورد ،وبكلماته� ،إنطباعاته عن
الزيارة واليونيفيل:

شكرًا لكم...
كان يوم الثالثاء يوم ًا حاف ًال بالنسبة يل ولرفاقي من مختلف املدارس الجنوبية .خمسة وأربعون تلميذ ًا يف ذاك اليوم فقط ُبعث األمل يف قلوبهم من جديد حيث إستمتعنا بنشاطات مختلفة
وتجارب حياتية جديدة تطور ذاتنا وتدفعنا إىل األمام وكأننا يف ذاك اليوم سافرنا من قلب الجنوب إىل ّ
مصغر للعامل حيث تواصلنا مع أناس من جنسيات ولغات مختلفة.
تارة كنا إطفائيني وطور ًا نازعني لأللغام وتارة أخرى ركاب ًا للمروحية .وكم غمرتنا الس��عادة وش��عرنا بالفخر ونحن نتدرب عىل أعامل اليونيفيل يف الجنوب .وعند دخولنا إىل املركز القيادي
يف الناقورة رسمت الدهشة لوحتها يف وجوهنا عندما رأينا ً
أمام متحدة .متحدة ومتكاتفة يد ًا بيد يك يعم السالم أرض الجنوب.
لذلك أتوجه بالشكر الجزيل ،بإسم الشعب اللبناين أجمع والجنويب خاصة ،لليونيفيل لضباطها وجنودها وعنارصها .عربتم آآلف األميال يك تنرشوا السالم .جئتم إىل هنا يك ترسموا الفرحة
يف قلوب الناس والطالب ،ومل يكن وجودنا هناك س��وى خري دليل عىل ذلك .جئتم إىل هنا يك تعيدوا للناس ما تبقى من إبتس��اماتهم ،يك يش��عر الطفل باألمان ،كيف ال تخاف أم بعد اليوم
عىل طفلها من قنبلة عنقودية إذا ما ذهب إىل الرباري يش��تم رائحة األزهار ،يك تزيلوا من حقولنا مخلفات الحرب وقنابلها .وقدمتم مس��اعدات وخدمات كثرية يف ش��تى املجاالت ،فأمنتم
الطباب��ة وامل��واد الغذائية وغريها .وأقمتم دورات مختلفة يف اإلس��عافات األولية ومكافحة الحرائق والخياطة لتفعيل دور امل��رأة .وحققتم أحالم البعض األمر الذي يصعب تحقيقه هنا يف
الجنوب نسبة إىل الوضع األمني الذي يتفجر كل فرتة ،هذا باإلضافة إىل الوضعني املادي واإلجتامعي املزريني.
لذا ،نحن اليوم كش��عب لبناين نكن بالش��كر الجزيل لقوات حفظ السالم الس��اهرين بجانب الجيش اللبناين عىل حفظ أمن لبنان وإستقراره وعىل تنفيذ القرار  1701بتفاصيله من قِبل
كِال الجانبني اللبناين واإلرسائييل.
فلكم نؤدي التحية ونرفع قبعاتنا شاكرين ومقدرين كل العطاءات والخدمات التي تقدمونها.
رلى بزيع ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل
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ينضم جنود اليونيفيل الى السكان وتحديدا األوالد في نشاطات ترفيهية ،وذلك باإلضافة
الى عملهم في حفظ السالم وتقديمهم المساعدة للمجتمع الجنوبي .يسهم هذا النشاط
الترفيهي في تطوير التفاهم والتبادل الثقافي بين الجنود والجنوبيين ،ويعزز الرابط بينهم.

رمضان في اليونيفيل،
صوم وإفطار ودوريات
شهر رمضان بالنسبة للمسلمين هو شهر الصوم والتع ّبد والتق ّرب
من الله ،فض ًال عن أنه ش��هر الترابط بي��ن العائالت واألصدقاء،
وجنود حفظ الس�لام المس��لمين في اليونيفيل ال يختلفون عن
غيره��م عندما يتعلق األمر بتقاليد الش��هر الفضيل ،من دون أن
يؤثر ذلك على أدائهم لمهامهم في حفظ السالم .وفي هذا الشهر
الفضي��ل ،يفتقد هؤالء العس��كريون المس��لمون أحباءهم نظر ًا
لوجودهم في مكان بعيد عنهم ،مما يشكل عبئ ًا إضافي ًا عليهم.
خالل �شهر رم�ضان ،ميتنع امل�سلمون عن الطعام وال�شراب
والتدخني والإنغما�س يف ملذات احلياة من �شروق ال�شم�س
�إل ��ى غروبه ��ا ،وبطبيع ��ة احلالُ ،يح ��دث رم�ض ��ان بع�ض
التغيريات يف الروتني اليومي جلنود اليونيفيل امل�سلمني.
الرائ ��د وي ��ردا برايوغو م ��ن الكتيبة الأندوني�س ��ية قال:
«بالن�س ��بة يل كجن ��دي حفظ �س�ل�ام يف اليونيفيل ،ف�إن
رم�ض ��ان املبارك هو �ش ��هر ممي ��ز لأن لدي فر�ص ��ة لأن
�أعي�ش ��ه مع م�س ��لمني �آخرين يعملون يف خدمة ال�س�ل�ام
هنا يف لبنان ،منهم جنود حفظ �س�ل�ام من �أندوني�س ��يا
وبنغالد�ش وماليزيا وتركيا وتنزانيا ودول �أخرى».
لكن الأمر لي�س بال�سهل ،خ�صو�ص ًا �إذا ما عرفنا �أنه حتى
خالل �ش ��هر رم�ض ��ان يتوج ��ب على جنود حفظ ال�س�ل�ام
�أداء واجباته ��م� ،إذ يقومون بدوريات منتظمة كجزء من
مهمتهم يف م�ساعدة اجلي�ش اللبناين للحفاظ على الأمن
يف اجلنوب ،ويحر�سون املواقع ويقومون ب�أعمال لوج�ستية
كما هو احلال يف �أي يوم �آخر �أو �شهر من �شهور ال�سنة.
ويبق ��ى �أن عليه ��م �أن يت�أقلموا مع الو�ض ��ع� .أحد اجلنود
امل�س ��لمني مث ًال توقف عن ممار�س ��ة التمارين الريا�ضية
جتنب ًا لل�ش ��عور بالعط�ش خ�ل�ال النهار ،و�آخر �إ�س ��تقطع
جزء ًا من وقته لل�ص�ل�اة وت�ل�اوة الق ��ر�آن .ويف كل يوم،
يتجم ��ع اجلنود مع� � ًا حول مائ ��دة الإفط ��ار عند غروب
ال�شم�س �أو على مائدة ال�سحور قبل الفجر.
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�أم ��ا بالن�س ��بة جلنود حفظ ال�س�ل�ام غري امل�س ��لمني يف
اليونيفيل ،ف�إنهم يتوقفون عن الأكل وال�شرب والتدخني
يف الأماك ��ن بوج ��ود زمالئه ��م ال�ص ��ائمني �إحرتام ��ا
لتقاليد �ش ��هر رم�ض ��ان والآداب املرتبطة به ،كما �أنهم
يت�شاطرون تناول وجبة الإفطار مع رفاقهم امل�سلمني.
ولك ��ن رمبا كان �أ�ص ��عب ما يف هذا ال�ش ��هر الف�ض ��يل �أن
تكون ،كجندي حفظ �سالم ،بعيد ًا عن الأ�سرة والديار.
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وع ��ن هذا املو�ض ��وع حت ��دث الرقي ��ب �أحم ��د م�ؤمن من
الكتيب ��ة الغانية �إل ��ى برنامج اليونيفي ��ل الإذاعي فقال:
«�إنن ��ا نفتق ��د لعائالتنا ون�ش ��تاق لتناول وجب ��ة الإفطار
معه ��م .ولكننا ،كع�س ��كريني نعم ��ل يف خدمة ال�س�ل�ام،
ن ��درك ع ��دم �إمكاني ��ة القيام بذل ��ك نظر ًا ل�ض ��رورات
اخلدمة .هناك �أوقات ال ن�س ��تطيع فيها �أن نخرج ونلتزم
ثكناتنا ،و�أوقات �أخرى نتناول فيها الإفطار يف �ش ��احنة
�أو يف ناقلة جند مدرعة ولي�س على مائدة الرحمن».
وبالإ�ضافة �إلى الوجبات التي يتقا�سمها جنود اليونيفيل مع
بع�ضهم البع�ض خالل �شهر رم�ضان ،يعترب ال�شهر الف�ضيل
�أي�ض ًا فر�صة للجنوبيني للتفاعل مع اجلنود امل�سلمني ،وعن
ذلك قال �إمام الكتيبة الغانية حممد عبد الرفول�« :أحيانا
يزورنا اجلنوبيون ويتناولون معنا الإفطار ،ون�شعر بالفخر
يف مثل هذه املنا�سبات التي ال تقدر بثمن».
كما ان ممثلني كبار عن اليونيفيل يت�شاطرون تناول وجبة
الإفطار م ��ع اجلنوبيني اللبنانيني ،فقب ��ل عامني عندما
تزامن اليوم العاملي لل�س�ل�ام مع �ش ��هر رم�ضان املبارك،
دُعي �أئمة وح ��دات اليونيفيل وق�ساو�س ��تها �إلى �إفطار يف
مدينة �صور �إ�ست�ضافته م�ؤ�س�سة �إ�سالمية حملية.
كان ذلك الإفطار حدث ًا فريد ًا من نوعه ،ح�سبما يتذكر
مفتي �ص ��ور وجبل عامل القا�ضي ال�شيخ ح�سن عبد اهلل
ال ��ذي ق ��ال يف مقابلة« :وف ��رت لنا تلك املنا�س ��بة خط ًا
جديد ًا للتوا�ص ��ل مع اليونيفيل م ��ن خالل رجال الدين،
ولي�س من خالل م�س�ؤويل الأمن وال�ضباط الع�سكريني».
وردّت اليونيفيل اجلميل باملث ��ل عرب القائد العام اللواء
�ألبريتو �أ�س ��ارتا كويبا�س الذي �إ�ست�ضاف حفل �إفطار يف
مق ��ر البعثة يف الناقورة ،وو�ص ��ف ال�ش ��يخ عبداهلل ذلك
الإفطار ب�أنه كان «منا�سبة عك�ست �إحرتام القائد العام
ل�شعائر امل�سلمني الدينية».

كما ح�ضر اللواء �أ�سارتا هذا العام حفل �إفطار دعت �إليه
م�ؤ�س�سات الإمام مو�سى ال�صدر اخلريية يف �صور.
ويف كلمة له خالل احلفل ،قال اللواء �أ�س ��ارتا�« :س ��وف
توا�ص ��ل اليونيفيل القيام بدورها يف امل�ساهمة يف �إن�شاء
بيئة �آمنة وحت�س�ي�ن ظروف احلي ��اة هنا يف اجلنوب .ان
العي� ��ش جنب ًا �إلى جنب ،والتفاعل على �أ�س ��ا�س يومي مع
اجلنود اللبنانيني وال�سلطات املحلية و�سكان القرى على
حد �س ��واء ،ه ��و يف ر�أينا ال�س ��بيل الوحيد لإمت ��ام املهام
املنوطة باليونيفيل بنجاح».
وعلي ��ه ،لي�س م ��ن امل�س ��تغرب �أن يحتف ��ي جنود حفظ
ال�س�ل�ام برم�ض ��ان ويعي�ش ��وه على �أكمل وجه ،ذلك �أن
�أداءه ��م لفر�ض ��هم الدين ��ي ي�س ��اعد �أي�ض ��ا يف تعزيز
اله ��دف النهائ ��ي املتمث ��ل يف ال�س�ل�ام .لقد �أ�ص ��بحت
اليونيفي ��ل ج ��زء ًا من احلي ��اة اليومي ��ة للجنوبيني بعد
�أن تبادلت معهم م�آ�س ��ي النزاعات ال�س ��ابقة ،ونتذكر
ها هنا الكثري من جنود حفظ ال�س�ل�ام الذين �ض ��حوا
بحياتهم يف خدمة ال�سالم.
ويق ��ول ال�ش ��يخ عب ��داهلل« :عندما ن ��رى �أنا�س� � ًا يرتكون
عائالتهم وقراهم وبلدانهم من �أجل �ضمان �أمن وراحة
و�إ�س ��تقرار �أنا�س �آخرين ،علينا �أن ن ��درك عندئذ �أنه ال
زال هناك �أنا�س طيبني يف هذا العامل».
وخت ��م حديثه قائ ًال« :لقد �أ�ص ��بح ه�ؤالء الرجال جزء ًا
من ال�ش ��عب اللبناين وهم يت�ش ��اركون معن ��ا قيم لبنان
التاريخية والقيم الأخالقية نظر ًا ل�س ��قوط �شهداء من
ق ��وات اليونيفيل يف جنوب لبنان .مثل ه�ؤالء ال�ش ��هداء
�أعطوا قيم ��ة معنوية كبرية ل�ت�راب اجلنوب من خالل
ه�ؤالء الرجال الذين كر�س ��وا حياتهم لل�سالم ،و�آمل �أن
ي�سود ال�سالم».
رانيا بدير ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

قوات حفظ السالم اإليرلندية
تعـود إلى الجنـوب والجنوبيـون يرحبون بها

عادت اإلبتس��امة إلى وج��وه كثير من
الجنوبيي��ن م��ع ع��ودة ق��وات حف��ظ
السالم اإليرلندية.

«نرح ��ب بعودة اجلي�ش الإيرلندي �إل ��ى لبنان» ،هذا ما
كتب على الفت ��ة رفعت عند مدخل بلدة تبنني ،وهي تعبرّ
عن �آراء كث ٍري من النا�س يف هذه البلدة اجلنوبية.
من�صور من�صور ،وهو �صاحب متجر ،رفع الالفتة �إمتنان ًا
لق ��وات حف ��ظ ال�س�ل�ام الإيرلندي ��ة الت ��ي �أنق ��ذت حياة
وال ��ده يف ليل ��ة عيد امليالد ع ��ام  1980بعد �أن �أ�ص ��ابت
قذيف ��ة منزل العائل ��ة يف قرية حدّاثا .وقال من�ص ��ور ان
الإيرلندي�ي�ن �س ��اعدوا وال ��ده وقدموا له الع�ل�اج الطبي،
م�ض ��يف ًا انه ��م «نقلوا وال ��ده اجلريح على م�ت�ن مروحية
تو ّلى قيادتها كابنت �إ�س ��مه اوبراين» .وقد بقي على قيد
احلياة بعد عملية نقل الدم التي �أجروها له قبل نقله �إلى
امل�ست�شفى حيث عولج فيه لأكرث من  40يوم ًا.
جدي ��ر بالذك ��ر ان العالق ��ة ب�ي�ن الكتيب ��ة الإيرلندي ��ة يف
اليونيفي ��ل و�أه ��ايل جنوب لبن ��ان تعود �إلى الأي ��ام الأولى
لإنت�شار قوة حفظ ال�سالم يف املنطقة يف عام  .1978وقد
عا�ش اجلنود حلو الأي ��ام وم ّرها مع الأهايل ،وفقدوا 47
عن�صر ًا خالل �أداء واجبهم يف خدمة ال�سالم.
واليـــ ��وم ،يجــ ��ري �إحياء هــ ��ذه العالقـــ ��ة الوثيقـــة بعـــد
�أن توقفــت مع �إن�س ��حاب الكتيبــة منذ �س� �نــوات ،علم ًا ان
تر�س� �خــت على مــدى ال�س ��نني يف عقـــول
تل ��ك العالقـــة ّ
و�أفكــــار اجلنوبيني من �أمثال من�صور.
�أم ��ا علي دقيق ،وهو �ص ��احب متجر �آخ ��ر يف تبنني ،فقد
حتقق ��ت �آماله يف عودة اجلن ��ود الإيرلندين �إلى املنطقة
نف�س ��ها ،حيث �س ��نحت له الفر�ص ��ة الآن لتحية �أ�صدقائه
الإيرلندي�ي�ن القدام ��ى واللق ��اء ب�أ�ص ��دقاء ج ��دد منهم.
«لقد �أ�صبحت قوات حفظ ال�سالم الإيرلندية جزء ًا من
العائلة ،وهي غري مكتملة من دونهم» ،ح�سبما قال علي.
و�أ�ضاف وهو يتذكر الأيام اخلوايل« :العالقة مع الكتيبة
الإيرلندي ��ة تتجاوز جمرد العالقة ب�ي�ن عاملني يف الأمم
املتحدة و�سكان حمليني ،فهناك جنود �إيرلنديون تزوجوا
فتيات لبنانيات ،وقد عملوا على الأر�ض ،وزاروا ال�س ��كان
والقرى ،حيث �إنعك�س ��ت هذه الأم ��ور �إيجاب ًا على العالقة
بني اجلنود الإيرلنديني واملدنيني».
وكانت �إيرلندا �إحدى �أوائل الدول التي �س ��اهمت بقوات يف
اليونيفيل منذ ت�أ�سي�س ��ها ،حيث بقي اجلن ��ود الإيرلنديون
منت�ش ��رين يف املنطقة خالل �أ�سو�أ فرتات النزاع يف جنوب
لبنان وواجهوا الأوقات ال�صعبة جنب ًا �إلى جنب مع ال�سكان،
�إل ��ى �أن �إن�س ��حبوا يف عام  ،2001ثم عادوا و�إن�ض ��موا �إلى
اليونيفيل يف الفرتة بني عامي  2007و  2008لين�س ��حبوا

مرة �أخرى ،علم ًا �أن �ض ��باط ًا �إيرلنديني وا�ص ��لوا العمل يف
املقر العام لليونيفيل يف الناقورة.
هذا وقد �إنت�ش ��رحوايل  450جندي ًا �إيرلندي ًا يف حزيران
من ع ��ام  ،2011ومتركزوا يف بلدة تبن�ي�ن و�أطلقوا على
قاعدتهم �إ�س ��م «�ش ��امروك» تيمن ًا ب�إ�س ��م نب ��ات ورقه
ثالث ��ي الأبعاد وهو رمز �إيرلن ��دا ،كما �إتخذوا مواقع لهم
�أي�ض ًا على طول اخلط الأزرق.
ويف م�س ��تهل �أن�ش ��طتهم ،وحتية منهم �إلى املا�ض ��ي ووفاء ًا
منهم جلنوب لبنان� ،أقام جنود حفظ ال�سالم الإيرلنديون
يف ال�س ��اد�س من متوز حفل ت�أبني تذك ��روا خالله رفاقهم
الذين �س ��قطوا يف خدمة ال�سالم .وقد تخلل احلفل قدّا�س
وقام ع ��ازف مزمار بعزف مو�س ��يقى حزينة ،فيما و�ض ��ع
�ض ��باط �إكلي ًال من الزهور على الن�صب التذكاري وقدمت
ث ّلة من اجلنود التحية الع�سكرية �إحيا ًء لذكرى  47جندي
حفظ �سالم �إيرلندي �سقطوا يف جنوب لبنان.
وبع ��د ذل ��ك بيوم�ي�ن� ،إ�س ��تقبلت الكتيب ��ة الإيرلندية يف
مع�س ��كر �ش ��امروك القائد العام لليونيفيل اللواء �ألبريتو
�أ�سارتا كويبا�س ،حيث قال يف كلمة له �أثناء الزيارة «�إن
م�ساهمات قوات حفظ ال�س�ل�ام الإيرلندية يف اليونيفيل
تعود �إلى ع ��ام  ،1978وعمرها من عمر اليونيفيل ،وقد
فقدوا جنود ًا �ش ��جعان ًا يف خدمة ال�س�ل�ام يف هذه الأر�ض
العزيزة» ،و�أ�ضاف�« :أنا فخور بوجودكم هنا».
من جهته ،قائد الكتيبة الإيرلندية املقدم فرانك بوجلر قال:
«�إنه لأم ٌر حيوي ومهم �أننا نعمل من خالل تعاون وتن�س ��يق
وثيق مع القوات امل�س ��لحة اللبنانية من �أجل تطبيق مهمة
اليونيفيل ،وللحفاظ على ال�سالم والأمن يف جنوب لبنان».
وال زال �أهايل تبنني يتذكرون ق�ص�ص� � ًا م�ؤملة عن �سنوات
النزاع ،ولكن يف الوقت نف�س ��ه لديهم ذكريات جميلة عن
كيفية تعامل الإيرلنديني معها.

علي دقيــق مث ًال يتذكر كيف انه يف العام � 1986أنقــذت
قـوات حف ��ظ ال�س�ل�ام الإيرلنديــ ��ة جـريح� � ًا مدنيـ ًا من
املــ ��وت املح ّت ��م يف بلــ ��دة حاري�ص املجـ ��اورة «بعــد �أن
رع لــ ��ه الإيرلنديـــون بكميــة من الـ ��دم وال يــزال حي ّا
ت�ب� ّ
يـرزق حتـى يــومنا هــذا».
�أم ��ا حمم ��د ف ��واز ،وه ��و مدي ��ر دا ٍر للأيت ��ام يف البلدة،
فيتذك ��ر كيف �أن جنود حفظ ال�س�ل�ام الإيرلنديني كانوا
ير ّفه ��ون ع ��ن الأوالد «الذي ��ن كانوا �ص ��غار ًا وي�ش ��عرون
باخلوف» ب�سبب احلرب ،ومل يرتكوهم قط« ،وبالطبع
مثل هذه الأمور ال ميكن ن�سيانها �أبد ًا».
مـن ناحيتهــم ،يقـــول اجلنــــ ��ود الإيرلنديــــون الذيــــن
خدمــوا مـن قبـل ان ح�س ��ن �ضيافــة اجلنــوبيني لهم مل
تتغيـر على م ّر الأيام ،حيث قـال الرقيب روبـي دويـل ان
«هذه ال�ض ��يافــة ال تـزال حارة كم ��ا عهــدناها» .غري
�أن اجلنـود مل�سـوا الإزدهار والإ�ستقـرار الـذي تنعم فيــه
املنطقـ ��ة والحظــوا احلرك ��ة الإقت�ص ��اديــة والعمرانيـة
التي �ش� �هـدتها البالد علـى م ّر ال�س� �نـني ،وعن ذلك قال
الرقي ��ب طونــ ��ي غريه ��ان« :يف كـل مكان تذه ��ب �إليه
جت ��د اجلي�ش اللبن ��اين متواجـد ًا ولديــه نق ��اط تفتي�ش
وغريه ��ا ،وهذا يــ ��دل على �أن احلي ��اة الطبيعيــة بد�أت
تعــ ��ود �إل ��ى جنــ ��وب لبنان ،كم ��ا يدل عل ��ى ان اجلي�ش
اللبناين ي�س ��تطيع توليّ امل�س� ��ؤوليــة بحيث من�ض ��ي �إلى
ديارنا عندمــا يحني الوقت املنا�سب».
�أما بالن�س� �بــة �إلى الـرقيب نويــ ��ل �أوكاالهان ،ف�إن �أكثــر
حت�س ��ن البنيــ ��ة التحتيــة ،وعن ذلك
ما لفت نظره كان ّ
ق ��ال�« :أنا �س ��عيـد ج ��د ًا لأن اليونيفيــل �إ�س ��تطاعــت �أن
ت�ص ��نع فارق ًا كبيــر ًا هنا ،و�س ��عيد لأنني �إ�ستطعت �أي�ض ًا
�أن �أحــدث تغييـر ًا».
رانيا بدير ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

مارون الراس:

مارون الراس تنتزع الحياة من براثن التوتر اإلقليمي
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مـوقعهـــا اإلستــراتيجــي المطـــل علـى منطقـــة
شــاسعـــة لطـــالمـا أغـــرى المستعمــريـــــن ،كمـا
أن قـــربـهـا مــن الحــدود زاد مــن إنكشــافهــا فـــي
العقــود الماضيــة ،فنالــت نصيبها من التوتــرات
اإلقليميـة ،إنهــا بلــدة مـــارون الـــراس.
ت�ش�ي�ر بع�ض الآثار التي ع�ث�ر عليها يف البل ��دة �إلى تاريخ
عري ��ق لها� ،إذ ع�ث�ر فيها عل ��ى مغارة قدمي ��ة يوجد على
جدرانه ��ا نقو�ش ،كما عرث يف �أك�ث�ر من مكان على قناطر
ونواوي� ��س حجري ��ة منقو�ش ��ة يف ال�ص ��خر و�أعم ��دة �أثرية
متو�سطة احلجم و�آنية خزفية قدمية.
�إن وقوع مارون الرا�س على احلدود جعلها منطقة توتر على
مدى عقود ال�ص ��راع العربي الإ�س ��رائيلي ،مما حرمها من
التدقيق والبحث الأثري التاريخي الذي ت�ستحقه.
يوحي �إ�س ��م البلدة ب�أنها م�سيحية ربط ًا بـ «مار مارون»،
لكن يف احلقيقة �سكانها هم من امل�سلمني ال�شيعة .مل يكن
من ال�س ��هل �إيجاد معلومات ع ��ن تاريخ البلدة ،لكن بع�ض
املراجع ي�شري �إلى �أن م�صدر �إ�سمها «مارون الرا�س» هو
اللغ ��ة الآرامي ��ة القدمية ،وهو مركب م ��ن كلمتني :الأولى
«مارون» وتعني «ال�س ��يد �أو ال�ش ��ريف» ،فيم ��ا الكلمة
الثانية «الرا�س» تعني «العايل»� ،أي �أن �إ�سمها بح�سب
اللغة الآرامية «ال�سيد العايل» وهذا بطبيعة احلال يعود
ال ��ى وقوعها على هذا املرتفع ال ��ذي يعترب �أعلى نقطة يف
منطقة جبل عامل.
ت�س�ت�ريح بل ��دة مارون الرا� ��س فوق تلة تعل ��و حوايل 950
مرت ًا عن �س ��طح البحر على م�سافة  125كيلومرت ًا جنوب
العا�ص ��مة ب�ي�روت و 50كيلومرت ًا جن ��وب مركز حمافظة
النبطية وعلى م�سافة �إثنني كيلومرت فقط من مركز ق�ضاء
بن ��ت جبيل .ويعطيها موقعها اجلبلي مناخ ًا جاف ًا ولطيف ًا
معظم �أيام ال�سنة وهو الذي لطاملا �إجتذب الزوار.
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عانت البلدة الكثري خالل �س ��نوات الإحتالل الإ�سرائيلي،
كم ��ا يقول رئي� ��س البلدية �إبراهيم علوي ��ة ،فبع�ض �أبنائها
قتل خالل النزاع ،وبع�ض ��هم ُ�سجن يف معتقلي «�أن�صار»
و«اخليام» ،وبع�ضهم الآخر نزح �إلى العا�صمة بريوت �أو
�إلى مدينة �صور و�أماكن �أخرى ،و�إختار بع�ض �أهايل البلدة
الهجرة �إلى املغرتبات مثل �أمريكا و�أو�سرتاليا و�أملانيا.
عالق ��ة م ��ارون الرا� ��س بالأمم املتح ��دة تع ��ود الى فرتة
املراقب�ي�ن الدوليني للهدنة ،وقد حافظ �أهايل البلدة على
عالقة وطي ��دة مع املراقبني الذين تعاقبوا على هذا املقر
من جن�س ��يات خمتلفة على مر ال�سنني ،وتعززت عالقات
�أبناء البلدة الودية الحق ًا مع جنود اليونيفيل.
ولفت علوية �إلى �أن قيمة امل�ش ��اريع التي نف ّذتها اليونيفيل
يف البل ��دة يف ال�س ��نوات الأربعة املن�ص ��رمة بلغ ��ت قرابة
الت�س ��عني �أل ��ف دوالر ،م�ض ��يف ًا �إن اليونيفي ��ل باتت جزء ًا
ال يتج ��ز�أ من وجود البلدة ،حيث �س ��اهمت ه ��ذه القوات
بالعديد م ��ن امل�ش ��اريع التنموية فيها م ��ا �أدى �إلى تعزيز
�صمود �أهلها يف بيوتهم.
كان لبلدة مارون الرا�س احلظ الوافر من الدمار يف حرب
عام  ،2006حيث حلق الدمار ال�شامل بدور العبادة فيها
�إلى جانب حوايل  200من منازلها� ،إ�ض ��افة �إلى �أ�ض ��رار
كبرية يف �أكرث من  80منز ًال ،ح�س ��بما قال رئي�س البلدية.
لك ��ن ال�س ��نوات اخلم�س املن�ص ��رمة كانت كافي ��ة لإعادة
بناء ما تهدم ،وترميم ما ت�ض ��رر .ق ��ال رئي�س البلدية �أن
احلكومة اللبنانية تو ّلت عملية ترميم املنازل املت�صدعة،
فيما �أدت م�س ��اعدات خا�صة من متمول كويتي �إلى �إعادة
بن ��اء كل املنازل املدمرة �إ�ض ��افة �إلى �أربعة جوامع وثالث
ح�س ��ينيات .ومنذ الع ��ام  ،2010ب ��د�أت احلديقة العامة
التي �أن�ش ��ئت عند تخوم البلدة بدعم من الدولة الإيرانية
تدر دخ ًال ال ب�أ�س به للبلدة نظر ًا جلذبها �س ��ياحة داخلية

�إذ يتطلع علوية �إلى تطوير هذا املرفق ال�س ��ياحي لي�ض ��م
حما ًال جتارية ومطاعم ًا يف الفرتة الق�صرية املقبلة.
يف مارون الرا�س ال يزال واقع البنى التحتية �ضعيف ًا ويفتقر
�إلى الكثري ،اذ لي�س يف البلدة �شبكة ملياه ال�صرف ال�صحي
ويعتم ��د الأهايل على حفر �ص ��غرية لتجميع املي ��اه املبتذلة
قرب منازلهم .كما تعاين البلدة من نق�ص كبري يف التغذية
بالتي ��ار الكهربائ ��ي ،في�ض ��طر الأهايل �إل ��ى الإعتماد على
املول ��دات الكهربائي ��ة لتعوي� ��ض النق�ص مثلهم مثل �س ��ائر
املناطق اللبنانية.
يختلف عدد �س ��كان مارون الرا�س ح�سب الف�صول ،ولي�ست
هن ��اك تقديرات دقيق ��ة لعدده ��م ،ولكن بح�س ��ب الأرقام
املتوف ��رة ل ��دى بلدية القري ��ة ف�إن ع ��دد ال�س ��كان املقيمني
يف لبن ��ان هو بحدود ال�س ��تة الآف ن�س ��مة ،ويت�ض ��اعف هذا
العدد �إذا ما احت�س ��ب املغرتبون ،ويقيم يف البلدة ب�ص ��ورة
دائمة حوايل  2500ن�س ��مة ،فيما يرتفع العدد خالل ف�صل
ال�ص ��يف والأعياد �إلى  4000ن�س ��مة .وللبلدة جمل�س بلدي
م�ؤلف من  15ع�ضو ًا �إ�ضافة �إلى ثالثة خماتري.
يعتمد �أهايل البلدة يف معي�شتهم على زراعة التبغ والزيتون
واحلبوب ،بالإ�ض ��افة �إلى الدخل الذي يوفره املغرتبون من
�أهايل القرية �إلى �أقاربهم على �أ�سا�س منتظم.
يوج ��د يف البلدة برك ��ة لتجميع مياه الأمط ��ار تقوم بت�أمني
ج ��زء ي�س�ي�ر م ��ن �إحتياجات الأه ��ايل �إ�ض ��افة �إل ��ى الآبار
الفردية .ويف ال�ش�أن ال�صحي ،ت ّربع �أحد �أبناء البلدة م�ؤخر ًا
ب�سيارتي �إ�سعاف وو�ضعهما بت�صرف البلدة� ،إال �أن الأهايل
ال زال ��وا بحاجة للتوجه �إلى مدينة بنت جبيل القريبة لتلقي
العالج الطبي� .أما يف ال�ش�أن الرتبوي ،فيتوجه الطالب �إلى
مدار�س البلدات املجاورة بعد �أن �أقفلت مدر�ستني ر�سميتني
لعدم وجود العدد الكايف من الطالب.
�سلطان �سليمان ـ ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل

كلمة رئيس البلدية

مارون الراس :عالقة متجذرة مع األمم المتحدة
لبل��دة م��ارون الراس عالقة قديم��ة جد ًا مع
األم��م المتح��دة وجنود حفظ الس�لام .فقد
إتخ��ذ مراقب��و الهدن��ة الدوليون مق��ر ًا لهم
داخل مارون الراس حتى العام  2010وكانوا
ضيوف�� ًا مرغوب�� ًا بهم وأحس��ن أه��ل البلدة
ضيافتهم طوال مدة إقامتهم المديدة.
فـ ��ي ربيع الع ��ام  1978و�إث ��ر الإجتياح الإ�س� �ـرائيلـي
الأول جلنــوب لبنــــــان ،ح�ضــــــرت �إلى بلدتنـــا قــوات
حلفـظ ال�س� �ـــالم حتـت �إ�سم اليـــــونيفيـــــــل بنا ًء علـى
القراريـــ ��ن الدولي�ي�ن  425و  ،426و�إتخــذت مــوقع ًا
لهـا عنـد �أطـ ��راف البلـدة ،وتناوبـت كـل من �إيـرلنــدا
وفرن�سا علـــى هــــذا املـــوقـع منــــذ ذلك احلـني مـرور ًا
باحلـدث املف�صـل الـذي غ َّيـر وجـه لبنـان وهـو �إجناز
حترير اجلنـوب عام .2000
وبع ��د �إنتهــــ ��اء حــ ��رب �آب  ،2006وبن ��ا ًء على القرار
ال ��دويل رق ��م  ،1701تعزز وج ��ود اليونيفي ��ل ودورها
و�أنيطت بها م�س ��اندة اجلي�ش اللبناين فـي الإ�ش ��راف
على تنفيذ هذا القرار ،كما �شهدت بلدتنا دخول جنود
م ��ن الكتيبة البلجيكية فـي مهمة لنزع الألغام من �أجل
ت�س ��هيل عملية تر�س ��يم خط الإن�س ��حاب الإ�س ��رائيلي

امل�سمى بـ «اخلط االزرق» وت�أمني ظروف �أف�ضل حلياة
املزارعني فـي عملهم اليومي فـي حقولهم وب�ساتينهم.
خ�ل�ال كل هذا التاري ��خ الطويل من وجود ق ��وات تابعة
للأم ��م املتحدة فـي مارون الرا� ��س ،بالإمكان القول ان
العالقة بني اجلنود الدوليني و�أهايل البلدة كانت جيدة
ج ��د ًا ومميزة عل ��ى امل�س ��تويني الإجتماع ��ي والإمنائي.
و�إزداد دور الق ��وات الدولية فـ ��ي الربامج الإمنائية بعد
العدوان الإ�سرائيلي فـي العام  2006حيث برز �أكرث من
باب للتعاون على امل�ستويات التي ت�ؤمن �صمود �أهلنا فـي
�أر�ض ��هم ومنازلهم� ،سواء عرب تقدمي الكتيبة الإيطالية
م�ش ��اريع �إنتاجية وترفيهية للمزارع�ي�ن وللأهايل على
حد �س ��واء ومنها ملعب كرة ال�س ��لة ،وامل�ستو�صف الذي
جهزته الكتيبة القطرية ،وملعب «امليني فوتبول» الذي
بد�أت الكتيبة الفرن�سية ب�إن�شائه ومل ينجز بعد.

�أما على م�س� �تــــوى العالقـــــة بني البلديــــة والقـــــوات
عال
الدوليـــة ،ف�إن التعاون والتن�سيق هو على م�ستوى ٍ
جد ًا ومتوا�ص ��ل ع�ب�ر �إجتماع ��ات دورية ته ��دف �إلى
الوقــــوف على كــــل التطـــورات لتح�سني التوا�صـــل بني
جنود اليونيفيل واملجتمع املحلي.
خـتـــامــــ ًا� ،أود �أن �أتقـــــدم ب�إ�ســــم �أهـــالـــــــي بلـدتنـــــا
بال�شـكــــــر اجلـــزيـــــــل لكـــل مـــن حـــ ّل �ضيفــ ًا عـلــــى
بـــالدنا و�أحبهــا و�ساهــم فـي �صمـــــود �أهلنــــا ورفــــــع
احلرمـــان عنهــم ،و�إذ نتمنــــــى لبلــــــــدنـا احلبيــــــب
لبنــان كــــل الإزدهـــــار والتقـــــدم نحـــــــــو الأف�ضــــــل
ف�إننـــــا نتمنــــى لليــــونيفيـــــــل النجـــــاح فـي تنفيــــــــذ
مهماتها وعــــودة جنـــودها كـــــل �إلـى بـــالده �س ��الـمـ ًا
وحام ًال معــه �أطيــب الذكريــات.
رئي�س البلدية ـ �إبراهيم علوية

قوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية
فـي أكبـــر تـدريـــب بحـــري

في إطار التدريب البحري األكبر من نوعه ،إنضمت سفن قوة اليونيفيل البحرية إلى قطع البحرية التابعة
للقوات المسلحة اللبنانية في تمرين بحري في المنطقة الواقعة بين لبنان وقبرص.
وقد جرى التدريب يف  29و 30حزيران من عام 2011

مب�شاركة �س ��ت �س ��فن ،ثالث منها تابعة لقوة اليونيفيل
البحرية وهي البارجتان «مو�س ��يل» و«هايني» (�أملانيا)
والبارج ��ة «عثمان» (بنغالد�ش)� .أما ال�س ��فن اللبنانية
فهي «�صور» و«الدامور» و«طربجا».
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وكان العم ��ل امل�ش�ت�رك فر�ص ��ة متم ّيزة لل�س ��فن التابعة
لبحري ��ة اجلي�ش اللبناين لإجراء جتارب بحرية وعر�ض
تطورها العملياتي .وقد تخلل التدريب مناورة بال�س ��فن
للإبحار ب�أق�ص ��ى �س ��رعة للمحرك ،ومناورات تكتيكية،
ومن ��اورة «اخل ��ط اخلفي ��ف» (نقل الربي ��د يف البحر)
�إ�ض ��افة �إل ��ى متري ��ن رماية على ه ��دف تدفع ��ه الرياح
ي�س ��مى «الطماط ��م القات ��ل» وتدريبات عل ��ى مكافحة
احلرائق و�إطالق قنابل للتمويه ترافقت مع حماكاة لرد
فعل �سريع على غارة جوية.
هذا وقد �إن�ضم القائد العام لليــونيفيـل اللـواء �ألبريتو
�أ�س ��ارتا كــويبا�س �إلى كاتــب هــذه ال�سطـــور و�إلى قائـد
القــوات البحـريـــة اللبنانيــة العميـــد البحــري نـزيـــــه
بارودي علـى مـنت �سفينـة الإمـداد الأملانيــة «مـو�سيل»
ملتـابعـــة التـدريـــب.
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وق ��ال اللواء �أ�س ��ارتا« :لقد الحظت النتيج ��ة الإيجابية
للتدريب وهو �ش ��هادة �أخرى على العالقات املمتازة التي
�أقيمت بني قوة اليونيفيل البحرية والبحرية اللبنانية».
كم ��ا �أك ��د القائد العام عل ��ى �أهمية التع ��اون الوثيق بني
اليونيفيل والقوات امل�س ��لحة اللبنانية يف جميع امل�س ��ائل
املتعلقة بالتدريب.
�إ�ش ��ارة �إلى �أن قوة اليونيفي ��ل البحرية هي املك ّون البحري
الأول الذي يعمل يف �إطار بعثة حلفظ ال�سالم تابعة للأمم
املتح ��دة ،وقد �إنت�ش ��رت من ��ذ عام  2006بن ��ا ًء على طلب
من احلكوم ��ة اللبنانية ،وهي ت�س ��اعد البحري ��ة اللبنانية
يف مراقبة مياهها الإقليمية ملنع الدخول غري امل�ص� � ّرح به
للأ�سلحة �أو املواد ذات ال�صلة �إلى لبنان عن طريق البحر.
وكانت قوة اليونيفيل البحرية قد قامت بعمل متوا�ص ��ل
من خ�ل�ال تنفيذ عمليات �إعرتا�ض على طول ال�س ��احل
اللبناين وداخ ��ل منطقة العمليات البحري ��ة ،كما تو ّفر
�أي�ض� � ًا التدريب التقني من �أجل تطوير قدرات البحرية
اللبنانية ومهاراتها.
ه ��ذا وقد تزايدت م�س ��اهمة ق ��وة اليونيفي ��ل البحرية يف
تدريب القوات البحرية اللبنانية على م ّر ال�سنني من حيث

الكمي ��ة والنوعي ��ة ،والنتائج التي حتقق ��ت بعد ما يقارب
اخلم�س �سنوات من التعاون بني القوتني البحريتني ،مما
ي�س ��مح لنا �أن نتوقع �إجناز الهدف الرئي�س ��ي الذي تتطلع
�إليه قوة اليونيفيل البحرية املتمثل يف ت�س ��ليم م�س�ؤوليات
املياه الإقليمية �إلى بحرية القوات امل�سلحة اللبنانية.
و�إلى جانب اجله ��ود التي تبذلها قوة اليونيفيل البحرية
لتعزيز ق ��درة البحرية اللبنانية ،فقد تلقت هذه القوات
البحري ��ة (اللبناني ��ة) بع� ��ض التربع ��ات الهام ��ة م ��ن
خمتلف البلدان يف ال�سنوات الأخرية ،حيث �شملت هذه
التربعات ع�شر زوارق دورية من دولة الإمارات العربية
املتحدة ،وقاربي �ش ��رطة وزورق دورية من �أملانيا وزورق
دورية من فرن�سا.
وثم ��ة م�س ��اهمة هامة �أخ ��رى قدمته ��ا �أملانيا ع�ب�ر بناء
ثم ��اين حمط ��ات رادار �س ��احلية� ،إ�ض ��افة �إل ��ى حمط ��ة
�إ�ض ��افية �س ��وف تبن ��ى يف وق ��ت الح ��ق ،به ��دف �إغالق
جميع الثغرات على طول ال�س ��احل .وتتيح هذه املحطات
للبحري ��ة اللبنانية احل�ص ��ول على �ص ��ورة ومراقبة على
مدار ال�ساعة وبن�سبة مئة املئة للمياه الإقليمية اللبنانية.
الأمريال لوي�س هرنيك كارويل ـ قائد قوة اليونيفيل البحرية

ِّ
تسلم آليات للجيش اللبناني
اليونيفيل

فـي بـادرة دعـــــم

من ناقالت الجند المدرعة العمالقة التي قدمتها الكتيبة الفرنسية إلى اآلليات المدنية الرباعية الدفع الخاصة باألمم
المتحدة ،ومن دون أن ننسى معدات الكمبيوتر ،تساهم اليونيفيل حتى اآلن في أكثر من طريقة لتعزيز قدرة
القوات المسلحة اللبنانية.
وه ��ذه التربع ��ات� -إ�ض ��افة �إل ��ى الدوري ��ات الربي ��ة
والبحرية واجلوية ف�ض ًال عن تقدمي امل�ساعدة لل�سكان
املحليني -هي �ش ��هادة على حملة اليونيفيل املتوا�ص ��لة
م ��ع املجتمع الدويل لدع ��م القوات امل�س ��لحة اللبنانية
بامل ��وارد التقني ��ة واملادي ��ة الت ��ي حتت ��اج �إليه ��ا لأداء
م�س� ��ؤولياتها احليوي ��ة مب ��ا ين�س ��جم مع ق ��رار جمل�س
الأمن الدويل .1701
ويف �إطار م�س ��اهمة هي الأكرب حتى الآن ،نقلت فرن�سا
يف  23حزيران املا�ض ��ي ملكية ثماين ناقالت جند من
ط ��راز «ف ��اب» (� )VABإل ��ى اجلي�ش اللبن ��اين بعد �أن
خدمت يف الكتيبة الفرن�سية التابعة لليونيفيل.
وقال ال�س ��فري الفرن�س ��ي يف لبنان ،ديني� ��س بيتون ،ان
عملية الت�سليم �أظهرت «�إلتزام فرن�سا تدريب اجلي�ش
اللبناين وموا�صلة دعمه».
من جانبه ،و�صف رئي�س هيئة �أركان اليونيفيل يف حينه
العميد الفرن�س ��ي كزافيي ��ه دو فواملون ��ت احلدث ب�أنه

«�إنعكا�س لإلتزام كل من فرن�س ��ا واليونيفيل امل�س ��تمر
واملتوا�ص ��ل تعزيز القدرات العملياتية للقوات امل�سلحة
اللبناني ��ة م ��ن �أج ��ل الإ�ض ��طالع بال�س ��يطرة الأمني ��ة
الكامل ��ة والفعالة على منطقة عمليات اليونيفيل عم ًال
بالقرار .»1701
ربع ��ت اليـــونيفيـــل بــ � 169آليـــة
ومنــ ��ذ �آب  ،2010ت ّ
رباعيـــة الدفـــع وع�شــرات �أجهـــــزة الكمبيــوتــــر �إلــى
اجلي�ش اللبناين.
م ��ن جهتـــه ،قـ ��ال مديـــر بعثـــ ��ة اليــونيفيــل غيــريــ�ش
�سينها ان اليــونيفيــل توا�صل من خالل هذه التربعات
�إظه ��ار الدعم للحكومــة اللبنانيـة والتعاون مع القوات
امل�سلحة اللبنانية.
�أ�ض ��اف« :تلتزم اليونيفيل موا�صلة التربع بالفائ�ض من
الآليات واملعدات �إلى اجلي�ش اللبناين عندما يكون ذلك
ممكن� � ًا لتمك�ي�ن اجلي�ش اللبن ��اين من تنفي ��ذ �إلتزاماته
مبوجب قرار جمل�س الأمن الدويل .»1701

ويف كلم ��ة ل ��ه يف �إحتف ��ال �أقي ��م يف املقر الع ��ام لليونيفيل
يف الناق ��ورة يف  23حزي ��ران ،ق ��ال ممثل قائ ��د اجلي�ش
اللبناين ،العميد رفعت �شكر ،ان امل�ساعدات التي يتلقاها
اجلي�ش تخدم الإ�س ��تقرار املحلي والدويل ،جمدد ًا �إلتزام
لبنان بالقرار  1701وم�شيد ًا باليونيفيل التي «تثبت يوم ًا
بعد يوم �أدائها اجليد وتوجهها ال�صحيح».
�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

األمم المتحدة معاً
في وجه المأساة
ضربت المأساة أسرة األمم المتحدة بطرق مختلفة ،سواء عبر
حادث تحطم طائرة في أفريقيا ،أو هجوم على مكاتب األمم
المتحدة في أفغانستان ،أو زلزال مدمر لمقر عام في هاييتي،
أو ما حدث مؤخر ًا من تفجير لمجمع األمم المتحدة في نيجيريا،
حاصد ًة أرواح ًا ومسببة األذى لألبرياء.

يؤدي عازفو البوق موسيقى الحزن

نتشارك األحزان :عناصراليونيفيل في حفل تكريم الضحايا الذين سقطوا في التفجير الذي طاول مكاتب األمم المتحدة في نيجيريا

وم��ع ذل��ك ،مت�ضي الأم��م املتحدة قدم ًا يف مهمتها،
فتحافظ على ال�سالم �أو تبني عليه يف �أماكن ،وت�ساعد
املجتمعات املحتاجة يف �أماكن �أخرى ،وتعمل من �أجل
التنمية الب�شرية يف جميع �أنحاء العامل.

ويف كلٍ من هذه احلـوادث� ،سـواء كانت كارثـة طبيعية
�أو هجوم متعمـد� ،إحتـدت �أ�سرة الأمم املتحدة مع ًا يف
وجه الأزمة.

العدد  10تشرين األول 11

جت�سـد هـذا الت�ضامـن يف اليــونيفيــل يف جنــوب
وقد ّ
لبنان عرب �إحتفـال يف الأول من �أيلــول تقديــر ًا للذيـن
قتلـوا �أو جرحـوا يف تفجيـر جممـع الأمم املتحـدة يف
�أبوجا بنيجرييا.
وقد و�ضع رئي�س البعثــة القائــد العام اللــواء �ألبريتــو
�أ�سارتا كويبا�س ومديـر البعثــة غريي�ش �سينها �أكاليــل
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الزهور �أمام �صورتني للدمار الذي خ ّلفه التفجري يف
مكاتــب الأمم املتحــدة يف �أبــوجا يف � 26آب ،2011
وعزفــت فرقــة مو�سيقيــة ع�سكريـــة مو�سيقى حزينــة
بينما �أ ّدى جنـود اليونيفيــل التحيــة ووقف املوظفــون
املدنيــون ب�صمـت.
ويف كلمـــة لـه للمنا�سبـــة ،قـال القائـــد العـام �إن
احلـدث امل�أ�ســاوي يذ ّكــــرنا جميع ًا باملخاطـــــر التـي
يــواجههـا موظفــو الأم��م املتحــدة الذيــن يعملــون
غالبـ ًا يف ظــروف �صعبــة من �أجــل حتقيــق ال�سـالم
والإزدهـار بني ال�شعــوب التـي يخــدمــونها .وكجـزء
م��ن تكـرميها ملوظفــي الأم���م املتحـــدة اللذيــن
�سقطــوا ،قال اللــواء �أ�سارتا �إن اليــونيفيــل «م�صممــة
على بــذل كــ ّل جهـد لإحالل ال�سالم والإ�ستقرار يف
جنوب لبنان».

وكانت قوافل اليونيفيل قد تع ّر�ضت قبل ب�ضعة �أ�شهر
لهجمات بقنابل و�ضعت على جانب الطرق يف لبنان مما
�أدى �إلى �إ�صابة  12جندي ًا يف حادثني منف�صلني .وقالت
اليونيفيل ان هذه احلوادث لن حتد من عزميتها و�سوف
ت�ستمر يف �أداء مهامها يف �إطار واليتها.
وبعيد ًا يف ق��ارة �أخ��رى ،وحتديد ًا يف �أفريقيا ،و�صفت
نائبة الأمني العام �آ�شا روز ميغريو الهجوم الذي وقع يف
نيجرييا ب�أنه «�إعتداء لي�س فقط على مبانينا ،بل على
قيمنا وعملنا :التنمية وحقوق الإن�سان وال�سالم».
وبعد زيارة للموقع حيث قتل � 23شخ�ص ًا ،بينهم  11من
موظفي الأم��م املتحدة وجرح � ،130أ�ضافت ميغريو:
«لن ي�ستطيع الإرهابيون �أبد ًا قتل مبادئنا».
�سمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

برنامج اليونيفيل اإلذاعي

«سالم من الجنوب»

لمدة عشر دقائق ،تنقل باللغة العربية عبر أثير اذاعة
عبارة عن حلقة تبث كل أسبوعين ّ
الرسـالـة ،صـوت المـدى ،صـوت لبنـان وصـوت الشعـب ،وجهـات نظـر سكان جنـوب
ً
شرحا عن أنشطة قوات حفظ السالم
تقدم
لبنان وانطباعهم عن قوات اليونيفيل ،كما ّ
في منطقة العمليات.

«تعرف إلى اليونيفيل في دقيقة»
ّ

شريط تلفزيوني مليء بالحركـة يظهر في دقيقة واحدة جنود اليونيفيل خالل
ّ
ويسلط الضوء على أنشطتهم العديدة
قيامهم بمختلف المهام المنوطة بهم،
في جنوب لبنان ،مثل وضع العالمات المرئية على الخط األزرق والقيام
بدوريات .وبامكانكم مشاهدتها عبر محطات  ،NBNالجديد وتلفزيون لبنان.

اليونيفيل عبر اإلنترنت

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

كما يمكنكم متابعتنا عبر المواقع التالية
فيسبوك UNIFIL-PIO/UNIFILVIDEOUNIT

تويتر

()UNIFILSpokesman

يو تيوب www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT

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