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ــؤون الــمــدنــيـــــة  ــشـ تـــبـــّرع قــســم الـ
صـوت  بمعدات  اليـونيفيــل  في 
للفنـون.  تيروس  لجمعيـة  وإضاءة 
إحــدى عشرة  مائة شاب من  نحو 
عمل  ورشة  في  شاركوا  مدرسة 
والشعر  والسينما  المسرح  حول 
الطـالب  والفنـون. وقــد عــرض 
أعمالهـم الفنيـة في 15 حزيـران 
الواقـع  إسطنبـولي  في مسـرح 
فـي سينما الحمـرا - مدينـة صــور. 



اإلفتتاحية

رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام
اللواء لوتشيانو بورتوالنو

أود أن أرّحب بكم في هذه 
الطبعة الخاصة بالبيئة من 

مجلة »الجنوب«
يلقي هذا العدد ال�شوء ب�شكل خا�ص على اخلطوات 

واليونيفيل  اللبنانية  احلكومة  بذلتها  التي  الكبرية 

ل�شمان اإعتماد ممار�شات بيئية متقدمة، ال�شيما يف 

حمتوى  يلفت  اأن  وناأمل  اليونيفيل.  عمليات  منطقة 

العدد االإنتباه اإىل العديد من املبادرات الهامة.

بالن�شبــة  موؤثــر  معنـــى  لــه  البيئـــة  علـــى  الرتكيــز 

فيــه  يدعــو  الــذي  الوقــت  يف  هــذا  ياأتــي  اإلينا. 

لتعزيــز  اإجـــراءات  اإتخــاذ  اإىل  الدولــي  املجتمــع 

اإدارة البيئــة وحمايتها. واليــونيفيــل تلتزم  العمــل 

علــى  �شلبــي  تاأثيـــر  اأي  تخفيف  اأو  وتقليــل  لتجّنب 

االإن�شان والبيئـــة قد ينتج عن عمليات البعثـــة.

البيئــي  االإمتثــال  حت�شني  علــى  حري�شــة  البعثـــة 

املواقــع  لتطــويــــر  ااملنا�شــــب  االهتمــام  واإيـالء 

فتـــرة  ــوال  ـــ طـــ ــع  ــاري ــش واملــ� ــز  ــراكـ واملـ اجلـــديـــدة 

متعلقــــة  تدابيـــر  تنفيــذ  عــن  ف�شـاًل  تــواجدهــا، 

واإغــالق املرافــق والت�شفيات. ومــن  باالإن�شحابات 

اليــونيفيـــــل  ل�شــورة  اإيجابــي  اإنعكـا�ص  خلـــق  اأجل 

بني �شـــكان جنـــوب لبنان، نعمــل حاليًا على زيادة 

االإ�شتدامة البيئيـــة لعملياتنا.

البيئـــــة  وزيــــر  بهــا  قــام  التـــي  الزيــارة  وكانــت 

ت�شــليـط  لناحيــــة  اأ�شــا�شـــــيــة  للبعثــــة  اللبنانـــــــي 

للعــــام  البيئــــــة  وزارة  اأولـــويــات  علــــى  ال�شـــوء 

بعني  االأخــذ  اأهميـــة  الــوزيــر  مع  ناق�شنا  املقبـــل. 

االإعتبــار دور خمتلــف اجلهــات الفاعلـــة يف �شمان 

التن�شيق مع  ناقــ�شنا  كما  البيئيــــة.  االإدارة  ح�شـــن 

واليـــونيفيــــل  لبنان،  يف  املتحـــدة  االأمم  وكـاالت 

علـــى وجـــه اخل�شو�ص، ف�شاًل عن التحـديات التــي 

تواجه الوزارة يف تنفيذ عملها. 

املمار�شــــات  علــــى  الرتكيـــــز  زيادة  جانـــب  اإلــى 

من  الــعــــــــدد  هــــــــذا  ي�شــيء  اجلـــيـــدة،  البيئيـــة 

اجلنــــوب«.  »تخ�شيـــر  مبادرة  على  »اجلنــــوب« 

وزارة  تقــــوده  الــذي  الطمـــوح  امل�شـــروع  وهــذا 

البيئــــة واليـــونيفيـــل، اأطلقتــــه اأنا ووزيـــــر البيئـــة 

يف  و�شي�شتمـــر  لبنــان،  جنـــوب  يف  العـــام  هـــذا 

األف  ثالثمائـــــة  زرع  يتـــم  حتـــى  املقبـــل  العـــام 

�شجرة يف منطقة عمليات البعثـــــة.

يف اليـــونيفيــــــل، نظــــام االإدارة البيئيــــة يــ�شتمــــر 

الـو�شـــع  لتعــزيــــز  جـــدًا  فعـالـــة  اأداة  كونـــه  يف 

البيئــــي. وهـــذا العــام، و�شعــت اليـــونيفيــــل ن�شب 

مـــع  املـــوارد،  توفيــــر  يف  يتمثـــل  هــدفــًا  عينيهــا 

الرتكيـــز ب�شكـــل خا�ص علـــى املياه.

هـــذه  يف  منا  واحــد  كـــل  اأن  علـــى  اأوؤكـــد  اأن  واأود 

البعثـــة لديــــه دور يلعبــه حيـــث ميكـــن اأن يـ�شهـــم 

نف�شــــه  جعــــل  خـــــالل  مـــن  العــام  النجـــاح  يف 

املحلـــي  للمجتمـــع  وقـــدوة  بــه  يحتـــذى  منـــوذجًا 

لناحيـــة اإحتـــرام البيئـــــة وتقديـــرها، ليـــ�ص مــــن 

فح�شـــب،  البيئيــــة  ب�شمتنا  مــن  احلــّد  خـــالل 

اللبنانيني  م�شـــاعـــدة  خـــالل  مـــن  اأي�شًا  ولكـــن 

علــــى اأن يحذو حذونا.

تتطلــب  �شــــوف  البيئيــــة  املخاطـــر  اإدارة  وختامًا، 

وحمليــــة  ووطنيــــة  واإقليميــــة  عامليـــة  اإ�شـتجـابــات 

جديـــدة تت�شمن جمموعـــة وا�شــعـــة مــن املهتمني. 

هـــي  البيئـــة  وزارة  مع  �شـــراكتنا  باأن  مقتنع  واأنــا 

خطـــوة يف االإجتــاه ال�شحيــح.

اإ�شتمتعـــوا بقــراءة العــدد،



المحتويات

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.
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أحداث متسلسلة

دورة إسعافات أولية للنساء

االإ�ــشــعــافــات  يف  دورة  تنظيم  جـــرى 

االأولية حول احلوادث املنزلية للن�شاء 

يف مرجعيون يف بداية هذا العام.

ــار مــبــادرة حول  ــــدورة يف اإطـ اأتـــت ال

وحــدة  نّظمتها  اجلــنــدري  الــتــدريــب 

التعاون املدين- الع�شكري يف الكتيبة 

االإ�شبانية العاملــة يف اإطار اليونيفيل، 

ال�شــوؤون  وزارة  مكتــب  مـع  بالتعــاون 

برئـا�شـــة  مرجعيــون  يف  االجتماعيــة 

ال�شيدة مايا احلا�شباين.

�شــارك يف الـدورة نحـو 20 �شيدة من 

مرجعيــون والبلــدات املجــاورة حتـــت 

لوزيـــل،  بوريــ�ص  الدكتـــور  اإ�ــشــراف 

ال�شلفادور،  مــن  طبيـب  �شابـط  وهــو 

اأ�شئلتهـن  علــى  االإجـابـــة  تـوىّل  حيــث 

ب�شـــاأن امل�شائـل ال�شحيــة واالإ�شعافات 

امل�شــاركـات  ا�شتلمــت  كمـا  االأوليــــة. 

االأوليـــة  باالإ�شعافــات  خا�شــة  اأدوات 

ت�شـــاعــد علـى تطبيــق املهارات التــي 

اكت�شبنها خـالل الـدورة.

لــدى  تقديــر  حمــل  كانت  املــبــادرة 

املجتمـع املحلــي، مما يعــزز اإمكانيـــة 

تكرارهـا يف بلدات اأخرى يف منطقــة 

عمليـات اليــونيفيـــل.

غونزاليس  مــانــويــل  خوسيه  الــمــقــّدم 
سبينوال سان جيل - المكتب اإلعالمي 

العسكري في القطاع الشرقي

اليونيفيل تحيي اليوم الدولي لحفظة السالم التابعين لألمم المتحدة

اأيـار   29 يف  اإحتفـااًل  اليــونيفيــل  اأقامــت 

مبنا�شبــة اليــوم الدولــي حلفظــة ال�شــالم 

التابعني لالأمم املتحــدة يف مقـّرها العــام 

يف الناقـــورة.

وقـد اإ�شتعــر�ص رئي�ص بعثـــة اليـــونيفيـــل 

لوت�شيــانو  الــلــــــــواء  الــعــــــــام  وقــائــــــــدهــا 

وجنبًا  ال�شــرف،  حــر�ص  بـورتـوالنـــو 

جانبيـــه  حممـــد  العميــد  مع  جنــب  اإىل 

و�شعــا  اللبنانـــي  اجليــ�ص  قائد  ممثـاًل 

اأكاليــل الزهــور على الن�شب التـذكــاري 

 308 لذكــرى  تخليــدًا  لليــونيفيـــل 

اليــونيفيـــل  من  �شــالم  حفـظ  جنــــود 

يف  خدمتهـم  خلـال  حياتـهـم  فقــدوا 

جنــوب لبنــان.

الــلــواء  اأعـــرب  احلــفــل،  خــالل  كلمته  ويف 

للقوات  الــعــمــيــق  تــقــديــره  عــن  ــو  ــوالن ــورت ب

امل�شلحة اللبنانية واالأجهزة االأمنية، قائاًل: 

»�شراكتنا االإ�شرتاتيجية ت�شكل ركنا اأ�شا�شيا 

ونــوؤكــد   .1701 الــقــرار  تطبيق  جنــاح  يف 

اأن�شطتنا  تن�شيق  يف  الــتــام  اإلتزامنا  على 

العملياتية على االأر�ص ويف البحر معهم«.

الكتيبة  بــادرت  حزيران،  من  التا�شع  يف 

االأملــانــيــة بــقــيــادة املــقــّدم يــوهــان �شنيك 

العام  املقّر  ريا�شي يف  ن�شاط  تنظيم  اإىل 

الدعم  عن  التعبري  اإىل  يهدف  لليونيفيل 

يف  مدّمر  لــزلــزال  تعّر�ص  الــذي  للنيبال 

24 ني�شان املا�شي، وكذلك للم�شاهمة يف 
اأّن بع�شًا  البلد، علمًا  اإعمار هذا  حمالت 

اليونيفيل  يف  النيبالية  الكتيبة  جنود  من 

تعّر�ص خل�شائر على امل�شتوى ال�شخ�شي.

عنا�شر  اإىل  ــم  ــ�ــش اإن ــاط،  ــش ــ� ــن ال خــــالل 

اليونيفيل املدنيني والع�شكريني ممثلون عن 

اجلي�ص اللبناين �شاركوا يف اأن�شطة ريا�شية 

خمتلفة منها �شباق الثمانية كيلومرتات.

اليونيفيل  بعثة  رئي�ص  نائب  اأطلق  وقــد 

اإمران ريزا اإ�شارة اإنطالق ال�شباق.

اليونيفيل والجيش اللبناني يركضان دعمًا للنيبال

اليونيفيل تدّرب عناصر شرطة بلدية صور
 17 اأنهى  نوعه،  من  االأول  هو  ن�شاط  يف 

موؤخرا  �شور  بلدية  �شرطة  من  عن�شرًا 

تدريبًا مدته �شتة اأيام باإ�شراف ال�شرطة 

الع�شكرية التابعة لليونيفيل.

وقد �شمل التدريب موا�شيع خمتلفة، مبا 

والتن�شيق،  االإت�شال،  تقنيات  ذلــك  يف 

ــاط، والـــدوريـــات بــاأنــواعــهــا،  ــب ــ�ــش واالإن

ــرطــة واملــدنــيــني،  ــش ــ� ــني ال والـــعـــالقـــة بـ

م�شرح اجلرمية،  على  التعّرف  واأ�شاليب 

مع  التعامل  وكيفية  ال�شيارات،  وتفتي�ص 

امل�شتبه بهم واحلوادث املرورية.

ــراوي، نــائــب رئي�ص  احلـــاج �ــشــالح �ــش

بلدية �شور، قال اإن »هذا التدريب اأظهر 

فريق  بها  يتمتع  التي  املهنية  الــكــفــاءة 

االأيطاليــة(،  )ال�شـرطــة  الكارابنييــري 

اأداء رجال  بدورها على  �شتنعك�ص  والتي 

العام  بالر�شا  و�شتقابل  لدينا،  ال�شرطة 

من جانب االأهايل يف �شور«.
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تعكس الصفحات التالية التعاون والتنسيق القائم بين القوات 
المسلحة اللبنانية واليونيفيل. وتستقي هذه الصفحات مادتها 
من رسائل موجهة من كٍل من قائد الجيش اللبناني العماد جان 
قهوجي ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء لوتشيانو 

بورتوالنو إلى قوات كل منهما.



»إن التنسيـــق 
والتعاون بين الجيش 
واليـونيفيــــل قائــم 
علـى مسـتــوى عـاٍل 

جـــــدًا«.
»أن بعض التحّديات 

األمنيـــة الخطيــرة 
ال تـزال قائمـة فـي 
مناطـق أخـرى مـن 

 لبنان، ونحيي الجيش 
اللبناني على اإلنجازات 

التــي حققهــا فــي 
جهوده الرامية للحفاظ 
على األمـن فـي أجـزاء 

مختلفة من البالد«.

العماد جان قهوجي
تحية الى أبطال الجيش

القائمــة  احلرب  اىل  قهــوجـي  جــان  العمــاد  تطــّرق 

زال  ما  اخلطـــر  ان  فقــال  واالإرهـــاب،  اجليـ�ص  بني 

مـوجـــودا، وان االإرهابيـني يتحينــون الفر�شــة لتـوجيــه 

�شرباتهـم، لكــن اجليـ�ص يقـف لهـم باملر�شـاد.

قــــوة  بف�شـــل  �شننت�شــر  باأننا  ثقـــة  »كلنــا  وقـال: 

اجليــ�ص والتفــاف ال�شعــب حـولـــه. هــدف االإرهابيني 

االأ�شــا�شــي كــان التغـلغـــل بــني النــا�ص واإحـــداث فتنـة 

طائفيــة ومذهبيــة، لكنهــم ف�شـلــوا«.

الع�شــكريــني  مــو�شـــوع  ان  اإلــى  قائـــد اجليــ�ص  ولفت 

ومعانـاة  بالــه  يف  دائــمــــــــًا  حا�شــر  املخطــوفــني 

اأي  تهمــل  لــن  القيــادة  اأن  واأكـــد  تــوؤملـــه،  عائالتــهــم 

و�شيـلــة ميكــن ان تــوؤدي اإىل اإ�شتـرجاعهــم، علمــًا اأن 

قـــرار املقاي�شــة هــو بيــد ال�شـلطــة ال�شـيــا�شـيــة.

اليونيفيل حاجة لبنانية وإقليمية
بوجود  متم�ّشك  »لبنان  قال:  اليونيفيل،  ومتحدثًا عن 

عامل  وهو  واإقليمية،  لبنانية  حاجة  الأنه  القوات  هذه 

اجلي�ص  بني  والتعاون  التن�شيق  واإن  وهــدوء،  اإ�شتقرار 

اإطار  ويف  جــدًا،  عــاٍل  م�شتوى  على  قائم  واليونيفيل، 

ومنع  احلــدود  اأمــن  حفظ  يتم   1701 الــقــرار  تنفيذ 

ح�شول خروقات«.

يفر�ص  م�شرتكة  عمليات  منطقة  وجود  اأن  اإىل  واأ�شار 

وحتــّرك  والـــدورّيـــات  املــهــّمــات  يف  والــتــعــاون  التن�شيق 

�شعيد  على  اللبناين  للجي�ص  االإمــرة  حيث  الــوحــدات، 

اأي�شًا  لهم  باتت  املدنيني  اأن  واأو�ــشــح  ــن.  االأمـ حفظ 

يوؤثر ب�شكل  القّوات الدولية، وهذا  �شداقات خا�شة مع 

اإيجابي على عملنا معًا وعلى الثقة املتبادلة بيننا.

أنتم العيد الحقيقي
الع�شكــريني  اإلـى  اجليــ�ص  قائـــد  توّجـــه  اخلتــام  ويف 

وخــ�ــصّ  مــعــايــــــــدة،  بكلمـــة  اجلــيــ�ــص  يف  واملــوظــفــني 

الع�شكـريني املنت�شــريـــن علــى احلـــدود مــن اجلنــــوب 

بالقـــول:  وال�شمـــال  بعلبـــك  ــص  وراأ� عر�شـــال  اإلــى 

»اأنتــم اأبطـالنـا واأنتــم العيـــد احلقيقـــي للبنــان، مــن 

دونكـــم ال اأعيـــاد وال وطـــن«.

كما حّيـا �شّبــاط قيادة اجلي�ص وعنا�شرها ال�شـاهرين 

ملتابعة التطـورات االأمنية على االأر�ص حلظة بلحظة، 

يف  املنت�شرين  اللبناين  اجلي�ص  ع�شكريي  جميع  وحـّيا 

ال�شهداء  وعائالت  وعائالتهم،  اللبنانية  االأرا�ــشــي 

كافة وكـل اللبنانيني.

اللواء لوتشيانو بورتوالنو
تعاون ممتاز

التعـــاون  »اإن  بــورتــوالنــــو:  لــوت�شيانــو  اللـــواء  قــال 

ممتــاز  اللبنانـــي  واجليــ�ص  اليــونيفيــــل  بني  الوثيـــق 

علـى خمتلـــف امل�شتـــويـات، مــن اجلنـــدي وال�شـابــط 

ملتــزمتــان  فالقـوتــان  الــرتـب.  اأعلـى  اإلـى  ال�شـــاب 

جنـــــوب  يف  والهـــدوء  االإ�شـتــقــــرار  علــى  احلفــاظ 

لبنــان ودعــم املجتمعــات املحليـــة يف املنطقــة«.

التحديــات  خمتلـــف  مــع  بنجــاح  تعــاملنـا  »مــعــًا، 

وبف�شـــل  اجلنـــوب،  يف  واجهتنا  التــي  االأمنيـــة 

وبالتعــاون  اللبنانــي،  اجليـ�ص  مع  املن�شّقــة  جهـــودنا 

وال�شلـطـــات  املحليــــــة،  االأمنيـــــة  االأجهــــــزة  مـــع 

جنـــوب  و�شكان  وال�شيا�شيـــة  والبلديـــة  الدينيـــــة 

م�شبــوقـــة  غيـــر  بفرتة  املنطقـة  هــذه  تتمّتــع  لبنــان، 

مــن ال�شــــالم منــذ العـــام 2006«.

صور الماضي وصور الحاضر
جنــود  من  االآالف  وجــود  اإن  بــورتـوالنو  اللـواء  وقــال 

املنت�شريــن  اللبنانيــني  واجلنـــود  ال�شـــالم  حفظ 

قـد   1701 القـــرار  مبــوجـــب  لبنــان  جنـــوب  يف 

مــن  وغــرّي  املنطقــــة  يف  االأمــن  ذاتـــه  بحــــّد  عـّزز 

فر�شـــة  منحهـــم  اإذ  اجلنــوبيني،  عيـــ�ص  طريقـــــة 

طبيعـــي.  ب�شــكـــل  اليــــوميـــــــة  حيـاتهــم  ملمار�شـــــة 

مـدار�شهم  ارتيــاد  الطـــالب  باإ�شتطـاعـــــة  »بــات 

حقــــولهـم  اإىل  الذهــاب  املزراعــني  باإمكــان  و�شــار 

كـــل يـــوم ومـن دون خــوف، حتى اأن اأ�شـوات القنابــل 

وحّلت  املا�شي،  من  اأ�شبحــت  النازحني  وقـــوافـــل 

بــداًل منها اأ�شــوات البناء واإعمار املنازل واملنتجعــات 

ال�شـيــاحيـــة و�شـــق الطـرقـــات«.

واأ�شاف: »نحن على يقني اأن بع�ص التحّديات االأمنية 

لبنان،  اأخرى من  اخلطرية ال تزال قائمة يف مناطق 

التي حققها  االإجنازات  على  اللبناين  ونحيي اجلي�ص 

اأجــزاء  يف  االأمـــن  على  للحفاظ  الرامية  جــهــوده  يف 

خمتلفة من البالد خالل العام املا�شي«.

اأ�شـجــع  مـــن  بع�شــًا  احلـــظ  ل�شـــوء  خ�شـــر  »لقــد 

ال�شحـــايا  �شــــر 
ُ
اأ مـــع  قلــــوبنا  وجنــــوده.  �شبـّاطـــــه 

اأننـا ناأمـــل ال�شفـــاء  الذيـــن فقـــدوا اأحبائــهـــم، كمــا 

العاجــــل للجــرحــــى«.

ال�شالم  مــن  مزيــدًا  الــقــادم  الــعــام  يجلب  اأن  »اآمـــل 

مـــن  واملزيــــد  اللبنانيـــة،  االأرا�شي  واالإ�شتقـــرار على 

الفــرح واالإزدهـــار يف كـــل منـــزل ولكـــل عائلـــة«.

الحوار اإلستراتيجي يمضي قدمًا
وحــول تعزيــز قــدرات اجليــ�ص قــال اللـواء بـورتـوالنـــو:  

ح�شلــت،  التــي  االإيجابيـــــة  التغييــرات  علــى  »كمثـال 

اأود اأن اأ�شيـــر اإلــى التقّدم امللحــوظ الــذي مّت اإحـرازه 

االإ�شرتاتيجـــي،  احلـــوار  املا�شـي يف عمليـــة  العـام  يف 

اللبنانــي  اجلي�ص  قدرات  تعزيـــز  اإلــى  يهــدف  الــذي 

باإجتـــاه  قدمـًا  امل�شــّي  اإلــى  الراميــــة  اجلهــود  ودعــم 

وقـــف دائــم الإطـالق النــار«. 

 واأ�شاف: »اإ�شمحوا يل اأن اأوؤكد لكم اأن اليونيفيل �شوف 

تقوم بكل ما هو ممكن للحفاظ على الهدوء يف املنطقة 

ولتعزيز تعاوننا مع اجلي�ص اللبناين«.

تـّم نشر هاتين الرسالتيـن للمرة األولى في مجلة 
الجيش اللبنانــي.
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وزير البيئة اللبناني 
يحدد األولويات

»الجنـوب« تجري مقابلـة مع وزيـر 
البيئة محمد المشنوق



البيئــة  وزارة  ومــبــادرات  أولــويــات  هــي  ما  س: 
لهــذا العـام؟

�شاأكون اأكرث من �شعيد الأن اأوجز لكم اأمنياتنا الـ 22 

لعام 2015، ونحن ن�شميها اأمنيات الأنها اأمور نرغب 

القيام فيها.

املتابعة،  قيد  الق�شايا  من  العديد  لدينا  تعلمون،  كما 

يلي:  ما  اأذكر  اأن  االأمنيات ميكنني  بني هذه  ولكن من 

الت�شّرب  كارثة  عن  اللبنانية  للحكومة  التعوي�ص  تاأمني 

النفطي التي حدثت عام 2006. كما اأن التخفيف من 

هو  ومــوارده  لبنان  على  ال�شورية  لالأزمة  البيئي  االأثــر 

هدف رئي�شي اآخر. كذلك بداأنا ف�شاًل جديدًا يف جمال 

على  الت�شويت  مع  وخا�شة  ال�شلبة،  النفايات  اإدارة 

خطة وطنية بعد 17 عامًا من العمل يف ظّل و�شع موؤقت.

كما تعلمون، لدينا ق�شايا تتعلق بالتلوث يف كل مكان، 

�شواء يف الهواء اأو املاء اأو على االأر�ص. ولدينا م�شاكل 

الك�ّشارات، و�شيكون علينا البدء يف اإعادة تاأهيل مواقع 

اأي�شا،  االأنهار  يف  تّلوث  يوجد  الن�شطة.  غري  املقالع 

االأمثلة  اأحد  واأنهارنا.  بحرياتنا  تنظيف  اإىل  ونحتاج 

على ذلك هو بحرية القرعون. ونحن من�شي قدمًا يف 

تنفيذ خارطة الطريق ملكافحة التّلوث.

الت�شجري  ــادة  اإعـ خطة  تنفيذ  اأي�شا  اأذكـــر  اأن  واأود 

الوطنية باإعتبارها اأمنية رئي�شية لعام 2015.

االأوزون،  اإتفاقات  بجميع  نلتزم  اأننا  القول  واأ�شتطيع 

ووّقعنا على جميع الروتوكوالت من بازل اإىل بريو.

س: هل تعتقد أن تأسيس هذه الوزارة منذ 22 عامًا 
ساعد على خلق وعي عام حول البيئة في لبنان؟

كل  ان  فيها  القول  ميكننا  التي  املرحلة  اىل  ن�شل  مل 

النا�ص على بّينة من هذا وذاك، فاالأمر يتطلب الكثري 

يتعّلموا  ان  النا�ص  على  يجب  وال�شلوك.  االأفكار  لتغيري 

ويطبقوا ما تعلموه. ال يكفي اأن نقدم املواعظ حول هذه 

بعد  و�شلنا  اأننا  اأعتقد  وال  التطبيق.  علينا  بل  امل�شاألة، 

اإىل مرحلة الوعي التي ميكن اأن جتعلنا ن�شعر بال�شعادة.

النفايات.  مكّبات  مواقــع  ذلك  علــى  مثااًل  اأعطيكم 

بالقــرب  تقريبًا  واحــد  موقـع  اأي  موقعًا،   760 لدينا 

النا�ص يرف�شون قبــول  كــل قريــة. ولكن ال يزال  مـن 

ويرف�شــون  امل�شترتة  املكّبات  يقبلون  النا�ص  املطامـر. 

من  نطلب  ان  ينبغي  ال  �شحية«.  »مطامر  ن�شميـه  ما 

النا�ص بالقــوة ان يقوموا ببع�ص االأمور، بل ينبغي اأن 

يكــون ذلك فطــريًا، ومن الداخــل.

لكــم  اأقـــدم  اأن  يل  اإ�شمحــوا  اأخــرى،  ناحيــــة  من 

عـــــدد  اإلينا.  بالنـ�شبـــة  ومهمني  جيديـــن  مثالــني 

يف   40 اإىل  اإنخف�ص  عــام  كــل  تندلع  التي  احلــرائــق 

فعل  الــذي  ومن  املبّكرة.  التحذيرات  نتيجـــة  املائــة 

املوؤ�ش�شــات  ذلك  يف  �شاعدتنا  وقد  االأطفـال.  هــذا؟ 

باخلط  االإتــ�ــشــال  االأطــفــال  مــن  طلبنا  التعليميــة. 

وفعاًل  الــطــــــــوارئ.  حــاالت  اأثــنــاء  لدينا  ال�شاخــن 

اإت�شلــوا وجنحنا يف خفــ�ص عدد احلرائق.

ف�شــل  خالل  املياه  يف  �شّح  لدينا  كان  االآخــر،  املثـال 

ال�شيف املا�شي، وطلبنا اأي�شًا من االأطفـال م�شاعدتنا 

كنـت  »اإذا  عنــوان  حتــت  كبرية  حملــة  خــالل  مــن 

حتبني وّفـر يل بع�ص املاء«. بداأ االأطفـال يطلبــون من 

اإ�شتهـالك  اإنخفا�ص  اإىل  اأدى  امل�شاعدة، مما  ذويهـم 

املياه التي ي�شتخدمونها يف حياتهم اليومية.

ولـذلك، نعــم �شــوف حتتــاج البيئــة علــى الـدوام الـى 

حمـالت توعيــة للجمهــور. اأقــول »بيئتــي هـي بـالدي«، 

البيئــــة  ان   - مواطــن  لكــل  اأقـــول  اأن  اأريــــد  الأننــي 

تعي�ص  الذي  لي�شت فقط منزلك، ولي�شت فقط احلي 

اأو  بلدتـك  اأو  ال�شغيــرة  قريتك  فقط  ولي�شــت  فيــه، 

مدينتــك، اإنها البلــد كلــه.

س: ما هــي برأيـك أهـم الهـواجـس البيئيـة فـي 
الجنــوب؟

من  الكثري  عانى  الأنــه  علينا  عزيزة  منطقة  اجلنوب 

امل�شاكل على مّر ال�شنني، واأعتقد اأن القرى يف اجلنوب 

اإ�شتفادت من وجود اليونيفيل.

االإدارة  ورمبا  وجنودها،  اليونيفيل  موظفي  اأن  اأعتقد 

وال�شلوك  �شلوكهم،  يف  جيدة  �شورة  قــّدمــوا  اأي�شًا، 

اأن حمالت التوعية التي تقومون  احل�شن معدي. كما 

بها يف املدار�ص والقرى الفتة للنظر.

األمــم  ــاالت  ــ وك مــع  التنسيق  يــتــم  كــيــف  س: 
المتحدة في لبنان واليونيفيل؟

املتحدة  لالأمم  املقيم  املن�ّشق  مع  جيدة  عالقة  لدينا 

وكذلك مع جميع وكاالت االأمم املتحدة يف لبنان. وهم 

يعملون ب�شكل وثيق معنا يف مناطق خمتلفة من البالد. 

القرى يف  ت�شجري  الإعادة  اليونيفيل  مع  م�شروع  لدينا 

اجلنوب، و�شيكون اأمرًا مميزًا.

نحن نتطلع اإىل روؤية املزيد من التعاون مع اليونيفيل، 

وناأمل اأن يح�شل ذلك يف االأ�شهر املقبلة.

السلطات  لتشجيع  الــوزارة  تفعله  الذي  ما  س: 
معالجة  فــي  نشاطا  أكثر  تكون  لكي  المحلية 

قضايا البيئة؟

البلديــات، ونحــن نطلــب  مــع  لدينـا عالقــات جيــدة 

ميكــن  اأي�شــًا.  م�شــاعدتهــم  املدنــي  املجتمــع  مــن 

للمجتمــع املدنــي اأن يفـعــل الكثيـــر، ال �شـيمـا النــوادي 

واجلمعيــات واملـدار�ص.

البلديــات هي الفـرع، وهي ذراع احلكومـــة املركزيـــة 

البيئيـــة  االأنـ�شــطـــة  مــــن  الكثيـــر  هنــاك  واأذنهــــا. 

الكهربـاء  حـــول  البلديات  جميــع  يف  جتـــري  التـي 

وت�شخني املياه باإ�شتخــدام االألــواح ال�شــم�شيـــة، وميــاه 

النفايـات  معاجلـــة  وحمطــات  ال�شحــي  ال�شــرف 

بـــه،  القيـــام  يتعنّي  الــذي  الكثيـــر  هنــاك  ال�شلبـــة. 

وبالتاأكيـــد، لــم نفعـــل الكثيـــر.

س: هل ثمة مبادرات خاصة لمعالجة البيئة فيما 
يتعلق في البحر؟

املجتمع  منظمات  م�شتوى  على  كثرية  مبادرات  ثمة 

باالأر�ص  لالإهتمام  احلكومية  غري  واملنظمات  املدين 

لدينا  نف�شه.  البحر  لي�ص  ولكن  البحر،  قرب  الواقعة 

اأي�شًا مبادرات اأخرى لتنظيف البحر.

املجتمع  بها  يقوم  التي  االأن�شطة  من  الكثري  هناك 

املدين، ومنها جمعية الغو�ص )املعهد الوطني للغو�ص 

يف لبنان(، وهم غوا�شون حمرتفون.

وهنـاك اأي�شـًا تنظيــف خمّلفات العــدوان االإ�شــرائيلـــي 

حــدث  حيث  اجليـــة،  معمـــل  علــى   2006 عـام  يف 

العامـــة  اجلمعيـــة  جــددت  وقــد  النفطــي.  الت�شّرب 

تنظيـــف  م�شوؤوليـــة  بــاأن  اإقتناعها  املتحــدة  لــالأمم 

الت�شّرب النفطــي تقــع علـــى عاتـــق االإ�شــرائيليــني.

عملكم؟  لدعم  قانوني  ــار  إط هناك  هــل  س: 
وكيف تصف العالقة مع الوزارات األخرى؟

ونحــن،  الت�شريعـات.  من  يكفــي  ما  لدينا  بالتاأكيــد. 

كوزارة، مل نواجـــه اأي م�شكلـة خالل حماولتنا تنفيذ 

لدينا.  �شــرطـــة  وجـــود  عـــدم  بـ�شبـب  �شـيا�شــاتنا 

وهـم  الداخليـــة،  وزارة  مع  نتوا�شـــل  بب�شاطـــة  نحــن 

نتعــاون  اأننا  كمــا  املنا�شبـــة.  االإجــراءات  يتخـــذون 

ب�شكـــل وثيـــق مع وزارة العــدل.

جانب  اإىل  بيئية  �شرطة  تاأ�شي�ص  على  نعمل  اأننا  كما 

م�شوؤويل البيئة يف املناطق. وكذلك لدينا �شجل عديل 

ل اأي انتهاكات بيئية. بيئي لالأفراد، وهو يف�شّ

س: هل يتم اتخاذ أي إجراء بشأن اإلنتهاكات؟

البيئة  اإجراءات كل يوم. م�شاألة  بالتاأكيد. يتم اتخاذ 

حممل  على  احلا�شر  الوقت  يف  لبنان  يف  اأخذها  يتم 

اأنها وزارة  اجلد، ودور هذه الوزارة، على الرغم من 

فتّية، يوؤخذ بعني االإعتبار.

غريتا إيزاك وداني غفري - مكتب اليونيفيل اإلعالمي
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11  10 اجلنوب

17   تمّوز 2015
العدد 

مـــوضـــــــوع يــــــــوم الــبــيــئــــــــة 
ــام هو  ــع ــهــذا ال الــعــالــمــــــــي ل
"أحالم سبعة بالييـن. كـوكب 

واحد. تأٍن في اإلستهالك". 

البشـريـــة تستهــلك  تــزال  ال 
ــوارد  ــ ــ ــم ــ ــ ــن ال ــ ــ ــات م ــ ــي ــ ــم ــ ك
ممــا  بكثيـــر  أكبــر  الطبيعيــة 

تـوفيــره  الكوكــب  يستطيع 
نــحــو مــســتـــــدام. وقـد  عــلــى 
النظــم  مـن  الكثيــر  أوشــــك 
علــى  لــأرض  اإليكـولوجيـــة 
وآن  الـالرجـعــة.  نقطــة  بلوغ 

لنا أن نصلـح أنفسـنـا.

ــة  ــي ــم ــن ــت ــن ال ــ والـــــهـــــدف مـ

ثمانية أشياء يمكنك القيام 
بها على الفور إلنقاذ كوكبنا

يوم البيئة العالمي 2015

رسالة بان كي مون
األمين العام لأمم المتحدة

تجّنب 
البالستيك

إشتري البيض 
في علب الكرتون

أعد تدوير 
الزجاج

 فّكر بأكياس التسّوق 
القابلة إلعادة اإلستخدام

معظم أنواع البالستيك ليست قابلة 
للتحّلل ويمكن في نهاية المطاف أن 
من  العديد  المحيطات.  في  تتراكم 
سطح  على  تعيش  التي  الحيوانات 

البحر أو فيه تبتلع القمامة البحرية.

 260 مـــن  ــر  ــث أك أن  ــروف  ــع ــم ال مـــن 
من  البالستيك  ببقايا  تتأثر  فصيلة 

خالل التشابك أو اإلبتالع.

بنسبة  التدوير  إلعــادة  قابل  الزجاج 
إستخدامه  ويمكن  المئة  في   100
مرارًا وتكرارًا. الزجاج الذي يتم هدره 
مكّبات  فــي  الــمــطــاف  بــه  وينتهي 

النفايات لن يتحّلل أبدًا.

البالستيك  مــن  المئة  فــي  خمسون 
بإستعماله  نــقــوم  نستخدمه  الـــذي 
نرميه.  ثــم  ومــن  فقط  ــدة  واحـ لــمــرة 
البالستيك  من  قطعة  كل  وفعليًا، 
تّم صنعها في أي وقت مضى ال تزال 

موجودة في صورة أو شكل معين.



 

unep.org/wed

 

234 1568 7

تحسين  هـــو  ــدامــة  ــمــســت ال
الناس  لجميع  الحياة  نوعية 
البيئة،  ــور  ــده ت زيــــادة  دون 
باحتياجات  المساس  ودون 

األجيال المقبلة من الموارد.

الهدف  هذا  تحقيق  ويمكننا 
ــتـــحـــول عــــن أنـــمـــاط  بـــــأن نـ

عليها  درجنا  التي  االستهالك 
إلى سلع تتطلب مقدارًا أقل 
وغيرهما  والماء  الطاقـة  من 
ــأن نــهــدر  ــ ــن الــــمــــوارد، وبـ مـ

كميات أقل من الغذاء.

الذي  هذا،  التحّول  عام  وفي 
قطع  نــشــهــد  أن  فــيــه  ــأمــل  ن

تحقيق  نحو  كبيرة  أشـــواط 
التنمية المستدامة والتصدي 
نحتفل  دعونا  المناخ،  لتغّير 
بإذكاء  العالمي  البيئة  بيوم 
الوعي بأثرنا على البيئة. ودعونا 
البيئية  الــعــواقــب  فــي  نفكر 
إلى  نتحّول  ودعونا  لخياراتنا. 

رعاة أفضل لكوكبنا.

يوم البيئة العالمي 2015

إفصل األجهزة   
لياًل

إشتري 
محليًا

التخّلص 
من األشياء

... وذلك سيخفض إستهالك الكهرباء 
بنسبة تصل إلى 11 في المئة.

فّكر ببعد المسافة التي طار عبرها 
ـــ 13  طــعــامــك. يــســاهــم الــنــقــل ب
المسببة  اإلنبعاثات  من  المئة  في 

لإلحتباس الحراري.

في  فــّكــر  مـــا،  شــيــئــًا  تــرمــي  أن  قبـل 
شخص آخر يمكن أن يستفيد منه.

إختصر وقت 
اإلستحمام

المياه  في  عجز  من  يعاني  قد  العالم 
العذبة بحلول عام 2030.



13  12 اجلنوب

17   تمّوز 2015
العدد 

أمطار غزيرة، ورياح شديدة، وثلوج على علٍو منخفض، كل ذلك لم يمنع وزير 
البيئة محمد المشنوق من المضي قدمًا في إطالق مشروع »تخضير الجنوب« 

من المقّر العام لليونيفيل في بلدة الناقورة الجنوبية. 

اليــونيفيــل ووزارة البيئــة اللبنانيــة

يطلقان مبادرة 
»تخضير الجنوب«

وقائدها  اليــونيفيـــل  بعثة  ورئي�ص  امل�شنــوق  الوزير 

ال�شجرة  بزرع  قاما  بورتوالنو  لوت�شيانو  اللواء  العام 

يف  االأ�شجار  ع�شرات  جانب  اإىل  امل�شروع  يف  االأوىل 

احلديقة املحاذية ملكتب اللواء بورتوالنو.

اأ�شهر  ب�شعة  قبل  اجلنوب«  »تخ�شري  م�شروع  اإنطلق 

يف  والتن�شيق  التعاون  �شبل  حول  مناق�شات  خالل  من 

املنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاين بني وزارة البيئة 

عن  حينها  امل�شنـوق  الوزير  اأعــرب  وقد  واليونيفيل. 

واأعطى مثااًل عليه  التعاون  بتعزيز هذا  رغبة �شديدة 

التي  املنطقة  ت�شجري  يف  اليونيفيل  م�شاهمة  اإمكانية 

اجلهود،  هذه  يف  وللم�شاعدة  جنودها.  فيها  ينت�شر 

قّدمت الوزارة حواىل مليون �شتلة للزراعة.

ال�شلطات  اإ�شراك  لي�شمل  ــرتاح  االإق اليونيفيل  و�ّشعت 

اأن ت�شمن  �شاأنها  تو�شية من  امل�شروع، وهي  املحلية يف 

هي  االأوىل  املهمة  وكــانــت  التخ�شري.  مــبــادرة  جنــاح 

االإت�شال مبجال�ص البلديات يف منطقة عمليات اليونيفيل 

بنت  بلديات  اإحتــادات  وحتديدًا  الليطاين،  نهر  جنوب 

جبيل و�شور وجبل عامل والقلعة والعرقوب، الذين تلّقوا 

اإقرتاح التخ�شري بحما�ص كبري.

»جمعية  مع  التن�شيق  يف  تتمثل  الثانية  املهمة  وكانت 

توزيع  املوكلة  والتنمية«، وهي اجلهة  الرثوة احلرجية 

ال�شتول من قبل وزارة البيئة. قّدمت اجلمعية ال�شتول 

وهذا  ال�شوفية،  املختارة  بلدة  يف  م�شاتلها  اأحــد  من 

امل�شتل هو واحد من عدة م�شاتل.

يف  ــرز  االأب الــدور  جبيــل  بنـــت  بلديـــات  الإحتــاد  كــان 

للخدمات  مركزه  اإ�شتخدامـــه  عر  التن�شيق  عمليـــة 

الزراعيـــة يف بلدة الطريي من اأجـــل جمـــع ال�شتـــول 

امل�شتقدمـــة من بلدة املختارة وتوزيعها على البلديــات 

يف االإحتادات االأخرى.

قرابة  مّت غر�ص  ت�شجري، حيث  امل�شروع بحملة  اإنطلق 

 1500 من  اأكــرث  �شمنها  من  �شجرة،  االآف  االأربــعــة 

�شجرة يف املقّر العام لليونيفيل يف الناقورة.

مركز  رئي�ص  ملحم  حممد  ال�شيد  �شكر  جانبه،  من 

جبيل  بنت  بلديات  الإحتاد  التابع  الزراعية  اخلدمات 

اليونيفيل على جهودها، وقال ان »امل�شروع مهم جدًا 

كونه يعّو�ص على اأهايل اجلنوب ما خ�شروه من اأ�شجار 

�شيما يف  املتكررة، وال  االإ�شرائيلية  االإعتداءات  خالل 

العام 2006. كما انه �شي�شكل متنف�شًا �شحيًا لالأجيال 

كبرية  وبــاأمــاكــن  النقي  بالهواء  ت�شتمتع  كــي  املقبلة 

لالإ�شتجمام يف الطبيعة«.

االأ�شــجـــار  مـــن  جــزءًا  »اأن  ملحـــم  ال�شيـــد  واأ�شــاف 

�شنــوبـــر  �شجــر  عن  عبــارة  هي  زرعهــا  يتــم  التـــي 

التي  ال�شنــوبــر  بــذور  اأن  اإىل  االإ�ــشــارة  مع  مثمـــر«، 

يف  رئي�شـــي  عن�شر  هـــي  االأ�شــجــار  من  حُت�شـــد 

بالن�شبـــة  للدخل  م�شدرًا  وت�شّكـــل  املحّلـــي  املطبـــخ 

م�شــــروع  علـــى  ي�شفـــي  مما  املحّلـــي،  للمجتمـــع 

التخ�شيـــر قيمـــة اإقت�شاديـــة.

املدنية  ال�شوؤون  ق�شم  م�شوؤول  اآدم،  الباقر  ال�شيد  اأما 

ما  بكل  �شتقوم  اليونيفيل  »اإن  فقال  اليونيفيل،  يف 

جــزءًا  ذلــك  اأن  ونعتر  املــ�ــشــروع،  هــذا  لنجاح  يلزم 

منطقة  يف  البيئــة  على  احلفاظ  يف  م�شوؤوليتنا  من 

الأكرث  ثــاٍن  بيت  مبثابة  هي  املنطقة  فهذه  اإنت�شارنا، 

وثالثمئة  دولة   39 من  دويل  اآالآف جندي  ع�شرة  من 

موظف مدين دويل من القارات اخلم�ص«.

اإن تنفيذ هـــذا امل�شــروع يتطلـــب جهـــودًا كبيـــرة جـــدًا 

واإن  وهو  اليـــونيفيـــل،  ومن  املحليـــة  ال�شلطات  من 

اإنطلق هذا العام مبئة الف �شجرة فاإنــه �شي�شتكمــل يف 

العام املقبل كي يتم حتقيق الهــدف بغر�ص ثالثمائـــة 

األف �شجرة يف منطقة عمليات اليونيفيل.

سلطان سليمان- قسم الشؤون المدنية في اليونيفيل 



رادارات جديدة تزيد 
قدرات البحرية اللبنانية

من  كيلومترًا   225 طول  على  يترامى  الخاّلب  اللبناني  الساحل 
شواطئ البحر األبيض المتوسط، من الناقورة جنوبًا إلى العريضة 
شمااًل، وقبالة هذه الشواطئ، تحرص القوات البحرية اللبنانية على 
إبقاء عيونها مفتوحة على حدودها البحرية ومياهها اإلقليمية. وهذه 
المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها ال يمكن اإلضطالع بها من 
دون مساعدة رادارات بحرية، وأبرزها تكنولوجيا الرادار التي تّم تحديثها 

مؤخرًا والتي تّم تسّلمها من قوة اليونيفيل البحرية.
فريدة  البحرية  اليونيفيل  قوة  اأن  اإىل  االإ�ــشــارة  جتدر 

القوة  اأنها  ذلك  واليونيفيل،  للبنان  بالن�شبة  نوعها  من 

حفظ  عمليات  اإطـــار  يف  املنت�شرة  الوحيدة  البحرية 

من  االأول  ت�شرين  يف  لبنان  اإىل  و�شولها  منذ  ال�شالم. 

حر�شًا  البحرية  اليونيفيل  قــوة  ــدت  اأب  ،2006 العام 

على م�شاعدة البحرية اللبنانية يف تعزيز قدراتها،  وال 

�شيما لناحية تزويدها ب�شفن اأكرث قوة، ومعدات مراقبة 

اإلكرتونية، اإىل جانب املهارات الالآزمة الإ�شتخدامها.

اأملانيا هي واحدة من عدة دول توّلت قيادة قوة اليونيفيل 

طويلة  االآن  باتت  التي  العالقة  بداأ  من  وهي  البحرية، 

االأمد يف جمال التعاون مع البحرية اللبنانية.

القوات  قائد   ، اجلبيلي  نزيه  البحري  الركن  العميد 

فيها  عمل  التي  االأوىل  املرة  يتذكر  اللبنانية،  البحرية 

�شفينتني،  »اأعطونا  يقول:  االأملانية.  البحرية  مع  طاقمه 

ومن بعدها �شفينة اأخرى، ثم قالوا لنا: »نريد اأن  نقوم 

باأكرث من ذلك، ما الذي حتتاجونه؟«. فقلنا لهم اأن هّمنا 

االأ�شا�شي هو اأن نكون قادرين على مراقبة ال�شاحل...«

اللبنانيــة خـــالل  البحريـــة  الرادار  اأنظمــة  ت�شــررت 

احتفظت  اأنها  الرغـم من  2006، على  العام  حـــرب 

ببع�ص الـوظائـــف.

»دورنا يتمثل يف اأن نكون قادرين على ال�شيطرة على 

�شطح املياه �شمن م�شافة 12 مياًل بحريًا من اجلنوب 

بطريقة  الــدخــول  من  هــدف  اأي  ومنع  ال�شمال،  اإىل 

اأن نتحقق منه،  اأو اخلروج من هنا دون  غري �شرعية 

ح�شلنا  التي  االأخــرى  الــرادار  مراكز  مع  وبالتن�شيق 

عليها يف البحرية«، يقول �شابط ال�شف البحري ربيع 

يون�ص من البحرية اللبنانية.

التي  ال�شفن  بيانات  من  التحقق  خالل  من  ذلك  يتم 

يقتفي اأثرها الرادار ومقارنتها باملعلومات امل�شجلة يف 

مراكز العمليات.

وي�شيف: »نتوا�شل مع ال�شفن يف البحر وناأخذ املعلومات 

منها، ومن ثم نقوم بنوع من املقارنة. ويف حال وجدنا اأن 

ال�شفينة م�شبوهة، تتحرك دورية على الفور لتفتي�شها «.

نظام الرادار القدمي كان فيه عيوب، حيث كان بالكاد 

املعلومات  وهــذه  املحلية،  املنطقة  يف  ال�شفن  يتتبع 

االأخــرى  ال�شفن  بني  م�شاطرتها  ال�شهل  من  يكن  مل 

وحمطات الر�شد.

هذا  تلقى  احلديثة،  الــرادار  تكنولوجيا  بوا�شطة  ولكن 

االإجراء املخ�ش�ص لتفتي�ص ال�شفن دفعة قوية يف القدرات 

كان يف اأم�ّص احلاجة اإليها. وهذا اجلهد الذي اإ�شطلع به 

االأملانية، ت�شمن معدات  البحرية  اآ�شيم هيلد من  القائد 

جديدة، ف�شاًل عن التدريب على طريقة االإ�شتخدام.

وعن ذلك يقول هيلد: »الهدف من وراء ذلك هو تغطية 

كامل ال�شاحل اللبناين مبا يحقق ح�شن املتابعة للبحرية 

االإقليمية  املياه  روؤيــة  على  الــقــدرة  وبالتايل  اللبنانية، 

بكاملها وعلى نحو وا�شع«.

ا�شتخدام  كيفية  ي�شمل  مل  جــرى  الـــذي  والــتــدريــب 

من  �شل�شلة  اإىل  اأي�شًا  تطّرق  ولكنه  فح�شب،  املعدات 

امل�شائل العملياتية مثل الدوريات واالأن�شطة العملياتية 

التعامل مع  البحرية وكيفية  اليومية على منت �شفينة 

امل�شاكل يف عر�ص البحر.

املعدات  ا�شتخدام  ح�شن  على  »وعـــالوة  هيلد:  ويتابع 

من  بالعديد  املــتــدربــون  يحظى  اجلــديــدة،  االلكرتونية 

يتدربون  حيث  وحت�شينها،  مهاراتهم  ملمار�شة  الفر�ص 

ال�شليم  واالإ�شتخدام  ال�شفن،  مع  التوا�شل  كيفية  على 

بني  التمييز  وكيفية  االإنكليزية،  باللغة  للم�شطلحات 

التاجر الذي يجلب الب�شائع اإىل لبنان واملت�شلل«.

وبينما تعتمد البحريـة اللبنانيــة على �شراكتها مع قوة 

اليـونيفيــل البحريــة ملراقبــة البحر، فاإن الغايـــة من 

يف  تتمثل  املطاف  نهايــة  يف  اجلديدة  الــرادار  تقنيــة 

جتهيز البحريــة اللبنانيــة لب�شط �شلطتها على اجلزء 

من  واحلــّد  املتو�شط،  االأبي�ص  البحر  من  لها  التابع 

اعتمادها على اليونيفيـــل.

وحتقيقًا لهذه الغاية، يتطلع العميد الركن البحري جبيلي 

البحرية  ي�شاعد  اأن  �شاأنه  من  واحد  اإ�شايف  عن�شر  اإىل 

اللبنانية، اأال وهو احل�شول على �شفن اأكر واأكرث قوة.

خم�شية  خطة  ــا  اأعــددن لقد   ...« يــقــول:  ــك  ذل وعــن 

اللبنانية،  امل�شلحة  الــقــوات  قــيــادة  اإىل  وقدمناها 

واحلمد هلل متت املوافقة عليها«.

اللبنانية  البحرية  حت�شل  اأن  على  اخلطة  هذه  »وتن�ص 

مرتًا.  و60  و50  و40   30 طولها  يبلغ  كبرية  �شفن  على 

ال�شفن  �شيما  وال  ال�شفن،  هذه  مثل  على  نح�شل  عندما 

ذات اخلم�شني وال�شتني مرتًا التي ميكنها البقاء يف البحر 

التي  امل�شوؤوليات  نــوؤدي  اأن  عندئذ  ميكننا  اأطــول،  لفرتة 

تنفذها اليونيفيل يف الوقت احلا�شر«.

�شـــفـن  علـــى  �شــوف نح�شــل  �شـنـــوات  »بعـــد خمــ�ص 

علــى  ال�شيطـــرة  يف  البـــدء  ميكننـا  وتدريجيـا  اأكبــر، 

البحــر بــداًل منهــم«.
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يرن جر�ص املنبه يف الغرفة عند ال�شاعة ال�شاد�شة �شباحًا، 

مبجموعة  النهار  مهنا  ح�شام  اأول  املـــالزم  يــبــداأ  حيث 

متنوعة من التدريبات البدنية ال�شاقة مع جنوده. ال�شابط 

مهنا هو قائد ال�شرية االأوىل يف الكتيبة الرابعة واخلم�شني 

يف  وتتمركز  اللبناين،  اجلي�ص  يف  اخلام�ص  للواء  التابعة 

منطقة »برك راأ�ص العني« يف جنوب لبنان.

يتناول  ال�شباحية،  الريا�شة  من  دقيقة  اأربــعــني  بعد 

الع�شكريون الفطور، وي�شتحمون، ويحلقون ذقونهم ومن 

ثم يرتدون بدالتهم الع�شكرية. 

خطة  ملناق�شة  �شباحي  اإجتماع  العادة،  يف  ذلك،  ويلي 

هو  فكما  خا�شة،  ميزة  اليوم  لهذا  ولكن  اليوم.  عمل 

احلال يف اأول يوم اإثنني من كل �شهر، �شتجتمع كل �شرايا 

وكتائب اللواء اخلام�ص لتقدمي التحية للعلم اللبناين.

وهو  للعلم  الع�شكرية  التحية  واجلنود  ال�شباط  يــوؤدي 

االن�شمام  »قررت  الع�شكرية.  املو�شيقى  وقع  على  ُيرفع 

اإىل اجلي�ص بعد حرب العام 2006، عندما راأيت جنود 

اأرزة  عن  يدافعون  ال�شجعان  اللبناين  اجلي�ص  و�شباط 

هذا العلم وما متثله هذه االأرزة«، يقول املالزم اأول مهنا 

يف نهاية حفل »رفع العلم«.

مهنا  اأول  للمالزم  االأوىل  العملياتية  املهمة  كانت 

مع  م�شرتكة  دورية  عبارة عن  اليوم  ذلك  وجنوده يف 

ُتنفذ  اليونيفيل.  يف  االيطاليني  ال�شالم  حفظ  جنود 

الدورية ال�شيارة لنحو �شاعتني على طريق ُمَتفٍق عليه 

الدوريات  اإحــدى  الــدوريــة  هــذه  وُتعد  م�شبق.  ب�شكل 

امل�شرتكة الكثرية التي تنفذ يوميًا يف املنطقة امل�شرتكة 

لعمليات اليونيفيل واجلي�ص اللبناين.

اأول  املــالزم  يقول  امل�شرتك  الن�شاط  هذا  اأهمية  وعن 

مهنا: »ب�شكل عام، يندرج التعاون مع اليونيفيل يف اإطار 

االأ�شا�ص  هو  وهذا   ،1701 الدويل  االأمن  جمل�ص  قرار 

للحفاظ على االأمن وال�شلم يف قطاع جنوب الليطاين«.

وي�شيــف: »خــالل ت�شيري الدوريات، مهمتنا االأ�شا�شيــة 

من  االأمــن  وتعزيز  باالأمن  اإخــالل  اأي  منع  يف  تتمثل 

وبعـ�ص   الدوريـة  م�شــلك  ومراقبـة  ا�شتطـالع  خالل 

وللك�شــف  م�شلحــة  مظاهر  اأي  ملنع  املحــددة،  النقاط 

عن اأي اأج�شام م�شبوهــة«.

اىل  االإيطاليون  عاد  الــدوريــة،  اإكمال  وبعد  الظهر،  عند 

يف  كتيبته  مركز  اىل  اللبناين  ال�شابط  وتوجه  قاعدتهم، 

ملدة  الراحة  من  ق�شط  واأخــذ  الغداء  طعام  لتناول  �شور 

�شاعة. كان الغداء يف ذلك اليوم مميزًا، ذلك اأن املالزم 

اأول وزمالئه ال�شباط ي�شتقبلون ثالثة �شباط فرن�شيني من 

اليونيفيل ك�شيوف  العام يف  للقائد  التابعة  االإحتياط  قوة 

مع  ح�شروا  قد  الفرن�شيون  ال�شباط  وكــان  املائدة.  على 

جنودهم الإجراء تدريب م�شرتك مع �شباط وجنود اجلي�ص 

يف  تقع  الع�شكري  للتدريب  من�شاأة  يف  وذلــك  اللبناين، 

قاعدة كتيبة املدرعات يف اللواء اخلام�ص يف �شور.

بعد الغداء، بداأ التدريب على الهبوط باحلبال من جدار 

»جولة  تدريب  ذلــك  تال  مــرتًا.  ع�شر  اثني  ارتفاعه  يبلغ 

هو  التدريب  ــذا  وه بالعوائق.  مليئة  �شاحة  يف  املقاتل« 

اللبناين  اأحد تدريبات م�شرتكة كثرية جتري بني اجلي�ص 

على  بالتدريب  تبداأ  متعددة  موا�شيع  وتغطي  واليونيفيل 

ا�شتخدام  على  بالتدريب  تنتهي  وال  الــدوريــات  قــيــادة 

التدريبات يف قواعد اجلي�ص  بع�ص هذه  ال�شالح. وجتري 

اللبناين، فيما يتم بع�شها االأخر يف مواقع اليونيفيل.

فيقول:  الــتــدريــبــات،  هــذه  عــن  مهنا  ال�شابط  ويتحدث 

»عالقتنا مع اليونيفيل يف التدريبات امل�شرتكة جيدة جدا، 

فنحن نكت�شب اخلرة منهم، وبدورنا ن�شرح لهم اخلرات 

التي ح�شلنا عليها من املعارك والدورات التدريبية«. 

�شبيل  على  اليوم،  باحلبل  الهبوط  مترين  »يف  وي�شيف: 

املثال، نحن ا�شتفدنا من طرقهم اجلديدة يف عقد احلبل 

واأي�شا  نعرفها،  التي  عن  خمتلفة  اأخــرى  هبوط  وطــرق 

على  تعّرفوا  بدورهم  وهم  لديهم.  االأمــان  اإجــراءات  من 

طريقتنا يف الهبوط واالإغارة. نحن نتطور معا، يدًا بيد«.

امل�شتحقة  الــراحــة  ببع�ص  ال�شاب  ال�شابط  يــوم  ينتهي 

وقت  وخــالل   واالأ�شدقاء.  بالعائلة  توا�شل  يتخللها  التي 

املالزم  اأ�شار  ال�شباط،  زمالئه  مع  امل�شاء  يف  اال�شرتاحة 

اللبناين  للجندي  بالن�شبة  العمل  جدول  اأن  اإىل  مهنا  اأول 

متفاوت بني يوم واآخر، وهذا يعك�ص طبيعة العمل الع�شكري.

العملياتية  املهام  عدد  الفرتات،  بع�ص  »خــالل  يقول: 

للنوم  ي�شتخدم  الفراغ  وقــت  اأن  يعني  ما  وهــو  ــزداد،  ي

الفراغ  ــات  اأوق ن�شتغل  اأخــرى،  فــرتات  يف  بينما  فقط. 

م�شاهدة  اأو  اخلدمة،  زمالء  مع  والتحدث  اجللو�ص  يف 

التلفاز، اأو القراءة، اأو االإت�شال بالعائلة واالأ�شدقاء، اأو 

ممار�شة الريا�شة مثل كرة اليد وكرة القدم«.

كل  ــر.  واآخـ يــوم  بــني  الع�شكري  ال�شابط  يــوم  يختلف 

يجب  التي  املختلفة  والعمليات  املهام  حتديد  يتم  يوم 

ع�شر  اثني  بني  ما  العمل  �شاعات  وتــرتاوح  تنفيذها. 

وثمانية ع�شر �شاعة يف اليوم.

اللبناين  اجلي�ص  وجنود  �شباط  يعمل  الوقت  هذا  خالل 

جنبًا اإىل جنب مع جنود حفظ ال�شالم يف اليونيفيل، وذلك 

للحفاظ على ال�شالم واالأمن واال�شتقرار يف اجلنوب.

ِغفار شرف الدين - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

يوم في حياة ضابط 
في الجيش اللبناني
 »الجنوب« تمضي يومًا برفقة ضابط

    لبناني يخدم في الجنوب

اجلنوب



عفيف زرقطة هو مزارع من بلدة الماري الواقعة في جنوب لبنان، حيث يعمل ما يقرب من 80 في 
زرقطة   السيد  مثل  المزارعون  واجه  ببعيدة،  ليست  فترة  منذ  ولكن  الزراعة.  في  السكان  من  المئة 

مشكلة كبيرة في المياه تهدد معيشتهم.
املاري، وهي بلدة �شغرية يبلغ عدد �شكانها حواىل ثالثة 

يف  اللبنانية  اجلنوبية  احلــدود  على  وتقع  ن�شمة  اآالآف 

منطقة العرقوب، تبلغ م�شاحة اأرا�شيها الزراعية ع�شرة 

اأ�شجار الزيتون وجمموعة متنوعة  هكتارات، وتنمو فيها 

من املحا�شيل االأخرى مثل البندورة والب�شل والباذجنان 

واخليار والبطيخ واخل�ص والبطاطا وغريها. ولكن واجه 

�شكان البلدة موؤخرًا فرتة �شعبة ب�شبب م�شاكل املياه.

اأ�ــشــواق  اإىل  منتجاتها  مــن  كبرية  كمية  املـــاري  ُت�شّدر 

تربتها،   خ�شوبة  بف�شل  ــك  وذلـ اللبنانية،  اخلــ�ــشــار 

ومناخها الدافىء، وموا�شمها املبّكرة. 

على مدى ال�شنوات القليلة املا�شية، بداأ النهر الذي ميّر 

يف البلدة باجلفاف يف ني�شان، وهو وقت مبّكر على غري 

العادة، االأمر الذي يعني اأن املوا�شم الزراعية لن تكتمل 

حم�شول  اإىل  بالتايل  ــوؤدي  ي مما  املطلوب،  النحو  على 

�شحيح. وعالوة على ذلك، فاإن مزارع الدواجن واملا�شية 

لن حتظى بكمية كافية من املياه ل�شد ظماأ القطعان.

اأخرى  �شربة  ي�شكل  مما  اأي�شًا،  ملوثة  قّلتها  على  واملياه 

ُت�شاف اإىل م�شكلة الكمية.

وقد اأ�شار ال�شيد عفيف زرقطــة، وهو مزارع من املاري، 

اإىل اأن اأحد احللول املعمول بها كان يتمثل يف جلب املياه 

من نهر احلا�شباين.

واأ�شاف: »كنا ن�شتخدم مولدات كهرباء و�شاحنات وجرار 

للح�شول على الكميات املطلوبة من املياه للب�شاتني واملنازل، 

اأ�شبحنا  اليونيفيل  �شّيدته  الذي  املياه  بف�شل خزان  ولكن 

نوّفر الوقت واجلهد، وا�شتهالك الوقود، والتكلفة«.

 ،2014 عــام  �شيف  يف  املــيــاه  خــزان  بــرج  افتتاح  مّت 

حيث حفرت البلدية بئر مياه يف منطقة ج�شر �شفري، 

بلديات  احتــاد  بــداأه  الــذي  امل�شروع  اليونيفيل  واأكملت 

املاري والعرقوب من خالل متويل بناء خزان مياه ب�شعة 

ت�شعني مرتًا مكعبًا.

ت�شتفيد  فيا�ص،  يو�شف  ال�شيد  املاري  بلدية  لرئي�ص  ووفقًا 

حمام  وكفر  حلتا  مثل  اأخـــرى  بــلــدات  امل�شروع  مــن  االآن 

وريحانة  واملجيدية  الفخار وعني عرب  ورا�شيا  وكفر�شوبا 

مو�شوعة  املياه  اأن  اإىل  ولفت  و�شرجات.  والعبا�شية  بري 

يف خدمة �شكان املاري واجلي�ص اللبناين واليونيفيل وفرق 

مكافحة احلرائق.

تبلغ خم�شني  املياه من نهر احلا�شباين كانت  تكلفة جلب 

وقد  لرميلني.  يت�شع  مياه  ل�شهريج  لبنانية  لــرية  األــف 

تكلفة  فقط  اأي  لرية،  اآالآف  ع�شرة  اإىل  التكلفة  انخف�شت 

الوقود لنقل املياه من اخلزان اإىل املنازل اأو املزارع.

وباالإ�شافــة اإىل ذلك، اأو�شح ال�شيـــد فيا�ص اأنه �شـــار 

باإمكان مزارعــي املاري االإ�شتفــادة من ثالثـــة موا�شــم 

زراعيــة بـداًل من مو�شــم واحــد، »وهــذا يعنــي مزيــدًا 

وانخفــا�ص  لــلــمــزارعــني،  واالأربـــــــاح  االإنتاجيـــة  مــن 

االأ�شعــار للم�شتهلكــني«.

اأيــار،  يف  تنتهي  كانت  الزراعية  املوا�شم  اأن  اإىل  ولفت 

على  خمتلفة  مبحا�شيل  اأر�شنا  نــزرع  بتنا  االآن  »ولكن 

مدى جميع اأ�شهر ال�شنة«.

اإىل ذلك، �شّقــت اليــونيفيــــل طـرقـات زراعيــة طــولها 

550 متــرًا، مما �شــاهم يف زيــادة االأن�شطـــة الزراعيـــة 
اإىل  الو�شــول  اإمكانيـــة  توفيــر  خـــالل  من  البلــدة  يف 

املناطق التي مل تكــن تلقــى العنايـــة املطلوبـــة �شــابقـًا، 

ولكنها عادت االآن لت�شبح خ�شـراء جمــددًا. 

واإذ لفـت ال�شيـد فيا�ص اإىل اأن م�شــروع اخلــزان �شـــاهم 

يف حت�شني حياة �شـكــان املـاري وم�شــدر رزقهـم، عّر 

عــن امتنانـــه للم�شاعــدة التــي قّدمتهـا اليـــونيفيـــل يف 

الوقـــت املنا�شـــب.

هــذا  كـان  زرقطــة،  ال�شيــد  مثــل  ملزارعني  بالن�شبــة 

احلياة  ا�شتمراريــة  لتاأمني  فر�شــة  مبثابــة  امل�شــروع 

كــان  اخلــزان  »م�شــروع  قــال:  ذلك  وعــن  التقليديــة، 

حيــويًا للغايـــة، ذلك اأنــه اأّمن لنا راحـــة البـال لناحيـــة 

موا�شلــة زراعـــة اأرا�شينا والعيــ�ص يف بلدتنا«. 

هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

خضراء مجددًا
أراضي الماري
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إضاءة الجنــوب
يتمتع لبنان بحوالي 270 يومًا مشمسًا في السنة. ورغم ذلك، يعاني المواطنون اللبنانيون 
من انقطاع التيار الكهربائي وما يترتب عليه من تأمين بدائل مكلفة للحصول على الطاقة 

عن طريق مولدات الكهرباء التي تعمل على المحروقات.

الطاقة  م�شابيح  �شيانة  اأجل  من  البلديات  يف  للفنيني 

ال�شم�شيـة ولوازمها التي مّت تركيبها يف ال�شوارع، و�شيتم 

االنتهاء من اخلطة فور تاأمني مبادرات التمويل«.

واأ�شاف ان »ور�شــة العمل حول الطاقـة ال�شم�شيـة تتمتع 

مبزايا اقت�شادية وبيئية اإىل جانب عن�شر االأمان«.

ووفقًا لل�شيد الزين، ميكن تو�شيع التجربة مع بلديات �شور 

لت�شمل مناطق واحتادات بلديات اأخرى يف جنوب لبنان.

الــ�ــشـــــوارع  اإنـــــــارة  اأن  ــى  ـــ اإل احل�شينـي  ال�شيـد  ولــفــت 

�شـاأنـه  من  ال�شم�شيــة  بالطاقــة  واملـواقـع  وال�شـاحـات 

املولـدات،  من  ال�شادرة  امللوثــة  املــواد  اإنبعاث  خف�ص 

كما من �شاأن ذلك توفري االأمـوال للبلديات حيث ميكن 

اأنــه  اإىل  اإ�شافــة  اأخـرى،  ملّحـة  م�شاريـع  ا�شتثمارها يف 

يعزز ال�شالمــة واالأمان يف املجتمـع.

فح�شب،  �شالم  حفظ  قوة  لي�شت  »اليونيفيل  ان  واعتر 

الب�شرية والبيئية  التنمية  اأجل  وامنا هي بعثة تعمل من 

زمام  اأخــذت  لطاملا  البعثة  اأن  اإىل  الفتًا  امل�شتدامة«، 

املبادرة لت�شهيل التوا�شل بني البلديات واجلهات املعنية.

منظور اليونيفيل
مدير ق�شم ال�شوؤون املدنية يف اليونيفيل ال�شيد الباقر اآدم 

»اليونيفيل موجودة هنا مل�شاعدة احلكومة  اأن  اإىل  لفت 

اللبنانية«، م�شددًا على اأن اال�شتثمار يف م�شاريع الطاقة 

ال�شم�شية هو احلّل الذي يحقق �شالح اجلميع.

هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

ال�شم�شية.  ــواح  االأل خالل  من  لديها  الطاقة  ا�شتهالك 

كما لعبت دورًا ن�شطًا يف ا�شتخدام هذا امل�شدر للطاقة 

البعثة م�شابيح  لبنان. كذلك قّدمت  البديلة يف جنوب 

اجلنوبية.  البلدات  من  العديد  اإىل  كتّرعات  �شم�شية 

الطاقة  على  االإعتماد  تقليل  فهو  ذلك  من  الهدف  اأما 

التقليدية التي توؤدي اإىل التلّوث، مثل مولدات الكهرباء.

التخطيط لتطوير الطاقة الشمسية
ال�شم�شية  الطاقة  حــول  عمل  ور�شة  اليونيفيل  نّظمت 

ي�شم  الــذي  �شور  بلديات  احتــاد  مع  بالتعاون  مــوؤخــرا 

ع�شرين بلدية، اإىل جانب املركز اللبناين حلفظ الطاقة 

الذي يعمل حتت اإ�شراف وزارة الطاقة واملياه اللبنانية.

ولفت ال�شيد الزين اإىل اأن »توفيـر الطاقـة وحمايـة البيئـة 

اأمران ال ميكن حتقيقهما من خالل جهود طرف واحد، 

االأطراف  مع  وتعاون  �شراكة  اإىل  يحتاج  االأمر  اأن  ذلك 

مبوازاة العمل الإيجاد املزيد من م�شادر التمويل«.

طلبات  املركز  اإىل  و�شل  العمل،  ور�شة  »بعد  واأ�شاف: 

جديدة مقدمة من البلديات يف �شور لرتكيب م�شابيح 

واأجهزة تعمل على الطاقة ال�شم�شية. كما فتحت ور�شة 

�شاعد  مما  واملركز  البلديات  بني  ت�شاور  قنوات  العمل 

اأي�شا على جتّنب امل�شاكل التقنية«.

عبد  ال�شيد  �شور  بلديات  احتــاد  رئي�ص  ناحيته،  مــن 

اأطلقت  الور�شة  »هذه  اأن  اإىل  اأ�شار  احل�شيني  املح�شن 

ببحوث  اإتباعها  �شيتم  التي  ال�شم�شية  الطاقة  خطة 

تدريب  اإىل  اإ�شافة  الفنية،  املوا�شفات  حول  ودرا�شات 

وتقدمًا،  �شالمًا  �شهدت  �شنوات  مرور  الرغم من  وعلى 

ال يزال البلد يعاين من م�شكلة التقنني يف الطاقة، حيث 

برنامج  بح�شب  اليوم  يف  �شاعات  لعدة  الكهرباء  ُتقطع 

التقنني املعتمد لكل بلدة اأو مدينة. ويف بع�ص االأماكن، 

ال تتوفر الكهرباء طوال اليوم تقريبًا.

البلديات ب�شكل كبري على  ونتيجة لهذا النق�ص، تعتمد 

ال�شركات اخلا�شة التي توؤمن الكهرباء بوا�شطة مولدات 

اأنها  املولدات  هذه  م�شكلة  لكن  املحروقات.  على  تعمل 

تنفث اأعمدة الدخان الكثيف يف االأجواء، مما يرّتب على 

املجتمع اللبناين كلفة باهظة، �شواء من الناحية املالية 

اأو ال�شحية، ذلك اأن اإحرتاق املواد النفطية يت�شبب يف 

اإطالق مواد كيميائية �شاّرة يف الهواء.

اإلستفادة من الشمس
من هنا، بداأ البع�ص التفكري يف ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية 

كحّل ناجع لتاأمني اإحتياجات لبنان من الكهرباء.

وال�شوؤون  العامة  العالقات  ق�شم  رئي�ص  الــزيــن،  زيــاد 

املالية يف املركز اللبناين حلفظ الطاقة، حتدث عن هذا 

اللبنانية  املناطق  اأحد  اجلنوب  »كان  فقال:  املو�شوع، 

الطاقة  ا�شتخدام  اإىل  الفت  ب�شكل  بــادرت  التي  االأوىل 

البلديات  بف�شل  وذلــك  املتجددة،  والطاقة  ال�شم�شية 

اجلنوبية واليونيفيل«.

الطاقة  ــال  جم يف  ر  املي�شِّ دور  اليونيفيل  لعبت  ــد  وق

ال�شم�شية يف اجلنوب.

اإجمايل  من  املئة  يف   10 بنحو  يقّدر  ما  البعثة  توؤمن 



السوفياتي  اإلتحاد  جمهوريات  في  األصغر  الدولة  هي  أرمينيا  جمهورية 
السابق. يبلغ عدد سكانها حوالى ثالثة ماليين نسمة. تقع في جنوب القوقاز 

وتحّدها تركيا وجورجيا وأذربيجان وإيران.

اأرمينيــا لديهــا تـــراث ثقايف وتاريخـــي 

ـــــذوره  ـــــي عــريــــــــق يــعـــــــــــود يف جـــ وديــنـــ

ــة  دول اأول  كــانــت  عـــام.   3500 ـــــى  اإلـــ

العــام  يف  امل�شيحيـــة  الديانـــة  تعتنــــق 

القديـ�ص  كــاتــدرائــيــة  مــيــالدي.   300
العبـادة  مركـــز  وهـــي  اإت�شــميـادزيـــن، 

الرئي�شـــي، هــي اأي�شًا اأقدم كاتدرائيـــة 

يف العــــامل.

ي�شكــالن  وتــراثــهــا  امل�شيحيــة  جـــــذور 

يقــال  اأرمينيــا.  هويــة  من  هامًا  جزءًا 

نــوح  ق�شــة  يف  املعروفـــة  ال�شفينـــة  ان 

ــة جبل  والــطــوفــان مـــوجـــودة عــلــى قــّم

اأرارات، وهي القّمـــة التـــي تعتــّز فيهــا 

اأرمينيا، وهي مر�شــومـــة على �شــعارها، 

تــركــيــا.  ــن  م جــــزءًا  االآن  واأ�ــشــبــحــــــــت 

التقاليــد االأرمنيـــة تعتبـــر االأرمـــن مـن 

ن�شـــل نــوح، مـن خـالل اإبنــه يافــث.

بالعمارة  الــعــامل  يف  اأرمــيــنــيــا  ت�شتهر 

اقت�شادها  اليدوية.  واحلــرف  واالأدب 

اأ�شا�شي،  ب�شكل  ال�شناعة  على  يعتمد 

وت�شّدر ال�شلع امل�شّنعة واملواد الغذائية 

على  احلــ�ــشــول  مــقــابــل  يف  واالأدوات 

وهي  يريفان،  والطاقة.  اخلــام  املــواد 

لل�شناعة  مركز  اأي�شًا  هي  العا�شمة، 

واإحدى اأقدم املدن املاأهولة يف العامل.

يتكــّون علــم اأرمينيا من خطوط اأفقيـة 

والــرتــقــالـــــي.  واالأزرق  ــر  االأحــمـــ مـــــن 

ن�شال  ا�ــشــتــمـــــرار  اإىل  يــرمــز  االأحــمــر 

ــــي مـــن اأجــــل الــبــقــاء  ــن الــ�ــشــعــب االأرمــ

ــى االإميــــــان املــ�ــشــيــحــي  واحلـــفـــاظ عــل

وا�شــتقـــالل اأرمينيــا واحلــريـــة. االأزرق 

العيــ�ص  يف  ال�شــعـــب  اإرادة  اإىل  يــرمــز 

والرتقايل  ال�شالم،  ي�شودها  اأجواء  يف 

يرمـــز اإلــى مـواهب ال�شعـب االإبداعيـــة 

وطبيعتـــه يف العمــل الدوؤوب.

ت�شتت  اإىل  واال�شطهاد  النزاعات  اأدت 

العامل، مبا يف  اأنحاء  االأرمــن يف جميع 

ذلك لبنان، حيث ي�شكلون حواىل اأربعة 

يف املائــة من عدد ال�شكان.

بن�شـــاط  م�شــــاركتهــم  جـانــب  واإلــى 

يـــوؤدي  كمواطنني،  اللبناين  املجتمع  يف 

حلفــظ  كقــــوة  اأي�شًا  دورهــم  االأرمــن 

لبنــان،  جنـــوب  يف  ال�شــالم 

ت�شـــاهم  اأرمينيـــا  ان  حيـــث 

املتحدة  االأمم  يف  بقـــوات 

 .2004 الـــعـــــــام  ــذ  ــنـ مـ

ــوات  ــ ــقـ ــ ــت الـ ــ ــم ــ ــش ــ ــ� ــ وان

االأرمنيــة اإىل اليــونيفيـــل 

يف �شهــر ت�شــريــن الثانـي 

وهي   ،2014 العام  من 

و�شالمـة  اأمن  عن  م�شوؤولة 

يف  اليـــونيفيـــــل  موظفـــي 

�شمــع،  الغربـــي يف  القطــاع 

جنـــوب لبنــان. 

قــال:  دانيليان  اآرتــا�ــص  الــرائــد 

 ،7/24 بـــاخلـــدمـــة  ــــــوم  ــــ »نـــقـ

مت�شـــع  لدينا  يــوجــــد  ال  وبالتالــي 

ــارج  اإىل اخلـ لــلــذهــاب  ــت  ــوق ال مــن 

ناأمل  اللبنانــي.  بال�شعـب  واالإلتقاء 

اأن نحظى يف امل�شتقبل بفر�شة للقيام 

املجتمع،  مل�شاعدة  املهام  من  باملزيد 

الأن م�شــاعــدة النا�ص اأمر رائــع«. 

 سوزان بدرالدين وزينة عز الدين - 
مكتب اليونيفيل اإلعالمي
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 تأمين المياه
        للمستقبل

مع اقتراب فصل الصيف، تتبادر إلى الذهن على الفور مسألة المحافظة على المياه، وذلك بعد 
أن شهد صيف العام 2014 نقصًا حادًا في المياه  يعتقد أنه كان ناجمًا عن الشّح في األمطار.

مياه  موؤ�ش�شة  عام  مدير  نظام،  اأحمد  للمهند�ص  ووفقًا 

لبنان اجلنوبي، ال تعتمد م�شاألة توافر املياه خالل اأ�شهر 

البنية  اأي�شًا على  االأمطار فح�شب، ولكن  ال�شيف على 

التحتية واإدارة املوارد.

املــكــّونــات،  مــن  العديد  مــن  املــيــاه  تــوزيــع  نــظــام  يتاألف 

اجلوفية  واملياه  )البحريات  املياه  م�شادر  منها  نذكر 

واالأمطار(، والبنية التحتية للتوزيع )االأنابيب واخلزانات 

وامل�شخات(، واالإدارة )املوظفني املهرة(.

يقول ال�شيد نظام: »اأوال وقبل كل �شيء، اأود اأن اأ�شري 

اإىل اأن املياه ال�شطحية ت�شكل ما ن�شبته 15 باملئة من 

املياه التي تتوفر يف جنوب لبنان، و85 باملئة من املياه 

التي نوّزعها هي من املياه اجلوفية«. 

لالإ�شتهالك  املــوّزعــة  املياه  من  االأكــر  الن�شبة  والأن 

اإىل م�شّخات  تاأتي من م�شادر جوفية، هناك حاجة 

الإ�شتخراج املياه من اأجل اإعادة التوزيع. وكذلك االأمر،  

فاإن �شّخ املياه يتطلب الكهرباء، علمًا اأن حمطة ال�شخ 

حتتاج حواىل 320 فولت من الطاقة.

الرئي�شيــة  العقبات  »اإحــدى  نظــام:  يقــول  وعن ذلك 

ولكــن  لبنان،  جنــوب  يف  فقط  ليــ�ص  الكهرباء،  هــي 

يف البلــد كلـــه. عندما تكــون الكهرباء غيــر متوفــرة، 

ننتقل اإىل م�شكلــة اأخرى، اأي مولــدات الكهـرباء. ويف 

ت�شغيلها  عمليـة  ت�شّكل  املــولــدات،  على  ح�شلنا  حال 

حتديًا، ذلك اأننا نحتاج اإىل املحروقات، وهذه ق�شيـة 

لدفع  االأمــوال  من  الكثري  اىل  �شنحتاج  الأننا  رئي�شية 

ثمن املحروقات الالزمــة للت�شغيــل«.

باالإ�شافة اإىل ذلك، يو�شح ال�شيد نظام اأن عدد النا�ص 

الذين يعتمدون على م�شدر مائي معني يوؤثر اأي�شا على 

عدد  زيــادة  اأن  ذلــك  لالإ�شتهالك،  املتاحة  املياه  كمية 

ال�شكان من دون وجود زيادة يف املياه ت�شّكل حتديًا اآخر.

وي�شري اإىل اأنه يف عام 2014 انخف�ص م�شتوى املياه من 

1650 مرتًا مكعبًا اإىل 650 مرتًا مكعبًا يف نبع الطا�شة، 
اأي باإنخفا�ص ن�شبته 40 باملئة من امل�شتوى الطبيعي. ومن 

�شاأن الزيادة يف عدد ال�شكان يف مثل هذه احلالة اأن توؤدي 

اإىل تقلي�ص القدرة على توفري املياه. 

البنيـــة  فــاإن  املياه،  م�شادر  عـن  النظـــر  وب�شرف 

املنـازل  اإلــى  امليــاه  لتـو�شيـــل  امل�شتخدمـــة  التحتيــة 

اإىل  لت�شــل  ال�شيانـــة  مــن  الكثيــر  تتطلــب  واملـوؤ�شـ�شـات 

اأنابيب  االأماكــن  يـوجــد يف بع�ص  املطلــوب.  امل�شتـــوى 

عمرها ما بني 30 و40 �شنـة وعر�شــة للت�شريب، مما 

يوؤدي اإىل هدر املياه قبل اأن ت�شل اإىل وجهتها.

القدمية  احلديدية  االأنابيب  ا�شتبدال  ب�شدد  احلكومة 

ذات  اإيثيلني«  »البويل  باأنابيب  ال�شداأ  منها  نال  التي 

اأطول.  الأمد  وتعي�ص  متانة  اأكرث  وهي  املرتفعة،  الكثافة 

اإ�شتبدال  م�شاريع  اأحــد  اأن  اإىل  نظام  ال�شيد  ويلفت 

الطيبة  بني  املمتدة  املنطقة  يف  التنفيذ  قيد  االأنابيب 

)مرجعيون( وبنت جبيل و�شواًل اإىل عيتا ورمي�ص. 

يف ال�شنــوات القليـلــــة املا�شيـــة، ن�شطـــت احلكــومــــة 

يف حت�شــني م�شتــويات امليــاه و�شبكــة ميــاه ال�شـــرف 

ال�شحــي للبــالد، وفقــًا لل�شيد نظــام الــذي عمــل يف 

وزارة الطـاقــة واملياه طــوال حياتـــه املهنيـــة.

الوزارة  يف  وجودي  منذ  االأوىل  املرة  هي  »هذه  يقول: 

على مدى 32 عامًا التي ُي�شدر فيها وزير ا�شرتاتيجية 

على امل�شتوى الوطني للمياه ومياه ال�شرف ال�شحي«.

ومثل هذا النهج االإ�شتباقي يعني دعمًا اأف�شل للمجتمعات 

املحلية. اأحد امل�شاريع الكبرية التي يجري التخطيط لها 

تتمثل يف مّد قناة لزيادة توافر املياه يف اجلنوب.

القرعون  �شد  من  املياه  جتلب  �شوف  »القناة  وي�شيف: 

م�شروع  اإنــه  و�شريفا.  جبيل  وبنت  مبرجعيون  مــرورًا 

 110 �شخم. يف االأ�شا�ص، �شوف يوؤمن امل�شروع حواىل 

مليون مرت مكعب من املياه، 90 مليون مرت مكعب منها 

الأغرا�ص الري، و20 مليون مرت مكعب ملياه ال�شرب«.

امل�شروع  اأن  علمًا  االأوىل،  املرحلة  بداأت  »االآن،  ويتابع: 

مرتفع التكلفة. تكاليف املرحلة االأوىل تبلغ ما بني 380 

و400 مليون دوالر، واملرحلة الثانية ما بني 400 و500 

جنوب  يف  حلمًا  امل�شروع  هــذا  كــان  وقــد  دوالر،  مليون 

لبنان، لكن احللم بداأ ي�شبح حقيقة«.

اجلوفيـــة،  امليـاه  علــى  االإعتماد  تقلل  �شـــوف  القناة 

االإعتمــاد  يف  االإفـــراط  اأن  ذلك  جيــــد،  اأمـــر  وهــو 

ن�شــوء  اإىل  يــوؤدي  اأن  ميكــن  اجلوفيــــة  امليـاه  علـــى 

ظروف �شبيهــة باجلفــاف، كما هــو احلال يف اليمــن 

لل�شيــد نظــام، تنخف�ص  املياه، وفقًا  حيث م�شتــويـات 

بن�شـبة 10 متــر يف ال�شنــة.

املعتمدة،  وال�شيا�شات  التحتية  البنية  اإىل  باالإ�شافة 

مهرة  وموظفني  جــدد  مهند�شني  مع  الـــوزارة  تعاقدت 

لتح�شني جودة اخلدمة ومعايريها.

واإذ يعرب ال�شيد نظام عن �شعادته مب�شاعدة اليونيفيل 

اأن�شى اليونيفيل التي  يف عدة م�شاريع مياه، يقول: »لن 

ت�شاعدنا اأي�شا يف بع�ص القرى من خالل حفر االآبار اأو 

جتهيزها، بحدود االإمكانات املالية املتاحة لهم«.

ب�شمتها  االإعتبار  بعني  تاأخذ  جانبها،  من  اليونيفيل، 

من  الوعي  ن�شر  على  تعمل  وهــي  اجلنوب،  يف  البيئية 

وحمالت  املياه  ت�شّرب  عن  الك�شف  مثل  م�شاريع  خالل 

البعثة  قامت  الغاية،  لهذه  وحتقيقًا  عليها.  احلفاظ 

برتكيب عدادات للمياه على جميع اآبارها املائية لقيا�ص 

كمية املياه التي يتم ا�شتهالكها يف مواقعها.

اجلوفية  املياه  حــول  فنية  درا�ــشــة  اإجـــراء  �شيتم  كما 

لتحليل االإ�شتخدام احلايل وا�شت�شراف م�شتويات املياه 

يف امل�شتقبل والتخطيط ملعاجلة نق�شها.

اأمين  اليونيفيل،  يف  البيئة  ق�شم  م�شوؤول  جهته،  من 

املياه اجلوفية يف  ندر�ص  »�شوف  يقول:  الوهاب،  عبد 

مما  املتحدة،  االأمم  مواقع  يف  فقط  ولي�ص  املنطقة، 

�شيوفر بيانات قيمة ميكن ا�شتخدامها من قبل كل من 

اليونيفيل واملجتمعات املحلية يف اإدارة املوارد املائية«.

ا�شتخدامها،  املياه وح�شن  اإ�شتهالك  تر�شيد  من خالل 

وكذلك من خالل حت�شني البنية التحتية وزيادة الوعي 

بق�شايا املياه، ميكن اأن نرى تغيريًا ملحوظًا يف جنوب 

ال�شيف،  لهذا  فقط  لي�ص  املياه،  وفــرة  لناحية  لبنان 

ولكن لل�شنوات القادمة اأي�شًا.

غريتا إيزاك - مكتب اليونيفيل اإلعالمي
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سلسلة اليونيفيل عبر التلفزيون واإلنترنت 

شاهدوا كيف يلتقي في كل حلقة جنود حفظ 
سالم من اليونيفيل مع سكان جنوب لبنان. 
ُيعرض البرنامج مرتين في الشهر عبر أن.بي.

أن، أو.تي.في، الجديد ويوتيوب.

ُيبث باللغة العربية على مدى عشر دقائق 
بمعدل حلقة جديدة كل أسبوعين عبر أثير 
اإلذاعات التالية: الرسالة، صوت المدى، 
صوت لبنان، صوت الشعب وراديو دلتا.


