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مجـلــــــة

اليـونـيفيـل

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

اإلفتتاحية

أرحب بكم في هذه
أود أن ّ
الطبعة الخاصة بالبيئة من
مجلة «الجنوب»
يلقي هذا العدد ال�ضوء ب�شكل خا�ص على اخلطوات
الكبرية التي بذلتها احلكومة اللبنانية واليونيفيل
ل�ضمان �إعتماد ممار�سات بيئية متقدمة ،ال�سيما يف
منطقة عمليات اليونيفيل .ون�أمل �أن يلفت حمتوى
العدد الإنتباه �إىل العديد من املبادرات الهامة.
الرتكيــز عل ــى البيئ ــة لــه معن ــى م�ؤثــر بالن�سبــة
�إلينا .ي�أتــي هــذا يف الوقــت ال��ذي يدعــو فيــه
املجتمــع الدولــي �إىل �إتخــاذ �إج���راءات لتعزيــز
�إدارة البيئــة وحمايتها .واليــونيفيــل تلتزم العمــل
لتج ّنب وتقليــل �أو تخفيف �أي ت�أثي ــر �سلبــي علــى
الإن�سان والبيئ ــة قد ينتج عن عمليات البعث ــة.
البعث ــة حري�صــة علــى حت�سني الإمتثــال البيئــي
و�إيـالء االهتمــام ااملنا�سـ ــب لتطــويـ ــر املواقــع
اجل���دي���دة وامل���راك���ز وامل�����ش��اري��ع ط��ـ��ـ��وال فت ــرة
تــواجدهــا ،ف�ضـ ًال عــن تنفيــذ تدابي ــر متعلقـ ــة
بالإن�سحابات و�إغــالق املرافــق والت�صفيات .ومــن
�أجل خل ــق �إنعكـا�س �إيجابــي ل�صــورة اليــونيفي ـ ــل
بني �س ــكان جن ــوب لبنان ،نعمــل حالي ًا على زيادة
الإ�ستدامة البيئي ــة لعملياتنا.
وكانــت الزيــارة الت ــي قــام بهــا وزيـ ــر البيئ ـ ــة
اللبنان ـ ـ ــي للبعثـ ــة �أ�ســا�سـ ـ ـيــة لناحيـ ــة ت�ســليـط
ال�ض ــوء علـ ــى �أول ــويــات وزارة البيئـ ـ ــة للعـ ــام
املقب ــل .ناق�شنا مع ال��وزي��ر �أهمي ــة الأخ��ذ بعني
الإعتبــار دور خمتلــف اجلهــات الفاعل ــة يف �ضمان
ح�س ــن الإدارة البيئيـ ــة .كما ناقــ�شنا التن�سيق مع
وكـاالت الأمم املتح ــدة يف لبنان ،والي ــونيفيـ ــل
عل ــى وج ــه اخل�صو�ص ،ف�ض ًال عن التحـديات التــي
تواجه الوزارة يف تنفيذ عملها.

�إلــى جان ــب زيادة الرتكي ـ ــز علـ ــى املمار�سـ ــات
البيئي ــة اجل���ي���دة ،ي�ضــيء ه��ـ��ـ��ذا ال��ع��ـ��ـ��دد من
«اجلنـ ــوب» على مبادرة «تخ�ضي ــر اجلنـ ــوب».
وه��ذا امل�ش ــروع الطم ــوح الــذي تقـ ــوده وزارة
البيئـ ــة والي ــونيفي ــل� ،أطلقتـ ــه �أنا ووزي ـ ــر البيئ ــة
ه ــذا الع ــام يف جن ــوب لبنــان ،و�سي�ستم ــر يف
الع ــام املقب ــل حت ــى يت ــم زرع ثالثمائ ـ ــة �ألف
�شجرة يف منطقة عمليات البعث ـ ــة.
يف الي ــونيفيـ ـ ــل ،نظـ ــام الإدارة البيئيـ ــة يــ�ستمـ ــر
يف كون ــه �أداة فعـال ــة ج ــد ًا لتعــزيـ ــز الـو�ض ــع
البيئـ ــي .وه ــذا العــام ،و�ضعــت الي ــونيفيـ ــل ن�صب
عينيهــا هــدف ـ ًا يتمث ــل يف توفيـ ــر امل ــوارد ،م ــع
الرتكي ــز ب�شك ــل خا�ص عل ــى املياه.
و�أود �أن �أ�ؤك ــد عل ــى �أن ك ــل واحــد منا يف ه ــذه
البعث ــة لديـ ــه دور يلعبــه حي ــث ميك ــن �أن يـ�سه ــم
يف النج ــاح العــام م ــن خ ـ ــالل جعـ ــل نف�سـ ــه
من ــوذج ًا يحت ــذى بــه وق ــدوة للمجتم ــع املحل ــي
لناحي ــة �إحت ــرام البيئ ـ ــة وتقدي ــرها ،لي ــ�س مـ ــن
خ ــالل احل�� ّد مــن ب�صمتنا البيئيـ ــة فح�س ــب،
ولك ــن �أي�ض ًا م ــن خ ــالل م�س ــاع ــدة اللبنانيني
علـ ــى �أن يحذو حذونا.
وختام ًا� ،إدارة املخاط ــر البيئيـ ــة �سـ ــوف تتطلــب
�إ�سـتجـابــات عاملي ــة و�إقليميـ ــة ووطنيـ ــة وحمليـ ــة
جدي ــدة تت�ضمن جمموع ــة وا�س ـع ــة مــن املهتمني.
و�أن��ا مقتنع ب�أن �ش ــراكتنا مع وزارة البيئ ــة ه ــي
خط ــوة يف الإجتــاه ال�صحيــح.
�إ�ستمتع ــوا بقــراءة العــدد،
رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام
اللواء لوتشيانو بورتوالنو

المحتويات

«الجـنــــــــوب»

تُ نشــــر عبـر المكتب اإلعالمي لليـونيفيــل
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تأمين المياه للمستقبل

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

18

أحداث متسلسلة
اليونيفيل تحيي اليوم الدولي لحفظة السالم التابعين لألمم المتحدة

�أقامــت اليــونيفيــل �إحتفـا ًال يف � 29أيـار
مبنا�سبــة اليــوم الدولــي حلفظــة ال�ســالم
التابعني للأمم املتحــدة يف مقـ ّرها العــام
يف الناق ــورة.
وقـد �إ�ستعــر�ض رئي�س بعث ــة الي ــونيفي ــل
وق��ائ��ـ��ـ��ده��ا ال��ع��ـ��ـ��ام ال��ل��ـ��ـ��واء لوت�شيــانو
بـورتـوالن ــو حــر�س ال�شــرف ،وجنب ًا

�إىل جنــب مع العميــد حمم ــد جانبي ــه
ممثـ ًال قائد اجليــ�ش اللبنان ــي و�ضعــا
�أكاليــل الزهــور على الن�صب التـذكــاري
لليــونيفي ــل تخليــد ًا لذكــرى 308
جنـ ــود حفـظ �ســالم من اليــونيفي ــل
فقــدوا حياتـهـم خلـال خدمتهـم يف
جنــوب لبنــان.

دورة إسعافات أولية للنساء

ويف كلمته خ�لال احل��ف��ل� ،أع���رب ال��ل��واء
ب��ورت��والن��و ع��ن ت��ق��دي��ره ال��ع��م��ي��ق للقوات
امل�سلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية ،قائ ًال:
«�شراكتنا الإ�سرتاتيجية ت�شكل ركنا �أ�سا�سيا
يف جن��اح تطبيق ال��ق��رار  .1701ون���ؤك��د
على �إلتزامنا ال��ت��ام يف تن�سيق �أن�شطتنا
العملياتية على الأر�ض ويف البحر معهم».

ً
دعما للنيبال
اليونيفيل والجيش اللبناني يركضان

يف التا�سع من حزيران ،ب��ادرت الكتيبة
الأمل��ان��ي��ة ب��ق��ي��ادة امل��ق��دّم ي��وه��ان �شنيك
�إىل تنظيم ن�شاط ريا�ضي يف املق ّر العام
لليونيفيل يهدف �إىل التعبري عن الدعم
للنيبال ال��ذي تع ّر�ض ل��زل��زال مد ّمر يف
 24ني�سان املا�ضي ،وكذلك للم�ساهمة يف
حمالت �إعمار هذا البلد ،علم ًا �أنّ بع�ض ًا
من جنود الكتيبة النيبالية يف اليونيفيل
تع ّر�ض خل�سائر على امل�ستوى ال�شخ�صي.
خ��ل�ال ال��ن�����ش��اط� ،إن�����ض��م �إىل عنا�صر
اليونيفيل املدنيني والع�سكريني ممثلون عن
اجلي�ش اللبناين �شاركوا يف �أن�شطة ريا�ضية
خمتلفة منها �سباق الثمانية كيلومرتات.
وق��د �أطلق نائب رئي�س بعثة اليونيفيل
�إمران ريزا �إ�شارة �إنطالق ال�سباق.
تدرب عناصر شرطة بلدية صور
اليونيفيل ّ
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يف ن�شاط هو الأول من نوعه� ،أنهى
عن�صر ًا من �شرطة بلدية �صور م�ؤخرا
تدريب ًا مدته �ستة �أيام ب�إ�شراف ال�شرطة
الع�سكرية التابعة لليونيفيل.
وقد �شمل التدريب موا�ضيع خمتلفة ،مبا
يف ذل��ك تقنيات الإت�صال ،والتن�سيق،
والإن�����ض��ب��اط ،وال���دوري���ات ب���أن��واع��ه��ا،
وال���ع�ل�اق���ة ب�ي�ن ال�����ش��رط��ة وامل��دن��ي�ين،
و�أ�ساليب التع ّرف على م�سرح اجلرمية،

وتفتي�ش ال�سيارات ،وكيفية التعامل مع
امل�شتبه بهم واحلوادث املرورية.
احل���اج ���ص�لاح ���ص�براوي ،ن��ائ��ب رئي�س
بلدية �صور ،قال �إن «هذا التدريب �أظهر
ال��ك��ف��اءة املهنية التي يتمتع بها فريق
الكارابنييــري (ال�شـرطــة الأيطاليــة)،
والتي �ستنعك�س بدورها على �أداء رجال
ال�شرطة لدينا ،و�ستقابل بالر�ضا العام
من جانب الأهايل يف �صور».

ج���رى تنظيم دورة يف الإ���س��ع��اف��ات
الأولية حول احلوادث املنزلية للن�ساء
يف مرجعيون يف بداية هذا العام.
�أت���ت ال����دورة يف �إط���ار م��ب��ادرة حول
ال��ت��دري��ب اجل��ن��دري ّ
نظمتها وح��دة
التعاون املدين -الع�سكري يف الكتيبة
الإ�سبانية العاملــة يف �إطار اليونيفيل،
بالتعــاون مـع مكتــب وزارة ال�ش ـ�ؤون
االجتماعيــة يف مرجعيــون برئـا�س ــة
ال�سيدة مايا احلا�صباين.
�شــارك يف الـدورة نحـو � 20سيدة من
مرجعيــون والبلــدات املجــاورة حت ــت
�إ���ش��راف الدكت ــور بوريــ�س لوزي ــل،
وهــو �ضابـط طبيـب مــن ال�سلفادور،
حيــث ت ّ
ـول الإجـاب ــة علــى �أ�سئلتهـن
ب�شـ ـ�أن امل�سائـل ال�صحيــة والإ�سعافات
الأوليـ ــة .كمـا ا�ستلمــت امل�شــاركـات
�أدوات خا�صــة بالإ�سعافــات الأولي ــة
ت�س ــاعــد علـى تطبيــق املهارات التــي
اكت�سبنها خـالل الـدورة.
امل��ب��ادرة كانت حمــل تقديــر لــدى
املجتمـع املحلــي ،مما يعــزز �إمكاني ــة
تكرارهـا يف بلدات �أخرى يف منطقــة
عمليـات اليــونيفي ــل.
الــمــقـ ّـدم خوسيه مــانــويــل غونزاليس
سبينوال سان جيل  -المكتب اإلعالمي
العسكري في القطاع الشرقي

ً
معا في مواجهة التحديات

العدد  17تموّز 2015

تعكس الصفحات التالية التعاون والتنسيق القائم بين القوات
المسلحة اللبنانية واليونيفيل .وتستقي هذه الصفحات مادتها
كل من قائد الجيش اللبناني العماد جان
من رسائل موجهة من ٍ
قهوجي ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء لوتشيانو
بورتوالنو إلى قوات كل منهما.
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العماد جان قهوجي
تحية الى أبطال الجيش

تط ـ ّرق العمــاد جــان قهــوجـي اىل احلرب القائمــة
بني اجليـ�ش والإره���اب ،فقــال ان اخلط ــر ما زال
مـوج ــودا ،وان الإرهابيـني يتحينــون الفر�صــة لتـوجيــه
�ضرباتهـم ،لكــن اجليـ�ش يقـف لهـم باملر�صـاد.
وقـال« :كلنــا ثق ــة ب�أننا �سننت�صــر بف�ض ــل قـ ــوة
اجليــ�ش والتفــاف ال�شعــب حـول ــه .هــدف الإرهابيني
الأ�ســا�ســي كــان التغـلغ ــل بــني النــا�س و�إح ــداث فتنـة
طائفيــة ومذهبيــة ،لكنهــم ف�شـلــوا».
ولفت قائ ــد اجليــ�ش �إلــى ان مــو�ض ــوع الع�ســكريــني
املخطــوفــني حا�ضــر دائ��م��ـ��ـ�� ًا يف بالــه ومعانـاة
عائالت ـهــم ت ـ�ؤمل ــه ،و�أك ــد �أن القيــادة لــن تهمــل �أي
و�سيـلــة ميكــن ان ت ـ�ؤدي �إىل �إ�ستـرجاعهــم ،علم ـ ًا �أن
ق ــرار املقاي�ضــة هــو بيــد ال�سـلطــة ال�سـيــا�سـيــة.

«إن التنسيـــق
والتعاون بين الجيش
واليـونيفيــــل قائــم
عـال
علـى مسـتــوى ٍ
ً
جـــــدا».
اليونيفيل حاجة لبنانية وإقليمية

متم�سك بوجود
ومتحدث ًا عن اليونيفيل ،قال« :لبنان ّ
هذه القوات لأنه حاجة لبنانية و�إقليمية ،وهو عامل
�إ�ستقرار وه��دوء ،و�إن التن�سيق والتعاون بني اجلي�ش
��ال ج��د ًا ،ويف �إطار
واليونيفيل ،قائم على م�ستوى ع ٍ
تنفيذ ال��ق��رار  1701يتم حفظ �أم��ن احل��دود ومنع
ح�صول خروقات».
و�أ�شار �إىل �أن وجود منطقة عمليات م�شرتكة يفر�ض
التن�سيق وال��ت��ع��اون يف امل��ه�� ّم��ات وال���دور ّي���ات وحت�� ّرك
ال��وح��دات ،حيث الإم��رة للجي�ش اللبناين على �صعيد
حفظ الأم���ن .و�أو���ض��ح �أن املدنيني باتت لهم �أي�ض ًا
�صداقات خا�صة مع الق ّوات الدولية ،وهذا ي�ؤثر ب�شكل
�إيجابي على عملنا مع ًا وعلى الثقة املتبادلة بيننا.
أنتم العيد الحقيقي

توج ــه قائ ــد اجليــ�ش �إلـى الع�سكــريني
ويف اخلتــام ّ
وامل��وظ��ف�ين يف اجل��ي�����ش بكلم ــة م��ع��اي��ـ��ـ��دة ،وخ��� ّ��ص
الع�سكـريني املنت�شــري ــن علــى احل ــدود مــن اجلنـ ــوب

�إلــى عر�س ــال ور�أ���س بعلب ــك وال�شم ــال بالق ــول:
«�أنتــم �أبطـالنـا و�أنتــم العي ــد احلقيق ــي للبنــان ،مــن
دونك ــم ال �أعي ــاد وال وط ــن».

«�آم���ل �أن يجلب ال��ع��ام ال��ق��ادم مزيــد ًا م��ن ال�سالم
والإ�ستق ــرار على الأرا�ضي اللبناني ــة ،واملزيـ ــد م ــن
الفــرح والإزده ــار يف ك ــل من ــزل ولك ــل عائل ــة».

كما ح ّيـا �ض ّبــاط قيادة اجلي�ش وعنا�صرها ال�سـاهرين
ملتابعة التطـورات الأمنية على الأر�ض حلظة بلحظة،
وحـ ّيا جميع ع�سكريي اجلي�ش اللبناين املنت�شرين يف
الأرا���ض��ي اللبنانية وعائالتهم ،وعائالت ال�شهداء
كافة وكـل اللبنانيني.

ً
قدما
الحوار اإلستراتيجي يمضي

اللواء لوتشيانو بورتوالنو
تعاون ممتاز

قــال الل ــواء لــوت�شيانــو بــورتــوالنـ ــو�« :إن التع ــاون
الوثي ــق بني اليــونيفيـ ــل واجليــ�ش اللبنان ــي ممتــاز
علـى خمتل ــف امل�ست ــويـات ،مــن اجلن ــدي وال�ضـابــط
ال�ش ــاب �إلـى �أعلـى الــرتـب .فالقـوتــان ملتــزمتــان
احلفــاظ علــى الإ�سـت ـقـ ــرار واله ــدوء يف جن ـ ــوب
لبنــان ودعــم املجتمعــات املحلي ــة يف املنطقــة».
«م��ع�� ًا ،تعــاملنـا بنجــاح مــع خمتل ــف التحديــات
الأمني ــة التــي واجهتنا يف اجلن ــوب ،وبف�ض ــل
جه ــودنا املن�س ّقــة مع اجليـ�ش اللبنانــي ،وبالتعــاون
م ــع الأجهـ ـ ــزة الأمني ـ ــة املحليـ ـ ــة ،وال�سلـط ــات
الديني ـ ــة والبلدي ــة وال�سيا�سي ــة و�سكان جن ــوب
لبنــان ،تتم ّتــع هــذه املنطقـة بفرتة غي ــر م�سبــوق ــة
مــن ال�سـ ــالم منــذ الع ــام .»2006

وحــول تعزيــز قــدرات اجليــ�ش قــال اللـواء بـورتـوالن ــو:
«كمثـال علــى التغييــرات الإيجابي ـ ــة التــي ح�صلــت،
�أود �أن �أ�شي ــر �إلــى التق ّدم امللحــوظ الــذي ّمت �إحـرازه
يف العـام املا�ضـي يف عملي ــة احل ــوار الإ�سرتاتيج ــي،
الــذي يهــدف �إلــى تعزي ــز قدرات اجلي�ش اللبنانــي
ودعــم اجلهــود الراميـ ــة �إلــى امل�ضـ ّـي قدمـ ًا ب�إجت ــاه
وق ــف دائــم لإطـالق النــار».
و�أ�ضاف�« :إ�سمحوا يل �أن �أ�ؤكد لكم �أن اليونيفيل �سوف
تقوم بكل ما هو ممكن للحفاظ على الهدوء يف املنطقة
ولتعزيز تعاوننا مع اجلي�ش اللبناين».

تـم نشر هاتين الرسالتيـن للمرة اﻷولى في مجلة
ّ
الجيش اللبنانــي.

صور الماضي وصور الحاضر

وق��ال اللـواء بــورتـوالنو �إن وج��ود الآالف من جنــود
حفظ ال�س ــالم واجلن ــود اللبنانيــني املنت�شريــن
يف جن ــوب لبنــان مبــوج ــب الق ــرار  1701قـد
وغ�ير مــن
عـزّز بح ـ ـ ّد ذات ــه الأمــن يف املنطقـ ــة ّ
طريق ـ ــة عي ــ�ش اجلنــوبيني� ،إذ منحه ــم فر�ص ــة
ملمار�س ـ ــة حيـاتهــم اليـ ــومي ـ ـ ــة ب�ش ـك ــل طبيع ــي.
«بــات ب�إ�ستطـاع ـ ــة الط ــالب ارتيــاد مـدار�سهم
و�صــار ب�إمكــان املزراعــني الذهــاب �إىل حقـ ــولهـم
ك ــل ي ــوم ومـن دون خــوف ،حتى �أن �أ�صـوات القنابــل
وق ــواف ــل النازحني �أ�صبحــت من املا�ضي ،وح ّلت
بــد ًال منها �أ�صــوات البناء و�إعمار املنازل واملنتجعــات
ال�سـيــاحي ــة و�ش ــق الطـرق ــات».
و�أ�ضاف« :نحن على يقني �أن بع�ض التح ّديات الأمنية
اخلطرية ال تزال قائمة يف مناطق �أخرى من لبنان،
ونحيي اجلي�ش اللبناين على الإجنازات التي حققها
يف ج��ه��وده الرامية للحفاظ على الأم���ن يف �أج��زاء
خمتلفة من البالد خالل العام املا�ضي».
«لقــد خ�س ــر ل�س ــوء احل ــظ بع�ض ـ ًا م ــن �أ�شـجــع
�ضبـّاط ـ ــه وجنـ ــوده .قلـ ــوبنا م ــع �أُ�سـ ــر ال�ضح ــايا
الذي ــن فق ــدوا �أحبائ ـه ــم ،كمــا �أننـا ن�أم ــل ال�شف ــاء
العاجـ ــل للجــرحـ ــى».

التحديات
«أن بعض
ّ
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».

وزير البيئة اللبناني
يحدد األولويات

العدد  17تموّز 2015

«الجنـوب» تجري مقابلـة مع وزيـر
البيئة محمد المشنوق
اجلنوب 9 8

�أعطيكم مثا ًال علــى ذلك مواقــع مك ّبات النفايات.
لدينا  760موقع ًا� ،أي موقـع واحــد تقريب ًا بالقــرب
مـن كــل قريــة .ولكن ال يزال النا�س يرف�ضون قبــول
املطامـر .النا�س يقبلون املك ّبات امل�سترتة ويرف�ضــون
ما ن�سميـه «مطامر �صحية» .ال ينبغي ان نطلب من
النا�س بالقــوة ان يقوموا ببع�ض الأمور ،بل ينبغي �أن
يكــون ذلك فطــري ًا ،ومن الداخــل.

س :ما هــي أولــويــات ومــبــادرات وزارة البيئــة
لهــذا العـام؟

�س�أكون �أكرث من �سعيد لأن �أوجز لكم �أمنياتنا الـ 22

لعام  ،2015ونحن ن�سميها �أمنيات لأنها �أمور نرغب
القيام فيها.

كما تعلمون ،لدينا العديد من الق�ضايا قيد املتابعة،
ولكن من بني هذه الأمنيات ميكنني �أن �أذكر ما يلي:
ت�أمني التعوي�ض للحكومة اللبنانية عن كارثة الت�س ّرب
النفطي التي حدثت عام  .2006كما �أن التخفيف من
الأث��ر البيئي للأزمة ال�سورية على لبنان وم��وارده هو
هدف رئي�سي �آخر .كذلك بد�أنا ف�ص ًال جديد ًا يف جمال
�إدارة النفايات ال�صلبة ،وخا�صة مع الت�صويت على
خطة وطنية بعد  17عام ًا من العمل يف ظ ّل و�ضع م�ؤقت.
كما تعلمون ،لدينا ق�ضايا تتعلق بالتلوث يف كل مكان،
�سواء يف الهواء �أو املاء �أو على الأر�ض .ولدينا م�شاكل
الك�سارات ،و�سيكون علينا البدء يف �إعادة ت�أهيل مواقع
ّ
ّ
املقالع غري الن�شطة .يوجد تلوث يف الأنهار �أي�ضا،
ونحتاج �إىل تنظيف بحرياتنا و�أنهارنا� .أحد الأمثلة
على ذلك هو بحرية القرعون .ونحن من�ضي قدم ًا يف
تنفيذ خارطة الطريق ملكافحة الت ّلوث.
و�أود �أن �أذك���ر �أي�ضا تنفيذ خطة �إع���ادة الت�شجري
الوطنية ب�إعتبارها �أمنية رئي�سية لعام .2015
و�أ�ستطيع القول �أننا نلتزم بجميع �إتفاقات الأوزون،
وو ّقعنا على جميع الربوتوكوالت من بازل �إىل بريو.
ً
عاما
س :هل تعتقد أن تأسيس هذه الوزارة منذ 22

ساعد على خلق وعي عام حول البيئة في لبنان؟

مل ن�صل اىل املرحلة التي ميكننا القول فيها ان كل
النا�س على ب ّينة من هذا وذاك ،فالأمر يتطلب الكثري
لتغيري الأفكار وال�سلوك .يجب على النا�س ان يتع ّلموا
ويطبقوا ما تعلموه .ال يكفي �أن نقدم املواعظ حول هذه
امل�س�ألة ،بل علينا التطبيق .وال �أعتقد �أننا و�صلنا بعد
�إىل مرحلة الوعي التي ميكن �أن جتعلنا ن�شعر بال�سعادة.

من ناحيـ ــة �أخــرى� ،إ�سمحــوا يل �أن �أق ــدم لكــم
مثالــني جيدي ــن ومهمني بالنـ�سب ــة �إلينا .ع ـ ــدد
احل��رائ��ق التي تندلع ك��ل ع��ام �إنخف�ض �إىل  40يف
املائــة نتيج ــة التحذيرات املب ّكرة .ومن ال��ذي فعل
ه��ذا؟ الأطفـال .وقد �ساعدتنا يف ذلك امل�ؤ�س�ســات
التعليميــة .طلبنا م��ن الأط��ف��ال الإت�����ص��ال باخلط
ال�ساخــن لدينا �أث��ن��اء حــاالت ال��ط��ـ��ـ��وارئ .وفع ًال
�إت�صلــوا وجنحنا يف خفــ�ض عدد احلرائق.
�شح يف املياه خالل ف�صــل
املثـال الآخ��ر ،كان لدينا ّ
ال�صيف املا�ضي ،وطلبنا �أي�ض ًا من الأطفـال م�ساعدتنا
م��ن خــالل حملــة كبرية حت��ت عنــوان «�إذا كنـت
حتبني و ّفـر يل بع�ض املاء» .بد�أ الأطفـال يطلبــون من
ذويهـم امل�ساعدة ،مما �أدى �إىل �إنخفا�ض �إ�ستهـالك
املياه التي ي�ستخدمونها يف حياتهم اليومية.
ولـذلك ،نعــم �ســوف حتتــاج البيئــة علــى الـدوام الـى
حمـالت توعيــة للجمهــور� .أقــول «بيئتــي هـي بـالدي»،
لأننــي �أريـ ــد �أن �أق ــول لكــل مواطــن  -ان البيئـ ــة
لي�ست فقط منزلك ،ولي�ست فقط احلي الذي تعي�ش
فيــه ،ولي�ســت فقط قريتك ال�صغيــرة �أو بلدتـك �أو
مدينتــك� ،إنها البلــد كلــه.
س :ما هــي برأيـك أهـم الهـواجـس البيئيـة فـي
الجنــوب؟

اجلنوب منطقة عزيزة علينا لأن��ه عانى الكثري من
امل�شاكل على م ّر ال�سنني ،و�أعتقد �أن القرى يف اجلنوب
�إ�ستفادت من وجود اليونيفيل.
�أعتقد �أن موظفي اليونيفيل وجنودها ،ورمبا الإدارة
�أي�ض ًا ،ق�� ّدم��وا �صورة جيدة يف �سلوكهم ،وال�سلوك
احل�سن معدي .كما �أن حمالت التوعية التي تقومون
بها يف املدار�س والقرى الفتة للنظر.
س :كــيــف يــتــم التنسيق مــع وكــــاالت األمــم
المتحدة في لبنان واليونيفيل؟

املن�سق املقيم للأمم املتحدة
لدينا عالقة جيدة مع ّ
وكذلك مع جميع وكاالت الأمم املتحدة يف لبنان .وهم
يعملون ب�شكل وثيق معنا يف مناطق خمتلفة من البالد.
لدينا م�شروع مع اليونيفيل لإعادة ت�شجري القرى يف
اجلنوب ،و�سيكون �أمر ًا مميز ًا.
نحن نتطلع �إىل ر�ؤية املزيد من التعاون مع اليونيفيل،
ون�أمل �أن يح�صل ذلك يف الأ�شهر املقبلة.

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

لدينـا عالقــات جيــدة مــع البلديــات ،ونحــن نطلــب
مــن املجتمــع املدنــي م�ســاعدتهــم �أي�ض ـ ًا .ميكــن
للمجتمــع املدنــي �أن يفـعــل الكثي ــر ،ال �سـيمـا النــوادي
واجلمعيــات واملـدار�س.
البلديــات هي الفـرع ،وهي ذراع احلكوم ــة املركزي ــة
و�أذنهـ ــا .هنــاك الكثي ــر مـ ــن الأنـ�ش ـط ــة البيئي ــة
التـي جت ــري يف جميــع البلديات ح ــول الكهربـاء
وت�سخني املياه ب�إ�ستخــدام الألــواح ال�شــم�سي ــة ،وميــاه
ال�صــرف ال�صحــي وحمطــات معاجل ــة النفايـات
يتعي القي ــام ب ــه،
ال�صلب ــة .هنــاك الكثي ــر الــذي ّ
وبالت�أكي ــد ،لــم نفع ــل الكثي ــر.
س :هل ثمة مبادرات خاصة لمعالجة البيئة فيما
يتعلق في البحر؟

ثمة مبادرات كثرية على م�ستوى منظمات املجتمع
املدين واملنظمات غري احلكومية للإهتمام بالأر�ض
الواقعة قرب البحر ،ولكن لي�س البحر نف�سه .لدينا
�أي�ض ًا مبادرات �أخرى لتنظيف البحر.
هناك الكثري من الأن�شطة التي يقوم بها املجتمع
املدين ،ومنها جمعية الغو�ص (املعهد الوطني للغو�ص
يف لبنان) ،وهم غوا�صون حمرتفون.
وهنـاك �أي�ضـ ًا تنظيــف خم ّلفات العــدوان الإ�ســرائيل ــي
يف عـام  2006علــى معم ــل اجلي ــة ،حيث حــدث
الت�س ّرب النفطــي .وقــد جــددت اجلمعي ــة العام ــة
ل�ل�أمم املتحــدة �إقتناعها ب���أن م�س�ؤولي ــة تنظي ــف
الت�س ّرب النفطــي تقــع عل ــى عات ــق الإ�ســرائيليــني.

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

بالت�أكيــد .لدينا ما يكفــي من الت�شريعـات .ونحــن،
كوزارة ،مل نواج ــه �أي م�شكلـة خالل حماولتنا تنفيذ
�سـيا�ســاتنا بـ�سبـب ع ــدم وج ــود �شــرط ــة لدينا.
نحــن بب�ساط ــة نتوا�ص ــل مع وزارة الداخلي ــة ،وهـم
يتخ ــذون الإجــراءات املنا�سب ــة .كمــا �أننا نتعــاون
ب�شك ــل وثي ــق مع وزارة العــدل.
كما �أننا نعمل على ت�أ�سي�س �شرطة بيئية �إىل جانب
م�س�ؤويل البيئة يف املناطق .وكذلك لدينا �سجل عديل
يف�صل �أي انتهاكات بيئية.
بيئي للأفراد ،وهو ّ
س :هل يتم اتخاذ أي إجراء بشأن اإلنتهاكات؟

بالت�أكيد .يتم اتخاذ �إجراءات كل يوم .م�س�ألة البيئة
يتم �أخذها يف لبنان يف الوقت احلا�ضر على حممل
اجلد ،ودور هذه الوزارة ،على الرغم من �أنها وزارة
فت ّية ،ي�ؤخذ بعني الإعتبار.
غريتا إيزاك وداني غفري  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

يوم البيئة العالمي 2015

ثمانية أشياء يمكنك القيام
بها على الفور إلنقاذ كوكبنا
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3

4

تجنّ ب
البالستيك

إشتري البيض
في علب الكرتون

أعد تدوير
الزجاج

ّ
التسوق
فكر بأكياس
ّ
القابلة إلعادة اإلستخدام

معظم أنواع البالستيك ليست قابلة
ّ
للتحلل ويمكن في نهاية المطاف أن
تتراكم في المحيطات .العديد من
الحيوانات التي تعيش على سطح
البحر أو فيه تبتلع القمامة البحرية.

م ــن الــمــعــروف أن أكــثــر م ــن 260
فصيلة تتأثر ببقايا البالستيك من
خالل التشابك أو اإلبتالع.

الزجاج قابل إلعــادة التدوير بنسبة
 100في المئة ويمكن إستخدامه
ً
ً
وتكرارا .الزجاج الذي يتم هدره
مرارا
مكبات
ـي
ـ
ف
ـاف
ـ
ـط
ـ
ـم
ـ
ال
ـه
ـ
ب
وينتهي
ّ
يتحلل ً
ّ
أبدا.
النفايات لن

خمسون فــي المئة مــن البالستيك
ال ــذي نستخدمه نــقــوم بإستعماله
لــمــرة واحـــدة فقط ومــن ثــم نرميه.
ً
وفعليا ،كل قطعة من البالستيك
تم صنعها في أي وقت مضى ال تزال
ّ
موجودة في صورة أو شكل معين.

رسالة بان كي مون

األمين العام لألمم المتحدة

م ــوض ـــ ــوع يــــــــوم الــبــيــئــــــــة
الــعــالــمــــــــي لــهــذا الــعــام هو
"أحالم سبعة بالييـن .كـوكب
تأن في اإلستهالك".
واحدٍ .
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ال تــزال البشـريـــة تستهــلك
كــــمــــيــــات مــــــن الــــــمــــــوارد
الطبيعيــة أكبــر بكثيـــر ممــا

اجلنوب 11 10

يستطيع الكوكــب تـوفيــره
عــلــى نــحــو مــســتـــــدام .وقـد
أوشــــك الكثيــر مـن النظــم
اإليكـولوجيـــة لــأرض علــى
بلوغ نقطــة الـالرجـعــة .وآن
لنا أن نصلـح أنفسـنـا.
والـــــهـــــدف مـــــن الــتــنــمــيــة

يوم البيئة العالمي 2015
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7
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إختصر وقت
اإلستحمام

إفصل األجهزة
ً
ليال

إشتري
ً
محليا

ّ
التخلص
من األشياء

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

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

ّ
فكر ببعد المسافة التي طار عبرها
طــعــامــك .يــســاهــم الــنــقــل بـــ 13
في المئة من اإلنبعاثات المسببة
لإلحتباس الحراري.

قبـل أن تــرمــي شــيــئـ ًـا م ــا ،فـ ّـكــر في
شخص آخر يمكن أن يستفيد منه.

الــمــســتــدامــة هـــو تحسين
نوعية الحياة لجميع الناس
دون زيــــادة تــدهــور البيئة،
ودون المساس باحتياجات
األجيال المقبلة من الموارد.

االستهالك التي درجنا عليها
ً
مقدارا أقل
إلى سلع تتطلب
من الطاقـة والماء وغيرهما
مـــن الــــمــــوارد ،وبـــــأن نــهــدر
كميات أقل من الغذاء.

ويمكننا تحقيق هذا الهدف
بـــــأن نـــتـــحـــول عــــن أنـــمـــاط

التحول هذا ،الذي
وفي عام
ّ
نــأمــل فــيــه أن نــشــهــد قطع

أشـــواط كبيرة نحو تحقيق
التنمية المستدامة والتصدي
لتغير المناخ ،دعونا نحتفل
ّ
بيوم البيئة العالمي بإذكاء
الوعي بأثرنا على البيئة .ودعونا
نفكر فــي الــعــواقــب البيئية
نتحول إلى
لخياراتنا .ودعونا
ّ
رعاة أفضل لكوكبنا.

unep.org/wed

اليــونيفيــل ووزارة البيئــة اللبنانيــة

يطلقان مبادرة
«تخضير الجنوب»
علو منخفض ،كل ذلك لم يمنع وزير
أمطار غزيرة ،ورياح شديدة ،وثلوج على ٍ
ً
قدما في إطالق مشروع «تخضير الجنوب»
البيئة محمد المشنوق من المضي
المقر العام لليونيفيل في بلدة الناقورة الجنوبية.
من
ّ
الوزير امل�شنــوق ورئي�س بعثة اليــونيفي ــل وقائدها
العام اللواء لوت�شيانو بورتوالنو قاما بزرع ال�شجرة
الأوىل يف امل�شروع �إىل جانب ع�شرات الأ�شجار يف
احلديقة املحاذية ملكتب اللواء بورتوالنو.

الرثوة احلرجية والتنمية» ،وهي اجلهة املوكلة توزيع
ال�شتول من قبل وزارة البيئة .ق ّدمت اجلمعية ال�شتول
من �أح��د م�شاتلها يف بلدة املختارة ال�شوفية ،وهذا
امل�شتل هو واحد من عدة م�شاتل.

�إنطلق م�شروع «تخ�ضري اجلنوب» قبل ب�ضعة �أ�شهر
من خالل مناق�شات حول �سبل التعاون والتن�سيق يف
املنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاين بني وزارة البيئة
واليونيفيل .وقد �أع��رب الوزير امل�شنـوق حينها عن
رغبة �شديدة بتعزيز هذا التعاون و�أعطى مثا ًال عليه
�إمكانية م�ساهمة اليونيفيل يف ت�شجري املنطقة التي
ينت�شر فيها جنودها .وللم�ساعدة يف هذه اجلهود،
ق ّدمت الوزارة حواىل مليون �شتلة للزراعة.

ك��ان لإحت��اد بلدي ــات بن ــت جبيــل ال��دور الأب��رز يف
عملي ــة التن�سيق عرب �إ�ستخدام ــه مركزه للخدمات
الزراعي ــة يف بلدة الطريي من �أج ــل جم ــع ال�شت ــول
امل�ستقدم ــة من بلدة املختارة وتوزيعها على البلديــات
يف الإحتادات الأخرى.
�إنطلق امل�شروع بحملة ت�شجري ،حيث ّمت غر�س قرابة
الأرب��ع��ة الآف �شجرة ،من �ضمنها �أك�ثر من 1500
�شجرة يف املق ّر العام لليونيفيل يف الناقورة.
من جانبه� ،شكر ال�سيد حممد ملحم رئي�س مركز
اخلدمات الزراعية التابع لإحتاد بلديات بنت جبيل
اليونيفيل على جهودها ،وقال ان «امل�شروع مهم جد ًا
كونه يع ّو�ض على �أهايل اجلنوب ما خ�سروه من �أ�شجار
خالل الإعتداءات الإ�سرائيلية املتكررة ،وال �سيما يف
العام  .2006كما انه �سي�شكل متنف�س ًا �صحي ًا للأجيال
املقبلة ك��ي ت�ستمتع بالهواء النقي وب���أم��اك��ن كبرية
للإ�ستجمام يف الطبيعة».

العدد  17تموّز 2015

و�سعت اليونيفيل الإق�تراح لي�شمل �إ�شراك ال�سلطات
ّ
املحلية يف امل�شروع ،وهي تو�صية من �ش�أنها �أن ت�ضمن
جن��اح م��ب��ادرة التخ�ضري .وك��ان��ت املهمة الأوىل هي
الإت�صال مبجال�س البلديات يف منطقة عمليات اليونيفيل
جنوب نهر الليطاين ،وحتديد ًا �إحت��ادات بلديات بنت
جبيل و�صور وجبل عامل والقلعة والعرقوب ،الذين تلقّوا
�إقرتاح التخ�ضري بحما�س كبري.
وكانت املهمة الثانية تتمثل يف التن�سيق مع «جمعية
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و�أ�ضــاف ال�سي ــد ملح ــم «�أن جــزء ًا م ــن الأ�ش ـج ــار
الت ــي يتــم زرعهــا هي عبــارة عن �شجــر �صنــوب ــر
مثم ــر» ،مع الإ���ش��ارة �إىل �أن ب��ذور ال�صنــوبــر التي
ُت�ص ــد من الأ�ش ـجــار ه ــي عن�صر رئي�س ــي يف
املطب ــخ املح ّل ــي وت�ش ّك ــل م�صدر ًا للدخل بالن�سب ــة
للمجتم ــع املح ّل ــي ،مما ي�ضف ــي عل ــى م�شـ ــروع
التخ�ضي ــر قيم ــة �إقت�صادي ــة.
�أما ال�سيد الباقر �آدم ،م�س�ؤول ق�سم ال�ش�ؤون املدنية
يف اليونيفيل ،فقال «�إن اليونيفيل �ستقوم بكل ما
يلزم لنجاح ه��ذا امل�����ش��روع ،ونعترب �أن ذل��ك ج��زء ًا
من م�س�ؤوليتنا يف احلفاظ على البيئــة يف منطقة
�إنت�شارنا ،فهذه املنطقة هي مبثابة بيت ث��انٍ لأكرث
من ع�شرة �آلآف جندي دويل من  39دولة وثالثمئة
موظف مدين دويل من القارات اخلم�س».
�إن تنفيذ ه ــذا امل�شــروع يتطل ــب جه ــود ًا كبي ــرة ج ــد ًا
من ال�سلطات املحلي ــة ومن الي ــونيفي ــل ،وهو و�إن
�إنطلق هذا العام مبئة الف �شجرة ف�إنــه �سي�ستكمــل يف
العام املقبل كي يتم حتقيق الهــدف بغر�س ثالثمائ ــة
�ألف �شجرة يف منطقة عمليات اليونيفيل.
سلطان سليمان -قسم الشؤون المدنية في اليونيفيل

رادارات جديدة تزيد
قدرات البحرية اللبنانية
ً
ّ
كيلومترا من
الخالب يترامى على طول 225
الساحل اللبناني
ً
جنوبا إلى العريضة
شواطئ البحر األبيض المتوسط ،من الناقورة
ً
شماال ،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
تم تحديثها
دون مساعدة رادارات بحرية ،وأبرزها تكنولوجيا الرادار التي ّ
ً
ّ
تسلمها من قوة اليونيفيل البحرية.
تم
مؤخرا والتي ّ
جتدر الإ���ش��ارة �إىل �أن قوة اليونيفيل البحرية فريدة
من نوعها بالن�سبة للبنان واليونيفيل ،ذلك �أنها القوة
البحرية الوحيدة املنت�شرة يف �إط���ار عمليات حفظ
ال�سالم .منذ و�صولها �إىل لبنان يف ت�شرين الأول من
العام � ،2006أب��دت ق��وة اليونيفيل البحرية حر�ص ًا
على م�ساعدة البحرية اللبنانية يف تعزيز قدراتها ،وال
�سيما لناحية تزويدها ب�سفن �أكرث قوة ،ومعدات مراقبة
�إلكرتونية� ،إىل جانب املهارات اللآزمة لإ�ستخدامها.
�أملانيا هي واحدة من عدة دول تو ّلت قيادة قوة اليونيفيل
البحرية ،وهي من بد�أ العالقة التي باتت الآن طويلة
الأمد يف جمال التعاون مع البحرية اللبنانية.
العميد الركن البحري نزيه اجلبيلي  ،قائد القوات
البحرية اللبنانية ،يتذكر املرة الأوىل التي عمل فيها
طاقمه مع البحرية الأملانية .يقول�« :أعطونا �سفينتني،
ومن بعدها �سفينة �أخرى ،ثم قالوا لنا« :نريد �أن نقوم
ب�أكرث من ذلك ،ما الذي حتتاجونه؟» .فقلنا لهم �أن ه ّمنا
الأ�سا�سي هو �أن نكون قادرين على مراقبة ال�ساحل»...
ت�ضــررت �أنظمــة الرادار البحري ــة اللبنانيــة خ ــالل
ح ــرب العام  ،2006على الرغـم من �أنها احتفظت
ببع�ض الـوظائ ــف.
«دورنا يتمثل يف �أن نكون قادرين على ال�سيطرة على
�سطح املياه �ضمن م�سافة  12مي ًال بحري ًا من اجلنوب
�إىل ال�شمال ،ومنع �أي ه��دف من ال��دخ��ول بطريقة

غري �شرعية �أو اخلروج من هنا دون �أن نتحقق منه،
وبالتن�سيق مع مراكز ال��رادار الأخ��رى التي ح�صلنا
عليها يف البحرية» ،يقول �ضابط ال�صف البحري ربيع
يون�س من البحرية اللبنانية.
يتم ذلك من خالل التحقق من بيانات ال�سفن التي
يقتفي �أثرها الرادار ومقارنتها باملعلومات امل�سجلة يف
مراكز العمليات.
وي�ضيف« :نتوا�صل مع ال�سفن يف البحر ون�أخذ املعلومات
منها ،ومن ثم نقوم بنوع من املقارنة .ويف حال وجدنا �أن
ال�سفينة م�شبوهة ،تتحرك دورية على الفور لتفتي�شها ».
نظام الرادار القدمي كان فيه عيوب ،حيث كان بالكاد
يتتبع ال�سفن يف املنطقة املحلية ،وه��ذه املعلومات
مل يكن من ال�سهل م�شاطرتها بني ال�سفن الأخ��رى
وحمطات الر�صد.
ولكن بوا�سطة تكنولوجيا ال��رادار احلديثة ،تلقى هذا
الإجراء املخ�ص�ص لتفتي�ش ال�سفن دفعة قوية يف القدرات
أم�س احلاجة �إليها .وهذا اجلهد الذي �إ�ضطلع به
كان يف � ّ
القائد �آ�شيم هيلد من البحرية الأملانية ،ت�ضمن معدات
جديدة ،ف�ض ًال عن التدريب على طريقة الإ�ستخدام.
وعن ذلك يقول هيلد« :الهدف من وراء ذلك هو تغطية
كامل ال�ساحل اللبناين مبا يحقق ح�سن املتابعة للبحرية
اللبنانية ،وبالتايل ال��ق��درة على ر�ؤي��ة املياه الإقليمية
بكاملها وعلى نحو وا�سع».

وال��ت��دري��ب ال���ذي ج��رى مل ي�شمل كيفية ا�ستخدام
املعدات فح�سب ،ولكنه تط ّرق �أي�ض ًا �إىل �سل�سلة من
امل�سائل العملياتية مثل الدوريات والأن�شطة العملياتية
اليومية على منت �سفينة البحرية وكيفية التعامل مع
امل�شاكل يف عر�ض البحر.
ويتابع هيلد« :وع�ل�اوة على ح�سن ا�ستخدام املعدات
االلكرتونية اجل��دي��دة ،يحظى امل��ت��درب��ون بالعديد من
الفر�ص ملمار�سة مهاراتهم وحت�سينها ،حيث يتدربون
على كيفية التوا�صل مع ال�سفن ،والإ�ستخدام ال�سليم
للم�صطلحات باللغة الإنكليزية ،وكيفية التمييز بني
التاجر الذي يجلب الب�ضائع �إىل لبنان واملت�سلل».
وبينما تعتمد البحريـة اللبنانيــة على �شراكتها مع قوة
اليـونيفيــل البحريــة ملراقبــة البحر ،ف�إن الغاي ــة من
تقنيــة ال��رادار اجلديدة يف نهايــة املطاف تتمثل يف
جتهيز البحريــة اللبنانيــة لب�سط �سلطتها على اجلزء
التابع لها من البحر الأبي�ض املتو�سط ،واحل�� ّد من
اعتمادها على اليونيفي ــل.
وحتقيق ًا لهذه الغاية ،يتطلع العميد الركن البحري جبيلي
�إىل عن�صر �إ�ضايف واحد من �ش�أنه �أن ي�ساعد البحرية
اللبنانية� ،أال وهو احل�صول على �سفن �أكرب و�أكرث قوة.
وع��ن ذل��ك ي��ق��ول ...« :لقد �أع��ددن��ا خطة خم�سية
وقدمناها �إىل ق��ي��ادة ال��ق��وات امل�سلحة اللبنانية،
واحلمد هلل متت املوافقة عليها».
«وتن�ص هذه اخلطة على �أن حت�صل البحرية اللبنانية
على �سفن كبرية يبلغ طولها  30و 40و 50و 60مرت ًا.
عندما نح�صل على مثل هذه ال�سفن ،وال �سيما ال�سفن
ذات اخلم�سني وال�ستني مرت ًا التي ميكنها البقاء يف البحر
لفرتة �أط��ول ،ميكننا عندئذ �أن ن���ؤدي امل�س�ؤوليات التي
تنفذها اليونيفيل يف الوقت احلا�ضر».
«بع ــد خمــ�س �سـن ــوات �ســوف نح�صــل عل ــى �سـ ـفـن
�أكبــر ،وتدريجيـا ميكننـا الب ــدء يف ال�سيط ــرة علــى
البحــر بــد ًال منهــم».
يوري كوشكو – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

يوم في حياة ضابط
في الجيش اللبناني

ً
يوما برفقة ضابط
«الجنوب» تمضي
لبناني يخدم في الجنوب
يرن جر�س املنبه يف الغرفة عند ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا،
حيث ي��ب��د�أ امل�ل�ازم �أول ح�سام مهنا النهار مبجموعة
متنوعة من التدريبات البدنية ال�شاقة مع جنوده .ال�ضابط
مهنا هو قائد ال�سرية الأوىل يف الكتيبة الرابعة واخلم�سني
التابعة للواء اخلام�س يف اجلي�ش اللبناين ،وتتمركز يف
منطقة «برك ر�أ�س العني» يف جنوب لبنان.
بعد �أرب��ع�ين دقيقة من الريا�ضة ال�صباحية ،يتناول
الع�سكريون الفطور ،وي�ستحمون ،ويحلقون ذقونهم ومن
ثم يرتدون بدالتهم الع�سكرية.
ويلي ذلك ،يف العادة� ،إجتماع �صباحي ملناق�شة خطة
عمل اليوم .ولكن لهذا اليوم ميزة خا�صة ،فكما هو
احلال يف �أول يوم �إثنني من كل �شهر� ،ستجتمع كل �سرايا
وكتائب اللواء اخلام�س لتقدمي التحية للعلم اللبناين.
ي���ؤدي ال�ضباط واجلنود التحية الع�سكرية للعلم وهو
ُيرفع على وقع املو�سيقى الع�سكرية« .قررت االن�ضمام
�إىل اجلي�ش بعد حرب العام  ،2006عندما ر�أيت جنود
و�ضباط اجلي�ش اللبناين ال�شجعان يدافعون عن �أرزة
هذا العلم وما متثله هذه الأرزة» ،يقول املالزم �أول مهنا
يف نهاية حفل «رفع العلم».
كانت املهمة العملياتية الأوىل للمالزم �أول مهنا
وجنوده يف ذلك اليوم عبارة عن دورية م�شرتكة مع
جنود حفظ ال�سالم االيطاليني يف اليونيفيل .تُنفذ
َفق عليه
الدورية ال�سيارة لنحو �ساعتني على طريق ُمت ٍ
ب�شكل م�سبق .وتُعد ه��ذه ال��دوري��ة �إح��دى الدوريات
امل�شرتكة الكثرية التي تنفذ يومي ًا يف املنطقة امل�شرتكة
لعمليات اليونيفيل واجلي�ش اللبناين.
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وعن �أهمية هذا الن�شاط امل�شرتك يقول امل�لازم �أول
مهنا« :ب�شكل عام ،يندرج التعاون مع اليونيفيل يف �إطار
قرار جمل�س الأمن الدويل  ،1701وهذا هو الأ�سا�س
للحفاظ على الأمن وال�سلم يف قطاع جنوب الليطاين».
وي�ضيــف« :خــالل ت�سيري الدوريات ،مهمتنا الأ�سا�سيــة
تتمثل يف منع �أي �إخ�لال بالأمن وتعزيز الأم��ن من
خالل ا�ستطـالع ومراقبـة م�ســلك الدوريـة وبعـ�ض
اجلنوب 15 14

النقاط املحــددة ،ملنع �أي مظاهر م�سلحــة وللك�شــف
عن �أي �أج�سام م�شبوهــة».
عند الظهر ،وبعد �إكمال ال��دوري��ة ،عاد الإيطاليون اىل
قاعدتهم ،وتوجه ال�ضابط اللبناين اىل مركز كتيبته يف
�صور لتناول طعام الغداء و�أخ��ذ ق�سط من الراحة ملدة
�ساعة .كان الغداء يف ذلك اليوم مميز ًا ،ذلك �أن املالزم
�أول وزمالئه ال�ضباط ي�ستقبلون ثالثة �ضباط فرن�سيني من
قوة الإحتياط التابعة للقائد العام يف اليونيفيل ك�ضيوف
على املائدة .وك��ان ال�ضباط الفرن�سيون قد ح�ضروا مع
جنودهم لإجراء تدريب م�شرتك مع �ضباط وجنود اجلي�ش
اللبناين ،وذل��ك يف من�ش�أة للتدريب الع�سكري تقع يف
قاعدة كتيبة املدرعات يف اللواء اخلام�س يف �صور.
بعد الغداء ،بد�أ التدريب على الهبوط باحلبال من جدار
يبلغ ارتفاعه اثني ع�شر م�تر ًا .تال ذل��ك تدريب «جولة
املقاتل» يف �ساحة مليئة بالعوائق .وه��ذا التدريب هو
�أحد تدريبات م�شرتكة كثرية جتري بني اجلي�ش اللبناين
واليونيفيل وتغطي موا�ضيع متعددة تبد�أ بالتدريب على
ق��ي��ادة ال��دوري��ات وال تنتهي بالتدريب على ا�ستخدام
ال�سالح .وجتري بع�ض هذه التدريبات يف قواعد اجلي�ش
اللبناين ،فيما يتم بع�ضها الأخر يف مواقع اليونيفيل.
ويتحدث ال�ضابط مهنا ع��ن ه��ذه ال��ت��دري��ب��ات ،فيقول:
«عالقتنا مع اليونيفيل يف التدريبات امل�شرتكة جيدة جدا،
فنحن نكت�سب اخلربة منهم ،وبدورنا ن�شرح لهم اخلربات
التي ح�صلنا عليها من املعارك والدورات التدريبية».

وي�ضيف« :يف مترين الهبوط باحلبل اليوم ،على �سبيل
املثال ،نحن ا�ستفدنا من طرقهم اجلديدة يف عقد احلبل
وط��رق هبوط �أخ��رى خمتلفة عن التي نعرفها ،و�أي�ضا
من �إج��راءات الأم��ان لديهم .وهم بدورهم تع ّرفوا على
طريقتنا يف الهبوط والإغارة .نحن نتطور معا ،يد ًا بيد».
ينتهي ي��وم ال�ضابط ال�شاب ببع�ض ال��راح��ة امل�ستحقة
التي يتخللها توا�صل بالعائلة والأ�صدقاء .وخ�لال وقت
اال�سرتاحة يف امل�ساء مع زمالئه ال�ضباط� ،أ�شار املالزم
�أول مهنا �إىل �أن جدول العمل بالن�سبة للجندي اللبناين
متفاوت بني يوم و�آخر ،وهذا يعك�س طبيعة العمل الع�سكري.
يقول« :خ�لال بع�ض الفرتات ،عدد املهام العملياتية
ي��زداد ،وه��و ما يعني �أن وق��ت الفراغ ي�ستخدم للنوم
فقط .بينما يف ف�ترات �أخ��رى ،ن�ستغل �أوق��ات الفراغ
يف اجللو�س والتحدث مع زمالء اخلدمة� ،أو م�شاهدة
التلفاز� ،أو القراءة� ،أو الإت�صال بالعائلة والأ�صدقاء� ،أو
ممار�سة الريا�ضة مثل كرة اليد وكرة القدم».
يختلف ي��وم ال�ضابط الع�سكري ب�ين ي��وم و�آخ���ر .كل
يوم يتم حتديد املهام والعمليات املختلفة التي يجب
تنفيذها .وت�تراوح �ساعات العمل ما بني اثني ع�شر
وثمانية ع�شر �ساعة يف اليوم.
خالل هذا الوقت يعمل �ضباط وجنود اجلي�ش اللبناين
جنب ًا �إىل جنب مع جنود حفظ ال�سالم يف اليونيفيل ،وذلك
للحفاظ على ال�سالم والأمن واال�ستقرار يف اجلنوب.
ِغفار شرف الدين  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

أراضي الماري
ً
مجددا
خضراء

عفيف زرقطة هو مزارع من بلدة الماري الواقعة في جنوب لبنان ،حيث يعمل ما يقرب من  80في
المئة من السكان في الزراعة .ولكن منذ فترة ليست ببعيدة ،واجه المزارعون مثل السيد زرقطة
مشكلة كبيرة في المياه تهدد معيشتهم.
املاري ،وهي بلدة �صغرية يبلغ عدد �سكانها حواىل ثالثة
�آلآف ن�سمة وتقع على احل��دود اجلنوبية اللبنانية يف
منطقة العرقوب ،تبلغ م�ساحة �أرا�ضيها الزراعية ع�شرة
هكتارات ،وتنمو فيها �أ�شجار الزيتون وجمموعة متنوعة
من املحا�صيل الأخرى مثل البندورة والب�صل والباذجنان
واخليار والبطيخ واخل�س والبطاطا وغريها .ولكن واجه
�سكان البلدة م�ؤخر ًا فرتة �صعبة ب�سبب م�شاكل املياه.
ُت�صدّر امل���اري كمية كبرية م��ن منتجاتها �إىل �أ���س��واق
اخل�����ض��ار اللبنانية ،وذل���ك بف�ضل خ�صوبة تربتها،
ومناخها الدافىء ،وموا�سمها املب ّكرة.
على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ،بد�أ النهر الذي مي ّر
يف البلدة باجلفاف يف ني�سان ،وهو وقت مب ّكر على غري
العادة ،الأمر الذي يعني �أن املوا�سم الزراعية لن تكتمل
على النحو املطلوب ،مما ي���ؤدي بالتايل �إىل حم�صول
�شحيح .وعالوة على ذلك ،ف�إن مزارع الدواجن واملا�شية
لن حتظى بكمية كافية من املياه ل�سد ظم�أ القطعان.
واملياه على ق ّلتها ملوثة �أي�ض ًا ،مما ي�شكل �ضربة �أخرى
ُت�ضاف �إىل م�شكلة الكمية.
وقد �أ�شار ال�سيد عفيف زرقطــة ،وهو مزارع من املاري،
�إىل �أن �أحد احللول املعمول بها كان يتمثل يف جلب املياه
من نهر احلا�صباين.

و�أ�ضاف« :كنا ن�ستخدم مولدات كهرباء و�شاحنات وجرار
للح�صول على الكميات املطلوبة من املياه للب�ساتني واملنازل،
ولكن بف�ضل خزان املياه الذي �ش ّيدته اليونيفيل �أ�صبحنا
نو ّفر الوقت واجلهد ،وا�ستهالك الوقود ،والتكلفة».
ّمت افتتاح ب��رج خ��زان امل��ي��اه يف �صيف ع��ام ،2014
حيث حفرت البلدية بئر مياه يف منطقة ج�سر �صفري،
و�أكملت اليونيفيل امل�شروع ال��ذي ب��د�أه احت��اد بلديات
املاري والعرقوب من خالل متويل بناء خزان مياه ب�سعة
ت�سعني مرت ًا مكعب ًا.
ووفق ًا لرئي�س بلدية املاري ال�سيد يو�سف فيا�ض ،ت�ستفيد
الآن م��ن امل�شروع ب��ل��دات �أخ���رى مثل حلتا وكفر حمام
وكفر�شوبا ورا�شيا الفخار وعني عرب واملجيدية وريحانة
بري والعبا�سية و�ضرجات .ولفت �إىل �أن املياه مو�ضوعة
يف خدمة �سكان املاري واجلي�ش اللبناين واليونيفيل وفرق
مكافحة احلرائق.
تكلفة جلب املياه من نهر احلا�صباين كانت تبلغ خم�سني
�أل��ف ل�يرة لبنانية ل�صهريج مياه يت�سع لربميلني .وقد
انخف�ضت التكلفة �إىل ع�شرة �آلآف لرية� ،أي فقط تكلفة
الوقود لنقل املياه من اخلزان �إىل املنازل �أو املزارع.
وبالإ�ضافــة �إىل ذلك� ،أو�ضح ال�سي ــد فيا�ض �أنه �ص ــار
ب�إمكان مزارعــي املاري الإ�ستفــادة من ثالث ــة موا�ســم

زراعيــة بـد ًال من مو�ســم واحــد« ،وهــذا يعنــي مزيــد ًا
م��ن الإنتاجي ــة والأرب���ـ���اح ل��ل��م��زارع�ين ،وانخفــا�ض
الأ�سعــار للم�ستهلكــني».
ولفت �إىل �أن املوا�سم الزراعية كانت تنتهي يف �أي��ار،
«ولكن الآن بتنا ن��زرع �أر�ضنا مبحا�صيل خمتلفة على
مدى جميع �أ�شهر ال�سنة».
�إىل ذلك� ،ش ّقــت اليــونيفيـ ــل طـرقـات زراعيــة طــولها
 550متــر ًا ،مما �ســاهم يف زيــادة الأن�شط ــة الزراعي ــة
يف البلــدة من خ ــالل توفيــر �إمكاني ــة الو�صــول �إىل
املناطق التي مل تكــن تلقــى العناي ــة املطلوب ــة �ســابقـ ًا،
ولكنها عادت الآن لت�صبح خ�ضـراء جمــدد ًا.
و�إذ لفـت ال�سيـد فيا�ض �إىل �أن م�شــروع اخلــزان �س ــاهم
عب
يف حت�سني حياة �سـكــان املـاري وم�صــدر رزقهـمّ ،
عــن امتنان ــه للم�ساعــدة التــي ق ّدمتهـا الي ــونيفي ــل يف
الوق ــت املنا�س ــب.
بالن�سبــة ملزارعني مثــل ال�سيــد زرقطــة ،كـان هــذا
امل�شــروع مبثابــة فر�صــة لت�أمني ا�ستمراريــة احلياة
التقليديــة ،وعــن ذلك قــال« :م�شــروع اخلــزان كــان
حيــوي ًا للغاي ــة ،ذلك �أنــه �أ ّمن لنا راح ــة البـال لناحي ــة
موا�صلــة زراع ــة �أرا�ضينا والعيــ�ش يف بلدتنا».
هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

إضاءة الجنــوب
ً
ً
مشمسا في السنة .ورغم ذلك ،يعاني المواطنون اللبنانيون
يوما
يتمتع لبنان بحوالي 270
من انقطاع التيار الكهربائي وما يترتب عليه من تأمين بدائل مكلفة للحصول على الطاقة
عن طريق مولدات الكهرباء التي تعمل على المحروقات.
وعلى الرغم من مرور �سنوات �شهدت �سالم ًا وتقدم ًا،
ال يزال البلد يعاين من م�شكلة التقنني يف الطاقة ،حيث
تُقطع الكهرباء لعدة �ساعات يف اليوم بح�سب برنامج
التقنني املعتمد لكل بلدة �أو مدينة .ويف بع�ض الأماكن،
ال تتوفر الكهرباء طوال اليوم تقريب ًا.
ونتيجة لهذا النق�ص ،تعتمد البلديات ب�شكل كبري على
ال�شركات اخلا�صة التي ت�ؤمن الكهرباء بوا�سطة مولدات
تعمل على املحروقات .لكن م�شكلة هذه املولدات �أنها
تنفث �أعمدة الدخان الكثيف يف الأجواء ،مما يرتّب على
املجتمع اللبناين كلفة باهظة� ،سواء من الناحية املالية
�أو ال�صحية ،ذلك �أن �إحرتاق املواد النفطية يت�سبب يف
�إطالق مواد كيميائية �ضا ّرة يف الهواء.
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اإلستفادة من الشمس

من هنا ،بد�أ البع�ض التفكري يف ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
كح ّل ناجع لت�أمني �إحتياجات لبنان من الكهرباء.
زي��اد ال��زي��ن ،رئي�س ق�سم العالقات العامة وال�ش�ؤون
املالية يف املركز اللبناين حلفظ الطاقة ،حتدث عن هذا
املو�ضوع ،فقال« :كان اجلنوب �أحد املناطق اللبنانية
الأوىل التي ب��ادرت ب�شكل الفت �إىل ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية والطاقة املتجددة ،وذل��ك بف�ضل البلديات
اجلنوبية واليونيفيل».
املي�سر يف جم��ال الطاقة
وق��د لعبت اليونيفيل دور ِّ
ال�شم�سية يف اجلنوب.
ت�ؤمن البعثة ما يقدّر بنحو  10يف املئة من �إجمايل
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ا�ستهالك الطاقة لديها من خالل الأل��واح ال�شم�سية.
كما لعبت دور ًا ن�شط ًا يف ا�ستخدام هذا امل�صدر للطاقة
البديلة يف جنوب لبنان .كذلك قدّمت البعثة م�صابيح
ربعات �إىل العديد من البلدات اجلنوبية.
�شم�سية كت ّ
�أما الهدف من ذلك فهو تقليل الإعتماد على الطاقة
التقليدية التي ت�ؤدي �إىل التل ّوث ،مثل مولدات الكهرباء.
التخطيط لتطوير الطاقة الشمسية

ّ
نظمت اليونيفيل ور�شة عمل ح��ول الطاقة ال�شم�سية
م���ؤخ��را بالتعاون مع احت��اد بلديات �صور ال��ذي ي�ضم
ع�شرين بلدية� ،إىل جانب املركز اللبناين حلفظ الطاقة
الذي يعمل حتت �إ�شراف وزارة الطاقة واملياه اللبنانية.
ولفت ال�سيد الزين �إىل �أن «توفيـر الطاقـة وحمايـة البيئـة
�أمران ال ميكن حتقيقهما من خالل جهود طرف واحد،
ذلك �أن الأمر يحتاج �إىل �شراكة وتعاون مع الأطراف
مبوازاة العمل لإيجاد املزيد من م�صادر التمويل».
و�أ�ضاف« :بعد ور�شة العمل ،و�صل �إىل املركز طلبات
جديدة مقدمة من البلديات يف �صور لرتكيب م�صابيح
و�أجهزة تعمل على الطاقة ال�شم�سية .كما فتحت ور�شة
العمل قنوات ت�شاور بني البلديات واملركز مما �ساعد
�أي�ضا على جت ّنب امل�شاكل التقنية».
م��ن ناحيته ،رئي�س احت��اد بلديات �صور ال�سيد عبد
املح�سن احل�سيني �أ�شار �إىل �أن «هذه الور�شة �أطلقت
خطة الطاقة ال�شم�سية التي �سيتم �إتباعها ببحوث
ودرا�سات حول املوا�صفات الفنية� ،إ�ضافة �إىل تدريب

للفنيني يف البلديات من �أجل �صيانة م�صابيح الطاقة
ال�شم�سيـة ولوازمها التي ّمت تركيبها يف ال�شوارع ،و�سيتم
االنتهاء من اخلطة فور ت�أمني مبادرات التمويل».
و�أ�ضاف ان «ور�شــة العمل حول الطاقـة ال�شم�سيـة تتمتع
مبزايا اقت�صادية وبيئية �إىل جانب عن�صر الأمان».
ووفق ًا لل�سيد الزين ،ميكن تو�سيع التجربة مع بلديات �صور
لت�شمل مناطق واحتادات بلديات �أخرى يف جنوب لبنان.
ول��ف��ت ال�سيـد احل�سينـي �إل��ـ��ى �أن �إن���ـ���ارة ال�����ش��ـ��وارع
وال�سـاحـات واملـواقـع بالطاقــة ال�شم�سيــة من �شـ�أنـه
خف�ض �إنبعاث امل��واد امللوثــة ال�صادرة من املولـدات،
كما من �ش�أن ذلك توفري الأمـوال للبلديات حيث ميكن
ملحـة �أخـرى� ،إ�ضافــة �إىل �أنــه
ا�ستثمارها يف م�شاريـع ّ
يعزز ال�سالمــة والأمان يف املجتمـع.
واعترب ان «اليونيفيل لي�ست قوة حفظ �سالم فح�سب،
وامنا هي بعثة تعمل من �أجل التنمية الب�شرية والبيئية
امل�ستدامة» ،الفت ًا �إىل �أن البعثة لطاملا �أخ��ذت زمام
املبادرة لت�سهيل التوا�صل بني البلديات واجلهات املعنية.
منظور اليونيفيل

مدير ق�سم ال�ش�ؤون املدنية يف اليونيفيل ال�سيد الباقر �آدم
لفت �إىل �أن «اليونيفيل موجودة هنا مل�ساعدة احلكومة
اللبنانية» ،م�شدد ًا على �أن اال�ستثمار يف م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية هو احل ّل الذي يحقق �صالح اجلميع.
هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

هل تعلم؟
جمهورية أرمينيا هي الدولة األصغر في جمهوريات اإلتحاد السوفياتي
السابق .يبلغ عدد سكانها حوالى ثالثة ماليين نسمة .تقع في جنوب القوقاز
وتحدها تركيا وجورجيا وأذربيجان وإيران.
ّ
�أرمينيــا لديهــا ت ــراث ثقايف وتاريخ ــي
ودي��ن��ـ��ـ��ي ع��ري��ـ��ـ��ق ي��ع��ـ��ـ��ـ��ود يف ج��ـ��ـ��ذوره
�إل��ـ��ـ��ى  3500ع���ام .ك��ان��ت �أول دول��ة
تعتنـ ــق الديان ــة امل�سيحي ــة يف العــام
 300م��ي�لادي .ك��ات��درائ��ي��ة القديـ�س
�إت�شــميـادزي ــن ،وه ــي مرك ــز العبـادة
الرئي�س ــي ،هــي �أي�ض ًا �أقدم كاتدرائي ــة
يف العـ ــامل.
ج��ـ��ذور امل�سيحيــة وت��راث��ه��ا ي�شكــالن
جزء ًا هام ًا من هويــة �أرمينيــا .يقــال
ان ال�سفين ــة املعروف ــة يف ق�صــة نــوح
وال��ط��وف��ان م���وج���ودة ع��ل��ى ق�� ّم��ة جبل
�أرارات ،وهي الق ّم ــة الت ــي تعت ـ ّز فيهــا
�أرمينيا ،وهي مر�ســوم ــة على �شــعارها،
و�أ���ص��ب��ح��ـ��ـ��ت الآن ج����زء ًا م��ن ت��رك��ي��ا.
التقاليــد الأرمني ــة تعتب ــر الأرم ــن مـن
ن�س ــل نــوح ،مـن خـالل �إبنــه يافــث.
ت�شتهر �أرم��ي��ن��ي��ا يف ال��ع��امل بالعمارة
والأدب واحل��رف اليدوية .اقت�صادها
يعتمد على ال�صناعة ب�شكل �أ�سا�سي،
وت�ص ّدر ال�سلع امل�ص ّنعة واملواد الغذائية
والأدوات يف م��ق��اب��ل احل�����ص��ول على
امل��واد اخل��ام والطاقة .يريفان ،وهي
العا�صمة ،هي �أي�ض ًا مركز لل�صناعة
و�إحدى �أقدم املدن امل�أهولة يف العامل.
يتك ـ ّون علــم �أرمينيا من خطوط �أفقيـة
م��ـ��ن الأح��م��ـ��ر والأزرق وال�برت��ق��ال��ـ��ي.
الأح��م��ر ي��رم��ز �إىل ا���س��ت��م��ـ��رار ن�ضال
ال�����ش��ع��ب الأرم����ن����ي م���ن �أج����ل ال��ب��ق��اء
واحل���ف���اظ ع��ل��ى الإمي������ان امل�����س��ي��ح��ي
وا�ســتق ــالل �أرمينيــا واحلــري ــة .الأزرق
يــرمــز �إىل �إرادة ال�ش ـع ــب يف العيــ�ش

يف �أجواء ي�سودها ال�سالم ،والربتقايل
يرم ــز �إلــى مـواهب ال�شعـب الإبداعي ــة
وطبيعت ــه يف العمــل الد�ؤوب.
�أدت النزاعات واال�ضطهاد �إىل ت�شتت
الأرم��ن يف جميع �أنحاء العامل ،مبا يف
ذلك لبنان ،حيث ي�شكلون حواىل �أربعة
يف املائــة من عدد ال�سكان.
و�إلــى جـانــب م�شـ ــاركتهــم بن�ش ــاط
يف املجتمع اللبناين كمواطنني ،يـ ـ�ؤدي
الأرم��ن دوره��م �أي�ض ًا كقـ ــوة حلفــظ
ال�ســالم يف جن ــوب لبنــان،
حي ــث ان �أرميني ــا ت�س ــاهم
بق ــوات يف الأمم املتحدة
م���ن���ذ ال���ع���ـ���ام .2004
وان���������ض����م����ت ال�����ق�����وات
الأرمنيــة �إىل اليــونيفي ــل
يف �شهــر ت�شــريــن الثانـي
من العام  ،2014وهي
م�س�ؤولة عن �أمن و�سالمـة
موظف ــي الي ــونيفي ـ ــل يف
القطــاع الغرب ــي يف �شمــع،
جن ــوب لبنــان.
ال��رائ��د �آرت��ا���ش دانيليان ق��ال:
«ن���ق���ـ���ـ���وم ب���اخل���دم���ة ،7/24
وبالتالــي ال يــوجـ ــد لدينا مت�س ــع
م��ن ال��وق��ت ل��ل��ذه��اب �إىل اخل���ارج
والإلتقاء بال�شعـب اللبنانــي .ن�أمل
�أن نحظى يف امل�ستقبل بفر�صة للقيام
باملزيد من املهام مل�ساعدة املجتمع،
لأن م�ســاعــدة النا�س �أمر رائــع».
سوزان بدرالدين وزينة عز الدين -
مكتب اليونيفيل اإلعالمي

تأمين المياه

للمستقبل

مع اقتراب فصل الصيف ،تتبادر إلى الذهن على الفور مسألة المحافظة على المياه ،وذلك بعد
ً
ً
الشح في األمطار.
ناجما عن
نقصا حاد ًا في المياه يعتقد أنه كان
أن شهد صيف العام 2014
ّ
ووفق ًا للمهند�س �أحمد نظام ،مدير عام م�ؤ�س�سة مياه
لبنان اجلنوبي ،ال تعتمد م�س�ألة توافر املياه خالل �أ�شهر
ال�صيف على الأمطار فح�سب ،ولكن �أي�ض ًا على البنية
التحتية و�إدارة املوارد.
يت�ألف ن��ظ��ام ت��وزي��ع امل��ي��اه م��ن العديد م��ن امل��ك�� ّون��ات،
نذكر منها م�صادر املياه (البحريات واملياه اجلوفية
والأمطار) ،والبنية التحتية للتوزيع (الأنابيب واخلزانات
وامل�ضخات) ،والإدارة (املوظفني املهرة).
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يقول ال�سيد نظام�« :أوال وقبل كل �شيء� ،أود �أن �أ�شري
�إىل �أن املياه ال�سطحية ت�شكل ما ن�سبته  15باملئة من
املياه التي تتوفر يف جنوب لبنان ،و 85باملئة من املياه
التي نوزّعها هي من املياه اجلوفية».
ولأن الن�سبة الأك�بر من املياه امل��و ّزع��ة للإ�ستهالك
ت�أتي من م�صادر جوفية ،هناك حاجة �إىل م�ضخّ ات
لإ�ستخراج املياه من �أجل �إعادة التوزيع .وكذلك الأمر،
ف�إن �ضخّ املياه يتطلب الكهرباء ،علم ًا �أن حمطة ال�ضخ
حتتاج حواىل  320فولت من الطاقة.
وعن ذلك يقــول نظــام�« :إحــدى العقبات الرئي�سيــة
هــي الكهرباء ،ليــ�س فقط يف جنــوب لبنان ،ولكــن
يف البلــد كل ــه .عندما تكــون الكهرباء غيــر متوفــرة،
ننتقل �إىل م�شكلــة �أخرى� ،أي مولــدات الكهـرباء .ويف
حال ح�صلنا على امل��ول��دات ،ت�ش ّكل عمليـة ت�شغيلها
حتدي ًا ،ذلك �أننا نحتاج �إىل املحروقات ،وهذه ق�ضيـة
رئي�سية لأننا �سنحتاج اىل الكثري من الأم��وال لدفع
ثمن املحروقات الالزمــة للت�شغيــل».
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يو�ضح ال�سيد نظام �أن عدد النا�س
الذين يعتمدون على م�صدر مائي معني ي�ؤثر �أي�ضا على
كمية املياه املتاحة للإ�ستهالك ،ذل��ك �أن زي��ادة عدد
ال�سكان من دون وجود زيادة يف املياه ت�ش ّكل حتدي ًا �آخر.
وي�شري �إىل �أنه يف عام  2014انخف�ض م�ستوى املياه من
 1650مرت ًا مكعب ًا �إىل  650مرت ًا مكعب ًا يف نبع الطا�سة،
�أي ب�إنخفا�ض ن�سبته  40باملئة من امل�ستوى الطبيعي .ومن
�ش�أن الزيادة يف عدد ال�سكان يف مثل هذه احلالة �أن ت�ؤدي
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�إىل تقلي�ص القدرة على توفري املياه.
وب�صرف النظ ــر عـن م�صادر املياه ،ف���إن البني ــة
التحتيــة امل�ستخدم ــة لتـو�صي ــل امليــاه �إلــى املنـازل
واملـ�ؤ�سـ�سـات تتطلــب الكثيــر مــن ال�صيان ــة لت�صــل �إىل
امل�ست ــوى املطلــوب .يـوجــد يف بع�ض الأماكــن �أنابيب
عمرها ما بني  30و� 40سنـة وعر�ضــة للت�سريب ،مما
ي�ؤدي �إىل هدر املياه قبل �أن ت�صل �إىل وجهتها.
احلكومة ب�صدد ا�ستبدال الأنابيب احلديدية القدمية
التي نال منها ال�صد�أ ب�أنابيب «البويل �إيثيلني» ذات
الكثافة املرتفعة ،وهي �أكرث متانة وتعي�ش لأمد �أطول.
ويلفت ال�سيد نظام �إىل �أن �أح��د م�شاريع �إ�ستبدال
الأنابيب قيد التنفيذ يف املنطقة املمتدة بني الطيبة
(مرجعيون) وبنت جبيل و�صو ًال �إىل عيتا ورمي�ش.
يف ال�سنــوات القليـلـ ــة املا�ضي ــة ،ن�شط ــت احلكــومـ ــة
يف حت�ســني م�ستــويات امليــاه و�شبكــة ميــاه ال�ص ــرف
ال�صحــي للبــالد ،وفق ـ ًا لل�سيد نظــام الــذي عمــل يف
وزارة الطـاقــة واملياه طــوال حيات ــه املهني ــة.
يقول« :هذه هي املرة الأوىل منذ وجودي يف الوزارة
على مدى  32عام ًا التي ُي�صدر فيها وزير ا�سرتاتيجية
على امل�ستوى الوطني للمياه ومياه ال�صرف ال�صحي».
ومثل هذا النهج الإ�ستباقي يعني دعم ًا �أف�ضل للمجتمعات
املحلية� .أحد امل�شاريع الكبرية التي يجري التخطيط لها
تتمثل يف م ّد قناة لزيادة توافر املياه يف اجلنوب.
وي�ضيف« :القناة �سوف جتلب املياه من �سد القرعون
م��رور ًا مبرجعيون وبنت جبيل و�صريفا� .إن��ه م�شروع
�ضخم .يف الأ�سا�س� ،سوف ي�ؤمن امل�شروع حواىل 110
مليون مرت مكعب من املياه 90 ،مليون مرت مكعب منها
لأغرا�ض الري ،و 20مليون مرت مكعب ملياه ال�شرب».
ويتابع« :الآن ،بد�أت املرحلة الأوىل ،علم ًا �أن امل�شروع
مرتفع التكلفة .تكاليف املرحلة الأوىل تبلغ ما بني 380
و 400مليون دوالر ،واملرحلة الثانية ما بني  400و500
مليون دوالر ،وق��د ك��ان ه��ذا امل�شروع حلم ًا يف جنوب
لبنان ،لكن احللم بد�أ ي�صبح حقيقة».

القناة �س ــوف تقلل الإعتماد علــى امليـاه اجلوفي ــة،
وهــو �أم ــر جيـ ــد ،ذلك �أن الإف ــراط يف الإعتمــاد
عل ــى امليـاه اجلوفيـ ــة ميكــن �أن ي ـ�ؤدي �إىل ن�شــوء
ظروف �شبيهــة باجلفــاف ،كما هــو احلال يف اليمــن
حيث م�ستــويـات املياه ،وفق ًا لل�سيــد نظــام ،تنخف�ض
بن�سـبة  10متــر يف ال�سنــة.
بالإ�ضافة �إىل البنية التحتية وال�سيا�سات املعتمدة،
تعاقدت ال���وزارة مع مهند�سني ج��دد وموظفني مهرة
لتح�سني جودة اخلدمة ومعايريها.
و�إذ يعرب ال�سيد نظام عن �سعادته مب�ساعدة اليونيفيل
يف عدة م�شاريع مياه ،يقول« :لن �أن�سى اليونيفيل التي
ت�ساعدنا �أي�ضا يف بع�ض القرى من خالل حفر الآبار �أو
جتهيزها ،بحدود الإمكانات املالية املتاحة لهم».
اليونيفيل ،من جانبها ،ت�أخذ بعني الإعتبار ب�صمتها
البيئية يف اجلنوب ،وه��ي تعمل على ن�شر الوعي من
خالل م�شاريع مثل الك�شف عن ت�س ّرب املياه وحمالت
احلفاظ عليها .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،قامت البعثة
برتكيب عدادات للمياه على جميع �آبارها املائية لقيا�س
كمية املياه التي يتم ا�ستهالكها يف مواقعها.
كما �سيتم �إج���راء درا���س��ة فنية ح��ول املياه اجلوفية
لتحليل الإ�ستخدام احلايل وا�ست�شراف م�ستويات املياه
يف امل�ستقبل والتخطيط ملعاجلة نق�صها.
من جهته ،م�س�ؤول ق�سم البيئة يف اليونيفيل� ،أمين
عبد الوهاب ،يقول�« :سوف ندر�س املياه اجلوفية يف
املنطقة ،ولي�س فقط يف مواقع الأمم املتحدة ،مما
�سيوفر بيانات قيمة ميكن ا�ستخدامها من قبل كل من
اليونيفيل واملجتمعات املحلية يف �إدارة املوارد املائية».
من خالل تر�شيد �إ�ستهالك املياه وح�سن ا�ستخدامها،
وكذلك من خالل حت�سني البنية التحتية وزيادة الوعي
بق�ضايا املياه ،ميكن �أن نرى تغيري ًا ملحوظ ًا يف جنوب
لبنان لناحية وف��رة املياه ،لي�س فقط لهذا ال�صيف،
ولكن لل�سنوات القادمة �أي�ض ًا.
غريتا إيزاك  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

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.
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