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العدد الأول من «اجلنوب»

بعد مرور �أكرث من عام على اليونيفيل بعنوانها اجلديد ،وحتت وط�أة الت�أثري املدمر حلرب
متوز من العام املا�ضي ،وجد �شعب جنوب لبنان -يف غمرة ذلك– تدفق لقوات الطوارئ
الدولية–  13,000وعر�ضة للإزدياد.
«عبء احلرب� ،أو نذير ال�سلم؟»
يتوقف اجلواب على ما اذا كنت تنظر اىل املا�ضي �أم اىل
امل�ستقبل .كيفما تراه ،ان حقيقة وجود هذا احل�شد الع�سكري
الدويل ال بد من �أن ي�ؤدي اىل بع�ض االحتكاك يف اطار حتقيق
االتزان يف العالقة املتبادلة بني قوات اليونيفيل و�أبناء املنطقة
الذين يعملون و�سطهم.
ميكننا �أن نرى ثمة م�ؤ�شرات لعالقة م�ستقرة ،لكن لي�ست دائما
على الب ّينة ال�صحيحة .لذلك فان هدف جملة «اجلنوب» الأ�سا�سي
هو تعزيز التوا�صل بني اليونيفيل و�أهل اجلنوب لكي يكون هناك
تفاهم �أف�ضل على كافة الأ�صعدة ومن �أجل حتقيق �أهداف عملية
ال�سالم من خالل �أعمالهم اليومية على الأر�ض.
ان ديناميكية قرار جمل�س الأمن  1701كما يظهر ت�أثريه على
حياة �شعب اجلنوب ينبغي فهمها وتقديرها من قبل املجتمع
الدويل ،كما �أن �أعمال اليونيفيل فيما يتعلق بتنفيذ مهامها يجب
�أن تالقي قبوال ودعما من املجتمع املحلي .نعتقد ب�أن هناك ثمة
خلال يف التوا�صل ،وهذا متاما ما تعمل املجلة على ادراكه.
جملة «اجلنوب» لي�ست مبثابة رواية عن اليونيفيل ،بل هي يف
الواقع م�صدر معلومات حول ن�شاطات اليونيفيل .والأهم من
ذلك ،ومع مقاربة لعملية ال�سالم ،فهي ت�سلط ال�ضوء على الأخبار
والتطورات املتعلقة بجنوب لبنان.
انها منرب لتبادل املعلومات والآراء بني اليونيفيل وممثلني عن
فئات املجتمع .نبحث هنا عن التداول يف امل�سائل اجلوهرية،
�سيما االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية باال�ضافة اىل الأمنية
– وهي م�سائل تهم �شعب جنوب لبنان.

عالوة على املوا�ضيع التي تت�ضمن �آراء �شخ�صيات بارزة� ،سوف
يتم دعوة رئي�س بلدية من اجلنوب لأخذ �آرائة حول املوا�ضيع
الوثيقة ال�صلة تكون من اختياره ،وذلك يف مقالة خا�صة حتت
عنوان «كلمة رئي�س البلدية� ».أما ق�سم «ثقافتنا» في�ستند على
االرث االجتماعي والثقايف الغني يف لبنان اجلنوبي .كما ن�سعى
�أي�ضا اىل ادراج عامود خم�ص�ص ب�ش�ؤون املر�أة .باخت�صار ،تهتم
املجلة ب�ش�ؤون اجلنوب ومن هنا جاء ا�سمها.
ملن هي موجهة؟ جملة «اجلنوب» موجهة يف الدرجة الأوىل لكل
الذين يعي�شون يف جنوب لبنان ،ال�شعب باال�ضافة اىل موظفي
اليونيفيل .و أ�كرث من ذلك اىل قراء يف دائرة أ�و�سع .ونرغب يف أ�ن
يقر أ�ها املجتمع الدويل يف لبنان واخلارج ،واملراهنون على عملية
ال�سالم والدول املانحة وحمبي ال�سالم ب�شكل عام .ون�أمل �أن تكون
هذه املجلة ذات فائدة لالداريني واملوظفني العامني وال�سيا�سيني
وال�صحافيني واجلهاز الع�سكري.
والأهم من ذلك ،ن�أمل �أن تنال هذه املجلة اعجاب القراء .نرحب
باقرتاحاتكم و�أرائكم فيما يتعلق بتغطيتنا وحول كيفية معاجلة
احتياجاتكم بطريقة أ�ف�ضل .نتوقع ر�سائلكم وم�شاركتكم يف العدد
القادم يف أ�وائل ال�سنة القادمة.

نرياج �سينغ
رئي�س التحرير

املحتويات
االفتتاحية
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املجتمع رائدنا
العدد الأول من «اجلنوب»

«اجلنوب»

تن�شر مرتني يف ال�شهر
بوا�سطة مكتب اليونيفل
للمعلومات العامة

النا�شر

ميلو�ش �شرتوغر

رئي�س التحرير
نرياج �سينغ

ت�سل�سل الأحداث

متارين بالذخرية احلية ،الكوريون اجلنوبيون يف
اليونيفل ،فيديو عن اليونيفيل� ،سنة �أخرى ،معر�ض
لل�صور ،مالك ال�سماء ،قيادة القوات البحرية ،رئي�س
جديد للأركان 3 ،وزراء خارجية زاروا اليونيفيل،
ل�ضحايا الألغام ،البوابة ال�شرقية ،قيادتي ال�شرقي
والغربي ،م�ساعدات ان�سانية ،يوم الأمم املتحدة.

هيئة التحرير

�آري غيتاني�س
عمر عبود
جومانا ال�صايغ

رئي�س �إحتاد بلديات �صور -رئي�س بلدية �صور
عبد املح�سن احل�سيني
عودة اجلنوب �إىل ح�ضن ال�شرعية اللبنانية

تقرير خا�ص
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القرار  1701عام على �صدوره

�آندريا تيننتي

مقابالت ح�صرية
اللواء كالوديو غرازيانو
قائد قوات اليونيفيل
تثمري ال�سالم« :ثمة �إحراز قد
حتقق»

حمرر ال�صور

خورخي �أرانبورو

االخراج/ال�صور
زينة عزالدين

م�ست�شاروا التحرير
ح�سن �سقالوي

اجلنوب لالت�صال
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مهمة قوات اليونيفيل البحرية
البق ــاء علــى حـ ــذر حلماية ال�سواحل
الرائد البحري دانيال �أورمان

حتت الأ�ضواء

ت�سل�سل االحداث

هاتف
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كلمة رئي�س البلدية

13

العميد بول�س مطر
اجلي�ش اللبناين
«بعد ثالثون عام ًا ,ي�ستطيع اهل
اجلنوب ان يناموا ب�سالم»

 :1773دعم بيئة ا�سرتاتيجية جديدة يف جنوب لبنان
ميلو�ش �شرتوغر

+961 1 827 681
+961 1 827 058
+961 1 827 020

بريد الكرتوين

unifil-pio@un.org

فاك�س

+961 1 827 016

ما عدا ما هو حمدد يف الن�سخة،
ب�إ�شارة © ،ميكن �إعادة طبع
مقاالت اجلنوب دون اذن ب�شرط
ار�سال ن�سختني العادة الطبع اىل
رئي�س حترير «اجلنوب»

معاجلة �صور و طباعة

مقالة مصورة
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رحلة عرب اليونيفيل
مقابلة مع اال�ستاذ رفيق علي �أحمد

�ش�ؤون ان�سانية

طريقة امل�ساعدة
�إلقاء نظرة على امل�ساعدة االن�سانية
لليونيفيل يف جنوب لبنان.
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املقدم بيو سابيتا

ر�أي

رئي�س الوزراء ال�سابق
�سليم احل�ص
نحن وال�شرعية الدولية

12

ثقافة

د .غازي قهوجي
اليونيفيل حتمي �إرث لبنان الثقايف

تنازل
�إن التحديد امل�ستعمل يف عر�ض مواد هذه الن�شرة غري مرتبط ب�أي ر�أي من جهة اليونيفيل يف ما يتعلق بالو�ضع القانوين لأي بلد �أو منطقة �أو مدينة �أو ب�سلطاته �أو يف ما يتعلق بح�صر احلدود .ال تعرب الآراء
بال�ضرورة عن �سيا�سات �أو مواقف اليونيفيل وان ذكر الأ�سماء �أو العمليات التجارية هي ملحقات.
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ت�سل�سل الأحداث

متارين بالذخرية احلية
يف  30متوز قامت جمموعة املدفعية
الأر�ضية ،وهي جزء من قوات التدخل
ال�سريع ،بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين،
بتدريب وا�سع بالذخرية احلية قرب
مركز اليونيفيل الرئي�سي يف الناقورة،

�سنة �أخرى
جنوب لبنان .والهدف من هذا التمرين
هو تفعيل مهارات وخربات الفرقة
املقاتلة .هذا يقع �ضمن التدريب
االعتيادي للفرقة بهدف احالل الأمن
على الأر�ض ويف البحر.

يف � 24آب ،اقر جمل�س الأمن يف الأمم
املتحدة قرار  1773الذي ميدد مهام
القوات الدولية ملدة �سنة اىل غاية 31
�آب [ 2007املزيد يف �صفحة ]9

مالك ال�سماء
يف � 12أيلول ،قامت اليونيفيل واجلي�ش
اللبناين بتدريب م�شرتك حتت عنوان
«مالك ال�سماء» ت�ضمنت عملية �إنقاذ
وبحث افرتا�ضية نتيجة حتطم طوافة.
ان هدف التدريب هو زيادة التعاون بني
القوتني والت�أكد من قدراتهم امل�شرتكة
يف التعاطي مع حاالت الطوارىء.

الكوريون اجلنوبيون يف اليونيفيل
�أ�صبحت كوريا اجلنوبية من الدول التي
ان�ضمت حديثا لليونيفيل عندما انت�شر
يف �أواخر متوز  350عن�صر ًا من قوات
حفظ ال�سالم يف طري دبا قرب �صور.
باال�ضافة لن�شاطهم الأ�سا�سي املرتكز
على م�ساعدة اجلي�ش اللبناين من �أجل

ت�أمني اال�ستقرار يف جنوب لبنان كجزء
من قرار جمل�س الأمن عام ،1701
�أخذت قوات حفظ ال�سالم العديد من
املهمات االن�سانية املختلفة يف املناطق
املحيطة.

فيديو عن اليونيفيل
�أطلقت اليونيفيل يف �آب ،جمموعة من
الأفالم الق�صرية باللغة العربية مت
عر�ضها عرب العديد من �شبكات التلفزة
اللبنانية الوطنية .وارتكزت هذه االفالم
التي قدمها املمثل اللبناين املعروف
واملرموق رفيق علي احمد على القرار
 .1701تقدم ال�سل�سلة ال�سيد �أحمد
وهو يقوم «بجولة على اليونيفيل» ممثال

ال�شعب اللبناين ومكت�شفا مهام البعثة
ون�شاطاتها[ .راجع ال�صورة واملقابلة]
باال�ضافة لذلك� ،أنتجت اليونيفيل
فيلم ًا وثائقي ًا حول مهمة قوات حفظ
ال�سالم حتت عنوان «�سنة واحدة
منذ  »1701وهو ي�سلط ال�ضوء على
ن�شاطات اليونيفيل واجنازاتها خالل
ال�سنة املا�ضية.

معر�ض لل�صور
يف � 4أيلول ،ومبنا�سبة مرور �سنة على
جناحها ،نظمت كل من اليونيفل وق�سم
الأمم املتحدة للمعلومات العامة عن
ال�سالم والأمن معر�ضا لل�صور يف
مركز الأمم املتحدة يف نيويورك .قدم
املعر�ض جمموعة ن�شاطات قامت بها
قوات اليونيفيل ،باال�ضافة اىل عر�ض
ثانوي يعطي ملحة عن النا�س واملناظر
الطبيعية يف منطقة عمل اليونيفيل.
افتتح املعر�ض نائب الأمني العام للأمم
املتحدة �أ�شا-روز ميجريو وقائد قوات
اليونيفيل اللواء كالوديو غرازيانو.
تنظم اليونيفيل الآن املعر�ض نف�سه يف
جنوب لبنان.

قيادة القوات البحرية
يف � 25أيلول� ،سلم العميد البحري كارل
بولو قيادة القوات البحرية اىل العميد
البحري هان�س ـ كري�ستيان لوثر.
قبل هذه املهمة مع اليونيفيل ،كان
العميد البحري هان�س ـ كري�ستيان لوثر
نائب رئي�س الأركان ومدير العمليات،
يف قيادة الأ�سطول يف �أملانيا.

رئي�س جديد للأركان
يف � 28أيلول ،عني العميد فران�سوا
اي�سرتاتيه يف من�صب رئي�س �أركان
اليونيفيل .ا�ستلم العميد اي�سرتاتيه
مهامه من العميد غوت .قبل هذا
التعيني ،كان العميد اي�سرتاتيه رئي�س
ق�سم التخطيط يف قيادة القوات
الفرن�سية الربية يف مدينة ليل.

 3وزراء خارجية زاروا اليونيفيل
يف  20ت�شرين الأول ،زار اليونيفيل وزراء خارجية ا�سبانيا
وايطاليا وفرن�سا ،ميغل �أنخل موراتينو�س وما�سيمو داليما
وبرنار كو�شنري.

ل�ضحايا الألغام
يف  26ت�شرين الأول� ،أقامت الكتيبة
الهندية عيادة «جيبور فوت» مركز ًا لها
يف ابل ال�سقي قرب مرجعيون .حتتوي
العيادة على �أخ�صائيني ،ي�أتون من
الهند ،ويقدمون ك�شف ًا طبي ًا جماني ًا
للجرحى اللبنانيني امل�صابني بلغم
ار�ضي او قنبلة عنقودية ،ويتم تزويدهم
ب�أطراف «جيبور فوت» اال�صطناعية.
ا�ستعادت �أكرث من � 80ضحية لبنانية
من جراء الألغام والقنابل العنقودية
قدر ًا جيد ًا من احلركة
بف�ضل جهود
الكتيبة الهندية.
ان هذه العيادة
هي الثالثة من
نوعها.
يف عام 2006
متت معاجلة

ا�ستقبل الوزراء قائد قوات اليونيفيل اللواء كالوديو
غرازيانو الذي �أعطى ملخ�صا للوزراء عن عمل قوات
حفظ ال�سالم باال�ضافة اىل التطورات اجلديدة يف

� 22شخ�ص ًا.اىل ذلكّ ،مت تزويد
مري�ض ًا لبناني ًا ب�أطراف «جيبور فوت»
اال�صطناعية يف ني�سان من هذه ال�سنة.
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البوابة ال�شرقية
يف  25ت�شرين الأول قام اجلي�ش
اللبناين واليونيفيل بتدريب م�شرتك
يف جنوب �شرق لبنان -ت�ضمنت
عملية خرق افرتا�ضية للقرار .1701
يهدف هذا العمل اىل زيادة التعاون
بني اجلي�ش اللبناين واليونيفيل حيث
يتطلب من اجلنود القيام بردة فعل
ع�سكرية وطبية.

قيادتي ال�شرقي والغربي
يف  10ت�شرين الأول ،ا�ستلم العميد باولو
راجريو من لواء «�آريات» قيادة القطاع
الغربي من العميد موريزيو فايورافانتي
من لواء «فولغور ».كان العميد راجريو

م�ساعدات ان�سانية
ت�شكل الطبابة وامل�ساعدات ال�صحية اخلا�صة بعالج الأ�سنان واخلدمات البيطرية
جانب ًا مهم ًا من حياة ال�سكان املحليني.
بني منت�صف �أيلول ومنت�صف �شهر ت�شرين الثاين  ،2007قامت قوات اليونيفيل
بتقدمي م�ساعدات طبية اىل  3208حالة ،يف حني �أن امل�ساعدات اخلا�صة بعالج
اال�سنان بلغت  364حالة واخلدمات البيطرية  461حالة.
عقب �سريان مفعول وقف اطالق النار يف � 14أب  2006ولغاية  21ت�شرين
الثاين  ،2007قام فريق متخ�ص�ص يف اليونيفيل ب�إزالة مواد متفجرة بلغ
عددها  28و ،130من بينها �صواريخ وقنابل عنقودية وقنابل يدوية و�ألغام �ضد
الدبابات وناقالت اجلند.
يخدم �سابقا يف مكتب رئي�س الأركان يف
وزارة الدفاع االيطالية.
يف  20ت�شرين الثاين ،انتقلت قيادة
اليونيفيل يف القطاع ال�شرقي من العميد
خو�سيه بريتو مارتينيز اىل العميد

يوم الأمم املتحدة
يف  24ت�شرين الأول ،احتفلت قيادة اليونيفيل بت�أ�سي�س الأمم املتحدة ،الذي
�أدى لتنفيذ ميثاق الأمم املتحدة يف ذلك التاريخ من عام .1945
وتكلم يف هذه املنا�سبة اللواء كالوديو غرازيانو مكرما الذين �ضحوا
بحياتهم من �أجل ق�ضية ال�سالم حول العامل وخ�صو�صا قوات حفظ ال�سالم
يف لبنان.

العدد �صفر

ك07 .1

منذ  ،1978عندما ت�أ�س�ست اليونيفيل ،فقد  260عن�صر ًا من القوات الدولية
حياتهم .من بينهم 10 ،توفوا عندما �أقر جمل�س الأمن القرار  1701الذي
دعى اىل تو�سيع اليونيفيل يف �آب من ال�سنة املا�ضية.
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منطقة عمليات اليونيفيل .وقد قام الوزراء �أي�ضا بزيارة
الفرق املمثلة لبالدهم من قوى حفظ ال�سالم الذين
يخدمون يف اليونيفيل.

كا�سيمريو �سان خوان مارتينيز .قبيل
ان�ضمامه اىل اليونيفيل� ،شغل العميد
�سان خوان مارتينيز من�صب قائد لواء
«ا�سرتميادورا» يف باداجور يف ا�سبانيا.

ق�صة الغالف

القرار  1701عام على �صدوره
منذ حرب �صيف العام  ،2006حدد قرار جمل�س الأمن
الدويل 1701نطاق وقف الأعمال العدائية على طول
اخلط الأزرق ،خط ان�سحاب قوات الدفاع الإ�سرائيلية
من لبنان يف العام  .2000كما �شكل �إطاراً للمبادرات
الثابتة بغية التو�صل �إىل وقف دائم لإطالق النار وحل
طويل الأمد لهذا النزاع .وفيما ان�سحبت قوات الدفاع
الإ�سرائيلية جمدداً من الأرا�ضي اللبنانية ،قامت
القوات الدولية العاملة يف جنوب لبنان (اليونيفيل)
بتعزيز تواجدها ب�شكل ملحوظ يف املنطقة املمتدة بني
نهر الليطاين واخلط الأزرق وذلك مل�ساعدة انت�شار
اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب بعد غياب دام �أكرث من
� 30سنة.
ويف عيون الكثريين ،تبقى ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
اليونيفيل واجلي�ش اللبناين عام ًال �أ�سا�سي ًا لنجاح القرار
 .1701يتطلب التعاون بني كال القوتني بقيادة وا�ضحة
وتنظيم مميز وقواعد ا�شتباك خمتلفة على الرغم من
عملها يف املنطقة عينها لتحقيق �أهداف م�شرتكة �آليات
تن�سيق وثيقة التي ال يفهم النا�س عادة الفرق بينها.
ولذلك ،ف�إن امل�س�ؤوليات حمددة بو�ضوح :ت�ضطلع اجلي�ش
اللبناين مب�س�ؤولية الأمن يف املنطقة ،يف حني �أن اليونيفيل
تقدم امل�ساعدة يف هذه العملية� .إال �أنه عند التنفيذ،
تتطلب املهام الع�سكرية املتبادلة مرونة و�سرية وارتباط ًا
وثيق ًا على كل م�ستوى الهيكليات القيادية.
فبعد عام على ت�صديق القرار  ،1701وبعد تقييم التقدم
الذي �أُحرز واالجتاه الذي ت�سلكه هذه العملية ،يبقى
ال�س�ؤال الأهم كيف تطورت ال�شراكة اال�سرتاتيجية
بني اليونيفيل واجلي�ش اللبناين؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،حتدث كل من عمر عبود
وجمانة �صائغ �إىل القائدين الأعليني يف اليونيفيل وقيادة
اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب.

تعترب عودة اجلي�ش اللبناين
وانت�شاره يف جنوب لبنان بعد
حواىل � 30سنة الإجناز الأبرز
للقرار  1701حتى الآن.

اللواء كالوديو غرازيانو
قائد قوات اليونيفيل

تثمري ال�سالم:

اليونيفيل لي�ست غاية ،بل هي
و�سيلة مل�ساعدة الأطراف على
حتقيق الغاية

«ثمة �إحراز قد حتقق»
على �أنه ال ينبغي �أن تتواجد �أي عنا�صر م�سلحة غري
م�شروعة يف املنطقة ،وقد �صادق على هذا القرار جميع
اللبنانيني .يعمل اجلي�ش اللبناين واليونيفيل على الت�أكد
من �أن املنطقة خالية من الأ�سلحة غري امل�شروعة .لكن
امل�س�ؤولية تقع بالدرجة االوىل على عاتق اجلي�ش اللبناين،
ونحن ن�ساعدهم يف ذلك.

بعد مرور �سنة على تطبيق القرار  ،1701ما الذي تعتقد
�أنه من �أهم �إجنازاته؟
حتقق التقدم يف مناطق عديدة .فالو�ضع يف منطقة
عملياتنا بني نهر الليطاين واخلط الأزرق �شهد هدوء ًا يف
اجلزء الأكرب منه .وبقي توقف العمليات العدائية ب�شكل
عام ،وبدا الطرفان ملتزمني باحرتام االتفاق.
تُعترب عودة اجلي�ش اللبناين وانت�شاره يف جنوب لبنان بعد
حواىل � 30سنة الإجناز الأبرز للقرار  1701حتى الآن.
وال �شك �أن قرار جمل�س الأمن الذي �أق ّر بالإجماع لتمديد
والية عمل اليونيفيل ل�سنة �إ�ضافية خري �شاهد على ذلك،
�إذ اعرتف ببيئة ا�سرتاتيجية جديدة يف جنوب لبنان.
علينا �أن نبني على هذا الأمر.
يف الوقت عينه ،من الأهمية مبكان �أن نتذكر �أن القرار
 1701ال يقت�صر على مهمة اليونيفيل وحدها ،بل يعالج
عملية �سالم �أ�شمل .لذا ،من ال�ضروري �أن يتمم التقدم
على اجلبهة الدميقراطية املكا�سب التي حققتها اليونيفيل
يف املجال الأمني .عندئذ ،ي�صبح بالإمكان حتقيق �سالم
دائم.
يف�سر البع�ض القرار  1701على �أنه من �صالحية اليونيفيل
نزع �سالح اجلماعات امل�سلحة يف جنوب لبنان.
هذا ال يقع �ضمن �صالحيتنا� .إال �أن القرار  1701ين�ص

حني يتلقى اجلي�ش اللبناين معلومات خا�صة تفيد عن
نقل �سالح غري م�شروع �أو جماعات عدائية ،يتخذ
اجلي�ش االجراءات الالزمة .ويف احلاالت التي يتعذر
على اجلي�ش اللبناين القيام بذلك ،تقوم اليونيفيل مبا
يلزم� .إال �أن الأنباء ال�سارة هي �أن اجلي�ش اللبناين يقوم
بعمل رائع.
ولكن ال ينبغي اخللط بني عملنا يف منع نقل الأ�سلحة غري
امل�شروعة �أو حركة الأن�شطة العدائية وبني نزع ال�سالح،
التي تعترب م�س�ألة �سيا�سية تتخطى �صالحية اليونيفيل.
ماذا تقول للذين يدعون �أن اليونيفيل ت�سعى �إىل حماية
احلدود ال�شمالية لدولة �إ�سرائيل؟
«�إرجعوا �إىل احلقائق»! فمهمة اليونيفيل حمددة بو�ضوح
يف القرار  1701الذي حظي على موافقة جميع االطراف.
كل من قر�أ القرار بتمعن يفهم ما هي مهمتنا هنا.
فاليونيفيل لي�ست غاية ،بل هي و�سيلة مل�ساعدة الأطراف
على حتقيق الغاية -وتتج�سد هذه الغاية يف ال�سالم .نحن
ال ندعم طرف ًا �ضد الطرف الآخر .بل ندعم ال�سالم.
كنت ت�شرك الأطراف يف اجتماعات ثالثية بعد حرب
متوز (يوليو) .ما الذي تنوي حتقيقه من خالل هذه
االجتماعات ،و�إىل �أي مدى حققت جناح ًا؟
هذه االجتماعات ّ
تنظمها اليونيفيل �شهري ًا ويح�ضرها
كبار ال�ضباط من الطرفني اللبناين واال�سرائيلي.
ت�ساهم هذه االجتماعات يف بناء الثقة بني الطرفني،
ويف التخفيف من حدة التوتر على طول اخلط االزرق
وت�ساعد يف جتنب خروقات حمتملة وحوادث� .أ�ضف �إىل

اليونيفيل تتعامل مع النا�س وتعالج االمور
من خالل اجلي�ش اللبناين
ذلك ،يتم مناق�شة موا�ضيع عالقة كتلك املتع ّلقة باجلزء
ال�شمايل من قرية الغجر وتر�سيم اخلط االزرق .واالهم
من ذلك ،ابقت هذه االجتماعات احلوار قائم ًا بني
الطرفني .كما �أنها تف�ضي �إىل نتائج ملمو�سة ،منها على
�سبيل املثال حتديد اخلط االزرق ،والذي يتم العمل عليه
حالي ًا.
كيف تتالءم القوة البحرية التابعة لليونيفيل يف هذا
االطار؟
هذه هي املهمة البحرية االوىل يف تاريخ االمم املتحدة.
بد�أت القوة البحرية عملها يف وقت كان احل�صار
اال�سرائيلي البحري لل�شواطئ اللبنانية ال يزال قائم ًاّ .ان
القوة البحرية التابعة لليونيفيل ,والتي لعبت دور ًا يف فك
احل�صار البحري ,تقوم بالت�أكد من عدم ح�صول عمليات
تهريب ا�سلحة عرب املنافذ البحرية� .سخّ رت الدول
امل�شاركة معدات وامكانيات متطورة وذلك من �أجل ت�أمني
ال�سالم واال�ستقرار� .أ�ضف �إىل ذلك ،تقوم القوة البحرية
التابعة لليونيفيل بتدريبات م�شرتكة مع البحرية اللبنانية,
و التي من �ش�أنها ان تعزز قدراتها الع�سكرية.

كيف تت�صور عمل اليونيفيل يف تطبيق القرار  1701يف
ال�سنة القادمة؟

كيف ترى انت�شار اجلي�ش اللبناين جنوب نهر الليطاين
وكيف ت َقيم العالقة مع اليونيفيل؟

انا متفاءل .انّ القرار  1701يتم تطبيقه ب�صورة منا�سبة.
حالي ًا ،توجد هناك نافذة من اجل حل �سيا�سي و دبلوما�سي
طويل االمد ,ولكن هذه الفر�صة لن تدوم طوي ًال� .صحيح
ا ّنه ما من اتفاقية �سالم بني لبنان وا�سرائيل ،وحيث ان
ثمة توقف لالعمال العدائ ّية وانت�شار للجي�ش اللبناين يف
اجلنوب يعترب مبثابة اجناز؛ والهدف هو احلفاظ على
جهاز االمن واال�ستقرار يف الطريق اىل حتقيق ٍّ
حل طويل
الأمد.

�إن اليونيفيل ما بعد القرار  1701هي غريها قبله .هي
الآن تراقب-تفيد-تنفذ .ولكن هناك �أمر ًا مهم ًا جدا وهو
�أنها قوة حفظ �سالم ولي�ست قوة متعددة اجلن�سيات.
�إذ �أن الفرق �شا�سع يف هذه احلالة :اليونيفيل تتعامل مع
النا�س وتعالج الأمور من خالل اجلي�ش اللبناين ،نحن

التعاون مع ال�سكان املحليني
هو اال�سا�س كما وانه امل�ؤ�شر
احلقيقي لنجاحنا

دائما من ينفذ واليونيفيل هنا مل�ؤازرتنا .وجود اليونيفيل
بحد ذاته �ساعد اجلي�ش اللبناين يف تنفيذ مهمته.
مهمتنا الأ�سا�سية هي يف وجه �إ�سرائيل و الدفاع عن
احلدود .منذ العام  1975ونحن غائبون عن احلدود� ،أما
الآن فان اجلي�ش اللبناين قد انت�شر جنوب نهر الليطاين
ب�شكل كامل .هناك �أربعة �ألوية وفوجان عدا عن قوة
امل�ساندة والقوة اللوج�ستية� .أما �شمال الليطاين فلدينا
لوائني وفوجني .يوجد يف اجلنوب نحو  20,000جندي
بالإ�ضافة اىل قوة التدخل ال�سريع �شمال الليطاين.

ما هي ردة فعل اليونيفيل على احلوادث االمنية التي
تع ّر�ضت لها دورياتها يف اجلنوب ,و كيف �ستتعاملون مع
حوادث مماثلة يف امل�ستقبل؟
املعتدون كانوا يهدفون اىل تقوي�ض جهود اجلي�ش
اللبناين واليونيفيل� ,أي امل�ؤ�س�ستني اللتني ت�ؤ ّمنان االمن
و اال�ستقرار يف لبنان .ال �شك انّ مثل هذه االعتداءات
ال ميكن ا�ستثنا�ؤها بالكامل ,ولكن ميكننا ان نقلل من
امكانية حدوث اي اعتداء يف امل�ستقبل عرب زيادة الوعي
للو�ضع ال�سائد وتطبيق االجراءات االمن ّية الوقائية .انّ
اليونيفيل تقوم مبراجعة قدراتها على احلماية ب�شكل
منتظم ,وهي تقوم بتحديث هذه القدرات با�ستمرار من
اجل التخفيف من املخاطر.

العدد �صفر

ك07 .1

كيف ت�صفون العالقة بني ال�سكان املحليني و اليونيفيل؟
انّ التعاون مع ال�سكان املحليني هو اال�سا�س ,كما وانه
امل�ؤ�شر احلقيقي لنجاحنا .لقد م�ضى عام فقط على
تب ّني القرار  ,1701ولهذا ,فا ّنه من ال�صعوبة مبكان
ان ندرك درجة ثقة ال�شعب املحققة .انّ الفوز بتعاطف
النا�س اثناء مهام حفظ ال�سالم تتطلب �سنوات عديدة
من العمل ال�شاق وااللتزام .ات�سمت العالقة مع اهايل
اجلنوب بااليجابية ب�شكل عام .بع�ض االماكن حتتاج
اىل عناية خا�صة نظر ًا اىل التعقيدات يف بع�ض املناطق
املع ّينة واىل املعاناة التي حت ّملوها خالل احلرب
االخرية .ال �شك �أنّ هذه االماكن حتتاج اىل دعم
اكرث وانخراط اكرب وهو ما نحاول ان نفعله من خالل
براجمنا املتنوعة.
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للمرة االوىل يف اجلنوب يوجد
�سالم والنا�س تنام مطمئنة
ب�سبب وجود �شرعية حملية
و�شرعية دولية

العميد بول�س مطر
اجلي�ش اللبناين

بعد ثالثون عاما,

ي�ستطيع اهل اجلنوب
ان يناموا ب�سالم

ما هي انطباعاتك بعد مرور �سنة على �صدور قرار جمل�س
االمن  1701وما هي اهم اجنازات هذا القرار؟
ب�شكل عام� ,شكل تطبيق القرار � 1701أمر ًا �أ�سا�سي ًا حيث
ا�ستطاع حتقيق ال�سالم يف منطقة اجلنوب التي مل تعرف
الأمن وال�سالم منذ العام � ،1978إذ �أن اليونيفيل التي
كانت موجودة يف تلك الفرتة كانت تراقب و تفيد فقط.
�أما الآن ،و للمرة الأوىل يف اجلنوب ،يوجد �سالم والنا�س
تنام مطمئنة� ،إذ ا�صبح هناك �شرعية حملية و�شرعية
دولية .ا�صبح هناك مرجعية للنا�س تعود �إليها وهذا من
�أهم �إجنازات القرار  .1701ي�ستحق �أهل اجلنوب �أن
يرتاحوا بعد � 30سنة من املعاناة.

عالقة اجلي�ش اللبناين باليونيفيل حددها القرار
واالتفاقية املوقعة بني الدولة اللبنانية والأمم املتحدة.
بالإ�ضافة اىل االتفاقيتني التقنية والتكتيكية اللتان
حتددان �أ�صول العالقة وتفا�صيلها وم�س�ؤولية كل طرف
وكيفية تنفيذ مهامه ومتى يطلبوا م�ساعدتنا ومتى نطلب
م�ساعدتهم .يف حال وقوع �أي حادث فان الإمرة تعود
للجي�ش اللبناين.

1701

�إن قواعد ا�شتباك اجلي�ش اللبناين خمتلفة عن تلك
التابعة لليونيفيل ولذلك لي�س ب�إمكاننا تنفيذ �أعمال
م�شرتكة ولهذا ال�سبب وجد فريق االرتباط .الآن هناك
�ضباط من اجلي�ش اللبناين يف كافة مواقع اليونيفيل
بالإ�ضافة اىل اجلهاز املتواجد يف الناقورة .مهمة جهاز
االرتباط هي العمل مع جهاز ارتباط اليونيفيل ملواجهة
�أية م�شاكل قد تقع يف منطقة عمليات القرار  1701وعلى
طول اخلط الأزرق ولكن هناك عامل اللغة الذي ي�شكل
عقبة يف بع�ض الأحيان ملا ميكن �أن ي�سببه من �سوء فهم
ولكن كل هذه الأمور نحاول معاجلتها من خالل تواجدنا
على الأر�ض.

 :1773دعم بيئة ا�ستراتيجية جديدة
في جنوب لبنان

بعد �سنة من حرب متوز التي �أدت اىل تعزيز �أ�سا�سي
لوجود قوات حفظ ال�سالم يف جنوب لبنان ،بحث
جمل�س الأمن يف متديد تفوي�ض اليونيفيل بناء
لطلب حكومة لبنان .بالرغم من حتدي الأزمات
العامة ،يبقى لبنان املحور �ضمن املجموعات العليا
للديبلوما�سية العاملية وكان ذلك وا�ضح ًا يف البيان
القوي املت�ضمن يف قرار جمل�س الأمن  1773الذي
اقر يف � 24آب.

ميلو�ش �شرتوغر

مدير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
واملدنية -اليونيفيل

ما هو دور اال�سطول البحري التابع لليونيفيل؟
الفائدة العملية للقوة البحرية انها منعت ا�ستعمال
البحر الدخال ال�سالح .ومنعت البحرية اال�سرائيلية من
االقرتاب من ال�سواحل اللبنانية .لقد اكت�سبت البحرية
اللبنانية خربة من خالل االعمال امل�شرتكة والتدريبات.
كيف تق ِيم العالقة بني اليونيفيل و�سكان اجلنوب وما هي
التحديات التي تواجهها؟
ال�شعب اجلنوبي �شعب طيب وقد عانى الكثري و�شهد
م�آ�سي كبرية ،ال �سيما خالل الإجتياح الإ�سرائيلي يف العام
 ،1978واجتياح  ،1982عدواين  1993و 1996و�صو ًال �إىل
عدوان متوز  .2006هذه الأحداث كونت فكرة لدى النا�س
بان اليونيفيل ال حتميهم وان الأمم املتحدة تتغا�ضى
دوما عن اعتداءات �إ�سرائيل .ال�شعب اللبناين لي�س �ضد
اليونيفيل لكنه يحتاج اىل قليل من الثقة واجلهد من قبل
اليونيفيل لتثبت له ب�أنها هنا حلمايته .الأمور حت�سنت الآن
بعد تعزيز قوات اليونيفيل لكن ما زال هناك �صعوبات
وم�شاكل يجب معاجلتها .كت�سيري الدوريات امل�ؤللة والآليات
الثقيلة حيث ال يوجد �أي داع للقيام بها داخل القرى ويف
الطرقات ال�ضيقة .الآليات الثقيلة ت�سبب الإزعاج وهي
تخرب الزفت والطرقات.
كذلك هناك عدد كبري من الآليات وال�سيارات التابعة
لليونيفيل وللجي�ش يف اجلنوب وهذا ي�سبب �إزدحام وي�ؤدي
اىل ازدياد احلوادث .لقد طلبنا من اليونيفيل مرار ًا �أن
تخفف الدوريات وخا�صة �أيام ال�سبت والأحد وان ت�شدد
على مو�ضوع ال�سرعة ،وهناك م�شكلة ثالثة هي الت�صوير.
فنحن بيئة �شرقية ويجب مراعاة التقاليد والعادات
واحرتامها.
من جهة �أخرى تقوم اليونيفيل ب�أعمال كثرية �أهمها �إزالة

القنابل العنقودية والقذائف غري املنفجرة بالإ�ضافة
اىل الرعاية ال�صحية التي تقدمها للجنوبيني واخلدمات
البيطرية وامل�ساعدات الإمنائية للبلديات .هذه كلها �أمور
مهمة جدا ولكن يتوجب على اليونيفيل ان تتعامل مع
القرى بعدالة .هذا عدا عن عامل احلماية التي تقدمها
لل�سكان والذي هو �أمر مهم جدا.
ما هي نظرتك للم�ستقبل؟

مدد جمل�س االمن باالجماع والية اليونيفيل ل�سنة
�أخرى دون �أي تغيري لتفوي�ضه �أو لقوته .يف الوقت
نف�سه� ،أحرز القرار  1773نقاط مهمة �ضمن اطار
التطورات احلديثة يف لبنان ويف ما يتعلق بالأمور
الأ�سا�سية ملهمة اليونيفيل.
�أربعة عنا�صر �أ�سا�سية من القرار ت�ستحق �أن
نذكرها بالأخ�ص
�أوال ،انه �شدد على حاجة التعاون اال�ضايف بني
اليونيفيل واجلي�ش اللبناين م�شري ًا اىل �أن انت�شارها
ي�ساعد على اقامة بيئة ا�سرتاتيجية جديدة يف جنوب
لبنان.

هناك  31دولة مهتمة ببلد �صغري كلبنان وهذا و�ضع يجب
�أن ن�ستفيد منه� .شعب لبنان ي�ستحق �أن يرتاح .م�أ�ساة
لبنان ابتد�أت من جنوب لبنان و�ستنتهي فيه.

ثانيا ،انه حث كل الفرقاء على التقيد بواجباتهم
واحرتام �أمن موظفي الأمم املتحدة والت�أكد ب�أن
اليونيفيل قد منحت احلرية التامة للتحرك �ضمن
نطاق عملها.

نتمنى �أن يدرك ال�شعب اللبناين �أهمية عمل اليونيفيل.
هناك فائدة كبرية جدا للبنان منها وامتنى ان يتطور
التعاون اىل الأف�ضل و�سنبذل كل جهد ممكن ملنع تكرار
احلوادث �ضد اليونيفيل.

ثالثا ،انه �أكد على �ضرورة �أن يكون يف متناول
اليونيفيل كل الو�سائل ال�ضرورية واملعدات للقيام
بتكليفها.

لقد �سقط لليونيفيل عدد من ال�شهداء على �أر�ض اجلنوب.
هم هنا يف مهمة حفظ �سالم .تركوا بالدهم وعائالتهم
من �أجلنا.

رابعا ،انه �شدد على حاجة اليونيفيل اىل تعزيز
قدراتها اال�ستق�صائية ردا على االعتداءات كالأعمال
االرهابية احلديثة �ضد اليونيفيل.

�أخري ًا �أمتنى لليونيفيل �إقامة طيبة يف لبنان وتنفيذ
مهمتهم من دون خماطر وبروح طيبة.

هذا ميثل التعبري القوي عن ارادة املجتمع الدويل
والت�أكد على بقاء الو�ضع م�ستقرا وتقوية الأمن
يف جنوب لبنان .وبف�ضل الدعم املتوا�صل من قبل
املجتمع الدويل ،تعهدت اليونيفيل بالقيام مبهتها
مل�ؤازرة اجلي�ش اللبناين ،مل�ساعدته على تبيان حاالت
ت�ؤدي اىل حل طويل االمد من �أجل بيئة �أكرث �سالما
وا�ستقرارا يف املنطقة.

مقالة م� ّصورة

رحلة عرب اليونفيل
اكت�شف رفيق علي �أحمد املهمة
يف جنوب لبنان

العدد �صفر
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لرفيق علي �أحمد وجه مميز .يتحلى بذقن ذات �شعر
�أبي�ض ،مظهر ًا �شخ�صيته وجاذبيته .انه وجه ا�صبح
الكثري من اللبنانني يتعرفون عليه بف�ضل املوهبة التي
وراءه .ان هذا االندماج قد جعل منه احد رواد امل�سرح
اللبناين.
منذ وقت واال�ستاذ �أحمد يعمل جمانا يف �سل�سلة من
ع�شرة حلقات تلفزيونية (�أفالم من دقيقتني) تعطي
�شعب لبنان نظرة قريبة عن اليونيفيل على �أثر التغيريات �أحمد الدور الرئي�سي يف الفيلم الذي يوجه امل�شاهدين يف
التي عهد بها قرار جمل�س الأمن  .1701يلعب ال�سيد رحلة الكت�شاف كل ما يتعلق باليونيفيل وبعملها.
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مقابلة

يف نهاية الت�صوير ،يتحدث ال�سيد
�آري غيتين�س مع اال�ستاذ �أحمد حول
هذه التجربة.
كيف ت�صف جتربتك يف الت�صوير مع اليونيفيل؟
ان الت�صوير واالنتاج كانا مبثابة متعة يل لأنني ا�ستطعت
�أن �أكت�شف اليونيفيل يف كل الظروف وال�سيناريوات .كنت
م�سرورا على �صعيدين .ب�صفتي ممثال ،كان من دواعي
�سروري �أن �أكون �ضمن نطاق مل ي�سبق يل �أن �أكون فيه.
ثانيا ،كممثل لبناين� ،شعرت ب�أنني �أقوم بخدمة عظيمة
لوطني  ،ولل�سلم  ،ول�شعب لبنان الذي عانى الكثري.
ما هي ردة فعل العامة عندما �شاهدوك وانت تقوم
بت�صوير الفيلم يف جنوب لبنان؟
عندما ن�صور مع �أنا�س يف قريتهم ،نكون حماطني باالرادة
الطيبة ،فقد تق ّبل النا�س ذلك وكانوا م�ساعدين لنا.
والدليل على ذلك �أن العديد من النا�س كانوا ميثلون معنا
يف مواقع الت�صوير .باال�ضافة لذلك ،كان النا�س خمل�صون

و�صادقون معنا بالن�سبة مل�شاعرهم جتاه اليونيفيل.
هل ثمة م�شاهد خا�صة من الت�صوير ما زالت
تراود ذاكرتك؟
ان ال�شيء الذي لن �أن�ساه �أبدا هو فرحي عندما تع ّرفت
على قوات حفظ ال�سالم كب�شر ،بغ�ض النظر عن بذالتهم.
وقد جدتها فر�صة للتعرف على طبيعتهم االن�سانية.
كذلك ،رغم �أنني كنت �أعمل الق�سم الأكرب من الوقت،
دعتنا الكتيبة ال�صينية التابعة لليونيفيل على الغذاء
وبعدها ح�صلت على ميدالية من قائد الكتيبة ال�صينية–
�أ�صبحت جرناال! كان هذا بالن�سبة يل �شرف كبري!
بعدما تعرفت على طبيعة عي�ش اليونيفيل ،ما هو
انطباعك عن ه�ؤالء الأفراد وعن العمل الذي يقومون
به؟
ان الأماكن التي قمت فيها مبقابالت مع اجلهاز الع�سكري
لليونيفيل ت�أكد يل ب�أن ه�ؤالء النا�س هم ب�شر متاما مثلنا
ويرغبون بالعودة اىل منازلهم بعد العمل ملالقاة �أحبائهم.
من دون �شك ر�أيت اجلندي يف اليونيفيل ك�إن�سان حتى
لو �أنه كان مرتديا البذلة .انه ان�سان مثلي ،ذو م�شاعر

و�أفكار .بالفعل ،لقد قدّرت الت�ضحية التي يقوم بها
ه�ؤالء اجلنود الذين �أتوا من اخلارج للوقوف بني دولتني
ومل�ساعدتهم على حل م�شاكلهم� .آمل �أن ت�ساعد الأمم
املتحدة وفرق البلدان امل�شاركة على ايجاد حل بحيث
ميكن للمحافظني على ال�سالم �أن ي�أتوا يوما اىل لبنان
لي�س ببذالتهم الع�سكرية بل كمواطنني مثلي.
هل �سيكون با�ستطاعتك امل�شاركة يف فيلم عن اليونيفيل
يف امل�ستقبل؟
علي يف البدء قراءة ن�ص الفيلم!

ر�أي

نحن وال�شرعية الدولية
اللبناين املتمر�س يف ال�سيا�سة� ،سليم احل�ص ،ثالث مرات رئي�س للوزراء يف لبنان ومن
�ضمنها فرتة ادخال اليونيفل �سنة  ،1978يلقي نظرة تاريخية على قوات الأمم املتحدة
حلفظ ال�سالم ،و�إطالق الأمم املتحدة كاملنقذ الوحيد للبلدان كلبنان وحتديد امكانية
العامل يف التقيد بقرارتها.
تتج�سد يف منظمة الأمم املتحدة وقراراتها
ال�شرعية الدولية ّ
وهي مالذ ال�شعوب الأ�ضعف والأ�صغر يف العامل.

امل�ؤقتة يف لبنان ،التي ُعرفت باليونيفيل ،لل�سهر على ال�سلم
يف الأر�ض املحتلة والإ�شراف على جالء قوات الإحتالل.

فالقوى الأكرب يف العامل حتتمي ،ال بل تفر�ض وجودها
و�إرادتها على ال�ساحة الدولية ،بقوتها الذاتية ،وهذه القوة
كثري ًا ما جتمع بني التفوق الع�سكري والتوفق االقت�صادي.
وال �سالح للكيانات الأ�صغر والأ�ضعف يف مواجهة هذه

حاول لبنان عبث ًا ت�أمني تطبيق القرار الدويل ( )425فما
ا�ستجابت �إ�سرائيل .ومل ت�ستطع املنظمة الدولية وقواتها
يف اجلنوب فر�ض تنفيذ القرار يف �شكل من الأ�شكال.

الأمم املتحدة ...هي مالذ ال�شعوب الأ�ضعف والأ�صغر يف العامل.
القوى املتفوقة �سوى الدبلوما�سية الدولية التي متار�س،
و�أكرث ما متار�س يف �إطار ال�شرعية الدولية ،وبخا�صة عرب
الأمم املتحدة وم�ؤ�س�ساتها وقراراتها ،وكثري ًا ما تتعزز
الدبلوما�سية يف �إطار ال�شرعية الدولية بالقوة الع�سكرية،
كما هي احلال بوجود قوات اليونيفيل يف لبنان وكما هي
احلال بانت�شار قوات دولية للف�صل �أو املراقبة �أو املعاجلة
يف بقع �أخرى من بقع التوتر يف العامل.
كنت �شخ�صي ًا رئي�س ًا لوزراء لبنان يف عام  1978عندما
�ش ّنت �إ�سرائيل �أول هجوم �شامل على لبنان فاحتلت
م�ساحة وا�سعة من اجلنوب اللبناين.

العدد �صفر
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جل�أنا يف حينه �إىل جمل�س الأمن الدويل ف�صدر القرار
رقم ( )425الذي ق�ضى بان�سحاب قوات الإحتالل من
لبنان فور ًا و�أن�ش�أ يف ما بعد ما �سمي قوات الأمم املتحدة
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فكان على لبنان �أن يتحمل الكثري من العناء والت�ضحيات
ب�سبب ا�ستمرار االحتالل جلنوبه ،وكان �شعب لبنان يف
اجلنوب يتع ّر�ض ملعاناة �شديدة يف ظل الإحتالل.
وعادت �إ�سرائيل ف�ش ّنت حرب ًا �شاملة على لبنان عام 1982
فو�سعت رقعة �إحتاللها لت�شمل حتى العا�صمة بريوت.
ّ
ولكنها ما لبثت ان �أخذت بالإن�سحاب التدريجي حتى
�أخلت العا�صمة وعادت �إىل املنطقة اجلنوبية بعد ب�ضع
�سنوات .وقد جددت الأمم املتحدة ت�أكيدها على القرار
رقم ( )425ولكن من دون طائل.
ومل تن�سحب �إ�سرائيل من الأرا�ض اللبنانية (ما عدا
مزارع �شبعا) اال يف عام  .2000وحتديدا يف � 25أيار
(مايو) من ذلك العام ،فاجتمع جمل�س الأمن و�أعلن
ر�سميا اجناز تنفيذ القرار  .425ولكن احلقيقة ال�ساطعة
�أن �إ�سرائيل مل تنفذ القرار الدويل طوعا و�إمنا ا�ضطرت

اىل اجلالء عن �أر�ض لبنان يف ظل ت�أثري املقاومة اللبنانية
البا�سلة .وقد تلقت املقاومة الدعم الكامل من احلكومة
اللبنانية التي كنت على ر�أ�سها �آنذاك �سيا�سي ًا ودبلوما�سي ًا
و�إعالمي ًا.
�صدر منذ ذلك احلني عدد من القرارات الدولية التي
تعني بلدنا لبنان ،ولعل �أبرزها القرار رقم  1559ال�صادر
عام  2004والقرار  1701ال�صادر عام .2006
بلدنا �صغري و�ضعيف ،جتثم على حدوده قوة معادية تعترب،
مبا متتلك من تكنولوجيا وعتاد احلرب� ،أعظم قوة يف
ال�شرق الأو�سط.
باال�ستناد لذلك  ،نرى �أن ال�شرعية الدولية هي ملج�ؤنا
ولكن يبقى �أن نرى ما اذا كانت املنظمة الدولية قادرة
على زرع قرارتها حتى مع تقدم القوات الدولية والع�سكرية
يف لبنان �أو ما �إذا كان ذلك تكرارا للقرار .425

�سليم احلـ�ص

رئي�س الوزراء ال�سابق للبنان

كلمة رئي�س البلدية

النهو�ض باكرا :مدينة �صور يف اجلنوب اللبناين كما بدت مع بزوغ الفجر

عودة اجلنوب
�إىل ح�ضن ال�شرعية اللبنانية

ما كان الكالم يوم ًا يف الأدبيات ال�سيا�سية �سهل املنال
بالن�سبة �إ َّ
ل�ست من ي�ست�سهلون اخلو�ض يف غمار
يل� ،إذ �إنني ُ
هذه الأدبيات ،لأنني �أته ّيب االنخراط يف �سجاالتها نظر ًا
ملا تتطلبه من مو�ضوعية يف التحليل ،ودقة يف الت�صويب،
وعقالنية يف املواقف.
لكن عندما �سئلت ر�أي ًا �إ�ستقرائي ًا يف القرار  1701ودور
ق ّوات الطوارئ الدولية يف اجلنوب اللبناين بعد �صدور
هذا القرار ،مل �أتردّد ،خا�صة و�أن م�ساحة التعبري عن
ر�أيي هذا هي ن�شرة «اجلنوب» ال�صادر عن مكتب االعالم
يف قيادة «اليونيفيل».
وهنا ال ي�سعني �إال �أن �أنوه بخطوة �إ�صدار الن�شرة امل�شار
�إليها ملا لها من مردود توا�صلي �إيجابي على م�ستوى
التخاطب بني «اليونيفيل» من جهة و�أهلنا من جهة ثانية.
ويف العودة �إىل القرار  1701ب�أبعاده وم�ضامينه اللبنانية
ف�إين ال �أرى فيه �سوى ال�سعي احلثيث �إىل ب�سط �سلطان
ال�شرعية اللبنانية ممثلة باجلي�ش اللبناين على �سائر
تراب اجلنوب اللبناين.
ومن هنا تبدو �أ�سطع جتليات وم�ؤ�شرات ب�سط هذه ال�سلطة
جم�سدة بانت�شار �ضباط ورتباء وجنود اجلي�ش اللبناين يف
ّ
املدن والبلدات والقرى اجلنوبية حيث يقوم جي�شنا البا�سل
ب�أداء واجبه الوطني والقومي هناك بالتن�سيق التف�صيلي
مع قوات الطوارئ الدولية مبا يكفل �أمن الوطن واملواطن
و�أمن االر�ض وال�شعب على حد �سواء.

وعلى �صعيد �آخر ف�إن �أب�سط قواعد التوا�صل الإن�ساين
بني اجلماعات واالفراد على �إختالف م�شاربهم تقوم
على �إحرتام القيم الإجتماعية والروحية واملخ�صو�صيات
الثقافية املختلفة ،وهذا هو واقع امل�شهد املرئي يف اجلنوب
حيث تتط ّهر يوم ًا بعد يوم كل ا�شكال التوا�صل االهلي
اللبناين  -الدويل من �شوائب االخطاء امل�سلكية ،وذلك
يف �إطار فل�سفة تعزيز معادلة قبول الآخر املختلف،
خ�صو�ص ًا عندما يكون اجلامع امل�شرتك بينهما هو الفوز
بحق العي�ش ب�أمان و�سالم و�إ�ستقرار يف اجلنوب اللبناين
يف ظ ّل مظلة �أمنية و�إدارية تب�سطها ال�شرعية اللبنانية،
ويف كنف قوات الأمم املتحدة امل�ساندة والداعمة لل�شرعية
املذكورة ،وبذلك يكون القرار  1701مفتاح الدخول اىل
دنيا القوانني والأنظمة وامل�ؤ�س�سات اللبنانية من بوابة
ال�شرعية الدولية احلا�ضنة ل�شرعية الدولة اللبنانية.

عبد املح�سن احل�سيني

رئي�س �إحتاد بلديات �صور
ورئي�س بلدية �صور

ال ي�سعني �إال �أن �أنوه بخطوة
�إ�صدار الن�شرة امل�شار �إليها ملا
لها من مردود توا�صلي �إيجابي
على م�ستوى التخاطب بني
«اليونيفيل» من جهة و�أهلنا من
جهة ثانية.

تقرير خا�ص

البق ــاء علــى حـ ــذر

حلماية ال�سواحل

لقد ا�ستطاع كاي هارم�سن ،عرب الأمواج الزرقاء و�سط
الرطوبة ال�صيفية ،طيف مدينة رمادية ال ّلون �شاخمة
تركن عند �سفح جبل �صنني يكاد �أن يختفي وراءها
بلونه الرتابي الباهت .لي�ست امل ّرة الأوىل التي يرى فيها
هارم�سن ،ابن الـ 21عام ًا ،بريوت يف الأفق من على منت
املركب الأملاين ال�سريع «�س « »80هايني» عرب ال�شاطئ.

الإجابة على الأ�سئلة التالية .لن نعرت�ض طريقكم �أو ن� ِّأخر
م�ساركم»� .إنه مركز املالحة يت�صل ب�سفين ٍة جتارية تتجه
اىل مرف�أ بريوت .يتفح�ص طاقم قوة ّ
التدخل املعلومات
ً
املوجودة عن ال�سفينة والتي �سيقارنوها الحقا مع
املعلومات املتوفرة �سابق ًا -احلمولة ،املالك� ،إ�سم ال�سفينة
ومرف�أ الإنطالق.

لقد �ص ّرح املالزم الثاين يف البحرية نيكو دورم �أنه «قد
ّمت ف�صلنا اىل هذه املنطقة م ّرات عدة»� .أما �ضابط
املراقبة ،البالغ  27عام ًا ،فقد متركز عند ج�سر املالحة
يراقب البحر باملنظار .فعندما اندلعت �إ�شتباكات الـ34
يوم يف متوز  ،2006مل يكن ا ّيا من دورم �أو هارم�سن
قد تخ ّيل �إمكانية متركز قوة تدخل بحرية مع  16وحدة
�أخرى بالإ�ضافة اىل عدد من املروحيات ،حتت راية الأمم
املتحدة.

متتد منطقة العمليات البحرية على طول ال�شاطئ اللبناين
وت�صل اىل عمق  50مي ًال بحري ًا يف املتو�سط .ي�شرح لنا
النقيب ليبيغ �أنه «�إذا عربت �سفينة جتارية ،مث ًال ،م�ضيق
جبل طارق ومت ر�صدها من قبل �سفينة بحرية تابعة لبلد
يتم تزويدنا باملعلومات اخلا�صة بها .غري ان
متو�سطيّ ،
اهم م�صدر للمعلومات هو الئحة ال�سفن املتوقع دخولها
منطقة عملنا والتي تر�سلها لنا ال�سلطات اللبنانية يومي ًا».

لقد مهد قرار جمل�س الأمن رقم  1701الطريق لهذه
املبادرة الفريدة من نوعها يف تاريخ الأمم املتحدة يف
تدخل بحرية
عملية حفظ ال�سالم ،اال وهي ا�ستحداث قوة ٍ
ملراقبة ال�شاطئ اللبناين.
منح القرار قوة التدخل البحرية جمموعة و�سائل لدعم
احلكومة ال ّلبنانية يف احلفاظ على �أمن احلدود البحرية.
ف�إىل جانب البحرية الأملانية ،ت�ضم قوة التدخل البحرية
وحدات من هولندا وال�سويد وتركيا واليونان والدمنارك.

العدد �صفر

ك07 .1

يتوىل العميد البحري كارل -ڤيليلم بولو* �إمرة قوة
تعريف من على منت «�شلي�سويغ-
التدخل حيث ير�سل طلب ٍ
هول�ستاين»« .هنا �سفينة الأمم املتحدة احلربية العاملة
دعم ًا لتطبيق القرار � .1701أطلب منكم التعاون يف

�إذا مل تتطابق املعلومات ،نُعلم ال�سلطات ال ّلبنانية لإتخاذ
الإجراءات املالئمة .قد يطلب من قوة التدخل البحرية
حتقيقات �إ�ضافية على منت ال�سفينة .لغايته،
حينها �إجراء
ٍ
مل يطلب من ا�سطول اليونيفيل اتخاذ اجراءات مماثلة �إذ
�إن التحقيقات الالزمة قد اتخذتها ال�سلطات اللبنانية يف
يتم العثور حتى الآن على �شحنة �أ�سلحة
املرف�أ .كما انه مل ّ
مه ّربة.
يتم و�ضع برنامج متقدم م�شرتك بني قوة التدخل البحرية
ّ
هدف جعل لبنان قادر ًا على مراقبة
والبحرية اللبنانية مع ٍ
�شاطئه مبفرده على املدى الطويل.
الرائد البحري

دانيال �أورمان

*مالحظة :منذ حينه يتوىل الرائد البحري هان�س كري�ستان لوثر قيادة قوة
التدخل البحري.
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مقابلة
االمريال بولو ،لقد ت�س ّلمتم قيادة قوة التدخل البحرية يف نهاية �شهر �آذار من هذا العام.
كيف ت�صفون عملية التن�سيق بني اليونيفيل وال�سلطات اللبنانية؟
لقد ّمت توطيد عملية التعاون يف جمال املراقبة البحرية ب�إحكام .هناك �ضباط ارتباط لبنانيني
على منت �سفننا ويف مركز عملياتنا البحري يف الناقورة .حتى اننا ذهبنا ابعد من ذلك :لقد بلغت
عملية دعم تدريب اجلي�ش اللبناين والتي كانت قد بد�أت يف كانون الأول ،اعلى امل�ستويات .تدعم
املانيا لبنان يف �إن�شاء �سل�سلة رادارات على ال�شاطئ اللبناين .يف حزيران� ،سلمتت حكومة املانية
الفدرالية زورقني �سابقني خلفر ال�سواحل لبلد االرز .فكان لقوة التدخل البحرية م�ساهمة م�ؤثرة يف
حتقيق الأهداف املن�صو�ص عليها بقرار الأمم املتحدة رقم � .1701أهمها احلفاظ على �أمن احلدود
اللبنانية ،على �أمل ان تتمكن امل�ؤ�س�سات يف لبنان من تنفيذ هذه املهمة يف منطقة البحر مبفردها.
لقد ّمت ن�شر الآالف من الرجال والن�ساء على طول ال�شاطئ اللبناين .ما هي الأجواء ال�سائدة بني
عنا�صر الطاقم؟
�إن �إحرتافهم و�إلتزامهم كان ب�شكل مذهل! �إن التعاون بني خمتلف الدول يف اول مهمة بحرية للأمم
املتحدة هي فريدة من نوعها� .إن الرجال والن�ساء يف الرب وعلى منت ال�سفن ينجزون مع ًا عم ًال
مذه ًال .ميكنك �أن ت�س�ألهم بنف�سك �إن �شئت ذلك.

ميناء الناقورة
يف مقر اليونيفيل يف الناقورة ،يعمل الطاقم الع�سكري الإملاين على م�شروع بحري �آخر طويل الأمد
حتت قيادة النقيب هايرنيك ليبيغ� ،أال وهو �إعادة بناء ميناء الناقورة بعد �أن دمرته القوات اجلوية
الإ�سرائيلية خالل حرب الأربعة وثالثني يوم ًا ب�سبب �أهميته اال�سرتاتيجية .وحالي ًا ال ي�ستخدم امليناء
�سوى القوارب ال�صغرية.
لكن لن تبقى الأمور على حالها ،لقد وافقت الأمم املتحدة وال�سلطات اللبنانية على �إعادة بناء امليناء
و�أعلن عن دعوة ال�ستقطاب العرو�ض ،حيث قد تتناف�س ال�شركات اللبنانية على عقود البناء.
وف�سر ليبيغ «�سوف مي ّكننا تو�سيع امليناء من نقل العتاد والعتيد �إىل املقر عرب البحر ،ما يعني �أننا
ّ
�سنتمكن من تخفي�ض حجم زحمة ال�سري على الطرق يف منطقة عملنا �إىل حد كبري» .و�أ�ضاف �أنّ
الأهم كان دعم املنطقة ،لأنّ امليناء كان ي�ستخدم كذلك لل�شحن املدين وقال «قد يوفر التن�شيط
الإقت�صادي الذي يتعدى م�شروع �إعادة البناء».

�ش�ؤون ان�سانية

طريقة امل�ساعدة
ي�ستخدم م�صطلح «امل�شروع ال�سريع
الت�أثري» لو�صف امل�شاريع ال�صغرية
احلجم املعدّة للتنفيذ ال�سريع من �أجل
خدمة ال�سكان املحليني .ومع اعتماد
اليونيفيل هذه املقاربة يف امل�ساعدة،
ت�صبح «امل�شاريع ال�سريعة الت�أثري» كلمة
معروفة �أكرث ف�أكرث يف م�شاريع التنمية
داخل قرى جنوب لبنان ومدنه.
�إنه مفهوم اعتمدته بعثات الأمم املتحدة
حلفظ ال�سالم بعد «تقرير جلنة عمليات
الأمم املتحدة لل�سالم» ،الذي يعرف
بتقرير «براهيمي» ال�صادر يف �آب
(�أغ�سط�س) عام  .2000وهو يو�صي

بتمتع ر�ؤ�ساء عمليات الأمم املتحدة
لل�سالم باملرونة الكافية لتمويل امل�شاريع
ذات الت�أثري ال�سريع التي حتدث تغيري ًا
حقيقي ًا يف حياة النا�س املوجودين يف
منطقة البعثة.
ي�ش ّكل حتديد «م�شاريع الت�أثري ال�سريع»
وتنفيذها ناحية واحدة فقط من
الن�شاطات التي يقوم بها �أع�ضاء
اليونيفيل بغية دعم ال�سكان املحليني.
ومنذ �إن�شاء اليونيفيل ،كان اهتمام قوات
ين�صب على م�ساعدة
حفظ ال�سالم فيها
ّ
املحليني ،لي�س عرب توفري الأمن وحرية
التحرك فح�سب ،بل اي�ض ًا من خالل
راحة البال :متارين اليوغا ل�سكان بلدة ابل ال�سقي يف جنوب لبنان

امل�ساعدة الإن�سانية املبا�شرة.
ومع ن�شر معدات ع�سكرية جديدة بعد
ت�صديق قرار جمل�س االمن رقم ،1701
�إزدادات ب�شكل ملحوظ قدرة اليونيفيل
على الو�صول �إىل املجتمعات لتلبية
حاجاتهم الأكرث �إحلاح ًا .وقد �ساهم هذا
يف تعزيز دور احلكومة اللبنانية ،التي

يف ن�شاطات �إعادة البناء املحلية كما يف
بناء الثقة ،بهدف حت�سني نوعية حياة
كل من عانى ب�سبب حرب متوز الفائتة
ونتائجها.
تعترب امل�شاريع ال�سريعة الت�أثري ناحية
هامة من التزام اليونيفيل بدورها مع
املجتمعات .يف ال�سنة الفائتة ،مت �إطالق

نحو امل�ستقبل :بناء طريق ي�ؤدي اىل مدر�سة حملية يف بلدة جويا يف جنوب لبنان

�إم�ش بت�أن :الأطفال يتلقون تدريبات على التوعية �ضد خطر الألغام

العدد �صفر

ك07 .1

تعمل �إىل جانب كافة املنظمات الدولية
والأهلية العاملة يف لبنان ،على توفري
الدعم حيث تدعو احلاجة املا�سة لذلك.

طبابة :معاجلة الأ�سنان على يد طبيب من اليونيفيل
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يجري التن�سيق للم�شاريع ال�سريعة الت�أثري
يف جنوب لبنان ،بني مكتب ال�ش�ؤون
املدنية ووحدات التعاون الع�سكري املدين
التابعة لليونيفيل .وهي تعمل من مقر
الناقورة وت�ساهم يف توجيه جهود قوات
حفظ ال�سالم عرب خمتلف القطاعات
التي تتواجد فيها اليونيفيل للم�ساعدة

 24م�شروع ًا ،بتمويل مبلغ بقيمة
�ألف دوالر من �صندوق الأمم املتحدة.
ورغم �أنه مبلغ متوا�ضع ن�سب ًة حلاجات
الإ�ستثمار الإجمالية يف املنطقة ،تلعب
امل�شاريع ال�سريعة الت�أثري دور ًا هام ًا يف
تلبية حاجات النا�س الأ�سا�سية التي غالب ًا
ما تغفل عنها م�شاريع امل�ساعدة الكبرية.
500

لهذه امل�شاريع �أ�شكال خمتلفة ،بدء ًا من
العمل املحدود يف البنية التحتية و�صو ًال
�إىل توفري املعدات ،لكن بق�صد �إبراز

ت�أثري �سريع وايجابي على ال�سكان .ومن
بني امل�شاريع الأربعة والع�شرين التي
تخت�ص ثمانية
�أطلقت ال�سنة الفائتة،
ّ
ب�إمدادات املياه ،و�سبعة ب�إمدادات
الطاقة ،وثالثة بتح�سني الطرق ،وخم�سة
بالتعليم والرتفيه (مالعب عامة،
مالعب كرة قدم) ،وم�شروع للتنمية
الإقت�صادية (الري).
مت كذلك تطوير عدد من امل�شاريع،
بتمويل مبا�شر من بلدان �أجنبية،
وبالتن�سيق مع اليونيفيل .وتنفذ هذه
امل�شاريع بالتوازن والت�ساوي بني جميع
املجتمعات واملناطق.
يو ّفر �أطباء اليونيفيل الع�سكريون
الدعم الطبي والبيطري لأهل اجلنوب
يومي ًا ،كما هو مطلوب ،وي�ساعدون
ال�سكان املحليني من خالل خرباتهم
واحرتافهم.
وت�شكل هذه املبادرات بحد ذاتها جزء ًا
�صغري ًا من امل�ساهمة الدولية التي تقدّم
جلنوب لبنان ،لكن من خالل تعزيز
ح�س م�ساعدة الذات حيث يكون ال�سكان
م�س�ؤولني عن �ش�ؤونهم مب�ساعدة خارجية
حمدودة .ال بد لهذه امل�شاريع �أن متنح
لبنان ،وجيل ال�شباب ب�شكل خا�ص،
�إمكانية احل�صول على م�ستقبل �أف�ضل
يف بالدهم ولبالدهم.
املقدم

بيو �سابيتا

تطهري احلقول :جندي يف قوات اليونيفيل يعمل على ازالة الألغام

ثقافة

اليونيفيل

حتمي �إرث لبنان الثقايف
منذ بدء تاريخ اال�ستقرار يف «املكان» ،وت�شكل االوطان ،وفتح مياه ال�سفر ال�ستك�شاف
املجهول وطرح قواعد و�أعراف التوا�صل� ،أن�ش�أ لبنان بطبيعة �أر�ضه ،ون�شاط وحيوية �شعبه
ممر ًا وم�ستقر ًا يف �آن مع ًا ،للتالقح الثقايف والتوا�صل التجاري املتبادل ،فكان برثاء مزاياه
نقطة التالقي ومركز االنطالق .و�إ�ستطاع �أن ي�سمو ويرقى ويعلو على جميع الأ�صعدة ،حني
كانت ال�شعوب والتجمعات الب�شرية �آنذاك يف القارات اخلم�س تنتظر من يفد �إليها ،متل�ؤها
والتوج�س و�أحيان ًا كثرية الرف�ض من الذهاب �إىل الآخر وتختار ،االنزواء والتقوقع
الريبة
ُّ
واالنعزال �ضمن مراعيها وموانئها ومغاورها ومرتفعاتها ،مع �إ�صرارها على �إخفاء معارفها
وعلومها -يف حال وجدت وذلك بغ�ض النظر عن قيمتها وحجمها و�أثرها وت�أثريها .فكانت
ت�أخذ من دون �أن متنح �أو تهب وتعطي.
باملقابل ح ّول اللبنانيون خ�شب «�شجر االرز» �إىل �سفن متنوعة اال�شكال واالحجام وخمروا
بها عابرين عباب املوج ،فو�صلوا �إىل �شواطئ العامل عرب البحر واملحيطات حاملني
معهم م�صنوعاتهم الدقيقة ،ومنتجاتهم املم ّيزة من خمور وزيوت وعطور ،وزجاج رقيق،
ّ
وفخار و�صباغ االرجوان وغريها .وناقلني باعتزاز وفخر وكفاءة االحرف االبجدية وعلوم
الريا�ضيات ،وعلوم املنطق والفل�سفة ...وعلوم البحار وفن ر�سم املخططات واخلرائط
لبالد و�أماكن و�ضفاف مل يط�أ �أر�ضها قبلهم غريب ،ومل ي�شقّ مياهها قبلهم م�ستك�شف.

من املتعارف عليه� ،أن الثقافة املنفتحة على «الآخر» ،وفهمه وتفهمه وقبوله ،هي اال�سا�س
للنه�ضات احل�ضارية ،و�أن التجارة والتوا�صل والتبادل الفكري ،تتط ّلب جميعها مناخ ًا
عابق ًا باحلرية وال�سالم .لذلك كان لبنان عرب تاريخه ،طالب ونا�شد �سالم ،م�شك ًال
برتكيبة �شعبه منوذج ًا ح ّي ًا على تعاي�ش الثقافات واالفكار واالديان للو�صول �إىل بناء عامل
جديد يرتكز على العدل وال�سيادة واال�ستقالل ،وعلى تكاف�ؤ الفر�ص ومناخ احلريات.
وي�ضم لبنان �شواهد ومواقع �أثرية تراثية ان�سانية عاملية يف كل من «�صور» و «جبيل»
و«بعلبك» بو�صفها حوا�ضر مو�ضوعة على الئحة الرتاث العاملي.
ومن هذا املنطلق ،وحفاظ ًا على هذا الرتاث ف�إننا نعترب �أن تواجد قوات االمم املتحدة
ت�ضم من جنود ورتباء و�ضباط وموظفني
ت�ضم فيما ّ
«اليونيفيل» يف اجلنوب اللبناين ،التي ّ
ومندوبني ،ينتمون جميع ًا �إىل دول و�أمم ذات عراقة ح�ضارية �إمنا ي�ساهم يف تفعيل
رب والبحر� ،إىل جانب طلعاتها اجلو ّية،
التوا�صل الإن�ساين املُن ِتج .هذه القوات املرابطة يف ال ّ
ً
ً
تعرف وتدرك وتقدِّ ر مدى قيمة ثراء لبنان ،وما قدّمه للعامل ،م�ساهما وم�شاركا يف رفع
ركائز احل�ضارة واحلرية وال�سالم يف العامل.
لذلك ف�إننا نعتقد ،ب�أن مهمة قوات «اليونيفيل» بتنوعها ،هي مهمة كبرية وح�ضارية،

ت�ضم من جنود ورتباء و�ضباط
ت�ضم فيما ّ
�أن تواجد قوات االمم املتحدة «اليونيفيل» يف اجلنوب اللبناين ،التي ّ
وموظفني ومندوبني ،ينتمون جميع ًا �إىل دول و�أمم ذات عراقة ح�ضارية �إمنا ي�ساهم يف تفعيل التوا�صل
رب والبحر� ،إىل جانب طلعاتها اجلو ّية ،تعرف وتدرك وتقدِّ ر مدى
الإن�ساين املن ِتج .هذه القوات املرابطة يف ال ّ
قدمه للعامل ،م�ساهما وم�شاركا يف رفع ركائز احل�ضارة واحلرية وال�سالم يف العامل.
قيمة ثراء لبنان ،وما ّ

العدد �صفر
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وهذا ما د ّلت عليه �آثارهم وبقايا موجوداتهم املتقنة الرائعة على �سواحل االمريكيتني
وافريقيا و�آ�سيا ،و�سائر مرافئ وحوا�ضر البحر االبي�ض املتو�سط ،و�صو ًال �إىل عمق الداخل
اال�سيوي ،مما جعلهم و�أهّ لهم �أن ينجزوا ويلعبوا مبهارة وحرفة وفكر وذكاء ،دور «الو�سيط»
وامل�ساهم وامل�شارك الفاعل ،وبن�سب متفاوتة يف بنية وجتليات الثقافات القدمية لكل من
الأغارقة ،اليونانيني ،والفراعنة امل�صريني ،وبع�ض ال�شعوب التي �أ�س�ست ّ
أنتجت
وتوطنت و� ْ
على �أرا�ضي بالد ما بني النهرين...
لقد كان �أجدادنا كالنمل يف اجل ّد والك ّد واالجتهاد واالجناز ،وكالنحل يف براعة �إمت�صا�ص
الرحيق من خمتلف االزهار الثقافية والنباتات العلمية ...وحتويله �إىل «ع�سل» يحمل
هو ّيتهم وطابعهم وف ّنهم ور�ؤاهم .لقد مت ّيزوا بحما�ستهم ورغبتهم يف ت�صدير ثقافتهم
ْ
ال�شغف ،م�ساهمني بذلك يف دفع عجلة التقدم الب�شري �إىل الأمام
وعلومهم �إىل حدود
وفاحتني طرق ًا جديدة للتجارة والتبادل .لهذا �إ�شتهر �إ�سم «الفينيقيني» يف كل ارجاء العامل
القدمي� ،س ّيما و�أنهم �إنطلقوا من بقاع وجزر و�شواطئ �صغرية جد ًا ،كمدن «�صور» و«�صيدا»
و «جبيل» وغريها من حوا�ضر وممالك «فينيقيا».
اجلنوب 19 18

فبالإ�ضافة �إىل حر�صها ال�شديد على تطبيق القرارات الدولية بنزاهة وعدل يف �سبيل حفظ
و�صون تراث و�آثارات هذا البلد .كما
االمن واالمان ،ف�إنها تقوم ب�شكل غري مبا�شر ،بحماية َ
�أننا ن�شجع وب�إيجابية عالية واعية على التوا�صل االن�ساين واالجتماعي والثقايف مع جميع
العاملني يف «اليونيفيل» ،فهم مي ّثلون بتن ّوع وكثافة عددهم دول العامل احلر املرتكزة مباد�ؤه
على احلرية والعدالة وال�سالم.
وعندما حتمون وت�صونون لبنان ،ف�إنكم تدافعون عن القيم واملبادئ ال�سامية للإن�سانية
وتراثها ،ولهذه الواحة اخل�ضراء ،املتف ّردة بطبيعتها وتنوعها وغناها الثقايف .كذلك ،ف�إنكم
متنعون االذى عن الرتاث العاملي ل�سبع ح�ضارات متعاقبة على �أر�ضنا ،والتي هي ملك
للإن�سانية والب�شرية جمعاء.
فيوم كان العامل يف -زمن ما -ك ّله «جغرافيا» ،كانت هذه البالد ،وحدها كل التاريخ!

د .غازي قهوجي

الدكتور غازي قهوجي كاتب وخبري يف ال�ش�ؤون الثقافية

بقايا «طريق الف�سيف�ساء» ملدينة �صور القدمية
م�شهد من بلدة �شبعا الذي مير فيها اخلط الأزرق

