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�شباط من اليونيفيل واجلي�ش اللبناين يراجعون خطة الدوريات امل�شرتكة



االفتتاحية

 ويف املرة الثانية...
اأردنا اأن نعمل على هذا العدد الثاين من جملة »اجلنوب«، ليكون توا�شاًل مع الأول. ووا�شلنا 

»لقد  قائاًل:  التحدي  من  و�شيء  باإطراء  بع�شهم  عّلق  الذين  قرائنا  ت�شجيع  على  بناء  العمل 

و�شعتم لأنف�شكم معيارًا عاليًا«، بينما كان البع�ش الآخر �شريحًا ورحبنا ب�شراحته حيث اأنه 

بثقل  اأ�شعر  اأن  الرتجمة«. فال عجب  »�شائع يف  الفيلم  عبارة  م�شتخدمًا  املوافقة  اأبدى عدم 

امل�شوؤولية على كاهلي، اإذ اإنني اأ�شبه كاتبًا ي�شتاأنف عمله الثاين بعد اأن حقق اأف�شل املبيعات. 

فالفوارق  تعلمناه،  در�شًا  كان  الرتجمة  يف  ال�شياع  اأن  �شك  ل 

الب�شيطة يف املعاين بني اللغتني العربية والنكليزية ت�شبح عميقة 

للغاية حني ننتقل من واحدة اإىل اأخرى، وت�شبح الرتجمة بالتايل 

اجلمل  ل�شياغة  مرتجمنا  حماولت  خ�شّم  ويف  كبريًا.  حتديًا 

ب�شكل �شحيح يف النكليزية نقاًل عن الن�ش العربي، كان يتمتم 

قائال:« كمن ي�شنع من ال�شعر نرثًا.« لكن و�شط �شعينا لتح�شني 

هذه الناحية، يجب األ نغفل عن الت�شابه بني هذا الإختالف على 

التفاهم  �شوء  فال�شبب يف  الأر�ش.  نراه على  الذي  الورق وذاك 

اأهميتها، ودورها كمنتدى  الذي مينح لهذه املجلة  اللغة، هو  يف 

للحوار بني قوات حفظ ال�شالم وال�شعب الذي تخدمه. 

يت�شمن هذا العدد مقابلة خا�شة مع غري اأو. بدير�شون، املن�شق 

اخلا�ش لالأمم املتحدة يف لبنان، حيث نتعرف منه على خربته 

يف لبنان ونظرته لهذا البلد، مع انتهاء وليته فيه. يتكّلم ال�شيد 

يف  م�شتفي�شًا  لبنان،  يف  الثالث  �شنواته  عن  مطوًل  بدير�شون 

الكالم عن الإجنازات والعقبات التي واجهت تنفيذ قرار جمل�ش 

الأمن رقم 1701. خالل حديثه، ت�شعر باأن �شغفه لعمله يتحول 

اإىل �شغف بالبلد الذي وعد اأن يعود اإليه »بطريقة اأو باأخرى«. 

انطباعاته  لي�شاركنا  خوري  رامي  املخ�شرم  ال�شحفي  دعونا 

خالل جولته الأخرية يف جنوب لبنان، فكان له مقال حول »اأر�ش 

التقوى والتعددية« كما ي�شفها ويطبعها بطابع خا�ش. 

ال�شوء  تلقي  التي  »ثقافة«  فقرة  ال�شيد خوري يف  نظرة  تنعك�ش 

على ثقافة جنوب لبنان الغنية، من خالل بادرة جلنة مهرجانات 

اليونيفيل.  لقوات  امليالد  عيد  احتفالت  لتنظيم  الفريدة  �شور 

وهنا تتحدث رئي�شة اللجنة ال�شيدة رندة بري اإىل جملة »اجلنوب« 

عن الفكرة خلف هذا احلدث. 

فوؤاد  يثني  حيث  مرجعيون،  بلدية  رئي�ش  كلمة  تاأتينا  املرة  هذه 

حمرا على اجلو الأمني الذي حت�ّشن بعد حرب عام 2006، لكن 

دورية من  على  الغادر  الهجوم  ب�شبب  الو�شع  لتغري هذا  ياأ�شف 

دوريات اليونيفيل يف حزيران الفائت والذي كان له تاأثري �شلبي 

على م�شاريع البلدية امل�شتقبلية، وياأمل تعزيز التفاعل بني قوات 

حفظ ال�شالم والنا�ش من جديد.  

تعرّب مقالة »ول يفرق بينهما �شوى ال�شالم« عن العالقة الرمزية 

بني اليونيفيل واجلي�ش اللبناين، حيث ت�شتك�شف جملة »اجلنوب« 

لها  يتوقع  النمو،  ا�شرتاتيجية يف طور  ل�شراكة  الأبعاد اجلديدة 

الإ�شتمرار حتى حتقيق ال�شالم، وهو الهدف املرجو منها. 

اإن الطريق اإىل ال�شالم حمفوف باملخاطر، والتقدم بطيء لكن 

عمليات  خالل  من  معاملها  تربز  التي  الر�شالة  هي  هذه  اأكيد. 

اليونيفيل لنزع الألغام. 

نروي ق�شة حول قوات املهمة امليدانية التي اعتمدت جدول اأعمال 

اإن�شاين يف ا�شتجابتها حلاجات �شكان اجلنوب الأ�شا�شية. 

غري  ب�شكل  املتزايدة  الأعداد  اإن�شانية«  »�شوؤون  يف  اأي�شًا  نذكر 

على  الرتكيز  مع  لبنان،  جنوب  يف  احلروق  حلالت  متوازن 

الإجراءات الوقائية. 

ناأمل اأن ما »�شاع يف الرتجمة« �شتجدونه يف »ال�شورة تتكلم« 

تعاملهم  خالل  لبنان  جنوب  لأطفال  املرة  هذه  املخ�ش�شة 

وقد  اللغوية.  احلواجز  تتخطى  بلغة  ال�شالم  حفظ  قوات  مع 

ا�شتوحي مو�شوع الغالف من هذا الرابط الذي يحتفل بفرحة 

العي�ش يف �شالم واأمن.

نرياج �صينغ

رئي�ش التحرير



املحتويات

طباعة وفرز:

تنازل

ل ت�شري العالمات اأو طرق عر�ش املواد يف هذه املجلة اىل اأّي تعبري عن راأي من اآراء اليونيفيل، يف ما يتعّلق بالو�شع القانوين لأي بلد اأو اأر�ش اأو مدينة ولأي من �شلطاتها، اأو يف ما يتعلق بر�شم حدودها. ول متّثل 

بال�شرورة الآراء  املعرو�شة،�شيا�شات اليونيفيل اأو مواقفها، كما ل ي�شّكل ذكر الأ�شماء اأو العمليات التجارية اأّي ت�شويق لها.

»اجلنوب«

ُتن�شر مرة كل �شهرين 

عرب املكتب االعالمي لليونيفل

ميكن اإعادة طبع مقالت »اجلنوب«، 

حق  بعالمة  املحددة  تلك  با�شتثناء 

وب�شرط  اذن  دون  من   ،© املوؤلف 

الذي  املن�شور  عن  ن�شختني  ار�شال 

اىل  الطباعة،  اعادة  على   يحتوي 

رئي�ش حترير »اجلنوب«.
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 اأحداث مت�سل�سلة 

القوة  قامت  الثاين،  كانون   29 يف 

بعملية بحث  لليونيفيل  التابعة  البحرية 

اللبنانية،  ال�شواطئ  مقابل  واإنقاذ 

�شفينة  من  بحارًا   14 فيها  اأنقذت 

لبنانية كانت يف طور الغرق. 

يف �شاعات ال�شباح الأوىل، تلّقت القوة 

اإ�شارات  لليونيفيل  التابعة  البحرية 

التجارية  ال�شفينة  من  اإغاثة  طلب 

الطاقم  فقد  اأن  بعد  فيكتوري«،  »جيفو 

اللبنانية  ال�شفينة  على  ال�شيطرة 

خطر  يواجه  وكان  باحلاويات  املحملة 

عملية اإنقاذ و�شط العا�شفة 

الغرق يف املياه الهائجة. 

العمليات  مركز  اأر�شل  الفور،  على 

»اأف  مركب  لليونيفيل  التابع  البحرية 

جي اأ�ش بايرن« من القوة البحرية  بحثًا 

عن ال�شفينة املفقودة والتي حدد موقعها 

مرفاأ  جنوب  كيلومرتًا  ثمانني  بعد  على 

اأي�شًا  العملية  هذه  يف  �شاهم  بريوت. 

البحرية  �شريوكو« من  اأ�ش  »اأف  مركب 

يف  موجودًا  كان  والذي  الفرن�شية 

املنطقة بهدف التبديل لقوات اليونيفيل 

خالل مترين الهبوط الربي املائي الذي 

جرى يف الأ�شبوع ال�شابق. 

عند العثور على ال�شفينة املفقودة، نّفذت 

الظروف  واجهت  مو�ّشعة  اإنقاذ  عملية 

املناخية القا�شية اإذ جرت و�شط الرياح 

القوية والأمطار. وخالل العملية الطويلة 

التي دامت اأربع �شاعات، متت الإ�شتعانة 

البحرية  اليونيفيل  قوة  من  بطوافات 

لرفع  الفرن�شية  ال�شفن  وبطوافات 

»جيفو  مركب  من  جوًا  البحارة  رجال 

الـ14  الطاقم  اأع�شاء  اأنقذ  فيكتوري«. 

اإ�شابة  با�شتثناء  باأمان  وو�شلوا  بنجاح، 

معاينة  بعد  ب�شيطة.  ا�شابة  احدهم 

اأ�ش  جي  »اأف  منت  على  اأوليني  وعالج 

بريوت  اإىل  البحارة  اإجالء  مت  بايرن«، 

وت�شليمهم اإىل ال�شلطات اللبنانية. 

عرّب قائد قوات اليونيفيل اللواء كالوديو 

البحارة،  لإنقاذ  ارتياحه  غرازيانو عن 

وعلى  البحرية  القوة  يف  العاملني  وهّناأ 

منت »اأف اأ�ش �شريوكو« على هذه العملية 

الناجحة، فقال: »لي�ش من جهد اإن�شاين 

ونحن يف  قّيمة،  اإنقاذ حياة  اأ�شمى من 

اللبناين  ال�شعب  مع  نت�شارك  اليونيفيل 

عالقة مميزة، وهذا الرابط ميتد اأي�شًا 

نحو البحر.« 

كانون الأول. ومع ظهور جنود القبعات 

الإحتفال  كان  مفرحة،  بطّلة  الزرق 

بني  املتبادلني  والإحرتام  بالثقة 

فالأمن  لبنان،  جنوب  واأبناء  اليونيفيل 

اإليهما  ي�شعى  ما  هما  والإ�شتقرار 

اجلميع. 

وفيما ارتدت قوات اليونيفيل بزات بابا 

تهافت  لبنان،  جنوب  اأنحاء  يف  نويل 

عيد  هدايا  ل�شراء  اليونيفيل  موظفو 

امليالد لالأولد.

اللواء  اليونيفيل  قوات  قائد  وكان 

قوات  قائد  ونائب  غرازيانو،  كالوديو 

نهرا  براكا�ش  جاي  العميد  اليونيفيل 

بني  من  اي�شرتات  فران�شوا  والعميد 

اآخرين جالوا يف عدة قرى للقاء الأولد 

اآمالهم  وم�شاركة  لهم  الهدايا  وتوزيع 

يف م�شتقبل زاهر. 

رتبهم  بكل  اليونيفيل  موظفو  اإن�شم 

املحليني  ال�شكان  اإىل  ومنا�شبهم 

ال�شنة  راأ�ش  باأعياد  احتفالتهم  يف 

�شهر  خالل  املجيد  وامليالد  وال�شحى 

طوافات  اأجرت  الثاين،  كانون   5 يف 

مترينًا  لليونيفيل  تابعة  ايطالية 

قنابل  اإطالق  ت�شّمن  للطريان، 

وكان  لل�شواريخ.  م�شادة  م�شيئة 

تعزيز  التدريب  هذا  من  الهدف 

ال�شالمة خالل الطريان، اإ�شافة اإىل 

اإجراء مترين دوري. 

ما  فرتة  ويف  الثاين  كانون   8 يف 

تابعة  �شيارة  تعر�شت  الظهر،  بعد 

الطريق  على  انفجار  اإىل  لليونيفيل 

ال�شمايل  املدخل  عند  ال�شاحلي 

طريق  وهو  لبنان،  جنوب  يف  ل�شيدا 

يقع خارج منطقة عمليات اليونيفيل. 

جنديني  اإ�شابة  اإىل  احلادث  اأّدى 

ال�شيارة،  يف  كانا  اليونيفيل  من 

يف  معاجلتهما  ومتت  طفيفة،  اإ�شابة 

م�شت�شفى يف �شيدا. 

اللبنانية  وال�شلطات  اليونيفيل  بداأت 

اجلهتان  وتعمل  ر�شميًا،  حتقيقًا 

بتعاون وثيق. 

املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  اأدان 

وجمل�ش الأمن احلادث، وقال الأمني 

العام اإنه �شديد احلزن حلدوث هجوم 

على اليونيفيل و�شّدد على اأّن اأمن كل 

موظفي الأمم املتحدة و�شالمتهم يف 

لبنان هما بغاية الأهمية. 

و�شف قائد قوات اليونيفيل من جهته 

ا�شتقرار  �شد  موجه  كعمل  احلادث 

الو�شع يف جنوب لبنان، واأعاد التاأكيد 

على التزام اليونيفيل مبتابعة مهمتها 

اإىل جانب اجلي�ش اللبناين.

تفجري عبوة نا�شفة

تدريب للطوافات

اإحتفاالت



تدريب مدفعي

وهي  امليدان،  مدفعية  فرقة  اأجرت 

التابعة  ال�شريع  التدخل  قوة  من  جزء 

اإطالق  على  حيًا  تدريبًا  لليونيفيل، 

الثاين  كانون  من  العا�شر  يوم  النار 

بالتعاون  وذلك  اليونيفيل،  مقر  قرب 

الوثيق مع اجلي�ش اللبناين. 

نوعه  من  الثاين  التمرين  هذا  كان 

فريق  مهارات  �شقل  بهدف  وجرى 

القتال وخربته. 

هبوط بري مائي

مائيًا  بريًا  هبوطًا  التمرين  وت�شّمن 

جلنود ومعدات عن طريق البحر. 

من  بحرية  قوات  التمرين  يف  �شاركت 

القوة  اإىل  اإ�شافة  وايطاليا،  فرن�شا 

وبحرية  لليونيفيل  التابعة  البحرية 

اجلي�ش اللبناين. 

التابعة  الفرن�شية  الوحدات  اإ�شتغلت 

لليونيفيل هذا التمرين لإجراء التبديل 

يف  هبط  وقواتها.  ملعداتها  الدوري 

جنديًا  وت�شعني  مئة  حواىل  الناقورة 

من  مركبة  وع�شرين  واحدى  فرن�شيًا 

بينها ت�شع ع�شرة مركبة م�شّفحة. 

�شفينتان  التمرين  يف  �شاركت 

من  »�شريوكو«  وهما  خمت�شتان، 

جيورجيو«  »�شان  و  الفرن�شية  البحرية 

وكانت  اليطالية،  البحرية  من 

حتت  العملية،  فرتة  طوال  ال�شفينتان 

لقوات  العام  للقائد  التكتيكية  القيادة 

اليونيفيل اللواء كالوديو غرازيانو. 

الثاين،  كانون  من  ع�شر  الثامن  يوم 

اأجرت اليونيفيل مترينًا دام ثالثة اأيام 

مقابل �شواطئ لبنان اجلنوبية بالتعاون 

مع البحرية اللبنانية، يهدف اإىل تعزيز 

التن�شيق  اآليات  اأ�ش�ش  وو�شع  التعاون 

املختلفة.  والبحرية  الربية  القوات  بني 

بهدف  القنطرة،  بلدية  يف  ك.ف. 

للقرية  الكهربائية  الإمدادات  تعزيز 

وللمدر�شة الر�شمية التي تقع فيها. 

ووحدات  املدنية  ال�شوؤون  مكتب  نظم 

التابعة  املدين  الع�شكري  التعاون 

متكني  حول  تدريبية  دورات  لليونيفيل 

من  �شابًا  وع�شرين  مئة  ت�شم  ال�شباب، 

�شتهتم  لبنان.  جنوب  يف  قرى  خم�ش 

غري  اللبنانية  املنظمة  امل�شروع  بتنفيذ 

مع  بالعمل  املخت�شة  »نبع«  احلكومية 

و�شوف  تربوية.  م�شاريع  يف  ال�شباب 

دورات  من  بع�ش  يف  اليونيفيل  ت�شارك 

ال�شباب،  لقاء  بهدف  هذه،  التدريب 

على  والإجابة  اآرائهم  اإىل  والإ�شتماع 

اأ�شئلتهم. 

بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل 

 2007 الثاين  ت�شرين  منت�شف 

 ،2008 الثاين  كانون  اآخر  وحتى 

فيها  اأّمنت  حالة   7851 �شّجلت 

قوات اليونيفيل امل�شاعدة الطبية يف 

منطقة عملياتها. فوّفرت العناية يف 

حالة   321 يف  الأ�شنان  طب  جمال 

 1458 يف  البيطرية  واخلدمات 

حالة اأخرى. 

ووحدات  املدنية  ال�شوؤون  مكتب  عمل 

التابعة  املدنية  الع�شكرية  التعاون 

جمال  يف  نا�شط  ب�شكل  لليونيفيل 

اإىل  تهدف  اإن�شانية  مبادرات  اإطالق 

حت�شني م�شتوى معي�شة �شكان اجلنوب، 

عدة  موؤخرًا  اأجنزت  الإطار،  هذا  ويف 

م�شاريع ذات اأثر �شريع. 

الطريق  تعبيد  مت  جيلو،  وادي  قرية  يف 

الإبتدائية  املدر�شة  اإىل  املوؤدية 

الآمن  الو�شول  لت�شهيل  احلكومية، 

وال�شهل لكافة ال�شكان نحو هذه املدر�شة. 

مل�شاعدات  مكّملة  اخلطوة  هذه  وكانت 

اأمّدت  حني  اليونيفيل  قدمتها  �شابقة 

املدر�شة ب�شبكة الكهرباء الرئي�شية. 

قرية  يف  اإ�شمنتي  مياه  خزان  بناء  مت 

عيناتا القريبة من اخلط الأزرق والتي 

كانت من اأبرز املناطق املت�شررة خالل  

اخلزان  بني  وقد  الأخرية.  متوز  حرب 

للمياه  منتظم  تدفق  تاأمني  اأجل  من 

املياه  خزان  اإىل  الإرتوازي،  البئر  من 

كذلك  مت  عيناتا.  قرية  يف  الرئي�شي 

لإجراء  اإ�شافية  مياه  اأنابيب  متديد 

القرية  من  املتبقي  الربع  بني  ال�شلة 

امل�شروع  هذا  �شيفيد  املياه.  و�شبكة 

احلاجات  �شعيدي  على  القرية  �شكان 

املنزلية والزراعية. 

جرى تركيب مولد كهرباء بقدرة 135 

جولة على امل�شاريع االإن�شانية

دورة تدريب حول متكني ال�شباب يف الناقورة
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ق�سة الغالف

 لبنان هو الأهم، 

ولي�س اأنا 
�صنة  ملدة  اأن عمل  بعد  �صباط  بدير�صون عن من�صبه يف منت�صف  تخلى غري 

اأ�صعب  من  البع�ص  يعتربه  قد  ما  لبنان،  يف  املتحدة  لالأمم  خا�ص  كمن�صق 

الوظائف يف العامل.

منذ ثالث �صنوات وحتديداً يف اآذار 2005، و�صل اىل البالد م�صوؤول االأمم املتحدة 

االأعلى رتبة يف لبنان، املمثل ال�صخ�صي لالأمني العام لالأمم املتحدة يف جنوب 

لبنان، لي�صبح بعدها ممثله يف البالد كلها، تلك البالد التي اأحب �صعبها. 

 ،1993 عام  اإىل  العامل  من  اجلزء  هذا  مع  املبا�صرة  االأوىل  عالقته  تعود 

اأدت اإىل  اأو�صلو ال�صرية التي  حني ا�صرتك كدبلوما�صي نروجي يف مفاو�صات 

التحرير  منظمة  بني  مت  الذي  املتبادل  واالإعرتاف  املبادئ«  »اإعالن  توقيع 

لدى  الرنوج  كممثل  �صنوات  ملدة خم�ص  بعدها  واإ�صرائيل. عمل  الفل�صطينية 

يف  الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  ل�صعبة  مديراً  يعنّي  اأن  قبل  الفل�صطينية،  ال�صلطة 

دائرة االأمم املتحدة لل�صوؤون ال�صيا�صية عام 2003. 

خالل مهمته االأخرية يف لبنان، اأي فيما كان ميثل االأمني العام لالأمم املتحدة 

اإىل تن�صيق عمل االأمم  اإ�صافة  املنظمة  ال�صيا�صية من عمل  النواحي  يف كافة 

1701، كان  املتحدة يف البالد والوقوف على تنفيذ قرار جمل�ص االأمن رقم 

يواجه  لبنان  كان  اإذ  حلظة،  اأي  يف  يفرغ  ال  بيدر�صون  ال�صيد  اأعمال  جدول 

الكارثة تلو االأخرى مما يتطّلب اهتماماً اأكرب من وجود االأمم املتحدة متعدد 

االأبعاد يف البالد. 

وقبل رحيل بدير�صون بفرتة ق�صرية، �صارك ال�صيد نرياج �صينغ عرب مقابلة 

له يف جملة »اجلنوب« انطباعاته اإزاء ا�صتقالته واآماله وخيباته خالل املرحلة 

املتقلبة التي تخّبط فيها لبنان، وال يزال. بهدوء واتزان مّيزا مهمته خالل 

التي  واحلواجز   ،1701 القرار  حيثيات  عن  مطواًل  تكلم  لبنان،  يف  وجوده 

حتول دون تنفيذه بالكامل واالآفاق امل�صتقبلية. وهذه مقتطفات من احلديث 

مع املتفائل دائماً:

ممثل الأمني العام غري اأو. بدير�شون )اىل اليمني( مع الأ مني العام لالأمم املتحدة بان كي مون يف بريوت 



اأ�شهر قليلة للتقييم وناأمل اأن  �شتخ�شع هذه املبادرة بعد 

وبقدرته  لبنان  ب�شيادة  تتعّلق  فامل�شاألة  بالتقدم،  ت�شتمر 

على التحكم بحدوده كلها. 

�شادر  قرار  يف  الأوىل  للمرة  �شبعا  مزارع  ذكرت  وقد 

الأمني  خا�شة  جهات  اأوكلت  كما  الأمن،  جمل�ش  عن 

العام مهمة ابتكار اأفكار جديدة لتحقيق التقدم يف هذه 

من  الإ�شرائيلي  الإن�شحاب  وبعد   2000 عام  امل�شاألة. 

لبنان، اأّكد جمل�ش الأمن الإن�شحاب الإ�شرائيلي من كافة 

لكّن  قائمة.  ال�شيا�شة  هذه  تزال  ول  اللبنانية،  الأرا�شي 

جمل�ش الأمن، ومن دون ا�شتباق نتيجة املفاو�شات حول 

احلدود بني �شوريا ولبنان، اأوكل الأمني العام البحث يف 

ق�شية مزارع �شبعا. وكنا بالفعل يف �شدد البحث يف هذه 

التابع لالأمم املتحدة  اأّن ر�ّشام اخلرائط  الق�شية، حتى 

قد  �شبعا،  مزارع  لواقع  موؤقت  تعريف  اإىل  ل  تو�شّ قد 

ي�شّكل اأ�شا�شًا لعملية التقدم يف هذا ال�شاأن.

العام  الأمني  طالب  اأي�شًا  هنا  احلرب.  من  الأخرية 

القنابل  بهذه  اخلا�شة  البيانات  باإر�شال  املتحدة  لالأمم 

على  نتمكن من احل�شول  اليوم مل  لكن حتى  العنقودية، 

هذا،  من  بالرغم  الإ�شرائيليني.  من  حولها  معلومات  اأي 

الألغام  نزع  تن�شيق  مركز  جانب  اإىل  اليونيفيل  حققت 

التابع لالأمم املتحدة جناحًا كبريًا يف حتديد مواقع هذه 

القنابل وتدمريها، لكن يبقى التحدي قائمًا. 

تهريب  م�شاألة  على  اللبنانية  ال�شلطات  مع  اأي�شًا  نعمل 

بدعم  جتريبيًا  م�شروعًا  اللبنانيون  اأعّد  حيث  ال�شالح، 

الأمن.  وجمل�ش  املتحدة  الأمم  ترحيب  لقي  اإملاين، 

لبنان  يف  �شنوات  ثالث  ق�شيت  بدير�شون،  �شيد  �صينغ: 

الكثري  حدث  فقد  احلياة،  مدى  خربة  لك  ت�شّكل  تكاد 

هذا  طرح  عند  بذهنك  مير  الذي  ما  لكن  قدومك،  منذ 

ال�شوؤال؟ 

اأمر  حدث  ق�شرية،  بفرتة  و�شويل  قبل  بدير�صون: 

رفيق  ال�شابق  الوزراء  رئي�ش  اغتيال  كان  رهيب، 

اللبنانية،  احلريري. بعدها، وبناء على طلب احلكومة 

يف  للتحقيق  م�شتقلة  جلنة  يعنّي  اأن  الأمن  جمل�ش  قرر 

مب�شاألة  من�شغلني  ذلك  قبل  كنا  لكن  الإغتيال،  عملية 

حلود  اأميل  ال�شابق  اجلمهورية  رئي�ش  انتخاب  اإعادة 

واإ�شدار قرار جمل�ش الأمن رقم 1559. كانت املحافظة 

اأهم نواحي عملي،  على الهدوء عند اخلط الأزرق من 

اإىل حني ن�شوب حرب عام 2006. �شّكلت تلك احلرب 

داخل  جديدًا  �شيا�شيًا  مناخًا  وّلدت  اإذ  فا�شاًل  حدثًا 

لبنان وحتديات جديدة للو�شع يف جنوب لبنان. 

كيف كانت ردة الفعل على القرار 1701 هنا؟ 

لقي  1701، كما  القرار  اإجماعًا وطنيًا على  لبنان  �شهد 

ال�شيا�شية  الأغلبية  من  ال�شيا�شية  الأحزاب  كافة  دعم 

باأنهم  لبنان  يف  �شعور  هناك  �شواء.  حد  على  واملعار�شة 

من  لأننا  كربى،  اأهمية  ولهذا   1701 القرار  اأ�شحاب 

خالل هذا ال�شعور ميكننا اأن نتاأمل تطبيق القرار. للقرار 

اليونيفيل  الوثيق بني  التعاون  اأخرى هامة من بينها  نواح 

جنوب  �شعب  تعاون  ذلك  اإىل  ي�شاف  اللبناين،  واجلي�ش 

الإجماع ومن دون  اليونيفيل ودعمه. فمن دون  لبنان مع 

اليونيفيل  بني  التعاون  دون  ومن  املحليني،  ال�شكان  دعم 

واجلي�ش اللبناين، ل ميكننا اأن نطبق القرار. 

وقفًا  ت�شهد  القرار  خاللها  اعتمد  التي  الفرتة  كانت 

وقف  نحو  الو�شع  يتطور  باأن  واأملنا  العدائية،  لالأعمال 

لكن  القرار  يقت�شيه  ما  وهذا  هدنة،  اتفاق  يتبعه  للنار 

لالأ�شف مل يكن ذلك ممكنًا. 

ملاذا؟

بينها  من  كثرية،  اأ�شباب  اإىل  يعود  الأمر  هذا  اأن  اأعتقد 

م�شكلة اجلنديني الإ�شرائيليني اللذين اعتقلهما حزب اهلل 

وم�شاألة املعتقلني اللبنانيني يف ال�شجون الإ�شرائيلية. لقد 

طالب جمل�ش الأمن بالتو�شل اإىل حل فوري لهذه الأزمة 

بني  يتو�ّشط  مفاو�شًا  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  وعنّي 

حزب اهلل واحلكومة الإ�شرائيلية ويحاول بلوغ حل.

نواجه كذلك م�شكلة الطلعات اجلوية الإ�شرائيلية امل�شتمرة 

والتي يجب اأن تتوقف. 

على  كبري  اأثر  لها  اإذ  الأهمية،  بغاية  اأخرى  ناحية  ثمة 

معي�شة �شكان اجلنوب وحياتهم اليومية، األ وهي القنابل 

العنقودية التي اأ�شقطها الإ�شرائيليون خالل الأيام القليلة 

افكار عديدة  الغجر، فكنا نبحث يف  لقرية  بالن�شبة  اأما 

عند  مقبوًل  يكون  حل  اإىل  �شنتو�شل  قريبًا  اأننا  واآمل 

على  الإ�شرائيلية  القوات  ويجرب  اللبنانية  احلكومة 

اليوم جنودًا  الإن�شحاب متامًا من تلك املنطقة. ل جتد 

يخلها  مل  الآن  حتى  لكن  املنطقة،  تلك  يف  اإ�شرائيليني 

الإ�شرائيليون. 

اقتناع  كان  اهلل،  حزب  اأ�شلحة  مبو�شوع  يتعّلق  ما  يف 

الأمني العام لالأمم املتحدة منذ البداية باأّنه ينبغي اأن 

عملية  خالل  من  معه  التعامل  يتم  لبنانيًا،  �شاأنًا  يكون 

ميكن  فقط،  كهذه  عملية  خالل  ومن  لبنانية،  �شيا�شية 

 �شهد اجلنوب الفرتة االأكرث هدوءًا يف تاريخه منذ عام 1978، 

واجلدير بالتقدير هو اأّن هذا االإجناز حتقق بالرغم من كافة 

امل�شاكل التي ت�شهدها العا�شمة. .. واأعتقد اأن ن�شر قوات حفظ 

ال�شالم كان ناجحًا، م�شحوبًا باالإجناز التاريخي الذي حققه 

اجلي�س اللبناين حني و�شل اإىل اجلنوب بعد احلرب.
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حّب  ب�شهولة  تتعلم  اأنك  هو  لبنان  يف  لالإ�شتمرار  يدفعك  ما 

ي�شرتجع  ال�شعاب،  كل  ورغم  مده�س  اللبناين  فال�شعب  اللبنانيني. 

ن�شاطه ب�شرعة كبرية.

معاجلة هذا املو�شوع بنجاح. 

نحن بحاجة اأن جند حاًل لالأزمة ال�شيا�شية يف لبنان، اإن 

اأردنا اأن ننّفذ اأبعادًا اأو�شع لهذا القرار. نحتاج اإىل انتخاب 

تفعيل  واإعادة  جديدة  حكومة  وتاأليف  للجمهورية،  رئي�ش 

الربملان. اإّن التحديات التي تواجه لبنان كبرية، لكن من 

خالل حل هذه الأزمة، ميكنني التفاوؤل ب�شاأن تنفيذ كافة 

نواحي القرار. 

وكيف كان اأداء اليونيفيل؟ 

الهدوء يف  ناجحة جدًا يف احلفاظ على  اليونيفيل  كانت 

اجلنوب، اإذ �شهد اجلنوب الفرتة الأكرث هدوءًا يف تاريخه 

اأّن هذا الإجناز  1978، واجلدير بالتقدير هو  منذ عام 

حتقق بالرغم من كافة امل�شاكل التي ت�شهدها العا�شمة. 

فيها  نبحث  ونحن  املنف�شلة،  احلوادث  بع�ش  واجهنا 

بجدية مع ال�شلطات اللبنانية. لكن ب�شكل عام، اإ�شتطاعت 

اليونيفيل اأن حتافظ على الهدوء، واأن تتجّنب اأي ت�شعيد 

عند حدوث الأزمات. واأعتقد اأّن ن�شر قوات حفظ ال�شالم 

حققه  الذي  التاريخي  بالإجناز  م�شحوبًا  ناجحًا،  كان 

اجلي�ش اللبناين حني و�شل اإىل اجلنوب بعد احلرب. 

اإىل اأي مدى �شيكون هذا النجاح م�شتدامًا من دون تقدم 

على ال�شعيد ال�شيا�شي؟

نتمكن من  لن  التي ذكرتها،  املنطقة  تقدمًا يف  نر  اإن مل 

من  لذلك  الطويل،  املدى  على  ي�شتمر  النجاح  هذا  جعل 

البعيدة  احللول  يف  التقدم  ي�شمنا  اأن  الطرفني  واجب 

الأمد التي يلحظها القرار. اأملي اأن ن�شهد تطورًا اإقليميًا 

يف�شح املجال اأمام تنفيذ ناجح للقرار 1701، واأن ت�شّهل 

البيئة الإقليمية ذلك. 

لبنان  يف  املو�ّشع  املتحدة  الأمم  دور  بني  العالقة  هي  ما 

والقرار 1701؟ 

على  للبنان  الفوري  بالدعم   1701 القرار  طالب  لقد 

املتحدة  الأمم  فريق  ولعب  والإقت�شاد،  التنمية  �شعيدي 

حظيت  وقد  �شتوكهومل.  موؤمتر  يف  هامًا  دورًا  لبنان  يف 

ب�شرف مرافقة الأمني العام يف موؤمتر باري�ش الذي عقد 

سبعة  اأكرث من  �ش  الفائتة، حيث خ�شّ ال�شنة  يناير  يف 

مليارات دولر اأمريكي لتنمية لبنان. 

تعترب عائلة الأمم املتحدة واحدة من بني نا�شطني كثريين 

اأن  اأننا ا�شتطعنا  ي�شاهمون يف تنمية هذه البالد، واأعتقد 

نلعب دورًا هامًا اإىل جانب الدول العربية والإحتاد الأوروبي 

وغريهم من اأبرز املانحني. كنا كذلك ب�شدد متابعة اإعادة 

امامنا  يبقى  بريوت.  اإىل  اإ�شافة  واإنعا�شه،  اجلنوب  بناء 

الكثري لنفعله، لكّن عائلة الأمم املتحدة متفانية و�شتحاول 

اأن تنجز جدول اأعمال تنمية اجلنوب بنجاح. 

الأمم  ودور  اليونيفيل  دور  النا�ش  عند  يختلط  ما  غالبًا 

املتحدة يف ق�شايا كق�شية تهريب ال�شالح ... 

نهر  جنوب  املنطقة  على  اليونيفيل  مهمة  تقت�شر 

الليطاين، لذا اإّن م�شاألة تهريب ال�شالح بني �شوريا ولبنان 

فال  بها،  عالقة  لها  تكون  ولن  باليونيفيل،  لها  عالقة  ل 

اإل بطلب من  امل�شاألة  تتورط يف هذه  اأن  لليونيفيل  ميكن 

احلكومة اللبنانية. وبعد مناق�شاتي مع رئي�ش الوزراء فوؤاد 

ال�شنيورة ومع احلكومة، اإّت�شح يل اأنه ما من نية لتوريط 

اليونيفيل يف هذا الأمر. كما اأّنّ اليونيفيل غري م�شاركة يف 

املداولت حول ق�شية ال�شجناء اأو ق�شية مزارع �شبعا، لأّن 

هذه لي�شت جزءًا من م�شوؤولياتها. 

مبعرفتك للتحديات التي واجهتك يف عملك، هل ميكنك 

القول اإّن الأمور �شارت ح�شب توقعاتك؟

اأوًل  اأعتقد  توقعنا.  كما  جتر  مل  الأمور  اإّن  القول  ميكن 

ينبغي تفاديها. كانت يف  اأّن احلرب كانت كارثة، وكان 

نكبة  احلرب  �شّكلت  جميعًا.  لنا  بالن�شبة  ف�شاًل  الواقع 

جميعًا،  وللبنانيني  خا�ش  ب�شكل  اجلنوب  ل�شكان  كبرية 

ا�شتغرق  لقد  املتحدة.  ولالأمم  الدويل  للمجتمع  وكذلك 

جمل�ش الأمن اأكرث من �شهر لإ�شدار القرار الذي اأوقف 

احلرب، وعندها دعا الأمني العام على الفور اإىل وقف 

ي�شتطع  مل  اخلالفات،  ب�شبب  لكن  العدائية،  الأعمال 

جمل�ش الأمن اعتماد القرار قبل مقتل الكثريين، وكانت 

هذه خيبة اأمل كبرية. لكّن الإجناز الهام كان يف قدرة 

اليونيفيل على املحافظة على ال�شالم بعد كل ما ح�شل 

وبالرغم من كل امل�شاكل هنا. 

ي�شهدها  التي  ال�شيا�شية  الأزمة  الثانية  الأمل  كانت خيبة 

لبنان منذ احلرب. ل �شك اأّن احلرب كان لها تاأثري بالغ 

على املجتمع اللبناين وعلى العالقة بني خمتلف طوائفه. 

وزراء  ان�شحاب  وراأينا  احلكومة  يف  ذلك  نتيجة  فظهرت 

ال�شيعة منها، وهذا اأمر كنا ناأمل اأن جند له حاًل. 

اأما خيبة الأمل الثالثة فكانت عجز اللبنانيني عن انتخاب 

رئي�ش جديد للجمهورية، بالرغم من الإجماع حول املر�شح 

اجلرنال �شليمان، لكن تبقى خيبة الأمل الأكرب لنا جميعًا، 

يف اأنه مل ينتخب بعد. 

مناق�شة  على  حتثنا  اأن  ينبغي  هذه  الأمل  خيبات  كل 

ال�شيا�شية  التنمية  عملية  لت�شهيل  نفعله  اأن  ميكننا  ما 

ال�شليمة يف لبنان. 

كم كانت وظيفتك متطّلبة بالن�شبة اإليك �شخ�شيًا؟ 

يف الواقع ما يدفعك لالإ�شتمرار يف لبنان هو اأنك تتعلم 

اللبناين  فال�شعب  اللبنانيني.  حّب  وب�شرعة  ب�شهولة 

ب�شرعة  ن�شاطه  ي�شرتجع  ال�شعاب،  كل  ورغم  مده�ش 

كبرية. ثمة ناحية ايجابية دائمًا للقائك باللبناين، وكان 

هذا اأكرث ما اأحببته يف عملي. 

اأ�شعر بالغ�شب والإ�شتياء من حني اإىل  اأنني كنت  ل �شك 

للمجتمع  كممثل  هنا  موجود  اأنا  النهاية  يف  لكن  اآخر، 

الأمم  ولي�شت  اأنا،  ل�شت  اللبنانيني.  ن�شاعد  لكي  الدويل 

املتحدة، بل لبنان هو الأهم. 

اأن يكون ممكنًا،  اأّن ايجاد احلل لالأزمة يجب  كلنا نعلم 

به،  القيام  نحتاج  ما  حتديد  ال�شعب  من  لي�ش  واأنه 

التام  الثقة  انعدام  هو  اليوم  الرئي�شي  العن�شر  لكّن 

املجتمع  على  يتوجب  املختلفة.  ال�شيا�شية  الأحزاب  بني 

الدويل اأن ي�شاهم يف عالج انعدام الثقة هذا لكي يتمكن 

�شيادتهم  حماية  نحو  ومعًا  قدمًا  امل�شي  من  اللبنانيون 

تعود  النهاية  وا�شتقاللهم، لكن يف  واأمنهم  وا�شتقرارهم 

هذه القرارات اإىل اللبنانيني. 

فرقًا  اأحدثت  باأنك  مغادرتك  لدى  بالر�شى  ت�شعر  هل 

رغم كل العوائق؟ 

اليونيفيل  فيها  مبا  املتحدة،  الأمم  عائلة  اأّن  اأعتقد 

�شاهمت  قد  اخلا�ش،  ومكتبي  املنظمات  وخمتلف 

�شحى  لقد  الو�شع.  اىل  الإ�شتقرار  اإعادة  يف  جمتمعًة 

املتحدة  الأمم  عائلة  وكانت  بحياتهم  اليونيفيل  جنود 

موجودة هنا خالل احلرب، حتاول اأن ت�شاعد يف العثور 

ن�شاهم  لكي  �شنكون هنا  اي�شًا  واليوم  لالأزمة.  على حل 

خمتلف  خالل  من  الو�شع  ا�شتقرار  على  املحافظة  يف 

التي  وامل�شاعي احلميدة  اليونيفيل  الربامج، ومن خالل 

لطاملا قدمها الأمني العام. 

بالن�شبة اإيل �شخ�شيًا، كانت جتربة مر�شية جدًا بالرغم 

كثريًا  �شاأ�شتاق  اأنني  واأعلم  الأمل،  وخيبات  النكبات  من 

لأنني  باأخرى  اأو  بطريقة  �شاأعود  لكن  املكان،  هذا  اإىل 

وعائلتي تعلمنا الكثري هنا، وهذه البالد رائعة بالفعل. 

ما هي ر�شالتك ل�شعب لبنان؟ 

على  ي�شيطرا  باأن  وال�شك  اليقني  لعدم  ت�شمحوا  ل 

اأن تركزوا على  وبدل  الدائمة ليجاد احللول،  م�شاعيكم 

على  للحفاظ  �شروري  هو  ما  على  ركزوا  الإختالفات، 

ر�شالتي  و�شيادته.  وا�شتقالله  وا�شتقراره  لبنان  وحدة 

للنا�ش هي اأن ينظروا لي�ش اإىل لبنان الأفراد اأو الطوائف 

بل  املختلفة  بالطوائف  يفكروا  األ  ولل�شيا�شيني  فح�شب، 

يتخطوها ليفكروا مب�شلحة لبنان.



تت�شارك قوات حفظ ال�شالم الكثري مع النا�ش الذين 

 تخدمهم. اأما مع الأطفال، فت�شبح امل�شاركة اأكرث متعة. 
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اأكرث ما يجذب الزائر العادي ملنطقة جنوب لبنان هو مزيج 

من التعقيدات والهدوء. فخلف جمتمع �شاكن يكاد يغلبه 

النعا�ش، خليط د�شم من الهويات الإقليمية واملحلية، اإىل 

جانب جمموعة وافرة من القوى ال�شيا�شية والع�شكرية.

قد يقدم كثريون، من اجلهلة والداعني اإىل الت�شاوؤم، على 

اإنه معقل  ببعد واحد فقط، فيقولون  لبنان  و�شف جنوب 

وحتدي  لإ�شرائيل  املعادي  والإرهاب  اهلل  حزب  مقاتلي 

الغرب، بينما اجلنوب يف الواقع اأكرث تعقيدًا واأقل ظلمًة. 

يحق للنا�ش اأن يطلقوا الإنتقادات ال�شيا�شية على هواهم، 

لكن  قيا�شية،  بدرجة  يوم  كل  اللبنانيون  يفعله  ما  وهذا 

عند و�شف جمتمع باأكمله ل بد اأن يبذلوا جهدًا لالإعرتاف 

وبدقة مبختلف اخليوط التي تت�شابك لت�شكل ن�شيج جمتمع 

متنوع ومثري لالإعجاب، األ وهو جمتمع جنوب لبنان. 

تركيزًا  كله،  العامل  يف  بل  الأو�شط،  ال�شرق  يف  جتد  لن 

لبنان،  جنوب  حدود  عند  جتد  ما  بقدر  ع�شكرية  لقوات 

اهلل  وحزب  اللبناين  اجلي�ش  من  كل  انت�شر  هناك 

الإ�شرائيلي يف منطقة، وهم يبعدون  واليونيفيل واجلي�ش 

عن بع�شهم ب�شعة اأمتار. 

من  تخلو  ل  بدورها  فهي  املوازية،  ال�شيا�شية  البيئة  اأما 

ذوي  اللبنانيني  من  متنوعة  جمموعات  بوجود  احليوية 

يعربون  الذين  العربية،  والقومية  الإ�شالمية  التوجهات 

فقط،  تكتيكي  ب�شكل  ولو  عليه  ويوؤكدون  وجودهم  عن 

هنا،  اإنارة  عمود  على  مو�شوع  علم  اأو  راية  بوا�شطة 

ومل�شق معلق هناك اأمام مقهى اأو حمل حلام. يف الواقع 

ال�شخ�شية  الهويات  لقاء  نقطة  لبنان  جنوب  يعك�ش 

التي  وهي  والوطنية،  والدينية  والعائلية  وال�شيا�شية 

تكّون جزءًا اأ�شا�شيًا من طابع لبنان الفريد. 

وروم  ودروزًا  وموارنة  و�شيعة  �شنة  ال�شكان  يتعاي�ش 

اأورثودوك�ش وعلمانيني يف قرى متاخمة لبع�شها ويف بيئة 

مدنية. ويبدو اأّن العلمانيني واملتدينني يت�شاركون بارتياح 

ترى  اأن  يكفي  والتعددية.  التقوى  حترتم  واحدة  بيئة 

الرايات والرموز والإعالنات والثياب واملحال واملن�شاآت 

جمتمع  اأنه  تدرك  حتى  لبنان،  جنوب  اأنحاء  يف  العامة 

اأولويات وقيم متعددة لكن مت�شابهة، ترتاوح بني الدين 

والتمتع  الذاتي  والطموح  واملقاومة  والقومية  والوطنية 

تت�شاركها  التي  الهوية  مكونات  وهذه  اليومية،  باحلياة 

تلك املنطقة. اإنها هوية �شقلتها قرون واآلف من �شنوات 

من  خم�شة  عقود  جانب  اإىل  املنطقة،  يف  الإ�شتقرار 

احلروب والإحتالل والدمار والإهمال، ثم اإعادة البناء. 

على  الطاغي  الع�شكري  الطابع  اأو  ال�شيا�شة  لي�شت  لكن 

املكان هما ما يلفتا اأنظار زائر اجلنوب، بل اإنها الإن�شانية 

املح�ش. اإنها حاجة الأ�شخا�ش العاديني البارزة لعي�ش حياة 

واحلرمان  املتكررة  احلروب  متحدين  ومر�شية،  طبيعية 

الإقت�شادي تاريخيًا وامل�شاكل ال�شيا�شية امل�شتمرة. 

اإختربت بع�ش القرى والبلدات يف جنوب لبنان الدمار 

الأخرية،  العقود  خالل  ثالثًا  اأو  مرتني  البناء  واإعادة 

وعائالت  اأماكن  يطارد  تعذيب  �شبح  املوت  وا�شبح 

الدخل  معدل  وانخفا�ش  الفقر  وباء  يطال  عديدة. 

ب�شبب  دائمة  مناطق حرب  البع�ش يف  ويعي�ش  اجلميع، 

خطر القنابل العنقودية التي تركتها جمموعة الهجمات 

لبنان، وكاأجزاء كثرية  اأّن جنوب  الإ�شرائيلية. ل نن�شى 

خطر  اأي�شًا  اليوم  يواجه  واملنطقة،  لبنان  من  غريه 

املقاتلني ال�شلفيني. 

اأمام كل هذه الأخطار، يعي�ش جنوب لبنان و�شعًا طبيعيًا 

مميزات  من  اأ�شبحا  حتى  بالذكر،  جديرين  وهدوءًا 

تلك املنطقة ومن الطموحات التي ي�شاركها اإياها لبنان 

حفظ  اأجل  من  قواتها  اأر�شلت  التي  والبلدان  باأكمله 

 جنـوب لبنـان:

اأر�ش التقـوى والتعدديـة 

قليلة هي املرات التي زرت فيها جنوب لبنان خالل ال�شنوات الأخرية، لكن يف كل مرة كنت 

اأحمل يف عودتي �شعورًا بالإحرتام للقوى والتيارات التي متيز تلك البيئة الغنية والفريدة. 

حياة  عي�ش  فر�شة  لبنان  جنوب  �شكان  ومنح  ال�شالم 

طبيعية للمرة الأوىل منذ عدة عقود. 

ل ميكن تقييم جنوب لبنان من دون النظر اإىل الأحداث 

التي جتري يف اأنحاء البالد ويف املنطقة، حتى اأّن م�شاكله 

لنتائج  انعكا�ش  الواقع  يف  هي  يعانيها  التي  وال�شغوط 

اخلالفات املتكررة يف الإطار الإقليمي الأو�شع، بني القوى 

الأبية  اإرادته  اأما  الإطار.  هذا  �شمن  املوجودة  ال�شيا�شية 

لإعادة البناء والعي�ش يف اأمان و�شيادة وكرامة، فهي امليزة 

التي منت فيه، والتي تظهر اليوم اأكرث من اأي وقت م�شى. 

رامي ج. خوري

كاتب هذه املقالة هو حمرر عام ل�شحيفة »ديلي �شتار« يف بريوت ومدير معهد 

ع�شام فار�ش لل�شيا�شات العامة وال�شوؤون الدولية. 

و�شعًا  لبنان  يعي�س جنوب   

جديرين  وهدوءًا  طبيعيًا 

من  اأ�شبحـا  حتـى  بالذكـر، 

ومن  املنطقة  تلك  مميزات 

ي�شاركها  التـي  الطموحـات 

اإياها لبنان باأكمله والبلدان 

التي اأر�شلت قواتها من اأجل 

�شكان  ومنح  ال�شالم  حفظ 

عي�س  فر�شة  لبنان  جنوب 

حياة طبيعية للمرة االأوىل 

منذ عدة عقود. 

راأي



من  غريها  عن  الإ�شبانية  الكتيبة  نخ�ّش  هنا  ونحن 

جن�شيات خمتلفة موجودة بيننا حتت راية الأمم املتحدة، 

�شباطها  مع  مرجعيون  منطقة  يف  اليومي  تعاطينا  لأّن 

اجلي�ش  مع  والتعاون  وبالتن�شيق  وم�شوؤوليها...  وجنودها 

مل�شلحة  واخلري  بالنفع  ليعود  الأمنية  والأجهزة  اللبناين 

هذه املنطقة. 

اإىل  الب�شمة  اأعادت  مناطقنا  اإىل  اليونيفيل  و�شول  منذ 

على  هم  فيما  املطلوب  الأمان  واأعطتهم  اأطفالنا  وجوه 

اإىل  بالأهايل  دفعت  كما  ومدار�شهم،  درا�شتهم  مقاعد 

تنفيذ م�شاريع متو�شطة ووا�شعة لتاأمني لقمة العي�ش التي 

عّز حت�شيلها يف الظروف التي مر بها كل لبنان فتقاطر 

القا�شي والداين وافتتح له م�شروعًا جتاريًا على خمتلف 

الأمني  ال�شعيدين  على  الوجود  بهذا  خريًا  اآماًل  اأنواعه 

والتجاري. 

ت�شتهي  ل  مبا  الرياح  جتري  الأحيان  بع�ش  يف  ولكن... 

ال�شفن، فقد اآملنا كثريًا وعّز علينا تعّر�ش دورية اإ�شبانية 

لعتداء عليها من قبل يد اآثمة بعيدة كل البعد عن عادات 

وتقاليد اأهايل مرجعيون ومنطقتها، الأمر الذي اأثر �شلبًا 

على تنقل �شباط وجنود هذه الكتيبة الذين نعتربهم بحق 

واأّن مثل  حماة حدود وطننا واإخوة يف الإن�شانية بخا�شة 

املواطنني  من  الكثري  اأجربت  الإحتياطية  التدابري  هذه 

التي  واملرافق  التجارية  املحال  من  العديد  اإقفال  على 

الأهايل  اأدخل  مما  اليونيفيل  و�شول  مع  فتحوها  كانوا 

ترك  اإىل  بهم  يوؤدي  قد  الذي  وبالتايل  البطالة  اأتون  يف 

بيوتهم واأر�شهم مرغمني طلبًا لتاأمني لقمة العي�ش. 

على  يوؤكد  املنطقة  هذه  يف  املواطنني  حال  ل�شان  اإّن 

عن  ويعرب  الدولية  الطوارئ  بقوات  الدائم  الرتحيب 

عدم  خالل  من  مناطقه  اإىل  احلياة  تعود  باأن  متنياته 

تكون  اأن  تكاد  مربعات  داخل  واجلنود  ال�شباط  ح�شر 

على  كبار  اآماًل  يبني  الذي  املواطن  عن  وبعيدة  اأمنية 

اأمنيًا بالدرجة الأوىل واقت�شاديًا  وجودهم بني ظهرانية 

باملنطق العام، لذا نرى التزامًا علينا طرح هذه امل�شكلة 

مناطق  احلياة يف  ل�شتمرار  وال�شرورية  وامللحة  اجلدية 

الآمن  الوجود  هذا  ا�شتمرار  على  وم�شرين  مرجعيون 

لبنان  كل  يف  و�شامل  عادل  �شالم  اأجل  من  معًا  لنعمل 

ولنعمل يدًا بيد من اأجل حياة حرة وكرمية جلميع اأبناء 

لتكون منوذجًا يحتذى به يف كل  املنطقة جياًل بعد جيل 

اأرجاء العامل علنا ن�شل معًا اإىل ال�شالم املن�شود. 

فوؤاد حمرا

رئي�ش بلدية جديدة مرجعيون

اقت�شاد االأمن
و�شول  هو  بعد حرب متوز   2006 العام  منذ  معنا  ما ح�شل  اأف�شل 

اجلي�ش اللبناين وقوات الطوارئ الدولية لأّن هذا الأمر اأعاد لنا الثقة 

يف مناطقنا واأر�شنا التي نحبها ول نتخلى عنها، ل �شيما واأّن منطقة 

مرجعيون هي اأر�ش التاريخ واأّن اأهايل مرجعيون حفظوا كرامة من مّر 

يف اأر�شهم اأو �شكنوها، وهذه الأر�ش التي مر عليها األوان واأجيال من 

جميع اأنواع الب�شر الناطقني بكل لغات العامل تقف اليوم اأمام عنا�شر 

من قوات حفظ ال�شالم التي تنحدر من اأ�شل عريق واأكاد اأقول جتمعات 

بها �شلة قرابة وقربى. 

كلمة رئي�س البلدية

هذه  يف  املواطنني  حال  ل�صان  اإّن 

املنطقة يوؤكد على الرتحيب الدائم 

بقوات الطوارئ الدولية ويعرب عن 

متنياته باأن تعود احلياة اإىل مناطقه 

ال�صباط  ح�صر  عدم  خالل  من 

اأن  تكاد  مربعات  داخل  واجلنود 

املواطن  عن  وبعيدة  اأمنية  تكون 

الذي يبني اآمااًل كبار على وجودهم 

بني ظهرانية اأمنياً بالدرجة االأوىل 

واقت�صادياً باملنطق العام.



�شاهم  قد  القوتني  انت�شار  اأّن  اإىل  الأمن  جمل�ش  اأ�شار 

واأعلن  لبنان،  جنوب  يف  جديد  ا�شرتاتيجي  جو  خلق  يف 

حفظ  قوات  بني  التعاون  من  املزيد  اإىل  �شوقًا  يتطلع  اأنه 

اإجناز  اإطار  يف  اللبناين،  اجلي�ش  يف  ونظرائهم  ال�شالم 

مهمة اليونيفيل. 

كان رد قوات اليونيفيل واجلي�ش اللبناين �شريعًا، من خالل 

عدة متارين م�شرتكة جرت خالل الأ�شهر القليلة الفائتة. 

ويقول هنا اللواء كالوديو غرازيانو، قائد قوات اليونيفيل:« 

خالل الأ�شهر القليلة الفائتة، حتقق تقدم هائل يف �شراكتنا 

م�شاهمًا  اأ�شا�شيًا  عاماًل  هذا  فكان  اللبناين،  اجلي�ش  مع 

التمارين  اأجرينا ع�شرات  لبنان.  الإ�شتقرار يف جنوب  يف 

امل�شرتكة خمتلفة الأنواع، ول زلنا نفعل ب�شكل اأ�شبوعي.«

ومترين  ال�شرقية  البوابة  مترين  الن�شاطات  ت�شمنت 

البوابة الغربية، والذي جرى كل منهما ب�شكل منف�شل يف 

القطاعني الغربي وال�شرقي حيث تعمل اليونيفيل. وج�ّشدت 

عن  ال�شادر   1701 للقرار  خرق  حالت  التمارين  هذه 

جمل�ش الأمن التابع لالأمم املتحدة، مما تطّلب من قوات 

توؤدي  اأن  م�شرتكًة،  اللبنانية  امل�شلحة  والقوات  اليونيفيل 

ا�شتجابة طبية وعمالنية. 

بني  القائم  التعاون  حت�شني  التمرينني  من  الهدف  كان 

على  قدرتهما  من  والتحقق  اللبناين  واجلي�ش  اليونيفيل 

الإ�شتجابة معًا ملختلف التطورات التي قد تطراأ يف منطقة 

عمليات مهمة اليونيفيل.

النواحي  من  جمموعة  امل�شرتكة  التمارين  خمتلف  غطت 

املدفعية  نار  كاإطالق  خمت�شًا  بع�شها  وكان  العمالنية، 

اإىل  وجرت  جوي.  وانقاذ  بحث  وعمليات  املدى،  طويل 

للقوة  بحرية  متارين  املن�ّشقة،  الربية  التمارين  جانب 

البحرية التابعة لليونيفيل وللبحرية اللبنانية. واآخر مثال 

والذي  الربمائي،  الهبوط  مترين  كان  التعاون  هذا  على 

اللبنانية  البحرية  القوات  مع  بالتعاون  اليونيفيل  نظمته 

واليطالية والفرن�شية. 

الليطاين،  نهر  جنوب  اللبناين  اجلي�ش  قوات  قائد  وقال 

العميد بول�ص مطر مف�شرًا: »اإّن هذه الن�شاطات امل�شرتكة 

هي نتيجة اأ�شهر من العمل املكّثف والتن�شيق بني اليونيفيل 

على  م�شاكل  عدة  البداية  يف  واجهنا  اللبناين.  واجلي�ش 

اللغة،  ويف  ولوج�شتية  تنظيمية  اختالفات  ب�شبب  الأر�ش 

لكننا الآن فخورون جدًا بنتيجة عملنا الناجح.«

للقوتني  الواحدة  التدريبات  على  التعاون  يقت�شر  مل 

فح�شب، فقد ت�شمنت الن�شاطات التي �شاركت فيها قوات 
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يف الرابع والع�شرين من اآب 2007، اإعتمد جمل�ش الأمن التابع لالأمم املتحدة القرار 1773. 

اأ�شار القرار اإىل نقاط عديدة ت�شمنها القرار 1701، لكنه ذكر كذلك نقاطًا جديدة عك�شت تغريات على 

الأر�ش يف منطقة عمليات اليونيفيل، نّفذت من خالل انت�شار اليونيفيل اإىل جانب اجلي�ش اللبناين. 

خالل االأ�صهر القليلة الفائتة، 

�صراكتنا  يف  هائل  تقدم  حتقق 

فكان  اللبناين،  اجلي�ص  مع 

م�صاهماً  اأ�صا�صياً  عاماًل  هذا 

االإ�صتقرار يف جنوب لبنان.  يف 

التمارين  ع�صرات  اأجرينا 

االأنواع، وال  امل�صرتكة خمتلفة 

زلنا نفعل ب�صكل اأ�صبوعي.«

 اللواء كالوديو غرازيانو

قائد قوات اليونيفيل

وال يفّرق بينهما �صوى ال�صالم

تقرير خا�س



»اإّن هذه الن�صاطات امل�صرتكة هي نتيجة 

اأ�صهر من العمل املكّثف والتن�صيق بني 

اليونيفيل واجلي�ص اللبناين. واجهنا 

االأر�ص  على  م�صاكل  عدة  البداية  يف 

ب�صبب اختالفات تنظيمية ولوج�صتية 

جداً  فخورون  االآن  لكننا  اللغة،  ويف 

بنتيجة عملنا الناجح.«

العميد  بول�ش مطر

  قائد قوات اجلي�س اللبناين

جنوب نهر الليطاين
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تفتي�ش  نقاط  اللبناين،  اجلي�ش  من  ونظرائهم  اليونيفيل 

متجاورة ودوريات من�شقة يف اأنحاء اجلنوب اللبناين. 

نقاط  اأن�شاأنا  »لقد  مطر:  العميد  قال  الإطار  هذا  يف 

التفتي�ش املتجاورة والدوريات املن�شقة بني اجلي�ش اللبناين 

احتمالت  من  واحلد  والأمن  التعاون  لتعزيز  واليونيفيل 

اجلنوب.«  �شكان  بني  الثقة  وزيادة   1701 القرار  خرق 

واأ�شاف قائاًل: »بداأت هذه الدوريات كتمرين مراقبة على 

امتداد اخلط الأزرق وتو�ّشعت الآن لتغطي جزءًا اأو�شع من 

تلك املنطقة. ثمة ثغرات يف منطقة العمليات لكن ل دخول 

لأي اأ�شلحة اليها.« 

بني  املتزايدة  التعاون  ن�شبة  »اإّن  غرازيانو:  اللواء  ويوؤكد 

على  كبرية  بفائدة  اأتت  قد  واليونيفيل  اللبناين  اجلي�ش 

مهمتنا و�شاعدتنا يف فهم حاجات النا�ش ب�شكل اأف�شل.« 

قوات  اأي  الأر�ش،  املوجودون على  اإياه  ي�شاركه  �شعور  اإنه 

هذه  يجرون  الذين  اللبنانيون  واجلنود  ال�شالم  حفظ 

عمل  »اجلنوب«  جملة  واكبت  لقد  املنتظمة.  الدوريات 

اإحدى الدوريات املن�شقة يف اأوائل كانون الثاين:

�شعوره  عن  ديوان  اأبو  فادي  النقيب  الدورية  قائد  عرّب 

بالر�شى اإزاء هذه املبادرة فقال: »اأ�شعر باليجابية حيال 

ال�شكان  مع  اأقمناه  الذي  فالتوا�شل  امل�شرتكة،  دورياتنا 

كان ايجابيًا للغاية. لقد اأظهر �شكان اجلنوب دعمًا كبريًا 

قوات  بها  تقوم  التي  الإن�شانية  لالأعمال  وامتنانًا  لدورنا 

اللبناين  اجلي�ش  يف  ديوان  اأبو  النقيب  يخدم  اليونيفيل.« 

18 عامًا ويعمل بالتن�شيق مع اليونيفيل منذ اعتماد  منذ 

قرار جمل�ش الأمن 1701. 

اليونيفيل،  و�شل املالزم لويجي كارال، قائد الدوريات يف 

»ريجيمنتو  الفوج  من  اأ�شهر  ثالثة  منذ  لبنان  اإىل 

بري�شاغليريي« احلادي ع�شر يف ايطاليا. وقال هذا الأخري: 

»خالل الفرتة التي ق�شيتها يف جنوب لبنان، راأيت حت�شنًا 

ملمو�شًا يف الن�شاطات والعالقات مع اجلي�ش اللبناين. اإننا 

اجلي�ش  يبقى  لكن  امل�شرتكة،  الدوريات  كافة  معًا  نن�شق 

اللبناين هو الالعب الأ�شا�شي يف هذا امل�شرح.« 

خالل الدوريات امل�شرتكة، متر مركبات اليونيفيل واجلي�ش 

املحليني،  ال�شكان  مع  فيتوا�شلون  القرى  عرب  اللبناين 

هذه  »ت�شاهم  كارل:  لويجي  املالزم  قال  ال�شاأن  هذا  ويف 

الدوريات امل�شرتكة يف بعث ر�شالة �شداقة وا�شتقرار واأمن 

لل�شكان املحليني، وتبنّي اجلهود التي نبذلها من اأجل بناء 

�شالم دائم يف جنوب لبنان.«

على  برهانًا  الدوريات  هذه  ديوان  اأبو  النقيب  يعترب 

اآمن.«  مكان  اإىل  اجلنوب  لتحويل  امل�شتمرة  »جهودنا 

ويتكلمون  النا�ش  منا  يقرتب  دورياتنا،  »خالل  ويقول: 

يف  دورنا  حول  املعلومات  من  املزيد  على  للح�شول  اإلينا 

اأجل  اأ�شا�شي من  تعاوننا  باأّن  بالفعل  اأوؤمن  واأنا  اجلنوب. 

التنفيذ الكامل ملهمتنا ومن اأجل اأمن اجلنوب.« 

من  المد  البعيد  امل�شتوى  اإىل  فينظر  مطر،  العميد  اأما 

واجلي�ش  اليونيفيل  قوات  »توّحد  ويقول:  املبادرة  هذه 

اللبناين هو الذي يتمتع  اللبناين جهودهما، لكّن اجلي�ش 

للمرة  هذا  ويح�شل  الأر�ش  هذه  على  الأخرية  بال�شلطة 

كله،  اللبناين  ال�شعب  جي�ش  نحن  �شنة.   35 منذ  الأوىل 

و�شنبقى هنا بعد مغادرة اليونيفيل.« 

اآري غايتاني�ص واأندريا تينينتي
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ح�شــاد 

احلرب املميت

املنفجـرة  غري  املــواد  ت�صكل 

والقنابل العنقودية املتبقية من 

كبرياً  خطراً   2006 عام  حرب 

العامة يف جنوب  ال�صالمة  على 

التـاريخ  ذلك  فمنذ  لبنان، 

ت�صببت مبقتل وجرح اأعداد من 

تاأثري  اأي�صاً  ولذلك  املدنيني، 

االإجتماعية  احلياة  على  اأكرب 

واالإقت�صادية يف املنطقة. 

وقف حممود النا�شري وح�شني الزين خالل ف�شل ال�شتاء 

الفائت يتاأمالن مزروعات الزيتون لديهما بلونها الأخ�شر 

الثمار  ا�شبحت  كيف  ويالحظان  الف�شي،  اإىل  املائل 

مينعهما  الذي  فما  الزيتون  قطاف  حان  قد  ها  نا�شجة. 

املحيطة  الأرا�شي  اإنها  الأ�شجار؟  تلك  اإىل  الو�شول  من 

التي  »احلّنية«  قرية  هي  العنقودية.  بالقنابل  وامللوثة  بها 

تقع قرب الطريق ال�شاحلية بني �شور والناقورة يف جنوب 

الإ�شرائيلية  اجلوية  القوات  ا�شتهدفتها  والتي  لبنان، 

بهجمات القنابل العنقودية خالل حرب عام 2006.

ليعّو�شا  مت�شوقني  وح�شني  حممود  كان  ال�شنة،  هذه  لكن 

ما فاتهما من ح�شاد ال�شتاء الفائت، عّلهما ينقذان من 

يف  العاملني  اإىل  اللجوء  قررا  بعد.  يف�شد  مل  ما  الثمار 

لليونيفيل  التابعة  ال�شينية  الكتيبة  يف  الألغام  نزع  اإطار 

امل�شني،  العمل  من  �شهر  وبعد  اجلوار،  يف  واملوجودة 

اإ�شتطاع هوؤلء اأن يقّدموا قطعة اأر�ش خالية من اأي قنابل 

�شكر  بادرة  ويف  للح�شاد.  املنا�شب  الوقت  ويف  عنقودية، 

موؤثرة، زار حممود وح�شني قوات حفظ ال�شالم ال�شينية، 

مالكي  عن  نيابًة  وخبز،  فواكه  من  هدايا  اإليهم  حاملني 

الأر�ش، الإخوة عبابي.  قوات اليونيفيل لنزع الألغام يف امليدان

مزارع يقدم الربتقال كبادرة �شكر بعد ان اأخلي ب�شتانه من القنابل العنقودية

�سوؤون ان�سانية



الوقاية خري من األف عالج

...للحروق
والفرن�شية  البلجيكية  الألغام  نزع  فرق  مهمة  تقت�شر  ل 

على  لليونيفيل  التابعة  والإ�شبانية  واليطالية  وال�شينية 

غري  واملواد  الألغام  من  لبنان  جنوب  منطقة  تنظيف 

املنفجرة منذ احلرب وهي مهمة ل تخلو من املخاطر، بل 

تتعداها اإىل ت�شخري القدرات يف جمال نزع الألغام لأهداف 

اإن�شانية. لذا تعمل عنا�شر هذه الفرق لكي تلبي متطلبات 

واأي  واملزارع  الأرا�شي  تتحرر  ولكي  العمالنية  اليونيفيل 

مواقع اأخرى من هذا الوباء الذي يجتاح املنطقة.

تختلف طبيعة البقايا املنفجرة، ولذلك تتمتع وحدات نزع 

والعديد،  العداد  يف  متنوعة،  باخت�شا�شات  املتفجرات 

الأمثلة  بني  ومن  املتفجرات.  اأنواع  خمتلف  مع  للتعامل 

على ذلك، ما حدث يف اآب الفائت، حني ا�شتدعيت اإحدى 

التابعة  البلجيكية  الكتيبة  من  املتفجرة«  املواد  »نزع  فرق 

اخرتقت  قد  كانت  حيث  »�شديقني«،  قرية  اإىل  لليونيفيل 

الأخرية،  احلرب  خالل  منزل  �شقف  اجلو  من  قنبلتان 

موقع  اأّن  ورغم  الأر�ش.  يف  طمرتا  بل  بعد،  تنفجرا  ومل 

القنبلتني كان خطرًا وي�شعب الو�شول اإليه عرب الباطون، 

�شقوط  مكان  حول  احلفر  من  الألغام  نزع  خرباء  متّكن 

القنبلتني بكل دقة وحذر، اإىل اأن بلغوا املتفجرة وجنحوا 

يف تدمريها، وا�شتغرقت العملية ثمانية اأيام. 

يف حدث اآخر م�شابه، عمل فريق ايطايل يف جمال »نزع 

املواد املتفجرة« يف كانون الول ملدة 18 يومًا قرب منزل 

»القليلة«، يف حفرتني احدثتهما قذائف مدفعية  يف قرية 

اأي�شًا  وهنا  مللم،   155 عيار  من  قذيفتني  وجدوا  حيث 

تخّل�شوا من املواد املنفجرة من دون الت�شبب باأي اأذى. 

ت�شكل املواد غري املنفجرة والقنابل العنقودية املتبقية من 

العامة يف  ال�شالمة  على  كبريًا  2006 خطرًا  عام  حرب 

جنوب لبنان، فمنذ ذلك التاريخ ت�شببت مبقتل اأعداد من 

املدنيني اأو بجرحهم، ولذلك اأي�شًا تاأثري اأكرب على احلياة 

الإجتماعية والإقت�شادية يف املنطقة. 

اإ�شتخدمت يف الأ�شا�ش فرق نزع الألغام التابعة لليونيفيل 

من اأجل تلبية احتياجات املهمة العمالنية، لكنها �شرعان 

نزع  مهمات  تزايد  مع  قويًا،  اإن�شانيًا  بعدًا  اكت�شبت  ما 

اإ�شتجابًة  التي يخو�شها عاملون �شجعان  الألغام اخلطرة 

ملطالب �شكان اجلنوب. 

غري  واملواد  الألغام  عدد  بلغ   ،2008 الثاين  كانون  يف 

لنزع  اليونيفيل  فرق  منها  تخّل�شت  التي  املنفجرة 

الألغام نحو 30000، واأعلنت 4 ماليني مرت مربع من 

عمليات  هذه  اإىل  ي�شاف  الألغام.  من  خالية  الأرا�شي 

التي يقودها مركز تن�شيق  الوا�شعة النطاق  الألغام  نزع 

بتعاون  يعمل  والذي  املتحدة،  لالأمم  التابع  الألغام  نزع 

وثيق مع اليونيفيل يف جنوب لبنان. جنح مركز تن�شيق 

نزع الألغام حتى يومنا يف جعل اأكرث من 22 مليون مرت 

مربع من الأرا�شي خالية من اأي خطر، بعد اأن تخّل�ش 

العنقودية  القنابل  وحدات  من   50000 حواىل  من 

دّمر  املنفجرة.  املواد غري  نوع  لغم من   4000 وحواىل 

 65000 اللبناين حواىل  كذلك مهند�شون من اجلي�ش 

من ذخائر القنابل العنقودية. 

ل  املنفجرة،  غري  املتبقية  للمواد  ال�شريع  التدمري  اإّن 

اأجل  من  اأ�شا�شي  وخمّلفاتها،  العنقودية  القنابل  �شيما 

اعادة املنطقة اإىل و�شع طبيعي، ويف النهاية اإىل �شالم 

اآمن وم�شتمر. 

املقّدم وانغ زي كيانغ

 رئي�ش وحدة الهند�شة القتالية يف اليونيفيل
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245 مري�صاً - 1649 معاينة

املر�شى الذين خ�شعوا للعالج يف وحدة العناية ملر�شى احلروق يف م�شت�شفى BELUBATT التابعة لليونيفيل عام 2007

بلغ عدد االألغام واملواد غري املنفجرة 

التي تخّل�صت منها فرق اليونيفيل 

اآالف،  ثالثة  نحو  االألغام  لنزع 

مربع  مرت  ماليني  اأربعة  واأعلنت 

من االأرا�صي خالية من االلغام.

الكتيبة  تديره  الذي  اليونيفيل  م�شت�شفى  ت�شتقبل 

ال�شكان  من  �شخ�شًا   12 حواىل  تبنني  يف  البلجيكية 

املحليني يوميًا، والن�شبة الأكرب من طالبي العالج فيها، 

قد تعر�شوا لإ�شابات م�شببة حلروق. 

يف كانون الأول الفائت، بلغ عدد مر�شى احلروق ذروته، 

مع 293 اإ�شت�شارة ل�شبعة وخم�شني مري�شًا م�شجاًل، اأي 

ما يوازي 10 معاينات يوميًا وحواىل 4 اإىل 5 �شاعات 

من العمل بدون انقطاع كل يوم. 

فئاته حلوادث احلروق،  بكل  اللبناين  ال�شعب  يتعّر�ش 

املنزلية.  للحوادث  عر�شة  الأكرث  الأطفال  يبقى  فيما 

ومعظم الإ�شابات التي يتم التبليغ عنها تكون اأ�شبابها 

اأ�شياء �شاخنة وخا�شة خالل ف�شل ال�شتاء، اإ�شافة اإىل 

اإ�شابات حرارية ل عالقة لها باملوا�شم كاحلروق جراء 

الغربية،  للبالد  تغلي. وخالفًا  بينما  لل�شوائل  التعر�ش 

نادرًا ما تظهر اإ�شابات حروق ب�شبب التعر�ش للنار. 

التي  وللتدابري  واأ�شبابها  للحروق  الأطباء  مراقبة  لدى   

للحوادث،  تعّر�شهم  عند  باأنف�شهم  املر�شى  يتخذها 

اإت�شحت لهم احلاجة املا�شة لبذل جهود وقائية. نتيجة 

البلجيكي  امل�شت�شفى  يف  الطبي  الفرع  نظم  لذلك، 

يف  تثقيفية  عمل  ور�شات   BELUBATT »بيلوبات« 

خالل  من  اأنه  اآماًل  املجاورة،  والقرى  تبنني  مدار�ش 

ن�شر الوعي لدى الأطفال واملعلمني معًا حول �شبل جتّنب 

حوادث احلروق، والطريقة الف�شلى للت�شرف حيالها اإذا 

حدثت، �شيّت�شع نطاق التاأثري لي�شمل ال�شعب اللبناين.

 املعاون املمر�ص بوركو ر.

 مالزم اول املمر�ص توري د.

م�شت�شفى بيلوبات التابع لليونيفيل
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عجائب  اأوىل  فيه  حدثت  الذي  املكان  اأنها  كثريون  يعتقد  اإذ  دينية،  لأ�شباب  يعرفها  قد 

ال�شيد امل�شيح عندما حّول املاء اإىل خمر، اأو ماأ�شاوية اإذ تعّر�شت القرية يف زمننا املعا�شر 

حلادثني خّلفا عددًا كبريًا من ال�شحايا الب�شرية ب�شبب الهجمات اجلوية الإ�شرائيلية، كان 

الأول عام 1996، والثاين موؤخرًا خالل حرب عام 2006. 

لكن يف 23 كانون الأول 2007، �شهدت القرية حدثًا مميزًا اأمل منظموه اأن ي�شبح �شنويًا، 

وكان غناء ترانيم ميالدية تكرميًا لقوات حفظ ال�شالم الذين يعملون يف اطار اليونيفيل. 

نّظمت هذا احلدث جلنة مهرجانات �شور بالتعاون مع �شلطات بلدية قانا من اأجل هدفني 

اأ�شا�شيني: لكي تقّدم للعامل مظهرًا معربًا عن الإن�شانية والكرم اللبنانيني ولتقّدم امتنانها 

لقوات حفظ ال�شالم الذين وجدوا اأنف�شهم بعيدين عن ذويهم خالل مو�شم الأعياد. 

وقالت رئي�شة جلنة مهرجانات �شور ال�شيدة رندة بري، خالل مقابلة اأجريت معها بعد 

انتهاء احلدث الغنائي: »جند اجلنود والقادة وكافة اأع�شاء قوات حفظ ال�شالم هنا يف 

لبنان بعيدًا عن عائالتهم خالل حدث هام جدًا اإعتادوا على ق�شائه معهم. لذا اأردنا 

اأن نحّل مكان عائالتهم ون�شكرهم بطريقة اأخرى، ونقول لهم اإنهم لي�شوا غرباء هنا، 

بل نحن عائلة واحدة.« 

قوات  قائد  املدعوين  بني  من  وكان  دينية،  و�شخ�شيات  املنطقة  �شكان  احلدث  اإىل  دعي 

اليونيفيل اللواء كالوديو غرازيانو، ورئي�ش بلدية قانا حممد عطية، وم�شاعد وزير الدفاع 

حفظ  قوات  لزيارة  لبنان  جاء  الذي  فور�شيريي  لورنزو  جيوفاين  ال�شيناتور  اليطايل 

ال�شالم اليطالية، ومرتوبوليت �شور للروم الكاثوليك املطران جورج بقعوين، اإ�شافة اإىل 

بع�ش نواب املنطقة وم�شوؤولني من البلديات وممثلني عن قائد اجلي�ش اللبناين.  

لكن بقي �شيوف هذا احلدث املميزون، قوات اليونيفيل، فقد دعي اأكرث من األف �شخ�ش 

من خمتلف اجلن�شيات لتمثيل ما يفوق 13000 عن�شر من قوات حفظ ال�شالم التي تخدم 

يف جنوب لبنان. 

ال�شالم  حفظ  قوات  �شعور  عن  تكلم  احلدث،  خالل  غرازيانو  اللواء  األقاها  كلمة  ويف 

الليلة،  تلك  ن�شاطات  لتنظيم  التي بذلت  للجهود  التقدير  لبنان، وهو  املوجودة يف جنوب 

فقال: »اأود اأن اأعرّب عن امتناين ال�شديد لل�شعب اللبناين للدعم وال�شداقة اللتني يقدمهما 

لليونيفيل«. واأجابت ال�شيدة بري باأّن ال�شعور بالتقدير الذي عرّب عنه اللواء غرازيانو يف 

خطابه، �شعور متبادل فقالت: »اأكّن الإحرتام للجي�ش اللبناين حني اأرى جنوده على حدود 

بالده، وغالبًا ما يكونون بعيدين عن عائالتهم ومناطقهم، اإذ نرى اأحيانًا جنديًا من �شمال 

لبنان يخدم يف اجلنوب، واأنا اأعترب هذا ت�شحية كبرية. لذا ميكنكم اأن تتخيلوا الإحرتام 

الذي اأكّنه لقوات حفظ ال�شالم للت�شحية التي يقومون بها حني يعربون البحار للقدوم اإىل 

هذا املكان الذي يبعد اآلف الكيلومرتات عن بالدهم.«

ال�شنة  نحو  قدمًا  للتطلع  الفر�شة  غرازيانو  اللواء  اليونيفيل  قوات  قائد  كذلك  اإغتنم 

اأق�شى  يبذلون  الزرق  القبعات  جنود  باأّن  جميعًا  اأطمئنكم  اأن  »اأريد  فقال:  اجلديدة 

واأو�شاعًا  حتديات  نواجه  اأن  اأحيانًا  ا�شطررنا  ولو  وحتى  مهامهم.  لتنفيذ  جهودهم 

غالبًا ما تكون غري متوقعة، فاإننا لن نحيد عن مهمتنا اأو عزمنا اأو التزامنا بال�شالم. 

اآمل اأن نعّزز هذه العالقات لكي نتمكن من التطلع اإىل امل�شتقبل اآملني اأّن عام 2008، 

والإ�شتقرار  ال�شالم  اأكرث من  �شيقّربنا  نواجهها حاليًا،  التي  التحديات واملخاوف  رغم 

يف املنطقة.«

حدثًا  امليالدية  الرتانيم  حدث  ي�شبح  لأن  بري  وال�شيدة  �شور  مهرجانات  جلنة  تخطط 

�شنويًا ولإعداد ن�شاطات اأخرى، وتاأمل تطوير هذه العالقات. 

اآري غايتاني�ص
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  ومن ل يعرف قرية قانا

 يف جنوب لبنان؟

اأرى  حني  اللبناين  للجي�ص  االإحرتام  »اأكّن 

يكونون  ما  وغالباً  بالده،  حدود  على  جنوده 

نرى  اإذ  ومناطقهم،  عائالتهم  عن  بعيدين 

يف  يخدم  لبنان  �صمال  من  جندياً  اأحياناً 

لذا  كبرية.  ت�صحية  هذا  اأعترب  واأنا  اجلنوب، 

ميكنكم اأن تتخيلوا االإحرتام الذي اأكّنه لقوات 

بها  يقومون  التي  للت�صحية  ال�صالم  حفظ 

املكان  هذا  اإىل  للقدوم  البحار  يعربون  حني 

الذي يبعد اآالف الكيلومرتات عن بالدهم.«

رندة بري رئي�صة جلنة مهرجانات �صور

ال�شيدة رندة بري مع اللواء غرازيانو يف احتفال قانا

ثقافة



من اأجل �صالمة اأوالد اجلنوب: 

كتّيب حول خماطر الألغام



 القوة البحرية التابعة لليونيفيل تتحدى 

العا�صفة الإنقاذ البحارين اللبنانيني من الغرق


