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تنازل
ال ت�شري العالمات �أو طرق عر�ض املواد يف هذه املجلة اىل �أيّ تعبري عن ر�أي من �آراء اليونيفيل ،يف ما يتع ّلق بالو�ضع القانوين لأي بلد �أو �أر�ض �أو مدينة ولأي من �سلطاتها� ،أو يف ما يتعلق بر�سم حدودها .وال مت ّثل
بال�ضرورة الآراء املعرو�ضة�،سيا�سات اليونيفيل �أو مواقفها ،كما ال ي�ش ّكل ذكر الأ�سماء �أو العمليات التجارية �أيّ ت�سويق لها.

فــــــــــــــي
ال�صمــــود ف�ضيــلـــــة

تت�أ�س�س عاد ًة مهمات حفظ ال�سالم لفرتة ق�صرية ،لكن غالب ًا ما تدخل عوامل خارجية ونزاعات
غري متوقعة لت�صبح هي املقيا�س ال�ستمرار املهمة .مثال على هذه الإ�ستمرارية هي قوة اليونيفيل
«امل�ؤقتة» التي ت�أ�س�ست منذ ثالثني �سنة ،وال تزال حتى يومنا هذا.
بعد الإجتياح الإ�سرئيلي جلنوب لبنان يف �أوائل عام ،1978
تخطى جمل�س الأمن حالة التوتر وال�صراع امل�سيطرة منذ
احلرب الباردة ف�أن�ش�أ اليونيفيل بهدف �إر�سالها �إىل جنوب
لبنان للمحافظة على تلك اجلبهة احليوية وجت ّنب انهيارها.
كانت النية حت�صني تلك «القلعة» بال�سالم والأمن الدوليني.
لكن كيف تبنى قلعة ال�سالم وكيف تبقى �صامدة بوجود
املجموعات امل�سلحة التي ال تعرتف مبهمة حفظ ال�سالم ال بل
وتعلن عن عدائيتها �إزائها؟
كان ال�سعي نحو ال�سالم قد �أ�صبح رغبة املجتمع الدويل ب�أكمله،
والذي عبرّ عنها من خالل املوارد املادية والب�شرية التي قدمها
للي ــونيفي ــل فـي �آذار عام  .1978متتّعت الي ــونيفي ــل باملوارد
الالزمة لكن واجهت عوائق كثرية منعتها من تنفيذ املهام التي
�أوكلت اليها� ،أهمها غياب ال�سالم احلقيقي فـي معظم الأوقات.
وال نن�سى �شريك اليونيفيل يف مهمة حفظ ال�سالم ،الدولة
اللبنانية املربكة باحلرب الأهلية امل�شتعلة يف البالد والأزمات
ال�سيا�سية املتتالية والتغريات الإقليمية املعقدة .لهذه الأ�سباب
عجزت الدولة اللبنانية عن فر�ض �سلطتها على جنوب لبنان
يف الوقت الذي كان فيه ا�ستقرار تلك املنطقة بند ًا �أ�سا�سي ًا يف
القرار  )1978( 425وعام ًال رئي�سي ًا لنجاح اليونيفيل.
عجزت بالتايل اليونيفيل عن الإنت�شار الكامل يف املنطقة
التي حددت لها .فقد توالت عقود من الإ�ضطراب على جنوب
لبنان ،حيث �أ�صبح حتت �سيطرة جمموعات م�س ّلحة متنوعة
�إىل جانب �سيطرة �إ�سرائيلية عرب قواتها امل�سلحة ب�شكل مبا�شر
�أو عرب قوات تابعة لها .وان�سحبت تلك الأخرية عام ،2000
لكن ف�شلت اجلهود الدبلوما�سية وال�سيا�سية يف ح ّل امل�سائل
العالقة وبقي ال�سالم الدائم هدف ًا بعيد ًا.

العدد

02

حزيران

08 .

ال�سيد غينو ّ
يطلع على خريطة ملنطقة عمليات اليونيفيل خالل رحلة من بريوت اىل الناقورة
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حافظت قوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة و�سط هذا
الو�ضع على مبدئها احليادي وظهرت �أهمية ذلك حني وقفت

مقدمة
بوجه كل الإن�شقاقات والإنق�سامات التي اجتاحت لبنان خالل وي�ساعدوا فـي املحافظة على ا�ستقرار املنطقة .وكان جلهوده
تلك الفرتة .متكنت عنا�صر حفظ ال�سالم مب�شاركة اجلنوبيني ف�ضل فـي رفع احل�صار البحري واجلوي الذي فر�ضته �إ�سرائيل
من ال�صمود ،لأنّ ق�ضيتهم كانت واحدة ،وكانوا يواجهون على البالد.
ً
ّ
ال�صعاب معا ويتغلبون عليها .متتّعت قوة اليونيفيل بدعم ق ّدمت الأمم املتحدة م�ساعدتها للحكومة اللبنانية عرب تقييــم
ال�سكان بف�ضل ت�صميم جنودها على الت�صرف ب�صرامة وعدل
ملحة� .ساهمت ب�شكل خا�ص يف
يف الأوقات احل�سا�سة ،وبف�ضل العالقات اجليدة التي بنوها مع احلاجات و�أعمال �أخرى ّ
جمال الإ�ستجابة الإن�سانية ف�أقامت ن�شاطات للإغاثة املبكرة
ً
ال�سكان ،ف�ساهم ذلك فـي ممار�سة املدنيني نوعا من احلياة و�ساعدت الذين تهجروا من منازلهم ب�سبب احلرب وق ّدروا
الطبيعية .بقيت قوة الي ــونيفيـ ــل الت ــي �س ّميت بــ»امل�ؤقتة» ،مبليون �شخ�ص.
وتعاي�شت مع �سكان جنوب لبنان.
تو�سعت قوة اليونيفيل� .إلتزمت
ومبوجبه
،
1701
القرار
�صدر
ّ
�صحيح �أنّ ال�سالم مل يتحقق ،لكنّ اليونيفيل جنحت يف
كافة الأطراف بوقف العمليات العدائية وباحرتام دور
التخفيف من خماوف ال�سكان الأمنية بف�ضل وجودها امليداين
اليونيفيل وانت�شارها فـي جنوب لبنان� .أما الإلتزام الدويل
وخدماتها الإن�سانية� .ساهمت اليونيفيل يف حت�سني الظروف
باليونيفيل فتم ّثل بقوتها ومعداتها املعززة كما بقواعد
املعي�شية للجنوبيني ،والأهم هو �أنها كانت ال�شاهد احليادي
الإ�شتباك ال�صارمة .داخلي ًا� ،ساهم القرار الذي �أجمعت عليه
الوحيد واجلدير بالثقة على الأحداث التي جرت يف اجلنوب.
كافة الأطراف اللبنانية بن�شر اجلي�ش اللبناين حتى اخلط
راقبت اليونيفيل كافة التطورات وقدمت التقارير حولها
الأزرق وبتعزيز �سيطرة احلكومة مع ب�سط �سلطتها على كافة
ب�شكل مو�ضوعي ف�ش ّكلت بالتايل رادع ًا �أمام �أي حماولة لإعاثة
الأرا�ضي اللبنانية .نتيجة لهذه التغريات� ،ساهم ظهور اجلي�ش
الف�ساد ،وك�سبت احرتام الطرفني املتنازعني على حد �سواء.
اللبناين على الأر�ض �إىل جانب قوات اليونيفيل فـي خلق جو
مل تقو ال�سنوات ال�صعاب على اليونيفيل ،بل حافظت على �أمني وع�سكري جديد و�آمن من الناحية اال�سرتاتيجية فـي
موقعها ومل ت�ست�سلم للتهديد �أو للهجمات املبا�شرة ،بالرغم منطقة عمليات اليونيفيل.
من �سقوط  280قتي ًال من �صفوفها حتى اليوم يف لبنان .دفعت
تعاونت اليونيفيل مع اجلي�ش اللبناين فنجحت يف تهدئة الو�ضع
ً ً
اليونيفيل ثمنا غاليا يف لبنان من حيث عدد ال�ضحايا ،لكن يف و�ضمان احرتام اجلميع لوقف العمليات العدائية .ونتيجة لهذه
املقابل �أنقذت حياة الآالف� .إنها ت�ستحق التقدير ل�صمودها ال�شراكة القوية يف جمال حفظ ال�سالم� ،شهد جنوب لبنان خالل
بوجه العنف و�سعيها لتحقيق امل�صلحة العامة.
ال�سنتني الأخريتني الفرتة الأكرث هدوء ًا منذ �إن�شاء اليونيفيل.
ظهر التزام الأمــم املتحــدة بلبنــان كبلد وبال�شعب اللبناين وت�ؤكد اليونيفيل �أكرث من اي وقت م�ضى على دعمها للجي�ش
من خالل قدرة اليونيفيل وا�ستمراريتها ،واملثال الأكرب على اللبناين ول�شعب جنوب لبنان.
ذلك هو ما قامت به الي ــونيفي ــل خالل حرب  .2006ط ــوال
ن�ص القرار  )2006( 1701على انت�شار اليونيفيل املعزّز،
فرتة النزاع ،مل تهجر �أي ًا من م ــواقعها ولعبت دور ًا ب ّناء وفعا ًال لقد ّ
ً
لكنّ الأهم هو �أنه دعا لوقف �إطالق نار دائم وحلل طويل الأمد
الدائم
�ضمن �إطار مهامها رغم �أنها كــانت تــواجه اخلطــر
للنزاع القائم .ال �شك �أنّ هذه امل�سائل تعترب جزء ًا من العملية
وتعيق حتركاتها الأعمال العدائي ــة امل�ستمرة .دعا الأمـ ــني ال�سيا�سية لذا هي خارج نطاق م�س�ؤولية اليونيفيل ،لكن يف
العــام للأمم املتحدة �أكرث من مرة لوقف ال ًأعمال العدائية الوقت ذاته ف�إنّ جناح اليونيفيل يعتمد على الو�ضع ال�سيا�سي.
ودعا جمل�س الأمن للت�صرف على الفور ،م�شددا على الكوارث ال ت�ش ّكل عملية حفظ ال�سالم بدي ًال عن احلل ال�سيا�سي ،بل هي
الإن�سانية التــي تتفــاقم ب�سبب الت�أخري .وبقي الأمني العام لدعم اجلهود الدبلوما�سية الرامية للتو�صل �إىل حل �سيا�سي.
خالل فرتة النــزاع على ات�صال دائــم مع رئي�س وزراء كل من
التو�صل �إىل حل م�ستدام وطويل الأمد يف لبنان �إال
�إ�سرائيــل ولبنــان ومع كافة الأطرف املعنية ،كما �أر�سل �إلــى ال ميكن
ّ
مبعاجلة �أ�سباب النزاعات املتعددة يف املنطقة .وهي نزاعات
املنطقة عدد ًا من املبعوثـني رفيعـي امل�ستوى.
بغاية اخلطورة �إذ ميكن لأي منها �أن يتفاقم في�ؤثر على املنطقة
مل يوقف الأمني العام م�ساعيه الدبلوما�سية حتى بعد وقف ب�أكملها �إال �إذا مت التو�صل �أو ًال �إىل �سالم عادل و�شامل وم�ستمر
الأعمال العدائية واعتماد جمل�س الأمن القرار  .)2006( 1701لل�شرق الأو�سط.
و�ساهمت جهوده فـي الت�أكيد على التزام بع�ض البلدان
امل�شاركة بقرارها ب�إر�سال اجلنود ليكونوا جزء ًا من اليــونيفي ــل اليونيفيل فر�صة لل�سالم ،والفر�صة وجدت الغتنامها.
جان ماري غينو

نائب الأمني العام لعمليات حفظ ال�سالم

والدة
اليــــــونـيـفيـــــــل

العدد

ال�سري براين اوركهارت

�إعتربت �إ�سرائيل هذا الو�ضع غري مقبول ،و�أ�صبح من
املتوقع �أن ترد ميداني ًا على الأر�ض� ،إن توفرت لها احلجة
املنا�سبة .وبالفعل كانت هذه احلجة يف حادث � 11آذار
 1978حيث �أجرت منظمة التحرير الفل�سطينية عملية
�إنزال لفدائيني يف �شمال تل �أبيب وا�ستولت على با�ص
�إ�سرائيلي على الطريق العام ال�شمايل اجلنوبي� .إنتهت
العملية بتبادل �إطالق النار مع القوات الإ�سرائيلية ف�أودى
بحياة  37راكب ًا .يف ليل � 15/14آذار عربت القوات
الإ�سرائيلية احلدود واحتلت لبنان حتى جنوب الليطاين،
با�ستثناء �صور حيث لقيت مقاومة قوية من منظمة
التحرير الفل�سطينية.
يف � 17آذار ،رفع لبنان ق�ضية الإجتياح الإ�سرائيلي
�إىل جمل�س الأمن حيث بد�أت اعتبارات �أو�سع ت�ؤثر على
ردات الفعل .فكانت مفاو�ضات كامب ديفيد بني م�صر
و�إ�سرائيل والتي كانت ترعاها الواليات املتحدة قد بلغت
يبال جمل�س الأمن ب�ش�أن الو�ضع
مرحلة حا�سمة ،و�إذا مل ِ
يف لبنان ،فكيف ميكن لرئي�س جمهورية م�صر �أنور
ال�سادات متابعة املفاو�ضات مع �إ�سرائيل وهي قد اجتاحت
لتوها بلد ًا عربي ًا؟ لهذا ال�سبب كانت الواليات املتحدة
ت�ضغط لكي يتخذ جمل�س الأمن قرار ًا ،وب�شكل خا�ص من
�أجل �إر�سال قوة حفظ �سالم �إىل جنوب لبنان.

البداية� :صورة التقطت من اجلو ملقر اليونيفيل يف الناقورة
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 -االمم املتحدة

-

يف �أوائل ال�سبعينات ،وبعد مواجهة �أيلول الأ�سود مع اجلي�ش الأردين،
�إنتقلت حركة فتح ،وهي ال�شعبة الرئي�سية يف منظمة التحرير
الفل�سطينية� ،إىل لبنان .تدهور بعدها الو�ضع يف جنوب الليطاين
وحت ّول �إىل حرب ع�صابات ما بني جماعات م�سلحة وبع�ض القرى يف
اجلنوب ،حيث وقفت من جهة امليلي�شيا امل�سيحية بقيادة الرائد �سعد
حداد والتي ت�أ�س�ست بدعم من �إ�سرائيل ،ومن جهة �أخرى منظمة
التحرير الفل�سطينية وعدة جمموعات �إ�سالمية .وكانت نية منظمة
التحرير الفل�سطينية وا�ضحة ب�ش�أن ا�ستخدام جنوب لبنان كقاعدة
للك ّر والف ّر ،حتى �أثارت ردة فعل �إ�سرائيلية بالهجوم جو ًا .لذلك بادرت
الأمم املتحدة عام  ،1972ويف حماولة منها ملراقبة هذا الو�ضع
املتفجر و�أي خروقات خلط الهدنة الفا�صل الذي كان ي�شكل احلدود
الواقعية بني لبنان و�إ�سرائيل� ،إىل �إن�شاء مواقع مراقبة تابعة للأمم
املتحدة على امتداد احلدود.
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1978

كنت يف ذلك الوقت نائب الأمني العام لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
وم�س�ؤو ًال عن عمليات حفظ ال�سالم �إ�ضافة �إىل �أمور
�أخرى .وكنا يف الأمانة العامة يف نيويورك ندر�س الو�ضع
يف جنوب لبنان منذ مدة طويلة ،فلم يب ُد لنا منا�سب ًا
�إ�ستقبال قوة حلفظ ال�سالم .كان جنوب لبنان ي�شهد

 -االمم املتحدة

-

اجتماع جمل�س االمن يف  3ايار  1978العتماد القرار  427الذي ين�ص على زيادة عدد قوات اليونيفيل من  4000اىل  .6000يظهر رئي�س املجل�س روبن كاربيو كا�ستيو من فنزويال (يف الو�سط) متوجهاً اىل اع�ضاء املجل�س ومن بينهم
االمني العام كورت فالدهامي (اىل الي�سار) وخلفهم نائب االمني العام لالمم املتحدة براين اوركهارت (يف ال�صف الثاين)

نزاع ًا بني ع�صابات خمتلفة ،ما ي�ش ّكل مناخ ًا خ�صب ًا
بالن�سبة للقوات غري املنتظمة ،وعدائي ًا بالن�سبة للقوات
النظامية .وغابت عن املنطقة �أي حكومة �أو جهاز �شرطة،
كما غابت �أي عنا�صر من اجلي�ش اللبناين ،فلم يكن يف
املنطقة من ميثل �سلطة حكومة ذات �سيادة� .إنّ وجود
�سلطة وطنية م�شروعة ،ولو �ضعيفة ،هو بغاية الأهمية لكي
تعمل قوة حفظ ال�سالم بال�شكل ال�صحيح.
كانت منظمة التحرير الفل�سطينية التي مل تتمتع ب�أي
�سلطة �أو قيادة ر�سمية ،و�سعد حداد الذي يقود امليلي�شيا
املدعومة من �إ�سرائيل والتي �أعلنتها احلكومة اللبنانية
غري �شرعية ،ي�شكالن �أقوى فريقني يف اجلنوب .لذا كان
من غري املحتمل �أن يوافق جمل�س الأمن على قوة كبرية
وذات مهمة قوية مبا يكفي للتعامل ب�شكل فعال مع هذا
الو�ضع ،كما �أنّ الإ�سرائيليني كانوا �سيطالبون بال �شك
بدرجة من الإ�ستقرار يف املنطقة قبل �أن يوافقوا على
الإن�سحاب .يف النهاية ،ويف �آذار � 1978أ�صبح جنوب
لبنان ي�شكل ما ي�شبه الكابو�س بالن�سبة لقوة حفظ ال�سالم
التابعة لالمم املتحدة.
كل تلك الآراء الوقائية مل تلق الرتحيب لدى الأع�ضاء
النافذين يف جمل�س الأمن والذين كانوا يطالبون
بالتــحرك الفــوري( .بعــد � 28سنـة� ،أي عــام ،2006
�إكت�سبت اليونيفيل بع�ض ًا من املزايا الرئي�سية التي كانت
تنق�صها عند ت�شكيلها الأو ّ
يل)� .أخري ًا �أ�صدر جمل�س
الأمن القرار  425و�أ�س�س قوة جديدة مهمتها الت�أكد
من الإن�سحاب الإ�سرائيلي ،و�إحالل ال�سالم والأمن
الدوليني وم�ساعدة احلكومة اللبنانية يف �إعادة ب�سط

�سلطتها بفعالية يف جنوب لبنانُ .رف�ضت كافة اجلهود
التي �سعت �إىل تو�سيع مهمة اليونيفيل لتت�ضمن الو�سائل
الالزمة للتعامل بقوة مع �أي تعديات �أو ن�شاطات ع�سكرية
غري م�شروعــة يف منطقة عملها .فقد اعتربت تلك
الإقرتاحات مثرية للجدل ،ومت تف�ضيل التحرك ال�سريع
عليها .مل تقف بع�ض اخلالفات اجلدية بني �أع�ضاء
جمل�س الأمن حول هذا املو�ضوع عائق ًا �أمام القرار
الأخري� ،إذ طغى عليها الإتفاق على النواحي العامة من
مهمة اليونيفيل الأ�صلية ،لذا كانوا بعيدين عن امل�شاكل
احلقيقية التي �ستواجه قوات حفظ ال�سالم.
�أختم بالقول �إنه من خالل الإرادة وال�شجاعة التي
�أبدتها الوحدات الأوىل من اليونيفيل� ،إ�ستطاعت قوة
حفظ ال�سالم بقيادة اجلرنال �أليك�س �أر�سكني من غانا،
�أن ت�ؤ�س�س لها موقع ًا يف جنوب لبنان ،يف �أقل من ثالثة
�أ�سابيـع من اعتماد القـرار  .425واجلدير بالذكر �أنّ هذه
الوح ــدات جاءت من فرن�سـا والنيبال والرنوج واي ــران
وال�سويـد وكندا وال�سنغال ونيجرييا ،من دون �أن نن�سى
الطوافـات االيطاليــة التي لعبت دور ًا �أ�سا�سي ًا .وا�ستطاعت
الي ــونيفي ــل من خــالل قوتها ومهمتها املحدودتني �أن تقدم
�أداء �أف�ضل مما توقعنا يف تلك الفرتة� .أما يف ال�سنوات
التالي ــة الع�صيبة ،ف�ش ّكلت الي ــونيفي ــل عن�صر ًا رئي�س ــي ًا
للإ�ستقرار وامل�ساعدة يف املنطقة الأكرث ا�ضطراب ًا يف
الع ــامل ،وتبقى كذلك حتــى اليوم يف �شكلها اجلديد.
ال�سري براين �أوركهارت

�شغر ال�سري براين اوركهارت من�صب نائب االمني العام لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
اخلا�صة وامل�س�ؤول عن عمليات حفظ ال�سالم يف مقر االمم املتحدة يف
نيويورك خالل ان�شاء اليونيفيل عام .1978

فـــي �آذار � 1978أ�صبــــــح
جنـوب لبنـــان ي�شكــل مــا
ي�شبــه الكابو�س بالن�سبة
لقـوة حلفظ ال�سـالم ...لــم
تقـــف بعــ�ض اخلـالفــــات
اجلـديـــة بــــيــن �أع�ضــــاء
جمــل�س الأمــــن حول هذا
املو�ضوع عائق ًا �أمام القـرار
الأخيـــر� ،إذ طغـــى عليهـــا
الإتفـــاق علــى النــواحـي
العـامة من مهمة اليونيفيل
الأ�صلية ،لذا كانوا بعيدين
عــن امل�شــاكــل احلقيقيــة
التــي �ستـواجــــه قـــوات
حفـظ ال�سـالم.

 -النهار

-

غ�سان تويني (الثالث من اليمني) يف حديث مع االمني العام كورت فالدهامي (اق�صى الي�سار) و دبلوما�سيني �آخرين

الـقــــــرار ،425

�أه ـ ـ ـ ـ ــم �إجنـ ـ ـ ــازات ـ ـ ـ ــي

�شخ�صية بارزة يف ال�صحافة ويف ال�سيا�سة اللبنانية ،نائب يف الربملان ونا�شر �صحيفة «النهار» .هذا هو
غ�سان تويني اليوم ،لكن غ�سان توينــي عام  1978كان ممثل لبنان لدى الأمم املتحدة عند ت�أ�سي�س
اليونيفيل .فكيف فاو�ض با�سم لبنان يف نيويورك؟ ملعرفة ذلك ،زاره فريق جملة «اجلنوب» يف مكتبه يف
بريوت وهذه بع�ض مقتطفات احلديث الذي دار معه:

جرى الت�صويت يف جمل�س الأمن على القــرار  425عند
منت�صف اللي ــل� .أحلحت عل ــى التحرك ال�سريع فقلـت
للمجل�س «النا�س فـي لبنــان ميوتون فـي كل حلظة ،بينما
ي�ستمر الإ�سرائيلي ــون بتقدمهم» .فـي النهاية تو�صلنا

العدد

02

حزيران

08 .

اجلن ــوب :لعبت دور ًا �أ�سا�سي ًا يف املفاو�ضــات التـي جرت
عام  1978يف جمل�س الأمـن حول ت�أ�سي�س اليونيــفيــل.
كيــف تــرى تلك التجــربــة؟
توين ــي :فـي جمل�س الأمن ُو�ضعنا �أمام خيارين� ،إما ت�أ�سي�س
الي ــونيفي ــل �أو �إدانة �إ�سرائيل الجتياحها جنــوب لبنان .لـم
ن�ستطع حتقيق الأمرين ،فاخرتنا اليونيفي ــل رغم �أنّ بع�ض
القـادة اللبنانيني �أبدوا تخوفـ ًا من ردة الفعل على �إر�سال
قوات تابعة للأمم املتحــدة �إلـى لبنــان .لكنني �شعرت
بالر�ضى لأنني �أدركت �أننا ال ن�أتي بقوات ال�ستعمار لبنان
�أو الحتالله ،بل بقــوات حلفظ ال�سالم ،وب�ضمانـة دولية
ل�سيادة لبنــان وا�ستقالله ووحدته.
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�إىل �إقـناع رئي�س املجل�س بالدعوة �إىل قرار فوري من
دون مناق�شة املو�ضوع ،وهذا �أمر مل يعتد املجل�س على
القيام به .ووافق �أع�ضاء املجل�س على التخلي عن حقهم
بالتكلم وت�أجيله �إىل ما بعد الت�صويت ،فامتنعت رو�سيا
عن الت�صـويت ومل ت�ستعمل حق الفيتو ،بينما رفع ال�سفري
ال�صيني يده على الفور ت�أيـيـد ًا للقرار .مل ن�ضطر حتى
حلثــه على الت�صويت ل�صالح القرار ،فكانت هذه �إ�شارة
غيـر متوقـعـة للدعـم العـاملـي لنا.
�سرعـان ما �أر�سلـت قـوات حفظ ال�ســالم �إلــى اجلنـوب،
وتوقـف تقـدم الإ�سرائيليــني.
هل ح�صـل الأمــر بهــذه ال�سهولــة؟
فـي الواقع ال .ظهرت �صياغــة القــرار  425بطــريقة ال
�سابق لها ،بحيث �أنه دعا �إىل «الإن�سحاب الفوري للقوات
الإ�سرائيليــة من كافة الأرا�ضــي اللبنانيـ ــة» .فـي النهايــة
قدّمت �إ�سرائيــل جدو ًال زمني ًا الن�سحابها من لبنــان .بــد�أ

الإن�سحـاب يجري ب�شكــل جيد �إلــى �أن حانــت املرحلــة
الأخيــرة منــه فـي  13حزيران.
توقعنــا �أن يقوم الإ�سرائيليــون بت�سليم القيـادة �إلـى قــوات
الي ــونيفي ــل ،لكننـي فوجئت بينما كنت �أ�شاهد التلفزيون
بر�ؤية العلم اللبنانــي يرتفع فـي ثكنات اجلي�ش اللبنان ــي
التــي كــان يحتلها اجليــ�ش الإ�سرائيلـ ــي ف ــي مرجعيون،
ولي�س علم اليــونيفي ــل� .شعرت بح�صول �أمر مريب ،وكنت
على ح ــق .فقد �إن�سحب الإ�سـرائيليــون بالفعل ،لكنهم مل
ي�س ّلم ــوا مــواقـعـهـم عند احل ــدود للي ــونيفي ــل ،بل جليـ�ش
لبن ــان اجلن ــوب ــي.
عند ح�صــول ذلـك ،هل �شعـرت �أنّ الق ــرار  425مل يك ــن
ي�ستحق منك كل العناء؟
بالعك�س ،بل كان القرار � 425أكرب �إجنازاتـي ،وبالأخ�ص
الفقرة التي تن�ص على ا�ستعادة لبنــان �سيادته .يبقى �أنّ
القرار مل يذكر مزارع �شبعا ،مبا �أنّ �إ�سرائيل والواليات

ظهــرت �صيـاغة القــرار 425

بطريقـة ال �سـابق لها ،بحيث
�أنـه دعــا �إلــــى «الإن�سـحــاب
الفــوري للقوات الإ�سرائيلية
من كافة الأرا�ضـي اللبنانيــة
...كــــان القــــرار � 425أكــرب
�إنـجـــازاتـــــــي ،وبـالأخـــــ�ص
الفـقــــرة التـــي تنــ�ص علـــى
ا�ستعادة لبنان �ســيادته.
ال�سفري تويني مع قائد اجلي�ش اللبناين اجلرنال خوري (اىل الي�سار) وقائد قوات اليونيفيل اجلرنال ار�سكني (يف الو�سط)

املتحدة عار�ضتا الأمر بحجة �أننا كنا نناق�ش الأرا�ضــي
املحتلة فـي اجتياح .1978

فطلب مني �أن �أحتدث �أو ًال �إىل ال�سفري ال�سوري وقال لــي:
«�إن اقتنع بالطلب ،ف�أنا موافق».

عملنا عل ــى عدة م�سودات ق ــرار ،لكننـا واجهنـا �صعوبــة
�أ�ســا�سيــة .فلم ن�ستطــع �أن نحدد بدقة الإمتيازات الت ــي
�ستتمتع بها اليــونيفيــل والتي �ستم ّكنها من «اللجوء �إىل
القوة فـي الدفاع عن النف�س عند مواجهة �أي حماوالت
جتري بالقوة ملنعها من ت�أدية مهامها» .عملت جاهد ًا
لكي �أ�ضيــف �إلــى خمتلــف القرارات التـي م ـدّدت والي ــة
اليــونيفيــل ،بنــود ًا ت�سمح لها بالتمتع بامتيازات وبالقدرة
على اللجوء �إىل القوة ب�شكل ر�سمي� .أردت بالطبع �أن يكون
لها هذا احلق ،لكن من دون �أن ن�ستبدل ال�صفة الدفاعية
ملب ــد�أ «حفـظ ال�ســالم» كما ين�ص الف�صل ال�ســاد�س من
ميثــاق الأم ــم املتحـ ــدة بال�صفة الهجومية اخلا�صة مببد�أ
«فر�ض ال�سالم» كما ين�ص الف�صل ال�سابع .فو�صفت هذه
الظاهرة بالف�صل ال�ساد�س والن�صف.

فـي ذلك الوقت� ،أظهر الوفد الأمريكي فـي الأمم املتحدة
دعم ًا كبري ًا لنا ،حتى �أنه عر�ض �أن يرعى القرار  ،425كما
عمل على �إقناع �أع�ضاء من جمل�س الأمن بالت�صويت له.
ويربهن هذا الأمر �أننا عندما نتحدث ب�أ�سلوب منطقـي
مع الوفـد الأمريكــي ،ولي�س فقط لكي نطلب منهم فـي كل
حلظة �إدانة �إ�سرائيـل ،ميكننا �أن نتوقع ا�ستجابة �أف�ضل.
عام  1982فوجئت ب�أمر �آخر حني علمت �أنّ وا�شنطن
دخلـت فـي مفاو�ضات مع احلكومـ ــة اللبناني ــة ،مـن دون
علمــي ،لن�شر قوة متعددة اجلن�سيات .مل �أفهـم �أي نوع من
العالقة �ستن�ش�أ بني هذه القوة وبني اليــونيفي ــل ومل ال نعزّز
دور الي ــونيفي ــل فـي املقابل؟ كنا ن�ستعد لت�أ�سي�س قـوة دولية
جديدة خارج �إطار الأمم املتحدة تتمتع مبيزات م�شابهة
مليزات اليــونيفي ــل لكن م�ستقلة متام ًا عنها ،يف الوقت الذي
مل منلك فيه اي �سبب يدفعنا ملعـار�ضــة وجــودها و�إدانتـها.

تو�صلنا �أخري ًا وبعد عناء �إىل �إنتاج ال�صياغة املالئمة حلق
ّ
«الدفاع عن النف�س» فــي الق ــرار �( 501شباط .)1982
كان هــذا كـل ما ا�ستطعنا فعله� ،إىل �أن �أثري اجلــدل ذاته
من جديد عند التفاو�ض علــى الق ــرار .1701
ماذا تتذكر عن مفاو�ضاتك حول كل تلك التطورات مع
حماوريك فـي الأمم املتحدة؟
فـي الواقع كان �أ�صعب حماورينا ال�سفري ال�سوري ولي�س
ال�سفري الفل�سطيني كما توقعنا .وعندما تع ّر�ضت بع�ض
القرى اللبنانية لق�صف القنابل الإ�سرائيلية رد ًا على نريان
فل�سطينية �صادرة من منطقة ت�س ّمى «يد املقالة» (وهي
ل�سان �أر�ض جماور ملنطقة عمليات اليونيفيل) �إقرتحت �أن
يتم ن�شر قوات الأمم املتحدة يف تلك املنطقة الفا�صلة بني
القوات املتنازعة ،ووافقت الواليات املتحدة واململكة املتحدة
وال�صني �أي�ض ًا على ما �أعتقد� .أما ال�سفري ال�سوفياتي،

�أول ال�سفراء الإ�سرائيليني الذين تعاملت معهم (من دون
�أن نتحدث الواحد �إىل الآخر �إال عرب طاولة املجل�س) ا�صبح
بعدها رئي�س ًا .ويف �أول مناق�شة جرت مب�شاركتنا� ،إدّعى
�أنّ ال�سفري اللبناين مل يكن يتحدث ل�صالح اللبنانيني بل
ل�صالح الفل�سطينيني .و�أظهر دعم ًا حلجته عدد ًا من
الربقيات التي �أر�سلها بع�ض من �سكان مرجعيون يدّعون
فيها �إنهم ال ي�ؤيدونني .فكان ردّي �أن رفعت يدي ول ّوحت
ب�صورة ن�شرت يف نيويورك تاميز تبينّ �شبان ًا من مرجعيون
وقد و�ضعوا حول �شجرة وع�صبت �أعينهم وقيدت ايديهم
خلف ظهورهم بينما وقف جنود �إ�سرائيليون من حولهم
يعزفون على الكمان .ف�س�ألته ما �إذا كان ه�ؤالء الأ�شخا�ص
ذاتهم الذين وقعوا على تلك الربقيات ،وكل ما ا�ستطاع �أن
يقوله هو»:مل �أر هذه ال�صورة �سابق ًا».
هل من و�صفة لقرار ناجح �صادر عن جمل�س الأمن؟

�إنّ الأمم املتحدة �أداة فعالة ومفيدة جد ًا .و�إن �أردت �أن
ت�ستخدمها ب�شكل فعال ،يتوجب عليك �أن تعمل دائم ًا بروح
امل�صاحلة ،ال �أن ت�سعى �إىل الن�صر املطلق .من الأف�ضل يف
بع�ض الأحيان �أال تتعرث بكرثة التفا�صيل� ،أو ترف�ض تنازالت
ب�سيطة� ،إن كنت يف النهاية �ستنقذ جوهر ق�ضيتك.
فـي �آب  1982وحني ن�شبت النزاعات بني �إ�سرائيل وخمتلف
اجلماعات امل�سلحة يف لبنان� ،إعتمد جمل�س الأمن القرار
 516الذي يطالب بوقف النار الفوري يف لبنان وعلى امتداد
احلدود اللبنانية الإ�سرائيلية ،فكان القرار الأق�صر يف تاريخ
الأمم املتحدة� .صدر عندها بعد �صياغة ال�سفري الربيطاين
له والذي قال�« :إن كنتم تريدون قرار ًا يجد ح ًال لكل امل�سائل
العالقة بني هذا الفريق وذاك ،لن تنجحوا .ما حتتاجونه هو
وقف الطالق النار ،ونعالج امل�سائل الأخرى الحق ًا ،عندما
يكون وقف �إطالق النار قد �سار مفعوله على الأر�ض».
�أتذكــر من جه ــة �أخــرى �صعوبــة التفــاو�ض مــع الوفــد
ال�سوفياتـي ،وبالتحديد مع خبري من هذا الوفد كان يتنقـل
حام ًال حقيبة مليئة بالوثائق ويقــول« :لدي فـي هذه احلقيبة
كل وثيقة ،بـل كل �سطر متت املوافق ــة عليه .لن نتفق على
�أي وثيقة جديدة ت�ضيف فا�صلة واحدة �إلـى �أي قرار �سبق
�أن وافقنا عليه� .إن �أردمت �إ�ضافـة �أي فكــرة مبتكرة ،ال بد
�أن متـر عـلــى مـو�سكــو للمـوافقــة عليـهـا ،حتــى و�إن وافـقنا
عليهـا هـنـا».
وهـذه هي احليل املعقدة التي ن�ضطر للعمل من خاللها.
فقـد �أ�ص ّر مث ًال ال�سفراء العرب على �إ�ضافة جملة �إىل
القــرار تديــن �إ�سـرائـيــل ،بينــما كــل مـا يظـهــر كـ�إدان ــة
وا�ضح ــة لإ�سـرائي ــل يعتب ــر م ــن املـمنــوع ــات بالن�سب ــة
للــواليــات املت ـح ــدة.
ه ــذه مــا كــانـت عليــه تعقيـ ــدات احليـ ــاة اليوميـ ــة ف ــي
الأمــم املتحــدة ،وهـكـذا �ستبقــى.

خواطـر بـقـلــم

قائد قوات اليونيفيل اللواء اميانويل ار�سكني يتفقد القوات الهولندية يف مقرها يف حاري�ص

 -االمم املتحدة

-

�أ ّول ق ــائـد لـقـ ـ ـ ــوات ال ـيـ ــون ـي ـفـيـ ـ ـ ـ ــل
ايار 1980

�أ�صدر جمل�س الأمن القرار  ،425ومن بني ما ن�ص عليه ،حتديد منطقة عمليات اليونيفيل من خالل
املفاو�ضات مع الأطراف املتنازعة ،وبد�أت على الفور امل�ساعي ال�سيا�سية نحو حتقيق هذا الهدف .فعقدتُ
وم�س�ؤول التن�سيق الفريق �أنزيو �سيال�سفيو اجتماعات يف � 20آذار  1978مع وزير الدفاع الإ�سرائيلي عازار
وايزمان ورئي�س الأركان يف اجلي�ش الإ�سرائيلي الفريق غور .يف اليوم التايل توجهنا �إىل بريوت للإجتماع
مع رئي�س الوزراء �سليم احل�ص ووزير اخلارجية ف�ؤاد بطر�س وقائد اجلي�ش اللبناين العماد فيكتور خوري.
ويف � 28آذار� ،إن�ضم �إيل الدكتور جيم�س جوناه من مكتب نائب الأمني العام لل�ش�ؤون ال�سيا�سية اخلا�صة،
واجتمعنا �سوي ًا برئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية يا�سر عرفات.

العدد

02

حزيران

08 .

كانت الفرقة الفرن�سية تت�ضمن �أكرب عدد من الوحدات
امل�شاركة ،حيث تكونـت من كتيبة م�شاة وكان مقرها
يف �صــور ،كمــا قـدمـت خـدمـات لـوج�ستيــة وهند�سيـة
وخدمــات نقـل� .أما النـروج ،ف�أر�سلت �أي�ضـ ًا كتيبــة م�شاة
متركزت يف �إبل ال�سقي� ،إ�ض ــافة �إىل �سرية �صيــانة
وت�صليح و�أ�س�ست م�ست�شفا ميداني ًا يف النــاقــورة .قدمت
كندا �سرية �إ�شارات ،وو ّفرت الكتيبة االيرلندية �سرية
حلماية املقر العام للي ــونيفي ــل يف الناقورة ،كما و ّفرت
اجلنوب 11 10

�آالف نتيجة ملنـاق�شاتنا مع الأم ــني العــام الدكتــور كورت
فالدهــامي خالل زيارته الأوىل لنا يف ني�سان عام .1978
وكان املراقبون الع�سكــريون التــابع ــون للجن ــة الهدن ــة
امل�شرتك ــة قـد قـامـوا باالجـراءات العمالنية املعتمدة
لقـوة اليونيفيل مما �سهل الإنت�شار والعمليات الع�سكريـة
بالن�سبة للوحــدات القــادم ــة.

وهكذا اعتمدت الوحدات القادمة على االجراءات
العمالني ــة املعتمدة لقوة اليونيفيل لكــي تطور �إجراءاته ــا
اخلا�صــة .وكانــت هذه اخلطوة �أ�سا�سية من �أجل الت�شديد
على منع �أي خروقــات من جهة القوات الإ�سرائيليــة
امل�سلحة �أو جي�ش لبنان اجلنوبي ،واي�ضــا ملنع ت�سلل �أي

 -االمم املتحدة

�ساهمت الدول الأع�ضاء ب�أعداد كبرية من الـوحدات .ففـي
� 23آذار اي بعد � 4أيام فقط من �إ�صدار القرار ،425
و�صلت الفرقة الفرن�سية اىل مطار بيـ ــروت الدويل ،وبعد
يومني توجهت الفرقة الرنوجيــة �إىل تل �أبيب فيما كانت
الفرقة االيرانية �آخر الوا�صلني يف  9حزيـ ــران.

تعـززت قــوة الي ــونيفي ــل وزادت عنـا�صرها من � 4إىل 6

-

حني ت�أ�س�ست الي ــونيفي ــل ويف بداية عمليات حفظ
ال�سالم� ،إ�ستفادت كثري ًا من وجود املراقبني العاملني
�ضمن هيئة مراقبة الهدنة ،وا�ستفادت ب�شكل خا�ص من
جلنــة الهدنة امل�شرتكة بني لبن ــان و�إ�سرائيــل واملوجودة
يف جنــوب لبن ــان منذ عام  .1972جت�سدت هذه الإفادة
يف �أنّ املراقبني الع�سكريني من جلنة الهدنة امل�شرتكة،
والتي انق�سمت بعدها �إىل جلنة مراقبــي الهدنة يف
بيــروت وجلنة مراقبي الهدنة يف لبنان� ،ش ّكلوا ما ي�شبه
الفريق الإعدادي من اليـ ــونيفيـ ــل� ،إذ �أجنزوا الكثري من
الأعمال التنظيمية للوحدات القادمة.

ايطاليــا القدرة اجلوية ،وان�ضمت غانا �إىل اليونيفيل
الحق ًا مع وحدة وخدمـات هند�سية �إ�ضافية ،كما جاءت
ال�سويد لتملأ مكان ال�سرية الطبية الرنوجية .عام
� ،1979سحبت فرن�سا وحدة القتال التي كانت قد
ار�سلتها فا�ستبدلت بوحدة هولنديــة ،ومن بني البلدان
الأخرى التي �ساهمت بوحداته ــا ،ال�سنغ ــال وفيجــي
والنيبــال ونيجيــريــا .يف � 22آذار� ،إنتقلت �سريتا م�شاة
معززتان (ال�سرية االيرانية من فريق مراقبي اجلوالن
 UNDOFوال�سرية ال�سويدية من قوة الطوارئ التابعة
للأمم املتحدة � )UNEFإىل جن ــوب لبن ــان ،بغية دعم
عمليـات جلنة مراقب ــي الهدنــة.

كلفتنــا حربنــا ال�صغيــرة يف
الطيـــري بعــ�ض العنــــا�صــر،
لكنهــا يف املقـابل برهنت على
مبــــد�أ ال�صـرامــة اجلـوهـري،
مبد�أ كـل قـوة حلفظ ال�سالم.

القوات االيرلندية خالل مهمة مراقبة من املوقع املط ّل على قرية
الطريي ايار 1980

عنا�صر م�سلحــة من منظمة التحرير الفل�سطينية على
�سبيل املثال �أو �أي مقاتلني لبنانيني �آخرين� ،إىل منطقة
عمليات الي ــونيفي ــل .لهذا الهدف ،تعززت احلواجز
و�سيرّ ت الدوريات امل�ؤللة
لتوفري حم ــاية ق�صوى للقــواتُ ،
والدوريات الراجلة على مدار ال�ساعة كما متت مراقبة
كافة التحركــات من مواقــع مراقبــة معززة.
�ش ّكلت هذه الن�شاطات املهام الأ�سا�سية لليونيفيل والتي
مل تكن خالية من املخاطر ،خا�صة على احلواجز ،حيث
كانت تقع بع�ض اال�صابات يف �صفوف اليونيفيل من وقت
�إىل �آخر .بالرغم من وقوع هذه اال�صابات ،كان ال بد من
اقامة هذه احلواجز يف املرحلة الت�أ�سي�سية االوىل للمهمة.

للميلي�شيا التابعة لها ،ف�ش ّكل هذا العائق ال�سيا�سي
الرئي�سي �أمام تنفيذ اليونيفيل ملهمتها ب�شكل كامل .وقعت
�أوىل ال�ضحايا من بني �صفوفنا حني خطا امل�ؤهل �أول كارل
�أو�سكار جوهان�سن من الفرقة االمنية ال�سويدية فوق لغم
�أر�ضي يف منطقة ج�سر اخلردلة خالل �أيام الإنت�شار
الأوىل .وبعد يوم على و�صول اجلنود ال�سنغاليني ،قتل ثالثة
منهم عندما مرت �سيارتهم اجليب فوق لغم �أر�ضي.
عانت قواتنا من القتل واخلطف و�إطالق النار ،وتع ّر�ض
مقر القوة يف الناقورة للق�صف املتعمد ،كما كانت مقرات
الوحدات تتعر�ض للق�صف من حني �إىل �آخر .وكان
ا�ستهداف اليونيفيل ي�أتي دائم ًا للرد على الأعمال التي
تقوم بها يف �إطار مهمتها ال�شرعية .يف  12ني�سان ،1980
تعر�ضت الناقورة لق�صف كثيف بعد هزمية الرائد حداد
وقواته يف الطريي ،وتعر�ضت �شخ�صي ًا للإعتداء اجل�سدي
خالل مفاو�ضاتي مع حداد وبع�ض عنا�صر ميلي�شياته،
من �أجل �إطالق اجلنود الهولنديني الثالثة الذين خطفوا
واخذوا رهائن .وبنا ًء للإجراءات العمالنية املعتمدة ،كنا
دائم ًا يف موقع املدافعة.
كان موظفو اليونيفيل ي�سلكون الطريق ال�ساحلية �إىل
بريوت للح�صول على حاجياتهم اللوج�ستية ،لكن �أعاقت
هذه التنقالت حواجز ال حت�صى و�ضعتها خمتلف
املجموعات امل�سلحة املتورطة يف الأزمة اللبنانية .وكانت
هذه من �أبرز ال�صعوبات الإدارية التي واجهناها.

واجهت اليونيفيل �صعوبات كثرية من النواحي ال�سيا�سية
والعمالنية والإدارية ،و�سط الأزمة اللبنانية .يف 13
حزيران وخالل الإن�سحاب الإ�سرائيلي ،مل ت�س ّلم القوات
الإ�سرائيلية امل�سلحة اليونيفيل الأر�ض املمتدة على طول
حدودها والتي ت�سكنها غالبية م�سيحية ،بل �أعطتها

كان �إح�ضار قوات اجلي�ش اللبناين من بريوت �إىل منطقة
عملياتنا ،من �أهم و�أ�صعب املهام التي �أوكلت �إلينا ،فقد
اعترب وجود اجلي�ش ي�شكل حتدي ًا ل�صورة الرائد حداد
وامليلي�شيا التي يقودها .وجرى التعبري عن املقاومة
ال�شر�سة النت�شار اجلي�ش اللبناين من خالل ق�صف املقر

مل يكن م�ؤ�س�سو مهمة اليونيفيل يخططون لتقدمي
اخلدمات الإن�سانية عند ت�أ�سي�سها ،لكننا �أدركنا �أننا لن
نتمكن من تنفيذ �أهدافنا� ،إن مل ن�ساعد ال�سكان ال�شيعة
ال�سرتجاع حياتهم الطبيعية .وخالل زيارة الأمني العام
للأمم املتحدة دم�شق يف منت�صف متوز � ،1978أثرتُ
مو�ضوع امل�ساعدات الإن�سانية �أمامه فوافق على الفور.
منذ ذلك التاريخ �أ�صبحت اخلدمات الإن�سانية جزء ًا ال
يتجز�أ من عمليات اليونيفيل ،ففتحت املن�ش�آت الطبية
للنا�س ،و�أمدّتهم باملياه .كما قدّم مهند�سونا امل�ساعدة
لإعادة الكهرباء �إىل املناطق ،ولنزع الألغام من املزارع
لكي يعود للمزارعني م�صدر رزقهم الأ�سا�سي .وكنا ن�شعر
بالطم�أنينة وال�سعادة لدى ر�ؤية املهجرين يعودون �إىل
منازلهم والأوالد �إىل مدار�سهم.
�إعتمد ا�ستقرار جنوب لبنان يف تلك الفرتة ب�شكل
حا�سم على وجود اليونيفيل ،كما وفّر هذا الوجود البيئة
ال�سليمة املنا�سبة للتقدم بعملية �صنع ال�سالم� .آمل �أن
تتمكن اليونيفيل من متابعة مهمتها فيكون لها ت�أثري
على عملية �صنع ال�سالم ،وال�سعي نحو ال�سالم الدائم.
�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة التاريخية لكي �أقدم الثناء
�إىل كل اجلنود ،واملوظفني املدنيني �أكانوا من املحليني
�أو الأجانب ،الذين خدموا وي�ستمرون بخدمة ق�ضية
ال�سالم من خالل اليونيفيل.

الفريق اميانويل �أ� .أر�سكني

الوحدة الفرن�سية تتوجه اىل �صور يف جنوب لبنان بعد و�صولها اىل مطار بريوت لالن�ضمام اىل قوات اليونيفيل

� 24آذار 1978

 -االمم املتحدة

-

�أظهرت الي ــونيفيـ ــل درجة مهنية ومناقبية كقوة حفظ
�سالم فعالة ومفيدة ،عندما حان الوقت ال�ستخدام القوة
من �أجل الدفاع عن مهمتها .يف ني�سان عام  ،1980حاول
جي�ش لبنان اجلنوبي �أن ي�ستولــي على قري ــة الطيــري
بالقــوة .ح�شدت الي ــونيفي ــل �إحتياطــي قواتها املتحرك ــة
التــي ت�ضمنـت �صـاروخ «تـاو»  TOWالهـولنـ ــدي امل�ضـاد
للدبابات .كلفتنا حربنا ال�صغرية يف الطيــري بع�ض
العنا�صــر ،لكنها يف املقابــل برهنت على مبد�أ ال�صرامة
اجلوهــري ،مبد�أ كل قـوة حلفظ ال�سالم .جنحت
الي ــونيفي ــل يف مهمتها بف�ضل مهنية جنودها ،والدعم
الدائم من الأمني العام للأمم املتحدة ،واحلكومـات
امل�ساهمـة ،وفعاليـة قيـادة اليونيفيل املـوحدة.

الرنوجي يف �إبل ال�سقي واملقر النيبايل يف بالط ،وقوات
اجلي�ش اللبناين يف كوكبا .يف النهاية �إ�ستطاعت اليونيفيل
�أن تتخطى هذه ال�صعوبات مب�ساعدة جلنة مراقبي الهدنة
يف لبنان ،ويف � 1آب  ،1978و�صل اجلي�ش اللبناين ليعمل
جنب ًا �إىل جنب مع قوات اليونيفيل.

الـواقـعـــــي واال�سـتـــراتـيـجـــــــي
ت�س ّلم اجلرنال فكتور خوري قيادة اجلي�ش اللبناين خالل فرتة دقيقة
يف تـاريخ لبنان ما بني عـامي  1977و ،1982عينّ خـاللـها ع ــام
 1979وزير ًا للدفــاع الـوطنــي مـع الإحتفـاظ بحق العودة �إىل من�صبه
عند انتهاء واليته .تولــى مهمة ال يح�سد عليها ،هي قيادة جي�ش لبناين
منق�سم ،و�سط ح ــرب �أهلي ــة ،والن�شاط ــات امل�سلحــة ملنظمــة التحرير
الفل�سطينيـة والإحتالل اال�سرائيلي .لذا حني و�صلت قـوات اليـونيفيــل
�إىل جنـ ــوب لبنـ ـ ــان ،وجد فيه ـ ــا العــزاء.
ظهر اجلرنال فكتور خوري ا�سرتاتيجي ًا ع�سكري ًا يقتب�س الكثري من
كالو�سفيت�س و�شري�شل عندما حتدثت �إليه دنيز �أبو زيد من جملـ ــة
«اجلن ــوب» يف منزله يف تالل عم�شيت ذات الطبيعة اخلالبة .قارب
الثمانني من العمر وبدا ممتلئ اجل�سم ق�صري ًا حني جل�س يتحدث
ل�ساعات فاعرتف ب�أنّ حبه لركوب اخليل يوازي �شغفه لبالده ،وراح
يتذكر الأيام التاريخية حني ت�أ�س�س مفهوم حفظ ال�سالم يف لبنان.
هذه بع�ض املقتطفات:
عليك ،وهما اللذان ن�صا على �إن�شاء قوة اليونيفيل؟
خوري :مل �أ�صدق يف البداية ،و�أذكر الإت�صال الذي
وردين من غ�سان تويني (كان وقتها ممثل لبنان الدائم
لدى الأمم املتحدة) يف منت�صف الليل .كان يت�صل من
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�أبو زيد :كيف كان وقع قراري جمل�س الأمن  425و426
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نيويورك ليقول يل �إنّ جمل�س الأمن قد اعتمد القرار 425
ويعمل على القرار  ،426و�إنه يحاول �أن يت�صل بالرئي�س

�سركي�س وبوزير اخلارجية بطر�س ،لكن ال �أحـد يجيبه.
ويف ذلك الوقـت كنت �أملك يف مكتبي التلك�س الوحيد
ال�صالح للإ�ستعمال ،فقلت له �أن ير�سل يل وثيقة القرار

القائد :اجلرنال خوري وراء الدبابة

كان التن�سيق مع اليــونيفيـــل
ممتــــاز ًا ،وكــــان يتم عبــــر
�ضبــاط ارتبــاط من اجلهتني
حتــى �أننــــا يف الواقــع عملنا
كقــــوة واحـــدة .عــام 1979
ومع بدايــة انت�شــــار اجلي�ش
اللبنــــاين مـــع اليــــونيفيــــل،
�أ�صبـحـت وحداتنـا جزء ًا ال
يتجز�أ من وحدات اليونيفيل،
حتـــــى �أنــها منحت بطاقــات
هويــة تــابعــة لليـــونيفيــــل.
عرب التلك�س ،لأنقلها بنف�سي �إىل الرئـي�س.
�س ّر الرئي�س �سركي�س بالقرار ،بينما �أبدى الوزير بطر�س
�شكوكه حياله� ،إذ كان �شخ�ص ًا مت�شائم ًا بع�ض ال�شيء� .أنا
�شخ�صي ًا مل �أ�صـدق �أننا للمرة الأوىل �سنواجه �إ�سرائيل
رحبت بالقرار لأنه بر�أيي مينح
وجنربها على الإن�سحابّ .
�شرعية للحكومة وللجي�ش ،وكنت مت�شوق ًا لن�شر اجلي�ش
لأنني عملت �ضابط ًا يف اجلنوب لأكرث من ع�شرين �سنة.
هـال �أخربتنــا عن �أبرز خمــاوفك يف تـلك الفتــرة حــني
ع ّينت قــائد ًا للجي�ش؟
حني ت�س ّلمت قيادة اجلي�ش اللبناين عام  ،1977كانت
القوات امل�سلحة منق�سمة �إىل ت�سعة جيو�ش ،وكانت �أولوية
بالن�سبة �إيل كقائد للجي�ش �أن �أحاول حتقيق نوع من

- An Nahar -

بعد التفكيـــر والبحث قررنا
�أن نر�سل اجلي�ش اللبناين
�إلــى اجلنـــــوب .مل تكن هذه
باخلطوة ال�سهـلة �إذ ا�ضطررنا
للتفاو�ض مع خمتلف الأطراف
اللبنـــــانيــة لهــــذا الهــدف.
لقــد ا�ضطـــــررنـــا يف مـرحـلـة
معينــة �أن ن�ســـتعـني مب�ساعي
الفــــاتيكان اجليـدة للتفاو�ض
مع امل�سـيحـيـني.
اال�سرتاتيجي :اجلرنال خوري (اىل اليمني)

الوحدة بني القوات امل�سلحة .كان من املهم جد ًا بالن�سبة
أوحد امل�سيحيني وامل�سلمني يف اجلي�ش لأنني �أ�ؤمن
�إيل �أن � ّ
ب�ضرورة الوفاق بني املواطنني جميع ًا ،وب�أنّ من يرف�ض
العي�ش مع الآخر يكون خائن ًا.
كيف ا�ستطعت التوفيق ما بني طموحك هذا ومتطلبات
القرار  425الذي يق�ضي بن�شر اجلي�ش اللبناين �إىل
جانب اليونيفيل يف جنوب لبنان؟
ّ
يف الواقع تعلمت يف �أف�ضل املدار�س الع�سكرية ،كما تعلمت
�أن �أ�ؤمن بقول كالو�سفيت�س ،ب�أنه �إن جمعت جي�ش ًا حول
فكرة هامة ،ميكنك �أن تق ّرب ما بني قطبني .وكان هذا
املبد�أ الذي اعتمدته خالل خدمتي.
ال �شك �أننا كنا ن�شعر بالقلق حيال �إر�سال قوات �أجنبية
واجلي�ش اللبناين نحو منطقة منق�سمة .كان �أبناء اجلنوب
يتقاتلون فيما بينهم ،فكيف �سي�ستقبلون غرباء؟
بعد التفكري والبحث قررنا �أن نر�سل اجلي�ش اللبناين
�إىل اجلنوب .مل تكن هذه باخلطوة ال�سهلة �إذ ا�ضطررنا
للتفاو�ض مع خمتلف الأطراف اللبنانية لهذا الهدف .لقد
ا�ضطررنا يف مرحلة معينة �أن ن�ستعني مب�ساعي الفاتيكان
اجليدة للتفاو�ض مع امل�سيحيني.
كان من املفرت�ض �أن يتوىل املقدم �أديب �سعد قيادة
القـ ــوات املر�سلة �إىل اجلنــوب ،لك ــن بال ــرغم م ــن
اجله ــود احلثيث ـ ــة التــي بذلن ــاها ،تعـ ـ ّر�ضت ف�صي ــلتنا
�إىل ق�صف كثيف بقناب ــل  155مللــم قــرب كوكب ـ ــا.
ما �أراده الإ�سرائيليون هو �أن يتمتع اجلي�ش اللبنـاين
املنت�شر يف اجلنوب مبزيج مت�ساو من امل�سيحيني وامل�سلمني
و�أن يتوىل �سعد حداد قيــادته .لهذه الغــاية� ،ش ّكلت فرقة
خا�صة من ال�ضبـاط املختارين من امل�سلمـني وامل�سيحيــني،
و�أبقيتهم يف خميم يف بعلبــك حيث منـع عليهم �أي ات�صــال
خارجي �إلــى �أن يتم ن�شرهم يف اجلن ــوب.

كيف جرى التن�سيق مع اليونيفيل؟
ً
كان التن�سيق مـع الي ــونيفيـ ــل ممت ــازا ،وكــان يتــم عبــر
�ضب ــاط ارتبــاط من اجلهتــني حتــى �أننــا يف الــواقع
عملنــا كـق ــوة واحــدة .عــام  1979ومـع بـداي ــة انت�شـار
الــجي�ش اللبنان ــي مــع الي ــونيفيـ ــل� ،أ�صبــحت وحداتنـا
جزء ًا ال يتجز�أ من وحـدات اليـونيفيــل ،حتى �أنهــا منحت
بطــاقــات هـويـة تـابعــة لليــونيفي ــل.
كان الو�ضع متقلب ًا بني الهدوء والتوتر ،واجلي�ش منق�سم ًا
ومرتوك ًا� .أما عالقتنا مع اليونيفيل فظلت قائمة على تبادل
املعلومات ،وكانوا يهتمون ب�أمور عديدة بالنيابة عن اجلي�ش.
كانت اليونيفل ت�ساعد على �سبيل املثال يف تبديل القوات
عرب طوافاتها لأنّ الطريق ال�ساحلية كانت مقطوعة.
مل يت�ضمن تعاوننا �أي عمليات م�شرتكة بني القوتني لأنّ
اجلي�ش اللبناين كان يفتقر �إىل الثقة بالنف�س عندها،
ومل يكن جي�ش ًا قوي ًا لكن كان يدرك متام ًا القوة الكبرية
التي يواجهها .كان اجلنود اللبنانيون يعلمون ب�أنّ
الإ�سرائيليني �سيفتعلون امل�شاكل بينهم وبني املقاومة
اللبنانية ،وبالفعل �سرعان ما هاجمت �إ�سرائيل وا�ضطر
اجلي�ش للإن�سحاب.
حني بد�أ الإجتياح الإ�سرائيلي ،هل �شعرت باخلوف من
احتمال مغادرة اليونيفيل؟
بالطبع �شعرت باخلوف ،فاليونيفيل كانت حتمينا ،وكما
قلت �سابق ًا� ،إنّ اجلي�ش اللبناين لي�س قوي ًا مبا يكفي ليواجه
الإجتياح الإ�سرائيلي وحده .هذه هي احلقيقة وكما قال
ون�سنت �شري�شل« :يف زمن احلرب ال تظهر احلقيقة الق ّيمة
من دون �أن ترافقها الأكاذيب».
لكن حتـى قـبــل الإجتيــاح ،ملاذا ْمل تتمكن الي ـ ــونيفيـ ــل
من الإنت�شـار عنــد احلــدود؟
هذا ما ي ـ�ؤكد لك �أنّ �إ�سرائي ــل لـم تكن تـرغب بوجودها

هنا .عمدت �إ�سرائيــل �إىل �إعادة ت�صميم احلدود بعد
اتفاق �سايك�س بيكــو ،فقــد �أرادت �أن ت�ضـع يدهــا علــى
مزارع �شبعا من �أجـل الو�صــول �إلـى مي ــاه نهـر الــوزانـي،
ولأنـها فقط مــن خــالل �شبعــا ت�ستطيع الو�صول �إىل
منتجــع التــزلج يف جبـل ال�شيـخ.
فـي �إح ـ ــدى اجلل�سات كان ــوا يناق�شون �إ�ضافة املزيــد
من القوات �إىل اليـونيفي ــل ،فكــانت �إجابتــي�« :ضعــوا
رو�سيـ ـ ًا من جهة و�أمريكيـ ـ ًا من جهة �أخ ــرى ولن يجر�ؤ
الإ�سرائيليـ ــون علــى التعــر�ض لهــم» .مـا ق�صــدته ه ــو
�أنــك متــى �أردت �أن متنــع حدوث اعت ـ ــداء ،ينبغي �أن
يك ــون لديــك ق ــوات موازي ــة �أو �أكرب.
ما ر�أيك بالوينيفيل يف وقتها واليونيفيل الآن؟
يف ذلك الوقت كانت نظرية حفظ ال�سالم جديدة علينا.
ومل نكن نفهم َمل قد يقدم جندي من غانا على تعري�ض
حياته للخطر يف بلد غري موطنه .يفعل ذلك بالطبع من
�أجل ق�ضية ال�سالم.
توجب علينا �أي�ض ًا �أن نفهم �أنّ ه�ؤالء جنود تدربوا
ّ
على القت ــال ،لكــن حني �أ�صبحوا جنود ًا حتت راية
الي ــونيفي ــل �أ�صبح ــوا م�ضطرين للدفاع عن �أنف�سهم
�أو حل امل�شاكــل من خالل التفاو�ض والكــالم .وهذا هو
مفهوم حفظ ال�سالم.
�أما بالن�سبة لليـونيفي ــل اليوم ،فقد اكت�سبت معنى �أو�سع.
�إنها ت�ساعد يف تعزيـ ــز الو�ضع الإقت�صادي يف اجلنــوب
بوجود اجلنـ ـ ـ ــود وم�ساهمته ــم .ومن خـ ـ ــالل التعاون
بني اليـ ــونيفي ــل واجلي�ش اللبن ــاين ،مت تعريفنا �إىل
ا�سرتاتيجيات و�أنظمة �أكرث تطور ًا .تبقى الناحية التي ال
تغيب يف هذه العالقة ،هي ناحية التوا�صل الإجتماعي،
الذي يتج�سد يف الن�شاطات الإجتماعية ويف التعرف �إىل
عادات البع�ض وتق ــاليــدهم.

بحثـ ـ ًا ع ــن
اجلنــــدي املفقــــــود
كاد اجلندي كيفن جوي�س يبلــغ نهاية خدمته مع الكتيبة االيرلندية
فـي اليونيفيل فـي ربيع  ،1981وكان ينتظر �شهر �أيار للعودة �إىل
دبلن ،ومنها �إىل جالواي على ال�ساحل الغربي .من جالواي �سي�ستقل
�سفينة ملدة ت�سعني دقيقة نحو جزر �آران موطن والديه ،و�إحدى
املناطق الغيلية الأخرية املتبقية فـي ايرلندا ،ومنها كان ا�سمه
الغيلي كيمغني �سويغ .جعـل كيفن والديه و�إخوتــه الأربعـة فـخورين
به لكنه مل يح�صـل على اال�ستقبال الذي يليق بجندي من قــوات
حفظ ال�ســالم ،لأنه فـي ال�سابع والع�شرين من ني�سان وفـي فرتة ما
بعد الظهر ،خطف كيفــن البـالغ ع�شرين عام ًا فيما كان يخدم فـي
ناحية نائية من جنوب لبنان ،وفقد كل اثر له.
يف ذاك اليوم ،كان اجلندي جوي�س يرافق اجلندي هيوغ
دوهرتي الذي و�صل حديث ًا نحو موقع مراقبة خالل
النهار يقع مقابل قرية دير نطار� ،شمال غرب مقر
الوحدة االيرلندية يف تبنني� .أقيم املركز على �أر�ض
�صخرية و�ش ّكل نقطة ا�سرتاتيجية ت�سمح مبراقبة كافة
الأودية املحيطة باملكان.
زارهما قائدا الكتيبة املنتهية واليتها والكتيبة احلديثة
الو�صول خالل فرتة بعد الظهر ،لكن مر الوقت
و�أ�صبحت ال�ساعة ال�ساد�سة واجلنديان مل يظهرا بعد
يف نقطة اللقاء املحددة لنقلهما .لقد تع ّر�ض موقعهما
لهجوم م�سلح.

كيف ال والظروف امليدانية يف ذلك الوقت مل تكن مالئمة
لإجراء عملية بحث؟ فطبيعة الأر�ض املحيطة جبلية
و�أوديتها عميقة و�ض ّيقة ،وجنوب لبنان يتخ ّبط يف نزاع
�أكرث عمق ًا� .أما قرية دير قنطار فتقع مبحاذاة منطقة
عرفت عندها بـ»املثلث االيرلندي» حيث دار القتال بني
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عرث فريق البحث على اجلندي دوهرتي مقتو ًال ،لكن
مل يجد �أثر ًا للجندي جوي�س �أو ملعداته .ال �أحد يعلم ما
حدث ،فلم يتم ك�شف هوية مرتكبي هذا الهجوم ،ومل
يبق من اجلنديني من يروي الق�صة .بذلت جهود كثرية
ومتعددة من �أجل العثور على اجلندي جوي�س وا�ستمرت
ل�سنوات طوال ،لكن كل دليل ُوجد �أو�صل التحقيق يف
ق�ضيته �إىل طريق م�سدود.
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مع مرور ال�سنوات ،ي�صبح العثور
أحياء �صعب ًا
على املفقودين � ً
لكن �أحباءهم ال
فم�ستحي ًالّ ،
يفقدون الأمل رغم �أنّ �أمل
اخل�سارة ال يفارقهم يوم ًا.
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني وجمموعات لبنانية وكانت
التحركات ممنوعة.
كانت اليونيفيل قد رفعت تقارير عمليات عدائية حمتدمة
يف منطقة عملياتها ،يف اليوم ذاته الذي وقع فيه احلادث،
وورد فيها« :بد�أ جي�ش لبنان اجلنوبي وامليلي�شيات التابعة
له ،والقوات الإ�سرائيلية ب�إطالق نار يف القطاع ال�شمايل
ال�شرقي يف ال�صباح� ،إ�ستمر حتى اليوم التايل� .أطلقت
حواىل  800طلقة مدفعية ودبابات وقذائف هاون .وخالل
الفرتة ذاتها ،كانت عنا�صر م�سلحة ينتمي معظمها �إىل
منظمة التحرير الفل�سطينية واحلركة الوطنية اللبنانية
قد �أطلقت ما يقارب الـ 340طلقة مدفعية وقذائف هاون
و�صواريخ� ،سقط بع�ضها يف �إ�سرائيل .يف القطاع الغربي،
�أطلقت عنا�صر م�سلحة � 41صاروخ ًا ،وقع العدد الأكرب
منها يف منطقة اجلليل الغربية .ويف هذا القطاع �أي�ض ًا،

اجلندي كيفن جوي�س

ق�صفت القوات الإ�سرائيلية منطقة الر�شيدية ،كما �أغارت
الطوافات الإ�سرائيلية ب�شكل كثيف على �صور ونقاط
�أخرى يف ال�شمال»...
مل يكن اجلنديان جوي�س ودوهرتي ال�ضحيتني الوحيدتني
فـي �صفوف اليونيفيل خالل تلك الفرتة .فقد �ص ّرح
الأمني العام للأمم املتحدة فـي تقريره �إىل جمل�س الأمن
فـي حزيران � 1981أنه منذ كانون الأول  ،1980قتل
من �صفوف اليونيفيل حواىل  15عن�صر ًا ،ثمانية منهم
و�سط �أعمال عدائية ،وجرح � 49آخرون 24 ،منهم
نتيجة �أعمال عدائية.
املوت حدث م�أ�ساوي ،لكنّ امل�أ�ساة عند �أهل املفقودين ال
تنتهي .لقي كثريون من جنوب لبنان خالل تلك الفرتة
امل�صري ذاته الذي لقيه اجلندي جوي�س .مع مرور
ال�سنوات ،ي�صبح العثور على املفقودين �أحيا ًء �صعب ًا
فم�ستحي ًال ،لكنّ �أحباءهم ال يفقدون الأمل رغم �أنّ �أمل
اخل�سارة ال يفارقهم يوم ًا� .إنهم بحاجة ما�سة ملتابعة
حياتهم ب�شكل طبيعي ،وو�ضع ح ّد لأحزانهم حتى و�إن كان
ذلك نتيجة خرب �سيء.
تتوجه جملة «اجلنوب» �إىل قرائها �سائلة �إياهم تزويدها
ب�أي معلومات حول اجلندي كيفن جوي�س ،جندي حفظ
ال�سالم الذي فقد يف  27ني�سان  1981خالل ت�أديته
مهامه والذي يعتقد �أنه ميت� .إنه جندي جاء من جزيرة
�صغرية مقابل �ساحل ايرلندا لكي يخدم �شعب لبنان.
�إن كان لديكم �أي معلومات حول اجلندي كيفن جوي�س،
نـرجــو االت�صـال بـمـكـتـب جملة «الـجـن ــوب» علـى الأرقـام:
� + 961 1 827 020أو + 961 1 827 016
الربيد الإلكرتوينunifil-pio@un.org :
فاك�س+ 961 1 827 016 :

 -اليونيفيل

-

ن�صب اليونيفيل التذكاري املوجود فـي مقر اليونيفيل فـي الناقورة،
واقيم تكرمي ًا لقوات حفظ ال�سالم الذين ا�ست�شهدوا خالل اخلدمة.
ف ــي � 25آذار من كــل �سنـة ،حتيي االم ــم املتحدة
اليوم العاملــي للت�ضام ــن م ــع موظفيه ــا املفقوديــن
او املعتقلني .وتهـدف من خالل هذا اليوم اىل جذب
االهتمام نحو العاملني فـي منظمة االمم املتحدة
الذين اوقفوا او اعتقلوا او خطفــوا او اختفوا خ ــالل

اخلدمة ،والــى اهمي ــة امـنـه ـ ــم و�س ـ ــالم ـت ـه ـ ــم.
ف ــي هـ ــذا الـي ـ ــوم عـ ـ ــام  1985اق ــدم رجـ ـ ــال
م�سـلـ ـح ــون عل ــى اختط ــاف �أليــك كوليت قرب مط ــار
بيـ ــروت بينما كان فـي مهمة ملنظمة االونـروا .عمل
ال�سيد كوليت ك�صحفي ومدير ملركز االم ــم املتح ـ ــدة

االعالمــي فـي �أك ــرا ،وال ي ــزال م�صريه جمهو ًال.
حتيي االمم املتحدة الي ــوم العاملي للت�ضامن مع
موظفي االمم املتحدة املفقودين او املعتقلني لل�سنة
الـ  ،23وحتى ه ــذه ال�سنة يبقى  40موظفاً من انحاء
العامل يف عداد املوقوفني او املعتقلني او املفقودين.

 -االمم املتحدة

-

الناقورة 1978

ثالثــون

 -اليونيفيل

-

عام ًا
الناقورة 2008

1978
ان�ش�أ جمل�س االمن اليونيفيل ل�ضمان
االن�سحاب اال�سرائيلي من لبنان،
واعادة احالل ال�سالم واالمن الدوليني،
وم�ساعدة احلكومة اللبنانية يف ب�سط
�سلتطها يف اجلنوب.
بيان �صحفي ليا�سر عرفات بح�ضور م�س�ؤولني يف االمم املتحدة ،بعد تلبيته نداء االمني العام لوقف اطالق النار
يف جنوب لبنان � 28آذار 1978
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متوز � -آب 2006

�إزالة الركام الناجت عن الق�صف الإ�سرائيلي ملبنى �سكني يف �صور

 الإجتياح الإ�سرائيلي للبنان �صدور القرارين 426/425� -إن�شاء اليونيفيل

1978

عنا�صر من اجلي�ش اللبناين واليونيفيل يف طريقهم للتحقق من اخلط االزرق

 18ني�سان 1996

الأمني العام كويف �أنان يف جولة ملنطقة اخلط الأزرق

 20متوز 2000

� 26آب 2006

الإجتياح الإ�سرائيلي
الثاين للبنان

�إن�سحاب �إ�سرائيل
من لبنان

1982

1985

االمني العام كورت فالدهامي خالل زيارته القطاع ال�شرقي من جنوب لبنان

اخماد النريان يف املركز الفيجي يف قانا بعد تعر�ضه للق�صف اال�سرائيلي

تعزيزات ايطالية لليونيفيل ت�صل �إىل �شاطئ �صور

�آب 2006

 18ني�سان 1978

 18ني�سان 1996

جنود نيباليون من قوات حفظ ال�سالم يدرد�شون مع �صبية لبنانيني خارج مقر اليونيفيل فـي الناقورة
 27ني�سان 1978

نزاع ني�سان 1996

�إنت�شار اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب

�آب � -أيلول 2006

بدء العمليات
العدائية

1993

عنا�صر فيجيون من قوات حفظ ال�سالم عند حاجز “�شاريل  ”21يف القليلة � 1أيار

عر�ض ع�سكري لقوات حفظ ال�سالم االيرانيني  31كانون الثاين 1979

جندي فيجي من قوات حفظ ال�سالم يرحب باجلي�ش اللبناين �أثناء دخوله اىل قانا

القوة البحرية التابعة لليونيفيل خالل �إحدى املهمات ،وهي منت�شرة منذ

� 9آب 1993

 15ت�شرين الأول 2006

1980

نروجيون من قوات حفظ ال�سالم يجرون م�سحاً للأر�ض بحثاً عن االلغام

 26ت�شرين الثاين 1990

الأمني العام بان كي مون وقائد قوات اليونيفيل اللواء كالوديو غرازيانو يف مقر اليونيفيل يف
الناقورة � 30آذار 2007

عودة العمليات
العدائية

الإن�سحاب
الإ�سرائيلي

1996

2000

اجتماع االمني العام خافيري برييز دي كويالر مع ممثلي البلدان امل�شاركة فـي قــوة اليــونيفيـ ــل
 11ني�سان 1984

تظاهرة �شعبية يف جنوب لبنان ت�أييداً لبقاء اليونيفيل

 18ايلول 1986

حمادثات اليونيفيل مع ممثلي اجلي�شني اللبناين واال�سرائيلي يف الناقورة

االوالد يقدمون الورود لقوات حفظ ال�سالم

 20كانون االول 1984

 7كانون الثاين 1986

2008
بعد � 30سنة تو�سعت قوة اليونيفيل
لت�شرف على وقف العمليات العدائية،
بينما تعمل على توفري جو امني
وع�سكري جديد و�آمن على ال�صعيد
اال�سرتاتيجي يف جنوب لبنان،

بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين.
�إحدى دوريات اليونيفيل يف اجلنوب

 28حزيران 2007
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بلوغ عدد قوات اليونيفيل
�أكرث من  13000عن�صر

� 30سنة من اليونيفيل

2006

2007

2008

ـ�صـ ـ ــة
ق ّ

ح�ســــــن �ســـــقـالوي

« ...تلتقي ب�شخ�ص يدعى ح�سن �سقالوي� .إن �أردت فع ًال �أن تعرف
ما يح�صل يف جنوب لبنان ،ما عليك �سوى التحدث �إليه .فهو الذي
عا�ش يف اجلنوب وعاي�ش اجلنوب».
هذه الكلمات التي ي�سمعها عاد ًة موظف يف الأمم املتحدة ي�ستعد
للعمل مع اليونيفيل ،ال تفي ح�سن حقه.
�إنه جزء ال يتجز�أ من اليونيفيل منذ تواجدها� ،أي منذ حواىل ثالثني
�سنة .وبالتايل فهو �شاهد على بع�ض الأحداث التي هزّت بالده
و�ش ّكلت نقطة حتول يف مهمة الأمم املتحدة ،ال بل �إنه م�شارك فيها.
يقيم ح�سن فـي �صور ،وقد ارتبط ا�سمه باليـونيفيل منذ
�إن�شائها عام � ،1978إذ كان يعمل مع اليـ ــونيفيــل ب�شكل
�أو ب�آخر .بد�أ كمرا�سل حر يغطي ن�شاطات الي ــونيفيـ ــل
لوكالة الأنبـاء «�أ�سو�شييتـد بري�س» ،و�سرعان ما عر�ض
عليه �أن يعمل لدى اليونيفيـل ،وقبل العر�ض.
يقول ح�سن ممازح ًا�« :أنا قطعة من �أثاث الي ــونيفي ــل».
تر ّكز معظم عمله على الن�شاطات املتوجهة �إىل اخلارج،
التي تعنى بالناحية الإعالمية والتفاعل مع النا�س.
وفـي هذا يقول« :لطاملا �شعرت ب�أننـي �صلة الو�ص ــل
بينهم وبني الي ــونيفيـ ــل ،ونحن نفتخر بالعالق ــة التــي
جمعتنا مع الإعـ ــالم املحل ــي .كنا ن�ساعده ــم ب�شتى
الطــرق ،في�ستخدم ــون مواردنا كلما ا�شتد اخلطر �أو
بلــغ النــزاع مـرحلـة حا�سمـة ومل يتمكن ــوا من احل�صــول
علــى الأخبـار».
ي�ش ّكل ح�سن �أر�شيف ًا متنق ًال لتاريخ اليونيفيل فـي لبنان،
فقد ا�ستطاع �أن يك�سب احرتام اجلميع �أينما وجد فـي
منطقة عملياتها ،و�أن يتوا�صل مع �أهل تلك املنطقة
و�أحزابها ب�سهولة .لهذه الأ�سباب �إعتمد عليه كثريون
من قادة اليونيفيل وكبار م�س�ؤوليها فـي توفري امل�شورة
والنظرة الثاقبة املحللة للأحداث ،ف�أ�صبح بالتايل يد
اليونيفيل اليمنى فـي امليدان.

حني يتذكر ح�سن ثالثني �سنة من العمل امل�ستمر حتى
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مل تكن وظيفته �سهلة ،فهو اليوم مل يعد يذكر عدد املرات
التي تع ّر�ض فيها للخطر ،بل يعتربها من «�أخطار املهنة».
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يومنا هذا مع اليونيفي ــل ،يقول �إنّ الهجوم على مركز
اليونيفيل فـي قانا �ش ّكل نقطة حتول بالن�سبة له كموظف
فـي الأمم املتحدة ،ومواطن لبناين متفان ،و�إن�سان .فـي
 18ني�سان  ،1996هاجمت املدفعية الإ�سرائيلية مركز ًا
تابع ًا للأمم املتحدة فـي قرية قانا ،حيث التج�أ 800
مدين لبناين للإحتماء من عمليات القتال .ح�صدت
عملية الق�صف  106قتلى و 116جريح ًا ،من بينهم
�أربعة من قوات حفظ ال�سالم الفيجيني.
يروي ح�سن عن هذه احلادثة« :فـي البداية مل ن�صدق
�أنهم يق�صفون مركز القوات الفيجية املعروف ،والذي
يرفع علم الأمم املتحدة ،وداخله مدنيون من ن�ساء
و�أوالد و�شيوخ قد اتخذوا من مقر الأمم املتحدة ملج�أ
�آمن ًا لهم .لكن مل يراودنا �شك ب�أننا ن�سمع �صوت انفجار
قنابل و�أ�صوات النجدة .فج�أة� ،صمت الراديو ،ومل
ندرك حجم الكارثة �إال حني و�صلنا �إىل قانا .كنا ن�سري
فوق اجلثث حماطني بالدخان وب�صمت خميف ،وبقينا
ل�ساعات نحاول �أن ننت�شل امل�صابني ،لكن للأ�سف قتل
من قتل وجرح الكثريون� .ستبقى ال�صور التي ر�أيتها
�إىل الأبد حمفورة فـي ذهني».
ثم قال ح�سن هام�س ًا« :كان مركز ًا تابع ًا للأمم املتحدة،
وعليه علم الأمم املتحدة وداخله يعي�ش مدنيون ،وكافة
الأطراف تعرف ذلك فكان عليها �أن حترتم هذا الأمر.
اجلنود مدربون على القتال ،لكن ما �ش�أن املدنيني؟
ي�صعب �أن ت�ستوعب ما ح�صل وتتابع حياتك».
لكن بقدر ال�صدمة التي �أحدثها ق�صف مركز القوات

� ّإن الهجــوم علـــى مركـــز
اليـــــونيفيـــــل فـــي قـانـا
�ش ّكـل نقطــة حت ّول بالن�سبة
له كمـوظف فـــي الأمــــم
املتحـدة ،ومواطـــن لبنــاين
متفان ،و�إن�سان ...لكن بقدر
ال�صدمــة التــــــي �أحــدثهـــا
قـ�صـف مـركــــــز القـــــوات
الدوليـــة فــي قـانـا ،فقــــد
تع ّمقت العالقة بـني قوات
حفظ ال�سالم و�سكان جنوب
لبنـان ،وهي عالقـة قويــة
منذ البدايــة� .إنهـا روابـط
ال�صلــة التي متتّنت و�ســـط
الفـاجعـة وهـول احلــرب.
الدولية فـي قانا ،فقد تع ّمقت العالقة بني قوات حفظ
ال�سالم و�سكان جنوب لبنان ،وهي عالقة قوية منذ
البداية� .إنها روابط ال�صلة التي متتّنت و�سط الفاجعة
وهول احلرب.
يقول ح�سن« :مع ًا تع ّر�ضنـا للق�صف ،ومع ًا جنونا .ومن
املمكن �أن يتعر�ض عنا�صــر ق ـ ــوات حفظ ال�ســالم للقتل
كما يح�صل للمدنيني .هكذا �شعرنا كلنا� .إنها قـ ــوات
جاءت من البعيد بعد �أن تركت عائالتها ،وع ّر�ضت
حيـاتها للخطر من �أجل �أن ينعم لبنـ ـ ــان مب�ستقبــل
�آم ــن .كـان ه ــذا احلدث نقطــة حت ــول حقيقي ـ ــة
جعل ــت �سكــان اجلن ـ ــوب ي�ضعــون ثقته ــم فــي مهمـ ــة
الي ــونيفيـ ـ ــل ،وفـ ــي عنا�صرها الذيــن واجهــوا اخلطر
من �أجل �شعب لبن ــان».
عنف� ،أعمال بطولية ،معاناة ،قدرة حتمل ،كلها مراحل
مر بها ح�سن لي�س لأنه اختار ذلك ،بل لأنه رغب القيام
بهذا العمل ،وبت�أديته على �أح�سن وجه� .إنه عمل �أحبه
لأنه �أحب هذا البلد ،ولأنه �أمل ب�صدق �أن ي�صبح بلد ًا
يع ّمه ال�ســالم.
ي�شعر اليوم بالر�ضى التام عن جتربته مع اليونيفيل،
وب�شكل خا�ص عن ناحية واحدة وهي العالقات الوثيقة
التـي �أ�س�سهـا مـع املحليني .تختلف هذه العالقات
فـي �إطار الن�شاطات التـي ق ّدمتها لل�سكان كتزويد
القرى بالكهــرباء خ ــالل فت ــرات انقـطـاعها الطويلة،
والن�شاطات التي �أقامتها للأ�شخا�ص كتطوع بع�ض
القوات لتغطية التكاليف املدر�سية لأوالد املنطقة.

 -النهار
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هنـالك ن�شـاطــات كثيـرة
بد�أت على �شكل مبادرات
فـرديـــة �أطلقـهــا �أفــراد
من قـــوات حفظ ال�سـالم
ووحداتـها ،لكـن �أ�صبحت
جـــــــزء ًا مـــــن م�شاريــــــع
اليـــونيفيـــل الإن�سـانيـة
يقول ح�سن« :عندما و�صلت اليونيفيل� ،أقامت حواجز
تابعة للأمم املتحدة وفر�ضت حظر ًا للتجول ،فا�ضطر
�أهايل القرى لطلب الإذن منها كلما �أرادوا التنقل من
قرية �إىل �أخرى ،ومل تكن هذه العملية بال�سهلة .لكننا
ومع مرور الوقت ،الحظنا كيف �أ�صبح جنود القوات
يحمون املزارعني عندما كانوا يح�صدون الزيتون ،حتى
�أنهم فـي بع�ض الأحيان كانوا ي�ساعدون املزارعني فـي
قطف الزيتون .كل هذه �أعمال قامت بها قوات حفظ
ال�سالم لي�س لأنها تلقّت �أوامر بها ،بل لأنها اختارت
ذلك ولأنهم �أ�شخا�ص عاديون ال يختلفون عن غريهم».
بح�س الإن�سانية
وي�ضيف �أنّ روح التعاون� ،أو الإعرتاف ّ
الذي يجمعنا كما يقول ح�سن ،قد تط ّور وذلك مل�صلحة
�سكان اجلنوب.
«هنالك ن�شاطات كثرية بد�أت على �شكل مبادرات فردية
�أطلقها �أفراد من قــوات حفظ ال�سالم ووحداتها ،لكن
�أ�صبحت جزء ًا من م�شاريع الي ــونيفي ــل الإن�سانية.
مثال على ذلك هو تقليد التربع بالهدايا للأوالد فـي
عيد امليالد ،الذي بد�أ كمبادرة �صغرية من قبل الوحدة
االيطــالي ــة للطــوافات  Italairيوزّع فيها بابا نويــل
الهدايا علـى �أطفـال اجلن ــوب .وف ــي تلك الفتــرة مل
يكن االيطالي ــون يتمتعــون ب�أي �سلطة على الأر�ض �إذ
كانت املنطقة مبعظمها تقع حتت �سيطرة اجلمـاعـات
امل�سلحة ،فقرروا �أن ينظم ــوا حفالت فـي ما بينهم جلمع
املال ل�شراء اللعب والهدايا».
«فـي املحاولة الأوىل �إ�ستطعنا �أن جنمع  1000دوالر
فقط وكنا بحاجة ل�شراء  500لعبة ،لذا مل يكن املبلغ
كافي ًا .اقنعنا �صاحب حمل فـي �صيدا �أن يبيعنا �ألعاب ًا
م�ستعملة ،وحتى لهذا النوع من الألعاب كنا بحاجة �إىل
جمع املزيد .غري �أنّ �صاحب املحل �آمن مببادرتنا وهكذا
ابتكرنا �أول «بابا نويل �شيعي» .بعدها �أ�صبحنا نتبع هذا
التقليد كل �سنة لأننا نرى ال�سعادة التي يبعثها فـ ــي
قلوب �أطفال اجلنوب ،وحل�سن احلظ �أننا اليوم �أ�صبحنا
منلك املال للقيام ب�أمور �إن�سانية مماثلة».
مل يتوقف عمل ح�سن مع اليــونيفيــل �إال لفرتات ق�صرية،
�أهمها حني خدم مع الأمم املتحدة فـي العراق ،لكنّ ح�سن
كان دائم ًا يعود �إىل اجلنوب .وكيف ال يعود �إىل املنطقة
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التي ي�ستطيع فيها مبواهبه وم�ؤهالته �أن يفيد كثريين؟
«�إنه العمل الذي �أبرع فيه ،واليــونيفيـ ــل جزء مني كما
�أنا جزء منها .م ّرت ثالث ـ ــون �سنة ،و�أنا ما زلـت �أتطـلع
�شــوق ًا»...
تنتهي املقابلة هنا� ،إذ ي�ضطر ح�سن للمغادرة .فقد

و�صل موظف جديد �إىل اليونيفيل ،وكان ينتظر مقابلة
ح�سن ليعطيه ملحة غري ر�سمية عن الو�ضع امليداين .قيل
للموظف قبل و�صوله�« :إن �أردت �أن تعرف ما يح�صل
هناك ،ما عليك �سوى �أن تتحدث �إىل ح�سن �سقالوي».

�أري غايتاني�س و�أندريا تينينتي
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نظرة داخلية

لليـــونيفيــــــل
اوالد من مدار�س املنطقة يح ّيون قوات حفظ ال�سالم عند حاجز يف جنوب لبنان

ايار 1980

إن�ضممت �إىل مقر الأمم املتحدة يف متوز من عام  ،1978وكانت مهمتي الأوىل يف اليونيفيل التي
�
ُ
خدمت فيها حتى عام  ،1988من بينها �سنتان يف الناقورة .عدت �إىل الناقورة يف الت�سعينات حيث
ت�س ّلمت حقيبة �أو�سع حتى عام .2001
تبقى عاد ًة للوظيفة الأوىل ذكرى مميزة عند املرء ،خا�صة �إن ت�ضمنت العمل امليداين ،لذلك �أذكر دائم ًا
عملي مع اليونيفيل .لكن يف الوقت ذاته ،ال بد �أن �أعرتف ب�أننا كنا ن�شعر بالإحباط �إزاء مهمتنا وبعدم
الفائدة خالل معظم تلك الفرتة ،نظر ًا للدور الب�سيط الذي �سمح للأمم املتحدة ب�أن تلعبه ،وللقدر
القليل الذي ا�ستطعنا �إجنازه على الأر�ض.

�أما الأ�سباب التي �أدت �إىل هذه النتيجة فلم تكن خمفية .يف
ال�سنوات الأوىل ،كانت كل من �إ�سرائيل ومنظمة التحرير
الفل�سطينية تتناف�س على ب�سط �سلطتها يف املنطقة التي

العدد

02

حزيران

08 .

يف كانون الثاين عام  ،1991خ�ص�ص حواىل ن�صف
ميزانية عمليات حفظ ال�سالم يف الأمم املتحدة لليونيفيل
يف الوقت الذي اعترب ذلك فيه هدر ًا للمال .يف �آذار
عام  ،1978كان ت�أ�سي�س اليونيفيل يلقى دعم ًا دولي ًا
كبري ًا� ،أثبته الن�شر ال�سريع لوحدات الدول امل�شاركة .لكن
با�ستثناء وقف �إطالق النار الذي مت التو�صل �إليه مب�ساعدة
الواليات املتحدة الأمريكية يف �صيف عام  ،1981مل حتظ
اليونيفيل بالدعم ال�سيا�سي الذي كان �ضروري ًا لإجناز
مهمتها كما ن�ص عليه قرار جمل�س الأمن .425
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كان من املفرت�ض على اليونيفيل �أن حتافظ عليها خالية
من �أي �أعمال عدائية .وبعد عام � ،1982أ�صبحت تلك
املنطقة �ساحة معركة بني جمموعات املقاومة اللبنانية
والقوات الإ�سرائيلية املحتلة وامليلي�شيا اللبنانية التابعة
لها .ومل تكن الأمم املتحدة متلك احلق مبنع املقاومة
اللبنانية من مواجهة القوى املحتلة ،كما مل تتمتع بال�سلطة
�أو بالو�سائل الالزمة ملنع الإجراءات الإ�سرائيلية امل�ضادة،
من دون �أن نن�سى غياب �أي �أطراف خارجية م�ستعدة
لتغيري الو�ضع وقادرة على ذلك .حني و�صلت �إىل الناقورة
بحلول نهاية عام  1985كان الو�ضع يف املنطقة قد حتول
�إىل توازن ه�ش بني جهتني ،حيث كانت تقدم جمموعات
لبنانية على �شنّ هجومات بحجم �صغري �ضد املحتلني،

الذين كانوا عاد ًة يردّون بنريان مدفعية ثقيلة.
من الوا�ضح �أنّ القتال كان حمدود ًا يف اجلهتني ،وميكن
ا�ستنتاج ذلك ب�سهولة من عدد ال�ضحايا القليل وال�ضرر
املحدود مقارنة بالكمية الهائلة من الذخرية التي كانت
ت�ستهلك� ،أو من العدد الكبري لل�سكان الذين �صمدوا
يف قراهم� .أمتنى لو ب�إمكاين القول �إنّ هذا كان بف�ضل
اليونيفيل ،لكن ال �أ�ستطيع �أن �أقنع نف�سي بذلك .فمن جهة
املقاومة كان العائق الوحيد بنظري قدرتها املحدودة على
القتال� ،أما من جهة �إ�سرائيل ،فال بد �أ ّنها كانت حري�صة
على �أال تجُ ر �إىل امل�ستنقع اللبناين من جديد .و�أعتقد
�أنّ ا�ستخدام عنا�صر ما ي�س ّمى «جي�ش لبنان اجلنوبي»
يف املواقع املتقدمة على الأرا�ضي اللبنانية والذين كانوا

يتلقّون �ضربات املقاومة ،قد �ساعد �إ�سرائيل يف املحافظة
على م�سافة من اجلهة الأخرى.

فـي ال�سنوات الالحقة ،منت قدرة املقاومة وبالتحديد
فـي ا�ستهداف �إ�سرائي ــل ،لكن بقيت وترية العمليات
بطيئة ن�سبي ًا رغم �أنّ الهجمات على الأهداف الع�سكرية
الإ�سرائيليــة داخل لبنان �أ�صبحت �أكرث فعالية� .أدركت
�إ�سرائي ــل �أنّ خياراتها حمدودة ،وغالب ًا ما كانت تلج�أ �إىل
الردود الرمزية ،فكانت مث ًال تق�صف �أر�ض ًا خالية من
اي �أهداف .و�أبرز الإ�ستثناءات على ذلك كانت عمليات

 -االمم املتحدة

-

كان هناك عوائق �أخرى هامة .فال �شك �أنّ �إ�سرائيل
كانت قلقة من ا�ستخدام القوة املفرطة التي �ستكلفها
دعم ًا داخلي ًا و�آخر خارجي ًا ،ولن تكون تلك القوة فعالة
بال�ضرورة مبا �أنّ املقاومة مل تكن ت�شكل هدف ًا هام ًا .وتلك
املقاومة ،كغريها من احلركات غري النظامية ،كانت
بحاجة �إىل دعم ال�سكان و�إىل الت�أكد من �أ ّنهم ي�ؤيدونها
فـي �أهدافها ،وكان هذا عام ًال �أ�سا�سي ًا فـي �صيف عام
� .1986إنه التاريخ الذي تعر�ضت فيه الي ــونيفي ــل
لهجوم ّ
منظم من قبل جماعات لبنانية على �أثر حادث
جرى عند حاجز يف منطقة «معركة» قتلت خالله دورية
تابعة للأمم املتحدة مواطنني لبنانيني .قتل بعدها 10

يتخل�صوا من الإحتالل لكي يرتكوا ب�سالم ،ووجدوا �أنّ
الي ــونيفي ــل قدمت نوع ًا من احلل املعتدل الذي �سمح
لهم بالإ�ستمرار بالرغم من الفعالية املحدودة التي
متتعت بها .و�ش ّكـل ه�ؤالء غالبية ال�سكان فـي املنطقــة،
لذا وفـي ذلك الـوقت ،غلبت �آرا�ؤهــم ،فتوقفت الهجمات
على الي ــونيفي ــل ومل ترحل.

لتحقي ـ ــق الإعتــدال فـي الو�ضع و�أنها وفرت ن�سبة من
احلماية ،كما �ساهمت بفوائد �إقت�صاديــة ومب�ساعدات
�إن�سانية �إال �أنها من جهة �أخرى ،متركزت فـي �أر�ض
عانت طوي ًال من �إهمـال احلكومــة لها ،ف�أعاقت حركة
الأ�شخا�ص والب�ضائع ،و�أخ�ضعت اجلميـ ــع للم�ضايق ــة
ولأعمال التفتي�ش واملراقبة امل�ستمرة عند حواجزها.
كانت اليـ ــونيفي ــل م�ضطرة للقيام بكل ه ــذا من �أجل
تنفيذ مهمتها ،لكن هذا مل يجعلها مقبول ًة �أكرث عند
املـزارع الــذي يجلـب منتجاته �إىل ال�سوق �أو املوظف
الذي يحــاول �أن ي�صل �إىل عمله من دون ت�أخر .كما
و�س ّبب وجود الي ــونيفي ــل ال�شعـور الطبيـع ــي بالتوتر
الـذي ينتــج عـن تواجد جنود فـي جمتمع قروي ،فلي�س
من الطبيعــي �أن تتمركز قوات �أجنبية حول منزلك،

لي�س مــن الـطـبيـعـــي �أن
تتمركز قــوات �أجنبيــة
حول منزلك ،بغـ�ض النظر
عـن �سبب وجــودها.

هويرت يلتقي قائد حركة امل يف املنطقة

�آذار 1986

جنـود من اليونيفيـل وجرح خم�سون ،وان�سحبت كتيبة
امل�شاة الفرن�سيــة ،ولـوهلة بدا �أنّ ق ــوات الي ــونيفيـ ــل
كلها �ستن�سحب بدورها.
ومبا �أنّ �إ�سرائيل كانت ت�ستطيع البقاء مع �أو بدون
الي ــونيفيـ ــل ،كان عل ــى اللبنـانيــني �أن يفك ــروا
ملي ًا مبوقفهم .كان فـي لبنان من مل ير�ضــوا ب�إنهاء
الإحتـالل الإ�سرائيلــي للأرا�ضي اللبنانيــة فح�سب،
بل كان هدفهم �أو�سع من ذلك ،وهو و�ضع حد للكيان
الإ�سرائيلـ ــي .وه ـ�ؤالء قد اعتربوا اليـ ــونيفيـ ــل عائق ـ ًا
�أمامـهم ،وبالرغم من �أنه عائــق ميكن تخطيه ،لكنهم
كانـوا لريحـب ــوا بان�سحابها من �أجل �إخـالء ال�ساحة
�أمام �صراع �أو�سع .وفـي الـوقت ذاته� ،أراد �آخرون �أن

الق�صف الكثيفة والطويلة فـي متوز  1993وني�سان
 .1996وفـي الأغلب ك ّلفت �أعمال الق�صف عام 1996

رئي�س الوزراء الإ�سرائيل ــي وقتها الإنتخابات ،وهذا
مثال على الكلفة ال�سيا�سية التي ترتبط با�ستخدام هذا
امل�ستوى من القوة .بحلول تلك الفتـ ــرة ،كانت «قواعد
اللعبة» قد تغريت وترجمت �أخري ًا ف ـ ــي تفاهم عقد ف ــي
ني�سان عام  1996وكانت فكرت ــه الأ�سا�سية تق�ضي ب�أن
تتعهد املقاومة ب�أال تق�صف الداخل الإ�سرائيـل ــي ،بينما
تتعهد �إ�سرائي ــل ب�أال ت�ستهدف املدنيني فـ ــي لبنان.

لطاملا �أعجبت بف�ضيل ــة ال�صبــر الت ــي �أظهرها �أهل
اجلنــوب بتعامـلهم مع الي ــونيفي ــل عرب ال�سنوات.
�صحيح �إنّ الي ــونيفي ــل �ش ّكلت عامـ ـ ًال �أ�س ــا�سي ًا

بغ�ض النظــر عن �سبب وجودها.
م�ضى وقت طويل على ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية،
واليوم انت�شر اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب لكي يعمل �إىل
جانب اليونيفيل للحفاظ على وقف �إطالق النار .ت�سعى
القوتان لكي تتجنبا �أن يتحول جنوب لبنان من جديد
�إىل �أر�ض معركة .وكما يف عام  ،1986الأمر يعتمد على
�سكان املنطقة ،وحالي ًا ي�صعب �أن نتوقع متى �ستنتفي
احلاجة مل�ساهمة اليونيفيل� .آمل �أال ي�ستغرق الأمر ثالثني
�سنة �أخرى ،كما �آمل �أنه عندما حتني �ساعة املغادرة،
�سيفرتق �شعب اجلنوب واليونيفيل كما يفرتق الأ�صدقاء.

يواكيم هويرت

قوات حفظ ال�سالم

واللبنانيـ ــون� ،شعــب واحــد
يج�سد اليونيفيل بطرق عدة ولأ�سباب كثرية� ،أولها �أنه
ّ
ان�ضم �إىل هذه املهمة ليخدم �ستة �أ�شهر ،فبقي فيها ملدة
� 24سنة .خالل معظم �سنوات الي ــونيفي ــل فـي لبنان،
�ش ّكل تيمور غوك�سيل الوجه الإعالمي لها� ،إذ عمل
كمتحدث با�سمها �إبتدا ًء من عام  ،1979وكم�ست�شار
�أعلى منذ عام  .1995ها هو بعد تقاعده عام 2003
يقيم فـي بريوت ،حيث يلقي املحا�ضرات فـي عدة
جامعات لبنانية حول ال�سيا�سة الدولية والأمم املتحدة
ومفهوم حفظ ال�سالم.

حت ّدث تيمور غوك�سل �إىل رئي�س التحرير نرياج �سينغ من
جملة «اجلنوب» ،فك�شف له عن نواحي ي�صعب �إدراكها
يف ما ي�سمى بـ»حفظ ال�سالم» ،فكيف �إذا تط ّبق هذا
املفهوم من خالل �أ�شخا�ص ال يت�صرفون �إال بنا ًء على
دوافع �إن�سانية مت�أ�صلة فيهم كلما �شعروا بوجود حاجة
ما لدى النا�س الذين يخدمون؟ �إليكم الق�صة احلقيقية
لنجاح اليونيفيل.
�سينغ :ت�أ�س�ست اليونيفيل وا�ضطرت �أن جتد لها مكان ًا بني خمتلف اجلماعات امل�سلحة،
لتجد ان اجلي�ش اال�سرائيلي عاد وبقوة اىل الواجهة منذ عام  .1982فما الذي ا�ستطاعت
اليونيفيل �أن حتققه خالل تلك ال�سنوات؟
غوك�سل :ما حققته �أو ًال هو �إعادة الو�ضع الطبيعي �إىل املنطقة ،و�إعادة النا�س �إىل بيوتهم.
لدى و�صولنا كان يف جنوب لبنان حواىل � 10آالف �شخ�ص ،وخالل ثالث �سنوات �أ�صبحوا
ن�صف مليون.

�أما �سر النجاح احلقيقي الذي بقي بعيد ًا عن الأنظار ،فهو كيف �أ�صبحت قوة اليونيفيل هذه
جزء ًا من الأر�ض ،و�أ�س�ست روابط �صلة مع الذين �أهملتهم الدولة ومل تقدم لهم �أي خدمات.
كيف ا�ستطاعت �أن تك�سب ود ه�ؤالء النا�س وت�ساعدهم على �إعادة بناء حياتهم وحتويل
منطقة مهجورة �إىل مكان �آمن ومزدهر خالل الت�سعينات :هذا هو �سر جناح اليونيفيل.

العدد

02

حزيران

08 .

جاءت اليونيفيل مبهمة حمدودة تفتقر �إىل الدعم ال�سيا�سي �إال من جمموعة �صغرية من
البريوقراطيني املتفانني يف الأمم املتحدة .لكن اثبتت اليونيفيل مرونتها وقدرتها على
ال�صمود بالرغم من خ�سارتها لأكرث من  100جندي خالل ت�أدية مهامهم (من بني جمموع
 250قتي ًال) .هذا بحد ذاته �إجناز كبري.
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كيف حتقق هذا الأمر؟
مل نتمتع ب�أي �سلطة اقت�صادية �أو ع�سكرية ،لكنّ النا�س �أدركوا هذا الأمر وتفهموه .عملنا
على �إعادة ا�صالح كل �شيء يف الناقورة من �أجهزة الكمبيوتر �إىل املكاتب وغريها لنقدمها
للنا�س� .إهتم اجلنود بدهن املدار�س وت�شغيل م�ضخات املياه ،وتوفري البنزين مل�ضخات
القرى التي كانت فارغة منها قب ًال.

خالل الإجتياح الإ�سرائيلي عام  ،1982عرفت �صور �أزمة �إن�سانية� ،إذ حا�صر اجلي�ش
الإ�سرائيلي الآالف عند ال�شاطئ من دون مياه �أو طعام .ورغم �أنّ �صور كانت خارج منطقة
عملياتنا ،لكننا نظمنا دوريات غوث من موظفني يف اليونيفيل تطوعوا لتوفري الطعام
والعالج الطبي .هكذا بد�أت العالقة بني اليونيفيل و�صور ،وحني خرج الإ�سرائيليون عام
 1985قدّم لنا �أهايل �صور منازلهم من دون مقابل ،و�أ�س�سنا فيها مكتب ًا.
مل تخل مهمتنا من املراحل ال�صعبة ،كالفرتة ما بني عامي  1983و 1985حني قاد
الإ�سرائيليون عملية «القب�ضة احلديدية» �ضد املقاومة من خالل الإغارة على القرى .كنت
�أ�صطحب املرا�سلني الأجانب �إىل القرى مما اجرب الإ�سرائيليني على توخي احلذر .و�أذكر
�أي�ض ًا خالل الغارة على قرية برج رحال عام � ،1983أنّ اجلنود الفرن�سيني وقفوا على
�سقوف بع�ض املنازل ملنع الإ�سرائيليني من تفجريها.
دارت يف اجلنوب حرب خداع ،وكانت خاللها اليونيفيل متمركزة يف القرى ،تعي�ش و�سط

خالل �إلقاء بيان �صحفي

النا�س .كانوا جرياننا فكيف ال نحميهم؟
ال بد �أنّ الإن�سحاب اجلزئي للقوات الإ�سرائيلية عام  1985قد بدّل طبيعة عالقتكم مع
ال�سكان املحليني .كيف ح�صل هذا؟
تغريت طبيعة العالقة لكننا ا�ستمرينا مب�ساعدة النا�س حتى يف املناطق التي بقيت حتت
الإحتالل .و�أعطي مثا ًال على ذلك حقول الزيتون� ،إذ كانت حقول الزيتون املوجودة عند
اخلط الفا�صل ما بني جي�ش لبنان اجلنوبي واملقاومة ،الأف�ضل من نوعها يف لبنان .عجز
املزارعون عن الو�صول �إىل حقولهم ب�سبب خطر نريان جي�ش لبنان اجلنوبي ،ف�أر�سلنا
جنود اليونيفيل ملرافقتهم حاملني �أعالم الأمم املتحدة .كانت هذه «دوريات ح�صاد
الزيتون» .وفرنا امل�ساعدة حتى يف جهة املنطقة املحتلة حيث قرية «بيت ليف» املعروفة
مبعا�صر الزيتون فيها ،لكنها كانت متوقفة عن العمل ب�سبب حاجتها �إىل الطاقة .فكنا كل
�سنة ن�ؤ ّمن لهم مو ّلد ًا لت�شغيل معا�صر الزيتون.
كلما تع ّر�ض �أحد لإطالق النار عند اخلط الأمامي للحدود و ُمنع على �أي مدين الو�صول �إىل
تلك املنطقة ،لذا كان يذهب عنا�صر اليونيفيل النت�شال اجلثث وت�سليمها �إىل الأهايل� .إنها

�إنّ �سر النجاح احلقيقي الذي بقي بعيد ًا عن الأنظار،
هو كيف �أ�صبحت هذه القوة جزء ًا من الأر�ض ،وكيف
�أ�س�ست روابط �صلة وثيقة مع الذين �أهملتهم الدولة
ومل تقدم لهم �أي خدمات ،وكيف ا�ستطاعت �أن تك�سب
ود ه�ؤالء النا�س وت�ساعدهم على �إعادة بناء حياتهم.

ت�ضحيات ال ميكن للنا�س �أن ين�سوها.
مثال �آخر هو قوات حفظ ال�سالم الرنوجيون الذين حو�صروا فا�ضطروا لتدبر �أمرهم
بانف�سهم� .أوجدوا يف منطقتهم مثا ًال م�صغر ًا عن الرنوج فكانت املنطقة الوحيدة يف جنوب
لبنان التي و�ضعت فيها قواعد ال�سري .لقد �أ�ص ّر الرنوجيون على ا�ستحداثها واحرتم النا�س
رغبتهم ب�سبب اخلدمات واملنافع الإقت�صادية التي قدموها للمنطقة .ووجد يف قرية �إبل
ال�سقي �أف�ضل �سوق للمجوهرات والثياب يف لبنان ،كما عرفت املنطقة حواىل  70زواج ًا
خمتلط ًا بني الرنوجيني واللبنانيني.
ومن �أبرز املظاهر الإن�سانية التي ر�أيتها على الإطالق ،حني كان االيرلنديون من قوات حفظ
ال�سالم يالزمون االوالد يف ميتم تبنني ويلعبون معهم خالل تعر�ض املنطقة للق�صف ،لكي ال
ي�صابوا بال�صدمة جراء هذه الأحداث.
كيف تعاملتم مع املقاومة املنظمة يف منطقة عملياتكم؟
�أقمنا قنوات ارتباط مع كافة املجموعات فقد توجب علينا �أن نتعامل معها مع غياب كل
مظاهر ودور احلكومة عن املنطقة .وحني بد�أ الإن�شقاق بني ال�شيعة ومنظمة التحرير
الفل�سطينية عام  ،1981طلبت حركة �أمل التوا�صل املبا�شر معنا ف�أ�س�سنا مكتب االرتباط
معهم� .أ�صبحت «�أمل» من �أكرب م�ؤيدينا حتى �أنها حاربت من �أجلنا.
�إختلفت املعادلة كلي ًا يف جنوب لبنان عند الإجتياح الإ�سرائيلي عام � .1982س ّر �سكان
جنوب لبنان حني اعتقدوا �أنّ الإ�سرائيليني �سيخرجون الفل�سطينيني ،لكن �سرعان ما �أدركوا
�أنّ �إ�سرائيل ال تنوي املغادرة ،وقرروا �إنه حان الوقت للمقاومة.
ظهر حزب اهلل القادم من ال�شمال ،من دون �أن يفهم �سبب العالقة الودية بني ه�ؤالء اجلنود
الأوروبيني وال�سكان هناك .لذا كانت �أواخر الثمانينات فرتة �صعبة بالن�سبة �إىل اليونيفيل،
وهي الفرتة التي خطف فيها رئي�س جلنة املراقبة يف لبنان ،وقتل.
حدثت نقطة التحول مع عقد اتفاق دم�شق بني حزب اهلل و�أمل ،وحتديد ًا بعد �سنة من ت�س ّلم
ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل قيادة حزب اهلل عام  .1992فكان هذا الأخري من اجلنوب وعلى
معرفة باليونيفيل ،و�أول ما قام به هو تعيني �ضابط ارتباط للتوا�صل معنا.
يبقى التحول الأهم مع اجليل اجلديد من اجلنوبيني الذين ان�ضموا �إىل حزب اهلل� .إنهم
ه�ؤالء الذين ترعرعوا مع اليونيفيل� ،إنهم ذاك ال�صبي الذي ولد عام  1980و�أ�صبح مقات ًال
يف حزب اهلل عام  ،1998فعرف اليونيفيل ملدة � 18سنة .لعله ق�صد املدر�سة التي تربعت
اليونيفيل بدهنها� ،أو يكفي �أنه ا�ستفاد من خدماتها حتى ال يفكر قط يف الت�سبب بالأذية لها.
هكذا اال�ستقبال االيجابي اللبناين للأجانب ،والذي ين�ش�أ لديهم بالفطرة.
كيف كان الو�ضع بعد الإن�سحاب الإ�سرائيلي عام 2000؟
فاج�أنا الإ�سرائيليون ب�سرعة الإن�سحاب ،ف�أر�سلنا دورياتنا لطم�أنة النا�س .يف الوقت ذاته
�أر�سلت مديرية املخابرات يف اجلي�ش اللبناين حواىل � 20إىل  30من عنا�صرها بثياب
مدنية ،فكان وجودهم فعا ًال ولقي احرتام النا�س من حولهم .توقع اجلميع حمامات من الدم
بعد خروج �إ�سرائيل ،لكنّ املنطقة بقيت هادئة بغياب �أي جهاز �شرطة �أو جي�ش ،ال تعرف
�أمني ًا �سوى بع�ض �آليات اليونيفيل التي تتنقل على طرقاتها لكن من دون �أي �ضغوط.
هرب حواىل � 6000شخ�ص �إىل �إ�سرائيل خوف ًا من العقاب ،لكنهم بد�أوا يعودون بغ�ضون
ا�شهر .فكنا ننقلهم من احلدود ون�س ّلمهم �إىل مديرية املخابرات يف اجلي�ش اللبناين يف
مرف�أ الناقورة ،حيث كان يرافقهم اجلي�ش اللبناين و�أحيان ًا حزب اهلل �إىل منازلهم .ق�ضى
بع�ضهم ا�شهر ًا قليلة يف ال�سجن ،وكانت هذه �أق�صى الأحكام التي �صدرت عليهم .مرة �أخرى
وجد اللبنانيون احلل على الطريقة اللبنانية.
�أدّت اليونيفيل دورها من خالل التواجد يف املنطقة والتحرك �سريع ًا نحو بع�ض القرى التي
مل نق�صدها �سابق ًا ،ففي كل الأحوال ،مل يكن يتوقع منها الكثري يف تلك املرحلة.
ن�شرت الحق ًا قوة م�شرتكة من اجلي�ش اللبناين والدرك حتت قيادة ال�شرطة .وكان وجودها
رمزي ًا �إذ راقبت الطرق الرئي�سية وا ّمتت واجبها جيد ًا لذا بد�أ التوجه نحو التقلي�ص من
حجم اليونيفيل نحو  1200عن�صر ،و�إذا بحرب متوز  2006ت�ضرب لبنان.
تيمور غوك�سل

كثرية كوارث الدنيا،

وكذلك �أ�شكال النجدة

�إن كنت اليوم على قيد احلياة،
فذلك بف�ضل اليونيفيل
م�صدر دخلنا الوحيد ،لكن رغم هذا مل جنمع املبلغ
الكافـي من املال».
بعد ثالثة �أ�شهر� ،أبلغت �إدارة امل�ست�شفى والدة جهينة
ب�ضرورة نقلها �إىل املنزل« .كان من غري املمكن حتى
�أن �أموت يف امل�ست�شفى ،لأننا مل نكن منلك �أجرة �سيارة
�إ�سعاف لنقل جثتي من بريوت �إىل �صور».

 -اليونيفيل

-

عادت جهينة �إىل املنزل ،وهناك ازدادت حالتها �سوء ًا.
كانت تفقد الوعي من �شدة احلرارة ،وبد�أت تفقد
الذاكرة« .ا�ستيقظت يف �أحد الأيام فوجدت نف�سي على
�سرير م�ست�شفى .وعندما �س�ألت عن مكاين ،قالوا يل �إنه
امل�ست�شفى امليداين يف الناقورة».
قاطعتنا والدة جهينة وقالت« :كان لق ــوات الي ــونيفي ــل
مكتب يف �صور وهو املكتب اللوج�ستي والإعالمي .ق�صدته
طالبة امل�ساعدة البنتي وكنت �أعلم �أ ّنه لي�س لليونيفيل
م�ست�شفى خا�ص لعالج احلروق ،لكنّ الأم ال تفقد الأمل
�أبد ًا .وعلمت �أنه لو عاينها طبيب �أجنبي� ،س�أ�شعر ب�أنني
�أر�سلتها للعالج يف اخلارج».
جهينة (اىل اليمني) مع امها يف منزلهما يف �صور

�آذار 2008

العدد

منحها حياة جديدة واكت�شاف ًا للح�س الإن�ساين الذي
يتخطى كافة احلواجز العقائدية.

كيف ب�إمكان �شابة �أن تتواجد و�سط ع�شرات اجلماعات
امل�سلحة التي تتقاتل فيما بينها وتقاتل املحتل الإ�سرائيلي
يف الوقت ذاته وال ت�صاب بالإرباك؟ وكيف ال ترى احلافز
الذي جعل جنود ًا ي�أتون من اجلهة الأخرى من العامل نحو
منطقة قتال من �أجل �صنع ال�سالم� ،أمر ًا غام�ض ًا؟ مل يكن
من امل�ستغرب بالن�سبة ل�شابة ترعرعت و�سط عنف بني
الأقرباء ال يعرف الرحمة� ،أن جتد �صعوبة يف ا�ستيعاب
القيم الإن�سانية العاملية التي ت�شكل �أ�سا�س الأمم املتحدة.

�أثارت ق�صة جهينة ف�ضويل ورغبت مبعرفة املزيد عنها،
فزرتها يف منزلها املتوا�ضع يف منطقة «امل�ساكن ال�شعبية»
يف �صور .قالت يل حتى قبل �أن �أبد�أ ب�أ�سئلتي�« :إن كنت
اليوم على قيد احلياة ،فذلك بف�ضل اليونيفيل»� .إنه واقع
ب�سيط عبرّ ت عنه بكل �صراحة وهي تنظر �إيل نظرة
�صادقة م�ؤثرة ،وهي التي �شارفت على املوت فنجت.

مل تكن جهينة تعلم �أنها �ستخو�ض معركة قا�سية من �أجل
�إنقاذ حياتها ،متتد لع�شرين �سنة ،وت�ستمر حتى يومنا
هذا .كان �صراع ًا �إ�ستطاعت �أن تتخطاه �أو ًال بف�ضل عزمها
الذي ن�ش�أ من ال�ضيق ،وهو عزم يتميز به �أهل اجلنوب،
وثاني ًا بف�ضل امل�ساعدة التي وفرتها اليونيفيل .كان �صراع ًا

وتابعت جهينة« :عام � 1988أ�صبت بحروق بالغة نتيجة
انفجار موقد� ».أدخلت �إىل �إحدى م�ست�شفيات بريوت
لكـن مل ت�ستطـع عائلتها �أن تتحمل كلفة العـالج .قالـت:
«كنا مزارعني فقراء نعي�ش من تعبنا اليومي .وكانت
�أمي قد باعت البقرات الثالث التي منلكها والتي ت�شكل
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كانت جهينة ال�شابة حتب احلياة حب ًا حتدى الإهمال والدمار اللذين
حال مبدينتها �صور ،و�أ�صبحا بحلول عام  1988ي�شكالن الواقع
امل�ؤ�سف يف جنوب لبنان .كانت جهينة ال تزال يف العقد الثاين من
عمرها حني عا�شت احلروب والإحتالل والتهجري والدمار التي تلتها
�إعادة الإعمار والبناء .ثم ما لبثت �أن �شهدت �سل�سلة �أخرى من
احلروب واخلراب تبعتها حالة النهو�ض والبناء.

اجلنوب 29 28

بعد يومني زار منزلهما طبيب من اليونيفيل يرافقه
مرتجم .وقالت الوالدة� »:أتذكره ب�شكل وا�ضح .كان ا�سمه
�أندر�سن وكان �سويدي اجلن�سية .طلبت منه فقط �أن
مينحها العالج املنا�سب يف املنزل لو ا�ستطاع ،لكنه رف�ض
التخلي عنها وقال وهو يبكي ويرجتف ب�أنه �سوف ينقلها �إىل
امل�ست�شفى امليداين يف الناقورة .يف البداية �شعرت باخلوف
لأن الناقورة كانت تقع �ضمن منطقة الإحتالل الإ�سرائيلي
و�سبق لنا �أن خ�ضنا معاناة التهجري من قريتنا بنت جبيل
�إىل �صور .فطم�أنني الطبيب ب�أنّ اليونيفيل �ست�ؤ ّمن البنتي
النقل الآمن .وبالفعل بعد �ساعات نقلت ابنتي من منطقة
�صور بوا�سطة طوافة �إىل م�ست�شفى الناقورة».
تتذكر جهينة الفرتة التالية فرتوي لنا« :كان الفريق
الطبي ال�سويدي يف اليونيفيل بغاية اللطف معي .فكانوا
يق ّلمون �أظافري كل يوم ،وي�سمعونني املو�سيقى ،وكنت
�أ�شعر ب�أنني جزء ال يتجز�أ من عائلتهم .بعد �أ�سبوع فقط
زال اخلطر عني كلي ًا لكن ما زلت اليوم وبعد ع�شرين
�سنة� ،أخ�ضع لعمليات جراحية يف عنقي ويدي».
خ�ضعت جهينة حتى الآن لـ 25عملية جراحية ،وبد�أت
تخرج من منزلها منذ ثالث �سنوات فقط .تزور جهينة
الأ�صدقاء وتطلب امل�ساعدة لإجراء العمليات الأخرية
ليدها اليمنى ،والتي من دونها �ست�ضطر لبرتها.
�أمنية جهينة الوحيــدة �أن تعي�ش حياة طبيعي ــة و�أن
ت�ســاهم فــي املجتمـع كـغيـرها من الفتيـات ،وتـ�أمل �أن
يلقى ندا�ؤها اجلواب.
ح�سن �سقالوي

جتربتـــي

مــع اليـ ـ ــونيفي ـ ـ ــل

لأنّ الذكريات ال تدوم طوي ًال يف ذهن املرء ،ولأ ّننا ن�ست�ضيف اليونيفيل
منذ زمن طويل ،غالب ًا ما كنت �أ�سمع هذا ال�س�ؤال« :ما الذي حققته
اليونيفيل؟» لكن ولأنني عملت ب�شكل وثيق مع اليونيفيل خالل معظم
أف�ضل �أن �أ�س�أل« :كيف كان اجلنوب ليبدو عليه
�سنواتها الثالثنيّ � ،
اليوم من دون اليونيفيل؟
طوال هذه ال�سنوات الثالثني ،وقفت قوات حفظ ال�سالم
�إىل جانبنا يف الأزمات ،و�شاركتنا �آالمنا ومعاناتنا ،وقدّمت
امل�ساعدة للنا�س على قدر ما ا�ستطاعت .حتى �أب�سط
بادراتها الإن�سانية كانت حتدث فرق ًا كبري ًا وهي اكرث
من ان حت�صى .لكن ،دعوين اروي لكم جزء ًا من جتربتي
ال�شخ�صية عن العالقة الطويلة التي جمعتنا مع اليونيفيل.
عام  ،1978العام الذي ت�أ�س�ست فيه اليونيفيل ،كنت
مالزم ًا يف اجلي�ش اللبناين وكانت وظيفتي يف فرع
خمابرات اجلنوب .كنت مك ّلف ًا بالتوا�صل امل�ستمر مع
قيادة هذه القوات وكانت جتري اجتماعاتنا يف مركز

اجلنوب ،وحافظت على التوا�صل الدائم مع قيادة
اليونيفيل .عام � ،1998إنتقلت من اجلي�ش �إىل �أمن
من�سق ًا لأعمال احلكومة اللبنانية
الدولة ،حيث ع ّينت ّ
مع اليونيفيل.
جت ّلى هذا التعاون والتن�سيق ب�شكل عملي وفعال خالل
عملية «ت�صفية احل�ساب» الإ�سرائيلية يف العام ،1993
التي كان من نتائجها تدمري �آالف املنازل وتهجري
مئات الآالف من �سكان اجلنوب باجتاه ال�شمال وتدمري
البنى التحتية من طرقات وج�سور وحمطات كهرباء
وماء� .ساعدت اليونيفيل يف حماية املدنيني وعملت

العميد ماهر طفيلي

وقفت اليونيفيل �إىل جانب النا�س ،م�ستخدم ًة كل املوارد
التي توفرت لها من �أجل امل�ساعدة يف �إجالء اجلرحى
وت�أمني الرعاية الطبية لهم .كما �ساهمت يف م�ساعدة
املواطنني للعودة اىل منازلهم ،و�إزالة الألغام والقذائف
الإ�سرائيلية غري املنفجرة وت�أمني املياه واملولدات
الكهربائية للمناطق املحتاجة.
بعد عملية «عناقيد الغ�ضب» ت�ش ّكلت جمموعة تفاهم
ني�سان �سنة  1996من الواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا
و�إ�سرائيل و�سوريا ولبنان بهدف مراقبة الإمتثال للإتفاق
ما بني �إ�سرائيل وحزب اهلل .فقد اتفق هذان الطرفان
على و�ضع حد للإعتداء على املدنيني عرب احلدود وعلى
وقف ا�ستخدام القرى املدنية ل�شن الهجمات.
كنت رئي�س ًا للوفد اللبناين يف هذه املجموعة التي ا�ستمر
عملها حتى العام  .2000وقد لعبت اليونيفيل دور ًا هام ًا
وف ّعا ًال يف �إجناح عمل املجموعة من خالل توفري الدعمني
اللوج�ستي والأمني ،فخ�ص�صت لنا غرفة للإجتماعات
يف الناقورة واهتمت بنقل الوفود وتوفري الغذاء والرعاية
الطبية وغريها.

العميد طفيلي يف امليدان مع جلنة مراقبة «تفاهم ني�سان» �أواخرالت�سعينات

الطوارئ يف مدينة �صور .هناك بحثنا ب�صورة دائمة يف
كافة املوا�ضيع التي قد ت�س ّهل عمل هذه الق ّوات من حيث
انتقالها ومتركزها و�أمنها وتوا�صلها مع اللبنانيني .وبحثنا
كذلك يف طرق تقدمي العون للمواطنني خا�ص ًة يف املجاالت
الإن�سانية كالطبابة والتغذية .كما عملنا على ح ّل جميع
امل�شاكل الطارئة التي كانت حت�صل يومي ًا بني هذه الق ّوات
وبع�ض العنا�صر امل�س ّلحة املتواجدة يف تلك البقعة.
ع ّينت ما بني

 1989و1999

رئي�س ًا لق�سم خمابرات

علـى انت�شال اجلثث ومعاجلة امل�صابني وت�أمني املواد
الغذائيــة للمحتاجني وفتح الطرقــات وجرف ركام
الأبنية امل ّهدمــة.
بعد ب�ضع �سنوات� ،ش ّنت �إ�سرائيل عملية «عناقيد
الغ�ضب» يف العام  ،1996حيث قتل مئة وع�شرون مدني ًا
و جرح اكرث من  .500وكانت معظم الإ�صابات نتيجة
لتعر�ض املدنيني الذين التج�ؤوا اىل مركز اليونيفيـل
فـي قانا للق�صف املدفعي الإ�سرائيلــي .مرة �أخرى

مل تقت�صر م�ساهمة اليونيفيل على الدور الع�سكري �أو
الأمني كما تق�ضي مهامها ،بل �أفادت املنطقة ب�شكل بالغ
من الناحية الإقت�صادية� .أقامت اليونيفيل عالقات ودية
�إ�ستمرت على مر ال�سنوات حتى �أحدثت تباد ًال ثقافي ًا
بني القوات و�أهل اجلنوب وتقب ًال �أف�ضل ملختلف العادات
والتقاليد .فتع ّلم اللبنانيون لغات جديدة بينما تع ّلم
و�سجلت حاالت
�أفراد اليونيفيل بع�ض املفردات اللبنانية ّ
كثرية من الزواج املختلط.
�أمتنى �أن تت ّوج هذه العالقة الناجحة بني اليونيفيل و�سكان
جنوب لبنان باال�ستمرارية والدميومة.
العميد ماهر الطفيلي

رئي�س فرع خمابرات اجلنوب �سابق ًا
رئي�س الوفد اللبناين فـي جلنة مراقبة تفاهم ني�سان

 -النهار

-

حتديد

عن�صر من قوات اليونيفيل يحدد اخلط االزرق قرب بلدة احلمرا

ايار 2001

اخلط االزرق

عينّ اجلرنال جيم �سرينان نائب قائد قوات اليونيفيل فـي الفرتة ما بني �أيار  1999و�آب  ،2000حام ًال
�سج ًال حاف ًال من اخلربة فـي جمال حفظ ال�سالم منذ عام  1967فـي قرب�ص و�صحراء �سيناء ومرتفعات
اجلوالن .عمل اجلرنال �سرينان �سابق ًا مع اليونيفيل فـي منا�صب خمتلفة كقائد �سرية عام  1985وقائد
كتيبة عامي  ،1995-1994لذا كان ال�شخ�ص املنا�سب بالن�سبة لليونيفيل للإ�شراف على تر�سيم خط
الإن�سحاب بعد خروج �إ�سرائيل من لبنان فـي �أيار عام  .2000ق ّلده رئي�س جمهورية لبنان ميدالية الأرز
الوطني برتبة قائد تقدير ًا جلهوده ،وهو يحمل �أو�سمة خمتلفة خالل منا�صب القيادة العديدة التي توالها
فـي ايرلندا �إىل �أن تقاعد فـي حزيران الفائت من من�صب رئي�س �أركان قوات الدفاع االيرلندية.
بادر عمر عبود من جملة «اجلنوب» �إىل االت�صال باجلرنال �سرينان للح�صول منه على جتربته وعمله مع
اليونيفيل خالل هذه املدة.
مدة طويلة ،حتى �أ�صبح من الوا�ضح �أنّ رئي�س الوزراء
يف�ضل الإن�سحاب .و�سط تلك الظروف ،مل يكن
باراك ّ
من املتوقع �أن يت�أخر بدء عملية الإن�سحاب ،لكن كان
يجري الإعداد للأمر لذا مل نفاج�أ به .لقد دعا قرار
جمل�س االمن � 425إىل ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية من
لبنان واقت�ضى من اليونيفيل �أن ت�ؤكد هذا الإن�سحاب،
لذا لطاملا كان هذا الإحتمال وارد ًا يف خطة اليونيفيل
للحوادث غري املتوقعة� .أنا مت�أكد من �أنّ �أحد ًا يف الأمم
املتحدة عام  1978مل يعتقد �أنّ الإن�سحاب الإ�سرائيلي
�سيحدث يف الألفية املقبلة .يف  17ني�سان � ،2000أبلغت
�إ�سرائيل الأمم املتحدة ر�سمي ًا نيتها بالإن�سحاب ،وعندها
قلة هم من توقعوا �أنه يف � 25أيار� ،ستعلن �إ�سرائيل �أنّ
الإن�سحاب قد ّمت.

عب ــود :حني ابلغت حكومة �إ�سرائيل الأمم املتحدة نيتها
بالإن�سحاب من جنـ ــوب لبنــان ،هل كان القرار مفاجئ ًا
للي ــونيفي ــل؟
�سرينان :ال ،مل يكن قرار الإن�سحاب مفاجئ ًا ،فاجلدال
حول م�س�ألة الإن�سحاب كان يدور يف �إ�سرائيل منذ

العدد
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اجلرنال جيم �سرينان

اجلنوب 31 30

هل تعتقد �أنّ الو�ضع على الأر�ض� ،أي التطورات يف
لبنان والظروف الإقليمية ب�شكل عام� ،أ ّدت �إىل قرار
الإن�سحاب هذا؟
مع اجتاه الر�أي العام يف �إ�سرائيل نحو الإن�سحاب ،كان
من الطبيعي �أن يبد�أ اجلي�ش املو ّكل من �إ�سرائيل �أي
جي�ش لبنان اجلنوبي ،بالتفكري بجدية يف م�ستقبله.
فعلى اجلبهة الإقليمية ،كان الأمل ب�إحراز تقدم ملمو�س
يف الق�ضية الفل�سطينية ال يزال موجود ًا ،وال �شك �أنّ
االن�سحاب الإ�سرائيلي من لبنان �سي�س ّهل هذا الأمر.

وعلى جبهة �أو�سع ،من ال�صعب جد ًا �أن تلقى الدعم
الدويل حني تكون حمت ًال لأر�ض �سواك ،لذا كانت
�إ�سرائيل تتعر�ض ل�ضغط �شديد.
ما هي املعلومات والوثائق التي اعتمد عليها فريق
ر�سامي اخلرائط التابع للأمم املتحدة لتحديد موقع
خط الإن�سحاب؟ هل كانت هناك حتفظات من �أي من
اجلهتني ،وما هي؟
كانت مهمة فريق ر�سامي اخلرائط تق�ضي ب�أن ير�سم
خط ًا يتوافق مع حدود لبنان املتعارف عليها دولي ًا ،بنا ًء
على �أف�ضل املواد املتوفرة من وثائق وخرائط .وكان من
الوا�ضح منذ البداية �أنّ احلدود الدولية �ستقوم على
الأ�س�س القانونية املتوفرة والتي ميكن العثور عليها يف
�أي مواد مرتبطة باتفاق  1923الذي جرى بني فرن�سا
وبريطانيا وكان بعنوان «خط احلدود بني �سوريا وفل�سطني
من املتو�سط ونحو احلمة»� ،أو مرتبطة باتفاقية الهدنة
العامة بني لبنان و�إ�سرائيل عام  .1949بد�أ البحث عن
املواد يف لندن وباري�س ووا�شنطن ومقر جلنة مراقبة الهدنة
يف القد�س ،وطلبت امل�ساعدة يف ذلك من اجلهتني� .أما
ال�صعوبات التي واجهها فريق ر�سامي اخلرائط ،فكانت
�أنه مل يتم العثور على خريطة واحدة معتمدة بالن�سبة
للإتفاق الفرن�سي االنكليزي لعام � ،1923أو على �أي �أثر
لإحداثيات جغرافية ،بل وجدت بع�ض الفروقات الب�سيطة

 -النهار

-

�ضباط من اليونيفيل واجلي�ش اللبناين يعملون معاً على حتديد اخلط االزرق قرب قرية الغجر

حني تنجز عملية مع طرفني،
وفـي النهاية ال يكون �أي منهما
را�ضي ًا ،قد تعترب نف�سك فـي
موقع ي�ساوي بينهما ،لكن ال
ميكن �أن تكون م�سرور ًا من
النتيجة� .أما حني حت�صل على
موافقـــة الطرفني مع بع�ض
التحفظات ...فال بد �أن تعترب
�أنّ عملك كان ي�ستحق العناء.
يف اخلطوط املر�سومة يف الن�سختني الفرن�سية واالنكليزية.
ومن بني العقبات الأخرى التي واجهوها ،تقدمي الطرف
اللبناين ملواد هامة جد ًا يف الوقت غري املنا�سب� ،أي بعد
�أن تو�صل الق�سم اخلا�ص بر�سم اخلرائط �إىل �أول خريطة
ميكن العمل عليها ،ما ا�ضطر الفريق �إىل مراجعتها.
ونظر ًا �إىل �أنّ املعلومات التي �ستعتمد ك�أ�سا�س هي ذات
قيمة عالية ،و�أنّ هذه العملية لي�ست م�سح ًا �شام ًال بهدف
�إن�شاء حدود دولية ،مل يكن من املحتمل حتقيق الر�ضى
التام لدى الطرفني .يف النهاية ،قبل الطرفان اخلط
املر�سوم مع الإ�شارة �إىل بع�ض التحفظات.
هل ميكنك �أن ت�شرح لنا عملية الت�أكد من ان�سحاب
�إ�سرائيل ،والطريقة التي اعتمدها فريق الأمم املتحدة
لر�سم اخلرائط من �أجل حتديد خط الإن�سحاب؟

�آب 2001

يف ما يتعلق بالت�أكد من االن�سحاب الإ�سرائيلي� ،أ�شعر
ب�أنّ الت�شديد على ال�صعوبات التي واجهتنا يف حتديد
خط الإن�سحاب ،كان مبالغ ًا به .هناك ثالث نواحي يف
عملية ت�أكيد الإن�سحاب ،تتعلق الأوىل منها بان�سحاب كافة
القوات اال�سرائيلية من مدنيني وم�سلحني من كل الأرا�ضي
اللبنانية ،والثانية بتفكيك ميلي�شيا جي�ش لبنان اجلنوبي
بهيكلية قيادته وبنيته اللوج�ستية ،والثالثة بعودة كافة
املعتقلني يف «اخليام» �إىل ال�سلطات اللبنانية ال�شرعية.
ركزنا يف البداية على م�س�ألة التحقق من خروج القوات
الإ�سرائيلية من مواقعها وجممعاتها ،مما تط ّلب دوريات
م�صفحة قوية معززة بفرق مهند�سني للتعامل مع خطر
االلغام� .إنه خطر �إ�ستخف به كثريون من ال�سكان املحليني،
فدفعوا الثمن غالي ًا .وتوجب علينا �أي�ض ًا �أن نتابع ما يحدث
مب�س�ألة �أ�سلحة جي�ش لبنان اجلنوبي الثقيلة ،فجرى ذلك
بالتن�سيق مع ال�سلطات اللبنانية .وبالرغم من �أنّ اليونيفيل
مل تلعب دور ًا نا�شط ًا يف �إطالق الأ�سرى من �سجن اخليام،
لكنها راقبت التطورات هناك وكانت را�ضية جد ًا عن
النتيجة .ولو مل تكن القوات الإ�سرائيلية قد ان�سحبت
بالفعل من الأرا�ضي اللبنانية ،ملا كان بالإمكان العمل
على خط الإن�سحاب ،لأنّ الأعمال العدائية كانت �ست�ستمر
من دون �شك .كان تر�سيم خط الإن�سحاب �ضروري ًا من
�أجل �إحراز التقدم يف هذه العملية وللت�أكد من �أنّ القوات
الإ�سرائيلية قد خرجت من كافة الأرا�ضي اللبنانية ،لكن
ينبغي �أال نن�سى عملية التحقق من هذا الأمر والتي �سبقت
تر�سيم اخلط� .أما الو�سيلة التي اعتمدها فريق ر�سامي
اخلرائط فكانت ا�ستخدام العالمات على امتداد اخلط
على الأر�ض ،و�إن�شاء �إحداثيات لهذه العالمات.
ما هي بع�ض التحديات التي واجهتها الي ــونيفي ــل خالل
هذه العملية؟

�إنّ ر�سم خط على اخلريطة يختلف كلي ًا عن حتديده على
الأر�ض ،فكيف لو كانت هذه الأر�ض وعرة و�صعبة بقدر ما
كانت عليه منطقة احلدود مع منحدراتها احلادة وحقول
الألغام غري املحددة ب�شكل دقيق وخطر �أفخاخ القنابل
املنفجرة وخم ّلفات احلرب .مل يكن الهدف �أن ي�ش ّكل خط
الإن�سحاب حدود ًا دولية ،ويف عملية حتديده على الأر�ض
�إعتمد بع�ض اجلنود على �أجهزة نظام «جي بي �أ�س»
املحمولة يدوي ًا وغري الدقيقة� ،إذ كانت ت�شري �إىل ناق�ص
�أو �إىل زائد ثماين درجات .كنا نقوم بفح�ص منطقة
معينة حتى �أدق التفا�صيل ونعلن �أنها خالية من �أي وجود
�إ�سرائيلي ،فنكت�شف بعد �ساعة �أنّ هناك �آلية �إ�سرائيلية
على بعد ع�شرة �أمتار ،كانت متر على اجلهة اخلاطئة .قد
تعترب هذه احلادثة خرق ًا م�ؤقت ًا غري مق�صود ،لكن ماذا لو
كان هذا التحرك عبار ًة عن موقع مراقبة من �شخ�صني
من دون بنية حتتية ثابتة؟ �إذ ًا ال �شك �أنّ التحديات كانت
كبرية وتطلبت منا �صرب ًا بال حدود وروح ًا مرحة.
حني تتذكر ر�سم اخلط الأزرق الذي جرى منذ � 8سنوات،
كيف تق ّيم العملية ونتائجها؟
حني تنجز عمليـة مع طرفــني ،وفـي النهاية ال يكون �أي
منهما را�ضيـ ًا ،قــد تعتبـر نف�سـك فــي موقــع ي�ســاوي
بينهما ،لكن ال ميكن �أن تكون م�سرور ًا من النتيجة� .أما
حني حت�صل على موافقة الطرفني مع بع�ض التحفظات،
وحني ت�ضمن انت�شار الي ــونيفي ــل حتى احلدود وت�س ّهل
انت�شار قوى الأمن واجلي�ش اللبنانــي ،ال بد �أن تعترب �أنّ
عملك كان ي�ستحق هذا العناء .فـي النهاية ،املهم هو �أنّ
�سكان جنــوب لبنـان و�شمال �إ�سرائيــل عرفـوا حتى عام
 2006ال�سالم والطم�أنينة �أكرث من ال�سنــوات االثنتني
والع�شرين ال�سابقة.
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ال�صمــــــود

العميد جاي براكا�ش نهرا

مـن �أجـ ـ ــل ال�سـ ــالم

يف �شباط  ،2006تولىّ جاي براكا�ش نهرا من�صب نائب قائد مهمة حفظ �سالم وا�ضحة املالمح� ،أال
وهي اليونيفيل .لكن الهدوء الروتيني ملهمات «حفظ ال�سالم» الذي عرفه �أو ًال �سرعان ما تزعزع ب�شكل
فظ عند بدء الأعمال العدائية بني حزب اهلل و�إ�سرائيل خالل متوز و�آب  .2006يف تلك الفرتة مدت
اليونيفيل يد امل�ساعدة لل�سكان املحليني متى ا�ستطاعت ،بالرغم من �أنها كانت تعاين من حمدودية كبرية
يف حتركاتها ومواردها الأمنية والأ�سا�سية .مل حتد اليونيفيل عن مهمتها طوال احلرب التي ا�ستمرت على
امتداد  34يوم ًا ع�صيب ًا .والأهم هو �أنها م ّهدت الطريق نحو جو �أمني جديد يف جنوب لبنان بعد اتفاق
وقف الأعمال العدائية الذي قاد �إىل ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية من جهة ،و�إىل انت�شار اجلي�ش اللبناين
من جهة �أخرى .وحني مت هذا الإنت�شار ،كان بدعم من قوة معززة حلفظ ال�سالم.
وجد نائب قائد قوات اليونيفيل العميد جاي براكا�ش نهرا نف�سه و�سط هذا املخا�ض الذي بفعله �أ�صبحت
اليونيفيل على �شراكة ا�سرتاتيجية مع اجلي�ش اللبناين .بعد انتهاء مهمته يف � 19آذار  ،2008ويف طريقه
�إىل مطار بريوت الدويل ،يق ّدم لنا العميد نهرا ملحة هامة عن واليته احلافلة بالأحداث ،عرب هذه املقابلة
مع رئي�س حترير جملة «اجلنوب» نرياج �سينغ:

فج�أة ويف � 28أيار � ،2006أطلق حزب اهلل النار على

العدد

02

حزيران

08 .

�سينغ :كيف كان الو�ضع عند و�صولك �إىل لبنان يف
�شباط 2006؟
نهرا :لدى و�صويل ،وجدت قوة اليونيفيل �صغري ًة لها
�إجراءاتها املحددة ومنط من الن�شاطات ال يختلف عن
غريه .كان هناك بع�ض اخلروقات للخط الأزرق وبع�ض
ال�صدامات من وقت �إىل �آخر ،لكن ب�شكل عام كان الو�ضع
�سلمي ًا ووجدت النا�س يتعاملون مع اليونيفيل بالرتحيب
والتقدير .ميداني ًا متركزت الكتيبة الهندية يف ال�شرق
والغانية يف الغرب مع فرق �أخرى توفر احلماية لقوة
اليونيفيل بالإ�ضافة �إىل احلماية والدعم اجلوي واللوج�ستي.
يف املجمل كانت هناك �سبع فرق مكونة من  2000ع�سكري
ت�ؤازرهم جمموعة �صغرية من املوظفني املدنيني.
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القوات امل�سلحة الإ�سرائيلية يف ال�صباح ،وردت القوات
الإ�سرائيلية بق�صف جوي كثيف خالل النهار .بقي قائد
قوات اليونيفيل على ات�صال م�ستمر مع الطرفني ،حتى
التو�صل �إىل وقف للأعمال العدائية بحلول
ا�ستطعنا
ّ
امل�ساء .وبعد هذا احلدث ،بدا لنا �أنّ املنطقة تعود �إىل
هدوئها الطبيعي.
هل برزت لديكم �أي م�ؤ�شرات حول ن�شوب معركة قبل
انفجار الو�ضع يف متوز؟
مل ت�صلنا �أي م�ؤ�شرات لنزاع بهذا احلجم ،بل توقع
اجلميع �أنه بعد �أحداث � 28أيار� ،سيهد�أ الطرفان لفرتة
من الزمن.
يف  10متوز� ،إجتمعت مع اجلرنال داوود ،قائد القوة
امل�شرتكة (كانت القوة امل�شرتكة امل�ؤلفة من  500من

ت�ش ّكل «خط �أبي�ض» (من �آليات
اليونيفيل) مبوازاة الليطاين
تقدمـــت تدريجـيــ ًا باجتــاه
اجلنــوب نحــو اخلط االزرق.
عنا�صر قوات الأمن الداخلي و 500من عنا�صر اجلي�ش
القوة الأمنية اللبنانية الوحيدة املنت�شرة يف اجلنوب)،
و�أخربين �أنهم ال يتوقعون �أي �أعمال عدائية ،على الأقل
خالل املو�سم ال�سياحي� .أعلمني بخطة و�صلته من مكتب
رئي�س الوزراء حول تعزيز انت�شار القوة امل�شرتكة بنحو
 3000عن�صر� .إعتربنا �أنها خطوة ايجابية ت�شري �إىل �أنّ

كيف واجهت الي ــونيفي ــل عواقب ت�صاعد العنف على
الأر�ض؟
�شمل الدمار املنطقة ب�أكملها ،وهرب �أكرث من  80%من
ال�سكان باجتاه ال�شمال ،لكن مل تتوان اليونيفيل عن
امل�ساعدة ،بل عملت بالتن�سيق مع احلكومة اللبنانية على
مرافقتهم وعلى نقل من بقي منهم يف اجلنوب �إىل مناطق
�أكرث �أمان ًا .وا�ستغرقت هذه العملية يف بع�ض الأحيان وقت ًا
طوي ًال� ،إذ كنا ن�ضطر للتن�سيق مع القوات الإ�سرائيلية
من �أجل �ضمان ممرات �آمنة .ب�شكل عام بقيت وحدات
اليونيفيل متمركزة يف مواقعها لأ�سباب �أمنية ،ولكننا
لبينا كل نداء �إن�ساين� ،أكان لإخالء املدنيني اجلرحى� ،أو
لتوفري امل�ساعدة الطبية �أو الطعام واملياه وغريها ،لكن
�أعاقت حتركاتنا الطرقات واجل�سور املدمرة.

قتل  4مراقبني ع�سكريني يف ا�ستهداف موقع دوريات
تابع ملجموعة املراقبني يف لبنان يف اخليام مما �أدى �إىل
تدمريه .كما قتل �أحد املوظفني الدوليني وزوجته كانا يف
مبنى �سكني تع ّر�ض للق�صف يف �صور .جرح عدد كبري من
عنا�صر حفظ ال�سالم وقليلة هي املرات التي تفادينا فيها

�إنّ املو�ضوع اال�سا�سي والذي كان علينا حماكاته فورا كان
بال �شك م�س�ألة ان�سحاب القوات اال�سرائيلية واالنت�شار
املتوازي للجي�ش اللبناين.
ماذا تخللت تلك العملية الإنتقالية؟
واجهنا حتديات �أهمها �ضمان عدم التقاء اجلي�ش اللبناين
والقوات الإ�سرائيلية من �أجل جت ّنب �أي �صدامات حمتملة.
ناق�شنا مع الطرفني تفا�صيل الطريقة التي �ستتبع ،و�شك ّلت
اليونيفيل اخلط الفا�صل ما بني القوتني.
مع ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية من كل منطقة ،كانت
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مل نتوقع احلرب حتى مع بدء عملية القتال ،بل اعتقدنا
�أنها �ست�ستمر لفرتة يومني تقريب ًا ،مبا �أنّ منط املواجهة
كان ي�شبه حادثة تبادل النريان التي وقعت يف � 28أيار.
مل ندرك �أنّ الو�ضع �سيطول �إال بعدما ر�أينا التحركات
امليدانية للقوات امل�سلحة الإ�سرائيلية بعد �أيام.

-

احلكومة تتقدم يف عملية ب�سط �سلطتها يف اجلنوب ،لكن
بعد �أقل من � 48ساعة� ،إ�شتعلت احلرب.

ماذا عن �أمن موظفي اليونيفيل؟
ً
�إ�ستهدف  36من بني  45مقر ًا تابعا لليونيفيل ،ب�ضربات
�إما مبا�شرة �أو قريبة ب�شكل خطر ،كما �سقطت �صواريخ
داخل  16مقر ًا لليونيفيل .مل تكن الأ�ضرار الناجتة عن
هذه ال�ضربات بالغة وكان م�صدرها يف الإجمال القوات
الإ�سرائيلية ،لكن �أي�ض ًا حزب اهلل .تع ّر�ض يف �إحدى
املرات مقر الكتيبة الغانية لـ  32قذيفة هاون خالل
ليلة واحدة ،لكن �أ�شيد هنا ب�إجراءات ال�سالمة اجليدة
والإن�ضباط والقيادة املمتازة على كافة امل�ستويات لدى
اليونيفيل يف ذلك الوقت.

بعد �أربع �ساعات فقط من وقف الأعمال العدائية،
متكنا من خالل ات�صاالت مكثفة عرب فريق الإرتباط
من التو�صل �إىل عقد اجتماع مع ممثلي اجلي�ش اللبناين
والقوات الإ�سرائيلية يف ر�أ�س الناقورة ،فكان �أول اجتماع
ثالثي تر�أ�سه اليونيفيل.

فـي بع�ض القرى كقرية حوال متكنا من التفاو�ض مع
القوات الإ�سرائيلية فا�ستطعنا �أن ن�ؤ ّمن مناطق �آمنة
كملعب كرة القدم �أو قاعة البلدية �أو امل�ست�شفى .و�ضعنا
م ّالالت مع �أعالم الأمم املتحدة هناك وجمعنا املدنيني
يف تلك املناطق حلمايتهم من �أعمال القتال.
يف بع�ض الأحيان ،كان املدنيون يتجمعون �أمام قواعدنا
للإحتماء من الق�صف .لكنّ قدرات اليونيفيل كانت
حمدودة يف الطعام واملياه ،ومالجئها ال تت�سع �سوى
لقوات اليونيفيل .يف املقابل عمدنا �إىل مواكبة املدنيني
�إىل ثكنات �صور ،وهناك اهتم بهم اجلي�ش اللبناين .يف
البداية� ،أظهر البع�ض ا�ستيا ًء من اليونيفيل ،لكن �سرعان
ما �أدرك النا�س القيود التي تعيق حركتنا.
هل كانت م�شكلة الإمدادات لقوات اليونيفيل هم ًا
�أ�سا�سي ًا؟
كنا منلك يف مواقعنا م�ؤن ًا تكفي حلواىل � 28إىل  30يوم ًا،
لكن مل يكن الطعام م�شكلة �أ�سا�سية بقدر ما كانت عليه
املياه والوقود ب�شكل خا�ص .لأ�سباب �أمنية �إ�ستخدمنا
مالالت يف �إعادة �إمداد مواقعنا باحلاجيات الأ�سا�سية،
وتط ّلبت منا عدد ًا �أكرب من النقليات ب�سبب �سعتها
املحدودة .جل�أنا �أي�ض ًا �إىل املوارد املحلية كم�صادر املياه
�إن وجدت ،وللح�صول على املنتجات الأ�سا�سية� ،سمحنا
للقادة ب�شراء اخل�ضار واللحم والفواكه من املنطقة.

كان الأمني العام للأمم املتحدة قد �أذن لقائد القوات
الدولية ب�إخالء عنا�صر مهمة اليونيفيل �إن دعت ال�ضرورة
لذلك ،لكننا �صممنا على ال�صمود حتى النهاية .يف
الواقع� ،إ�ستطاعت مهمة اليونيفيل �أن تتو�سع ب�سرعة بعد
احلرب لأ�سباب عدة من بينها �أنه كان لديها موطئ قدم
على الأر�ض يف الأ�سا�س.

�س ّبب الوقود امل�شكلة الأكرب بالن�سبة �إلينا بعد قطع
�إمداداته عنا وتدمري حمطات البنزين املحلية .خالل
الأ�سبوعني الأولني ،متك ّنا من �إر�سال �شــاحنات وقود
على دفعتني من بي ــروت ،ولكن حت ــى هذه توقفت.
وبحلــول نهاية حــرب الـ 34يوم ًا ،كنا قد ا�ستهلكنا كل
خمزوننا من الوقود.

كيف انتقلتم من تلك املرحلة �إىل مرحلة ما بعد احلرب؟
حتى خالل احلرب ،مل نتوقف عن بذل �أق�صى جهودنا
لتنفيذ مهمتنا ،وتقدمي التقارير اليومية حول ما نراه .مل
تكن تلك التقارير على دقة تامة ب�سبب قدراتنا املحدودة
يف املراقبة واحلكم ،لكن يف الإجمال �أعتقد �أننا قدمنا
تقييم ًا دقيق ًا �إىل حد ما.

قاعدة الدوريات يف اخليام التابعة للجنة مراقبة الهدنة وهي تظهر مدمّ رة بعد الق�صف اال�سرائيلي الذي �أودى بحياة اربعة من املراقبني
الع�سكريني متوز 2006

وقوع �إ�صابات خطرية يف �صفوفنا.

اليونيفيل تت�سلم القيادة فيها لت�س ّلمها بعد � 24ساعة �إىل
اجلي�ش اللبناين� .سلكنا الطرقات التي توفرت لنا ،حتى
كنت ترى �سل�سلة من  20دورية من كل من الكتيبتني
تتنقل على مدار ال�ساعة را�سم ًة «خط ًا �أبي�ض (من �آليات
اليونيفيل) مبوازاة الليطاين ،وتقدمت تدريجي ًا باجتاه
اجلنوب نحو اخلط الأزرق ،وا�ستغرقنا �شهر ًا ون�صف ًا
لإمتام هذه العملية.
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كان ال�سكان خالل تلك الفرتة يعودون وب�أعداد هائلة
�إىل قراهم وكانوا �أحيان ًا يلمحون عنا�صر من القوات
الإ�سرائيلية بجوار منازلهم املدمرة ،مما كان يخلق جو ًا
من التوتر وكانت امل�شاعر قوية والأع�صاب م�شدودة.
وظلت نحو � 70أو  80باملئة من قوات اليونيفيل خارج
قواعدها لي ًال ونهار ًا لأكرث من �شهر ،تراقب وتفاو�ض
وحتاول تهدئة الو�ضع.

واحـة �أمـل

يف �صحـ ــراء التحديات
مل يبق �أيتام جنوب لبنان من دون م�أوى ،لأنّ معلم املدر�سة حممد فواز
ك ّر�س لهم حياته ،غري �آبه بالأوقات الع�صيبة التي مر بها لبنان .كان
و�سط حماوالته ملنع �إقفال امليتم يواجه التحديات والأمل وال�صعوبات
املادية ،لكن يك�سب يف املقابل �أ�صدقاء مدى احلياة تتخطى عالقته
معهم اختبارات الزمان واملكان.

«خـــالل حـــرب متـــــوز
الأخرية ،كان االيرلنديون
والهولنديون والرنوجيون
على ات�صال دائم معنا لكي
يطمئنوا على و�ضعنا .اليوم
�أ�صبحوا خارج لبنان ،لكنهم
�سيظلون دائم ًا نقطة �ضوء
فـي ذاكــرتنا».
ال�سابقة بالتربع باملال التكاليف املدر�سية والهدايا
والثياب وغريها».

 -النهار

-

ظ ّل ال�سالم حلم ًا بعيد املنال ،وخالل نزاعني �أ�سا�سيني
ما بني عامي  1993و ،1996غالب ًا ما وقعت تبنني حتت
الق�صف العنيف .بذل االيرلنديون �أق�صى جهودهم لكي
يبقى املركز �آمن ًا ولطم�أنة الأوالد ،فلم يرتكوهم حني
كانت الطوافات الإ�سرائيلية تغري على املنطقة.

بد�أت ق�صته عام  1978مع ت�أ�سي�س اليونيفيل يف
جنوب لبنان ،حني ا�ستطاع �أن يفتتح ميتم ًا يف تبنني و�أن
ي�أوي �أكرث من  100ولد بف�ضل مبلغ تربعت به الكتيبة
الهولندية .عام � ،1979إ�ضطر لإقفاله ب�سبب ت�صاعد
النزاع ،لكنه قام ب�إجالء الأوالد �إىل مواقع خمتلفة يف
�أنحاء لبنان .كادت الق�صة تنتهي مع نهب امليتم واحتالله
خالل احلرب ،حني �أفرغ من كل ما فيه ،وانتزعت منه
حتى النوافذ والأبواب ،ووقعت فيه �أ�ضرار بالغة.

«منذ ذلك الوقت ،مل يتخلوا عنا مرة ،وكان وجودهم
يبعث فينا الطم�أنينة لأنهم قدموا �أكرث بكثري مما متليه
عليهم واجباتهم الع�سكرية .ال ميكنني �أن �أقي�س م�ساعدة
االيرلنديني بقيمة مادية ،بعد �أن وقفوا �إىل جانبنا خالل
�أ�صعب الأوقات .كانوا يقدّمون للأوالد الت�سلية وراحة
البال من خالل املو�سيقى والر�سوم املتحركة والألعاب
حتى �أنهم كانوا يتحدثون وي�ضحكون معهم .كانوا جزء ًا
من عائلتنا ،ال بل كانوا عائلتنا».

«حني حاولت �أن �أعيد فتح امليتم عام  ،1991مل �أعرف
من �أين �أبد�أ ،ومن �أين �أح�صل على امل�ساعدة املادية».

تغطي �أروقة امليتم �صور عن تاريخه ،تظهر يف معظمها
قوات حفظ ال�سالم خالل خمتلف الن�شاطات .فكانوا
مث ًال ي�صحبون الأوالد بالبا�ص يف �أنحاء لبنان ،وينظمون
حفالت لعيد امليالد وي�سمعونهم املو�سيقى ويت�شاركون
الوجبات.

جاءه الرد على الفور من قوات حفظ ال�سالم الرنوجيني
وااليرلنديني املتمركزين يف خميم يف تبنني .لقد و ّفروا
له امل�ساعدة يف �إعادة البناء وما تخ ّلله من عمل هند�سي
وبنيوي ،ومن خالل التربع مبو ّلد كهرباء والرعاية الطبية.
�سرعان ما �أ�صبحت اليونيفيل جزء ًا ال يتجز�أ من هذا
امليتم الذي تو ّفر فيه الطعام هب ًة من االيرلندينيّ ،
وغطى
الرنوجيون معظم الر�سوم املدر�سية.

العدد
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�أ�شار حممد �إىل �أنّ امل�ساعدة مل ت�أت من الرنوجيني �أو
االيرلنديني فح�سب بل �أي�ض ًا من وحدات �أخرى من
اليونيفيل فقال »:مل يتوقف دعم اليونيفيل ب�سبب رحيل
بع�ض الوحدات ،فقد ا�ستمرت قوات حفظ ال�سالم

قال حممد والدموع متلأ عينيه« :رفعوا علم الأمم املتحدة
على �سقف املبنى لكي يعلنوه موقع ًا لليونيفيل ،ومل يتوقفوا
عن تزويدنا بالطعام والوقود .بقيوا �إىل جانبنا طوال
�أيام الق�صف ال�ستة ع�شر ينامون على الأر�ض .ولكي ال
ي�شعر الأوالد بالقلق ،كانوا ي�سمعونهم املو�سيقى بينما
يدور النزاع يف اخلارج .كيف يل �أن �أن�سى االيرلندي
الذي ع ّر�ض حياته للخطر حني قاد �شاحنة ملأى بالوقود
�إىل امليتم بينما كان الإ�سرائيليون يق�صفون املنطقة؟»
«خالل حرب متوز الأخرية ،كان االيرلنديون والهولنديون
والرنوجيون على ات�صال دائم معنا لكي يطمئنوا على
و�ضعنا .اليوم �أ�صبحوا خارج لبنان ،لكنهم �سيظ ّلون
دائم ًا نقطة �ضوء يف ذاكرتنا».
ي�شعر اليوم حممد بالقلق ال�شديد حول م�ستقبل امليتم»:مل
نكن يوم ًا منتمني �إىل �أي حزب �أو جمموعة �سيا�سية،
واعتمدنا يف التمويل وامل�ساعدة على قوات الأمم املتحدة
واملنظمات الدولية وال�سفارات واجلمعيات اخلريية».
«يف هذه الأيام ي�ؤمن لنا االيطاليون الرعاية الطبية
بوا�سطة �أطبائهم ،ويقدم البولنديون املياه ،ونح�صل
على طعامنا من البلجيكيني ،وعلى املولد الكهربائي
والإمدادات الغذائية من القطريني».
لكن بالرغم من هذا ،ال يزال حممد قلق ًا ب�ش�أن حماية
امليتم يف حال ن�شوب حرب �أخرى.
�أندريا تينينتي

 -اليونيفيل

-
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فتيات من ميتم تبنني
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عن�صر من اليونيفيل يراقب اخلط االزرق

