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 ،1978 عام  �أو�ئل  يف  لبنان  جلنوب  �الإ�سرئيلي  �الإجتياح  بعد 

منذ  �مل�سيطرة  و�ل�سر�ع  �لتوتر  حالة  �الأمن  جمل�ض  تخطى 

جنوب  �إىل  �إر�سالها  بهدف  �ليونيفيل  فاأن�ساأ  �لباردة  �حلرب 

�نهيارها.  تلك �جلبهة �حليوية وجتّنب  للمحافظة على  لبنان 

�لدوليني.  و�الأمن  بال�سالم  »�لقلعة«  تلك  حت�سني  �لنية  كانت 

بوجود  �سامدة  تبقى  وكيف  �ل�سالم  قلعة  تبنى  كيف  لكن 

�ملجموعات �مل�سلحة �لتي ال تعرتف مبهمة حفظ �ل�سالم ال بل 

وتعلن عن عد�ئيتها �إز�ئها؟

كان �ل�سعي نحو �ل�سالم قد �أ�سبح رغبة �ملجتمع �لدويل باأكمله، 

و�لذي عرّب عنها من خالل �ملو�رد �ملادية و�لب�سرية �لتي قدمها 

�ليـــونيفيـــل باملو�رد  1978. متّتعت  �آذ�ر عام  لليـــونيفيـــل فـي 

�لالزمة لكن و�جهت عو�ئق كثرية منعتها من تنفيذ �ملهام �لتي 

�أوكلت �ليها، �أهمها غياب �ل�سالم �حلقيقي فـي معظم �الأوقات. 

�لدولة  �ل�سالم،  حفظ  مهمة  يف  �ليونيفيل  �سريك  نن�سى  وال 

�للبنانية �ملربكة باحلرب �الأهلية �مل�ستعلة يف �لبالد و�الأزمات 

�ل�سيا�سية �ملتتالية و�لتغري�ت �الإقليمية �ملعقدة. لهذه �الأ�سباب 

عجزت �لدولة �للبنانية عن فر�ض �سلطتها على جنوب لبنان 

يف �لوقت �لذي كان فيه ��ستقر�ر تلك �ملنطقة بندً� �أ�سا�سيًا يف 

�لقر�ر 425 )1978( وعاماًل رئي�سيًا لنجاح �ليونيفيل. 

�ملنطقة  يف  �لكامل  �الإنت�سار  عن  �ليونيفيل  بالتايل  عجزت 

�لتي حددت لها. فقد تو�لت عقود من �الإ�سطر�ب على جنوب 

متنوعة  م�سّلحة  جمموعات  �سيطرة  حتت  �أ�سبح  حيث  لبنان، 

�إىل جانب �سيطرة �إ�سر�ئيلية عرب قو�تها �مل�سلحة ب�سكل مبا�سر 

 ،2000 عام  �الأخرية  تلك  و�ن�سحبت  لها.  تابعة  قو�ت  عرب  �أو 

�مل�سائل  حّل  يف  و�ل�سيا�سية  �لدبلوما�سية  �جلهود  ف�سلت  لكن 

�لعالقة وبقي �ل�سالم �لد�ئم هدفًا بعيدً�. 

حافظت قو�ت حفظ �ل�سالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة و�سط هذ� 

�لو�سع على مبدئها �حليادي وظهرت �أهمية ذلك حني وقفت  ال�صيد غينو يّطلع على خريطة ملنطقة عمليات اليونيفيل خالل رحلة من بريوت اىل الناقورة  29 اآب 2006

 فــــــــــــــي

ال�شمــــود ف�شيــلـــــة
تتاأ�س�ض عادًة مهمات حفظ �ل�سالم لفرتة ق�سرية، لكن غالبًا ما تدخل عو�مل خارجية ونز�عات 

غري متوقعة لت�سبح هي �ملقيا�ض ال�ستمر�ر �ملهمة. مثال على هذه �الإ�ستمر�رية هي قوة �ليونيفيل 

»�ملوؤقتة« �لتي تاأ�س�ست منذ ثالثني �سنة، وال تز�ل حتى يومنا هذ�. 
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مقدمة

�ملنطقة. وكان جلهوده  ��ستقر�ر  �ملحافظة على  فـي  وي�ساعدو� 

ف�سل فـي رفع �حل�سار �لبحري و�جلوي �لذي فر�سته �إ�سر�ئيل 

على �لبالد. 

 قّدمت �الأمم �ملتحدة م�ساعدتها للحكومة �للبنانية عرب تقييــم 

يف  خا�ض  ب�سكل  �ساهمت  ملّحة.  �أخرى  و�أعمال  �حلاجات 

�ملبكرة  لالإغاثة  ن�ساطات  فاأقامت  �الإن�سانية  �الإ�ستجابة  جمال 

وقّدرو�  �حلرب  ب�سبب  منازلهم  من  تهجرو�  �لذين  و�ساعدت 

مبليون �سخ�ض. 

�سدر �لقر�ر 1701، ومبوجبه تو�ّسعت قوة �ليونيفيل. �إلتزمت 

دور  وباحرت�م  �لعد�ئية  �لعمليات  بوقف  �الأطر�ف  كافة 

�لدويل  �الإلتز�م  �أما  لبنان.  جنوب  فـي  و�نت�سارها  �ليونيفيل 

بقو�عد  كما  �ملعززة  ومعد�تها  بقوتها  فتمّثل  باليونيفيل 

�الإ�ستباك �ل�سارمة. د�خليًا، �ساهم �لقر�ر �لذي �أجمعت عليه 

�خلط  حتى  �للبناين  �جلي�ض  بن�سر  �للبنانية  �الأطر�ف  كافة 

�الأزرق وبتعزيز �سيطرة �حلكومة مع ب�سط �سلطتها على كافة 

�الأر��سي �للبنانية. نتيجة لهذه �لتغري�ت، �ساهم ظهور �جلي�ض 

فـي خلق جو  �ليونيفيل  �إىل جانب قو�ت  �الأر�ض  �للبناين على 

فـي  �ال�سرت�تيجية  �لناحية  من  و�آمن  جديد  وع�سكري  �أمني 

منطقة عمليات �ليونيفيل. 

تعاونت �ليونيفيل مع �جلي�ض �للبناين فنجحت يف تهدئة �لو�سع 

و�سمان �حرت�م �جلميع لوقف �لعمليات �لعد�ئية. ونتيجة لهذه 

�ل�سر�كة �لقوية يف جمال حفظ �ل�سالم، �سهد جنوب لبنان خالل 

�ليونيفيل.  �إن�ساء  منذ  هدوءً�  �الأكرث  �لفرتة  �الأخريتني  �ل�سنتني 

للجي�ض  دعمها  على  م�سى  وقت  �ي  من  �أكرث  �ليونيفيل  وتوؤكد 

�للبناين ول�سعب جنوب لبنان. 

لقد ن�ّض �لقر�ر 1701 )2006( على �نت�سار �ليونيفيل �ملعّزز، 

لكّن �الأهم هو �أنه دعا لوقف �إطالق نار د�ئم وحلل طويل �الأمد 

للنز�ع �لقائم. ال �سك �أّن هذه �مل�سائل تعترب جزءً� من �لعملية 

يف  لكن  �ليونيفيل،  م�سوؤولية  نطاق  خارج  هي  لذ�  �ل�سيا�سية 

�لوقت ذ�ته فاإّن جناح �ليونيفيل يعتمد على �لو�سع �ل�سيا�سي. 

ال ت�سّكل عملية حفظ �ل�سالم بدياًل عن �حلل �ل�سيا�سي، بل هي 

لدعم �جلهود �لدبلوما�سية �لر�مية للتو�سل �إىل حل �سيا�سي. 

�إال  لبنان  يف  �الأمد  وطويل  م�ستد�م  حل  �إىل  ل  �لتو�سّ ميكن  ال 

نز�عات  وهي  �ملنطقة.  يف  �ملتعددة  �لنز�عات  �أ�سباب  مبعاجلة 

بغاية �خلطورة �إذ ميكن الأي منها �أن يتفاقم فيوؤثر على �ملنطقة 

باأكملها �إال �إذ� مت �لتو�سل �أواًل �إىل �سالم عادل و�سامل وم�ستمر 

لل�سرق �الأو�سط. 

�ليونيفيل فر�سة لل�سالم، و�لفر�سة وجدت الغتنامها. 

بوجه كل �الإن�سقاقات و�الإنق�سامات �لتي �جتاحت لبنان خالل 

تلك �لفرتة. متكنت عنا�سر حفظ �ل�سالم مب�ساركة �جلنوبيني 

يو�جهون  وكانو�  و�حدة،  كانت  ق�سيتهم  الأّن  �ل�سمود،  من 

بدعم  �ليونيفيل  قوة  متّتعت  عليها.  ويتغّلبون  معًا  �ل�سعاب 

�ل�سكان بف�سل ت�سميم جنودها على �لت�سرف ب�سر�مة وعدل 

يف �الأوقات �حل�سا�سة، وبف�سل �لعالقات �جليدة �لتي بنوها مع 

�ل�سكان، ف�ساهم ذلك فـي ممار�سة �ملدنيني نوعًا من �حلياة 

بــ«�ملوؤقتة«،  �سّميت  �لتـــي  �ليـــونيفيــــل  قوة  بقيت  �لطبيعية. 

وتعاي�ست مع �سكان جنوب لبنان. 

يف  جنحت  �ليونيفيل  لكّن  يتحقق،  مل  �ل�سالم  �أّن  �سحيح 

�لتخفيف من خماوف �ل�سكان �الأمنية بف�سل وجودها �مليد�ين 

�لظروف  حت�سني  يف  �ليونيفيل  �ساهمت  �الإن�سانية.  وخدماتها 

�حليادي   �ل�ساهد  كانت  �أنها  هو  و�الأهم  للجنوبيني،  �ملعي�سية 

�لوحيد و�جلدير بالثقة على �الأحد�ث �لتي جرت يف �جلنوب. 

حولها  �لتقارير  وقدمت  �لتطور�ت  كافة  �ليونيفيل  ر�قبت 

ب�سكل مو�سوعي ف�سّكلت بالتايل ر�دعًا �أمام �أي حماولة الإعاثة 

�لف�ساد، وك�سبت �حرت�م �لطرفني �ملتنازعني على حد �سو�ء. 

على  حافظت  بل  �ليونيفيل،  على  �ل�سعاب  �ل�سنو�ت  تقو  مل 

بالرغم  �ملبا�سرة،  للهجمات  �أو  للتهديد  ت�ست�سلم  ومل  موقعها 

من �سقوط 280 قتياًل من �سفوفها حتى �ليوم يف لبنان. دفعت 

�ليونيفيل ثمنًا غاليًا يف لبنان من حيث عدد �ل�سحايا، لكن يف 

ل�سمودها  �لتقدير  ت�ستحق  �إنها  �الآالف.  حياة  �أنقذت  �ملقابل 

بوجه �لعنف و�سعيها لتحقيق �مل�سلحة �لعامة. 

�للبناين  وبال�سعب  كبلد  بلبنــان  �ملتحــدة  �الأمــم  �لتز�م  ظهر 

على  �الأكرب  و�ملثال  و��ستمر�ريتها،  �ليونيفيل  قدرة  خالل  من 

2006. طـــو�ل  ذلك هو ما قامت به �ليـــونيفيـــل خالل حرب 

فرتة �لنز�ع، مل تهجر �أيًا من مـــو�قعها ولعبت دورً� بّناًء وفعااًل 

�لد�ئم  �خلطــر  تــو�جه  كــانت  �أنها  رغم  مهامها  �إطار  �سمن 

�الأمــــني  دعا  �مل�ستمرة.  �لعد�ئيـــة  �الأعمال  حتركاتها  وتعيق 

�لعد�ئية  �الأعمال  لوقف  مرة  من  �أكرث  �ملتحدة  لالأمم  �لعــام 

ودعا جمل�ض �الأمن للت�سرف على �لفور، م�سددً� على �لكو�رث 

�لعام  �الأمني  وبقي  �لتاأخري.  ب�سبب  تتفــاقم  �لتــي  �الإن�سانية 

خالل فرتة �لنــز�ع على �ت�سال د�ئــم مع رئي�ض وزر�ء كل من 

�إلــى  �أر�سل  كما  �ملعنية،  �الأطرف  كافة  ومع  ولبنــان  �إ�سر�ئيــل 

�ملنطقة عددً� من �ملبعوثـني رفيعـي �مل�ستوى. 

وقف  بعد  حتى  �لدبلوما�سية  م�ساعيه  �لعام  �الأمني  يوقف  مل 

�الأعمال �لعد�ئية و�عتماد جمل�ض �الأمن �لقر�ر 1701 )2006(. 

�لبلد�ن  بع�ض  �لتز�م  على  �لتاأكيد  فـي  جهوده  و�ساهمت 

�مل�ساركة بقر�رها باإر�سال �جلنود ليكونو� جزءً� من �ليــونيفيـــل 

جان ماري غينو

نائب �الأمني �لعام لعمليات حفظ �ل�سالم



 ولدة 

اليــــــونـيـفيـــــــل
يف �أو�ئل �ل�سبعينات، وبعد مو�جهة �أيلول �الأ�سود مع �جلي�ض �الأردين، 

�لتحرير  منظمة  يف  �لرئي�سية  �ل�سعبة  وهي  فتح،  حركة  �إنتقلت 

�لليطاين  جنوب  يف  �لو�سع  بعدها  تدهور  لبنان.  �إىل  �لفل�سطينية، 

وحتّول �إىل حرب ع�سابات ما بني جماعات م�سلحة وبع�ض �لقرى يف 

�جلنوب، حيث وقفت من جهة �مليلي�سيا �مل�سيحية بقيادة �لر�ئد �سعد 

منظمة  �أخرى  جهة  ومن  �إ�سر�ئيل،  من  بدعم  تاأ�س�ست  و�لتي  حد�د 

منظمة  نية  وكانت  �إ�سالمية.  جمموعات  وعدة  �لفل�سطينية  �لتحرير 

كقاعدة  لبنان  جنوب  ��ستخد�م  ب�ساأن  و��سحة  �لفل�سطينية  �لتحرير 

للكّر و�لفّر، حتى �أثارت ردة فعل �إ�سر�ئيلية بالهجوم جوً�. لذلك بادرت 

�لو�سع  هذ�  ملر�قبة  منها  حماولة  ويف   ،1972 عام  �ملتحدة  �الأمم 

�ملتفجر و�أي خروقات خلط �لهدنة �لفا�سل �لذي كان ي�سكل �حلدود 

تابعة لالأمم  �إن�ساء مو�قع مر�قبة  �إىل  و�إ�سر�ئيل،  لبنان  �لو�قعية بني 

�ملتحدة على �متد�د �حلدود.

من  و�أ�سبح  مقبول،  غري  �لو�سع  هذ�  �إ�سر�ئيل  �إعتربت 

�ملتوقع �أن ترد ميد�نيًا على �الأر�ض، �إن توفرت لها �حلجة 

�آذ�ر   11 كانت هذه �حلجة يف حادث  وبالفعل  �ملنا�سبة. 

عملية  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  �أجرت  حيث   1978
با�ض  على  و��ستولت  �أبيب  تل  �سمال  يف  لفد�ئيني  �إنز�ل 

�إنتهت  �جلنوبي.  �ل�سمايل  �لعام  �لطريق  على  �إ�سر�ئيلي 

�لعملية بتبادل �إطالق �لنار مع �لقو�ت �الإ�سر�ئيلية فاأودى 

�لقو�ت  عربت  �آذ�ر   15/14 ليل  يف  ر�كبًا.   37 بحياة 

�الإ�سر�ئيلية �حلدود و�حتلت لبنان حتى جنوب �لليطاين، 

منظمة  من  قوية  مقاومة  لقيت  حيث  �سور  با�ستثناء 

�لتحرير �لفل�سطينية. 

�الإ�سر�ئيلي  �الإجتياح  ق�سية  لبنان  رفع  �آذ�ر،   17 يف 

على  توؤثر  �أو�سع  �عتبار�ت  بد�أت  حيث  �الأمن  جمل�ض  �إىل 

م�سر  بني  ديفيد  كامب  مفاو�سات  فكانت  �لفعل.  رد�ت 

و�إ�سر�ئيل و�لتي كانت ترعاها �لواليات �ملتحدة قد بلغت 

مرحلة حا�سمة، و�إذ� مل يباِل جمل�ض �الأمن ب�ساأن �لو�سع 

�أنور  م�سر  جمهورية  لرئي�ض  ميكن  فكيف  لبنان،  يف 

�ل�ساد�ت متابعة �ملفاو�سات مع �إ�سر�ئيل وهي قد �جتاحت 

�ملتحدة  �لواليات  كانت  �ل�سبب  لهذ�  عربيًا؟  بلدً�  لتوها 

ت�سغط لكي يتخذ جمل�ض �الأمن قر�رً�، وب�سكل خا�ض من 

�أجل �إر�سال قوة حفظ �سالم �إىل جنوب لبنان. 

كنت يف ذلك �لوقت نائب �الأمني �لعام لل�سوؤون �ل�سيا�سية 

�أمور  �إىل  �إ�سافة  �ل�سالم  حفظ  عمليات  عن  وم�سوؤواًل 

�أخرى. وكنا يف �الأمانة �لعامة يف نيويورك ندر�ض �لو�سع 

منا�سبًا  لنا  يبُد  فلم  طويلة،  مدة  منذ  لبنان  جنوب  يف 

ي�سهد  لبنان  جنوب  كان  �ل�سالم.  حلفظ  قوة  �إ�ستقبال  البداية: �صورة التقطت من اجلو ملقر اليونيفيل يف الناقورة  1978

ال�صري براين اوركهارت
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�جلهود  كافة  ُرف�ست  لبنان.  جنوب  يف  بفعالية  �سلطتها 

�لتي �سعت �إىل تو�سيع مهمة �ليونيفيل لتت�سمن �لو�سائل 

�لالزمة للتعامل بقوة مع �أي تعديات �أو ن�ساطات ع�سكرية 

تلك  �عتربت  فقد  عملها.  منطقة  يف  م�سروعــة  غري 

�الإقرت�حات مثرية للجدل، ومت تف�سيل �لتحرك �ل�سريع 

�أع�ساء  بني  �جلدية  �خلالفات  بع�ض  تقف  مل  عليها. 

�لقر�ر  �أمام  عائقًا  �ملو�سوع  هذ�  حول  �الأمن  جمل�ض 

�الأخري، �إذ طغى عليها �الإتفاق على �لنو�حي �لعامة من 

مهمة �ليونيفيل �الأ�سلية، لذ� كانو� بعيدين عن �مل�ساكل 

�حلقيقية �لتي �ستو�جه قو�ت حفظ �ل�سالم. 

�لتي  و�ل�سجاعة  �الإر�دة  خالل  من  �إنه  بالقول  �أختم 

قوة  �إ�ستطاعت  �ليونيفيل،  من  �الأوىل  �لوحد�ت  �أبدتها 

�أر�سكني من غانا،  �أليك�ض  بقيادة �جلرن�ل  �ل�سالم  حفظ 

ثالثة  من  �أقل  يف  لبنان،  جنوب  يف  موقعًا  لها  توؤ�س�ض  �أن 

�أ�سابيـع من �عتماد �لقـر�ر 425. و�جلدير بالذكر �أّن هذه 

و�يـــر�ن  و�لرنوج  و�لنيبال  فرن�سـا  من  جاءت  �لوحـــد�ت 

نن�سى  �أن  دون  من  ونيجرييا،  و�ل�سنغال  وكند�  و�ل�سويـد 

�لطو�فـات �اليطاليــة �لتي لعبت دورً� �أ�سا�سيًا. و��ستطاعت 

�ليـــونيفيـــل من خــالل قوتها ومهمتها �ملحدودتني �أن تقدم 

�ل�سنو�ت  �أما يف  �لفرتة.  تلك  توقعنا يف  �أف�سل مما  �أد�ء 

رئي�ســـيًا  �ليـــونيفيـــل عن�سرً�  ف�سّكلت  �لع�سيبة،  �لتاليـــة 

يف  ��سطر�بًا  �الأكرث  �ملنطقة  يف  و�مل�ساعدة  لالإ�ستقر�ر 

�لعـــامل، وتبقى كذلك حتــى �ليوم يف �سكلها �جلديد. 

ال�صري براين اأوركهارت

�سغر �ل�سري بر�ين �وركهارت من�سب نائب �المني �لعام لل�سوؤون �ل�سيا�سية 

�خلا�سة و�مل�سوؤول عن عمليات حفظ �ل�سالم يف مقر �المم �ملتحدة يف 

نيويورك خالل �ن�ساء �ليونيفيل عام 1978.

خ�سبًا  مناخًا  ي�سّكل  ما  خمتلفة،  ع�سابات  بني  نز�عًا 

للقو�ت  بالن�سبة  وعد�ئيًا  �ملنتظمة،  غري  للقو�ت  بالن�سبة 

�لنظامية. وغابت عن �ملنطقة �أي حكومة �أو جهاز �سرطة، 

�للبناين، فلم يكن يف  �أي عنا�سر من �جلي�ض  كما غابت 

وجود  �إّن  �سيادة.  ذ�ت  حكومة  �سلطة  ميثل  من  �ملنطقة 

�سلطة وطنية م�سروعة، ولو �سعيفة، هو بغاية �الأهمية لكي 

تعمل قوة حفظ �ل�سالم بال�سكل �ل�سحيح. 

باأي  تتمتع  مل  �لتي  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  كانت 

�أو قيادة ر�سمية، و�سعد حد�د �لذي يقود �مليلي�سيا  �سلطة 

�للبنانية  �حلكومة  �أعلنتها  و�لتي  �إ�سر�ئيل  من  �ملدعومة 

غري �سرعية، ي�سكالن �أقوى فريقني يف �جلنوب. لذ� كان 

�الأمن على قوة كبرية  يو�فق جمل�ض  �أن  من غري �ملحتمل 

هذ�  مع  فعال  ب�سكل  للتعامل  يكفي  مبا  قوية  مهمة  وذ�ت 

�سك  بال  �سيطالبون  كانو�  �الإ�سر�ئيليني  �أّن  كما  �لو�سع، 

على  يو�فقو�  �أن  قبل  �ملنطقة  يف  �الإ�ستقر�ر  من  بدرجة 

جنوب  �أ�سبح   1978 �آذ�ر  ويف  �لنهاية،  يف  �الإن�سحاب. 

لبنان ي�سكل ما ي�سبه �لكابو�ض بالن�سبة لقوة حفظ �ل�سالم 

�لتابعة لالمم �ملتحدة. 

�الأع�ساء  لدى  �لرتحيب  تلق  مل  �لوقائية  �الآر�ء  تلك  كل 

يطالبون  كانو�  و�لذين  �الأمن  جمل�ض  يف  �لنافذين 

 ،2006 عــام  �أي  �سنـة،   28 )بعــد  �لفــوري.  بالتــحرك 

�إكت�سبت �ليونيفيل بع�سًا من �ملز�يا �لرئي�سية �لتي كانت 

جمل�ض  �أ�سدر  �أخريً�  �الأويّل(.  ت�سكيلها  عند  تنق�سها 

�لتاأكد  مهمتها  جديدة  قوة  و�أ�س�ض    425 �لقر�ر  �الأمن 

و�الأمن  �ل�سالم  و�إحالل  �الإ�سر�ئيلي،  �الإن�سحاب  من 

ب�سط  �إعادة  يف  �للبنانية  �حلكومة  وم�ساعدة  �لدوليني 

 اجتماع جمل�س االمن يف 3 ايار 1978 العتماد القرار 427 الذي ين�س على زيادة عدد قوات اليونيفيل من 4000 اىل 6000. يظهر رئي�س املجل�س روبن كاربيو كا�صتيو من فنزويال )يف الو�صط( متوجهاً اىل اع�صاء املجل�س ومن بينهم

االمني العام كورت فالدهامي  )اىل الي�صار( وخلفهم نائب االمني العام لالمم املتحدة براين اوركهارت )يف ال�صف الثاين(
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اأ�شبــــــح   1978 اآذار  فـــي 

مــا  ي�شكــل  لبنـــان  جنـوب 

بالن�شبة  الكابو�س  ي�شبــه 

لقـوة حلفظ ال�شـالم... لــم 

اخلـالفــــات  بعــ�س  تقـــف 

اأع�شــــاء  بــــيــن  اجلـديـــة 

الأمــــن حول هذا  جمــل�س 

املو�شوع عائقًا اأمام القـرار 

الأخيـــر، اإذ طغـــى عليهـــا 

النــواحـي  علــى  الإتفـــاق 

العـامة من مهمة اليونيفيل 

الأ�شلية، لذا كانوا بعيدين 

احلقيقيــة  امل�شــاكــل  عــن 

قـــوات  �شتـواجــــه  التــي 

حفـظ ال�شـالم.



جرت  �لتـي  �ملفاو�ســات  يف  �أ�سا�سيًا  دورً�  لعبت  اجلنـــوب: 

�ليونيــفيــل.  تاأ�سي�ض  حول  �الأمـن  جمل�ض  يف   1978 عام 

كيــف تــرى تلك �لتجــربــة؟ 

توينـــي: فـي جمل�ض �الأمن ُو�سعنا �أمام خيارين، �إما تاأ�سي�ض 

�ليـــونيفيـــل �أو �إد�نة �إ�سر�ئيل الجتياحها جنــوب لبنان. لـم 

ن�ستطع حتقيق �الأمرين، فاخرتنا �ليونيفيـــل رغم �أّن بع�ض 

�إر�سال  على  �لفعل  ردة  من  تخوفـًا  �أبدو�  �للبنانيني  �لقـادة 

�سعرت  لكنني  لبنــان.  �إلـى  �ملتحــدة  لالأمم  تابعة  قو�ت 

لبنان  ال�ستعمار  بقو�ت  ناأتي  ال  �أننا  �أدركت  الأنني  بالر�سى 

دولية  وب�سمانـة  �ل�سالم،  حلفظ  بقــو�ت  بل  الحتالله،  �أو 

ل�سيادة لبنــان و��ستقالله ووحدته. 

عند   425 �لقــر�ر  على  �الأمن  جمل�ض  يف  �لت�سويت  جرى 

فقلـت  �ل�سريع  �لتحرك  علـــى  �أحلحت  �لليـــل.  منت�سف 

بينما  حلظة،  كل  فـي  ميوتون  لبنــان  فـي  »�لنا�ض  للمجل�ض 

تو�سلنا  �لنهاية  فـي  بتقدمهم«.  �الإ�سر�ئيليـــون  ي�ستمر 

من  فوري  قر�ر  �إىل  بالدعوة  �ملجل�ض  رئي�ض  �إقـناع  �إىل 

على  �ملجل�ض  يعتد  مل  �أمر  وهذ�  �ملو�سوع،  مناق�سة  دون 

حقهم  عن  �لتخلي  على  �ملجل�ض  �أع�ساء  وو�فق  به.  �لقيام 

رو�سيا  فامتنعت  �لت�سويت،  بعد  ما  �إىل  وتاأجيله  بالتكلم 

�ل�سفري  رفع  بينما  �لفيتو،  ت�ستعمل حق  ومل  �لت�سـويت  عن 

حتى  ن�سطر  مل  للقر�ر.  تاأيـيـدً�  �لفور  على  يده  �ل�سيني 

�إ�سارة  هذه  فكانت  �لقر�ر،  ل�سالح  �لت�سويت  على  حلثــه 

غيـر متوقـعـة للدعـم �لعـاملـي لنا. 

�جلنـوب،  �إلــى  �ل�ســالم  حفظ  قـو�ت  �أر�سلـت  ما  �سرعـان 

وتوقـف تقـدم �الإ�سر�ئيليــني. 

هل ح�سـل �الأمــر بهــذه �ل�سهولــة؟ 

ال  بطــريقة   425 �لقــر�ر  �سياغــة  ظهرت  ال.  �لو�قع  فـي 

للقو�ت  �لفوري  »�الإن�سحاب  �إىل  دعا  �أنه  بحيث  لها،  �سابق 

�لنهايــة  فـي  �للبنانيــــة«.  �الأر��ســي  كافة  من  �الإ�سر�ئيليــة 

بــد�أ  لبنــان.  �إ�سر�ئيــل جدواًل زمنيًا الن�سحابها من  قّدمت 

�ملرحلــة  حانــت  �أن  �إلــى  جيد  ب�سكــل  يجري  �الإن�سحـاب 

�الأخيــرة منــه فـي 13 حزير�ن. 

�إلـى قــو�ت  توقعنــا �أن يقوم �الإ�سر�ئيليــون بت�سليم �لقيـادة 

�لتلفزيون  �أ�ساهد  كنت  بينما  فوجئت  لكننـي  �ليـــونيفيـــل، 

�للبنانـــي  �جلي�ض  ثكنات  فـي  يرتفع  �للبنانــي  �لعلم  بروؤية 

مرجعيون،  فـــي  �الإ�سر�ئيلــــي  �جليــ�ض  يحتلها  كــان  �لتــي 

ولي�ض علم �ليــونيفيـــل. �سعرت بح�سول �أمر مريب، وكنت 

مل  لكنهم  بالفعل،  �الإ�سـر�ئيليــون  �إن�سحب  فقد  حـــق.  على 

لليـــونيفيـــل، بل جليـ�ض  ي�سّلمـــو� مــو�قـعـهـم عند �حلـــدود 

لبنـــان �جلنـــوبـــي. 

عند ح�ســول ذلـك، هل �سعـرت �أّن �لقـــر�ر 425 مل يكـــن 

ي�ستحق منك كل �لعناء؟ 

وباالأخ�ض  �إجناز�تـي،  �أكرب   425 �لقر�ر  بل كان  بالعك�ض، 

�أّن  يبقى  �سيادته.  لبنــان  ��ستعادة  على  تن�ض  �لتي  �لفقرة 

و�لواليات  �إ�سر�ئيل  �أّن  مبا  �سبعا،  مز�رع  يذكر  مل  �لقر�ر 

غ�صان تويني )الثالث من اليمني( يف حديث مع االمني العام كورت فالدهامي )اق�صى الي�صار( و دبلوما�صيني اآخرين

 الـقــــــرار 425، 

�أهـــــــــــم �إجنــــــــاز�تـــــــــي

�سخ�سية بارزة يف �ل�سحافة ويف �ل�سيا�سة �للبنانية، نائب يف �لربملان ونا�سر �سحيفة »�لنهار«. هذ� هو 

تاأ�سي�ض  عند  �ملتحدة  �الأمم  لدى  لبنان  ممثل  كان   1978 عام  توينــي  غ�سان  لكن  �ليوم،  تويني  غ�سان 

�ليونيفيل. فكيف فاو�ض با�سم لبنان يف نيويورك؟ ملعرفة ذلك، ز�ره فريق  جملة »�جلنوب« يف مكتبه يف 

بريوت وهذه بع�س مقتطفات احلديث الذي دار معه: 
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ظهــرت �شيـاغة القــرار 425 

بطريقـة ل �شـابق لها، بحيث 

اأنـه دعــا اإلــــى »الإن�شـحــاب 

الفــوري للقوات الإ�شرائيلية 

من كافة الأرا�شـي اللبنانيــة 

...كــــان القــــرار 425 اأكــرب 

 اإنـجـــازاتـــــــي، وبـالأخـــــ�س 

الفـقــــرة التـــي تنــ�س علـــى 

ا�شتعادة لبنان �شــيادته.

�أن  �أردت  و�إن  جدً�.  ومفيدة  فعالة  �أد�ة  �ملتحدة  �الأمم  �إّن 

ت�ستخدمها ب�سكل فعال، يتوجب عليك �أن تعمل د�ئمًا بروح 

�مل�ساحلة، ال �أن ت�سعى �إىل �لن�سر �ملطلق. من �الأف�سل يف 

بع�ض �الأحيان �أال تتعرث بكرثة �لتفا�سيل، �أو ترف�ض تنازالت 

ب�سيطة، �إن كنت يف �لنهاية �ستنقذ جوهر ق�سيتك. 

فـي �آب 1982 وحني ن�سبت �لنز�عات بني �إ�سر�ئيل وخمتلف 

�لقر�ر  �الأمن  جمل�ض  �إعتمد  لبنان،  يف  �مل�سلحة  �جلماعات 

516 �لذي يطالب بوقف �لنار �لفوري يف لبنان وعلى �متد�د 
�حلدود �للبنانية �الإ�سر�ئيلية، فكان �لقر�ر �الأق�سر يف تاريخ 

�الأمم �ملتحدة. �سدر عندها بعد �سياغة �ل�سفري �لربيطاين 

له و�لذي قال: »�إن كنتم تريدون قر�رً� يجد حاًل لكل �مل�سائل 

�لعالقة بني هذ� �لفريق وذ�ك، لن تنجحو�. ما حتتاجونه هو 

�الأخرى الحقًا، عندما  �مل�سائل  ونعالج  �لنار،  وقف الطالق 

يكون وقف �إطالق �لنار قد �سار مفعوله على �الأر�ض.«

�لوفــد  مــع  �لتفــاو�ض  �سعوبــة  �أخــرى  جهـــة  من  �أتذكــر 

�ل�سوفياتـي، وبالتحديد مع خبري من هذ� �لوفد كان يتنقـل 

حاماًل حقيبة مليئة بالوثائق ويقــول: »لدي فـي هذه �حلقيبة 

كل وثيقة، بـل كل �سطر متت �ملو�فقـــة عليه. لن نتفق على 

�إلـى �أي قر�ر �سبق  �أي وثيقة جديدة ت�سيف فا�سلة و�حدة 

�أن و�فقنا عليه. �إن �أردمت �إ�سافـة �أي فكــرة مبتكرة، ال بد 

�أن متـر عـلــى مـو�سكــو للمـو�فقــة عليـهـا، حتــى و�إن و�فـقنا 

عليهـا هـنـا«. 

خاللها.  من  للعمل  ن�سطر  �لتي  �ملعقدة  �حليل  هي  وهـذه 

�إىل  جملة  �إ�سافة  على  �لعرب  �ل�سفر�ء  مثاًل  �أ�سّر  فقـد 

كـاإد�نـــة  يظـهــر  مـا  كــل  بينــما  �إ�سـر�ئـيــل،  تديــن  �لقــر�ر 

بالن�سبـــة  �ملـمنــوعـــات  مـــن  يعتبـــر  الإ�سـر�ئيـــل  و��سحـــة 

للــواليــات �ملتــحـــدة. 

فـــي  �ليوميــــة  �حليــــاة  تعقيــــد�ت  عليــه  كــانـت  مــا  هـــذه 

�الأمــم �ملتحــدة، وهـكـذ� �ستبقــى. 

فطلب مني �أن �أحتدث �أواًل �إىل �ل�سفري �ل�سوري وقال لــي: 

»�إن �قتنع بالطلب، فاأنا مو�فق.«

فـي ذلك �لوقت، �أظهر �لوفد �الأمريكي فـي �الأمم �ملتحدة 

دعمًا كبريً� لنا، حتى �أنه عر�ض �أن يرعى �لقر�ر 425، كما 

له.  بالت�سويت  �الأمن  جمل�ض  من  �أع�ساء  �إقناع  على  عمل 

منطقـي  باأ�سلوب  نتحدث  عندما  �أننا  �الأمر  هذ�  ويربهن 

مع �لوفـد �الأمريكــي، ولي�ض فقط لكي نطلب منهم فـي كل 

�أف�سل.  ��ستجابة  نتوقع  �أن  ميكننا  �إ�سر�ئيـل،  �إد�نة   حلظة 

و��سنطن  �أّن  علمت  حني  �آخر  باأمر  فوجئت   1982 عام 

دون  مـن  �للبنانيـــة،  �حلكومــــة  مع  مفاو�سات  فـي  دخلـت 

علمــي، لن�سر قوة متعددة �جلن�سيات. مل �أفهـم �أي نوع من 

�لعالقة �ستن�ساأ بني هذه �لقوة وبني �ليــونيفيـــل ومل ال نعّزز 

دور �ليـــونيفيـــل فـي �ملقابل؟ كنا ن�ستعد لتاأ�سي�ض قـوة دولية 

م�سابهة  مبيز�ت  تتمتع  �ملتحدة  �الأمم  �إطار  خارج  جديدة 

مليز�ت �ليــونيفيـــل لكن م�ستقلة متامًا عنها، يف �لوقت �لذي 

مل منلك فيه �ي �سبب يدفعنا ملعـار�ســة وجــودها و�إد�نتـها. 

تعاملت معهم )من دون  �لذين  �الإ�سر�ئيليني  �ل�سفر�ء  �أول 

�أن نتحدث �لو�حد �إىل �الآخر �إال عرب طاولة �ملجل�ض( ��سبح 

�إّدعى  مب�ساركتنا،  جرت  مناق�سة  �أول  ويف  رئي�سًا.  بعدها 

بل  �للبنانيني  ل�سالح  يتحدث  يكن  مل  �للبناين  �ل�سفري  �أّن 

من  عددً�  حلجته  دعمًا  و�أظهر  �لفل�سطينيني.  ل�سالح 

يّدعون  مرجعيون  �سكان  من  بع�ض  �أر�سلها  �لتي  �لربقيات 

ولّوحت  يدي  رفعت  �أن  رّدي  فكان  يوؤيدونني.  ال  �إنهم  فيها 

ب�سورة ن�سرت يف نيويورك تاميز تبنّي �سبانًا من مرجعيون 

�يديهم  وقيدت  �أعينهم  وع�سبت  �سجرة  حول  و�سعو�  وقد 

حولهم  من  �إ�سر�ئيليون  جنود  وقف  بينما  ظهورهم  خلف 

يعزفون على �لكمان. ف�ساألته ما �إذ� كان هوؤالء �الأ�سخا�ض 

ذ�تهم �لذين وقعو� على تلك �لربقيات، وكل ما ��ستطاع �أن 

يقوله هو:«مل �أر هذه �ل�سورة �سابقًا«. 

هل من و�سفة لقر�ر ناجح �سادر عن جمل�ض �الأمن؟ 

�الأر��ســي  نناق�ض  كنا  �أننا  بحجة  �الأمر  عار�ستا  �ملتحدة 

�ملحتلة فـي �جتياح 1978. 

�سعوبــة  و�جهنـا  لكننـا  قـــر�ر،  م�سود�ت  عدة  علـــى  عملنا 

�لتـــي  �الإمتياز�ت  بدقة  نحدد  �أن  ن�ستطــع  فلم  �أ�ســا�سيــة. 

�إىل  »�للجوء  من  �ستمّكنها  و�لتي  �ليــونيفيــل  بها  �ستتمتع 

حماوالت  �أي  مو�جهة  عند  �لنف�ض  عن  �لدفاع  فـي  �لقوة 

جاهدً�  عملت  مهامها«.  تاأدية  من  ملنعها  بالقوة  جتري 

واليـــة  مــّددت  �لتـي  �لقر�ر�ت  خمتلــف  �إلــى  �أ�سيــف  لكي 

وبالقدرة  بامتياز�ت  بالتمتع  لها  ت�سمح  بنــودً�  �ليــونيفيــل، 

على �للجوء �إىل �لقوة ب�سكل ر�سمي. �أردت بالطبع �أن يكون 

لها هذ� �حلق، لكن من دون �أن ن�ستبدل �ل�سفة �لدفاعية 

من  �ل�ســاد�ض  �لف�سل  ين�ض  كما  �ل�ســالم«  »حفـظ  ملبـــد�أ 

ميثــاق �الأمـــم �ملتحــــدة بال�سفة �لهجومية �خلا�سة مببد�أ 

هذه  فو�سفت  �ل�سابع.  �لف�سل  ين�ض  كما  �ل�سالم«  »فر�ض 

�لظاهرة بالف�سل �ل�ساد�ض و�لن�سف. 

لنا �أخريً� وبعد عناء �إىل �إنتاج �ل�سياغة �ملالئمة حلق  تو�سّ

 .)1982 501 )�سباط  �لقـــر�ر  فــي  �لنف�ض«  »�لدفاع عن 

كان هــذ� كـل ما ��ستطعنا فعله، �إىل �أن �أثري �جلــدل ذ�ته 

من جديد عند �لتفاو�ض علــى �لقـــر�ر 1701. 

مع  �لتطور�ت  تلك  كل  حول  مفاو�ساتك  عن  تتذكر  ماذ� 

حماوريك فـي �الأمم �ملتحدة؟ 

ولي�ض  �ل�سوري  �ل�سفري  حماورينا  �أ�سعب  كان  �لو�قع  فـي 

بع�ض  تعّر�ست  وعندما  توقعنا.  كما  �لفل�سطيني  �ل�سفري 

�لقرى �للبنانية لق�سف �لقنابل �الإ�سر�ئيلية ردً� على نري�ن 

)وهي  �ملقالة«  »يد  ت�سّمى  منطقة  من  �سادرة  فل�سطينية 

ل�سان �أر�ض جماور ملنطقة عمليات �ليونيفيل( �إقرتحت �أن 

يتم ن�سر قو�ت �الأمم �ملتحدة يف تلك �ملنطقة �لفا�سلة بني 

�لقو�ت �ملتنازعة، وو�فقت �لواليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة 

�ل�سوفياتي،  �ل�سفري  �أما  �أعتقد.  ما  على  �أي�سًا  و�ل�سني 

ال�صفري تويني مع قائد اجلي�س اللبناين اجلرنال خوري )اىل الي�صار( وقائد قوات اليونيفيل اجلرنال ار�صكني )يف الو�صط(



حفظ  عمليات  بد�ية  ويف  �ليـــونيفيـــل  تاأ�س�ست  حني 

�لعاملني  �ملر�قبني  وجود  من  كثريً�  �إ�ستفادت  �ل�سالم، 

ب�سكل خا�ض من  و��ستفادت  �لهدنة،  �سمن هيئة مر�قبة 

و�ملوجودة  و�إ�سر�ئيــل  لبنـــان  بني  �مل�سرتكة  �لهدنة  جلنــة 

يف جنــوب لبنـــان منذ عام 1972. جت�سدت هذه �الإفادة 

�مل�سرتكة،  �لهدنة  جلنة  من  �لع�سكريني  �ملر�قبني  �أّن  يف 

يف  �لهدنة  مر�قبــي  جلنة  �إىل  بعدها  �نق�سمت  و�لتي 

ي�سبه  �سّكلو� ما  لبنان،  �لهدنة يف  بيــروت وجلنة مر�قبي 

�لفريق �الإعد�دي من �ليــــونيفيــــل، �إذ �أجنزو� �لكثري من 

�الأعمال �لتنظيمية للوحد�ت �لقادمة. 

�ساهمت �لدول �الأع�ساء باأعد�د كبرية من �لـوحد�ت. ففـي 

 ،425 �لقر�ر  �إ�سد�ر  �أيام فقط من   4 بعد  �ي  �آذ�ر   23
و�سلت �لفرقة �لفرن�سية �ىل مطار بيــــروت �لدويل، وبعد 

يومني توجهت �لفرقة �لرنوجيــة �إىل تل �أبيب فيما كانت 

�لفرقة �الير�نية �آخر �لو��سلني يف 9 حزيــــر�ن. 

�لوحد�ت  من  عدد  �أكرب  تت�سمن  �لفرن�سية  �لفرقة  كانت 

مقرها  وكان  م�ساة  كتيبة  من  تكونـت  حيث  �مل�ساركة، 

وهند�سيـة  لـوج�ستيــة  خـدمـات  قـدمـت  كمــا  �ســور،  يف 

وخدمــات نقـل. �أما �لنـروج، فاأر�سلت �أي�سـًا كتيبــة م�ساة 

�سيــانة  �سرية  �إىل  �إ�ســـافة  �ل�سقي،  �إبل  يف  متركزت 

�لنــاقــورة. قدمت  و�أ�س�ست م�ست�سفا ميد�نيًا يف  وت�سليح 

�سرية  �اليرلندية  �لكتيبة  ووّفرت  �إ�سار�ت،  �سرية  كند� 

وّفرت  كما  �لناقورة،  يف  لليـــونيفيـــل  �لعام  �ملقر  حلماية 

خالل  من  �ليونيفيل  عمليات  منطقة  حتديد  عليه،  ن�ض  ما  بني  ومن   ،425 �لقر�ر  �الأمن  جمل�ض  �أ�سدر 

�ملفاو�سات مع �الأطر�ف �ملتنازعة، وبد�أت على �لفور �مل�ساعي �ل�سيا�سية نحو حتقيق هذ� �لهدف. فعقدُت 

وم�سوؤول �لتن�سيق �لفريق �أنزيو �سيال�سفيو �جتماعات يف 20 �آذ�ر 1978 مع وزير �لدفاع �الإ�سر�ئيلي عاز�ر 

و�يزمان ورئي�ض �الأركان يف �جلي�ض �الإ�سر�ئيلي �لفريق غور. يف �ليوم �لتايل توجهنا �إىل بريوت لالإجتماع 

مع رئي�ض �لوزر�ء �سليم �حل�ض ووزير �خلارجية فوؤ�د بطر�ض وقائد �جلي�ض �للبناين �لعماد فيكتور خوري. 

ويف 28 �آذ�ر، �إن�سم �إيل �لدكتور جيم�ض جوناه من مكتب نائب �الأمني �لعام لل�سوؤون �ل�سيا�سية �خلا�سة، 

و�جتمعنا �سويًا برئي�ض منظمة �لتحرير �لفل�سطينية يا�سر عرفات. 

يف  ال�شغيــرة  حربنــا  كلفتنــا 

العنــــا�شــر،  بعــ�س  الطيـــري 

لكنهــا يف املقـابل برهنت على 

مبــــداأ ال�شـرامــة اجلـوهـري، 

مبداأ كـل قـوة حلفظ ال�شالم. 

�ليونيفيل   �إىل  غانا  و�ن�سمت  �جلوية،  �لقدرة  �يطاليــا 

جاءت  كما  �إ�سافية،  هند�سية  وخدمـات  وحدة  مع  الحقًا 

عام  �لرنوجية.  �لطبية  �ل�سرية  مكان  لتمالأ  �ل�سويد 

قد  كانت  �لتي  �لقتال  وحدة  فرن�سا  �سحبت   ،1979
�لبلد�ن  بني  ومن  هولنديــة،  بوحدة  فا�ستبدلت  �ر�سلتها 

وفيجــي  �ل�سنغـــال  بوحد�تهـــا،  �ساهمت  �لتي  �الأخرى 

م�ساة  �سريتا  �إنتقلت  �آذ�ر،   22 يف  ونيجيــريــا.  و�لنيبــال 

�جلوالن  مر�قبي  فريق  من  �الير�نية  )�ل�سرية  معززتان 

�لتابعة  �لطو�رئ  قوة  من  �ل�سويدية  و�ل�سرية   UNDOF
بغية دعم  لبنـــان،  �إىل جنـــوب   )UNEF �ملتحدة  لالأمم 

عمليـات جلنة مر�قبـــي �لهدنــة. 

 6 4 �إىل  تعـززت قــوة �ليـــونيفيـــل وز�دت عنـا�سرها من 

�آالف نتيجة ملنـاق�ساتنا مع �الأمـــني �لعــام �لدكتــور كورت 

فالدهــامي خالل زيارته �الأوىل لنا يف ني�سان عام 1978. 

�لهدنـــة  للجنـــة  �لتــابعـــون  �لع�سكــريون  �ملر�قبون  وكان 

�ملعتمدة  �لعمالنية  باالجـر�ء�ت  قـامـو�  قـد  �مل�سرتكـــة 

�لع�سكريـة  و�لعمليات  �الإنت�سار  �سهل  مما  �ليونيفيل  لقـوة 

بالن�سبة للوحــد�ت �لقــادمـــة. 

�الجر�ء�ت  على  �لقادمة  �لوحد�ت  �عتمدت  وهكذ� 

�لعمالنيـــة �ملعتمدة لقوة �ليونيفيل لكــي تطور �إجر�ء�تهـــا 

�خلا�ســة. وكانــت هذه �خلطوة �أ�سا�سية من �أجل �لت�سديد 

�الإ�سر�ئيليــة  �لقو�ت  جهة  من  خروقــات  �أي  منع  على 

�أي  ت�سلل  ملنع  و�ي�ســا  �جلنوبي،  لبنان  جي�ض  �أو  �مل�سلحة 

خواطـر بـقـلــم
اأّول قـــائـد لـقــــــــوات الــيــــونــيــفـيــــــــــل 

قائد قوات اليونيفيل اللواء اميانويل ار�صكني يتفقد القوات الهولندية يف مقرها يف حاري�س  ايار 1980

القوات االيرلندية خالل مهمة مراقبة من املوقع املطّل على قرية

الطريي  ايار 1980
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على  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  من  م�سلحــة  عنا�سر 

منطقة  �إىل  �آخرين،  لبنانيني  مقاتلني  �أي  �أو  �ملثال  �سبيل 

�حلو�جز  تعززت  �لهدف،  لهذ�  �ليـــونيفيـــل.  عمليات 

لتوفري حمـــاية ق�سوى للقــو�ت، و�ُسرّيت �لدوريات �ملوؤللة 

مر�قبة  متت  كما  �ل�ساعة  مد�ر  على  �لر�جلة  و�لدوريات 

كافة �لتحركــات من مو�قــع مر�قبــة معززة.

و�لتي  لليونيفيل  �الأ�سا�سية  �ملهام  �لن�ساطات  هذه  �سّكلت 

�ملخاطر، خا�سة على �حلو�جز، حيث  تكن خالية من  مل 

كانت تقع بع�ض �ال�سابات يف �سفوف �ليونيفيل من وقت 

�إىل �آخر. بالرغم من وقوع هذه �ال�سابات، كان ال بد من 

�قامة هذه �حلو�جز يف �ملرحلة �لتاأ�سي�سية �الوىل للمهمة. 

حفظ  كقوة  ومناقبية  مهنية  درجة  �ليـــونيفيــــل  �أظهرت 

�سالم فعالة ومفيدة، عندما حان �لوقت ال�ستخد�م �لقوة 

من �أجل �لدفاع عن مهمتها. يف ني�سان عام 1980، حاول 

�لطيــري  قريـــة  على  ي�ستولــي  �أن  �جلنوبي  لبنان  جي�ض 

بالقــوة. ح�سدت �ليـــونيفيـــل �إحتياطــي قو�تها �ملتحركـــة 

�لتــي ت�سمنـت �سـاروخ »تـاو« TOW �لهـولنــــدي �مل�سـاد 

بع�ض  �لطيــري  يف  �ل�سغرية  حربنا  كلفتنا  للدبابات. 

�لعنا�ســر، لكنها يف �ملقابــل برهنت على مبد�أ �ل�سر�مة 

جنحت  �ل�سالم.  حلفظ  قـوة  كل  مبد�أ  �جلوهــري، 

و�لدعم  جنودها،  مهنية  بف�سل  مهمتها  يف  �ليـــونيفيـــل 

و�حلكومـات  �ملتحدة،  لالأمم  �لعام  �الأمني  من  �لد�ئم 

�مل�ساهمـة، وفعاليـة قيـادة �ليونيفيل �ملـوحدة. 

و�جهت �ليونيفيل �سعوبات كثرية من �لنو�حي �ل�سيا�سية 

 13 يف  �للبنانية.  �الأزمة  و�سط  و�الإد�رية،  و�لعمالنية 

�لقو�ت  ت�سّلم  �الإ�سر�ئيلي، مل  �الإن�سحاب  حزير�ن وخالل 

طول  على  �ملمتدة  �الأر�ض  �ليونيفيل  �مل�سلحة  �الإ�سر�ئيلية 

�أعطتها  بل  م�سيحية،  غالبية  ت�سكنها  و�لتي  حدودها 

�ل�سيا�سي  �لعائق  هذ�  ف�سّكل  لها،  �لتابعة  للميلي�سيا 

�لرئي�سي �أمام تنفيذ �ليونيفيل ملهمتها ب�سكل كامل. وقعت 

�أوىل �ل�سحايا من بني �سفوفنا حني خطا �ملوؤهل �أول كارل 

�أو�سكار جوهان�سن من �لفرقة �المنية �ل�سويدية فوق لغم 

�الإنت�سار  �أيام  خالل  �خلردلة  ج�سر  منطقة  يف  �أر�سي 

�الأوىل. وبعد يوم على و�سول �جلنود �ل�سنغاليني، قتل ثالثة 

منهم عندما مرت �سيارتهم �جليب فوق لغم �أر�سي. 

وتعّر�ض  �لنار،  و�إطالق  �لقتل و�خلطف  قو�تنا من  عانت 

مقر �لقوة يف �لناقورة للق�سف �ملتعمد، كما كانت مقر�ت 

وكان  �آخر.  �إىل  حني  من  للق�سف  تتعر�ض  �لوحد�ت 

�لتي  �الأعمال  على  للرد  د�ئمًا  ياأتي  �ليونيفيل  ��ستهد�ف 

تقوم بها يف �إطار مهمتها �ل�سرعية. يف 12 ني�سان 1980، 

تعر�ست �لناقورة لق�سف كثيف بعد هزمية �لر�ئد حد�د 

وقو�ته يف �لطريي، وتعر�ست �سخ�سيًا لالإعتد�ء �جل�سدي 

ميلي�سياته،  عنا�سر  وبع�ض  حد�د  مع  مفاو�ساتي  خالل 

من �أجل �إطالق �جلنود �لهولنديني �لثالثة �لذين خطفو� 

و�خذو� رهائن. وبناًء لالإجر�ء�ت �لعمالنية �ملعتمدة، كنا 

د�ئمًا يف موقع �ملد�فعة. 

�إىل  �ل�ساحلية  �لطريق  ي�سلكون  �ليونيفيل  موظفو  كان 

بريوت للح�سول على حاجياتهم �للوج�ستية، لكن �أعاقت 

خمتلف  و�سعتها  حت�سى  ال  حو�جز  �لتنقالت  هذه 

وكانت  �للبنانية.  �الأزمة  �ملتورطة يف  �مل�سلحة  �ملجموعات 

هذه من �أبرز �ل�سعوبات �الإد�رية �لتي و�جهناها. 

كان �إح�سار قو�ت �جلي�ض �للبناين من بريوت �إىل منطقة 

�إلينا، فقد  �أوكلت  �لتي  �أهم و�أ�سعب �ملهام  عملياتنا، من 

حد�د  �لر�ئد  ل�سورة  حتديًا  ي�سكل  �جلي�ض  وجود  �عترب 

�ملقاومة  عن  �لتعبري  وجرى  يقودها.  �لتي  و�مليلي�سيا 

�ل�سر�سة النت�سار �جلي�ض �للبناين من خالل ق�سف �ملقر 

�إبل �ل�سقي و�ملقر �لنيبايل يف بالط، وقو�ت  الرنوجي يف 

�جلي�ض �للبناين يف كوكبا. يف �لنهاية �إ�ستطاعت �ليونيفيل 

�أن تتخطى هذه �ل�سعوبات مب�ساعدة جلنة مر�قبي �لهدنة 

يف لبنان، ويف 1 �آب 1978، و�سل �جلي�ض �للبناين ليعمل 

جنبًا �إىل جنب مع قو�ت �ليونيفيل. 

لتقدمي  يخططون  �ليونيفيل  مهمة  موؤ�س�سو  يكن  مل 

�أننا لن  �أدركنا  لكننا  تاأ�سي�سها،  �الإن�سانية عند  �خلدمات 

�إن مل ن�ساعد �ل�سكان �ل�سيعة  �أهد�فنا،  نتمكن من تنفيذ 

�لعام  �الأمني  زيارة  وخالل  �لطبيعية.  حياتهم  ال�سرتجاع 

�أثرُت   ،1978 متوز  منت�سف  يف  دم�سق  �ملتحدة  لالأمم 

�لفور.  على  فو�فق  �أمامه  �الإن�سانية  �مل�ساعد�ت  مو�سوع 

ال  جزءً�  �الإن�سانية  �خلدمات  �أ�سبحت  �لتاريخ  ذلك  منذ 

�لطبية  �ملن�ساآت  ففتحت  �ليونيفيل،  عمليات  من  يتجز�أ 

�مل�ساعدة  مهند�سونا  قّدم  كما  باملياه.  و�أمّدتهم  للنا�ض، 

�ملز�رع  من  �الألغام  ولنزع  �ملناطق،  �إىل  �لكهرباء  الإعادة 

لكي يعود للمز�رعني م�سدر رزقهم �الأ�سا�سي. وكنا ن�سعر 

�إىل  يعودون  �ملهجرين  روؤية  لدى  و�ل�سعادة  بالطماأنينة 

منازلهم و�الأوالد �إىل مد�ر�سهم. 

ب�سكل  �لفرتة  تلك  يف  لبنان  جنوب  ��ستقر�ر  �إعتمد 

حا�سم على وجود �ليونيفيل، كما وّفر هذ� �لوجود �لبيئة 

�أن  �آمل  �ل�سالم.  �سنع  بعملية  للتقدم  �ملنا�سبة  �ل�سليمة 

تاأثري  لها  فيكون  مهمتها  متابعة  من  �ليونيفيل  تتمكن 

على عملية �سنع �ل�سالم، و�ل�سعي نحو �ل�سالم �لد�ئم. 

�لثناء  �أقدم  لكي  �لتاريخية  �لفر�سة  �أغتنم هذه  �أن  �أود 

�ملحليني  �أكانو� من  �ملدنيني  و�ملوظفني  �إىل كل �جلنود، 

ق�سية  بخدمة  وي�ستمرون  خدمو�  �لذين  �الأجانب،  �أو 

�ل�سالم من خالل �ليونيفيل. 

 الفريق اميانويل اأ. اأر�صكني

الوحدة الفرن�صية تتوجه اىل �صور يف جنوب لبنان بعد و�صولها اىل مطار بريوت لالن�صمام اىل قوات اليونيفيل  24 اآذار 1978
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ت�سّلم �جلرن�ل فكتور خوري قيادة �جلي�ض �للبناين خالل فرتة دقيقة 

عـــام  خـاللـها  عنّي  و1982،   1977 عـامي  بني  ما  لبنان  تـاريخ  يف 

1979 وزيرً� للدفــاع �لـوطنــي مـع �الإحتفـاظ بحق �لعودة �إىل من�سبه 

عند �نتهاء واليته. تولــى مهمة ال يح�سد عليها، هي قيادة جي�ض لبناين 

منق�سم، و�سط حـــرب �أهليـــة، و�لن�ساطـــات �مل�سلحــة ملنظمــة �لتحرير 

�لفل�سطينيـة و�الإحتالل �ال�سر�ئيلي. لذ� حني و�سلت قـو�ت �ليـونيفيــل 

�إىل جنــــوب لبنــــــان، وجد فيهـــــا �لعــز�ء. 

�لكثري من  يقتب�ض  ��سرت�تيجيًا ع�سكريًا  فكتور خوري  ظهر �جلرن�ل 

زيد من جملــــة  اأبو  دنيز  �إليه  عندما حتدثت  و�سري�سل  كالو�سفيت�ض 

»�جلنـــوب« يف منزله يف تالل عم�سيت ذ�ت �لطبيعة �خلالبة. قارب 

يتحدث  جل�ض  حني  ق�سريً�  �جل�سم  ممتلئ  وبد�  �لعمر  من  �لثمانني 

ور�ح  لبالده،  �سغفه  يو�زي  لركوب �خليل  باأّن حبه  ل�ساعات فاعرتف 

لبنان.  يف  �ل�سالم  حفظ  مفهوم  تاأ�س�ض  حني  �لتاريخية  �الأيام  يتذكر 

هذه بع�س املقتطفات: 

الـواقـعـــــي وال�شـتـــراتـيـجـــــــي

اليــونيفيـــل  مع  التن�شيق  كان 

عبــــر  يتم  وكــــان  ممتــــازًا، 

�شبــاط ارتبــاط من اجلهتني 

اأننــــا يف الواقــع عملنا  حتــى 

 1979 كقــــوة واحـــدة. عــام 

اجلي�س  انت�شــــار  بدايــة  ومع 

اليــــونيفيــــل،  اللبنــــاين مـــع 

ل  جزءًا  وحداتنـا  اأ�شبـحـت 

يتجزاأ من وحدات اليونيفيل، 

بطاقــات  منحت  اأنــها  حتـــــى 

هويــة تــابعــة لليـــونيفيــــل.

عرب �لتلك�ض، الأنقلها بنف�سي �إىل �لرئـي�ض. 

�سّر �لرئي�ض �سركي�ض بالقر�ر، بينما �أبدى �لوزير بطر�ض 

�سكوكه حياله، �إذ كان �سخ�سًا مت�سائمًا بع�ض �ل�سيء. �أنا 

�إ�سر�ئيل  �سنو�جه  �الأوىل  للمرة  �أننا  �أ�سـدق  مل  �سخ�سيًا 

وجنربها على �الإن�سحاب. رّحبت بالقر�ر الأنه بر�أيي مينح 

�جلي�ض  لن�سر  مت�سوقًا  وكنت  وللجي�ض،  للحكومة  �سرعية 

الأنني عملت �سابطًا يف �جلنوب الأكرث من ع�سرين �سنة. 

حــني  �لفتــرة  تـلك  �أبرز خمــاوفك يف  �أخربتنــا عن  هـال 

عّينت قــائدً� للجي�ض؟ 

كانت   ،1977 عام  �للبناين  �جلي�ض  قيادة  ت�سّلمت  حني 

�لقو�ت �مل�سلحة منق�سمة �إىل ت�سعة جيو�ض، وكانت �أولوية 

من  نوع  حتقيق  �أحاول  �أن  للجي�ض  كقائد  �إيل  بالن�سبة 

القائد: اجلرنال خوري وراء الدبابة

اأبو زيد: كيف كان وقع قر�ري جمل�ض �الأمن 425 و426 

عليك، وهما �للذ�ن ن�سا على �إن�ساء قوة �ليونيفيل؟ 

�لذي  �الإت�سال  و�أذكر  �لبد�ية،  يف  �أ�سدق  مل  خوري: 

�لد�ئم  لبنان  وقتها ممثل  تويني )كان  وردين من غ�سان 

من  يت�سل  كان  �لليل.  منت�سف  يف  �ملتحدة(  �الأمم  لدى 

نيويورك ليقول يل �إّن جمل�ض �الأمن قد �عتمد �لقر�ر 425 

ويعمل على �لقر�ر 426، و�إنه يحاول �أن يت�سل بالرئي�ض 

يجيبه.  �أحـد  ال  لكن  بطر�ض،  �خلارجية  وبوزير  �سركي�ض 

�لوحيد  �لتلك�ض  مكتبي  يف  �أملك  كنت  �لوقـت  ذلك  ويف 

�أن ير�سل يل وثيقة �لقر�ر  �ل�سالح لالإ�ستعمال، فقلت له 
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�لوحدة بني �لقو�ت �مل�سلحة. كان من �ملهم جدً� بالن�سبة 

�إيل �أن �أوّحد �مل�سيحيني و�مل�سلمني يف �جلي�ض الأنني �أوؤمن 

يرف�ض  من  وباأّن  جميعًا،  �ملو�طنني  بني  �لوفاق  ب�سرورة 

�لعي�ض مع �الآخر يكون خائنًا. 

ومتطلبات  هذ�  طموحك  بني  ما  �لتوفيق  ��ستطعت  كيف 

�إىل  �للبناين  �جلي�ض  بن�سر  يق�سي  �لذي   425 �لقر�ر 

جانب �ليونيفيل يف جنوب لبنان؟ 

يف الو�قع تعلمت يف �أف�سل �ملد�ر�ض �لع�سكرية، كما تعّلمت 

حول  جي�سًا  جمعت  �إن  باأنه  كالو�سفيت�ض،  بقول  �أوؤمن  �أن 

وكان هذ�  ما بني قطبني.  تقّرب  �أن  فكرة هامة، ميكنك 

�ملبد�أ �لذي �عتمدته خالل خدمتي. 

�أجنبية  قو�ت  �إر�سال  بالقلق حيال  ن�سعر  كنا  �أننا  �سك  ال 

و�جلي�ض �للبناين نحو منطقة منق�سمة. كان �أبناء �جلنوب 

يتقاتلون فيما بينهم، فكيف �سي�ستقبلون غرباء؟ 

�للبناين  �جلي�ض  نر�سل  �أن  قررنا  و�لبحث  �لتفكري  بعد 

�إىل �جلنوب. مل تكن هذه باخلطوة �ل�سهلة �إذ ��سطررنا 

للتفاو�ض مع خمتلف �الأطر�ف �للبنانية لهذ� �لهدف. لقد 

��سطررنا يف مرحلة معينة �أن ن�ستعني مب�ساعي �لفاتيكان 

�جليدة للتفاو�ض مع �مل�سيحيني.

قيادة  �سعد  �أديب  �ملقدم  يتوىل  �أن  �ملفرت�ض  من  كان 

مـــن  بالـــرغم  لكـــن  �جلنــوب،  �إىل  �ملر�سلة  �لقــــو�ت 

ف�سيـــلتنا  تعـــّر�ست  بذلنـــاها،  �لتــي  �حلثيثـــــة  �جلهـــود 

كوكبـــــا.  قــرب  مللــم   155 بقنابـــل  كثيف  ق�سف   �إىل 

�للبنـاين  �جلي�ض  يتمتع  �أن  هو  �الإ�سر�ئيليون  �أر�ده  ما 

�ملنت�سر يف �جلنوب مبزيج مت�ساو من �مل�سيحيني و�مل�سلمني 

و�أن يتوىل �سعد حد�د قيــادته. لهذه �لغــاية، �سّكلت فرقة 

خا�سة من �ل�سبـاط �ملختارين من �مل�سلمـني و�مل�سيحيــني، 

و�أبقيتهم يف خميم يف بعلبــك حيث منـع عليهم �أي �ت�ســال 

خارجي �إلــى �أن يتم ن�سرهم يف �جلنـــوب. 

قررنا  والبحث  التفكيـــر  بعد 

اللبناين  اجلي�س  نر�شل  اأن 

اإلــى اجلنـــــوب. مل تكن هذه 

باخلطوة ال�شهـلة اإذ ا�شطررنا 

للتفاو�س مع خمتلف الأطراف 

الهــدف.  لهــــذا  اللبنـــــانيــة 

لقــد ا�شطـــــررنـــا يف مـرحـلـة 

مب�شاعي  ن�شـــتعـني  اأن  معينــة 

الفــــاتيكان اجليـدة للتفاو�س 

مع امل�شـيحـيـني.
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بعد  �حلدود  ت�سميم  �إعادة  �إىل  �إ�سر�ئيــل  عمدت  هنا. 

علــى  يدهــا  ت�سـع  �أن  �أر�دت  فقــد  بيكــو،  �سايك�ض  �تفاق 

مز�رع �سبعا من �أجـل �لو�ســول �إلـى ميـــاه نهـر �لــوز�نـي، 

�إىل  �لو�سول  ت�ستطيع  �سبعــا  خــالل  مــن  فقط  والأنـها 

منتجــع �لتــزلج يف جبـل �ل�سيـخ. 

�ملزيــد  �إ�سافة  يناق�سون  كانـــو�  �جلل�سات  �إحـــــدى  فـي 

»�سعــو�  �إجابتــي:  فكــانت  �ليـونيفيـــل،  �إىل  �لقو�ت  من 

يجروؤ  ولن  �أخـــرى  جهة  من  و�أمريكيـــًا  جهة  من  رو�سيـــًا 

هـــو  ق�ســدته  مـا  لهــم«.  �لتعــر�ض  علــى  �الإ�سر�ئيليــــون 

�أن  ينبغي  �عتـــــد�ء،  حدوث  متنــع  �أن  �أردت  متــى  �أنــك 

يكـــون لديــك قـــو�ت مو�زيـــة �أو �أكرب. 

ما ر�أيك بالوينيفيل يف وقتها و�ليونيفيل �الآن؟ 

يف ذلك �لوقت كانت نظرية حفظ �ل�سالم جديدة علينا. 

ومل نكن نفهم مَل قد يقدم جندي من غانا على تعري�ض 

حياته للخطر يف بلد غري موطنه. يفعل ذلك بالطبع من 

�أجل ق�سية �ل�سالم. 

تدربو�  جنود  هوؤالء  �أّن  نفهم  �أن  �أي�سًا  علينا  توّجب 

ر�ية  حتت  جنودً�  �أ�سبحو�  حني  لكــن  �لقتـــال،  على 

�أنف�سهم  عن  للدفاع  م�سطرين  �أ�سبحـــو�  �ليـــونيفيـــل 

�أو حل �مل�ساكــل من خالل �لتفاو�ض و�لكــالم. وهذ� هو 

مفهوم حفظ �ل�سالم. 

�أما بالن�سبة لليـونيفيـــل �ليوم، فقد �كت�سبت معنى �أو�سع. 

�جلنــوب  يف  �الإقت�سادي  �لو�سع  تعزيــــز  يف  ت�ساعد  �إنها 

�لتعاون  خــــــالل  ومن  وم�ساهمتهـــم.  �جلنــــــــود  بوجود 

�إىل  تعريفنا  مت  �للبنـــاين،  و�جلي�ض  �ليــــونيفيـــل  بني 

�لتي ال  �أكرث تطورً�. تبقى �لناحية  ��سرت�تيجيات و�أنظمة 

�الإجتماعي،  �لتو��سل  ناحية  هي  �لعالقة،  هذه  يف  تغيب 

�إىل  �لذي يتج�سد يف �لن�ساطات �الإجتماعية ويف �لتعرف 

عاد�ت �لبع�ض وتقـــاليــدهم. 

كيف جرى �لتن�سيق مع �ليونيفيل؟

يتــم عبــر  �ليـــونيفيــــل ممتـــازً�، وكــان  �لتن�سيق مـع  كان 

�لــو�قع  يف  �أننــا  حتــى  �جلهتــني  من  �رتبــاط  �سبـــاط 

بـد�يـــة �نت�سـار  1979 ومـع  عملنــا كـقـــوة و�حــدة. عــام 

وحد�تنـا  �أ�سبــحت  �ليـــونيفيــــل،  مــع  �للبنانـــي  �لــجي�ض 

جزءً� ال يتجز�أ من وحـد�ت �ليـونيفيــل، حتى �أنهــا منحت 

بطــاقــات هـويـة تـابعــة لليــونيفيـــل. 

منق�سمًا  و�جلي�ض  و�لتوتر،  �لهدوء  بني  متقلبًا  �لو�سع  كان 

ومرتوكًا. �أما عالقتنا مع �ليونيفيل فظلت قائمة على تبادل 

�ملعلومات، وكانو� يهتمون باأمور عديدة بالنيابة عن �جلي�ض. 

�لقو�ت  تبديل  يف  �ملثال  �سبيل  على  ت�ساعد  �ليونيفل  كانت 

عرب طو�فاتها الأّن �لطريق �ل�ساحلية كانت مقطوعة. 

مل يت�سمن تعاوننا �أي عمليات م�سرتكة بني �لقوتني الأّن 

عندها،  بالنف�ض  �لثقة  �إىل  يفتقر  كان  �للبناين  �جلي�ض 

ومل يكن جي�سًا قويًا لكن كان يدرك متامًا �لقوة �لكبرية 

باأّن  يعلمون  �للبنانيون  �جلنود  كان  يو�جهها.  �لتي 

�ملقاومة  وبني  بينهم  �مل�ساكل  �سيفتعلون  �الإ�سر�ئيليني 

�للبنانية، وبالفعل �سرعان ما هاجمت �إ�سر�ئيل و��سطر 

�جلي�ض لالإن�سحاب. 

من  باخلوف  �سعرت  هل  �الإ�سر�ئيلي،  �الإجتياح  بد�أ  حني 

�حتمال مغادرة �ليونيفيل؟ 

وكما  كانت حتمينا،  فاليونيفيل  باخلوف،  �سعرت  بالطبع 

قلت �سابقًا، �إّن �جلي�ض �للبناين لي�ض قويًا مبا يكفي ليو�جه 

قال  وكما  �حلقيقة  هي  هذه  وحده.  �الإ�سر�ئيلي  �الإجتياح 

ون�سنت �سري�سل: »يف زمن �حلرب ال تظهر �حلقيقة �لقّيمة 

من دون �أن تر�فقها �الأكاذيب.«  

�ليـــــونيفيــــل  تتمكن  مْل  ملاذ�  �الإجتيــاح،  قـبــل  حتـى  لكن 

من �الإنت�سـار عنــد �حلــدود؟

�أّن �إ�سر�ئيـــل لـم تكن تـرغب بوجودها  هذ� ما يــوؤكد لك 
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يف ذ�ك �ليوم، كان �جلندي جوي�ض ير�فق �جلندي هيوغ 

خالل  مر�قبة  موقع  نحو  حديثًا  و�سل  �لذي  دوهرتي 

مقر  غرب  �سمال  نطار،  دير  قرية  مقابل  يقع  �لنهار 

�أر�ض  على  �ملركز  �أقيم  تبنني.  يف  �اليرلندية  �لوحدة 

كافة  مبر�قبة  ت�سمح  ��سرت�تيجية  نقطة  و�سّكل  �سخرية 

�الأودية �ملحيطة باملكان. 

و�لكتيبة �حلديثة  واليتها  �ملنتهية  �لكتيبة  قائد�  ز�رهما 

�لوقت  مر  لكن  �لظهر،  بعد  فرتة  خالل  �لو�سول 

بعد  يظهر�  مل  و�جلنديان  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  و�أ�سبحت 

موقعهما  تعّر�ض  لقد  لنقلهما.  �ملحددة  �للقاء  نقطة  يف 

لهجوم م�سلح. 

لكن  مقتواًل،  دوهرتي  �جلندي  على  �لبحث  فريق  عرث 

�أحد يعلم ما  �أو ملعد�ته. ال  �أثرً� للجندي جوي�ض  مل يجد 

ومل  �لهجوم،  هذ�  مرتكبي  هوية  ك�سف  يتم  فلم  حدث، 

يبق من �جلنديني من يروي �لق�سة. بذلت جهود كثرية 

ومتعددة من �أجل �لعثور على �جلندي جوي�ض و��ستمرت 

يف  �لتحقيق  �أو�سل  ُوجد  دليل  كل  لكن  طو�ل،  ل�سنو�ت 

ق�سيته �إىل طريق م�سدود. 

كيف ال و�لظروف �مليد�نية يف ذلك �لوقت مل تكن مالئمة 

جبلية  �ملحيطة  �الأر�ض  فطبيعة  بحث؟  عملية  الإجر�ء 

نز�ع  يتخّبط يف  لبنان  وجنوب  و�سّيقة،  و�أوديتها عميقة 

فتقع مبحاذ�ة منطقة  قنطار  دير  قرية  �أما  �أكرث عمقًا. 

�لقتال بني  د�ر  �اليرلندي« حيث  بـ«�ملثلث  عرفت عندها 

وكانت  لبنانية  وجمموعات  و�الإ�سر�ئيليني  �لفل�سطينيني 

�لتحركات ممنوعة. 

كانت �ليونيفيل قد رفعت تقارير عمليات عد�ئية حمتدمة 

يف منطقة عملياتها، يف �ليوم ذ�ته �لذي وقع فيه �حلادث، 

وورد فيها: »بد�أ جي�ض لبنان �جلنوبي و�مليلي�سيات �لتابعة 

له، و�لقو�ت �الإ�سر�ئيلية باإطالق نار يف �لقطاع �ل�سمايل 

�أطلقت  �لتايل.  �ليوم  حتى  �إ�ستمر  �ل�سباح،  يف  �ل�سرقي 

حو�ىل 800 طلقة مدفعية ودبابات  وقذ�ئف هاون. وخالل 

�إىل  معظمها  ينتمي  م�سلحة  عنا�سر  كانت  ذ�تها،  �لفرتة 

�للبنانية  �لوطنية  و�حلركة  �لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة 

قد �أطلقت ما يقارب �لـ340 طلقة مدفعية وقذ�ئف هاون 

و�سو�ريخ، �سقط بع�سها يف �إ�سر�ئيل. يف �لقطاع �لغربي، 

�الأكرب  �لعدد  وقع  �ساروخًا،   41 م�سلحة  عنا�سر  �أطلقت 

�أي�سًا،  �لقطاع  �لغربية. ويف هذ�  منها يف منطقة �جلليل 

كاد �جلندي كيفن جوي�ض يبلــغ نهاية خدمته مع �لكتيبة �اليرلندية 

فـي �ليونيفيل فـي ربيع 1981، وكان ينتظر �سهر �أيار للعودة �إىل 

دبلن، ومنها �إىل جالو�ي على �ل�ساحل �لغربي. من جالو�ي �سي�ستقل 

و�إحدى  و�لديه،  موطن  �آر�ن  جزر  نحو  دقيقة  ت�سعني  ملدة  �سفينة 

��سمه  كان  ومنها  �يرلند�،  فـي  �ملتبقية  �الأخرية  �لغيلية  �ملناطق 

�لغيلي كيمغني �سويغ. جعـل كيفن و�لديه و�إخوتــه �الأربعـة فـخورين 

قــو�ت  من  بجندي  يليق  �لذي  �ال�ستقبال  على  يح�سـل  مل  لكنه  به 

حفظ �ل�ســالم، الأنه فـي �ل�سابع و�لع�سرين من ني�سان وفـي فرتة ما 

بعد �لظهر، خطف كيفــن �لبـالغ ع�سرين عامًا فيما كان يخدم فـي 

ناحية نائية من جنوب لبنان، وفقد كل �ثر له. 

مع مرور ال�شنوات، ي�شبح العثور 

�شعبًا  اأحياًء  املفقودين  على 

ل  اأحباءهم  لكّن  فم�شتحياًل، 

اأمل  اأّن  رغم  الأمل  يفقدون 

اخل�شارة ل يفارقهم يومًا.

ق�سفت �لقو�ت �الإ�سر�ئيلية منطقة �لر�سيدية، كما �أغارت 

ونقاط  �سور  على  كثيف  ب�سكل  �الإ�سر�ئيلية  �لطو�فات 

�أخرى يف �ل�سمال...«

مل يكن �جلنديان جوي�ض ودوهرتي �ل�سحيتني �لوحيدتني 

�سّرح  فقد  �لفرتة.  تلك  خالل  �ليونيفيل  �سفوف  فـي 

�الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة فـي تقريره �إىل جمل�ض �الأمن 

قتل   ،1980 �الأول  كانون  منذ  �أنه   1981 حزير�ن  فـي 

من �سفوف �ليونيفيل حو�ىل 15 عن�سرً�، ثمانية منهم 

منهم   24 �آخرون،   49 وجرح  عد�ئية،  �أعمال  و�سط 

نتيجة �أعمال عد�ئية. 

�ملوت حدث ماأ�ساوي، لكّن �ملاأ�ساة عند �أهل �ملفقودين ال 

�لفرتة  تلك  خالل  لبنان  جنوب  من  كثريون  لقي  تنتهي. 

مرور  مع  جوي�ض.  �جلندي  لقيه  �لذي  ذ�ته  �مل�سري 

�سعبًا  �أحياًء  �ملفقودين  على  �لعثور  ي�سبح  �ل�سنو�ت، 

�أمل  �أّن  رغم  �الأمل  يفقدون  ال  �أحباءهم  لكّن  فم�ستحياًل، 

ملتابعة  ما�سة  بحاجة  �إنهم  يومًا.  يفارقهم  ال  �خل�سارة 

حياتهم ب�سكل طبيعي، وو�سع حّد الأحز�نهم حتى و�إن كان 

ذلك نتيجة خرب �سيء. 

تتوجه جملة »�جلنوب« �إىل قر�ئها �سائلة �إياهم تزويدها 

حفظ  جندي  جوي�ض،  كيفن  �جلندي  حول  معلومات  باأي 

تاأديته  خالل   1981 ني�سان   27 يف  فقد  �لذي  �ل�سالم 

مهامه و�لذي يعتقد �أنه ميت. �إنه جندي جاء من جزيرة 

�سغرية مقابل �ساحل �يرلند� لكي يخدم �سعب لبنان.

 �إن كان لديكم �أي معلومات حول �جلندي كيفن جوي�ض، 

نـرجــو �الت�سـال بـمـكـتـب جملة »�لـجـنـــوب« علـى �الأرقـام: 

 020 827 1 961 + �أو 016 827 1 961 +

unifil-pio@un.org :لربيد �الإلكرتوين� 

فاك�ض: 016 827 1 961 +

اجلندي كيفن جوي�س

 بحثـــًا عـــن

اجلنــــدي املفقــــــود
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االعالمــي فـي  اأكـــرا، وال يـــزال م�صريه جمهواًل. 

مع  للت�صامن  العاملي  اليـــوم  املتحدة  االمم  حتيي 

موظفي االمم املتحدة املفقودين او املعتقلني لل�صنة 

الـ 23، وحتى هـــذه ال�صنة يبقى 40 موظفاً من انحاء 

العامل يف عداد املوقوفني او املعتقلني او املفقودين.  

 ن�سب �ليونيفيل �لتذكاري �ملوجود فـي مقر �ليونيفيل فـي �لناقورة،

و�قيم تكرميًا لقو�ت حفظ �ل�سالم �لذين ��ست�سهدو� خالل �خلدمة.

املتحدة  االمـــم  حتيي  �صنـة،  كــل  من  اآذار   25 فـــي 

املفقوديــن  مـــع موظفيهـــا  للت�صامـــن  العاملــي  اليوم 

او املعتقلني. وتهـدف من خالل هذا اليوم اىل جذب 

املتحدة  االمم  منظمة  فـي  العاملني  نحو  االهتمام 

الذين اوقفوا او اعتقلوا او خطفــوا او اختفوا خـــالل 

اخلدمة، والــى اهميـــة امـنـهـــــم و�صـــــالمــتــهـــــم.

رجــــــال  اقـــدم   1985 عــــــام  الـيـــــوم  هــــذا  فـــي 

م�صـلـــحـــون علـــى اختطـــاف األيــك كوليت قرب مطـــار 

بيــــروت بينما كان فـي مهمة ملنظمة االونـروا. عمل 

ال�صيد كوليت ك�صحفي ومدير ملركز االمـــم املتحـــــدة 
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1978

 بيان �صحفي ليا�صر عرفات بح�صور م�صوؤولني يف االمم املتحدة، بعد تلبيته نداء االمني العام لوقف اطالق النار 

يف جنوب لبنان  28 اآذار 1978 

1982

 االإجتياح االإ�صرائيلي

الثاين للبنان

1978

- االإجتياح االإ�صرائيلي للبنان

- �صدور القرارين 426/425

- اإن�صاء اليونيفيل

1985

اإن�صحاب اإ�صرائيل 

من لبنان

ان�ساأ جمل�ش االمن اليونيفيل ل�سمان 

االن�سحاب اال�سرائيلي من لبنان، 

واعادة احالل ال�سالم واالمن الدوليني، 

وم�ساعدة احلكومة اللبنانية يف ب�سط 

�سلتطها يف اجلنوب.

عنا�صر من اجلي�ض اللبناين واليونيفيل يف طريقهم للتحقق من اخلط االزرق  20 متوز 2000حرب الـ 34 يوماً بني حزب اهلل و ا�صرائيل  متوز - اآب 2006

االأمني العام كويف اأنان يف جولة ملنطقة اخلط االأزرق  26 اآب 2006اإزالة الركام الناجت عن الق�صف االإ�صرائيلي ملبنى �صكني يف �صور  18 ني�صان 1996



1993

 بدء العمليات

العدائية

 جنود نيباليون من قوات حفظ ال�صالم يدرد�صون مع �صبية لبنانيني خارج مقر اليونيفيل فـي الناقورةاالمني العام كورت فالدهامي خالل زيارته القطاع ال�صرقي من جنوب لبنان  18 ني�صان 1978

27 ني�صان 1978

نزاع ني�صان 1996اخماد النريان يف املركز الفيجي يف قانا بعد تعر�صه للق�صف اال�صرائيلي  18 ني�صان 1996

اإنت�صار اجلي�ض اللبناين يف اجلنوب  اآب - اأيلول 2006تعزيزات ايطالية لليونيفيل ت�صل اإىل �صاطئ �صور  اآب 2006



2000

 االإن�صحاب

االإ�صرائيلي

1996

 عودة العمليات

العدائية

عنا�صر فيجيون من قوات حفظ ال�صالم عند حاجز “�صاريل 21” يف القليلة  1 اأيار  1980عر�ض ع�صكري لقوات حفظ ال�صالم االيرانيني 31 كانون الثاين 1979

نروجيون من قوات حفظ ال�صالم يجرون م�صحاً لالأر�ض بحثاً عن االلغام  26 ت�صرين الثاين 1990جندي فيجي من قوات حفظ ال�صالم يرحب باجلي�ض اللبناين اأثناء دخوله اىل قانا  9 اآب 1993

االأمني العام بان كي مون وقائد قوات اليونيفيل اللواء كالوديو غرازيانو يف مقر اليونيفيل يف القوة البحرية التابعة لليونيفيل خالل اإحدى املهمات، وهي منت�صرة منذ  15 ت�صرين االأول 2006 

الناقورة 30 اآذار 2007



2006

 - حرب الـ34 يوماً

- �صدور القرار 1701

2007

بلوغ عدد قوات اليونيفيل 

اأكرث من 13000 عن�صر

2008

30 �صنة من اليونيفيل

2008
بعد 30 �سنة تو�سعت قوة اليونيفيل 

لت�سرف على وقف العمليات العدائية، 

بينما تعمل على توفري جو امني 

وع�سكري جديد واآمن على ال�سعيد 

اال�سرتاتيجي يف جنوب لبنان، 

بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين.

 اجتماع االمني العام خافيري برييز دي كويالر مع ممثلي البلدان امل�صاركة فـي قــوة اليــونيفيــــل

11 ني�صان 1984
حمادثات اليونيفيل مع ممثلي اجلي�صني اللبناين واال�صرائيلي يف الناقورة  20 كانون االول 1984

االوالد يقدمون الورود لقوات حفظ ال�صالم  7 كانون الثاين 1986 تظاهرة �صعبية يف جنوب لبنان تاأييداً لبقاء اليونيفيل  18 ايلول 1986

اإحدى دوريات اليونيفيل يف اجلنوب  28 حزيران 2007



مركز  على  �لهجوم  �إّن  يقول  �ليونيفيـــل،  مع  هذ�  يومنا 

�ليونيفيل فـي قانا �سّكل نقطة حتول بالن�سبة له كموظف 

فـي �الأمم �ملتحدة، ومو�طن لبناين متفان، و�إن�سان. فـي 

18 ني�سان 1996، هاجمت �ملدفعية �الإ�سر�ئيلية مركزً� 
 800 �لتجاأ  حيث  قانا،  قرية  فـي  �ملتحدة  لالأمم  تابعًا 

ح�سدت  �لقتال.  عمليات  من  لالإحتماء  لبناين  مدين 

بينهم  من  جريحًا،  و116  قتلى   106 �لق�سف  عملية 

�أربعة من قو�ت حفظ �ل�سالم �لفيجيني. 

يروي ح�سن عن هذه �حلادثة: »فـي �لبد�ية مل ن�سدق 

�أنهم يق�سفون مركز �لقو�ت �لفيجية �ملعروف، و�لذي 

ن�ساء  من  مدنيون  ود�خله  �ملتحدة،  �الأمم  علم  يرفع 

و�أوالد و�سيوخ قد �تخذو� من مقر �الأمم �ملتحدة ملجاأ 

�آمنًا لهم. لكن مل ير�ودنا �سك باأننا ن�سمع �سوت �نفجار 

ومل  �لر�ديو،  �سمت  فجاأة،  �لنجدة.  و�أ�سو�ت  قنابل 

ندرك حجم �لكارثة �إال حني و�سلنا �إىل قانا. كنا ن�سري 

فوق �جلثث حماطني بالدخان وب�سمت خميف، وبقينا 

ل�ساعات نحاول �أن ننت�سل �مل�سابني، لكن لالأ�سف قتل 

ر�أيتها  �لتي  �ل�سور  �ستبقى  �لكثريون.  وجرح  قتل  من 

�إىل �الأبد حمفورة فـي ذهني.« 

ثم قال ح�سن هام�سًا: »كان مركزً� تابعًا لالأمم �ملتحدة، 

وكافة  يعي�ض مدنيون،  ود�خله  �ملتحدة  �الأمم  وعليه علم 

�الأطر�ف تعرف ذلك فكان عليها �أن حترتم هذ� �الأمر. 

�ملدنيني؟  �ساأن  ما  لكن  �لقتال،  على  مدربون  �جلنود 

ي�سعب �أن ت�ستوعب ما ح�سل وتتابع حياتك.«

�لقو�ت  مركز  ق�سف  �أحدثها  �لتي  �ل�سدمة  بقدر  لكن 

»... تلتقي ب�سخ�ض يدعى ح�سن �سقالوي. �إن �أردت فعاًل �أن تعرف 

ما يح�سل يف جنوب لبنان، ما عليك �سوى �لتحدث �إليه. فهو �لذي 

عا�ض يف �جلنوب وعاي�ض �جلنوب.« 

ي�ستعد  �ملتحدة  �الأمم  يف  موظف  عادًة  ي�سمعها  �لتي  �لكلمات  هذه 

للعمل مع �ليونيفيل، ال تفي ح�سن حقه. 

�إنه جزء ال يتجز�أ من �ليونيفيل منذ تو�جدها، �أي منذ حو�ىل ثالثني 

بالده  هّزت  �لتي  �الأحد�ث  بع�ض  على  �ساهد  فهو  وبالتايل  �سنة. 

و�سّكلت نقطة حتول يف مهمة �الأمم �ملتحدة، ال بل �إنه م�سارك فيها.  

مركـــز  علـــى  الهجــوم  اإّن 

قـانـا  فـــي  اليـــــونيفيـــــل 

بالن�شبة  حتّول  نقطــة  �شّكـل 

الأمــــم  فـــي  كمـوظف  له 

لبنــاين  ومواطـــن  املتحـدة، 

بقدر  لكن  واإن�شان...  متفان، 

اأحــدثهـــا  التــــــي  ال�شدمــة 

القـــــوات  مـركــــــز  قـ�شـف 

فقــــد  قـانـا،  فــي  الدوليـــة 

قوات  بـني  العالقة  تعّمقت 

جنوب  و�شكان  ال�شالم  حفظ 

قويــة  عالقـة  وهي  لبنـان، 

روابـط  اإنهـا  البدايــة.  منذ 

و�شـــط  متّتنت  التي  ال�شلــة 

الفـاجعـة وهـول احلــرب.

حفظ  قو�ت  بني  �لعالقة  تعّمقت  فقد  قانا،  فـي  �لدولية 

منذ  قوية  عالقة  وهي  لبنان،  جنوب  و�سكان  �ل�سالم 

�لفاجعة  و�سط  متّتنت  �لتي  �ل�سلة  رو�بط  �إنها  �لبد�ية. 

وهول �حلرب. 

يقول ح�سن: »معًا تعّر�سنـا للق�سف، ومعًا جنونا. ومن 

�ملمكن �أن يتعر�ض عنا�ســر قـــــو�ت حفظ �ل�ســالم للقتل 

قــــو�ت  �إنها  كلنا.  �سعرنا  هكذ�  للمدنيني.  يح�سل  كما 

وعّر�ست  عائالتها،  تركت  �أن  بعد  �لبعيد  من  جاءت 

مب�ستقبــل  لبنــــــان  ينعم  �أن  �أجل  من  للخطر  حيـاتها 

حقيقيـــــة  حتـــول  نقطــة  �حلدث  هـــذ�  كـان  �آمـــن. 

مهمــــة  فــي  ثقتهـــم  ي�سعــون  �سكــان �جلنـــــوب  جعلـــت 

�لذيــن و�جهــو� �خلطر  وفــــي عنا�سرها  �ليـــونيفيــــــل، 

من �أجل �سعب لبنـــان.«

عنف، �أعمال بطولية، معاناة، قدرة حتمل، كلها مر�حل 

مر بها ح�سن لي�ض الأنه �ختار ذلك، بل الأنه رغب �لقيام 

�أحبه  عمل  �إنه  وجه.  �أح�سن  على  وبتاأديته  �لعمل،  بهذ� 

بلدً�  ي�سبح  �أن  �أمل ب�سدق  والأنه  �لبلد،  �أحب هذ�  الأنه 

يعّمه �ل�ســالم. 

�ليونيفيل،  مع  جتربته  عن  �لتام  بالر�سى  �ليوم  ي�سعر 

وب�سكل خا�ض عن ناحية و�حدة وهي �لعالقات �لوثيقة 

�لعالقات  هذه  تختلف  �ملحليني.  مـع  �أ�س�سهـا  �لتـي 

كتزويد  لل�سكان  قّدمتها  �لتـي  �لن�ساطات  �إطار  فـي 

�لطويلة،  �نقـطـاعها  فتـــر�ت  خـــالل  بالكهــرباء  �لقرى 

بع�ض  كتطوع  لالأ�سخا�ض  �أقامتها  �لتي  و�لن�ساطات 

�لقو�ت لتغطية �لتكاليف �ملدر�سية الأوالد �ملنطقة. 

باليـونيفيل منذ  ��سمه  �رتبط  وقد  فـي �سور،  يقيم ح�سن 

�إن�سائها عام 1978، �إذ كان يعمل مع �ليــــونيفيــل ب�سكل 

�ليـــونيفيــــل  ن�ساطات  يغطي  حر  كمر��سل  بد�أ  باآخر.  �أو 

عر�ض  ما  و�سرعان  بري�ض«،  »�أ�سو�سييتـد  �الأنبـاء  لوكالة 

عليه �أن يعمل لدى �ليونيفيـل، وقبل �لعر�ض. 

يقول ح�سن ممازحًا: »�أنا قطعة من �أثاث �ليـــونيفيـــل«. 

ترّكز معظم عمله على �لن�ساطات �ملتوجهة �إىل �خلارج، 

�لنا�ض.  مع  و�لتفاعل  �الإعالمية  بالناحية  تعنى  �لتي 

�لو�ســـل  �سلة  باأننـي  �سعرت  »لطاملا  يقول:  هذ�  وفـي 

�لتــي  بالعالقـــة  �ليـــونيفيــــل، ونحن نفتخر  بينهم وبني 

ب�ستى  ن�ساعدهـــم  كنا  �ملحلـــي.  �الإعــــالم  مع  جمعتنا 

�أو  �خلطر  ��ستد  كلما  مو�ردنا  في�ستخدمـــون  �لطــرق، 

بلــغ �لنــز�ع مـرحلـة حا�سمـة ومل يتمكنـــو� من �حل�ســول 

علــى �الأخبـار.«

ي�سّكل ح�سن �أر�سيفًا متنقاًل لتاريخ �ليونيفيل فـي لبنان، 

فـي  وجد  �أينما  �جلميع  �حرت�م  يك�سب  �أن  ��ستطاع  فقد 

�ملنطقة  تلك  �أهل  مع  يتو��سل  و�أن  عملياتها،  منطقة 

كثريون  عليه  �إعتمد  �الأ�سباب  لهذه  ب�سهولة.  و�أحز�بها 

�مل�سورة  توفري  فـي  م�سوؤوليها  وكبار  �ليونيفيل  قادة  من 

يد  بالتايل  فاأ�سبح  لالأحد�ث،  �ملحللة  �لثاقبة  و�لنظرة 

�ليونيفيل �ليمنى فـي �مليد�ن. 

مل تكن وظيفته �سهلة، فهو �ليوم مل يعد يذكر عدد �ملر�ت 

�لتي تعّر�ض فيها للخطر، بل يعتربها من »�أخطار �ملهنة«. 

حتى  �مل�ستمر  �لعمل  من  �سنة  ثالثني  ح�سن  يتذكر  حني 

ــــــة  قـ�سّ

ح�شــــــن �شـــــقـالوي
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حو�جز  �أقامت  �ليونيفيل،  و�سلت  »عندما  ح�سن:  يقول 

فا�سطر  للتجول،  حظرً�  وفر�ست  �ملتحدة  لالأمم  تابعة 

�لتنقل من  �أر�دو�  كلما  �الإذن منها  �لقرى لطلب  �أهايل 

لكننا  بال�سهلة.  �لعملية  هذه  تكن  ومل  �أخرى،  �إىل  قرية 

�لقو�ت  جنود  �أ�سبح  كيف  الحظنا  �لوقت،  مرور  ومع 

يحمون �ملز�رعني عندما كانو� يح�سدون �لزيتون، حتى 

فـي  �ملز�رعني  ي�ساعدون  كانو�  �الأحيان  بع�ض  فـي  �أنهم 

حفظ  قو�ت  بها  قامت  �أعمال  هذه  كل  �لزيتون.  قطف 

�ختارت  الأنها  بل  بها،  �أو�مر  تلّقت  الأنها  لي�ض  �ل�سالم 

ذلك والأنهم �أ�سخا�ض عاديون ال يختلفون عن غريهم.«

�الإن�سانية  بح�ّض  �الإعرت�ف  �أو  �لتعاون،  روح  �أّن  وي�سيف 

مل�سلحة  وذلك  تطّور  قد  ح�سن،  يقول  كما  يجمعنا  �لذي 

�سكان �جلنوب. 

»هنالك ن�ساطات كثرية بد�أت على �سكل مبادر�ت فردية 

�ل�سالم ووحد�تها، لكن  قــو�ت حفظ  �أفر�د من  �أطلقها 

�الإن�سانية.  �ليـــونيفيـــل  م�ساريع  من  جزءً�  �أ�سبحت 

فـي  لالأوالد  بالهد�يا  �لتربع  تقليد  هو  ذلك  على  مثال 

عيد �مليالد، �لذي بد�أ كمبادرة �سغرية من قبل �لوحدة 

نويــل  بابا  فيها  يوّزع   Italair للطــو�فات  �اليطــاليـــة 

مل  �لفتــرة  تلك  وفـــي  �جلنـــوب.  �أطفـال  علـى  �لهد�يا 

�إذ  �الأر�ض  على  �سلطة  باأي  يتمتعــون  �اليطاليـــون  يكن 

�جلمـاعـات  �سيطرة  حتت  تقع  مبعظمها  �ملنطقة  كانت 

�مل�سلحة، فقررو� �أن ينظمـــو� حفالت فـي ما بينهم جلمع 

�ملال ل�سر�ء �للعب و�لهد�يا.«

دوالر   1000 جنمع  �أن  �إ�ستطعنا  �الأوىل  �ملحاولة  »فـي 

�ملبلغ  لعبة، لذ� مل يكن   500 ل�سر�ء  فقط وكنا بحاجة 

�ألعابًا  يبيعنا  �أن  �سيد�  فـي  �ساحب حمل  �قنعنا  كافيًا. 

م�ستعملة، وحتى لهذ� �لنوع من �الألعاب كنا بحاجة �إىل 

جمع �ملزيد. غري �أّن �ساحب �ملحل �آمن مببادرتنا وهكذ� 

�بتكرنا �أول »بابا نويل �سيعي«. بعدها �أ�سبحنا نتبع هذ� 

فــــي  يبعثها  �لتي  �ل�سعادة  نرى  الأننا  �سنة  كل  �لتقليد 

قلوب �أطفال �جلنوب، وحل�سن �حلظ �أننا �ليوم �أ�سبحنا 

منلك �ملال للقيام باأمور �إن�سانية مماثلة.«

مل يتوقف عمل ح�سن مع �ليــونيفيــل �إال لفرت�ت ق�سرية، 

�أهمها حني خدم مع �الأمم �ملتحدة فـي �لعر�ق، لكّن ح�سن 

�ملنطقة  �إىل  يعود  ال  وكيف  �جلنوب.  �إىل  يعود  د�ئمًا  كان 

�لتي ي�ستطيع فيها مبو�هبه وموؤهالته �أن يفيد كثريين؟ 

كما  مني  جزء  و�ليــونيفيــــل  فيه،  �أبرع  �لذي  �لعمل  »�إنه 

�أتطـلع  زلـت  ما  و�أنا  �سنة،  ثالثـــــون  مّرت  منها.  �أنا جزء 

�ســوقًا...«

فقد  للمغادرة.  ح�سن  ي�سطر  �إذ  هنا،  �ملقابلة  تنتهي 

مقابلة  ينتظر  وكان  �ليونيفيل،  �إىل  جديد  موظف  و�سل 

ح�سن ليعطيه ملحة غري ر�سمية عن �لو�سع �مليد�ين. قيل 

يح�سل  ما  تعرف  �أن  �أردت  »�إن  و�سوله:  قبل  للموظف 

هناك، ما عليك �سوى �أن تتحدث �إىل ح�سن �سقالوي.«

اأري غايتاني�س واأندريا تينينتي

كثيـرة  ن�شـاطــات  هنـالك 

مبادرات  �شكل  على  بداأت 

اأفــراد  اأطلقـهــا  فـرديـــة 

ال�شـالم  حفظ  قـــوات  من 

اأ�شبحت  لكـن  ووحداتـها، 

م�شاريــــــع  مـــــن  جـــــــزءًا 

اليـــونيفيـــل الإن�شـانيـة

ح�صن ي�صاعد يف اجالء طفل من قرية ياطر 21 ني�صان 1996
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�لتي  �ليونيفيل  �الأوىل يف  مهمتي  وكانت   ،1978 عام  من  �ملتحدة يف متوز  �الأمم  مقر  �إىل  �إن�سممُت 

1988، من بينها �سنتان يف �لناقورة. عدت �إىل �لناقورة يف �لت�سعينات حيث  خدمت فيها حتى عام 

ت�سّلمت حقيبة �أو�سع حتى عام 2001. 

تبقى عادًة للوظيفة �الأوىل ذكرى مميزة عند �ملرء، خا�سة �إن ت�سمنت �لعمل �مليد�ين، لذلك �أذكر د�ئمًا 

عملي مع �ليونيفيل. لكن يف �لوقت ذ�ته، ال بد �أن �أعرتف باأننا كنا ن�سعر باالإحباط �إز�ء مهمتنا وبعدم 

وللقدر  تلعبه،  باأن  �ملتحدة  لالأمم  �سمح  �لذي  �لب�سيط  للدور  نظرً�  �لفرتة،  تلك  معظم  خالل  �لفائدة 

�لقليل �لذي ��ستطعنا �إجنازه على �الأر�ض.

ن�سف  حو�ىل  خ�س�ض   ،1991 عام  �لثاين  كانون  يف 

ميز�نية عمليات حفظ �ل�سالم يف �الأمم �ملتحدة لليونيفيل 

�آذ�ر  يف  للمال.  هدرً�  فيه  ذلك  �عترب  �لذي  �لوقت  يف 

دوليًا  دعمًا  يلقى  �ليونيفيل  تاأ�سي�ض  كان   ،1978 عام 

كبريً�، �أثبته �لن�سر �ل�سريع لوحد�ت �لدول �مل�ساركة. لكن 

با�ستثناء وقف �إطالق �لنار �لذي مت �لتو�سل �إليه مب�ساعدة 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف �سيف عام 1981، مل حتظ 

الإجناز  �سروريًا  كان  �لذي  �ل�سيا�سي  بالدعم  �ليونيفيل 

مهمتها كما ن�ض عليه قر�ر جمل�ض �الأمن 425. 

�أما �الأ�سباب �لتي �أدت �إىل هذه �لنتيجة فلم تكن خمفية. يف 

�ل�سنو�ت �الأوىل، كانت كل من �إ�سر�ئيل ومنظمة �لتحرير 

�لتي  �ملنطقة  �سلطتها يف  ب�سط  تتناف�ض على  �لفل�سطينية 

كان من �ملفرت�ض على �ليونيفيل �أن حتافظ عليها خالية 

تلك  �أ�سبحت   ،1982 عام  وبعد  عد�ئية.  �أعمال  �أي  من 

�للبنانية  �ملقاومة  جمموعات  بني  معركة  �ساحة  �ملنطقة 

�لتابعة  �للبنانية  و�مليلي�سيا  �ملحتلة  �الإ�سر�ئيلية  و�لقو�ت 

�ملقاومة  مبنع  �حلق  متلك  �ملتحدة  �الأمم  تكن  ومل  لها. 

�للبنانية من مو�جهة �لقوى �ملحتلة، كما مل تتمتع بال�سلطة 

�أو بالو�سائل �لالزمة ملنع �الإجر�ء�ت �الإ�سر�ئيلية �مل�سادة، 

م�ستعدة  خارجية  �أطر�ف  �أي  غياب  نن�سى  �أن  دون  من 

لتغيري �لو�سع وقادرة على ذلك. حني و�سلت �إىل �لناقورة 

بحلول نهاية عام 1985 كان �لو�سع يف �ملنطقة قد حتول 

�إىل تو�زن ه�ض بني جهتني، حيث كانت تقدم جمموعات 

�ملحتلني،  �سد  �سغري  بحجم  هجومات  �سّن  على  لبنانية 

�لذين كانو� عادًة يرّدون بنري�ن مدفعية ثقيلة. 

�لقتال كان حمدودً� يف �جلهتني، وميكن  �أّن  �لو��سح  من 

و�ل�سرر  �لقليل  �ل�سحايا  ب�سهولة من عدد  ��ستنتاج ذلك 

كانت  �لتي  �لذخرية  من  �لهائلة  بالكمية  مقارنة  �ملحدود 

�سمدو�  �لذين  لل�سكان  �لكبري  �لعدد  من  �أو  ت�ستهلك، 

بف�سل  كان  هذ�  �إّن  �لقول  باإمكاين  لو  �أمتنى  قر�هم.  يف 

�ليونيفيل، لكن ال �أ�ستطيع �أن �أقنع نف�سي بذلك. فمن جهة 

�ملقاومة كان �لعائق �لوحيد بنظري قدرتها �ملحدودة على 

�لقتال، �أما من جهة �إ�سر�ئيل، فال بد �أّنها كانت حري�سة 

و�أعتقد  جديد.  من  �للبناين  �مل�ستنقع  �إىل  جُتر  �أال  على 

�جلنوبي«  لبنان  »جي�ض  ي�سّمى  ما  عنا�سر  ��ستخد�م  �أّن 

كانو�  و�لذين  �للبنانية  �الأر��سي  على  �ملتقدمة  �ملو�قع  يف 

اوالد من مدار�س املنطقة يحّيون قوات حفظ ال�صالم عند حاجز يف جنوب لبنان   ايار 1980
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اأن  الـطـبيـعـــي  مــن  لي�س 

اأجنبيــة  قــوات  تتمركز 

حول منزلك، بغـ�س النظر 

عـن �شبب وجــودها.

هويرت يلتقي قائد حركة امل يف املنطقة  اآذار 1986

كتيبة  و�ن�سحبت  خم�سون،  وجرح  �ليونيفيـل  من  جنـود 

�ليـــونيفيــــل  قـــو�ت  �أّن  بد�  ولـوهلة  �لفرن�سيــة،  �مل�ساة 

كلها �ستن�سحب بدورها. 

بدون  �أو  مع  �لبقاء  ت�ستطيع  كانت  �إ�سر�ئيل  �أّن  ومبا 

يفكـــرو�  �أن  �للبنـانيــني  علـــى  كان  �ليـــونيفيــــل، 

باإنهاء  ير�ســو�  مل  من  لبنان  فـي  كان  مبوقفهم.  مليًا 

فح�سب،  �للبنانيــة  لالأر��سي  �الإ�سر�ئيلــي  �الإحتـالل 

للكيان  حد  و�سع  وهو  ذلك،  من  �أو�سع  هدفهم  كان  بل 

عائقــًا  �ليــــونيفيــــل  �عتربو�  قد  وهــوؤالء  �الإ�سر�ئيلــــي. 

�أنه عائــق ميكن تخطيه، لكنهم  �أمامـهم، وبالرغم من 

�ل�ساحة  �إخـالء  �أجل  من  بان�سحابها  لريحـبـــو�  كانـو� 

�أن  �آخرون  �أر�د  ذ�ته،  �لـوقت  وفـي  �أو�سع.  �سر�ع  �أمام 

وني�سان   1993 متوز  فـي  و�لطويلة  �لكثيفة  �لق�سف 

1996. وفـي �الأغلب كّلفت �أعمال �لق�سف عام 1996 
وهذ�  �الإنتخابات،  وقتها  �الإ�سر�ئيلـــي  �لوزر�ء  رئي�ض 

مثال على �لكلفة �ل�سيا�سية �لتي ترتبط با�ستخد�م هذ� 

»قو�عد  كانت  �لفتــــرة،  تلك  بحلول  �لقوة.  من  �مل�ستوى 

�للعبة« قد تغريت وترجمت �أخريً� فـــــي تفاهم عقد فـــي 

ني�سان عام 1996 وكانت فكرتـــه �الأ�سا�سية تق�سي باأن 

تتعهد �ملقاومة باأال تق�سف �لد�خل �الإ�سر�ئيـلـــي، بينما 

تتعهد �إ�سر�ئيـــل باأال ت�ستهدف �ملدنيني فــــي لبنان. 

�أهل  �أظهرها  �لتـــي  �ل�سبــر  بف�سيلـــة  �أعجبت  لطاملا 

�ل�سنو�ت.  عرب  �ليـــونيفيـــل  مع  بتعامـلهم  �جلنــوب 

�أ�ســـا�سيًا  عامـــاًل  �سّكلت  �ليـــونيفيـــل  �إّن  �سحيح 

بغ�ض �لنظــر عن �سبب وجودها. 

�الإ�سر�ئيلية،  �لقو�ت  �ن�سحاب  على  طويل  وقت  م�سى 

و�ليوم �نت�سر �جلي�ض �للبناين يف �جلنوب لكي يعمل �إىل 

ت�سعى  �لنار.  �إطالق  وقف  على  للحفاظ  �ليونيفيل  جانب 

جديد  من  لبنان  جنوب  يتحول  �أن  تتجنبا  لكي  �لقوتان 

�إىل �أر�ض معركة. وكما يف عام 1986، �الأمر يعتمد على 

�ستنتفي  متى  نتوقع  �أن  ي�سعب  وحاليًا  �ملنطقة،  �سكان 

�حلاجة مل�ساهمة �ليونيفيل. �آمل �أال ي�ستغرق �الأمر ثالثني 

�ملغادرة،  �ساعة  حتني  عندما  �أنه  �آمل  كما  �أخرى،  �سنة 

�سيفرتق �سعب �جلنوب و�ليونيفيل كما يفرتق �الأ�سدقاء. 

يواكيم هويرت

يتلّقون �سربات �ملقاومة، قد �ساعد �إ�سر�ئيل يف �ملحافظة 

على م�سافة من �جلهة �الأخرى. 

�إ�سر�ئيل  �أّن  �سك  فال  هامة.  �أخرى  عو�ئق  هناك  كان 

�ستكلفها  �لتي  �ملفرطة  �لقوة  ��ستخد�م  من  قلقة  كانت 

�لقوة فعالة  و�آخر خارجيًا، ولن تكون تلك  دعمًا د�خليًا 

بال�سرورة مبا �أّن �ملقاومة مل تكن ت�سكل هدفًا هامًا. وتلك 

كانت  �لنظامية،  غري  �حلركات  من  كغريها  �ملقاومة، 

بحاجة �إىل دعم �ل�سكان و�إىل �لتاأكد من �أّنهم يوؤيدونها 

عام  فـي �سيف  �أ�سا�سيًا  عاماًل  وكان هذ�  �أهد�فها،  فـي 

�ليـــونيفيـــل  فيه  تعر�ست  �لذي  �لتاريخ  �إنه   .1986
�أثر حادث  لهجوم منّظم من قبل جماعات لبنانية على 

جرى عند حاجز يف منطقة »معركة« قتلت خالله دورية 

 10 لبنانيني. قتل بعدها  تابعة لالأمم �ملتحدة مو�طنني 

�أّن  يتخل�سو� من �الإحتالل لكي يرتكو� ب�سالم، ووجدو� 

�سمح  �لذي  �ملعتدل  �حلل  من  نوعًا  قدمت  �ليـــونيفيـــل 

�لتي  �ملحدودة  �لفعالية  من  بالرغم  باالإ�ستمر�ر  لهم 

�ل�سكان فـي �ملنطقــة،  متتعت بها. و�سّكـل هوؤالء غالبية 

لذ� وفـي ذلك �لـوقت، غلبت �آر�وؤهــم، فتوقفت �لهجمات 

على �ليـــونيفيـــل ومل ترحل. 

وبالتحديد  �ملقاومة  قدرة  منت  �لالحقة،  �ل�سنو�ت  فـي 

�لعمليات  وترية  بقيت  لكن  �إ�سر�ئيـــل،  ��ستهد�ف  فـي 

بطيئة ن�سبيًا رغم �أّن �لهجمات على �الأهد�ف �لع�سكرية 

�أدركت  فعالية.  �أكرث  �أ�سبحت  لبنان  د�خل  �الإ�سر�ئيليــة 

�إ�سر�ئيـــل �أّن خيار�تها حمدودة، وغالبًا ما كانت تلجاأ �إىل 

من  خالية  �أر�سًا  تق�سف  مثاًل  فكانت  �لرمزية،  �لردود 

�ي �أهد�ف. و�أبرز �الإ�ستثناء�ت على ذلك كانت عمليات 

من  ن�سبة  وفرت  و�أنها  �لو�سع  فـي  �الإعتــد�ل  لتحقيـــــق 

ومب�ساعد�ت  �إقت�ساديــة  بفو�ئد  �ساهمت  كما  �حلماية، 

�أر�ض  فـي  متركزت  �أخرى،  جهة  من  �أنها  �إال  �إن�سانية 

فاأعاقت حركة  لها،  �إهمـال �حلكومــة  عانت طوياًل من 

للم�سايقـــة  �جلميــــع  و�أخ�سعت  و�لب�سائع،  �الأ�سخا�ض 

حو�جزها.  عند  �مل�ستمرة  و�ملر�قبة  �لتفتي�ض  والأعمال 

�أجل  من  هـــذ�  بكل  للقيام  م�سطرة  �ليــــونيفيـــل  كانت 

عند  �أكرث  مقبولًة  يجعلها  مل  هذ�  لكن  مهمتها،  تنفيذ 

�ملوظف  �أو  �ل�سوق  �إىل  منتجاته  يجلـب  �لــذي  �ملـز�رع 

كما  تاأخر.  دون  من  عمله  �إىل  ي�سل  �أن  يحــاول  �لذي 

بالتوتر  �لطبيـعـــي  �ل�سعـور  �ليـــونيفيـــل  وجود  و�سّبب 

�لـذي ينتــج عـن تو�جد جنود فـي جمتمع قروي، فلي�ض 

منزلك،  حول  �أجنبية  قو�ت  تتمركز  �أن  �لطبيعــي  من 
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خالل اإلقاء بيان �صحفي

�أنه  �أولها  كثرية،  والأ�سباب  �ليونيفيل بطرق عدة  يج�ّسد 

�ن�سم �إىل هذه �ملهمة ليخدم �ستة �أ�سهر، فبقي فيها ملدة 

�ليـــونيفيـــل فـي لبنان،  24 �سنة. خالل معظم �سنو�ت 
عمل  �إذ  لها،  �الإعالمي  �لوجه  غوك�سيل  تيمور  �سّكل 

وكم�ست�سار   ،1979 عام  من  �إبتد�ًء  با�سمها  كمتحدث 

�أعلى منذ عام 1995. ها هو بعد تقاعده عام 2003 

عدة  فـي  �ملحا�سر�ت  يلقي  حيث  بريوت،  فـي  يقيم 

�ملتحدة  و�الأمم  �لدولية  �ل�سيا�سة  حول  لبنانية  جامعات 

ومفهوم حفظ �ل�سالم. 

حتّدث تيمور غوك�سل �إىل رئي�ض �لتحرير نري�ج �سينغ من 

جملة »�جلنوب«، فك�سف له عن نو�حي ي�سعب �إدر�كها 

هذ�  تطّبق  �إذ�  فكيف  �ل�سالم«،  بـ«حفظ  ي�سمى  ما  يف 

على  بناًء  �إال  يت�سرفون  ال  �أ�سخا�ض  خالل  من  �ملفهوم 

بوجود حاجة  �سعرو�  كلما  فيهم  متاأ�سلة  �إن�سانية  دو�فع 

ما لدى �لنا�ض �لذين يخدمون؟ �إليكم �لق�سة �حلقيقية 

لنجاح �ليونيفيل. 

�مل�سلحة،  مكانًا بني خمتلف �جلماعات  لها  �أن جتد  و��سطرت  �ليونيفيل  تاأ�س�ست  �صينغ: 

لتجد �ن �جلي�ض �ال�سر�ئيلي عاد وبقوة �ىل �لو�جهة منذ عام 1982. فما �لذي ��ستطاعت 

�ليونيفيل �أن حتققه خالل تلك �ل�سنو�ت؟ 

غوك�صل: ما حققته �أواًل هو �إعادة �لو�سع �لطبيعي �إىل �ملنطقة، و�إعادة �لنا�ض �إىل بيوتهم. 

لدى و�سولنا كان يف جنوب لبنان حو�ىل 10 �آالف �سخ�ض، وخالل ثالث �سنو�ت �أ�سبحو� 

ن�سف مليون. 

جاءت �ليونيفيل مبهمة حمدودة تفتقر �إىل �لدعم �ل�سيا�سي �إال من جمموعة �سغرية من 

على  وقدرتها  مرونتها  �ليونيفيل  �ثبتت  لكن  �ملتحدة.  �الأمم  يف  �ملتفانني  �لبريوقر�طيني 

�ل�سمود بالرغم من خ�سارتها الأكرث من 100 جندي خالل تاأدية مهامهم )من بني جمموع 

250 قتياًل(. هذ� بحد ذ�ته �إجناز كبري. 

�أما �سر �لنجاح �حلقيقي �لذي بقي بعيدً� عن �الأنظار، فهو كيف �أ�سبحت قوة �ليونيفيل هذه 

جزءً� من �الأر�ض، و�أ�س�ست رو�بط �سلة مع �لذين �أهملتهم �لدولة ومل تقدم لهم �أي خدمات. 

وحتويل  حياتهم  بناء  �إعادة  على  وت�ساعدهم  �لنا�ض  هوؤالء  ود  تك�سب  �أن  ��ستطاعت  كيف 

منطقة مهجورة �إىل مكان �آمن ومزدهر خالل �لت�سعينات: هذ� هو �سر جناح �ليونيفيل. 

 قوات حفظ ال�شالم

و�للبنانيــــون، �سعــب و�حــد

كيف حتقق هذ� �الأمر؟ 

مل نتمتع باأي �سلطة �قت�سادية �أو ع�سكرية، لكّن �لنا�ض �أدركو� هذ� �الأمر وتفهموه. عملنا 

على �إعادة ��سالح كل �سيء يف �لناقورة من �أجهزة �لكمبيوتر �إىل �ملكاتب وغريها لنقدمها 

مل�سخات  �لبنزين  وتوفري  �ملياه،  م�سخات  وت�سغيل  �ملد�ر�ض  بدهن  �جلنود  �إهتم  للنا�ض. 

�لقرى �لتي كانت فارغة منها قباًل. 

�جلي�ض  حا�سر  �إذ  �إن�سانية،  �أزمة  �سور  عرفت   ،1982 عام  �الإ�سر�ئيلي  �الإجتياح  خالل 

�الإ�سر�ئيلي �الآالف عند �ل�ساطئ من دون مياه �أو طعام. ورغم �أّن �سور كانت خارج منطقة 

�لطعام  لتوفري  تطوعو�  �ليونيفيل  يف  موظفني  من  غوث  دوريات  نظمنا  لكننا  عملياتنا، 

و�لعالج �لطبي. هكذ� بد�أت �لعالقة بني �ليونيفيل و�سور، وحني خرج �الإ�سر�ئيليون عام 

1985 قّدم لنا �أهايل �سور منازلهم من دون مقابل، و�أ�س�سنا فيها مكتبًا. 

قاد  حني  و1985   1983 عامي  بني  ما  كالفرتة  �ل�سعبة،  �ملر�حل  من  مهمتنا  تخل  مل 

�الإ�سر�ئيليون عملية »�لقب�سة �حلديدية« �سد �ملقاومة من خالل �الإغارة على �لقرى. كنت 

�أ�سطحب �ملر��سلني �الأجانب �إىل �لقرى مما �جرب �الإ�سر�ئيليني على توخي �حلذر. و�أذكر 

على  وقفو�  �لفرن�سيني  �جلنود  �أّن   ،1983 عام  رحال  برج  قرية  على  �لغارة  �أي�سًا خالل 

�سقوف بع�ض �ملنازل ملنع �الإ�سر�ئيليني من تفجريها. 

د�رت يف �جلنوب حرب خد�ع، وكانت خاللها �ليونيفيل متمركزة يف �لقرى، تعي�ض و�سط 

�لنا�ض. كانو� جري�ننا فكيف ال نحميهم؟ 

1985 قد بّدل طبيعة عالقتكم مع  �أّن �الإن�سحاب �جلزئي للقو�ت �الإ�سر�ئيلية عام  ال بد 

�ل�سكان �ملحليني. كيف ح�سل هذ�؟ 

تغريت طبيعة �لعالقة لكننا ��ستمرينا مب�ساعدة �لنا�ض حتى يف �ملناطق �لتي بقيت حتت 

�إذ كانت حقول �لزيتون �ملوجودة عند  �الإحتالل. و�أعطي مثااًل على ذلك حقول �لزيتون، 

�خلط �لفا�سل ما بني جي�ض لبنان �جلنوبي و�ملقاومة، �الأف�سل من نوعها يف لبنان. عجز 

فاأر�سلنا  �جلنوبي،  لبنان  جي�ض  نري�ن  خطر  ب�سبب  حقولهم  �إىل  �لو�سول  عن  �ملز�رعون 

ح�ساد  »دوريات  هذه  كانت  �ملتحدة.  �الأمم  �أعالم  حاملني  ملر�فقتهم  �ليونيفيل  جنود 

�ملعروفة  ليف«  »بيت  قرية  حيث  �ملحتلة  �ملنطقة  جهة  يف  حتى  �مل�ساعدة  وفرنا  �لزيتون«. 

مبعا�سر �لزيتون فيها، لكنها كانت متوقفة عن �لعمل ب�سبب حاجتها �إىل �لطاقة. فكنا كل 

�سنة نوؤّمن لهم موّلدً� لت�سغيل معا�سر �لزيتون. 

كلما تعّر�ض �أحد الإطالق �لنار عند �خلط �الأمامي للحدود وُمنع على �أي مدين �لو�سول �إىل 

تلك �ملنطقة، لذ� كان يذهب عنا�سر �ليونيفيل النت�سال �جلثث وت�سليمها �إىل �الأهايل. �إنها 
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تيمور غوك�صل

اإّن �شر النجاح احلقيقي الذي بقي بعيدًا عن الأنظار، 

هو كيف اأ�شبحت هذه القوة جزءًا من الأر�س، وكيف 

الدولة  اأهملتهم  الذين  مع  وثيقة  �شلة  روابط  اأ�ش�شت 

ومل تقدم لهم اأي خدمات، وكيف ا�شتطاعت اأن تك�شب 

ود هوؤلء النا�س وت�شاعدهم على اإعادة بناء حياتهم.

ت�سحيات ال ميكن للنا�ض �أن ين�سوها. 

�أمرهم  لتدبر  فا�سطرو�  حو�سرو�  �لذين  �لرنوجيون  �ل�سالم  حفظ  قو�ت  هو  �آخر  مثال 

بانف�سهم. �أوجدو� يف منطقتهم مثااًل م�سغرً� عن �لرنوج فكانت �ملنطقة �لوحيدة يف جنوب 

لبنان �لتي و�سعت فيها قو�عد �ل�سري. لقد �أ�سّر �لرنوجيون على ��ستحد�ثها و�حرتم �لنا�ض 

�إبل  قرية  ووجد يف  للمنطقة.  قدموها  �لتي  �الإقت�سادية  و�ملنافع  ب�سبب �خلدمات  رغبتهم 

زو�جًا   70 �ملنطقة حو�ىل  لبنان، كما عرفت  و�لثياب يف  للمجوهر�ت  �سوق  �أف�سل  �ل�سقي 

خمتلطًا بني �لرنوجيني و�للبنانيني. 

ومن �أبرز �ملظاهر �الإن�سانية �لتي ر�أيتها على �الإطالق، حني كان �اليرلنديون من قو�ت حفظ 

�ل�سالم يالزمون �الوالد يف ميتم تبنني ويلعبون معهم خالل تعر�ض �ملنطقة للق�سف، لكي ال 

ي�سابو� بال�سدمة جر�ء هذه �الأحد�ث. 

كيف تعاملتم مع �ملقاومة �ملنظمة يف منطقة عملياتكم؟ 

نتعامل معها مع غياب كل  �أن  علينا  توجب  �ملجموعات فقد  كافة  �رتباط مع  قنو�ت  �أقمنا 

�لتحرير  ومنظمة  �ل�سيعة  بني  �الإن�سقاق  بد�أ  وحني  �ملنطقة.  عن  �حلكومة  ودور  مظاهر 

�لفل�سطينية عام 1981، طلبت حركة �أمل �لتو��سل �ملبا�سر معنا فاأ�س�سنا مكتب �الرتباط 

معهم. �أ�سبحت »�أمل« من �أكرب موؤيدينا حتى �أنها حاربت من �أجلنا. 

�سكان  �سّر   .1982 عام  �الإ�سر�ئيلي  �الإجتياح  عند  لبنان  جنوب  يف  كليًا  �ملعادلة  �إختلفت 

جنوب لبنان حني �عتقدو� �أّن �الإ�سر�ئيليني �سيخرجون �لفل�سطينيني، لكن �سرعان ما �أدركو� 

�أّن �إ�سر�ئيل ال تنوي �ملغادرة، وقررو� �إنه حان �لوقت للمقاومة. 

ظهر حزب �هلل �لقادم من �ل�سمال، من دون �أن يفهم �سبب �لعالقة �لودية بني هوؤالء �جلنود 

�الأوروبيني و�ل�سكان هناك. لذ� كانت �أو�خر �لثمانينات فرتة �سعبة بالن�سبة �إىل �ليونيفيل، 

وهي �لفرتة �لتي خطف فيها رئي�ض جلنة �ملر�قبة يف لبنان، وقتل. 

حدثت نقطة �لتحول مع عقد �تفاق دم�سق بني حزب �هلل و�أمل، وحتديدً� بعد �سنة من ت�سّلم 

�ل�سيد ح�سن ن�سر �هلل قيادة حزب �هلل عام 1992. فكان هذ� �الأخري من �جلنوب وعلى 

معرفة باليونيفيل، و�أول ما قام به هو تعيني �سابط �رتباط للتو��سل معنا. 

يبقى �لتحول �الأهم مع �جليل �جلديد من �جلنوبيني �لذين �ن�سمو� �إىل حزب �هلل. �إنهم 

هوؤالء �لذين ترعرعو� مع �ليونيفيل، �إنهم ذ�ك �ل�سبي �لذي ولد عام 1980 و�أ�سبح مقاتاًل 

يف حزب �هلل عام 1998، فعرف �ليونيفيل ملدة 18 �سنة. لعله ق�سد �ملدر�سة �لتي تربعت 

�ليونيفيل بدهنها، �أو يكفي �أنه ��ستفاد من خدماتها حتى ال يفكر قط يف �لت�سبب باالأذية لها. 

هكذ� �ال�ستقبال �اليجابي �للبناين لالأجانب، و�لذي ين�ساأ لديهم بالفطرة. 

كيف كان �لو�سع بعد �الإن�سحاب �الإ�سر�ئيلي عام 2000؟

فاجاأنا �الإ�سر�ئيليون ب�سرعة �الإن�سحاب، فاأر�سلنا دورياتنا لطماأنة �لنا�ض. يف �لوقت ذ�ته 

بثياب  عنا�سرها  من   30 �إىل   20 حو�ىل  �للبناين  �جلي�ض  يف  �ملخابر�ت  مديرية  �أر�سلت 

مدنية، فكان وجودهم فعااًل ولقي �حرت�م �لنا�ض من حولهم. توقع �جلميع حمامات من �لدم 

�أو جي�ض، ال تعرف  �إ�سر�ئيل، لكّن �ملنطقة بقيت هادئة بغياب �أي جهاز �سرطة  بعد خروج 

�أمنيًا �سوى بع�ض �آليات �ليونيفيل �لتي تتنقل على طرقاتها لكن من دون �أي �سغوط. 

هرب حو�ىل 6000 �سخ�ض �إىل �إ�سر�ئيل خوفًا من �لعقاب، لكنهم بد�أو� يعودون بغ�سون 

يف  �للبناين  �جلي�ض  يف  �ملخابر�ت  مديرية  �إىل  ون�سّلمهم  �حلدود  من  ننقلهم  فكنا  ��سهر. 

مرفاأ �لناقورة، حيث كان ير�فقهم �جلي�ض �للبناين و�أحيانًا حزب �هلل �إىل منازلهم. ق�سى 

بع�سهم ��سهرً� قليلة يف �ل�سجن، وكانت هذه �أق�سى �الأحكام �لتي �سدرت عليهم. مرة �أخرى 

وجد �للبنانيون �حلل على �لطريقة �للبنانية. 

�أّدت �ليونيفيل دورها من خالل �لتو�جد يف �ملنطقة و�لتحرك �سريعًا نحو بع�ض �لقرى �لتي 

مل نق�سدها �سابقًا، ففي كل �الأحو�ل، مل يكن يتوقع منها �لكثري يف تلك �ملرحلة. 

 ن�سرت الحقًا قوة م�سرتكة من �جلي�ض �للبناين و�لدرك حتت قيادة �ل�سرطة. وكان وجودها 

     رمزيًا �إذ ر�قبت �لطرق �لرئي�سية و�مّتت و�جبها جيدً� لذ� بد�أ �لتوجه نحو �لتقلي�ض من 
 

           حجم �ليونيفيل نحو 1200 عن�سر، و�إذ� بحرب متوز 2006 ت�سرب لبنان. 



�لذي  �الإن�ساين  للح�ض  و�كت�سافًا  جديدة  حياة  منحها 

يتخطى كافة �حلو�جز �لعقائدية. 

�أثارت ق�سة جهينة ف�سويل ورغبت مبعرفة �ملزيد عنها، 

فزرتها يف منزلها �ملتو��سع يف منطقة »�مل�ساكن �ل�سعبية« 

كنت  »�إن  باأ�سئلتي:  �أبد�أ  �أن  قبل  قالت يل حتى  �سور.  يف 

�ليوم على قيد �حلياة، فذلك بف�سل �ليونيفيل«. �إنه و�قع 

نظرة  �إيل  تنظر  وهي  �سر�حة  بكل  عنه  عرّبت  ب�سيط 

�سادقة موؤثرة، وهي �لتي �سارفت على �ملوت فنجت. 

وتابعت جهينة: »عام 1988 �أ�سبت بحروق بالغة نتيجة 

بريوت  م�ست�سفيات  �إحدى  �إىل  �أدخلت  موقد.«  �نفجار 

لكـن مل ت�ستطـع عائلتها �أن تتحمل كلفة �لعـالج. قالـت:

وكانت  �ليومي.  تعبنا  من  نعي�ض  فقر�ء  مز�رعني  »كنا 

�أمي قد باعت �لبقر�ت �لثالث �لتي منلكها و�لتي ت�سكل 

كانت جهينة �ل�سابة حتب �حلياة حبًا حتدى �الإهمال و�لدمار �للذين 

�لو�قع  ي�سكالن   1988 عام  بحلول  و�أ�سبحا  �سور،  مبدينتها  حال 

�ملوؤ�سف يف جنوب لبنان. كانت جهينة ال تز�ل يف �لعقد �لثاين من 

عمرها حني عا�ست �حلروب و�الإحتالل و�لتهجري و�لدمار �لتي تلتها 

من  �أخرى  �سل�سلة  �سهدت  �أن  لبثت  ما  ثم  و�لبناء.  �الإعمار  �إعادة 

�حلروب و�خلر�ب تبعتها حالة �لنهو�ض و�لبناء. 

�ملبلغ  جنمع  مل  هذ�  رغم  لكن  �لوحيد،  دخلنا  م�سدر 

�لكافـي من �ملال.«

جهينة  و�لدة  �مل�ست�سفى  �إد�رة  �أبلغت  �أ�سهر،  ثالثة  بعد 

حتى  �ملمكن  غري  من  »كان  �ملنزل.  �إىل  نقلها  ب�سرورة 

�سيارة  �أجرة  نكن منلك  الأننا مل  �مل�ست�سفى،  �أموت يف  �أن 

�إ�سعاف لنقل جثتي من بريوت �إىل �سور«. 

�سوءً�.  حالتها  �زد�دت  وهناك  �ملنزل،  �إىل  جهينة  عادت 

تفقد  وبد�أت  �حلر�رة،  �سدة  من  �لوعي  تفقد  كانت 

على  نف�سي  فوجدت  �الأيام  �أحد  يف  »��ستيقظت  �لذ�كرة. 

�سرير م�ست�سفى. وعندما �ساألت عن مكاين، قالو� يل �إنه 

�مل�ست�سفى �مليد�ين يف �لناقورة«.

�ليـــونيفيـــل  لقـــو�ت  »كان  وقالت:  جهينة  و�لدة  قاطعتنا 

مكتب يف �سور وهو �ملكتب �للوج�ستي و�الإعالمي. ق�سدته 

لليونيفيل  لي�ض  �أّنه  �أعلم  وكنت  البنتي  �مل�ساعدة  طالبة 

م�ست�سفى خا�ض لعالج �حلروق، لكّن �الأم ال تفقد �الأمل 

�أبدً�. وعلمت �أنه لو عاينها طبيب �أجنبي، �ساأ�سعر باأنني 

�أر�سلتها للعالج يف �خلارج«. 

ير�فقه  �ليونيفيل  من  طبيب  منزلهما  ز�ر  يومني  بعد 

مرتجم. وقالت �لو�لدة:« �أتذكره ب�سكل و��سح. كان ��سمه 

�أن  فقط  منه  طلبت  �جلن�سية.  �سويدي  وكان  �أندر�سن 

مينحها �لعالج �ملنا�سب يف �ملنزل لو ��ستطاع، لكنه رف�ض 

�لتخلي عنها وقال وهو يبكي ويرجتف باأنه �سوف ينقلها �إىل 

�مل�ست�سفى �مليد�ين يف �لناقورة. يف �لبد�ية �سعرت باخلوف 

الأن �لناقورة كانت تقع �سمن منطقة �الإحتالل �الإ�سر�ئيلي 

و�سبق لنا �أن خ�سنا معاناة �لتهجري من قريتنا بنت جبيل 

�إىل �سور. فطماأنني �لطبيب باأّن �ليونيفيل �ستوؤّمن البنتي 

�لنقل �الآمن. وبالفعل بعد �ساعات نقلت �بنتي من منطقة 

�سور بو��سطة طو�فة �إىل م�ست�سفى �لناقورة«. 

�لفريق  »كان  لنا:  فرتوي  �لتالية  �لفرتة  جهينة  تتذكر 

فكانو�  �للطف معي.  بغاية  �ليونيفيل  �ل�سويدي يف  �لطبي 

وكنت  �ملو�سيقى،  وي�سمعونني  يوم،  كل  �أظافري  يقّلمون 

�أ�سعر باأنني جزء ال يتجز�أ من عائلتهم. بعد �أ�سبوع فقط 

ع�سرين  وبعد  �ليوم  زلت  ما  لكن  كليًا  عني  �خلطر  ز�ل 

�سنة، �أخ�سع لعمليات جر�حية يف عنقي ويدي«.

وبد�أت  جر�حية،  عملية  لـ25  �الآن  حتى  جهينة  خ�سعت 

تزور جهينة  فقط.  �سنو�ت  ثالث  منذ  منزلها  من  تخرج 

�الأخرية  �لعمليات  الإجر�ء  �مل�ساعدة  وتطلب  �الأ�سدقاء 

ليدها �ليمنى، و�لتي من دونها �ست�سطر لبرتها. 

و�أن  طبيعيـــة  حياة  تعي�ض  �أن  �لوحيــدة  جهينة  �أمنية 

�أن  وتـاأمل  �لفتيـات،  من  كـغيـرها  �ملجتمـع  فــي  ت�ســاهم 

يلقى ند�وؤها �جلو�ب. 

ح�صن �صقالوي

ع�سر�ت �جلماعات  و�سط  تتو�جد  �أن  �سابة  باإمكان  كيف 

�مل�سلحة �لتي تتقاتل فيما بينها وتقاتل �ملحتل �الإ�سر�ئيلي 

يف �لوقت ذ�ته وال ت�ساب باالإرباك؟ وكيف ال ترى �حلافز 

�لذي جعل جنودً� ياأتون من �جلهة �الأخرى من �لعامل نحو 

منطقة قتال من �أجل �سنع �ل�سالم، �أمرً� غام�سًا؟ مل يكن 

بني  عنف  و�سط  ترعرعت  ل�سابة  بالن�سبة  �مل�ستغرب  من 

��ستيعاب  يف  �سعوبة  جتد  �أن  �لرحمة،  يعرف  ال  �الأقرباء 

�لقيم �الإن�سانية �لعاملية �لتي ت�سكل �أ�سا�ض �الأمم �ملتحدة. 

مل تكن جهينة تعلم �أنها �ستخو�ض معركة قا�سية من �أجل 

يومنا  حتى  وت�ستمر  �سنة،  لع�سرين  متتد  حياتها،  �إنقاذ 

هذ�. كان �سر�عًا �إ�ستطاعت �أن تتخطاه �أواًل بف�سل عزمها 

�أهل �جلنوب،  به  يتميز  �ل�سيق، وهو عزم  ن�ساأ من  �لذي 

وثانيًا بف�سل �مل�ساعدة �لتي وفرتها �ليونيفيل. كان �سر�عًا 

 كثرية كو�رث �لدنيا،

وكذلك اأ�شكال النجدة

جهينة )اىل اليمني( مع امها يف منزلهما يف �صور  اآذار 2008

اإن كنت اليوم على قيد احلياة، 

فذلك بف�شل اليونيفيل
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الأّن �لذكريات ال تدوم طوياًل يف ذهن �ملرء، والأّننا ن�ست�سيف �ليونيفيل 

منذ زمن طويل، غالبًا ما كنت �أ�سمع هذ� �ل�سوؤ�ل: »ما �لذي حققته 

�ليونيفيل؟« لكن والأنني عملت ب�سكل وثيق مع �ليونيفيل خالل معظم 

�أ�ساأل: »كيف كان �جلنوب ليبدو عليه  �أن  ل  �أف�سّ �سنو�تها �لثالثني، 

�ليوم من دون �ليونيفيل؟

د�ئمة يف  �لطو�رئ يف مدينة �سور. هناك بحثنا ب�سورة 

كافة �ملو��سيع �لتي قد ت�سّهل عمل هذه �لقّو�ت من حيث 

�نتقالها ومتركزها و�أمنها وتو��سلها مع �للبنانيني. وبحثنا 

كذلك يف طرق تقدمي �لعون للمو�طنني خا�سًة يف �ملجاالت 

جميع  حّل  على  عملنا  كما  و�لتغذية.  كالطبابة  �الإن�سانية 

�مل�ساكل �لطارئة �لتي كانت حت�سل يوميًا بني هذه �لقّو�ت 

وبع�ض �لعنا�سر �مل�سّلحة �ملتو�جدة يف تلك �لبقعة.

خمابر�ت  لق�سم  رئي�سًا  و1999   1989 بني  ما  عّينت 

العميد طفيلي يف امليدان مع جلنة مراقبة »تفاهم ني�صان«  اأواخرالت�صعينات

�ل�سالم  حفظ  قو�ت  وقفت  �لثالثني،  �ل�سنو�ت  هذه  طو�ل 

�إىل جانبنا يف �الأزمات، و�ساركتنا �آالمنا ومعاناتنا، وقّدمت 

�أب�سط  حتى  ��ستطاعت.  ما  قدر  على  للنا�ض  �مل�ساعدة 

�كرث  وهي  كبريً�  فرقًا  حتدث  كانت  �الإن�سانية  بادر�تها 

من �ن حت�سى. لكن، دعوين �روي لكم جزءً� من جتربتي 

�ل�سخ�سية عن �لعالقة �لطويلة �لتي جمعتنا مع �ليونيفيل. 

كنت  �ليونيفيل،  فيه  تاأ�س�ست  �لذي  �لعام   ،1978 عام 

فرع  يف  وظيفتي  وكانت  �للبناين  �جلي�ض  يف  مالزمًا 

مع  �مل�ستمر  بالتو��سل  مكّلفًا  كنت  �جلنوب.  خمابر�ت 

مركز  يف  �جتماعاتنا  جتري  وكانت  �لقو�ت  هذه  قيادة 

قيادة  مع  �لد�ئم  �لتو��سل  على  وحافظت  �جلنوب، 

�أمن  �إىل  �جلي�ض  من  �إنتقلت   ،1998 عام  �ليونيفيل. 

�للبنانية  �حلكومة  الأعمال  من�ّسقًا  عّينت  حيث  �لدولة، 

مع �ليونيفيل. 

خالل  وفعال  عملي  ب�سكل  و�لتن�سيق  �لتعاون  هذ�  جتّلى 

عملية »ت�سفية �حل�ساب« �الإ�سر�ئيلية يف �لعام 1993، 

وتهجري  �ملنازل  �آالف  تدمري  نتائجها  من  كان  �لتي 

مئات �الآالف من �سكان �جلنوب باجتاه �ل�سمال وتدمري 

كهرباء  وحمطات  وج�سور  طرقات  من  �لتحتية  �لبنى 

وعملت  �ملدنيني  حماية  يف  �ليونيفيل  �ساعدت  وماء. 

وقفت �ليونيفيل �إىل جانب �لنا�ض، م�ستخدمًة كل �ملو�رد 

�إجالء �جلرحى  �مل�ساعدة يف  �أجل  لها من  توفرت  �لتي 

م�ساعدة  �ساهمت يف  كما  لهم.  �لطبية  �لرعاية  وتاأمني 

�ملو�طنني للعودة �ىل منازلهم، و�إز�لة �الألغام و�لقذ�ئف 

و�ملولد�ت  �ملياه  وتاأمني  �ملنفجرة  غري  �الإ�سر�ئيلية 

�لكهربائية للمناطق �ملحتاجة.

تفاهم  جمموعة  ت�سّكلت  �لغ�سب«  »عناقيد  عملية  بعد 

ني�سان �سنة 1996 من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية وفرن�سا 

و�إ�سر�ئيل و�سوريا ولبنان بهدف مر�قبة �الإمتثال لالإتفاق 

�لطرفان  هذ�ن  �تفق  فقد  �هلل.  وحزب  �إ�سر�ئيل  بني  ما 

على و�سع حد لالإعتد�ء على �ملدنيني عرب �حلدود وعلى 

وقف ��ستخد�م �لقرى �ملدنية ل�سن �لهجمات. 

كنت رئي�سًا للوفد �للبناين يف هذه �ملجموعة �لتي ��ستمر 

عملها حتى �لعام 2000. وقد لعبت �ليونيفيل دورً� هامًا 

وفّعااًل يف �إجناح عمل �ملجموعة من خالل توفري �لدعمني 

لالإجتماعات  غرفة  لنا  فخ�س�ست  و�الأمني،  �للوج�ستي 

يف �لناقورة و�هتمت بنقل �لوفود وتوفري �لغذ�ء و�لرعاية 

�لطبية وغريها. 

�أو  �لع�سكري  �لدور  على  �ليونيفيل  م�ساهمة  تقت�سر  مل 

�الأمني كما تق�سي مهامها، بل �أفادت �ملنطقة ب�سكل بالغ 

من �لناحية �الإقت�سادية. �أقامت �ليونيفيل عالقات ودية 

ثقافيًا  تباداًل  �أحدثت  حتى  �ل�سنو�ت  مر  على  �إ�ستمرت 

بني �لقو�ت و�أهل �جلنوب وتقباًل �أف�سل ملختلف �لعاد�ت 

تعّلم  بينما  جديدة  لغات  �للبنانيون  فتعّلم  و�لتقاليد. 

�أفر�د �ليونيفيل بع�ض �ملفرد�ت �للبنانية و�سّجلت حاالت 

كثرية من �لزو�ج �ملختلط. 

�أمتنى �أن تتّوج هذه �لعالقة �لناجحة بني �ليونيفيل و�سكان 

جنوب لبنان باال�ستمر�رية و�لدميومة. 

العميد ماهر الطفيلي

رئي�ض فرع خمابر�ت �جلنوب �سابقًا

رئي�ض �لوفد �للبناين فـي جلنة مر�قبة تفاهم ني�سان

�ملو�د  وتاأمني  �مل�سابني  ومعاجلة  �جلثث  �نت�سال  علـى 

ركام  وجرف  �لطرقــات  وفتح  للمحتاجني  �لغذ�ئيــة 

�الأبنية �ملّهدمــة.

»عناقيد  عملية  �إ�سر�ئيل  �سّنت  �سنو�ت،  ب�سع  بعد 

�لغ�سب« يف �لعام 1996، حيث قتل مئة وع�سرون مدنيًا 

نتيجة  �الإ�سابات  وكانت معظم   .500 و جرح �كرث من 

�ليونيفيـل  مركز  �ىل  �لتجوؤو�  �لذين  �ملدنيني  لتعر�ض  

�أخرى  مرة  �الإ�سر�ئيلــي.  �ملدفعي  للق�سف  قانا  فـي 

 جتربتـــي

مــع �ليــــــونيفيـــــــل

العميد ماهر طفيلي



�لدعم  تلقى  �أن  جدً�  �ل�سعب  من  �أو�سع،  جبهة  وعلى 

كانت  لذ�  �سو�ك،  الأر�ض  حمتاًل  تكون  حني  �لدويل 

�إ�سر�ئيل تتعر�ض ل�سغط �سديد. 

فريق  عليها  �عتمد  �لتي  و�لوثائق  �ملعلومات  هي  ما 

موقع  لتحديد  �ملتحدة  لالأمم  �لتابع  �خلر�ئط  ر�سامي 

من  �أي  من  حتفظات  هناك  كانت  هل  �الإن�سحاب؟  خط 

�جلهتني، وما هي؟ 

ير�سم  باأن  تق�سي  �خلر�ئط  ر�سامي  فريق  مهمة  كانت 

بناًء  دوليًا،  عليها  �ملتعارف  لبنان  مع حدود  يتو�فق  خطًا 

وكان من  وثائق وخر�ئط.  �ملتوفرة من  �ملو�د  �أف�سل  على 

على  �ستقوم  �لدولية  �حلدود  �أّن  �لبد�ية  منذ  �لو��سح 

يف  عليها  �لعثور  ميكن  و�لتي  �ملتوفرة  �لقانونية  �الأ�س�ض 

فرن�سا  بني  جرى  �لذي   1923 باتفاق  مرتبطة  مو�د  �أي 

وبريطانيا وكان بعنو�ن »خط �حلدود بني �سوريا وفل�سطني 

�لهدنة  باتفاقية  مرتبطة  �أو  �حلمة«،  ونحو  �ملتو�سط  من 

1949. بد�أ �لبحث عن  �لعامة بني لبنان و�إ�سر�ئيل عام 

�ملو�د يف لندن وباري�ض وو��سنطن ومقر جلنة مر�قبة �لهدنة 

�أما  �جلهتني.  من  ذلك  يف  �مل�ساعدة  وطلبت  �لقد�ض،  يف 

ر�سامي �خلر�ئط، فكانت  و�جهها فريق  �لتي  �ل�سعوبات 

بالن�سبة  معتمدة  و�حدة  خريطة  على  �لعثور  يتم  مل  �أنه 

لالإتفاق �لفرن�سي �النكليزي لعام 1923، �أو على �أي �أثر 

الإحد�ثيات جغر�فية، بل وجدت بع�ض �لفروقات �لب�سيطة 

عنّي �جلرن�ل جيم �سرينان نائب قائد قو�ت �ليونيفيل فـي �لفرتة ما بني �أيار 1999 و�آب 2000، حاماًل 

�سجاًل حافاًل من �خلربة فـي جمال حفظ �ل�سالم منذ عام 1967 فـي قرب�ض و�سحر�ء �سيناء ومرتفعات 

�جلوالن. عمل �جلرن�ل �سرينان �سابقًا مع �ليونيفيل فـي منا�سب خمتلفة كقائد �سرية عام 1985 وقائد 

كتيبة عامي 1994-1995، لذ� كان �ل�سخ�ض �ملنا�سب بالن�سبة لليونيفيل لالإ�سر�ف على تر�سيم خط 

�الإن�سحاب بعد خروج �إ�سر�ئيل من لبنان فـي �أيار عام 2000. قّلده رئي�ض جمهورية لبنان ميد�لية �الأرز 

�لوطني برتبة قائد تقديرً� جلهوده، وهو يحمل �أو�سمة خمتلفة خالل منا�سب �لقيادة �لعديدة �لتي توالها 

فـي �يرلند� �إىل �أن تقاعد فـي حزير�ن �لفائت من من�سب رئي�ض �أركان قو�ت �لدفاع �اليرلندية. 

بادر عمر عبود من جملة »�جلنوب« �إىل �الت�سال باجلرن�ل �سرينان للح�سول منه على جتربته وعمله مع 

�ليونيفيل خالل هذه �ملدة. 

عن�صر من قوات اليونيفيل يحدد اخلط االزرق قرب بلدة احلمرا  ايار 2001

نيتها  �ملتحدة  �الأمم  �إ�سر�ئيل  �بلغت حكومة  عبـــود: حني 

مفاجئًا  �لقر�ر  كان  هل  لبنــان،  جنــــوب  من  باالإن�سحاب 

لليـــونيفيـــل؟ 

�صرينان: ال، مل يكن قر�ر �الإن�سحاب مفاجئًا، فاجلد�ل 

منذ  �إ�سر�ئيل  يف  يدور  كان  �الإن�سحاب  م�ساألة  حول 

�لوزر�ء  رئي�ض  �أّن  �لو��سح  �أ�سبح من  مدة طويلة، حتى 

تلك �لظروف، مل يكن  �الإن�سحاب. و�سط  ل  بار�ك يف�سّ

كان  لكن  �الإن�سحاب،  عملية  بدء  يتاأخر  �أن  �ملتوقع  من 

قر�ر  دعا  لقد  به.  نفاجاأ  مل  لذ�  لالأمر  �الإعد�د  يجري 

جمل�ض �المن 425 �إىل �ن�سحاب �لقو�ت �الإ�سر�ئيلية من 

�الإن�سحاب،  توؤكد هذ�  �أن  �ليونيفيل  و�قت�سى من  لبنان 

�ليونيفيل  و�ردً� يف خطة  �الإحتمال  هذ�  كان  لطاملا  لذ� 

للحو�دث غري �ملتوقعة. �أنا متاأكد من �أّن �أحدً� يف �الأمم 

�ملتحدة عام 1978 مل يعتقد �أّن �الإن�سحاب �الإ�سر�ئيلي 

�سيحدث يف �الألفية �ملقبلة. يف 17 ني�سان 2000، �أبلغت 

�إ�سر�ئيل �الأمم �ملتحدة ر�سميًا نيتها باالإن�سحاب، وعندها 

قلة هم من توقعو� �أنه يف 25 �أيار، �ستعلن �إ�سر�ئيل �أّن 

�الإن�سحاب قد مّت. 

يف  �لتطور�ت  �أي  �الأر�ض،  على  �لو�سع  �أّن  تعتقد  هل 

قر�ر  �إىل  �أّدت  عام،  ب�سكل  �الإقليمية  و�لظروف  لبنان 

�الإن�سحاب هذ�؟ 

�إ�سر�ئيل نحو �الإن�سحاب، كان  �جتاه �لر�أي �لعام يف  مع 

�أي  �إ�سر�ئيل  من  �ملوّكل  �جلي�ض  يبد�أ  �أن  �لطبيعي  من 

م�ستقبله.  يف  بجدية  بالتفكري  �جلنوبي،  لبنان  جي�ض 

فعلى �جلبهة �الإقليمية، كان �الأمل باإحر�ز تقدم ملمو�ض 

�أّن  �سك  وال  موجودً�،  يز�ل  ال  �لفل�سطينية  �لق�سية  يف 

�الأمر.  هذ�  �سي�سّهل  لبنان  من  �الإ�سر�ئيلي  �الن�سحاب 

حتديد

�خلط �الزرق
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مع طرفني،  حني تنجز عملية 

وفـي النهاية ل يكون اأي منهما 

فـي  نف�شك  تعترب  قد  را�شيًا، 

ل  لكن  بينهما،  ي�شاوي  موقع 

من  م�شرورًا  تكون  اأن  ميكن 

النتيجة. اأما حني حت�شل على 

بع�س  مع  الطرفني  موافقـــة 

التحفظات... فال بد اأن تعترب 

اأّن عملك كان ي�شتحق العناء.

�صباط من اليونيفيل واجلي�س اللبناين يعملون معاً على حتديد اخلط االزرق قرب قرية الغجر  اآب 2001

�إّن ر�سم خط على �خلريطة يختلف كليًا عن حتديده على 

�الأر�ض، فكيف لو كانت هذه �الأر�ض وعرة و�سعبة بقدر ما 

كانت عليه منطقة �حلدود مع منحدر�تها �حلادة وحقول 

�لقنابل  �أفخاخ  وخطر  دقيق  ب�سكل  �ملحددة  غري  �الألغام 

�ملنفجرة وخمّلفات �حلرب. مل يكن �لهدف �أن ي�سّكل خط 

�الإن�سحاب حدودً� دولية، ويف عملية حتديده على �الأر�ض 

�أ�ض«  بي  »جي  نظام  �أجهزة  على  �جلنود  بع�ض  �إعتمد 

�ملحمولة يدويًا وغري �لدقيقة، �إذ كانت ت�سري �إىل ناق�ض 

منطقة  بفح�ض  نقوم  كنا  درجات.  ثماين  ز�ئد  �إىل  �أو 

معينة حتى �أدق �لتفا�سيل ونعلن �أنها خالية من �أي وجود 

�إ�سر�ئيلية  �آلية  �أّن هناك  �ساعة  بعد  فنكت�سف  �إ�سر�ئيلي، 

على بعد ع�سرة �أمتار، كانت متر على �جلهة �خلاطئة. قد 

تعترب هذه �حلادثة خرقًا موؤقتًا غري مق�سود، لكن ماذ� لو 

�لتحرك عبارًة عن موقع مر�قبة من �سخ�سني  كان هذ� 

من دون بنية حتتية ثابتة؟ �إذً� ال �سك �أّن �لتحديات كانت 

كبرية وتطلبت منا �سربً� بال حدود وروحًا مرحة. 

حني تتذكر ر�سم �خلط �الأزرق �لذي جرى منذ 8 �سنو�ت، 

كيف تقّيم �لعملية ونتائجها؟ 

�أي  يكون  ال  �لنهاية  وفـي  طرفــني،  مع  عمليـة  تنجز  حني 

ي�ســاوي  موقــع  فــي  نف�سـك  تعتبـر  قــد  ر��سيـًا،  منهما 

�أما  �لنتيجة.  تكون م�سرورً� من  �أن  بينهما، لكن ال ميكن 

حني حت�سل على مو�فقة �لطرفني مع بع�ض �لتحفظات، 

وت�سّهل  �حلدود  حتى  �ليـــونيفيـــل  �نت�سار  ت�سمن  وحني 

�أّن  تعترب  �أن  بد  �للبنانــي، ال  �الأمن و�جلي�ض  �نت�سار قوى 

عملك كان ي�ستحق هذ� �لعناء. فـي �لنهاية، �ملهم هو �أّن 

عام  حتى  عرفـو�  �إ�سر�ئيــل  و�سمال  لبنـان  جنــوب  �سكان 

�الثنتني  �ل�سنــو�ت  من  �أكرث  و�لطماأنينة  �ل�سالم   2006

و�لع�سرين �ل�سابقة.

�أ�سعر  �الإ�سر�ئيلي،  �الن�سحاب  من  بالتاأكد  يتعلق  ما  يف 

حتديد  يف  و�جهتنا  �لتي  �ل�سعوبات  على  �لت�سديد  باأّن 

يف  نو�حي  ثالث  هناك  به.  مبالغًا  كان  �الإن�سحاب،  خط 

عملية تاأكيد �الإن�سحاب، تتعلق �الأوىل منها بان�سحاب كافة 

�لقو�ت �ال�سر�ئيلية من مدنيني وم�سلحني من كل �الأر��سي 

لبنان �جلنوبي  و�لثانية بتفكيك ميلي�سيا جي�ض  �للبنانية، 

كافة  بعودة  و�لثالثة  �للوج�ستية،  وبنيته  قيادته  بهيكلية 

�ل�سرعية.  �للبنانية  �ل�سلطات  �إىل  »�خليام«  يف  �ملعتقلني 

�لقو�ت  من خروج  �لتحقق  م�ساألة  على  �لبد�ية  ركزنا يف 

�الإ�سر�ئيلية من مو�قعها وجممعاتها، مما تطّلب دوريات 

خطر  مع  للتعامل  مهند�سني  بفرق  معززة  قوية  م�سفحة 

�اللغام. �إنه خطر �إ�ستخف به كثريون من �ل�سكان �ملحليني، 

فدفعو� �لثمن غاليًا. وتوجب علينا �أي�سًا �أن نتابع ما يحدث 

مب�ساألة �أ�سلحة جي�ض لبنان �جلنوبي �لثقيلة، فجرى ذلك 

بالتن�سيق مع �ل�سلطات �للبنانية. وبالرغم من �أّن �ليونيفيل 

مل تلعب دورً� نا�سطًا يف �إطالق �الأ�سرى من �سجن �خليام، 

عن  جدً�  ر��سية  وكانت  هناك  �لتطور�ت  ر�قبت  لكنها 

�ن�سحبت  قد  �الإ�سر�ئيلية  �لقو�ت  تكن  مل  ولو  �لنتيجة. 

�لعمل  باالإمكان  كان  ملا  �للبنانية،  �الأر��سي  من  بالفعل 

على خط �الإن�سحاب، الأّن �الأعمال �لعد�ئية كانت �ست�ستمر 

من  �سروريًا  �الإن�سحاب  خط  تر�سيم  كان  �سك.  دون  من 

�أجل �إحر�ز �لتقدم يف هذه �لعملية وللتاأكد من �أّن �لقو�ت 

�الإ�سر�ئيلية قد خرجت من كافة �الأر��سي �للبنانية، لكن 

ينبغي �أال نن�سى عملية �لتحقق من هذ� �الأمر و�لتي �سبقت 

ر�سامي  فريق  �عتمدها  �لتي  �لو�سيلة  �أما  �خلط.  تر�سيم 

�متد�د �خلط  �لعالمات على  ��ستخد�م  فكانت  �خلر�ئط 

على �الأر�ض، و�إن�ساء �إحد�ثيات لهذه �لعالمات. 

ما هي بع�ض �لتحديات �لتي و�جهتها �ليـــونيفيـــل خالل 

هذه �لعملية؟ 

يف �خلطوط �ملر�سومة يف �لن�سختني �لفرن�سية و�النكليزية. 

ومن بني �لعقبات �الأخرى �لتي و�جهوها، تقدمي �لطرف 

�للبناين ملو�د هامة جدً� يف �لوقت غري �ملنا�سب، �أي بعد 

�أن تو�سل �لق�سم �خلا�ض بر�سم �خلر�ئط �إىل �أول خريطة 

مر�جعتها.  �إىل  �لفريق  ��سطر  ما  عليها،  �لعمل  ميكن 

ذ�ت  هي  كاأ�سا�ض  �ستعتمد  �لتي  �ملعلومات  �أّن  �إىل  ونظرً� 

قيمة عالية، و�أّن هذه �لعملية لي�ست م�سحًا �ساماًل بهدف 

�لر�سى  حتقيق  �ملحتمل  من  يكن  مل  دولية،  حدود  �إن�ساء 

�خلط  �لطرفان  قبل  �لنهاية،  يف  �لطرفني.  لدى  �لتام 

�ملر�سوم مع �الإ�سارة �إىل بع�ض �لتحفظات. 

�ن�سحاب  من  �لتاأكد  عملية  لنا  ت�سرح  �أن  ميكنك  هل 

�ملتحدة  �الأمم  فريق  �عتمدها  �لتي  و�لطريقة  �إ�سر�ئيل، 

لر�سم �خلر�ئط من �أجل حتديد خط �الإن�سحاب؟
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يف  لبنان  �إىل  و�سولك  عند  �لو�سع  كان  كيف  �صينغ: 

�سباط 2006؟ 

لها  �سغريًة  �ليونيفيل  قوة  وجدت  و�سويل،  لدى  نهرا: 

عن  يختلف  ال  �لن�ساطات  من  ومنط  �ملحددة  �إجر�ء�تها 

وبع�ض  �الأزرق  للخط  �خلروقات  بع�ض  هناك  كان  غريه. 

�ل�سد�مات من وقت �إىل �آخر، لكن ب�سكل عام كان �لو�سع 

بالرتحيب  �ليونيفيل  مع  يتعاملون  �لنا�ض  ووجدت  �سلميًا 

�ل�سرق  يف  �لهندية  �لكتيبة  متركزت  ميد�نيًا  و�لتقدير. 

لقوة  �حلماية  توفر  �أخرى  فرق  مع  �لغرب  يف  و�لغانية 

�ليونيفيل باالإ�سافة �إىل �حلماية و�لدعم �جلوي و�للوج�ستي. 

يف �ملجمل كانت هناك �سبع فرق مكونة من 2000 ع�سكري 

توؤ�زرهم جمموعة �سغرية من �ملوظفني �ملدنيني. 

على  �لنار  �هلل  حزب  �أطلق   ،2006 �أيار   28 ويف  فجاأة 

�أال  2006، توىّل جاي بر�كا�ض نهر� من�سب نائب قائد مهمة حفظ �سالم و��سحة �ملالمح،  يف �سباط 

وهي �ليونيفيل. لكن �لهدوء �لروتيني ملهمات »حفظ �ل�سالم« �لذي عرفه �أواًل �سرعان ما تزعزع ب�سكل 

فظ عند بدء �الأعمال �لعد�ئية بني حزب �هلل و�إ�سر�ئيل خالل متوز و�آب 2006. يف تلك �لفرتة مدت 

�ليونيفيل يد �مل�ساعدة لل�سكان �ملحليني متى ��ستطاعت، بالرغم من �أنها كانت تعاين من حمدودية كبرية 

يف حتركاتها ومو�ردها �الأمنية و�الأ�سا�سية. مل حتد �ليونيفيل عن مهمتها طو�ل �حلرب �لتي ��ستمرت على 

�متد�د 34 يومًا ع�سيبًا. و�الأهم هو �أنها مّهدت �لطريق نحو جو �أمني جديد يف جنوب لبنان بعد �تفاق 

وقف �الأعمال �لعد�ئية �لذي قاد �إىل �ن�سحاب �لقو�ت �الإ�سر�ئيلية من جهة، و�إىل �نت�سار �جلي�ض �للبناين 

من جهة �أخرى. وحني مت هذ� �الإنت�سار، كان بدعم من قوة معززة حلفظ �ل�سالم. 

وجد نائب قائد قو�ت �ليونيفيل �لعميد جاي بر�كا�ض نهر� نف�سه و�سط هذ� �ملخا�ض �لذي بفعله �أ�سبحت 

�ليونيفيل على �سر�كة ��سرت�تيجية مع �جلي�ض �للبناين. بعد �نتهاء مهمته يف 19 �آذ�ر 2008، ويف طريقه 

�إىل مطار بريوت �لدويل، يقّدم لنا �لعميد نهر� ملحة هامة عن واليته �حلافلة باالأحد�ث، عرب هذه �ملقابلة 

مع رئي�ض حترير جملة  »�جلنوب«  نري�ج �سينغ:

العميد جاي براكا�س نهرا

عنا�سر قو�ت �الأمن �لد�خلي و500 من عنا�سر �جلي�ض 

�جلنوب(،  يف  �ملنت�سرة  �لوحيدة  �للبنانية  �الأمنية  �لقوة 

�الأقل  على  �أعمال عد�ئية،  �أي  يتوقعون  ال  �أنهم  و�أخربين 

خالل �ملو�سم �ل�سياحي. �أعلمني بخطة و�سلته من مكتب 

بنحو  �مل�سرتكة  �لقوة  �نت�سار  تعزيز  حول  �لوزر�ء  رئي�ض 

3000 عن�سر. �إعتربنا �أنها خطوة �يجابية ت�سري �إىل �أّن 

ت�شّكل »خط اأبي�س« )من اآليات 

الليطاين  مبوازاة  اليونيفيل( 

باجتــاه  تدريجـيــًا  تقدمـــت 

اجلنــوب نحــو اخلط الزرق. 

�لقو�ت  وردت  �ل�سباح،  يف  �الإ�سر�ئيلية  �مل�سلحة  �لقو�ت 

�لنهار. بقي قائد  �الإ�سر�ئيلية بق�سف جوي كثيف خالل 

حتى  �لطرفني،  مع  م�ستمر  �ت�سال  على  �ليونيفيل  قو�ت 

بحلول  �لعد�ئية  لالأعمال  وقف  �إىل  ل  �لتو�سّ ��ستطعنا 

�إىل  تعود  �ملنطقة  �أّن  لنا  بد�  �حلدث،  هذ�  وبعد  �مل�ساء. 

هدوئها �لطبيعي. 

قبل  معركة  ن�سوب  حول  موؤ�سر�ت  �أي  لديكم  برزت  هل 

�نفجار �لو�سع يف متوز؟ 

توقع  بل  �حلجم،  بهذ�  لنز�ع  موؤ�سر�ت  �أي  ت�سلنا  مل 

�أيار، �سيهد�أ �لطرفان لفرتة   28 �أنه بعد �أحد�ث  �جلميع 

من �لزمن. 

�لقوة  قائد  د�وود،  �جلرن�ل  مع  �إجتمعت  متوز،   10 يف 

من   500 من  �ملوؤلفة  �مل�سرتكة  �لقوة  )كانت  �مل�سرتكة 

 ال�شمــــــود

مـن �أجــــــل �ل�ســــالم
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�ليونيفيل تت�سلم �لقيادة فيها لت�سّلمها بعد 24 �ساعة �إىل 

لنا، حتى  �لتي توفرت  �للبناين. �سلكنا �لطرقات  �جلي�ض 

�لكتيبتني  من  كل  من  دورية   20 من  �سل�سلة  ترى  كنت 

تتنقل على مد�ر �ل�ساعة ر��سمًة »خطًا �أبي�ض )من �آليات 

باجتاه  تدريجيًا  وتقدمت  �لليطاين،  مبو�ز�ة  �ليونيفيل( 

ون�سفًا  �سهرً�  و��ستغرقنا  �الأزرق،  �خلط  نحو  �جلنوب 

الإمتام هذه �لعملية. 

هائلة  وباأعد�د  يعودون  �لفرتة  تلك  خالل  �ل�سكان  كان 

�لقو�ت  من  عنا�سر  يلمحون  �أحيانًا  وكانو�  قر�هم  �إىل 

�الإ�سر�ئيلية بجو�ر منازلهم �ملدمرة، مما كان يخلق جوً� 

م�سدودة.  و�الأع�ساب  قوية  �مل�ساعر  وكانت  �لتوتر  من 

خارج  �ليونيفيل  قو�ت  من  باملئة   80 �أو   70 نحو  وظلت 

وتفاو�ض  تر�قب  �سهر،  من  الأكرث  ونهارً�  لياًل  قو�عدها 

وحتاول تهدئة �لو�سع.
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�حلكومة تتقدم يف عملية ب�سط �سلطتها يف �جلنوب، لكن 

بعد �أقل من 48 �ساعة، �إ�ستعلت �حلرب. 

�لقتال، بل �عتقدنا  مل نتوقع �حلرب حتى مع بدء عملية 

�أّن منط �ملو�جهة  �أنها �ست�ستمر لفرتة يومني تقريبًا، مبا 

�أيار.   28 �لتي وقعت يف  �لنري�ن  تبادل  ي�سبه حادثة  كان 

�لتحركات  ر�أينا  بعدما  �إال  �سيطول  �لو�سع  �أّن  ندرك  مل 

�مليد�نية للقو�ت �مل�سلحة �الإ�سر�ئيلية بعد �أيام. 

على  �لعنف  ت�ساعد  عو�قب  �ليـــونيفيـــل  و�جهت  كيف 

�الأر�ض؟ 

من  �سمل �لدمار �ملنطقة باأكملها، وهرب �أكرث من 80% 

عن  �ليونيفيل  تتو�ن  مل  لكن  �ل�سمال،  باجتاه  �ل�سكان 

�مل�ساعدة، بل عملت بالتن�سيق مع �حلكومة �للبنانية على 

مر�فقتهم وعلى نقل من بقي منهم يف �جلنوب �إىل مناطق 

�أكرث �أمانًا. و��ستغرقت هذه �لعملية يف بع�ض �الأحيان وقتًا 

�الإ�سر�ئيلية  �لقو�ت  مع  للتن�سيق  ن�سطر  كنا  �إذ  طوياًل، 

وحد�ت  بقيت  عام  ب�سكل  �آمنة.  �أجل �سمان ممر�ت  من 

ولكننا  �أمنية،  الأ�سباب  مو�قعها  يف  متمركزة  �ليونيفيل 

لبينا كل ند�ء �إن�ساين، �أكان الإخالء �ملدنيني �جلرحى، �أو 

لكن  وغريها،  و�ملياه  �لطعام  �أو  �لطبية  �مل�ساعدة  لتوفري 

�أعاقت حتركاتنا �لطرقات و�جل�سور �ملدمرة. 

مع  �لتفاو�ض  من  متكنا  حوال  كقرية  �لقرى  بع�ض  فـي 

�آمنة  مناطق  نوؤّمن  �أن  فا�ستطعنا  �الإ�سر�ئيلية  �لقو�ت 

�مل�ست�سفى. و�سعنا  �أو  �لبلدية  �أو قاعة  �لقدم  كملعب كرة 

�ملدنيني  وجمعنا  هناك  �ملتحدة  �الأمم  �أعالم  مع  ماّلالت 

يف تلك �ملناطق حلمايتهم من �أعمال �لقتال. 

قو�عدنا  �أمام  يتجمعون  �ملدنيون  كان  �الأحيان،  بع�ض  يف 

كانت  �ليونيفيل  قدر�ت  لكّن  �لق�سف.  من  لالإحتماء 

�سوى  تت�سع  ال  ومالجئها  و�ملياه،  �لطعام  يف  حمدودة 

�ملدنيني  مو�كبة  �إىل  عمدنا  �ملقابل  يف  �ليونيفيل.  لقو�ت 

�للبناين. يف  �إىل ثكنات �سور، وهناك �هتم بهم �جلي�ض 

�لبد�ية، �أظهر �لبع�ض ��ستياًء من �ليونيفيل، لكن �سرعان 

ما �أدرك �لنا�ض �لقيود �لتي تعيق حركتنا. 

همًا  �ليونيفيل  لقو�ت  �الإمد�د�ت  م�سكلة  كانت  هل 

�أ�سا�سيًا؟ 

كنا منلك يف مو�قعنا موؤنًا تكفي حلو�ىل 28 �إىل 30 يومًا، 

�أ�سا�سية بقدر ما كانت عليه  �لطعام م�سكلة  لكن مل يكن 

�إ�ستخدمنا  �أمنية  الأ�سباب  خا�ض.  ب�سكل  و�لوقود  �ملياه 

�الأ�سا�سية،  باحلاجيات  مو�قعنا  �إمد�د  �إعادة  يف  مالالت 

�سعتها  ب�سبب  �لنقليات  من  �أكرب  عددً�  منا  وتطّلبت 

�أي�سًا �إىل �ملو�رد �ملحلية كم�سادر �ملياه  �ملحدودة. جلاأنا 

�سمحنا  �الأ�سا�سية،  �ملنتجات  على  وللح�سول  وجدت،  �إن 

للقادة ب�سر�ء �خل�سار و�للحم و�لفو�كه من �ملنطقة. 

قطع  بعد  �إلينا  بالن�سبة  �الأكرب  �مل�سكلة  �لوقود  �سّبب 

خالل  �ملحلية.  �لبنزين  حمطات  وتدمري  عنا  �إمد�د�ته 

وقود  �ســاحنات  �إر�سال  من  متكّنا  �الأولني،  �الأ�سبوعني 

توقفت.  هذه  حتـــى  ولكن  بيـــروت،  من  دفعتني  على 

��ستهلكنا كل  يومًا، كنا قد  �لـ34  نهاية حــرب  وبحلــول 

خمزوننا من �لوقود. 

ماذ� عن �أمن موظفي �ليونيفيل؟ 

�إ�ستهدف 36 من بني 45 مقرً� تابعًا لليونيفيل، ب�سربات 

ب�سكل خطر، كما �سقطت �سو�ريخ  �أو قريبة  �إما مبا�سرة 

�لناجتة عن  �الأ�سر�ر  لليونيفيل. مل تكن  16 مقرً�  د�خل 

�لقو�ت  بالغة وكان م�سدرها يف �الإجمال  �ل�سربات  هذه 

�إحدى  يف  تعّر�ض  �هلل.  حزب  �أي�سًا  لكن  �الإ�سر�ئيلية، 

خالل  هاون  قذيفة   32 لـ  �لغانية  �لكتيبة  مقر  �ملر�ت 

�جليدة  �ل�سالمة  باإجر�ء�ت  هنا  �أ�سيد  لكن  و�حدة،  ليلة 

لدى  �مل�ستويات  كافة  على  �ملمتازة  و�لقيادة  و�الإن�سباط 

�ليونيفيل يف ذلك �لوقت. 

دوريات  موقع  ��ستهد�ف  يف  ع�سكريني  مر�قبني   4 قتل 

تابع ملجموعة �ملر�قبني يف لبنان يف �خليام مما �أدى �إىل 

تدمريه. كما قتل �أحد �ملوظفني �لدوليني وزوجته كانا يف 

مبنى �سكني تعّر�ض للق�سف يف �سور. جرح عدد كبري من 

عنا�سر حفظ �ل�سالم وقليلة هي �ملر�ت �لتي تفادينا فيها 

وقوع �إ�سابات خطرية يف �سفوفنا. 

�لقو�ت  لقائد  �أذن  قد  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  كان 

�لدولية باإخالء عنا�سر مهمة �ليونيفيل �إن دعت �ل�سرورة 

يف  �لنهاية.  حتى  �ل�سمود  على  �سممنا  لكننا  لذلك، 

�لو�قع، �إ�ستطاعت مهمة �ليونيفيل �أن تتو�سع ب�سرعة بعد 

�حلرب الأ�سباب عدة من بينها �أنه كان لديها موطئ قدم 

على �الأر�ض يف �الأ�سا�ض.

كيف �نتقلتم من تلك �ملرحلة �إىل مرحلة ما بعد �حلرب؟  

جهودنا  �أق�سى  بذل  عن  نتوقف  مل  �حلرب،  خالل  حتى 

لتنفيذ مهمتنا، وتقدمي �لتقارير �ليومية حول ما نر�ه. مل 

تكن تلك �لتقارير على دقة تامة ب�سبب قدر�تنا �ملحدودة 

قدمنا  �أننا  �أعتقد  �الإجمال  يف  لكن  و�حلكم،  �ملر�قبة  يف 

تقييمًا دقيقًا �إىل حد ما. 

�لعد�ئية،  �الأعمال  وقف  من  فقط  �ساعات  �أربع  بعد 

�الإرتباط  فريق  عرب  مكثفة  �ت�ساالت  خالل  من  متكنا 

من �لتو�سل �إىل عقد �جتماع مع ممثلي �جلي�ض �للبناين 

و�لقو�ت �الإ�سر�ئيلية يف ر�أ�ض �لناقورة، فكان �أول �جتماع 

ثالثي تر�أ�سه �ليونيفيل. 

�إّن �ملو�سوع �ال�سا�سي و�لذي كان علينا حماكاته فور� كان 

و�النت�سار  �ال�سر�ئيلية  �لقو�ت  �ن�سحاب  م�ساألة  �سك  بال 

�ملتو�زي للجي�ض �للبناين.  

ماذ� تخللت تلك �لعملية �الإنتقالية؟ 

و�جهنا حتديات �أهمها �سمان عدم �لتقاء �جلي�ض �للبناين 

و�لقو�ت �الإ�سر�ئيلية من �أجل جتّنب �أي �سد�مات حمتملة. 

ناق�سنا مع �لطرفني تفا�سيل �لطريقة �لتي �ستتبع، و�سكّلت 

�ليونيفيل �خلط �لفا�سل ما بني �لقوتني. 

كانت  منطقة،  كل  من  �الإ�سر�ئيلية  �لقو�ت  �ن�سحاب  مع 

الع�صكريني  متوز 2006

املراقبني  اربعة من  بحياة  اأودى  الذي  اال�صرائيلي  الق�صف  بعد  الهدنة وهي تظهر مدّمرة  للجنة مراقبة  التابعة  الدوريات يف اخليام  قاعدة 
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وجودهم  وكان  مرة،  عنا  يتخلو�  مل  �لوقت،  ذلك  »منذ 

�أكرث بكثري مما متليه  يبعث فينا �لطماأنينة الأنهم قدمو� 

عليهم و�جباتهم �لع�سكرية. ال ميكنني �أن �أقي�ض م�ساعدة 

�اليرلنديني بقيمة مادية، بعد �أن وقفو� �إىل جانبنا خالل 

ور�حة  �لت�سلية  لالأوالد  يقّدمون  كانو�  �الأوقات.  �أ�سعب 

و�الألعاب  �ملتحركة  و�لر�سوم  �ملو�سيقى  خالل  من  �لبال 

كانو� جزءً�  وي�سحكون معهم.  يتحدثون  كانو�  �أنهم  حتى 

من عائلتنا، ال بل كانو� عائلتنا.«

معظمها  يف  تظهر  تاريخه،  عن  �سور  �مليتم  �أروقة  تغطي 

فكانو�  �لن�ساطات.  خمتلف  خالل  �ل�سالم  حفظ  قو�ت 

مثاًل ي�سحبون �الأوالد بالبا�ض يف �أنحاء لبنان، وينظمون 

ويت�ساركون  �ملو�سيقى  وي�سمعونهم  �مليالد  لعيد  حفالت 

�لوجبات. 

�أو  �لرنوجيني  من  تاأت  مل  �مل�ساعدة  �أّن  �إىل  حممد  �أ�سار 

من  �أخرى  وحد�ت  من  �أي�سًا  بل  فح�سب  �اليرلنديني 

رحيل  ب�سبب  �ليونيفيل  دعم  يتوقف  مل  فقال:«  �ليونيفيل 

�ل�سالم  حفظ  قو�ت  ��ستمرت  فقد  �لوحد�ت،  بع�ض 

مل يبق �أيتام جنوب لبنان من دون ماأوى، الأّن معلم �ملدر�سة حممد فو�ز 

كّر�ض لهم حياته، غري �آبه باالأوقات �لع�سيبة �لتي مر بها لبنان. كان 

و�سط حماوالته ملنع �إقفال �مليتم يو�جه �لتحديات و�الأمل و�ل�سعوبات 

تتخطى عالقته  �حلياة  �أ�سدقاء مدى  �ملقابل  يك�سب يف  لكن  �ملادية، 

معهم �ختبار�ت �لزمان و�ملكان. 

متـــــوز  حـــرب  »خـــالل 

اليرلنديون  كان  الأخرية، 

والرنوجيون  والهولنديون 

لكي  معنا  دائم  ات�شال  على 

يطمئنوا على و�شعنا. اليوم 

اأ�شبحوا خارج لبنان، لكنهم 

�شوء  نقطة  دائمًا  �شيظلون 

فـي ذاكــرتنا.«

و�لهد�يا  �ملدر�سية  �لتكاليف  باملال  بالتربع  �ل�سابقة 

و�لثياب وغريها.« 

�أ�سا�سيني  �ملنال، وخالل نز�عني  بعيد  �ل�سالم حلمًا  ظّل 

ما بني عامي 1993 و1996، غالبًا ما وقعت تبنني حتت 

�لق�سف �لعنيف. بذل �اليرلنديون �أق�سى جهودهم لكي 

حني  يرتكوهم  فلم  �الأوالد،  ولطماأنة  �آمنًا  �ملركز  يبقى 

كانت �لطو�فات �الإ�سر�ئيلية تغري على �ملنطقة. 

قال حممد و�لدموع متالأ عينيه: »رفعو� علم �الأمم �ملتحدة 

على �سقف �ملبنى لكي يعلنوه موقعًا لليونيفيل، ومل يتوقفو� 

طو�ل  جانبنا  �إىل  بقيو�  و�لوقود.  بالطعام  تزويدنا  عن 

ولكي ال  �الأر�ض.  ينامون على  �ل�ستة ع�سر  �لق�سف  �أيام 

بينما  �ملو�سيقى  ي�سمعونهم  كانو�  بالقلق،  �الأوالد  ي�سعر 

�اليرلندي  �أن�سى  �أن  يل  كيف  �خلارج.  يف  �لنز�ع  يدور 

�لذي عّر�ض حياته للخطر حني قاد �ساحنة مالأى بالوقود 

�إىل �مليتم بينما كان �الإ�سر�ئيليون يق�سفون �ملنطقة؟«

»خالل حرب متوز �الأخرية، كان �اليرلنديون و�لهولنديون 

على  يطمئنو�  لكي  معنا  د�ئم  �ت�سال  على  و�لرنوجيون 

�سيظّلون  لكنهم  لبنان،  خارج  �أ�سبحو�  �ليوم  و�سعنا. 

د�ئمًا نقطة �سوء يف ذ�كرتنا.«

ي�سعر �ليوم حممد بالقلق �ل�سديد حول م�ستقبل �مليتم:«مل 

�سيا�سية،  جمموعة  �أو  حزب  �أي  �إىل  منتمني  يومًا  نكن 

و�عتمدنا يف �لتمويل و�مل�ساعدة على قو�ت �الأمم �ملتحدة 

و�ملنظمات �لدولية و�ل�سفار�ت و�جلمعيات �خلريية.«

�لطبية  �لرعاية  �اليطاليون  لنا  يوؤمن  �الأيام  هذه  »يف 

ونح�سل  �ملياه،  �لبولنديون  ويقدم  �أطبائهم،  بو��سطة 

�لكهربائي  �ملولد  وعلى  �لبلجيكيني،  من  طعامنا  على 

و�الإمد�د�ت �لغذ�ئية من �لقطريني.« 

ب�ساأن حماية  بالرغم من هذ�، ال يز�ل حممد قلقًا  لكن 

�مليتم يف حال ن�سوب حرب �أخرى. 

اأندريا تينينتي

يف  �ليونيفيل  تاأ�سي�ض  مع   1978 عام  ق�سته  بد�أت 

جنوب لبنان، حني ��ستطاع �أن يفتتح ميتمًا يف تبنني و�أن 

�لكتيبة  به  تربعت  مبلغ  بف�سل  ولد   100 من  �أكرث  ياأوي 

ت�ساعد  ب�سبب  الإقفاله  �إ�سطر   ،1979 عام  �لهولندية. 

يف  خمتلفة  مو�قع  �إىل  �الأوالد  باإجالء  قام  لكنه  �لنز�ع، 

�أنحاء لبنان. كادت �لق�سة تنتهي مع نهب �مليتم و�حتالله 

منه  و�نتزعت  فيه،  ما  كل  من  �أفرغ  حني  �حلرب،  خالل 

حتى �لنو�فذ و�الأبو�ب، ووقعت فيه �أ�سر�ر بالغة. 

1991، مل �أعرف  �أن �أعيد فتح �مليتم عام  »حني حاولت 

من �أين �أبد�أ، ومن �أين �أح�سل على �مل�ساعدة �ملادية«.

جاءه �لرد على �لفور من قو�ت حفظ �ل�سالم �لرنوجيني 

وّفرو�  لقد  تبنني.  يف  خميم  يف  �ملتمركزين  و�اليرلنديني 

له �مل�ساعدة يف �إعادة �لبناء وما تخّلله من عمل هند�سي 

وبنيوي، ومن خالل �لتربع مبوّلد كهرباء و�لرعاية �لطبية. 

هذ�  من  يتجز�أ  ال  جزءً�  �ليونيفيل  �أ�سبحت  ما  �سرعان 

�مليتم �لذي توّفر فيه �لطعام هبًة من �اليرلنديني، وغّطى 

�لرنوجيون معظم �لر�سوم �ملدر�سية. 

واحـة اأمـل 

يف �سحــــر�ء �لتحديات
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فواز )اىل اليمني( يت�صلم با�صاً تربعت به اليونيفيل مليتم تبنني  حزيران 1992
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عن�صر من اليونيفيل يراقب اخلط االزرق
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