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االفتتاحية

تعـالوا لنفهم اليونيفيــل

بعد مرور ثالث �صنوات على �صدور القرار 1701
عنـد اإطـالق جملـة اجلنـوب يف عـام 2007 كان يحدونا الأمـل يف اأن تكون مبثابـة منرب لتبـادل املعرفة بني 

اليونيفيـل واأهـايل جنوب لبنان. كنـا نوؤمن، ول نـزال، اأن اأف�صل العالقات بني الب�رش هـي تلك التي تبنى 

على اأ�صا�س املعرفة امل�صتنرية بالهموم واحل�صا�صيات امل�صرتكة.

نرياج �صينغ ـ رئي�س التحرير

اإىل ح���د كبري من موافقة الأطراف يف �سياق وقف الأعمال العدائية الذي 

وافق���ت عليه الأط���راف املعنية. وه���ذا الواقع يل���زم اليونيفي���ل ب�سرورة 

'اإط���اق ال�سافرة' يف كل م���رة ُيقدم فيها اأحد الأط���راف على اإنتهاك اأي 

عن�س���ر من عنا�سر اإتف���اق وقف الأعم���ال العدائي���ة. اإن اليونيفيل توؤدي 

مهمتها باأ�سلوب نزيه وواقعي، وتبدي ماحظاتها ب�سفافية كاملة، وترتك 

احُلكم يف النهاية اإىل جمل�س الأمن الدويل.

ثالث���ًا، اليونيفيل لي�ست اجلهة الت���ي تتحمل امل�سوؤولية الرئي�سية عن الأمن 

يف جن���وب لبن���ان: اإن الأم���ن م�سوؤولية اجلي����س اللبناين. بع���د اأن �سّهلت 

اليونيفي���ل ن�سر اجلي����س يف اجلنوب، تقوم حاليًا بدع���م اجلي�س اللبناين 

يف �سم���ان الأم���ن يف املنطق���ة. اإن امل�سوؤولي���ة الرئي�سية ع���ن الأمن، وهي 

ح���ق �سيادي بقدر ما ه���ي م�سوؤولية، تعود اأ�سًا اإىل الدول���ة اللبنانية. اإن 

اليونيفيل ت�ساعد فقط يف هذه املهمة.

رابع���ًا، اليونيفيل لي�ست موج���ودة هنا لتقدمي حل ع�سك���ري للنزاع: على 

العك�س من ذلك، فجوهر وج���ود اليونيفيل، وكذلك بعثات حفظ ال�سام 

الأخرى، ه���و التو�سل اإىل حل �سلمي للنزاع. �سحي���ح اأن اليونيفيل تتمتع 

بالق���درة والتفوي�س اللذين ميكناها من اإ�ستخدام القوة، ولكن لي�س هذا 

ه���و الق�سد من قدراته���ا الع�سكري���ة. بالن�سبة لليونيفي���ل، اإن ا�ستخدام 

الق���وة هو املاذ الأخري، فاإىل جانب الدفاع عن النف�س، ميكن اإ�ستخدام 

ه���ذه القوة ملقاومة حماولت منعها من القيام بواجباتها، وحلماية اأفراد 

الأمم املتح���دة ومرافقه���ا ومن�ساآته���ا ومعداته���ا، ول�سم���ان اأمن وحرية 

التنق���ل لأف���راد الأمم املتحدة والعامل���ن يف املجال الإن�س���اين، وحلماية 

املدني���ن حتت التهدي���د الو�سيك بالعنف اجل�س���دي، ول�سمان اأن منطقة 

عملي���ات اليونيفي���ل ل ت�ستخدم للقيام باأن�سطة معادي���ة. اإن جوهر وجود 

'اأ�سلحة ال�سام' يتمثل يف منع اللجوء لإ�ستخدام ال�ساح.

خام�س���ًا، اإن اليونيفيل لي�ست وكالة تنمية اأو وكالة اإن�سانية: الأمم املتحدة 

لديه���ا وكالت اأخ���رى ملثل ه���ذه املهام، يف ح���ن اأن ل���دى اليونيفيل ولية 

حم���ددة تتمثل يف حفظ ال�سام. اإن امل�ساري���ع ال�سغرية التي ت�سطلع بها 

اليونيفي���ل، وكذل���ك اخلدمات التي متد بها ال�س���كان، تاأتي كلها يف �سياق 

العاقة التي تن�سجها قوات حفظ ال�سام مع الأهايل، حيث اأنه ل بد من 

معاجلة اآثار احلروب والدمار التي واجهها م�سيفونا يف جنوب لبنان.

والآن، ولنع���رف م���ا ه���ي اليونيفي���ل، اإ�سمح���وا يل اأن اأدعوك���م لق���راءة 

مو�سوعات العدد. 

والآن، وبع���د مرور اأكرث من ثاث �سنوات على �سدور قرار جمل�س الأمن 

ال���دويل رقم 1701، ل زالت اليونيفيل ت�سع���ر، اأكرث من اأي وقت م�سى، 

باأهمي���ة تو�سيح جوهر مهمتها لل�سكان، وهو الأمر الذي يتيح لها بالتايل 

فهم اإحتياجات النا�س وتطلعاتهم ب�سكل اأف�سل.

ق���د يعتقد املرء اأنه بعد اأكرث من ثاثة عق���ود على وجود اليونيفيل، بدءًا 

م���ن الع���ام 1978، بات اللبناني���ون يعرف���ون كل ما يجدر به���م معرفته 

ب�ساأنه���ا. بي���د اأن الو�سع تط���ور على مدى هذه ال�سن���وات، وكذلك احلال 

بالن�سبة لليونيفيل.

اإن النظ���رة التي تراكمت على مدى ال�سن���وات الطويلة لوجود اليونيفيل، 

ومداخات الأمم املتحدة املتعددة يف ق�سايا مت�سلة باليونيفيل، وق�سايا 

اأخ���رى غالبًا ما تكون غري مت�سلة ب�ساحياتها، والوثائق التي ل تعد ول 

حت�سى التي اأ�سدرتها الأمم املتحدة يف حماولة منها ملعاجلة التطورات 

يف ه���ذا اجلزء من الع���امل، كلها اأمور توؤكد احلاج���ة اإىل قيام اليونيفيل 

بتو�سيح مهمتها للمواطنن باإ�ستمرار. 

ل���ذا، وجدن���ا من املنا�س���ب ت�سليط ال�سوء عل���ى اليونيفيل، م���رة اأخرى، 

لتبي���ان امله���ام التي تقوم بها، وملاذا تقوم به���ا. اإن املقالت املختارة التي 

حتت�سنه���ا �سفحات ه���ذا العدد تو�س���ح مهمة اليونيفي���ل باأ�سلوب عملي 

وب�سيط، �سواء فيما يتعل���ق باأن�سطة اليونيفيل على الأر�س اأو الدور الذي 

تلعبه يف �سبيل الو�سول اإىل حل طويل الأمد للنزاع.

ولك���ن، قبل الغو����س يف املقالت التي تبن ما ه���ي اليونيفيل، دعونا نبداأ 

اأوًل ب�سرح امل�سائل التي لي�ست �سمن مهمتها:

اأوًل، لي�ست كل مندرجات القرار 1701 من م�سوؤولية اليونيفيل: �سحيح اأن 

اأح���د بنود القرار 1701 يحدد ولية اليونيفيل، ولكن القرار يتطرق اأي�سًا 

اإىل ن���واٍح اأخ���رى، اأبرزها وقف اإط���اق نار دائم واإيجاد ح���ل طويل الأمد 

للنزاع الذي ينبغي حتقيقه من خال العملية ال�سيا�سية، وهذا الأمر خارج 

�ساحيات اليونيفيل. اإن اليونيفيل تقوم بالكثري من اجلهود للحفاظ على 

وق���ف الأعمال العدائية ووق���ف الت�سعيد ودعم اجلي�س اللبناين يف �سمان 

بيئ���ة اآمنة – وهي م�سائل تعزز اإيجاد ت�سوية طويلة الأمد، بيد اأن الت�سوية 

يف ح���د ذاتها ينبغي على الأطراف املعنين التو�سل اإليها. وبعبارة اأخرى، 

اليونيفيل ت�سّهل الو�سول اإىل حٍل �سيا�سي، ولكنها لي�ست بديًا منه.

ثاني���ًا، اليونيفي���ل لي�س���ت طرف���ًا يف الن���زاع: ان اليونيفيل جه���ة حيادية 

موجودة هنا بناًء على طلب من احلكومة اللبنانية، وهذا الوجود م�ستمد 
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النا�رش 

ميلو�س �سرتوغر

رئي�س التحرير

نرياج �سينغ

هيئة التحرير

�سمري غّطا�س 

جمانة �سايغ

الإخراج والت�صميم

 زينة عزالدين

م�صاعد التحرير

اأديب املو�سى

 امل�صورون

با�سكال غوريز ماركو�س 

حممد باوا

تنازل

ل ت�سري العامات اأو طرق عر�س املواد يف هذه املجلة اىل اأّي تعبري عن راأي من اآراء اليونيفيل، يف ما يتعّلق بالو�سع القانوين لأي بلد اأو اأر�س اأو مدينة ولأي من �سلطاتها، اأو يف ما يتعلق بر�سم حدودها.

ول متّثل بال�سرورة الآراء  املعرو�سة،�سيا�سات اليونيفيل اأو مواقفها، كما ل ي�سّكل ذكر الأ�سماء اأو العمليات التجارية اأّي ت�سويق لها.

ميك���ن اإع���ادة طب���ع مق���الت »اجلن���وب«، با�ستثناء تلك 

املح���ددة بعامة حق املوؤلف ©، م���ن دون اذن وب�سرط 

ار�س���ال ن�سختن عن املن�سور ال���ذي يحتوي على  اعادة 

الطباعة، اىل رئي�س حترير »اجلنوب«.

لالت�صال بـ »اجلنوب«

+961 1 827 020

+961 1 926 291

بريد الكرتوين:هاتف:

فاك�س:

unifil-pio@un.org

+961 1 827 016

طبــاعـــــة وفـــــرز:

املحتويات

»اجلـنــــــــوب«
ُتن�س����ر عرب املكتب الإعالمي لليونيفيل

دور القـــوة البحـريــة يف اليـونيفيــل

الفتتاحية : تعالوا لنفهم اليونيفيل بعد مرور ثالث �صنوات على �صدور القرار 1701

1701 جتديـد وليــة اليونيفيــل... �صهـادة على الثقــة

بنت جبيل تنه�س من جديد

وللجنوب اللبناين نكهته اخلا�صة ...

اليونيفيل تكّرم اأبناءها يف يوم الأمم املتحدة العاملي

الأبقــار والربكـة واخلط الأزرق...

عنا�رش نزع الألغام... ي�صّقون طريقهم اإىل جنوب اأكرث اأمانًا

رمايـة... من اأجـل ال�صــالم

 ملاذا اليونيفيــل ناجحـة؟

اخلط الأزرق... همومه و�صجونه

ال�صـورة تتكلـم: اخلط الأزرق

رم�صان يف اليونيفيل

عمليـات اليونيفيـل الربيــة



بنـاًء علـى طلـب مـن احلكومــة 

اللبنانيـة، مـدد جمل�ـس الأمـــن 

الـدويل يف �صهر اآب املا�صي ولية 

قـوة الأمم املتحـدة املوؤقتة يف لبنان 

)اليونيفيل( ملدة عام اآخر، وقد مت 

التمديد دون اإدخال اأية تغيريات 

علـى وليـة اليونيفيـل ومهمتها 

وقواعد الإ�صتباك اخلا�صة بها.  

والقرار رق���م 1884 )2009(، الذي مت مبوجبه جتديد 

ولي���ة اليونيفي���ل حت���ى 31 اآب 2010، اأثن���ى عل���ى دور 

اليونيفيل الإيجابي، ون�ّس على اأن ن�سر قوة الأمم املتحدة، 

جنبًا اإىل جنب مع القوات امل�س���لحة اللبنانية، �س���اعد على 

اإن�ساء بيئة اإ�سرتاتيجية جديدة يف جنوب لبنان.

بع���د م���رور ث���اث �س���نوات عل���ى تبن���ي الق���رار 1701 

)2006(، اأثب���ت قرار التمديد اأن املجتم���ع الدويل يقّدر 

عالي���ًا اأداء اليونيفيل، ويرى اأن هذه القوة قادرة على لعب 

الدور املنوط بها على اأف�سل وجه. 

وثمة اأربعة عنا�س���ر من القرار 1884 )2009( ت�ستحق 

التوق���ف عنده���ا، وه���ي: احلاج���ة اإىل التو�س���ل اإىل وقف 

اإط���اق نار دائ���م؛ اأهمية التعاون ب���ن اليونيفيل واجلي�س 

اللبن���اين؛ القرار ال���ذي يق�سي مبراجعة ق���درة اليونيفيل 

العملياتية؛ واأهمية ال�سماح لليونيفيل العمل بحرّية واأمن.

لقد حّث الق���رار 1884 )2009( جمي���ع الأطراف على 

التع���اون تعاون���ًا كامًا م���ع جمل����س الأمن والأم���ن العام 

لتحقي���ق وقف اإطاق ن���ار دائم واإيجاد ح���ل طويل الأمد. 

وم���ن الوا�س���ح اأن هن���اك حاجة اإىل مزيد م���ن التقدم يف 

هذا ال�سدد وهو ما يوؤكد عليه القرار.

ومما ل �سك في���ه اأن الظروف على الأر�س حت�سنت ب�سكل 

ملح���وظ، واليونيفيل وقفت �سدًا منيع���ًا يف وجه اإ�ستئناف 

الأعمال العدائية، ولكن حتى يحن الوقت الذي يتعزز فيه 

وق���ف الأعمال العدائي���ة بوقف اإطاق نار دائ���م، �سيبقى 

الهدوء احلايل يف جنوب لبنان ه�ّسًا.

جت���در الإ�س���ارة اإىل اإن املجتمع الدويل يعت���رب اأن اجلهود 

امل�سرتكة والتعاون بن اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية 

من العنا�سر الرئي�سية لتنفيذ املهام املوكلة اإىل اليونيفيل. 

وق���د رّحب جمل����س الأمن بتو�سي���ع الأن�سط���ة املن�سقة بن 

اجلانبن، و�سّجع على زيادة وتعزيز هذا التعاون.

اإن ه���دف اليونيفي���ل عل���ى امل���دى الطوي���ل يتمث���ل يف نقل 

امل�سوؤوليات تدريجيًا اإىل الق���وات امل�سلحة اللبنانية بحيث 

تت���وىل ال�سيطرة الأمني���ة الكامل���ة والفّعالة عل���ى منطقة 

عمليات اليونيفيل، وعلى املي���اه الإقليمية اللبنانية، وذلك 

وفقًا للقرار 1701.

ومن ال�سروري يف هذا ال�سدد اأن حت�سل القوات امل�سلحة 

اللبناني���ة عل���ى املوارد التقني���ة واملادية التي حتت���اج اإليها 

لتتحم���ل م�سوؤولياته���ا احليوي���ة. وحتقيق���ًا له���ذه الغاي���ة، 

توا�س���ل الأمم املتحدة ح���ث املجتمع ال���دويل على تكثيف 

جهوده الآيلة مل�ساعدة القوات امل�سلحة اللبنانية.

بعد مرور ثاث �سنوات على �سدور القرار 1701 وما نتج 

عن���ه من حت�ّسن عل���ى الأر�س، �سادق جمل����س الأمن على 

مق���رتح الأمن الع���ام الداعي اإىل اإج���راء مراجعة �ساملة 

لقدرة اليونيفيل العملياتي���ة، مبا يف ذلك هيكلة اليونيفيل 

واأ�سوله���ا واإحتياجاتها. اأما الهدف م���ن ذلك فهو �سمان 

اإ�ستم���رار الفعالية العملياتي���ة لليونيفيل من خال �سمان 

اأن موجوداته���ا واإحتياجاتها كافي���ة ومنظمة ب�سكل مائم 

للقيام باملهام املوكلة اإليها. 

وتاأتي ه���ذه املراجعة متا�سيًا م���ع املمار�سة اجليدة حلفظ 

ال�س���ام، وه���ي با �سك ل���ن ت���وؤدي اإىل اأي تغيري يف ولية 

اليونيفي���ل ول اأي تعدي���ل يف مهمته���ا وقواع���د الإ�ستب���اك 

اخلا�سة بها.

وعلى م���دى ال�سهور القليل���ة القادمة، �س���وف تناق�س هذا 

املراجعة يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك، و�سوف ُيتخذ 

ق���رار يف ه���ذا ال�سدد بتن�سي���ق وثيق مع ال���دول امل�ساهمة 

بقوات ع�سكرية يف اليونيفيل. 

و�س���دد الق���رار 1701 عل���ى اأن اأحد العنا�س���ر الأ�سا�سية 

الت���ي حتتاجها اليونيفيل كي تكون ق���ادرة على الإ�سطاع 

مبهامه���ا يف جنوب لبنان يتمث���ل يف العمل �سمن بيئة اآمنة 

و�سامل���ة مع حرّية حرك���ة كاملة. اإن �سام���ة واأمن موظفي 

الأمم املتح���دة العامل���ن يف جن���وب لبن���ان، �س���واء اأكانوا 

ع�سكري���ن اأو مدني���ن، ه���ي ذات اأهمية ق�س���وى بالن�سبة 

للمجتم���ع الدويل. اإ�س���ارة اإىل اأن���ه يف العام���ن املا�سين 

وقع���ت ثاث هجمات اإرهابية �سد اليونيفيل قتل بنتيجتها 

�ستة جنود حفظ �سام واأ�سيب اإثنان اآخران بجروح.

لق���د قدمت ق���وات حفظ ال�سام من 30 بل���دًا اإىل جنوب 

لبن���ان مل�ساعدة اأبنائه وحفظ ال�س���ام وحتقيق الإ�ستقرار 

يف ه���ذه املنطقة م���ن العامل كي ينعم اأهل���ه بحياة طبيعية 

واآمنة بعد طول معاناة.

اإن ق���وات حف���ظ ال�سام ج���اءت اإىل هنا تلبي���ة لدعوة من 

احلكوم���ة اللبناني���ة وال�سع���ب اللبناين، وت�س���ارك اأفرادها 

ال�سراء وال�سراء مع اأهايل جنوب لبنان. وب�سفتهم �سيوف 

مدع���وون، م���ن البديهي اأن يك���ون دورهم يف حف���ظ الأمن 

مو�س���ع اإحرتام، وم���ن الطبيعي اأن يتمتع���وا بالأمان وحرية 

احلرك���ة التي يحتاجون اليه���ا كي يتمكنوا م���ن اأداء املهام 

التي اأوكلها اإليهم لبنان واملجتمع الدويل على اأف�سل وجه.

وعلى هذا النحو، اأو�سح جمل�س الأمن، مرة اأخرى، الطريق 

اإىل الأمام نحو حتقيق ال�سام الدائم يف جنوب لبنان، واإن 

وجود اليونيفيل ي�سمن التقدم الآمن على طول هذا امل�سار. 

الوقت يداهمنا، وفر�سة ال�سام يجب اإغتنامها.

ميلو�س �صرتوغر ـ مدير ال�صوؤون ال�صيا�صية واملدنية /اليونيفيل

1701 جتديد ولية اليونيفيل... �صهادة على الثقة

عل���ى  الي�ونيفي���ل  ه��دف  اإن 

امل��دى الطوي��ل يتمث���ل ف���ي 

اإىل  نق�ل امل�س�وؤوليات تدري�جيًا 

القوات امل�سلحة اللبنانية

فريق م�صرتك من اليونيفيل واجلي�س اللبناين يتفقد احداثيات اخلرائط خالل و�صع عالمات على اخلط الأزرق
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اإن ق���وة اليونيفيل البحرية هي الق���وة الأوىل من نوعها يف 

تاريخ بعثات الأمم املتحدة حلفظ ال�سام، وهي تنت�سر منذ 

ت�سري���ن اأول من عام 2006، بناًء على طلب من احلكومة 

اللبناني���ة، مل�ساعدة البحرية اللبناني���ة على تاأمن مياهها 

الإقليمي���ة، وللم�ساعدة على من���ع الدخول غري امل�سّرح به 

لاأ�سلحة اأو املواد ذات ال�سلة اإىل لبنان عن طريق البحر. 

ومن���ذ تاأ�سي�سه���ا، توّلت اأملاني���ا واإيطالي���ا وفرن�سا وبلجيكا 

باملناوب���ة قي���ادة ق���وة اليونيفي���ل البحري���ة. ويف الأول من 

كان���ون الأول من عام 2009، توّليت اأن���ا �سخ�سيًا، كاتب 

هذه ال�سطور، قيادة قوة اليونيفيل البحرية لاأ�سهر ال�ستة 

املقبلة نيابًة عن اإيطاليا.

وبغية اإجناز املهمة املوكلة اإليها، تعمل وحدات قوة اليونيفيل 

البحرية يف منطقة العمليات البحرية على اإمتداد ال�ساحل 

اللبناين باأكمله، ومتتد غربًا لت�سل اإىل 43 ميًا بحريًا يف 

البحر الأبي�س املتو�س���ط. وي�سَكل الإثني ع�سر ميًا بحريًا 

الأوىل من ال�ساحل اللبناين املياه الإقليمية اللبنانية، فيما 

تعت���رب الأميال املتبقية مياهًا دولي���ة. وتقوم وحدات القوة 

البحري���ة بعملي���ات مراقبة م�ستمرة للحرك���ة التجارية، ل 

�سيم���ا على طول مم���رات الإقرتاب اإىل املوان���ئ الرئي�سية 

الثاثة يف لبنان: بريوت وطرابل�س و�سيدا.

يف م���ا خ�َس مهام قوة اليونيفيل البحرية الرئي�سية، ميكن 

تلخي�سه���ا يف ما يل���ي: اأوًل، اإقامة وج���ود ومراقبة بحرية 

على امتداد منطقة العمليات البحرية، مع اإعطاء الأولوية 

للمياه الإقليمية اللبنانية. ثانيًا، القيام بعمليات الإعرتا�س 

البحري، مبا يف ذلك التعريف عن ال�سفن، ووقف/ حتويل 

اأو اإحال���ة ال�سفن التجارية امل�ستبه فيه���ا للتفتي�س من قبل 

ال�سلط���ات اللبنانية، داخل املياه الإقليمي���ة اللبنانية. كما 

وميكن لق���وة اليونيفي���ل البحرية اأي�س���ًا ال�سعود اإىل منت 

ال�سف���ن امل�ستبه فيها وتفتي�سها اإذا ما طلبت منها البحرية 

اللبنانية ذلك.

اأم���ا اله���دف لقوة اليونيفي���ل البحرية على امل���دى الطويل 

يتمث���ل يف ت�سلي���م امل�سوؤوليات الأمني���ة تدريجيًا اإىل �ساح 

البحرية يف اجلي�س اللبناين. وهذا الهدف يرتبط اإرتباطًا 

مبا�س���رًا بالبحري���ة اللبناني���ة لناحي���ة اإكت�س���اب القدرات 

املطلوب���ة لتاأمن حدودها البحرية وتويل ال�سيطرة الأمنية 

عل���ى املي���اه الإقليمي���ة اللبناني���ة. وبالفعل، فق���د اإزدادت 

ق���درات البحري���ة اللبناني���ة يف ال�سنوات الث���اث املا�سية 

من خال تب���ادل املهارات على �سعي���د الدوريات واأجهزة 

ال���رادار وغريه���ا م���ن املع���دات البحري���ة، اإ�ساف���ة اإىل 

التدريب���ات الدورية الت���ي قدمتها ق���وة اليونيفيل البحرية 

لعنا�س���ر البحرية يف اجلي�س اللبناين. اإ�سارة اإىل اأن قوام 

الق���وة البحرية خال الفرتة نف�سه���ا اإنخف�س، بحيث اأنها 

تعم���ل حاليًا يف اأقل من ن�سف الثماني���ة ع�سر �سفينة التي 

كانت متواجدة يف اأثناء انت�سارها الأويل يف عام 2006.

وبغي���ة احلفاظ عل���ى �س���ورة وا�سحة يف املنطق���ة البحرية 

كلها، مت تعين قائد دائم ملهمة عمليات الإعرتا�س البحري. 

وه���ذه املهمة يف العادة تق���وم بها الفرقاط���ات، وهي �سفن 

كب���رية ذات اإمكان���ات عالية من حيث القي���ادة وال�سيطرة. 

اإن الرقاب���ة واملراقبة على ال�سف���ن العابرة ملنطقة العمليات 

البحري���ة يتم تنفيذها من خ���ال اإ�ستخدام نظام التعريف 

الآيل، وهي اأداة متطورة ت�ساعد يف زيادة مراقبة املنطقة.

جت���در الإ�س���ارة اإىل اأن عملية التعريف ل���كل حركة املرور 

البحري���ة اأمر دقي���ق، ذلك اأنها ت�سم���ح بت�سنيف ال�سفينة 

قدمًا( مبجرد  لها" )للم�س���ي  "ُي�س���رح  "م�سبوه���ة" اأو 
الإنتهاء من املهاتفة. وجميع ال�سفن التجارية التي ت�سنف 

"م�سبوهة" تخ�سع للمراقبة، ويف حال كانت متوجهة اإىل 
مرف���اأ لبناين، يت���م اإحالتها اإىل �سلط���ات اجلي�س اللبناين 

للتفتي�س.

اإن التع���اون يف ه���ذه العملية ب���ن قوة اليونيفي���ل البحرية 

و�س���اح البحرية اللبنانية اأم���ر اأ�سا�سي، وبغي���ة م�ساعدة 

اجلي����س يف مهام التعريف، يتواج���د على منت �سفينة قائد 

عمليات الإعرتا�س البحري �سابط اإرتباط لبناين.

اأم���ا اله���دف الث���اين يف مهمة الق���وة البحري���ة فيتمثل يف 

م�ساعدة وتدريب البحري���ة اللبنانية على اإكت�ساب القدرة 

عل���ى ال�سيط���رة الكاملة عل���ى مياهها الإقليمي���ة. الهدف 

الرئي�سي من التدريب هو متكن �ساح البحرية يف اجلي�س 

اللبناين م���ن اإكت�ساب القدرة على حتديد وتقييم ال�سورة 

على �سط���ح املياه. وتتم ه���ذه العملية مب�سارك���ة كاملة مع 

مرك���ز العمليات البحري���ة، اإ�سافة اإىل حمط���ات الرادار 

ال�ساحلية وقطع الدوريات البحرية.

وت�سمل الأن�سطة الرئي�سية لربنامج القوة البحرية درا�سات 

نظري���ة م�سممة وعملي���ة وفقًا ملب���ادئ "تدريب املدربن" 

و "التدري���ب خال العمل" باأ�سلوب الدع���م املتبادل اأثناء 

العملي���ات الفعلية. وقد مت تنفيذ ه���ذا الأ�سلوب من خال 

عملي���ات الإعرتا����س البحري امل�سرتكة الت���ي تنطوي على 

عمل من�سق من مكوين �ساح البحرية يف اجلي�س اللبناين 

)زوارق الدوريات والرادارات ال�ساحلية( مع قوة اليونيفيل 

البحري���ة العامل���ة يف جم���ال اأكرب م���ن منطق���ة العمليات 

البحري���ة. وع���اوة على ذل���ك، اأ�س�س �س���اح البحرية يف 

اجلي�س اللبن���اين جهازًا للتدخل ال�سري���ع يف البحر يتكون 

م���ن اأرب���ع وح���دات مقره���ا يف طرابل�س وجوني���ة وبريوت 

و�س���ور، حيث ميك���ن اأن تندفع يف وقت ق�س���ري لإعرتا�س 

ال�سفن امل�ستبه بها.

كذل���ك مت اإن�ساء العدي���د من القطاعات الأخ���رى للتعاون 

والتكامل. خ���ال "مرحلة يف البحر"، عل���ى �سبيل املثال، 

كان يتواجد ب�سكل روتيني على منت �سفن اليونيفيل حوايل 

�سبعة بحارة لبنانين لزي���ادة مهاراتهم البحرية. و�سمن 

ه���ذا املفهوم اجلديد، ي�سطلع �س���اح البحرية يف اجلي�س 

اللبن���اين بدور مبا�سر يف عمليات الإعرتا�س البحري التي 

تقوم بها اليونيفيل.

اإن كل ه���ذه اجلهود �ساهم���ت يف تنفيذ قرار جمل�س الأمن 

رق���م 1701، وعمل���ت ك���رادٍع ق���وي �س���د الأن�سط���ة غري 

القانوني���ة يف املنطقة، ف�سًا عن اأنه���ا �ساعدت عمومًا يف 

تعزي���ز اأمن املاحة البحرية، مع ما رافق ذلك من حتقيق 

فوائد كب���رية لاإقت�س���اد والتج���ارة والرف���اه والإ�ستقرار 

ال�سامل يف لبنان.

الأمريال باولو �صاندايل ـ قائد قوة اليونيفيل البحرية

دور القـــوة 

البحـريــة 

يف اليـونيفيــل



جُت���ري اليونيفي���ل، جنب���ًا اإىل جنب مع اجلي����س اللبناين، 

عمليات خا�سة ملكافحة اإطاق ال�سواريخ، وخالها يقوم 

اجلنود بدوريات م�سرتكة موؤللة وراجلة يف مناطق خمتارة، 

وي�سع���ون مراكز مراقب���ة موؤقتة وحواجز/ نق���اط تفتي�س 

لإيقاف وتفتي�س ال�سيارات والأ�سخا�س الذين يتحركون يف 

املنطقة، اإىل جانب القيام بعمليات تفتي�س ملناطق حمددة 

تعترب اأنها مواقع حمتملة لإطاق ال�سواريخ.

دعم الق���وات امل�سلحة اللبنانية، هو عن�سر هام من مهمة 

اليونيفيل، وهو يهدف اإىل نقل امل�سوؤوليات تدريجيًا للقوات 

امل�سلح���ة اللبنانية بحيث تتوىل ال�سيط���رة الأمنية الكاملة 

والفعالة على منطقة عمليات اليونيفيل وفقًا لقرار جمل�س 

الأمن رقم 1701. وحتقيق���ًا لهذه الغاية، تقوم اليونيفيل 

باإج���راء تدريبات ومناورات م�سرتكة م���ع القوات امل�سلحة 

اللبنانية، مثل التدريبات امل�سرتكة باملدفعية احلية، والإخاء 

الطبي والإ�ستجابة للكوارث الطبيعية وغريها. ويف الوقت 

نف�سه، توا�سل اليونيفي���ل حث املجتمع الدويل على تكثيف 

جهوده ملزيد من امل�ساعدة املادية والتقنية للجي�س اللبناين.

اإن للعملي���ات املن�سقة مع القوات امل�سلح���ة اللبنانية هدف 

مزدوج: الأول تكتيكي ل�سمان الأمن، والثاين لدعم القوات 

امل�سلحة اللبنانية يف تنفيذ املزيد واملزيد من املهام املعقدة 

لتويل ال�سيطرة التكتيكية على الأرا�سي اللبنانية.

اإن عمليات اليونيفيل الربية التي ُتنفذ بالتعاون مع القوات 

امل�سلحة اللبناني���ة �ساعدت يف خلق ما و�سفه الأمن العام 

لاأمم املتحدة وجمل�س الأمن ب� "بيئة اإ�سرتاتيجية جديدة 

يف جنوب لبنان".

العقيد �صريجيو فيليبي ـ رئي�س مركز العمليات امل�صرتكة/اليونيفيل

عل���ى �سمان اإح���رتام اخل���ط الأزرق، وهو خ���ط اإن�سحاب 

اجلي����س الإ�سرائيلي من لبنان يف عام 2000 الذي ر�سمته 

الأمم املتحدة.

وثم���ة اإعتبارات عملياتية حمددة اأي�س���ًا توؤخذ يف الإعتبار 

لناحي���ة حماية املدنين واحلوؤول دون الأعمال الت�سعيدية 

املحتملة التي من �ساأنها تهديد وقف الأعمال العدائية.

فيم���ا يتعلق بالعملي���ات الثابتة، ف���اإن اليونيفي���ل واجلي�س 

اللبناين ي�سعان نقاط تفتي�س م�سرتكة على الطرق. وتعمل 

اليونيفيل وفقًا ملفهوم "احللقة الزرقاء"، وذلك من خال 

ن�س���ر عدد من قواته���ا خارج نقطة التفتي����س التي يتمركز 

فيها جنود اجلي����س اللبناين الذين يتولون توقيف وتفتي�س 

املركبات امل�سبوهة.

اإن مراك���ز املراقب���ة هي الن�ساط العمليات���ي الثابت الأول، 

وه���ي تقع يف نق���اط مطّلة ت�سمح مبراقبة جي���دة للمنطقة 

مع تركيز خا����س على اخلط الأزرق، مبا يف ذلك يف اأثناء 

الليل من خال اإ�ستخدام اأجهزة للروؤية الليلية.

ردع الأن�سط���ة املعادية، وهو مكف���ول من خال اجلمع بن 

وج���ود وعملي���ات اليونيفيل واجلي�س اللبن���اين، وتلعب قوة 

التدخ���ل ال�سريع يف اليونيفيل دورًا هام���ًا يف هذا ال�سدد. 

وه���ذه الق���وة موؤلفة من دباب���ات قتالية تقليدي���ة، ومدافع 

ذاتي���ة احلرك���ة، ومدفعية م�س���ادة للطائ���رات و�سواريخ 

م�س���ادة للدبابات جمهزة برادارات. ومن الوا�سح اأن قوة 

ال���ردع ال�سلبة ه���ذه حتتاج اإىل تدريب وفه���م للت�ساري�س 

وخ�سائ�سها ب�سكل جي���د للغاية. لهذا ال�سبب، يتم اإجراء 

متاري���ن تدريبي���ة دوري���ة عل���ى اإمت���داد منطق���ة عمليات 

اليونيفيل، وخ�سو�سًا على طول اخلط الأزرق.

ولكن ما الدافع وراء كل هذه الأن�سطة؟

املجتمع ال���دويل، من خال الأمم املتح���دة، اإلتزم باإن�ساء 

قوة ع�سكري���ة لإ�ستعادة ال�سلم والأم���ن الدولين يف جنوب 

لبنان. وبناء على ذلك، مت تكليف قوة الأمم املتحدة املوؤقتة 

العامل���ة يف لبنان )اليونيفيل( حلف���ظ ال�سام، التي ت�سم 

اأك���رث م���ن 11.000 جندي عل���ى الأر����س، مبراقبة وقف 

الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات امل�سلحة اللبنانية 

خال اإنت�سارها يف جميع اأرجاء اجلنوب، مبا يف ذلك على 

ط���ول اخلط الأزرق، وذلك خال �سح���ب ا�سرائيل لقواتها 

امل�سلحة من لبنان، اإ�سافة اإىل  تقدمي امل�ساعدة على �سمان 

و�سول امل�ساعدات الإن�ساني���ة اإىل ال�سكان املدنين والعودة 

الطوعي���ة والآمن���ة للنازح���ن، وم�ساعدة الق���وات امل�سلحة 

اللبناني���ة يف اإتخ���اذ خطوات ترم���ي اإىل اإن�ساء منطقة بن 

اخل���ط الأزرق ونهر الليطاين خالية من اأي اأفراد م�سلحن 

اأو مع���دات اأو اأ�سلحة غري تلك التابع���ة حلكومة لبنان وقوة 

الأمم املتحدة املنت�سرة يف هذه املنطقة.

اإذًا، املراقبة والردع والدع���م هي املهام الرئي�سية الثاث 

لليونيفيل يف اإطار جهود حفظ ال�سام على الأر�س.

املراقب���ة، وتت���م عن طريق مزي���ج من العملي���ات املتحركة 

والثابتة. على ال�سعيد املتح���رك، الدوريات املنتظمة على 

الأر�س، �سواء كانت موؤللة اأو راجلة، مبا يف ذلك الدوريات 

املن�سق���ة مع الق���وات امل�سلحة اللبنانية، وكذل���ك ما ي�سمى 

بدوري���ات منطق���ة ال�سيط���رة الت���ي جتم���ع ب���ن الدوريات 

الأر�سي���ة واجلوي���ة باملروحي���ات، ت�ساع���د اليونيفي���ل على 

احلفاظ عل���ى تواجدها يف جميع اأنحاء املنطقة، حيث يتم 

ت�سي���ري دوريات يف اأوق���ات خمتلفة على الط���رق الرئي�سية 

واملم���رات ال�سغرية والأودية. ويت���م الرتكيز ب�سفة خا�سة 

يف كل يوم، مئات عدة من الدوريات، كل منها ت�صم مركبتني اأو ثالث، جتوب طرقات جنوب لبنان وهي رافعة علم الأمم املتحدة. ي�صاف اإىل 

ذلـك، مـا يناهز املئة مركـز مراقبة، وعدد من الدوريات الراجلة، وفرق الهند�صة واإزالة الألغـام العاملة على الأر�س على طول اخلط الأزرق 

ومناطق اأخرى، ومن فوقنا، حتلق املروحيات البي�صاء وهي تراقب اخلط الأزرق.

عمليـات اليونيفيـل الربيــة



ملاذا اليونيفيل ناجحة؟ �صوؤال يرتدد على األ�صنة كثري من النا�س يف لبنان واخلارج
تنت�سر قوات حفظ ال�سام يف جنوب لبنان منذ عام 1978، 

ول يتذكره���ا النا����س اإل عندم���ا تقع م�سكلة. ولك���ن، لنتخيل 

لث���واٍن مع���دودة ل���و اأن ق���وات حفظ ال�س���ام التابع���ة لاأمم 

املتح���دة مل تكن موجودة يف جنوب لبنان، وحتديدًا على طول 

خط الإن�سحاب )اخلط الأزرق( مع اإ�سرائيل. لنتخيل معًا لو 

اأنها لي�ست موجودة لرتاقب الو�سع، وتقوم بعمليات الإرتباط، 

وت�سع حدًا للتوتر... عندها فقط �ستعرفون الإجابة.

لق���د قي���ل الكثري ع���ن ق���وة الأمم املتح���دة املوؤقت���ة يف لبنان 

)اليونيفيل( على م���ر ال�سنن. البع�س �سخر من الإ�سم لكون 

ه���ذه البعثة متث���ل، على الأرج���ح، قوة حفظ ال�س���ام املوؤقتة 

الأط���ول زمنًا يف الع���امل. وو�سفها اآخ���رون، بب�ساط���ة، باأنها 

جم���رد حار�س يح�سي خروقات الأعداء اللدودين )اإ�سرائيل 

واملقاتل���ن الفل�سطيني���ن يف ال�ساب���ق، واإ�سرائيل وحزب اهلل 

حالي���ًا( ويرف���ع به���ا تقاري���ر اإىل اجله���ات املعني���ة. حتى اأن 

البع����س ذهب اإىل اأبعد من ذلك، ومل يتوانى عن اإتهام قوات 

حفظ ال�س���ام باأنها تعكر �سفو احلياة يف قرى جنوب لبنان، 

ل بل اإدعى اأنها تلحق اأ�سرارًا بالطرق وتزعج ال�سكان.

ولكن رغم كل ما يقال من مديح و�سك واإنتقاد، اأثبتت اليونيفيل 

اأنها ناجحة. وهذه احلقيقة مل تغب عن بال قادة كٍل من لبنان 

واإ�سرائيل على حد �سواء، كما مل تغب عن بال دبلوما�سيي الأمم 

املتح���دة وعوا�سم العامل. وقد تكر�س���ت هذه احلقيقة ثانيًة يف 

اأواخ���ر اآب املن�سرم عندما جدد جمل�س الأمن ولية اليونيفيل 

مل���دة �سنة واحدة من دون اإدخ���ال اأي تعديل على �ساحياتها، 

فتم بذلك التمديد لها حتى 31 اآب 2010.

ملاذا اليونيفيل ناجحة؟ وكيف تنجح؟

بالن�سب���ة ل�سخ����س غ���ري مل���م بالو�سع، ف���اإن جن���وب لبنان، 

وخ�سو�سًا املنطقة الواقعة بن نهر الليطاين واخلط الأزرق، 

اأي منطق���ة عملي���ات اليونيفي���ل، ه���ي جمرد منطق���ة مقفرة 

تنت�س���ر فيها الألغام غري املنفجرة، وهي �ساحة حرب �سابقة، 

وهي باإ�ستمرار على خط النار يف لعبة القوى الإقليمية.

ولكن، هذا اأبعد ما يكون عن احلقيقة. فعلى العك�س من ذلك، 

جنوب لبنان يع���ج بالن�ساط، والقرى اجلنوبية اإكتظت بالزوار 

ه���ذا ال�سيف، واملزارع���ون يجن���ون حما�سيله���م يف اأوقاتها، 

واملنطق���ة التي كانت فقرية يف ما م�سى عادت لتزدهر ب�سرعة 

�ساأنها يف ذلك �ساأن املناطق الأخرى يف الباد، كل ذلك بف�سل 

الإ�ستقرار الذي وفره قرار جمل�س الأمن 1701 الذي �سدر يف 

الع���ام 2006، ووجود اجلي�س اللبناين وق���وات اليونيفيل على 

الأر�س املنوط بهما وحدهما تنفيذ جوانب القرار الع�سكرية.

وب�س���رف النظر عن اخلروقات املتفرق���ة من كا اجلانبن، 

ف���اإن ال�سن���وات الث���اث الأخ���رية �سه���دت حت���ى الآن الفرتة 

الأطول من الهدوء يف جنوب لبنان منذ زمن طويل.

لق���د ن�سرت احلكوم���ة اللبناني���ة قواتها امل�سلح���ة جنوب نهر 

الليط���اين منذ عام 2006 لأول م���رة منذ عقود، وهكذا عاد 

اجلي�س ليتحم���ل امل�سوؤولية الرئي�سية ع���ن الأمن يف املنطقة، 

ت�ساع���ده يف ذلك ق���وات اليونيفيل. ولول ه���ذا الوجود القوي 

للجي����س واليونيفيل لكان م���ن ال�سعب عل���ى اللبنانين، على 

�سبيل املث���ال، العي�س على طول ال�سي���اج التقني الذي و�سعته 

اإ�سرائي���ل عل���ى جانبها، ف�سًا ع���ن اأن ه���ذا الإنت�سار يعطي 

�سعورًا بالطماأنينة والأمن والإ�ستقرار.

ماذا كان ميكن اأن يحدث لو عربت الأبقار الإ�سرائيلية اخلط 

الأزرق لت�س���رب املاء من اجلانب اللبن���اين فيما لو مل تتدخل 

اليونيفي���ل؟ علمًا اأن هذا الأمر ح�س���ل موؤخرًا على بركة تقع 

يف املنطقة ال�سرقية على احلدود بالقرب من كفر �سوبا. ماذا 

�ستكون النتيجة لو �سّل راٍع لبناين طريقه اإىل داخل الأرا�سي 

الإ�سرائيلية اأو �سق اإ�سرائيلي خمتل عقليًا طريقه اإىل لبنان؟ 

تخيلوا لربهة الكارث���ة التي كان ميكن اأن تنتج عن النزاعات 

على املياه، اأو عن اأعمال البناء قرب اخلط الأزرق.

كل ه���ذه الأح���داث الآنفة الذك���ر كان ميك���ن اأن تكون و�سفة 

لوق���وع م�س���اكل. ولكن، بوج���ود اليونيفي���ل، كان هن���اك اآلية 

اإرتباط، خمارج وحلول، واإ�ستقرار. لقد اإ�ستطاعت اليونيفيل 

اأن ت�س���ع اآليات عم���ل للتعامل مع ه���ذه الإ�سكاليات املحدودة 

التي كان من املمكن اأن تتفجر فيما لو ُتركت با معاجلة.

اإن تن�سي���ق اليونيفي���ل مع اجلي����س اللبناين، وكذل���ك اأن�سطة 

الإرتباط التي تقوم بها بن الطرفن، اأتاح لها معاجلة الأو�ساع 

عل���ى الأر�س. وهكذا، راعي املا�سي���ة اللبناين الذي اإحتجزته 

عيد اإىل اأهل���ه، والإ�سرائيلي 
ُ
ا�سرائيل لعب���وره اخلط الأزرق اأ

عيد 
ُ
املخت���ل عقليًا الذي عرب احلدود اإىل لبنان يف اأواخر اآب اأ

اأي�سًا، كذلك مت تثبيت ال�سياجات، ومت معاجلة مو�سوع تدفق 

املياه. ثمة حل يتم التو�سل اإليه على الدوام، وكل ذلك بف�سل 

توا�سل اليونيفيل مع الأطراف املعنية.

حتى فيما يتعلق بقرية الغجر التي مير عربها اخلط الأزرق، 

فاإن مقرتح���ات اليونيفيل للحل �سيطرت عل���ى املناق�سات يف 

الآونة الأخرية.

اإن وقف الأعمال العدائي���ة طبقًا لقرار جمل�س الأمن 1701 

ل ي���زال �سام���دًا، وذل���ك بف�سل جه���ود اليونيفي���ل يف جمال 

الإرتب���اط، وبخا�س���ة اآلية مباحث���ات الإجتماع���ات الثاثية. 

وبالرغ���م من ح���وادث حدودية حم���دودة، اإن اأح���دًا مل يقتل 

يف عملي���ة قتالية منذ ن�سر ق���وة الأمم املتحدة املعززة يف عام 

2006، وهذا بحد ذات���ه يعد اإجنازًا بالن�سبة ملنطقة ع�سف 
بها النزاع لعقود. 

اإن اإته���ام اليونيفي���ل باأنه���ا ل تق���وم باأي �سيء، كم���ا قد يحلو 

للبع�س القول، هو ظلم بحق ال� 12.500 جنديًا، ناهيك عن 

اأن���ه ظلم بحق البعثة الدولية باأكملها والدول ال� 30 امل�ساهمة 

فيه���ا. ها هنا، جتدون جنودًا م���ن اأندوني�سيا البلد الإ�سامي 

الأك���رب، وم���ن النيب���ال املعروف���ة ب�سا�سله���ا اجلبلي���ة، ومن 

تركي���ا البل���د اجلار، ومن قط���ر البلد العرب���ي ال�سغري، ومن 

اإيطالي���ا وفرن�سا واإ�سبانيا. ويف مرحل���ة ما، كان يف اليونيفيل 

جن���ود حفظ �سام من جزر فيج���ي النائية يف جنوب املحيط 

الهادئ. جميعهم جاوؤوا اإىل هنا من اأجل م�ساعدة اللبنانين 

على اإعادة بناء حياتهم.

ول نن�س���ى اأن 281 جندي���ًا من ق���وات حفظ ال�س���ام فقدوا 

حياتهم منذ اإنت�سار اليونيفيل يف جنوب لبنان عام 1978.

اإن اليونيفي���ل، وكام���ل البعث���ة الدولي���ة التي هي ج���زء منها، 

تتط���ور عل���ى املبداأ نف�س���ه، األ وه���و حماية ال�س���كان املحلين 

و�سمان الأمن والإ�ستقرار يف منطقة عملياتها.

لق���د كانت اليونيفيل �سندًا ودعم���ًا للجنوبين عندما �سقطت 

الباد يف براث���ن احلرب الأهلية، وعندم���ا اإنهارت احلكومة 

املركزية يف بريوت خال ال�س���راع الذي وقع يف الثمانينات. 

وخال حرب عام 2006، �سرّيت اليونيفيل قوافل امل�ساعدات 

ل�سكان القرى املحتاجة، و�ساعدت يف اإجاء النا�س.

والي���وم، ت�س���ارك اليونيفيل يف من���اورات م�سرتكة مع اجلي�س 

اللبن���اين لتح�س���ن التن�سي���ق والكف���اءة. كم���ا تب���ذل اجلهود 

احلثيث���ة لتحديد اخل���ط الأزرق ب�سكل وا�س���ح بغية احلد من 

اخلروقات على خط الإن�سحاب.

وم���ن ناحية اأخ���رى، اإن اليونيفي���ل هي رب العم���ل الأكرب يف 

جن���وب لبنان بع���د احلكومة اللبنانية، اإذ يبل���غ عدد العاملن 

معه���ا نحو 650 موظفًا مدني���ًا. ونادرًا ما جند قرية حدودية 

لي����س لديها ن���وع م���ن العاق���ة الإقت�سادية مع ق���وات حفظ 

ال�سام اأو ت�ستفيد من وجودهم ب�سكل ما.

فيم���ا اجله���ود الدبلوما�سي���ة ت�ستمر للتو�س���ل اىل وقف دائم 

لإطاق النار، ف���اإن وجود اليونيفيل يف جن���وب لبنان ي�ساعد 

على منع معاودة العمليات العدائية.

ويف ظ���ل الظ���روف الراهن���ة، ي�س���ح الق���ول اأن���ه ل���و مل تكن 

اليونيفيل موجودة لكان علينا اأن ’نخرتع‘ يونيفيل.

�صمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي
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تلـة ال�شــيـخ العبـــاد، لبنـان ــ فت�ح �ساب����ط الي�ونيفي��ل 

بواب�����ة �سغي�رة عل�ى ط�رف مرك����زه، و�سحب علم الأمم 

املتح�����دة الأزرق، ث���م رفع�����ه عالي�ًا وب����داأ ت�سل��ق ال��درج 

�سع��ودًا نح��و القب�����ر الذي اأ�سبح معلمًا يف هذه املنطقة 

بن لبنان واإ�سرائيل.

يف ه�����ذا املك��ان، مي��ر �سي���اج من ف������وق القب��ر، وميت��د 

ح�����ول موق��ع حم�س��ن للجي�س الإ�سرائيل���ي، وه�و ق��ريب 

لدرج�����ة ميك�����ن معه����ا �سم����اع اأ�س����وات اجلن�����ود وهم 

يتحدث��ون مع بع�سه�م البع�س.

اأ�س���ار جندي حف���ظ ال�سام الأندوني�س���ي اإىل ظل ال�سياج 

ال���ذي يرت�سم على و�سط القرب عند الظهرية، وقال: "هذا 

هو اخلط الأزرق".

يف ه�ذه املنطق��ة، الظ��ل هو اخل�ط الأزرق، اأو خ�ط الإن�سحاب 

بن لبن�ان واإ�س�رائي��ل. ويف اأماك��ن اأخ��رى، ل ي�س�ل اإىل ه�ذا 

امل�ست����وى، ه�و اإىل حد ما خ���ط غي��ر مرئ�ي، اأو فلنق�ل "خط 

هوائ����ي" بن �سخ��رتن ط�اهما ر�سام����و اخلرائط بالل��ون 

الأزرق، وت����م حتدي���ده بعام�ات يف حق�����ل مفت��وح اأو باأف��ق 

قم��ة اجلب��ل اأو خ�ط الو�سط م�ن قاع النهر.

ل���ذا، فاإن اإحتمال ح�سول اإنته���اكات غري مق�سودة للخط 

الأزرق م���ن جانب املدنين، ول �سيم���ا رعاة املا�سية، تبقى 

اأم���رًا واردًا نظ���رًا ل�سعوبة التعّرف علي���ه. ومتامًا كما هو 

ح���ال تلة ال�سي���خ العب���اد، فاإن ق���رب امل�ساف���ات يزيد من 

اإحتم���ال حدوث اإحتكاكات يومي���ة، حيث ينبغي على جنود 

حفظ ال�سام الدولين التنبه لها والتعامل معها.

واإىل تل���ة ال�سيخ العباد يتقاطر املوؤمنون امل�سلمون لل�ساة 

بحماية علم الأمم املتحدة، ومبرافقة جنود حفظ ال�سام، 

ويقال اأن اأحد الأولياء مدف���ون يف املكان، ويجّله امل�سلمون 

واليهود على حد �سواء.

هن���ا، احلركة منظم���ة. ولكن يف اأماكن اأخ���رى على طول 

اخل���ط الأزرق، ف���اإن اخلط���وط لي�س���ت حم���ددة بو�سوح. 

ولذلك، ب���داأت اليونيفيل و�سع عامات مرئية على اخلط 

الأزرق بالتن�سيق مع الأطراف املعنية.

تتمركز قوات حفظ ال�س���ام يف العديد من املواقع ونقاط 

املراقبة على طول اخلط الأزرق، حيث ت�سرّي دوريات برية، 

واأخ���رى جوية باملروحيات، ل�سمان اإحرتام اخلط الأزرق، 

وتاأمن الإ�ستقرار، واحليلولة دون تطور النزاع اإىل �سراع، 

وقد جنحت يف ذل���ك اإىل حد كبري، فعلى الرغم من وقوع 

ح���وادث متفرقة، ي�سهد جنوب لبنان حاليًا الفرتة الأطول 

من الهدوء منذ اأمد طويل.

اخل���ط الأزرق، وهو خ���ط الإن�سحاب الذي ح���دده خرباء 

ر�سم اخلرائ���ط يف الأمم املتحدة لتاأكيد اإن�سحاب اجلي�س 

الإ�سرائيل���ي يف عام 2000، طول���ه 121 كلم، وميتد من 

�ساح���ل البحر الأبي�س املتو�سط عند بل���دة الناقورة غربًا، 

اخلط الأزرق... همومه و�صجونه
جنود حفظ ال�صالم يواجهون حتديات على خط الإن�صحاب بني لبنان واإ�رشائيل

ق���رار جمل�س الأمن الدويل 1701 ال���ذي �سدر يف العام 

2006، ف���اإن اإ�سرائيل جمربة على الإن�سحاب من اجلزء 
ال�سمال��ي من الغج��ر.

يق���وم الطريان الإ�سرائيلي بطلعات متكررة فوق لبنان يف 

خرق للخط الأزرق وال�سيادة اللبنانية

واحلوادث الأخرى التي يتعامل معها جن���ود حفظ ال�سام 

ت���رتاوح ما بن رمي حجارة من اجل�انب اللبناين، اإىل رعاة 

ما�سي�����ة �سلوا طريقه���م فعربوا اخلط الأزرق ����� واأحيانًا 

ُيعتقل���وا على يد القوات الإ�سرائيلية قبل اأن ُيطلق �سراحهم 

ع���رب اليونيفيل ��  اإىل جتار املخ���درات على كا اجلانبن 

الذي���ن يتبادلون املمنوعات والأموال يف اأكيا�س يلقونها من 

فوق ال�سياج. ويف اإحدى الوقائع التي حدثت موؤخرُا، األقت 

ال�سلط���ات اللبناني���ة القب�س على رج���ل اإ�سرائيلي خمتل 

عقلي���ًا بعد اأن عرب اإىل لبنان، وما لبثت اأن اأطلقت �سراحه 

وعاد من حيث اأتى عن طريق اليونيفيل.

ويف حادث���ة اأخرى، ت�سبب �سخ مياه الأمطار املتجمعة عرب 

اخل���ط الأزرق يف وقوع حادث بن لبنان واإ�سرائيل يف بلدة 

كف���ركا. وعلى الأثر تدخل���ت اليونيفيل بغي���ة ت�سوية نزاع 

ح���ول �سخ هذه املياه من اجلان���ب الإ�سرائيلي عرب ال�سياج 

اإىل طري���ق على اجلانب اللبناين، وقام���ت بت�سميم وبناء 

قن���اة لتجمي���ع املياه  وت�سهي���ل �سرفها للحيلول���ة دون وقوع 

م�س���اكل. ويف ق�سي���ة اأخ���رى، قامت قوات حف���ظ ال�سام 

ببناء �سي���اج حول برك���ة لتجميع املياه يف جب���ال كفر�سوبا 

يف جن���وب- �س���رق لبن���ان، وذل���ك من اأج���ل من���ع املا�سية 

الإ�سرائيلية التي كانت تعرب اخلط الأزرق من الو�سول اإىل 

املي���اه على اجلان���ب اللبناين بعد اأن اإ�ستك���ى رعاة املا�سية 

املحليون من ذلك.

�صمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

اإىل جب���ل ال�سيخ �سرقًا، وهو لي����س احلدود الر�سمية التي 

تف�سل بن البلدين.

مي���ر اخل���ط الأزرق يف اأرا����سٍ جبلي���ة وع���رة يف بع����س 

الأماك���ن، ويتاخ���م طرقًا ومن���ازًل يف اأماك���ن اأخرى. يف 

الغجر مث���ُا، يق�سم اخلط الأزرق القري���ة اإىل �سطرين، 

وق���د قام���ت اإ�سرائي���ل ببناء �سي���اج على جانبه���ا، بحيث 

يتاخ���م ال�سي���اج واخلط الأزرق بع�سهم���ا البع�س يف عدد 

م���ن النقاط. ويف نقاط  اأخرى، مي���ر ال�سياج الإ�سرائيلي 

ذات املوا�سفات الأمني���ة العالية على بعد ب�سع مئات من 

الأمتار من اخلط الأزرق.

يف قري���ة كفركا، وحتديدًا عند بوابة فاطمة، مير اخلط 

الأزرق وال�سي���اج جنب���ًا اإىل جن���ب. ويف اأماك���ن اأخ���رى، 

ل ميك���ن الو�س���ول للخ���ط الأزرق ب�سبب اإنت�س���ار الألغام 

الأر�سي���ة، اأو ب�سب���ب كثاف���ة الأح���راج، اأو وج���ود الأودية 

ال�سديدة الإنحدار.

ويف اجلن���وب ال�سرق��ي من لبنان تقع م�زارع �سبع�ا، ومن 

املع�����روف اأن ل��دى لبنان حتفظ���ات عل�ى اخلط الأزرق 

فيه���ا، ولكن��ه ملت����زم باإحرتام��ه عل���ى النح��و املح�دد. 

يعت���رب لبن���ان اأن م���زارع �سبعا، وه����ي منطق����ة جبلي��ة 

عل���ى �سف���ح جب��ل ال�سيخ، ه���ي اأرا�ٍس لبناني������ة توا�س�ل 

اإ�سرائي������ل اإحتالها. ُيذك����ر اأن اإ�سرائي���ل اإ�ستولت على 

ه���ذه املنطق��ة من �س��وريا خ����ال احل�رب التي اإندلع�ت 

يف ال�سرق الأو�سط يف عام 1967. 

نقط���ة �ساخنة اأخرى على اخل���ط الزرق جندها يف قرية 

الغج���ر، الت���ي اإ�ستولت عليه���ا اإ�سرائيل اأي�س���ًا من �سوريا 

يف عام 1967. عندم���ا مت حتديد اخلط الزرق من قبل 

خرباء ر�سم اخلرائط التابعن لاأمم املتحدة، مر اخلط 

ومبوج���ب  القري���ة.  و�س���ط  يف  الأزرق 



اخلط الأزرق
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ال�صورة تتكلم

تقوم اليونيفيـل بدوريات على اخلط 

الأزرق، وو�صعت عالمات مرئية عليه 

بالتن�صيق مع الأطراف



راٍع خم�سين���ي من بلدة كفر�سوب���ا كان يرعى قطيعًا مكونًا 

من حوايل 50 راأ�س ماعز على بعد تلتن نزوًل من الربكة 

اإعترب امل�سروع "فكرة جيدة"، وقال باأنه را�ٍس عنه لأن من 

�ساأنه م�ساعدة اللبنانين.

اأم���ا اإحدى جندي���ات اليونيفيل الإ�سبان الت���ي تواجدت يف 

املوقع، فقد اأب���دت قلقها ب�ساأن ما اإذا كان ال�سياج ي�ستطيع 

منع الأبقار من الو�سول اإىل الربكة، وقالت: "ل اأعرف ماذا 

ميكن اأن يحدث غدًا، فلرمبا حطمت الأبقار ال�سياج".

لننتظ���ر ون���رى م���ا اإذا كان ال�سياج ال���ذي و�سعته وحدة 

املا�سي���ة  اأم���ام �سغ���وط  ال�سم���ود  ي�ستطي���ع  اليونيفي���ل 

الإ�سرائيلي���ة العط�سى وري���اح ال�سيا�سة ال�س���رق اأو�سطية 

القاتلة.

يوري كو�صكو ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

الأبقــار والربكـة

واخلط الأزرق...

ي�ستكي اللبنانيون من 

الأبقار التي تعرب اخلط 

الأزرق من اأجل املاء

كفر�صوبـا، لبنان ـ  اإذا ما �صمعنـا اأن قطيعًا من الأبقار ق�صد م�صدر مياه، 

فهـذا اأمـر طبيعي ولي�س فيـه ما يدعو للده�صة، ل بـل اأنه ل ي�صتحق 

الذكـر. ولكن، عندما تكون الأبقـار من اإ�رشائيل، وم�صدر املياه لبناين، 

واملـكان الذي تتواجد فيـه هذه الأبقار هو نقطـة �صاخنة تنت�رش فيها 

قـوات حفظ ال�صـالم التابعة لـالأمم املتحدة للف�صل بـني طرفني، عندها 

ي�صبح الأمر ق�صية كبرية. 

اأي راٍع اإ�سرائيل���ي، فهي تاأت���ي اإىل املكان من تلقاء نف�سها، 

وترحل من تلقاء نف�سها، يغريها يف ذلك الإرتواء من املياه 

العذب���ة. غري اأن اجلانب اللبن���اين يعترب اأن املياه اللبنانية 

هي للما�سية التي ميتلكها رعاة لبنانيون.

م���ن ناحيتها، بادرت ق���وة الأمم املتح���دة املوؤقتة يف لبنان 

)اليونيفي���ل( للتدخ���ل، وذل���ك يف اإطار جهوده���ا الرامية 

للتو�سط والإرتباط بن الطرفن.

ويف ح���ن اأن لي�س بالأمر ال�سه���ل بالن�سبة لليونيفيل اإعادة 

املا�سي���ة القادم���ة من اجلانب الإ�سرائيل���ي من حيث اأتت، 

فقد عملت قوات حف���ظ ال�سام مع ال�سلطات املحلية على 

و�سع خطة من �ساأنها تقليل اإحتمالت الإحتكاك بن املوقع 

الع�سك���ري الإ�سرائيل���ي املتمو�سع على قم���ة تلة قريبة من 

جه���ة، وموقع اجلي�س اللبناين املواج���ه عرب اخلط الأزرق 

م���ن جهة اأخ���رى، يتو�سطهم���ا رع���اة املا�سي���ة اللبنانين، 

اإ�سافة اإىل الأبقار الإ�سرائيلية والربكة.

وبن���اًء على طلب لبنان، وافق���ت اليونيفيل على بناء �سياج 

طوله 200 مرتًا حول الربكة، بحيث ل ميكن الو�سول من 

خاله اإىل املياه اإل عرب ثاث بوابات. يذكر اأن جنودًا من 

وح���دة الهند�سة الع�سكري���ة يف الوح���دة الإ�سبانية التابعة 

لليونيفيل عملوا بكد حت���ت ال�سم�س احلارقة يف اأواخر اآب 

ومطل���ع اأيلول لبن���اء ال�سياج، مبا يف ذلك �س���ب الإ�سمنت 

عل���ى قاعدت���ه لتقويته، فيم���ا اإنت�سرت الناق���ات املدرعة 

قرب موقع البناء.

وق���د اإنته���ى العمل يف بن���اء ال�سي���اج يف منت�س���ف اأيلول 

تقريب���ًا يف ما ميك���ن و�سفه باأنه اإجناز لب���ادرة الو�ساطة 

وحلفظ ال�س���ام، ذلك اأنه �ساعد عل���ى نزع فتيل خاف 

قابل للت�سعيد.

ول���ب الق�سي���ة اأن اجلانب اللبناين ي�ستكي م���ن اأن الأبقار 

الإ�سرائيلي���ة تعرب احل���دود اإىل داخل الأرا�س���ي اللبنانية 

لت�س���رب من الربكة، وهي اأحد م�س���ادر املياه العذبة التي 

تعترب عن�سرًا حيويًا للموا�سي يف ف�سل ال�سيف اجلاف.

ونتيج���ًة لذل���ك، �س���كا رع���اة املا�سي���ة اللبناني���ون اأمرهم 

اإ�ستك���ى  اللبن���اين  واجلي����س  اللبناني���ة،  ال�سلط���ات  اإىل 

اإىل اليونيفي���ل، واليونيفي���ل ناق�س���ت الأمر م���ع ال�سلطات 

الإ�سرائيلية، وال�سلطات الإ�سرائيلية قالت اأنها تبحث عن 

�ساحب القطيع لكبح ما�سيته.

جت���در الإ�س���ارة اإىل اأن عبور اخل���ط الأزرق، واملق�سود به 

خ���ط الإن�سحاب بن لبنان واإ�سرائيل، ي�سكل اإنتهاكًا لقرار 

جمل����س الأمن رق���م 1701 الذي اأن���اط باليونيفيل مهمة 

تنفيذ جوانبه الع�سكرية.

بي���د اأن الأبقار البال���غ عددها ب�س���ع ع�سرات ل ي�سحبها 

وناهي���ك عن النزاع���ات عل���ى الأرا�سي وم���ا رافقها منذ 

اأك���رث من 60 عامًا م���ن ال�سراع العرب���ي الإ�سرائيلي بكل 

تعقيدات���ه، اإ�ستج���د خاف موؤخ���رًا بن لبن���ان واإ�سرائيل 

حموره برك���ة جتميع مياه �سغرية، معروفة بربكة بعثائيل، 

وه���ي خم�س�س���ة ل�سرب املا�سي���ة وتقع بالق���رب من قرية 

كفر�سوبا، وهي بلدة جبلية يف جنوب- �سرق لبنان.
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تبني اليونيفيل �سياجًا 

للتحكم بالو�سول اإىل 

الربكة اللبنانية



الطـريي، لبنـانـ  لـدى اجلنود الفرن�صيـني واملاليزيـني واجب م�صرتك 

يتمثـل يف حفـظ ال�صـالم ب�صفتهم جزءًا مـن قـوات اليونيفيل يف جنوب 

لبنـان. ولكن، بع�ـس اجلنود كان لديهـم اأي�صًا واجب م�صـرتك اإ�صايف 

خـالل �صهري اآب واأيلـول املا�صيـني، األ وهو �صوم �صهـر رم�صان املبارك 

وم�صاركة بع�صهم البع�س وجبات الإفطار.

اإىل اإفط���ار عل���ى الطريق���ة املاليزي���ة يتاألف م���ن الأرز 

والدجاج اأو ال�سمك بالتوابل.

وقد اإعترب اجلن���ود الفرن�سيون م�ساركة وجبة الطعام مع 

زمائهم املاليزين فر�س���ة منا�سبة للتعرف على عادات 

ال�س���رق، فالعري���ف الفرن�س���ي ب���ن عبيد مث���ًا كان ياأكل 

براحتي يديه، على طريقة م�سيفيه املاليزين، وذلك كي 

يتقرب منهم ومن عاداتهم.

اإل اأن اأ�سع���ب ما يف ال�سهر الف�سي���ل بالن�سبة للجنود هو 

البع���د عن الأه���ل والأحبة. الرائد املالي���زي ريزال، على 

�سبيل املثال، اإعترب بعده عن ولده وعدم متكنه من مت�سية 

عيد الفطر معه اأ�سعب ما يف هذا ال�سهر املبارك.

اأم���ا بالن�سبة للجنود غري امل�سلم���ن، فالكثري منهم اأبدى 

اإحرتام���ًا لفت���ًا لتقالي���د رم�س���ان م���ن خ���ال الإمتن���اع 

ع���ن الأكل وال�س���رب والتدخ���ن اأم���ام زمائه���م اجلنود 

ال�سائم���ن، كما اأن البع����س منه���م كان ي�ساطر زمائه 

امل�سلمن من جنود حفظ ال�سام طعام الإفطار.

نايلـة عيد ـ مرا�صلـة تلفزيونية لبنانية قدمت هـذا املو�صوع فيما 

كانت حت�رش تقريرًا عن رم�صان يف اليونيفيل. 

اأن اأ�س��ع�ب ما يف ال�س��ه��ر 

الف�سي��ل بالن�سبة للجن��ود 

ه����و البع��د ع����ن الأه���ل 

والأح�ب����ة

عيد الفطر، وي�ستمر لثاثة اأيام، يزور خالها الأقارب 

الهداي���ا،  ويتبادل���ون  البع����س،  بع�سه���م  والأ�سدق���اء 

ويتجمع���ون يف احلدائق العامة حيث يلعب الأطفال على 

الأراجي���ح والعجات ال���دوارة. ول نن�سى اأن العيد وقت 

منا�س���ب اأي�سًا لتذكر املوتى، حي���ث يزور امل�سلمون قبور 

اأحبائهم يف �سباح اليوم الأول من العيد.

يف م���ا يتعلق بجنود حفظ ال�س���ام يف اليونيفيل، رم�سان 

خمتل���ف نوعًا م���ا، لأن على ق���وات حفظ ال�س���ام واجب 

ينبغ���ي القيام ب���ه على اأكمل وجه وب�س���كل طبيعي، مبا يف 

ذل���ك م�ساع���دة اجلي�س اللبناين يف احلف���اظ على الأمن 

يف منطق���ة العملي���ات الواقعة بن نه���ر الليطاين واخلط 

الأزرق مع اإ�سرائيل.

من ناحيتها، املازم الفرن�سية اوليفييه قالت ان الن�ساط 

العملياتي للجنود مل يتغ���ري خال �سهر رم�سان املبارك، 

فجن���ود الوحدة الفرن�سية مثًا وا�سل���وا دورياتهم خاله 

ب�سكل منتظ���م. واأكدت اأوليفييه اأن اجلن���ود امل�سلمن يف 

الوح���دة الفرن�سي���ة اأدوا فري�سة ال�س���وم يف رم�سان من 

دون اأن يوؤثر ذلك على عملهم اليومي. كذلك قال النقيب 

اأوري���و ان اجلن���ود الفرن�سي���ن امل�سلمن �سام���وا رم�سان 

واأدوا مهامهم يف الوقت نف�سه كاملعتاد.

ويف حن اأن بع�س اجلنود امل�سلمن من الوحدة الفرن�سية 

اإ�سطروا اأحيانًا لتناول طعام الإفطار يف ال�ساحنة ب�سبب 

الواج���ب، كان البع����س الآخر يت�سارك وجب���ة الطعام مع 

جنود الوحدة املاليزية.

يف كل ليلة من ليايل �سهر رم�سان املبارك، كان العديد 

م���ن اجلنود امل�سلم���ن يلبون نداء ال�س���اة، ويتجمعون 

يف م�سج���د لأداء �ساة الرتاويح وتاوة القراآن الكرمي، 

ومن ثم يلبي اجلنود الفرن�سيون دعوة الوحدة املاليزية 

كث���ري من جنود اليونيفيل امل�سلم���ن �ساموا �سهر رم�سان 

املب���ارك، مثله���م مثل امل�سلم���ن اللبناني���ن، وبخا�سة يف 

جن���وب لبنان حي���ث غالبية ال�سكان م���ن امل�سلمن. اإل اأن 

ال�سي���ام من الفج���ر اإىل الغ�سق مل يوؤثر على جنود حفظ 

ال�س���ام لناحية اأداء واجباتهم يف حفظ ال�سام، ح�سبما 

قال بع�س ال�سباط.

والاآف���ت اأن ال�سه���ر الف�سيل قّرب جن���ود حفظ ال�سام 

م���ن بع�سه���م البع����س، حي���ث اأدى اجلن���ود الفرن�سي���ون 

واملاليزيون ال�سلوات مع���ًا، وت�ساركوا وجبات الإفطار يف 

قرية الطريي اجلنوبية.

ويف قري���ة الط���ريي، الواقع���ة اإىل الغ���رب من بل���دة بنت 

جبي���ل، يعمل اجلن���ود الفرن�سي���ون واملاليزي���ون على بعد 

ب�س���ع مئات من الأمتار عن بع�سه���م البع�س، وكان �سهر 

رم�سان مبثابة فر�سة اأتاحت لكل منهم اإكت�ساف ثقافات 

الآخر واأوجه الت�سابه يف ما بينهم.

اإن رم�س���ان ه���و �سه���ر عبادة وتق���وى، ياأخذ في���ه امل�سلم 

اإ�سرتاحة م���ن الأمور الدنيوية، ويتق���ّرب فيه من خالقه. 

وخ���ال ال�سهر الف�سيل، ميتن���ع امل�سلم عن تناول الطعام 

وال�س���راب والتدخن، ويبتعد ع���ن الإنغما�س يف ال�سهوات 

من الفجر حتى الغروب من كل يوم.

عن���د الغ���روب، يحل موع���د الإفطار، وع���ادة ما جتتمع 

العائ���ات ح���ول الوجب���ات العام���رة املوؤلف���ة يف الغالب 

م���ن ال�سورب���ة وال�سلط���ة وطب���ق رئي�س���ي، ث���م ي�ساه���د 

اأفراده���ا التلفزي���ون مع���ًا، والبع����س منه���م ي�سارك يف 

برامج امل�سابق���ات التلفزيونية املنتجة خ�سي�سًا لل�سهر 

الف�سي���ل، فيم���ا البع����س الآخر يظ���ل م�ستيقظ���ًا حتى 

�ساع���ات الفج���ر لل�س���اة وتن���اول وجبة ال�سح���ور قبل 

ال�سيام يف الي���وم التايل. ومع نهاية �سهر رم�سان يحل 

رم�صان يف اليونيفيل

جنـود حفظ ال�صالم يف اليونيفيـل اأّدوا واجباتهم 

يف رم�صان �صيامًا



لليونيفي���ل متكنت حت���ى تاريخه من تطهري م���ا يزيد على 

4.7 ملي���ون م���رتًا مربعًا م���ن الأرا�س���ي املت�س���ررة، كما 
فج���رت واأزال���ت اأكرث م���ن 32.000 وحدة م���ن الذخائر 

غ���ري املنفج���رة والألغام يف جن���وب لبنان. اإ�س���ارة اإىل اأن 

اليونيفيل ت�سم حالي���ًا وحدات لنزع الألغام تنتمي خلم�س 

دول م�ساهمة يف اليونيفيل، وهي: ال�سن وفرن�سا واإيطاليا 

واإ�سبانيا وبلجيكا.

وعل���ى هذا ال�سعيد، ي�سار اإىل اأن���ه �سمن منطقة عمليات 

اليونيفي���ل الواقع���ة اإىل جن���وب نه���ر الليط���اين يف جنوب 

لبن���ان، مل تع���د الأمم املتحدة وحدها الوكال���ة الرائدة يف 

جم���ال نزع الألغ���ام، اإذ ي�ساركها هذا ال���دور حاليًا املركز 

اللبناين لاأعمال املتعلقة بالألغام.

خال ف���رتة 2002-2008، كانت عملي���ات اإزالة الألغام 

يف جنوب لبنان تتم بالتن�سيق مع مركز تن�سيق اأعمال اإزالة 

UNMACC-( الألغام يف جنوب لبنان التابع لاأمم املتحدة

SL(  يف اإطار �سراكة ب���ن الأمم املتحدة والقوات امل�سلحة 
اللبنانية. وقد ن�ّسق املركز املذكور عمليات تطهري اأكرث من 

40 مليون مرتًا مربعًا من املناطق امللوثة من خال اجلهود 
امل�سرتك���ة للقوات امل�سلحة اللبناني���ة واليونيفيل واملنظمات 

الدولية املخت�سة يف نزع الألغام.

ويف مطل���ع عام 2009، اإنتقلت �ساحي���ة تن�سيق عمليات 

ن���زع الألغ���ام والقناب���ل العنقودي���ة اإىل املرك���ز اللبن���اين 

لاأعم���ال املتعلق���ة بالألغ���ام، كم���ا مت دمج مرك���ز تن�سيق 

اأعم���ال اإزالة الألغام يف جنوب لبنان التابع لاأمم املتحدة 

)UNMACC-SL( باليونيفيل.

�صمري غطا�س ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

بالن�سبة لعنا�سر نزع الألغام، الأمر بحد ذاته حدث هام، 

"فهذه هي املرة الأوىل التي ت�سارك فيها وحدة نزع األغام 
اإيطالي���ة يف مهمة خارجية يف فرتة ما بعد احلرب العاملية 

الثانية"، ح�سبما اأفادنا الكابنت اأندريا �سيمنتي من وحدة 

الهند�سة الإيطالية.

واجلدي���ر ذك���ره اأن اليونيفي���ل ت�ساه���م اإن�ساني���ًا يف ن���زع 

الألغ���ام، وذل���ك عل���ى الرغم م���ن اأن اإمكانياته���ا يف هذا 

املجال خم�س�سة لأغرا�س عملياتية حم�سة ت�سهيًا لن�سر 

ق���وة اليونيفيل وعملياتها. ومع ذل���ك، ما برحت اليونيفيل 

تن�س���ر عديدًا وعت���ادًا اإ�سافيًا لنزع الألغ���ام للم�ساعدة يف 

حماي���ة ال�سكان املدنين من خطر الذخائر غري املنفجرة، 

وت�سهيل الو�س���ول الآمن اإىل امل�ساكن واحلقول اىل اأق�سى 

حد ممكن.

ومن بن عنا�سر وحدة الهند�سة الإيطالية البالغ تعدادها 

250 عن�س���رًا، واملتمرك���زة يف بلدة �سمع على تلة تقع اإىل 
�سمال �سرق بلدة الناقورة ال�ساحلية يف جنوب لبنان حيث 

مقر اليونيفيل، هن���اك 16 عن�سرًا تقع على عاتقهم تلك 

املهم���ة ال�سخمة، حي���ث يتولون ب�سكل مبا�س���ر مهمة اإزالة 

الألغام منذ ني�سان املا�سي.

امل���ازم ماريان���ا كالو، اأح���د عنا�س���ر فريق ن���زع الألغام 

املذكور، وهي تق���وم مبهمة الإ�سراف على اإزالة الألغام يف 

اأول مهم���ة لها يف اخلارج. وماريان���ا �سابة اإيطالية، تفتقد 

لأ�سرتها، وبخا�سة ل�سقيقها التواأم، ولكنها "حتب عملها"، 

لأنها "تهوى احلياة املحفوفة باملخاطر" على ما قالت. 

وبالع���ودة اإىل �سيمنتي، فق���د اأ�س���ار اإىل اأن كل عن�سرين 

يعم���ان يف حقل الألغام مل���دة زمنية ل تتج���اوز الع�سرين 

دقيق���ة لكل ح�سة عم���ل، حيث تراعى اإعتب���ارات الإجهاد 

وفق���دان الرتكي���ز وتعب العين���ن، كما يوؤخ���ذ يف الإعتبار 

اأي�س���ًا الإجهاد الناجت عن ثقل العت���اد الواقي والبالغ وزنه 

18 كيلوغرام���ًا. وعندما نكون يف حقل الألغام، "علينا اأن 
نتحل���ى بال�سرب والهدوء، اإ�سافة اإىل الرتكيز على العمل" 

ح�سبما قال �سيمنتي.

ومم���ا يزيد من �سعوبة املهم���ة اأن بع�س الألغام التي يعمل 

عنا�سر ن���زع الألغام على اإزالتها ق���د ل يتعدى طولها 13 

�سنتيمرتًا، ووزنها قد ل يزيد عن ن�سف كيلوغرام. ي�ساف 

اإىل ذل���ك اأن بع�س حقول الألغام قدمية، اإذ اأن عددًا منها 

يعود اإىل الثمانينيات، وميكن اأن تتاأثر باأحوال الطق�س، اأو 

تتغ���ري مواقع الألغام املزروعة فيه���ا بفعل اإجنراف الرتبة 

على مر ال�سنن.

اإن عم���ل عن�سر ن���زع الألغام منهك، ل بل �س���اق جدًا، اإذ 

يبداأ عمله باإزالة ق�س���رة الرتاب التي غالبًا ما يبلغ عمقها 

خم�س���ة �سنتيمرتات بقطر مرت واحد لإجراء فح�س اأويل، 

ثم يحفر باأدواته اإىل عمق 15 �سنتيمرتًا اإ�سافيًا. ويف حال 

عرث على لغم اأر�سي، ي�سع عليه عامة، ومن ثم ت�ستدعى 

فرق التخل�س من الذخائر لتفجريه.

وحاليًا، ت�سطلع وحدة نزع الألغام الإيطالية مبهمة تطهري 

اأجزاء من حق���ول الألغام بغية فتح مم���رات لقوات حفظ 

ال�س���ام متّكنه���ا م���ن الإقرتاب م���ن بع�س اأج���زاء اخلط 

الأزرق - خ���ط الإن�سح���اب بن لبن���ان واإ�سرائيل – وذلك 

من اأجل و�سع عام���ات زرقاء مرئية عليه ملنع اخلروقات 

غري املق�سودة.

وق���د متكن هذا الفري���ق من تطهري ممر بعم���ق 18 مرتًا 

وبعر����س مرتين داخل حقل األغام، ول زال بحاجة لتطهري 

18 مرتًا اإ�سافيًا للو�سول اإىل حماذاة اخلط الأزرق، ومن 
ثم يتفّرع  يف اإجتاهن متقابلن بغية الو�سول اإىل الأماكن 

الت���ي �سيتم فيها و�سع عامتن على اخلط الأزرق يف هذه 

احلالة على م�سافة 300 مرتًا من بع�سها.

واجلدي���ر ذكره اأن فرق نزع الألغام الإيطالية عملت اأي�سًا 

يف اأجزاء اأخرى من جنوب لبنان. فقد متكنت هذه الفرق 

موؤخ���رًا من تطهري م���ا م�ساحته 7.500 م���رتًا مربعًا من 

الألغام يف حمي���ط احلنّية، وهي قرية تقع على التال اإىل 

�سمال- �سرق الناقورة.

ومن���ذ ت�سري���ن الث���اين 2006 حت���ى حينه، متك���ن فريق 

نزع الألغ���ام التابع للوح���دة الإيطالية العامل���ة �سمن قوة 

اليونيفيل املعززة م���ن تطهري ما جمموعه 60.000 مرتًا 

مربع���ًا من الأرا�س���ي، مبا يف ذل���ك اإزال���ة 3.100 قنبلة 

عنقودية غري منفجرة.

ويف ه���ذا ال�سياق، ن�س���ري اإىل اأن فرق ن���زع الألغام التابعة 

�صمـع، لبنان ـ اأدواتهم ب�صيطة، نذكر منها ع�صـا الك�صف ال�صغرية، وجهاز الك�صف 

عـن املعادن، اإ�صافة اإىل عينني يقظتـني، اإل اأن مهمتهم �صخمة، وتتمثل يف اإزالة الألغام 

الأر�صية والذخائـر غري املنفجـرة من جنوب لبنان، تلك املنطقـة التي يع�صف بها 

ال�رشاع منذ اأمد طويل.. اإنهم عنا�رش نزع الألغام من الوحدة الإيطالية يف اليونيفيل.

عنا�رص نزع الألغام...
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“اأح�ب ه��ذا العم����ل، 
واأح�ب احلياة املحفوفة 

باملخ�اط��ر”

املالزم ماريانا كالو



يف ي���وم الأمم املتحدة هذا، ويف كل يوم مير 

عل���ى م���دى الع���ام، متار����س الأمم املتحدة 

عملها من اأجل كوكب الأر�س، ومن اأجل خلق 

فر�س عمل، ومن اأجلنا نحن “ال�سعوب”. 

اإن م���ا نقدم���ه من معون���ات اإن�ساني���ة يفوق م���ا تقدمه اأي 

جه���ة اأخرى - نقدمها يف اأ�سعب الأماكن. ونقدم لقاحات 

مل���ا ي�س���ل اإىل 40 يف املائة من اأطفال الع���امل. ونطعم ما 

يزي���د عن 100 مليون �سخ�س، ونق���دم امل�ساعدة ملا يزيد 

ع���ن 30 ملي���ون لج���ئ، معظمهم م���ن الن�س���اء والأطفال 

الهاربن من احل���روب وال�سطهاد. وقد جت���اوزت اأعداد 

م���ن نقوم بن�سرهم م���ن حفظة ال�سام م���ا كانت عليه يف 

اأي وق���ت م�سى - ما يزيد عن 000 115 فرد. ويف العام 

املا�س���ي وحده، قدمن���ا م�ساعدات انتخابي���ة ملا يقرب من 

50 بل���دا. وح�سدت منظوم���ة الأمم املتح���دة كل طاقاتها 
ملواجه���ة الفو�س���ى القت�سادية العاملية وم���ا تنذر بوقوعه 

من ا�سطرابات على ال�سعيد الجتماعي.

تعق���د ال�سعوب اآمالها عل���ى الأمم املتحدة يف الق�ساء على 

الفق���ر واجل���وع، ويف حفظ ال�سام وتو�سي���ع نطاق التعليم 

والدف���اع عن حقوق الإن�سان يف كل بقعة من بقاع املعمورة. 

اإنه���ا توؤمل فين���ا اأن نوق���ف انت�س���ار الأ�سلح���ة والأمرا�س 

الفتاك���ة، واأن نوف���ر احلماي���ة لاأ�سخا�س والأ�س���ر الذين 

يتعر�سون لوي���ات الكوارث. ويف كان���ون الأول/دي�سمرب، 

�ستكون اآمالهم معلقة فينا باأن نربم �سفقة �ساملة ومن�سفة 

وطموح���ة ب�ساأن تغري املناخ، �سفق���ة حتمينا جميعا ومتهد 

ال�سبيل نحو اقت�ساد اأزهى اخ�سرارًا واأكرث ا�ستدامة.

اإن ه���ذه للحظة فريدة يف طبيعته���ا يف ال�سوؤون العاملية، اإذ 

تهجم علينا فيها اأزمات متعددة يف اآن معا - اأزمات غذائية 

واأزمة وقود واأزمة مالي���ة واأزمة اأنفلونزا. ويف كل يوم مير، 

تل���وح اأزمة تغري املن���اخ يف الأفق وهي ت���زداد ات�ساعا. وكل 

اأزم���ة من ه���ذه الأزمات تقول لنا حقيق���ة جلية من حقائق 

القرن احلادي والع�سرين، وهي اأننا، من حيث كوننا �سعوبًا 

اأو اأممًا اأو ب�سرًا، اإما اأن نغرق معًا اأو نعوم معًا.

اإن الأمم املتحدة تبذل ق�س���ارى جهودها لا�ستجابة لكل 

هذا - ملواجهة الق�سايا الكربى، لروؤية ال�سورة من جانبها 

الأعم. اإننا نقوم ب�سياغة تعددية جديدة ت�ستطيع اأن تقدم 

نتائ���ج حقيقة جلميع الب�س���ر، ل �سيما اأولئك الذين هم يف 

اأم�س احلاجة اإليها. ولكنني اأدرك اأي�سا باأمل مدى امل�سافة 

الت���ي ما زال ينبغي اأن نقطعه���ا ومدى الفجوة القائمة بن 

الق���ول والعمل. فدعونا، يف ي���وم الأمم املتحدة هذا، نعقد 

العزم عل���ى م�ساعفة جهودنا من اأج���ل امل�ست�سعفن ومن 

اأجل م���ن ل حول لهم ول قوة وم���ن ل تتوفر لهم احلماية. 

دعونا نقف اأقوى احتادًا مما كنا يف اأي وقت م�سى - اأقوى 

احت���ادًا يف اله���دف واأقوى احت���ادًا يف العم���ل، لنجعل هذا 

العامل اأكرث اأمانًا واأف�سل مقامًا.

بان كي مون

ر�صالة الأمني العام 

لالأمـم املتحـــدة

اليونيفيل تكّرم اأبناءها يف يوم الأمم املتحدة العاملي

القائد العام لليونيفيل يقدم �صهادات للموظفني اللبنانيني تقديرًا ل�صنني طويلة من اخلدمة يف البعثة

الناقـورة، لبنـان ـ عندم���ا بداأ جوليو غف���ري عمله مع قوة 

حفظ ال�سام املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( يف عام 1978 

كان يبل���غ الع�سرين من العمر، وها ه���و اليوم يبلغ الواحد 

وخم�سن، فكان من املنا�سب اأن يكّرم على خدمته الطويلة 

يف يوم الأمم املتحدة العاملي. 

وجولي���و ه���و واحد م���ن جمموع���ة موؤلفة من ح���وايل 12 

موظفًا لبنانيًا عمل���وا من 25 اإىل 30 عامًا مع اليونيفيل، 

ومت تكرميه���م يف حفل اأقي���م يف 23 ت�سرين الأول 2009 

يف مق���ر اليونيفيل يف الناقورة مبنا�سبة يوم الأمم املتحدة 

الرابع وال�ستن.

وكان القائ���د العام لليونيفيل اللواء كاوديو غراتزيانو قد 

قدم خال احلفل �سهادات تقدير اإىل املوظفن اللبنانين 

الذي���ن عمل���وا لف���رتات طويلة، كم���ا هناأ جمي���ع املوظفن 

املدني���ن الذي���ن عملوا م���ع اليونيفي���ل والع�سكرين الذين 

خدم���وا يف �سفوفها من���ذ تاأ�سي�سها  يف ع���ام 1978 حتى 

يومنا هذا. 

ويف كلم���ة األقاه���ا للمنا�سبة، ق���ال الل���واء غراتزيانو: "ان 

مهنيتك���م وتفانيكم الذي ل يتزعزع يف �سبيل الواجب كان 

عامًا حيويًا لتنفيذ مهمة اليونيفيل".

وقد ح�س���ر احلفل ممثلون عن الق���وات امل�سلحة اللبنانية 

وال�سلط���ات اللبناني���ة، اإ�سافة اإىل ممثل���ن عن املنظمات 

غ���ري احلكومية ووكالت الأمم املتح���دة واملجتمع الدويل. 

جتدر الإ�س���ارة اإىل اأن هذا التاريخ �سادف ذكرى تاأ�سي�س 

الأمم املتحدة ودخول ميثاقها حيز التنفيذ يف 24 ت�سرين 

الأول 1945.

وكان اللواء غراتزيانو ا�ستعر�س يف م�ستهل احلفل ثلة من 

حر����س ال�سرف ميثل���ون خمتلف وح���دات اليونيفيل، فيما 

عزف���ت فرقة مو�سيقى اجلي�س الغاين ن�سيد الأمم املتحدة 

والن�سي���د اللبن���اين، ورف���ع جن���ود حف���ظ ال�س���ام رايات 

الوحدات على الن�سب التذكاري.

ويف كلمت���ه للمنا�سب���ة، اأ�س���اد الل���واء غراتزيان���و بالقوات 

امل�سلح���ة اللبناني���ة عل���ى تعاونه���ا ودوره���ا الرئي�س���ي يف 

ال�س���ام  اأن�سطتن���ا يف خدم���ة  "اإن كل  املنطق���ة، فق���ال: 

والأم���ن يف جن���وب لبنان ما كانت لتتم ل���ول تعاون القوات 

امل�سلح���ة اللبناني���ة". واأ�ساف: "ل اأحد يع���رف اأكرث مني 

الدور الرئي�سي ال���ذي يقومون به جنبًا اإىل جنب معنا. اإن 

جناحهم هو جناحنا".

ويف حدي���ث اإىل جملة اجلنوب تلى احلفل، اإ�ستذكر جوليو 

غف���ري كيف بداأ عمله لأول م���رة مع اليونيفيل كمتعاقد يف 

ق�سم امل�سرتيات مبوجب عقد حم���دد بب�سعة اأ�سابيع، ويف 

تل���ك الفرتة كان قد م�س���ى على تاأ�سي����س اليونيفيل اأربعة 

اأ�سهر و12 يومًا.

الي���وم، يبلغ جوليو واح���دًا وخم�سن عامًا م���ن العمر، وعن 

تلك الذكريات قال: "م�س���ى 31 عامًا و�سهرين و 24 يومًا 

عل���ى بدء عملي مع اليونيفيل، وما زلت م�ستمرًا يف العمل". 

واأ�س���اف: "ع�سنا اأوقاتًا حل���وة، واأوقاتًاً مّرة، علمًا اأن احللو 

منها كان نادرًا"، يف اإ�سارة منه اإىل عقود من ال�سراعات. 

وم���ن املعلوم اأن منطق���ة جنوب لبنان كان���ت �ساحة حرب 

لأك���رث من ثاثة عقود، ومنذ اإنت�سار قوة اليونيفيل املعززة 

يف ع���ام 2006، اأ�سبح الو�سع على الأر����س هادئًا ب�سكل 

ع���ام، وهي اأط���ول فرتة من الهدوء ت�سهده���ا املنطقة منذ 

�سنوات.

جمل���ة اجلن���وب اإلتقت اأي�سًا عبد اهلل ف���رح، وهو يبلغ 52 

عامًا من العمر، توّظف يف اليونيفيل يف عام 1979، وعمل 

يف ق�س���م الإ�ست���ام والتدقيق، وق���د اأثنى عل���ى اليونيفيل 

مل�ساهمتها يف التنمية والأمن يف جنوب لبنان.

وق���ال عبداهلل: "ب���داأت العمل مع اليونيفي���ل مبوجب عقد 

مدت���ه �ستة اأ�سه���ر، وها قد مّر 31 عام���ًا ول زلت اأعمل"، 

واأ�س���اف: "لو مل تك���ن اليونيفيل موج���ودة، لكانت احلياة 

�سعبة يف هذه املنطقة". 



17  16 اجلنوب

10 .2
ك

   06
د 

د
ع
ال

بلدة جنوبية تعود اإىل احلياة بف�صل ت�صامن اأبنائها وم�صاعدة اخلريين... وال�صالم

بنت جبيل تنه�س من جديد

وق���ال رئي����س البلدية عفيف ب���زي: "مع تعزي���ز اليونيفيل 

يف ع���ام 2006، لعبت هذه الق���وات دورًا كبريًا جدًا لي�س 

فق���ط يف امل�ساعدات الإن�ساني���ة وعملية اإعادة العمار، بل 

اأي�س���ًا وفرت لاأهايل جوًا من الأم���ان وال�سامة". واأ�سار 

ب���زي اإىل اأن اليونيفي���ل قامت مبب���ادرات اإن�سانية عديدة 

ُت�سكر عليه���ا، منها متديد �سبكة مياه عذبة وجتهيز ملعب 

لاأطفال واإقامة م�ست�سفى.

واأ�س���اف ب���زي اأن���ه فيم���ا اأن اليونيفيل ق���د ل ميكنها منع 

اعتداء جديد على لبنان، "لكننا من خال وجودهم معنا 

ن�سعر اأنهم جزء منا، وما يح�سل لنا يح�سل لهم".

وخت���م بزي: "اإنن���ا ننظر اإىل اليوم الذي نعي�س فيه ب�سام 

واأم���ن ول نعود فيه بحاجة اإىل اليونيفيل، بل اأن ن�ستقبلهم 

يف بيوتنا �سيوفًا و�سائحن".

�صلطان �صليمان ـ  ق�صم ال�صوؤون املدنية يف اليونيفيل

خ���ال ح���رب ع���ام 2006 ب���ن اإ�سرائي���ل وح���زب اهلل، 

تعر�ست بنت جبيل لدمار كبري اأدى اإىل مقتل 38 �سخ�سًا 

من اأبن���اء البلدة واإىل تدمري 1800 وحدة �سكنية تدمريًا 

كام���ًا، من بينها املدينة الرتاثي���ة املوؤلفة من 600 منزل 

والت���ي يع���ود بناوؤها اإىل اأكرث من ثاثة ق���رون. كما دمرت 

1200 وح���دة �سكنية تدمريًا جزئيًا، وفق���ًا ملا قاله رئي�س 
البلدية ال�سيد عفيف بزي.

وبعد مرور ثاث �سنوات على وقف الأعمال العدائية، متكنت 

ور�س���ة البناء الكبرية التي اإنطلقت يف البلدة من اإعادة بناء 

م���ا يقارب من 80 يف املئة من منازله���ا، وذلك بف�سل تبني 

دولة قطر هذه العملية، بح�سب قول رئي�س البلدية.

بن���ت جبيل بل���دة تق���ع يف الداخ���ل اللبناين على تل���ة يبلغ 

اإرتفاعه���ا ح���وايل 850 مرتًا ع���ن �سطح البح���ر، وتتمتع 

بطق����س معتدل وموق���ع ا�ستقطب التجار. وكم���ا يقول ابن 

البلدة الأ�ستاذ اجلامع���ي م�سطفى بزي، فقد كان "�سوق 

اخلمي����س" املرك���ز التجاري الذي يلتقي في���ه التجار، وقد 

�س���كل نقطة جذب ل�سكان القرى والبلدات املجاورة الذين 

طاملا ق�س���دوه لت�سري���ف اإنتاجه���م الزراع���ي وغريه من 

املنتجات.

ل اأح���د يعرف من اأين اأتى اإ�سم بن���ت جبيل ول من اأطلقه 

عل���ى هذه البل���دة، لكن الرواي���ات الأكرث ت���داوًل عن هذا 

الإ�س���م ه���ي اأنه يف زمن بعي���د جدًا اأت���ت اإىل هذه املنطقة 

اإح���دى اأم���ريات ب���اد جبيل )وه���ي منطق���ة �ساحلية تقع 

على م�سافة 45 كيلوم���رتًا اإىل ال�سمال من بريوت وت�سمى 

بالأجنبي���ة بيبلو����س(، حي���ث اإ�ستوطنت يف املنطق���ة. اأما 

الرواي���ة الأخرى فتقول اأنه نظرًا لوقوع البلدة فوق تلة هي 

الأ�سغر و�س���ط اأربع تال اأخرى ف���اإن اإ�سمها اأ�سبح "بنت 

جبي���ل". وهناك روايات اأخرى تقول ان بنت جبيل بح�سب 

الرواية التوراتية تعني "بنت ال�سم�س".

وق���د ُعرث اأي�سًا يف البلدة على اآث���ار بيزنطية، ومنها حجر 

كت���ب عليه باللغة الاآتينية م���ا ترجمته "هذا بيت الرب". 

وهن���اك بئ���ران يحم���ان اأ�سم���اء غريب���ة ل اأح���د يع���رف 

م�سدرها، وهما بئر "ه���ارا" وبئر "ترتيا". وفيها جامع 

اأثري وجدت قربه لوحة تفيد باأن اجلامع جرى ترميمه يف 

العام 1134 هجرية، اأي منذ ما يقارب 300 عام.

بن���ت جبي���ل حتمل���ت الع���بء الأك���رب لل�س���راع العرب���ي 

الإ�سرائيلي، فق���د تراجع دور البلدة ك�سوق جتاري اإقليمي 

ب�سب���ب اإقف���ال احلدود ودخ���ول ف�سائل منظم���ة التحرير 

الفل�سطينية اإليها لقتال اإ�سرائيل.

و�سرع���ان ما اأوج���د اأه���ل البل���دة بدائل مل�س���در رزقهم، 

فاهتم���وا بزراع���ة التب���غ. وبع���د اإن���دلع احل���رب الأهلية 

اللبناني���ة يف عام 1975، وج���دت �سناعة الأحذية موطئ 

ق���دم له���ا يف بنت جبي���ل، خا�سة بع���د اإقف���ال امل�سانع يف 

ب���ريوت و�سواحيه���ا. ث���م اأتى الغ���زو الإ�سرائيل���ي جلنوب 

لبن���ان يف ع���ام 1978، فاأجرب اأهايل البل���دة على النزوح 

اإىل ب���ريوت اأو الهج���رة اإىل اخلارج، و�سرع���ان ما حتولت 

ه���ذه الهج���رة اإىل حالة اإ�ستنزاف ل�سكانه���ا ت�ساعفت مع 

الغ���زو ال�سرائيلي الثاين يف عام 1982 واأعوام الإحتال 

الثماني���ة ع�سر التي تلته. وقال رئي�س البلدية اأن عدد اأبناء 

البل���دة الذين ُقتلوا يف هذه الفرتة بلغ حوايل املئة �سخ�س 

فيما اإعتقل مئة اآخرين.

يبلغ عدد �سكان بنت جبيل نحو خم�سن األف ن�سمة، يعي�س 

منهم فقط خم�سة الآف ن�سمة يف البلدة. اأما عدد ال�سكان 

الذي���ن غادروا لبن���ان فيبلغ نح���و 35.000 ن�سمة، العدد 

الأك���رب منهم يعي����س يف مدينة ديرتويت بولي���ة مي�سيغان 

الأمريكية، وق���د اأن�ساأ هوؤلء م�سروع���ًا للتربعات اخلريية 

مل�ساعدة البلدة واملحتاجن من اأبنائها.

ومع اإنته���اء الإحتال يف عام 2000، عادت احلياة لتدب 

يف البل���دة، لكنها �سرعان ما توقف���ت مع اإندلع حرب عام 

.2006

بنـت جبيـل اإ�صـم حمفور يف التاريخ. هي بلدة جنوبيـة تقع بالقرب من احلدود مـع اإ�رشائيل ويعود تاريخها اإىل قـرون عديدة، فهي مبوقعها 

املميـز �صّكلـت مركزًا جتاريًا مزدهـرًا اإ�صافة اإىل كونها ملتقى طـرق كان يربط بني لبنان و�صوريا وفل�صطـني. ويف تاريخها احلديث، عا�صت 

البلدة عقودًا من القتال والق�صف والإحتالل الإ�رشائيلي والهجرة، ولطاملا مثلت رمزًا ل�صمود ال�صعب اللبناين يف اجلنوب.

                     بنت جبيل:



مذاقات ونكهات الطعام هنا م�سابهة للطعام ال�سقّلي".

بدوره���ا، ماك حج���ازي، من�سقة برنام���ج الأمم املتحدة 

الإمنائي يف منطق���ة مرجعيون وحا�سبيا، كانت تقف عند 

مدخ���ل القاعة وجتم���ع 10،000 لرية لبناني���ة لل�سخ�س 

الواح���د لت���ذوق مائ���دة الطع���ام، ال���ذي يع���ود ريع���ه اإىل 

التعاونيات الزراعية امل�ساركة.

ي�سرى الغرّيب، من برنام���ج التنمية التابع لاأمم املتحدة 

يف جن���وب لبنان وهي التي نظمت ه���ذا احلدث، قالت اأن 

اله���دف هو متك���ن امل���راأة يف اجلنوب ولإعطائه���ا فر�سة 

لت�سوي���ق منتوجاتها وكذلك لل�سم���اح جلنود حفظ ال�سام 

تذوق الطعام املحلي من اأجل توطيد العاقات بن اجلنود 

واملجتمع املحلي. وكانت التجربة ناجحة.

"لقد ُده�ست بالأعداد الكبرية من جنود اليونيفيل واملدنين 
الذين قدموا اإىل هنا من تلقاء اأنف�سهم لأنهم بدافع الف�سول 

اأحبوا اأن يروا ويتذوقوا ويختربوا"، ح�سبما قالت ي�سرى. 

زينة عزالدين ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

ففي اإط���ار املهرجان الأول للمنتوج���ات الغذائية اللبنانية 

التقليدي���ة واحلرف اليدوية الذي اأقي���م يف مقر اليونيفيل 

يف الناق���ورة، مب�سارك���ة ع���دد م���ن اجلمعي���ات الزراعية 

واحلرفي���ة والتعاوني���ات يف بنت جبي���ل، اخليام، عيرتون، 

عيت���ا ال�سعب، حلو�سية، را�سيا الفخ���ار، دير قانون- راأ�س 

الع���ن، ع���ن اإب���ل، �سريف���ا وقان���ا عر�س���ت جمموعة من 

القروي���ن اجلنوبين منتجاتها اأمام ق���وات حفظ ال�سام 

واملوظفن العاملن يف املقر. وكان املهرجان فر�سة لعر�س 

املنتجات وك�سب الرزق يف اآن.

نزيهة، 42 عامًا، كانت جتيب بطول اأناة عن الإ�ستف�سارات 

عن منتجاتها التي تراوحت ما بن خملل الفلفل احلار، اإىل 

الأع�ساب املجففة كالكم���ون، اإ�سافة اإىل مربيات الفاكهة 

منزلي���ة ال�سن���ع. وباإعتزاز كب���ري اأ�س���ارت اإىل منتجاتها 

املتنوع���ة امل�سنوعة من نف����س املكونات وقالت: "لدينا تن 

جمفف، وتن عادي، ومربى التن، ودب�س التن".

اأما جهاد، وهو حريف فخار من را�سيا الفخار، تلك القرية 

الواقع���ة يف جنوب �سرق لبنان وحتمل اإ�سم ال�سناعة التي 

ت�ستهر بها، فقال ان املهرجان، بالإ�سافة اإىل كونه فر�سة 

لبي���ع بع�س الأطب���اق والأواين وال�سمعدان���ات التي �سنعها 

بنف�س���ه، يعت���رب اأي�س���ًا فر�سة للتعب���ري ع���ن الإحباط من 

اإ�سمحال �سناعة الفخار التي يحاول اإعادة اإحيائها.

يف ال�سبعيني���ات كان يوج���د يف القرية نح���و ثمانن م�سنع 

فخ���ار، ح�سبما قال جه���اد. اأ�ساف: "ومن���ذ ذلك احلن، 

لاأ�س���ف ل يوجد �سوى اإثنن، وقريبًا جدًا رمبا يتغري اإ�سم 

البل���دة لي�سبح را�سيا فقط من دون الفخار". وجهاد يبلغ 

47 عام���ًا، يلب����س قلن�سوة تقليدي���ة �سميكة، وي�س���ّكل بيده 

بخفة الطن على وقع العجلة اخل�سبية.

ويف ناحية اأخرى من القاعة، اإحت�سد ع�سرات الزبائن حول 

مائدة تقدم الأطعمة التقليدية، من �سمنها اأطباق جنوبية 

�سه���رية مثل الفري���ك، واآخ���رون توقفوا عند نح���و ع�سرة 

اأك�س���اك تعر�س جمموعة متنوعة م���ن الأطباق والأطعمة، 

من بينها مناقي����س الزعرت الطازجة، التي تخبزها اإحدى 

ال�سيدات القرويات على ال�ساج.

من ناحيت���ه، ريت�سارد مور�سين�سكي، رئي����س ق�سم ال�سوؤون 

املدني���ة يف اليونيفي���ل، وه���و الق�سم الذي نظ���م املهرجان 

اإىل جان���ب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، فاأ�سار اإىل اأن 

ق�س���م ال�سوؤون املدنية لحظ اأن لدى بع�س الأ�سر اجلنوبية 

كمية م���ن املنتجات التي حتت���اج اإىل ت�سويق. اأ�ساف: "اإن 

املهرج���ان عب���ارة عن خط���وة ت�ساعد يف تعري���ف عنا�سر 

اليونيفي���ل على الثقاف���ة املحلية، كما اأنه ب���ادرة متوا�سعة 

ت�ساعد يف دعم اأبناء املنطقة اإقت�ساديًا".

اأم���ا رول بزي���ع، من مكت���ب ال�سوؤون املدني���ة، فاإعتربت اأن 

النوع من املواد الغذائي���ة غري متوفر يف املطاعم  "ه���ذا 
واملتاجر، وهي كلها منتجات اأ�سلية".

العقي���د اأجنيلو ري�ستوت�سا، رئي����س الأركان اخلا�س للقائد 

الع���ام لليونيفي���ل، �سّبه م���ا راآه من ح���رف يدوية وغريها 

من املنتجات مبا هو متواف���ر يف م�سقط راأ�سه يف اإيطاليا، 

معت���ربًا اأن لبن���ان واإيطالي���ا ل يت�ساركان البح���ر الأبي�س 

املتو�سط فقط، واإمنا لديهما قوا�سم م�سرتكة اأخرى اأي�سًا. 

اأ�س���اف: "كث���ري م���ن الإيطالي���ن لديهم بع����س ال�سفات 

امل�سرتك���ة مع اللبنانين، م���ن دون اأن نن�سى اأن الكثري من 

الق�س��د من احل��دث التعريف 

وم�ساعدة  املحلية  بالثقافة 

العائالت اللبنانية اإقت�ساديًا

الناقـورة، لبنـانـ  فيما كانت نزيهة دروي�س جمعة من�صغلة مع الزبائـن املتجمعني حول ك�صكها ت�رشح لهم اأنواع 

املربيـات واملخلـالت التي يتم اإنتاجها يف م�صقط راأ�صها بلدة بنت جبيل، كان حريف الفخار جهاد اإ�صرب يف اآخر القاعة 

يغزل بخفة اآلة �صنع الفخار لي�صنع وعاًء من طني حماوًل اإعادة اإحياء �صناعة تكاد تندثر يف بلدته را�صيا الفخار.

وللجنوب اللبناين نكهته اخلا�صة ...
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وق���د اأتى ذلك يف اإط���ار التدريبات امل�سرتك���ة بن اجلي�س 

اللبناين واليونيفيل التي بداأت يف 3 اأيلول املا�سي بالقرب 

م���ن بلدة الناق���ورة اجلنوبية حيث مقر قي���ادة اليونيفيل، 

طل���ق عليها اإ�سم "رع���د نبتون"، و�س���ارك فيها نحو 
ُ
وق���د اأ

100 جن���دي، اأما الهدف منها فهو تعزيز الكفاءة وتبادل 

اخلربات بن اجلي�س اللبناين وقوات حفظ ال�سام.

اإن تن�سي���ق عملي���ات الدع���م الن���اري ل�سم���ان اجلهوزي���ة 

القتالي���ة هي اأح���د الأمثلة عل���ى �سراكة اجلي����س اللبناين 

الإ�سرتاتيجي���ة م���ع ق���وات اليونيفيل يف منطق���ة العمليات 

الواقع���ة بن نه���ر الليطاين واخل���ط الأزرق. واإذا ما اأردنا 

اخلو�س اإىل م�ستوى اأكرث تقنية، ن�ستطيع القول انها فر�سة 

ملعايرة البنادق، ونظم حتديد املواقع واأجهزة الرادار.

قائ���د اللواء احلادي ع�سر يف اجلي����س اللبناين املنت�سر يف 

منطق���ة عملي���ات اليونيفيل جن���وب نهر الليط���اين العميد 

�س���ادق طلي����س ق���ال: "اإن عاقتن���ا باليونيفي���ل يف تطور 

م�ستم���ر، وكل تدري���ب يك���ون اأك���رث تقدم���ًا م���ن �سابقه"، 

واأ�س���اف: "اإن مهم���ة اليونيفي���ل تتمث���ل يف دع���م اجلي�س 

اللبناين يف مهمته، ونحن نعمل على هذا الأ�سا�س".

يذك���ر اأن العميد طلي�س كان من ب���ن كبار �سباط اجلي�س 

اللبناين واليونيفيل الذين تابعوا هذه التدريبات اإىل جانب 

القائد العام لليونيفيل اللواء كاوديو غراتزيانو.

من ناحيته، �سدد اللواء غراتزيانو على اأن التدريب يهدف 

اإىل تطوي���ر مهارات اجلي�س اللبن���اين وقوات اليونيفيل يف 

�سبيل ال�سام والإ�ستقرار يف املنطقة، م�سيفًا اأن الغاية من 

التدريب تعزيز التعاون والتن�سيق مع اجلي�س اللبناين.

واإعت���رب العمي���د طلي����س اأن التعاون بن اجلي����س اللبناين 

وق���وات اليونيفيل له اآث���اره الإيجابية عل���ى كا اجلانبن، 

واأ�س���اف: "اإن ه���ذا التدريب ينعك�س اأي�س���ا" على منطقة 

اجلن���وب وعلى احلفاظ عل���ى الأمن". واأ�س���ار طلي�س اإىل 

اأن هن���اك فوائ���د عملية للمن���اورات على �سعي���د التدريب 

واملع���دات وامل�ستويات التنفيذي���ة. كما اأن هذا التدريب هو 

مثال �سغري عن مهماتن���ا القتالية حيث "ن�سرتك نحن يف 

ج���زء من العمل، وهم ي�سرتكون يف ج���زء اآخر، وهكذا كل 

منا يكمل الآخر".

اإ�س���ارة اإىل اأن اليونيفي���ل واجلي�س اللبن���اين يتدربان معًا 

لتن�سي���ق جهودهم���ا يف حال ح�سول �سعوب���ات معينة، مبا 

يف ذل���ك الكوارث الطبيعية. ويف ه���ذ املجال، جرى تدريب 

يف �سه���ر اآب املا�س���ي يف بلدة �سريفا اجلنوبي���ة اأطلق عليه 

اإ�س���م "املن���ارة املوحدة"، حي���ث كان الهدف من���ه اإختبار 

الإ�ستجاب���ة امل�سرتك���ة يف حال وق���وع ك���وارث طبيعية مثل 

الزلزل التي تت�سبب بوق���وع �سحايا جماعية. و�سارك يف 

التدريب عدد من املنظمات املحلية والدولية بهدف تعزيز 

الق���درة اجلماعية جلميع ال���وكالت امل�ساركة بغية حتقيق 

اإ�ستجابة فعالة يف حالت الكوارث غري املتوقعة.

يوري كو�صكو ـ مكتب اليونيفيل الإعالمي

الناقورة، لبنان ـ بينما كانت ترجت الأر�س حتت وقع اأ�صوات مدافع اجلي�س اللبناين التي تلقي بقذائفها اإىل البعيد باإجتاه اأهداف يف البحر اإنطالقًا 

من مرب�صها ال�صاحلي، كانت مدافع اليونيفيل املحمولة من عيار 155 ملم واملتمركزة على ال�صاطئ تطلق القذائف احلية والقنابل امل�صيئة 

نحـو الأهـداف، هذا فيما كانت البحريـة اللبنانية وقوة اليونيفيـل البحرية تقومان باأعمـال الدورية يف املياه الإقليميـة. اأطلقت ناقلة جند 

لبنانية مدرعة ر�صقات نارية ر�صا�صة، فاأتبعتها دبابة لوكلريك تابعة لليونيفيل بر�صقات نارية نحو نف�س الأهداف اأي�صًا.

ي�صارك اجلنود اللبنانيون يف متارين تدريبية مع اليونيفيل يف جنوب لبنان

رماية... من اأجل ال�صالم
اليونيفيل واجلي�س اللبناين يف تدريبات م�صرتكة يف جنوب لبنان

اللبن�ان�����ي  اجلي���ش  ي�س���دد 

والي�ونيفي����ل عل��ى التع�اون 

وت�طوي���ر اخل����ربات من خالل 

التمارين التدريبية امل�سرتكة
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اأطلقت اليونيفيل �صل�صلة تلفزيونية جديدة

ف اإلــى اليـونيفيـــل
ّ
عنوانها تعــر

وهي عبارة عن جمموعة اأفالم وثائقية مدة كل منها  10 دقائق تقدم نظرة خا�صة عن اأن�صطة 

اليونيفيل وقوات حفظ ال�صالم العاملة يف اإطارها بوجه خا�س. ومن املتوقع اأن تت�صمن ال�صل�صلة 

ت�صع حلقات، اأربع منها مت بثها عرب املحطات اللبنانية التالية: اجلديد وNBN وتلفزيون لبنان. 

يف حال فاتتكم م�صاهدة اإحدى احللقات، ميكنكم متابعتها على موقع اليونيفيل الإلكرتوين، اأو من 

.)Facebook( وفي�صبوك )YouTube( خالل موقعي يوتيوب

اإن�ضموا اإلينا عرب الإنرتنت

www.youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT :(YouTube( يوتيوب    

 )YouTube( ميكنكم م�صاهدة اأحدث حلقات �صل�صلة "تعّرف اإىل اليونيفيل" وجميع اإنتاجاتنا التلفزيونية الأخرى عرب قناتنا على موقع يوتيوب

اللكرتوين، مبا يف ذلك �صل�صلة "رحلة عرب اليونيفيل مع رفيق علي اأحمد". اإ�صرتكوا بالقناة كي يتم اإعالمكم عند حتميل اإنتاجات جديدة.

UNIFIL-PIO :(Facebook( ضفحة الفي�ضبوك�  

اإن �صفحتنا على موقع في�صبوك Facebook تهدف حتديدًا اإىل الإعالن عن اإنتاجات اليونيفيل الإعالمية، مع الإ�صارة اإىل اأن اأحدث حلقات �صل�صلة "تعّرف 

اإىل اليونيفيل" متوفرة على هذه ال�صفحة بنوعية فيديو ذات جودة عالية. اإن�صموا اإىل جمموعة اأ�صدقاء �صفحة UNIFIL-PIO و�صيتم اإعالمكم على الفور 

عند حتميل حلقة جديدة. �صاركونا اآراءكم من خالل ن�رش تعليقاتكم، ول تن�صوا دعوة اأ�صدقائكم لالإن�صمام اإىل جمموعة اأ�صدقاء ال�صفحة.

unifil.unmissions.org موقع اليونيفيل الإلكرتوين اجلديد ـ   

ندعوكم لزيارة موقع اليونيفيل الإلكرتوين اجلديد باللغتني العربية والإنكليزية. عرب هذا املوقع ميكنكم الإطالع على تاريخ اليونيفيل، كما ميكنكم 

احل�صول على اأحدث املعلومات ب�صاأن مهمة اليونيفيل واأن�صطتها احلالية، بالإ�صافة اإىل م�صاهدة ال�صور الفوتوغرافية والإنتاجات 

التلفزيونية وجملة اجلنوب.

مقر اليونيفيل 

يف الناقورة

اخلط الأزرقالقوة البحرية عنا�رص نزع اللغام 

يف اليونيفيل

اليونيفيل تقدم موقعها الإلكرتوين

باللغتني الجنليزية والعربية




