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شرح القرار 1701

رسالة من رئيس بعثة
اليونيفيل وقائدها
العام اللواء مايكل بيري

 تقديم المساعدة لضمان وصول المساعدات اإلنسانية إلى السكانالمدنيين والعودة الطوعية واآلمنة للنازحين.

ي�سـعــدين �أن �أغتنم هــذه الفر�صــة لأبعــث بتحياتــي �إىل كــل زمالئي
من جنــود حفظ ال�سالم وكذلك اىل كــل �سـكــان جنوب لبنان ممن
�ســوف تتـاح لهـم الفر�ص ــة لقــراءة ه ــذا الع ــدد مــن «اجلنـ ــوب»،
�ســواء عرب هذه الن�سخــة الورقيــة �أو عرب الإنرتنت .يف الواقــع ،منذ
تعييني رئي�س ًا للبعثــة وقائــد ًا عام ًا لها يف متوز  2016ا�ستخدمت
كل الفـر�ص املتاحــة �أمامــي لكي �أق ّدم نف�سـي ل�شعـب جنــوب لبنــان
ولأ�سـلـط ال�ضوء على الدور الهــام الـذي تقـوم فيــه اليونيفيــل بينما
ن�سعــى معــا جاهديــن لتنفيــذ الواليــة املمنوحــة لنا يف قـرار جملـ�س
الأمــن الدولــي .)2006( 1701

انتهت حرب عام  2006المدمرة بوقف لألعمال العدائية في  14آب ،وذلك
بعد ثالثة أيام من اعتماد القرار  1701من قبل مجلس األمن الدولي .ومنذ
ذلك الحين ،ساعد القرار  1701في ترسيخ استقرار الوضع في جنوب لبنان.
وفيما يلي العناصر الرئيسية في القرار ،وهي تشكل جوهر والية اليونيفيل:
 مراقبة وقف العمليات العدائية. مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جنوب لبنان(كما هو موضح في الصورة).

 مســاعـدة الجيش اللبنانـي فـي إنشــاء منطقــة بيــن الخـط األزرق ونهــرالليطاني خاليـة من أي أفراد مسلحين أو عتاد أو أسلحـة عدا تلك العائدة
لحكومة لبنان واليونيفيــل.
 مساعدة الحكومة ،بناء على طلبها ،في تأمين حدودها والمداخل األخرىلمنع الدخول غير المشروع لألسلحة أو المواد ذات الصلة إلى لبنان.
وباإلضافـة إلى ذلك ،سمح القـرار أيضا لليونيفيل القيام «بكل التحركـات
الضروريــة» في مناطـق نشر قواتــها للتأكـد مـن أن منطقــة عملياتهــا ال
تستخدم لألعمال العدائية بأي شكل.

ً
وعلى النحو المتوخى في القرار ّ ،1701
قدما نحو
توفر اليونيفيل فرصة للمضي
وقف إطالق نار دائم بين لبنان وإسرائيل .وقد كان للدور الذي تلعبه اليونيفيل
الفعال في تهدئة الوضع على األرض ولجم
من خالل المساعي الحميدة األثر ّ
التوترات .أحد األمثلة على ذلك هو «المنتدى الثالثي» الذي تترأسه اليونيفيل
والذي يجتمع فيه الطرفان مرة واحدة كل شهر بناء على طلب من اليونيفيل.

ولذلك ف�إنني �أحيي هيئة التحرير يف «اجلنوب» الختيارها الذكرى
العا�شرة العتماد قرار جمل�س الأمن الدويل  1701كمو�ضوع مركزي
لهذا العدد .يف حني �أن الذكريات امل�أ�ساوية حلرب عام  2006بد�أت
الآن تتال�شى ،ف�إنه ينبغي علينا �أال نن�سى ما حدث قبل ع�شر �سنوات
و�أن نذ ّكر �أنف�سنا ب�أثمان احلرب التي دفعها �سكان جنوب لبنان.
هــذه هــي املـرة الرابعــة التـي �أخـدم فيها هنـا يف لبنان ،وهــذا مــن
ـواح كثرية� ،أ�شعــر �أن هنــاك ما ي�شبــه احلبــل
دواعـي �ســروري .يف نـ ٍ
ال�ســري الــذي يربطن ــي بالنـا�س والبلــدات والقــرى التــي خــدمــت فيها
 يف ال�سلطانيــة ودير انطار وتبنني ،والآن للمــرة الثاني ــة يف النـاق ــورة.ومع ذلك ،ال جمــال للمقارن ــة بالطبــع بني لبنــان الــذي �أحفظ ــه يف
ذكرياتــي والواقع احلالــي يف عــام  .2016فخــالل خدمتــي للمرة
الأوىل هنا يف عام  1982كقائـد ف�صيلــة� ،شهدت �أنا وجنــودي عن
كثب العنف نتيجــة االجتياح الإ�سرائيلي يف ذلك العام .والآن� ،أنا
حمظــوظ لكوين �شاهد على ثمار ع�شر �سنوات من الهــدوء الن�سبي
واال�ستقرار ،و�أحد التحديات الرئي�سية التي �س�أواجهها ب�صفتي رئي�سا
للبعث ــة وق��ائ��د ًا عام ًا لها يتمثــل يف احلفاظ على هــذا اله ــدوء،
وذلك من خالل العمــل بتعــاون وثيــق مع زمالئنا يف القــوات امل�سـلحــة
اللبنانيـ ــة .ومن الإن�صــاف القــول ب�أن القـ ــوات امل�سلحـ ــة اللبناني ــة
واحلكومــة اللبناني ــة وال�شعـب اللبنانــي يف جن ــوب لبنان ي�ستحقــون
�إعجابنا على ما حققوه يف العقـد املا�ضي.
�إن هــذه الطبع ــة التذكاريــة �ســوف ت�ســاعدنا جميعا �أن نق ّدر كـم �أن
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اإلفتتاحية

احلياة حت�س ّنت كثري ًا يف منطقــة عمليات اليونيفي ــل منذ وقف الأعمال
العدائيــة .و�إنني �أتطلع على وجه اخل�صو�ص �إىل قراءة ما كتبـه العميـد
مانويــل كرييجيـان ،وهــو كــان �ضابط ارتباط اجلي�ش اللبنانــي لــدى
اليـونيفيــل يف عام  ،2006يف حني لي�س لـدي �أي �شك يف �أن تذكرينا
بتجارب �أولئك الذين كانوا حا�ضرين يف بنت جبيل خالل النزاع الذي
امتــد ل�شهر يف ذلك ال�صيف جدير بالقـراءة .و�إذ ن�أخـذ امل�ستقبـل يف
االعتبار ،ف�إن العميد �أنطون مراد �سوف يقدم لنا يف اليونيفيل ،وكذلك
للقراء ب�شكل عام ،نظرة لبنانيـة فريـدة حـول و�ضع العالمات املرئيــة
على اخلط الأزرق .ولي�س لـدي �شـك يف �أن زمالءنا يف ق�سم ال�شـ ـ�ؤون
ال�سيا�سيـة واملدنيـة ،الذين يعملون على هذا امل�شروع الهام ،مبا يف ذلك
ال�سيد جــون مولوي الذي �سيتقاعد قريب ًا� ،سوف يكونوا مهتمني ب�شكــل
خا�ص يف هــذه املقالـ ــة.
ويف اخلتام� ،أقــول للع�شرة �آلآف و�ستمائــة جنــدي حفظ �ســالم يف
اليـونيفي ــل :انتبهـ ــوا علــى الـدوام ملهمتكـم وواليتكم وم�سـ�ؤولياتكم
كممثلني لبلــدانـكم ول�ل�أمم املتحــدة .ولل�شعــب اللبنانــي الــذي
ي�ست�ضيفنـا �أق ــول� :أ�شـكــركم علــى تـرحيبكـم املتوا�صـ ــل ،و�أعـدكـم
بـ�أن ــه طـاملـا نحــن موجـ ــودون يف جنــوب لبنــان �س ــوف من ـ ّد ي ــد
ال�صداقــة لكم ،ولأ�ســركم وجمتمعاتكـم.
و�إنني �أتطلع �إىل التوا�صل معكم يف الأ�شهر املقبلة.
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أصـداء مـن الحيـاة

أي تعبري عن رأي من آراء اليونيفيل ،يف ما ّ
يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة وألي من سلطاهتا ،أو يف ما يتعلق برسم حدودها.
ال تشري العالمات أو طرق عرض المواد يف هذه المجلة اىل ّ
ّ
وال ّ
أي تسويق لها.
متثل بالرضورة اآلراء المعروضة،سيااست اليونيفيل أو مواقفها ،كما ال
يشكل ذكر األسماء أو العمليات التجارية ّ

 بل ــغ جمم ــوع ما �أنف ــقدوالر �أمريكـي ،تـم متــويـ ــل  86٪منهــا
م ــن الــدول امل�س ــاهم ــة بـق ــوات و14٪
م ــن اليـونيفيــل.
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استعادة ذكريات الحرب كرئيس لبعثة اليونيفيل
المؤلــف © ،مــن دون اذن وبــرط اراسل نســختني عــن المنشــور الــذي

5

2،592،734

وخــالل الأ�شه ــر الع�شـرة الأوىل من عــام
 ،2016مت تنفيـذ حــوايل  9658ن�شــاط ًا
يف جمال التعاون املدين -الع�سكري .ويف
ما يلي ملح ــة عن �أبرزها:

تنفـذ اليــونيفيــل العديد من امل�شاريع التي
يتم حتديدهــا وتخطيطها بالتن�سيــق مع
ال�سلط ــات املحلي ــة واجلهــات امل�ساهمــة
الأخرى يف منطقـ ــة عمليــات اليــونـيفيـ ـ ــل.
وتهدف هذه امل�شاريع ال�صغرية اىل حت�سني
حيــاة النــا�س يف املجتمع ــات امل�ضيفـ ــة 36٪ - ،من الأن�شطة �شملت م�ساعدات يف
وبالتايل تعميق العالقات بني جنـود حفظ جمال ال�صرف ال�صحي ،وخدمات �صحية
وطب �أ�سنان ،اىل جانب الطب البيطري.
ال�سالم و�سكان املنطقة.

 -بالإ�ضافـ ــة �إىل ذلك ،تـم تقديــم 167

  26٪مــن الأن�شطـ ــة �شـملــت لق ــاءات هبـ ــة م ــن خمتلــف ال ــدول امل�س ــاهـمـ ــةمع ال�سـلطـات املحلي ــة والديني ــة ومــدراء بقـ ــوات يف جمــاالت التعلي ــم والق�ضـايا
املـدار�س ومــدراء املـراكـ ــز االجتماعي ــة االجتماعي ــة.
واملنظمات غري احلكومية وغريها.
 واعتبــارا مـ ــن مطلـ ــع ت�شــري ــن الأول  19٪مـ ــن الأنـ�شـط ـ ــة �شـمل ــت دورات  ،2016هناك  51م�شروع تعاون مدين-خمتلفــة يف اللغـ ــات
ع�سكري قيـد التنفيذ مببلغ �إجمايل قدره
 -خ�لال ه��ذه ال��ف�ترةّ ،مت تنفيذ  925،000 205دوالر �أمريكي.

سباق من أجل السالم
جنود لبنانيون وجنود حفظ السالم في
ٍ
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تُ نشــــر عبـر المكتب اإلعالمي لليـونيفيــل

م�شاريع ( 22منها من ميزانية اليونيفيل
و 162من ميزانيـ ــة الــدول امل�ســاهمـ ـ ــة
بق ــوات)� ،أي بزيادة قدرها  56م�شروع ًا
عن ع ــدد امل�شاريع املنجــزة خــالل نفــ�س
الفرتة من عام .2015

ّ
نظم القطاع ال�شرقي يف اليونيفيل �سباق
بدل ود ّي ًا يف � 25أيلول  2016على طول 52
كيلومرت ًا من اخلط الأزرق ،مب�شاركة جنود
حفظ �سالم وج��ن��ود م��ن ال��ق��وات امل�سلحة
اللبنانية ،كو�سيلة لتوطيد العالقات بينهم.

م��ن ال��ط��رف اجل��ن��وب��ي ال��غ��رب��ي يف ر�أ����س
ال��ن��اق��ورة ���ص��ع��ود ًا �إىل ال��ط��رف اجلنوبي
ال�شرقي يف �شبعا .وقد حددت الأمم املتحدة
ه��ذا اخل��ط يف ح��زي��ران من العام 2000
بغية الت�أكيد على االن�سحاب الكامل للجي�ش
اال�سرائيلي من الأرا���ض��ي اللبنانية .وقد
���ش��ارك يف �سباق ال�سالم ال��ذي امتد بني
�أ ّكد ك ّل من اجلانبني اللبناين واال�سرائيلي
�شبعا وبليدا ت�سعة ع�شر فريق ًا .ويف ال�سباق
التزامهما باحرتام هذا اخلط.
الأول من نوعه ،حمل ك ّل فريق علم الأمم
املتحدة ورك�ض لنحو خم�سة كيلومرتات يف العميد دي �أغ���وادو ق��ال �إنّ �أح��د �أه��داف
ظل �أج���واء ح��ارة .كما �شارك يف املرحلة ال�سباق يتمثل يف �إظهار التزام اليونيفيل
الأخ�يرة من ال�سباق التي بلغ طولها نحو احرتام اخلط الأزرق ون�شر الوعي حول �أي
ثالثة كيلومرتات قائد القطاع ال�شرقي يف خرق للخط.
اليونيفيل العميد برييز دي �أغ���وادو ،اىل
و�أ�ضاف اجلرنال الإ�سباين« :الهدف الثاين
جانب قادة وحدات يف اليونيفيل وجنود من
كان التوا�صل بني جميع الوحدات (العاملة
القوات امل�سلحة اللبنانية.
يف القطاع ال�شرقي) واجلي�ش اللبناين .ويف
جتدر الإ�شارة اىل �أن اخلط الأزرق �أو خط نهاية املطاف ،ما ربحناه هو الزمالة ،وقد
وحت�سنت».
االن�سحاب ميتد على طول  120كيلومرت ًا ازدادت الأخوة بيننا ّ

‹الشراكة القوية بين حفظة السالم والمجتمع المحلي أمر حيوي›
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«الجـنــــــــوب»

أنشطة اليونيفيل في مجال التعاون المدني -العسكري
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أحداث متسلسلة
الخط األزرق على أرض الواقع

أحداث متسلسلة

خالل لقاءات التعارف مع ال�سلطات املحلية الذي يك ّنه �سكان جنوب لبنان لقياداتهم
وال���ق���ادة ال��روح��ي�ين يف منطقة عمليات املدنية وال�سيا�سية والدينية».
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل� ،أك���د رئ��ي�����س بعثة اليونيفيل
و�أ�ضاف اللواء بريي ان مثل هذا الإجناز
وق��ائ��ده��ا ال��ع��ام ال��ل��واء مايكل ب�يري على
املميز  -يف جماالت البنية التحتية والتنمية
�أهمية ال��ت��ع��اون ب�ين ق���وات حفظ ال�سالم
االقت�صادية ،والفر�ص التعليمية والأمن -
واملجتمع امل�ضيف من �أج��ل احلفاظ على
ال ميكـن �أن يتحقق �إال من خــالل �شراك ــة
الهدوء القائم يف الوقت الذي نعمل فيه معا
قوية بني القادة املحليني والقوات امل�سلحة
من �أجل �سالم دائم.
اللبنانية واحلكومة اللبنانية واليونيفيــل.
ويف اللقاءات التي عقدت يف ت�شــريــن الأول و�أ�شار اىل ان احد العوامل املهمة للو�صول
وت�شــرين الثانــي و�ش ــارك فيها فعاليـات اىل الهدف النهائي من ال�سالم امل�ستدام
املنطقة ،قال اللـواء بيــري �أنه يف حني �أن هــو تنفيـذ الق ــرار جمل�س الأمن الدول ــي
ال�سنوات الع�شر من الهدوء يف جنوب لبنان  1701الذي ي�شكل جوهر مهمة اليونيفيل.
هي نتيجة عمل م�ستمر ،ف�إن ق�ضية ال�سالم
ومنذ تو ّليه قيادة اليونيفيل يف �شهر متوز
تتقدم ب�شكل بطيء خطوة بعد �أخرى.
 ،2016اجتمع بريي مع القادة اللبنانيني،
وقـال رئي�س بعث ــة اليــونيفي ــل�« :إن �إحدى �سواء يف بريوت �أو يف جنوب لبنان ،للتعبري
ال�سمات الأ�سا�سية التي يتميز بها املجتمع عن تقديره العميق لدعمهم الثابت للبعثة
احل�س الإجتماعي والإحرتام ومناق�شة الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
اللبناين هي ّ
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الخط األزرق
على أرض الواقع

العميد أنطون مراد من القوات المسلحة اللبنانية يتحدث
عن تعليم الخط األزرق

«إن وضـــع عــامــات

مــرئــيــة عــلــى الــخــط
األزرق قد ال يمنع كل

االنتهاكات ،ومع ذلك،
هــو عنصر هــام من

عناصر االستقرار».
فريق من القوات المسلحة اللبنانية يقيس مكان وضع عالمة على الخط األزرق.

تعتبر أقاصي جنوب لبنان منطقة حساسة للغاية ،فهنا يمتد «خط االنسحاب» [انسحاب الجيش
اإلسرائيلي في عام  ]2000أو ما يسمى بالخط األزرق .في عام  ،2007اتفقت األطرف على اقتراح
اليونيفيل وضع عالمات مرئية على الخط على األرض في اطار مشروع ثالثي مستمر لتعزيز الثقة المتبادلة
وبناء الثقة ونزع فتيل التوترات بين لبنان وإسرائيل.
بيد �أن اخلط الأزرق لي�س دائم الو�ضوح ،وجمرد خطوة
واحـدة غري حـذرة قد تـ�ؤدي �إىل عبــور اخلط من دون
ق�صــد ،وتع ّر�ض بذلك حيـاة العابــر للخطر .العميــد
�أنطون مراد ،الذي ير�أ�س حاليا مكتب الدرا�سات العامة
يف مديرية املخابرات التابعة للقوات امل�سلحــة اللبنانيـة،
كان ميثل نقطــة االت�صال مع اجلي�ش اللبناين يف عملية
تعليم اخلط الأزرق مع بدء العملية يف عام .2007
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يقوم العميد مــراد مب�سح الت�ضاري�س القا�سي ــة �أمام ــه
التي تت�ضمن منحدرات حادة وحقـول �ألغام يف كل مكان،
ناهيــك عــن التهديــد امل�ستمــر من الأ�شراك وخملفات
احلرب .يقول« :ميكننا �أن نـرى �أمامنا برميلني يبعد كل
منهما ثالثني مرت ًا فقط عن الآخــر ،ويف حاالت �أخرى
قد تكـون امل�سافة نحو  400مرت .وميكن للمـرء �أن ير�سم
خط ًا وهمي ًا بني الرباميل التي حتدد اخلط الأزرق الذي
ال ينبغ ــي عب ــوره».
اخلط الأزرق يبد�أ من قرية ر�أ�س الناقورة ال�ساحلية يف
الغرب وميتد  120كيلومرت ًا �صعود ًا اىل جبل ال�شيخ يف
ال�شـرق .اخلط الأزرق لي�س احلــدود ،وقد ّمت و�ضعــه من
قبل الأمم املتحدة يف عام  ،2000بعد وقت ق�صري من
�إعالن �إ�سرائيل �سحب قواتها.
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الناطق الر�سمي الأ�سبــق با�سم اليــونيفيــل و�أحــد كبار
م�س�ؤوليها ،تيمور غوك�سيل ،يتذكر تلك احلقبة ويقول
�أنه كان على الأمم املتحدة �إيجاد «نــوع من اخلط» لكـي
يت�سنى ا�ستخدامــه كمرجع الن�سحاب �إ�سرائيــل من تلك
املنطق ــة ،كما هــو مطلــوب مبــوجب قرار جملــ�س الأمن
الدويل  .425ويتابع غوك�سيــل« :لقد كان �ضرورة».
وعليه ،ك��ان خط ان�سحاب ،ولي�س تر�سيما للحدود،
و�أ�صبح معروف ًا يف نهاية املطاف با�سم «اخلط الأزرق».
وحتى يومنا هذا ،ال يزال اخلط الأزرق مرجعا ل�ضمان
عدم وجود �أي خرق من �أي من اجلانبني .وهو عن�صر
هام من عنا�صر وقف الأعمال العدائية ،وكال الطرفني
التزما احرتامه.
ر�ســامــو اخلرائط الع�سكري ــون من اجلي�ش اللبنان ــي
واليــونيفي ــل املجهـزين ب�أدوات نظام حتديـد املواق ــع
يعملـون على و�ضع العالمات علــى اخلط الأزرق ،وذلك
من خــالل ت�أكيــد املوقــع الدقيق للنقاط حيث تـو�ضــع
الحقا الرباميل الزرقاء كعالمات .ووفقا للعميد مـراد،
هذه جمرد مرحلــة واحــدة فقط من مراح ــل عملي ــة
معقّدة .ويو�ضح« :يف البــدء ،تقتــرح اليونيفيــل نقاط ًا
وت�أخذ موافقة اجلانبني على �إعداد خطة عمل».

«الخط األزرق يبدأ مـن

قريــــة رأس الناقــورة
الساحليــة في الغـرب
ً
كيلومتــرا
ويمتـد 120

ً
صعودا الى جبل الشيخ

في الشـرق».

ويتابع« :بعد ذلك ،تتوجه اليـونيفي ــل �إىل املوقع وت�أخذ
قيا�سـات م�شرتك ــة مـع كـال اجلانبـني ،ولكـن ب�ش ـكـل
منف�صــل ،خـالل فتــرة تت ــراوح ما بني  48الــى 72
�ساعة .وعند االنتهاء من هذه القيا�سات ،تو�ضع ثالث
عالمات على الأر�ض  -عالمـة اليـونيفي ــل ،وعالم ــة
القوات امل�سلحة اللبنانية ،وعالمة اجلي�ش الإ�سرائيلي.
�إذا كان الفرق بني هذه النقاط �ضمن � 50سنتيمرت ًا،
تعترب النقطة متفقا عليها وميكن �أن ننتقل �إىل املرحلة
التاليــة ،ونعني بذلك و�ضع العالمة يف مكانها».
�إن التحقق و�إعادة التحقق من النقاط ي�ستغرق وقتا
طويال ميكن �أن ي�صل اىل �سـاعـات و�أ�سابيـع �أو حتى
�أ�شهر .ال يبد�أ مهند�سو اليونيفيل البناء �إال بعد تبديد
كل ال�شكوك ،حيث يبد�أ عملهم ببناء قاعدة ا�سمنتية
يتم و�ضع برميل �أزرق عليها الحق ًا.
وعادة ما تو�ضع عالمات الرباميل الزرقاء يف �أر�ض وعرة.
وهذا يتطلب من طواقم البناء التي تتكون من جنود حفظ
�سالم �صينيني نقل �أطنان من الرمل واال�سمنت وغريها
من املواد يدويا ،مما يجعل منها مهمة �شاقة وطويلة
على ح ّد و�صف الرقيب ال�صيني يل بن.
يعمـل الرقيب لـي بن يف وادٍ بعيـد ،حيث يحمـل مــواد
البناء يف �س ّلة يع ّلقها على كتفيه .يقول« :يا له من حمل
ثقيل .انها ممتلئة بالرمل ،وفيها على ما �أعتقد نحو
خم�سني كيلوغراما» .ميكن �أن ي�ستغرق الأمر �شهرين
�أو ثالثة �أ�شهـر لو�ضع عالمــة واحــدة ،وذلك ب�سبب
اجلهد البدين الذي تتطلبه العملية.
يعب العميد مراد عن تقديره لعمل جنود حفظ ال�سالم
ّ
ال�شاق ،وعن ذلك يقول�« :إن لـدى اليــونيفي ــل مهمــة
�صعب ــة جدا تتمثل يف فتح ممرات �آمنـة عرب حق ــول
الألغام .وبعد ذلك ،ف�إن العبء الأكرب على اليونيفيل
ه ــو بناء قــواعد اال�سمنت وحمل كميات كبي ــرة من

اال�سمنت على �أكتاف اجلنود مل�سافات طويلة .وب�سبب
ذلك ،ف�إن اجلي�ش اللبناين معجب بعمل اليـونيفيــل.
ونحـن نحــاول تقديــم الدعـم لهم والقيام بكــل مــا
ن�ستطيعــه ،مثـل تزويـد اليـونيفي ــل بيانات اخلرائط
واملعلومات اجلغرافية �أو بالأمور الأخرى املمكنة».
ووفق ًا للعميد مراد ،هناك العديد من املناطق املتنازع
عليها حيث مل يتم و�ضع عالمات نظرا لعدم وجود
توافق يف الآراء.
ويو�ضح« :يف هذه املناطق ،لبنان يحرتم اخلط الأزرق،
ولكنه يرف�ض و�ضع عالمات لأن��ه ال يريد خلق واقع
جديد على الأر�ض .وهذه املناطق املتحفظ عليها �سوف
تو�ضع يف االنتظار حتى جند ح ًال لها يف امل�ستقبل».
وقد ّمت و�ضع ما جمموعه  257برمي ًال �أزرق�� ًا (حتى
�أوائل �شهر ت�شرين الثاين من العام  .)2016ومع ذلك،
فهذده الرباميل لي�ست كافية لتحديد اخلط الأزرق على
الأر�ض �أو ملنع االنتهاكات.
الرعاة من كفر �شوبا ،على �سبيل املثال ،يتعاملون مع واقع
اخلط الأزرق ب�شكل يومي ،فهم يرعون قطعانهم بالقرب
من اخلط ،ولكن ينبغي عليهم احلر�ص على عدم اجتيازه
عن طريق اخلط�أ .وكلما �أمكن ،يقدم لهم جنود حفظ
ال�سالم يف اليونيفيل ار�شادات حول مكان وجود اخلط،
كما ي�ساعدون يف ا�سرتجاع ر�ؤو�س املا�شية التي اجتازته.
اجلهود الوقائية التي يقوم بها جنود حفظ ال�سالم،
وك��ذل��ك اجل��ه��ود الطموحة ح��ول و�ضع ال��ع�لام��ات على
اخل��ط الأزرق� ،أ�سفرت عن �إح���داث تغيريات �إيجابية
على الأر�ض .وي�ضيف العميد مراد« :بالت�أكيد كان لذلك
نتيجة فعالة ووا�ضحة ،ولي�س هناك �أدنى �شك يف ذلك،
فقد انخف�ضت االنتهاكات غري املق�صودة ب�شكل ملحوظ».
وي��ت��اب��ع« :يف مي�س اجل��ب��ل ،ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ،ك��ان

املزارعون يعربون اخلط الأزرق ب�شكل يومي .وقد ّمت
�إعطاء هذا املو�ضوع �أولوية ومت و�ضع عالمات مرئية
على اخلط ،وتوقفت االنتهاكات .وكذلك الأمر يف بليدا،
حيث متتد بع�ض الب�ساتني عرب اخل��ط الأزرق ،وقد
�أخ��ذت اليونيفيل �إج��راءات على الأر���ض �سهلت دخول
املزارعني �إىل �أرا�ضيهم .ومنذ ذلك احلني ،مل يقع �أي
حادث �أو احتكاك مع اجلي�ش الإ�سرائيلي».
�إن و�ضع عالمات مرئية على اخلط الأزرق قد ال مينع
كل االنتهاكات ،ومع ذلك ،هو عن�صر هام من عنا�صر
اال�ستقرار .وطاملا �أن هذه الرباميل الزرقاء ميكن �أن
تنقذ حياة ان�سان �أو متنع احلوادث الأمنية مما يعزز
ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة ،ف�إن اجلهود الكبرية
والأعباء التي تتحملها اليونيفيل لتعليمه ت�ستحق العناء.
(ي�ستند هذا املقال على مقابلة مع العميد �أنطون مراد �أجرتها
معه وح��دة االذاع���ة يف اليونيفيل يف ك��ان��ون ال��ث��اين ،2015
مبوافقة م�سبقة من قيادة اجلي�ش اللبناين)
يوري كوشكو ورانيا بدير – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

مالحظة من اليونيفيل
تلتزم اليونيفيل ضمان أن يتصرف أفرادها
ً
وفقا ألعلى معايير السلوك وحسـن السيـرة.

فـي حال الحظتـم وجــود أي سلـوك يتنافـى

مـع هــذه المعاييــر العاليـــة ،الرجـاء ابالغنـا

عنــه عن طريــق االتصال بقسـم السلوك

واالنضبـاط اإلقليمــي عبـر البريــد اإللكتروني:
 unifil-cdu@un.orgأو عبر االتصال بأرقـام

الهاتـف التاليـة01-926 215/6/7/8/9 :

العمل مع اليونيفيل في زمن األزمة

اللواء بيري من ايرلندا
ّ
يتسلم قيادة اليونيفيل

بقلم العميد مانويل كيريجيان ،القوات المسلحة اللبنانية

المقر العام لليونيفيل منذ نشر بعثة حفظ
يوجد للجيش اللبناني مكتب ارتباط في
ّ
السالم في عام  .1978والــى جانب تمثيل القوات المسلحة اللبنانية والسلطات
اللبنانية األخرى على الصعيدين المدني والعسكري على حد سواء في منطقة عمليات
سمي ( )LLOيؤمن االتصال بين اليونيفيل
اليونيفيل ،فإن مكتب االرتباط اللبناني الذي ّ
والسكان المحليين والسلطات المحلية ،بغية تسهيل تنفيذ مهمة اليونيفيل.

منذ �شهر مت��وز � ،2004أم�ضيت �أك�ثر من �أرب��ع �سنوات
�أعي�ش بني جنود القبعات ال��زرق و�أعمل معهم يف جنوب
لبنان .وعلى الرغم من ت�أثري حرب عام  2006املدمر على
لبنان و�شعبه ،ف�إن تلك احلرب التي ا�ستمرت خم�سة �أ�سابيع
ّ
خل�صت التعاون املمتاز بني اجلي�ش اللبناين واليونيفيل.
يف الفرتة بني عامي  2004و ،2006كان اجلهاز يتمركز
يف ب��ل��دة ق��ان��ا وك���ان ع��دي��ده خم�سة �ضباط ،م��ن بينهم
�ضابط يتمركز يف املق ّر العام لليونيفيل يف الناقورة .يف
تلك الفرتة  ،مل يكن يخلو الأمر من بع�ض اخلروقات التي
كانت حت�صل على اخلط الأزرق من قبل الإ�سرائيليني،
�أو �إجتياز رعاة مع قطعانهم من اجلانب اللبناين بع�ض
النقاط احل�سا�سة ،فكانت هذه الإ�شكاالت تعالج من خالل
التن�سيق بني اجلي�ش واليونيفيل .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أذكر
الدوريات التي كان ينفذها ال�ضباط اللبنانيون مبحاذاة
نقاط اخلط الأزرق ،للت�أكد من عدم وجود �أي خلل �ضمن
جمموعة تلك النقاط والتي كانت ت�شكل خط الإن�سحاب
الإ�سرائيلي الذي ّمت يف العام � .2000أما لوج�ستي ًا ،فكانت
قوافل القوات الدولية املتنقلة من الناقورة �إىل بريوت
وبالعك�س ،ت�سري مبواكبة اجلي�ش اللبناين.
خالل �شهر كانون الأول من العام  ،2005انتقل اجلهاز
بكامله �إىل امل��ق�� ّر ال��ع��ام لليونيفيل يف ال��ن��اق��ورة ،ومن
املنطقي �أن يكون لهذا الإجراء �أثره الإيجابي لي�س فقط
لناحية تبادل املعلومات وتن�سيق الن�شاطات ،ولكن �أي�ض ًا
لناحية زيادة فعالية اجلنود .كما و ّفر هذا الأمر فر�صة
جلنود اليونيفيل ،القادمني من عدة دول ،لفهم التقاليد
والعادات املحلية ب�شكل �أف�ضل.
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صيف عام 2006

ف�ترة ح��رب مت���وز�-آب  2006تط ّلبت حالة م��ن التعاون
الل�صيق بني جهاز الإرتباط اللبناين واليونيفيل ملواجهة
الأحداث الدائرة يف بقعة العمليات .منذ اللحظة التي بد�أت
بها عمليات الق�صف املعادي� ،شعرت �أن مهمتي �ستختلف
عما قبل هذا التاريخ ،نظر ًا لوجودي يف مق ّر قيادة قوات
�أجنبية ب�صفة �ضابط ارتباط ،و�أثناء عمليات حربية ،وهي
حالة مل �أعت ّد عليها �سابق ًا! عندها ورد �إىل ذهني �س�ؤال :ما
هي الأولويات التي يجب �أن �أفعلها؟ يف بادىء الأمر ،ك ّلفت
�أحد �ضباط الفريق اللبناين بالتمركز يف غرفة عمليات
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اليونيفيل بغية متابعة جمريات الأح���داث لإف���ادة قيادة
اجلي�ش اللبناين عن كل التطورات ،والبقاء على �إ�ستعداد
لتقدمي امل�ساعدة لليونيفيل عندما تدعو احلاجة اىل ذلك.
ثم ب��د�أت تتالحق الأح���داث وت��ت��واىل الإف���ادات �إىل غرفة
العمليات عن �إ�شتباكات على �أجزاء من اخلط الأزرق ،تزامن
ذل��ك مع ق�صف للج�سور والطرقات الرئي�سية بغية قطع
�أو�صال منطقة عمليات اليونيفيل وعزلها عن باقي املناطق
اللبنانية .هنا كان ال ب ّد من الت�شديد على �إجراءات التعاون
والتن�سيق بني اجلانب اللبناين واجلانب الدويل ملواكبة ما
يجري وت�أمني �إ�ستمرارية احلركة لليونيفيل .التعاون خالل
احلرب ميكن تق�سيمه اىل م�ستويات عمالنية وان�سانية.
ً
لبنانيا:
على الصعيد العمالني،

 تزويــد القوات الدوليــة يومي ـ ًا ن�ش ــرة عن حالــةالطرقات واجل�ســور التــي تعر�ضــت للق�صف ،لت�سهيــل
عملي ــة �إنتقـال قــوافلها.
 �إج���راء الرتتيبات ال�ل�آزم��ة ملواكبة ق��واف��ل اليونيفيللتمكينها من �إجتياز مدينة �صيدا.
 التن�سيـق مع اليونيفيــل لناحيــة �إ�ستالم الأ�شخـا�صالذين كانت تختطفهم ا�سرائيل من لبنان ويف �أثناء
العمليات الع�سكرية.
 ت�سهيل �إنتقال القوافل امل�ؤللة لليونيفيل نظر ًا خلطورةالتح ّرك على طريق الناقورة � -صور ب�سبب رمايات
البوارج احلريبة املعادية.
 ح�ضور الإجتماعات الطارئة وذات الطابع العمالينيف غرفة عمليات اليونيفيل.
 امل�ساعدة يف �إخالء موظفي اليونيفيل الأجانب والرعاياالتي حتمل جن�سيات �أجنبية ،وذلك من خالل احلفاظ
على الأمن يف مكان جتميعهم يف مرف�أ �صور خالل الإجالء.
 امل�ساعدة يف حتديد مكان وج��ود جثة �أح��د موظفياليونيفيل الذي فقد خالل عملية الإخالء.
ً
دوليا:
على الصعيدين اإلنساني واللوجستي،

 قامت اليونيفيل بتنفيذ ع��دّة عمليات �إخ�لاء للمدنيني�إىل خارج منطقة العمليات احلربية ،بالتعاون مع جهاز
الإرتباط اللبناين.

 �سهّلت اليونيفيل عملية �إخالء م�ساجني مدنيني (ما يقاربالـ � 200سجني) من �سج ّني تبنني والنبطية �إىل بريوت.
 قام فريق من الهند�سة تابع للكتيبة ال�صينية برفع�أنقا�ض بناء �سقط جــراء الق�صف الإ�سـرائيلي ،و�أودى
بحياة �أحد موظفـي اليـونيفيــل وزوجتـه واللذين كانا
حتت الأنقا�ض� ،إ�ضافــة �إىل بع�ض ال�سكـان املدنيني
القاطنني يف املبنى املذكور.
 قامت اليونيفيل ب�إجالء مدنيني من بلدات الناقورةوال�ضهرية وي��اري��ن ك��ان��وا ق��د جل����أوا �إىل امل��ق�� ّر العام
لليونيفيل يف الناقورة ،وقد ّمت الحق ًا مواكبتهم ب�آليات
اليونيفيل �إىل مكان �آمن يف مدينة �صور.
 �أ ّمنت اليونيفيل الرتتيبات الآزم��ة لإدخ��ال �صهاريجحمروقات �إىل بلدة مرجعيون بناء على طلب م�سبق من
اجلانب اللبناين.
 �ساعدت اليونيفيل يف �إي�صال امل��واد الغذائية (خبزومعلبات) وبع�ض الأدوية �إىل القرى املجاورة (الناقورة
ـ ال�ضهرية ـ علما ال�شعب).
 �س ّهلت اليونيفيل نقل اجلرحى وامل�صابني من املدنيني منامل�ست�شفى امليداين يف الناقورة �إىل م�ست�شفى �صور احلكومي.
�إن ما ذك��ر �أع�لاه هو غي�ض من في�ض .ولكن العربة
امل�ستقاة مما ذك��ر ،هي كيفية تعاطي جهاز الإرتباط
خالل فرتة �أح��داث مماثلة ،مع قوى دولية على �أر�ض
ال��وط��ن ،يف ظ��ل تهديد م��ن قبل جي�ش م��ع��اد� ،إ�ستمر
مدة  34يوم ًا على مدار ال�ساعة ،بالإعتداء على �سكان
لبنانيني كانوا عر�ضة للقتل والتهجري يف كل حلظة.
لقد �شعرت �أن �أوىل م�س�ؤولياتي ك�ضابط ارتباط هي
م�ساعدة ال��ق��وات ال��دول��ي��ة على �إت��خ��اذ ك��ل التدابري
التي ت�ساهم يف حماية �أبناء وطني ،وب�صورة خا�صة
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ع��زل ال��ذي��ن ال ع�لاق��ة ل��ه��م ب��الأم��ور
الإ�سرتاتيجية والع�سكرية .يف النهاية� ،إن دوري ك�ضابط
�إرتباط كان التن�سيق مع القوى املرتبط بها ،بغية ت�سهيل
تنفيذ مهمتها يف دعم ال�شعب اللبناين.
(ك��ات��ب ه��ذا امل��ق��ال ك��ان �ضابط ارت��ب��اط اجلي�ش اللبناين مع
اليونيفيل عام  ،2006وهو ي�شغل حاليا من�صب نائب رئي�س هيئة
الأركان للتجهيزات يف القوات امل�سلحة اللبنانية)

ّ
المقر العام لبعثة
تسلم اللواء مايكل بيري من إيرلندا قيادة اليونيفيل في احتفال خاص أقيم في
ّ
األمم المتحدة في الناقورة بتاريخ  19تموز .2016
ويف كلمـة له يف احلفل الذي ت�س ّلم فيـه ال�سلطة ب�شكــل
ر�سمي من �سلفــه اللــواء لوت�شيانــو بـورتـوالن ــو� ،أعـرب
رئيــ�س بعث ــة اليــونيفيـ ــل وقائدها العام اجلديــد عــن
تفا�ؤل ــه مب�ستقب ــل لبنان.

و تع ّهد اللواء بريي �أنه خالل فرتة تو ّليه من�صب رئي�س
بعثــة الـونيفي ــل وقائدها العام« ،لــن ي ّدخــر �أي جهــد
لتحقيق �سالم م�ستدام وا�ستقرار لهذه املنطقة اجلميلة
من جن ــوب لبنــان».

وق��ال�« :أع��رف �أن العديد من التحديات واللحظات
ال�صعبة يف انتظاري يف ال��ف�ترة املقبلة ،ولكن معا
�سنتمكن من التغ ّلب عليها و�إكمال امل�سرية من �أجل
تنفيذ قرار جمل�س الأمن الدويل  1701لأبعد ح ّد».

اللواء بريي لي�س جديدا على اليونيفيل وجنـوب لبنان،
فقد خدم �سابق ًا ثالث مــرات مع الكتيبــة االيرلنديـ ــة
يف اليونيفيل يف �أعوام  1982و 1989و ،1994وذلك
عندما كان لبنان يعاين من حروب مد ّمرة.

وتـاب ـ ــع« :ع�ش ـ ــر �سـنــوات م ـ ّرت من ــذ ح ـ ــرب 2006

يتمتــع اللــواء بيــري بتاريــخ مهني طويــل ومتم ّيز منـذ
ان�ضمام ــه الـى اجلي�ش االيرلنــدي ك�ضابـط يف �ســالح
امل�شــاة يف عــام  .1975وب�صفته قائد ًا عام ًا للواء الثاين
منذ عــام  ،2013خدم يف جمموعـة وا�سعـة من املهام
ّ
وتول العديد من املنا�صب يف القيادة والأركان.

وكلنـا نعلــم �أن هنــاك العديــد من الأ�شخا�ص يف هــذه
ال�س ــن يف جن ــوب لبنــان ال يع ــرفون معن ــى احل ــروب
املد ّم ــرة .دعــونا نعمــل معـ ًا ل�ضمــان ن�ش�أتهم يف بيئ ــة
�آمنـ ــة و�ســالـم ـ ــة».

لدى اللواء بريي خربة كبرية يف جمال العمل يف اخلارج
اىل جانب خدمته الع�سكرية يف اليونيفيـل .وقد خدم يف
الكويت وبغداد يف اطار بعثة املراقبــة يف العراق والكويت
التابعة للأمم املتحدة ،ويف البو�سنــة والهر�سك مع قوة
احلماية التابعة للأمم املتحدة .يف عــام  2003عمل مع
قوة امل�ساعدة الأمنية الدولية (�إي�ســاف) يف �أفغان�ستان.
ويف �أيلــول  2004ان ُتــدب �إلــى الأمان ــة العام ــة ملجلــ�س
االحتــاد الأوروب ــي ،حيــث عم ــل مل ــدة ثــالث �سنــوات مع
هيئة الأركان الع�سكرية التابعة لالحتــاد الأوروبــي .كمــا
قاد اللواء بريي مهم ــة الأمن امل�شتــرك و�سيا�س ــة الدفاع
التابعـة لالحتاد الآوروبي لتدريب اجلي�ش ال�صومايل يف
�أوغنـدا يف الفرتة من �آب � 2011إىل �شباط  .2013ويف
متــوز من العام  2016مت تعيينه يف من�صب رئي�س بعثـة
اليونيفيل وقائدها العام يف جنــوب لبنان.

رئيس بعثة اليونيفيل السابق يشدد
على العالقة مع سكان المنطقة

بينما كان يستعد لمغادرة اليونيفيل في أوائل شهر تموز من عام  ،2016ترك رئيس بعثة األمم
المتحدة األسبق اللواء لوتشيانو بورتوالنو نصيحة لخليفته ،أال وهي استمرار التواصل مع
المجتمعات المحلية.
ففي �آخر مقابلة له كرئي�س لبعثة اليونيفي ــل وقائد عام
لها ،قال اللواء الإيطايل« :عملي ًا ،ميكنني تعريف العالقة
مع �سكان املنطقة ب�أنها �أمر حموري ،مما يعني �أن وجـود
ه ــذا العن�صر ق ــد يـ�ؤدي �إىل حتقيق النجــاح .و�إذا مل
يتواجد هذا العن�صر ف�إن ذلك �سي�ؤدي ،بالت�أكيد ،اىل
تعطيل املهمة ب�شكل كامل».
و�أ�ضاف اللــواء بــورتــوالنــو �أن العالق ــة بني اليونيفيــل
و�سـكــان املنطق ــة متثــل العن�صر الأكث ــر �أهميــة الذي

�أو�صي القيــادة امل�ستقبليــة �أن ت�أخــذه يف الإعتبار.
بع ــد عــامني كرئي�س لبعث ــة الي ــونيفي ــل� ،سـ ًلــم اللــواء
بورتوالنو قيادة اليونيفيل اىل اللــواء مايك ــل بريي من
ايرلن ــدا يف  19مت ــوز .2016
ويف املقابلــة� ،س ّلط اللــواء بـورتوالنـو ال�ضوء �أي�ضا على
الآثار غري املبا�شرة للنزاع ال�سوري على لبنان باعتباره
التحــدي الرئي�سي الــذي يواجــه بعثــة الأمم املتحــدة.
وبالنظر اىل هذا الواقــع ونظرا ال�ستمرار عدم الثق ــة

بني لبنان و�إ�سرائيل ،قال انــه خــالل عامني على ر�أ�س
البعثة ،ازداد عدد الأن�شطة العملياتية اليومية لليونيفيل
من ما معدله  250ن�شاط ًا يف اليوم اىل ما معدله 400
ن�شاط يف اليوم بر ًا وبحر ًا وجو ًا.
من ناحيته ،قال اللواء بريي يف كلمة له بعد ت�س ّلمه قيادة
اليونيفيل يف  19متوز ان البعثة �ستوا�صل دعم املجتمعات
املحلية «مبا �أتيح لليونيفيل من �إمكانات ،واحلفاظ على
رابط الثقة وال�صداقة مع �سكان جنوب لبنان الكرام».

عشر سنوات من حفظ السالم في المياه اللبنانية
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وفي الكلمة التي ألقاها على الرصيف البحري
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وأضــاف« :وكنتيجة لعقد من التدريب والتعاون
الــوثــيــقــيــن ،نستطيع ان نـــرى الــقــوة البحرية
التابعة للجيش اللبناني تجوب المياه اإلقليمية
وتستخدم الـــرادار الساحلي الحديث لمراقبة
حــركــة الــســفــن فــي الــبــحــر والتخطيط وتنفيذ

انتشرت قوة اليونيفيل البحرية في  15تشرين
األول من العام  2006بناء على طلب من الحكومة
اللبنانية في أعقاب اعتماد القرار  1701من قبل
مجلس األمن الدولي.
كما أن قوة اليونيفيل البحرية تدعم البحرية اللبنانية
المصرح به لألسلحة أو المواد
في منع الدخول غير
ّ
ذات الصلة عن طريق البحر إلــى لبنان .كما أنها

قائد قوة اليونيفيل البحرية األميرال كالوديو ميللو
قال ان قوة اليونيفيل البحرية تفتحر بالعمل في
تنسيق وثيق مع شريكها االستراتيجي ،البحرية
اللبنانية« ،من أجل تعزيز قدرات البحرية اللبنانية
لتنفيذ المهام االمنية البحرية».

على مــدى العقـد الماضي ،سـاهمت  15دولــة
بأصول بحرية في قوة اليونيفيل البحرية ،مـع
االشــارة الــى أن القوة البحرية هاتفت أكثر من
سبعين ألف سفينة (حتى تشرين األول ،)2016

ً
وحاليا ،تضم قوة اليونيفيل البحرية أكثر من
ً
عنصرا من أفــراد البحرية وسبع سفن –
850
سفينتان من بنغالديش ،وسفينة واحدة من كل
من البرازيل وألمانيا واليونان وإندونيسيا وتركيا،
إلى جانب مروحيتين.
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل االعالمي

االمم المتحدة/باسكال ماركوس

شهد عــام  2016مــرور عشر سنوات على نشر
قوة حفظ السالم البحرية األولى والوحيدة التابعة
لألمم المتحدة ،ونعني بها قوة اليونيفيل البحرية.
وفي كلمة القاها في الحفل الخاص الذي أقيم في
ً
احتفاال
مرفأ بيروت بتاريخ  21تشرين األول 2016
بهذه المناسبة ،قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها
العام اللواء مايكل بيري ان عمل القوة البحرية
ً
رائدا داخل المنظمة الدولية.
أصبح

أمــام سفينة القيادة الفرقاطة «ليبرال» ،قال
اللواء بيري« :خــال السنوات العشر الماضية
قامت قــوة اليونيفيل البحرية بترسيخ أسس
المبادىء البحرية لألمم المتحدة».

عمليات خاصة ومعقدة وتنسيق عمليات البحث
والتفتيش في البحر».

تساعد البحرية اللبنانية في تعزيز قدراتها من خالل
تنفيذ مجموعة من ال ــدورات التدريبية المختلفة
ّ
تسلم البحرية
والــتــدريــبــات المشتركة بــهــدف
اللبنانية جميع الواجبات المطلوبة لألمن البحري.

تم انجاز عدد كبير
وأضاف األميرال ميللو« :لقد ّ
من أنشطة التدريب على الشاطئ وفــي البحر
ً
تقدما
في السنوات العشر الماضية مما حقق
ً
ملموسا» .من ناحيته ،وصف اللواء بيري هذا
التعاون «بالشراكة المتميزة».

وأحالت أكثر من  8500سفينة منها الى البحرية
اللبنانية للتفتيش.

بقلم جون مولوي

جون مولوي هو حاليا أحد كبار موظفي قسم الشؤون السياسية في اليونيفيل حيث يتابع بشكل أساسي المنتدى الثالثي
والقضايا المتعلقة بعملية وضع العالمات المرئية على الخط األزرق ،وقد كان سابقا كبير ضباط االرتباط في بعثة األمم
المتحدة منتدبا من قبل قوات الدفاع االيرلندية خالل حرب عام  .2006أكمل السيد مولوي خدمته العسكرية للمرة السادسة
مع اليونيفيل في كانون األول من العام  ،2007ومن ثم عاد إلى العمل في حفظ السالم في اليونيفيل في نيسان من العام
 2008بصفة مدنية .وقد كتب هذا المقال لـ «الجنوب» مستعيدا ذكرياته التي عايشها شخصيا وعن كثب خالل الحرب.
عدت ثانية �إىل جنوب لبنان يف �أيلول من العام 2005
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يف اط��ار خدمتي الع�سكرية يف حفظ ال�سالم للمرة
اخلام�سة مع اليونيفيل .كنت �أ�شعر بال�سعادة لأنه �سوف
يت�سنى يل جتديــد عالقاتــي بالنا�س الذيــن عــرفتهم
�سابقا وكذلك زيارة القرى اجلميلة التي �ألفتها خالل
خدمتي يف ال�سنوات ال�سابقة ،و�شعرت �أن عودتي �أ�شبه
ما يكون «عودة اىل الديار» �أكرث منها خدمة ع�سكرية
يف �أر���ض �أجنبية .وب�صفتي كبري �ضباط االرت��ب��اط،
�أتيحــت يل الفر�صة ل��زي��ارة امل��واق��ع ،وق��د ا�ستمتعت
ب�شـكـل خا�ص باحلري ــة املطلقــة يف القيادة واملرور يف
القرى الودودة التي مل تعد حتت االحتالل ،وهو �أمر مل
�أكن قادر ًا على القيام به يف املرات ال�سابقة .ولكن من
خالل ات�صاالتي �ســرعان ما �أ�صبــح وا�ضحا �أن الوجــوه
املبت�سمة تخفي �أجــواء من اخلوف ،حيــث كان ي�ست�شعر
النا�س �شيئ ًا من التذبذب حـول م�ستقبلهم (ال�سلمي).
وه��ذا القلق ،كما علمت ،ه��و انعكا�س حلالــة عدم
اال�ستقرار ال�سيا�ســي /الع�سكري على طــول اخلط
الأزرق الذي زاد منه يف كثري من الأحيان تبادل �إطالق
النار املميت .وقد �أثبت التاريخ �أن النا�س كانوا على
حق و�أن خماوفهم كانت مربرة.

بحلول �صيف ع��ام  ،2006انخف�ض عديد اليونيفيل
لت�صبح ق��وة �صغرية ج��دا ت�ضم نحو � 2000شخ�صا،
وه��ذا العدد ي�شمل الأف��راد الع�سكريني واملدنيني .ويف
الواقع ،كان �أحد املوا�ضيع الرئي�سية للنقا�ش �ضمن البعثة
يف تلك الأيام يتمحور حول م�ستقبل اليونيفيل وان�سحابها
املتوقع واملفرت�ض.
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بد�أ يوم الأربعاء الواقع فيه  12متوز  2006مثل �أي
يوم �آخر ،حيث و ّدعت زوجتي يف مدينة �صور الوادعة،
وتوجهت اىل مق ّر عملي .وبعدها بفرتة وجيزة عند
ّ
ال�ساعة التا�سعة �صباحا ،بد�أت املعلومات يف التقاطر
عن �أن حادثة وقعت على طول اخلط الأزرق ،من دون
�أي تفا�صيل �أخرى .ومل نكن ندرك �آنذاك �أن ما �سمي
«باحلادثة» كان يف الواقع هجوم ًا حلزب اهلل �ضد دورية
للجي�ش الإ�سرائيلي و�سوف تتطــور اىل ح ــرب مدمرة
و�س ــاحق ــة ت ــودي بحياة الكثيــر من النا�س ،معظمهم
من املدنيني ،وتد ّمر املمتلكات .وكذلك مل �أكن �أعرف
�أنه �سي�ستلزمني الأمر �أ�شهر ًا لأمتكن من العودة �إىل
�شقتي ،وما يقرب من ال�ستة �أ�شهر لأرى زوجتي مرة
�أخرى ،وذلك بعد �إجالئها يف  20متوز.
خمسة أسابيع من الرعب والدمار

يف الفرتة التي �سبقت احلرب� ،شهدت اليونيفيل عددا
م��ن املناو�شات ب�ين ح��زب اهلل واجلي�ش الإ�سرائيلي،
وكانت ت�ستخدم م�ساعيها احلميدة على الدوام ال�ستعادة
ال��ه��دوء ،ول��ك��ن ح��رب��ا «ك��ام��ل��ة» ب�ين اجل��ان��ب�ين مل تكن
يف الت�ص ّور و�أخ���ذت اجلميع على حني غ�� ّرة .ولذلك،
افرت�ضت اليونيفيل وغريها �أول الأمر �أن هذه «احلادثة»
التي �أُبلغ عنها هي جمرد مناو�شة �أخرى يف هذا االطار،
�سيتم ح ّلها كما حدث من قبل .ولكن خالل
و�سرعان ما ّ
قيادتي ال�سيارة متوجه ًا اىل نقطة العبور يف ر�أ���س
الناقورة يف وقت الحق من �صباح ذلك اليوم �أدركت مدى
خطورة ما يجري ،حيث ر�أيت عن كثب القتال العنيف
جدا وا�ستخدام الأ�سلحة الثقيلة والطائرات.

ويف حني وقعت �إ�صابات بني املدنيني يف الأي��ام الأوىل،
كان الهجوم الذي وقع بعد ظهر يوم  15متوز �صادم ًا
لنا يف ال�صميم ،حيث �أ�صابت قنبلة جوية من اجلي�ش
الإ�سرائيلي حافلة تق ّل مدنيني على الطريق بني �شمع
والبيا�ضة مما �أدى �إىل وفاة � 18شخ�ص ًا ،معظمهم من
الن�ساء والأطفال .ويف الوقت الذي تب ّلغت فيه اليونيفيل
بالأمركان قــد ف ــات الأوان بالن�سب ــة لطواقم الإ�سعــاف
التابعة لليونيفيل التي توجهت اىل مكان احلادث والتي
للأ�سف مل ت�ستطع �أن تفعل �شيئ ًا �سوى ا�ستعادة رفات
�أولئك الذين ماتوا واي�صالهم �إىل امل�شرحة يف �صور.
والي ــونيفيــل ،حالها كحــال �سـكان املنطق ــة ،كانت جتد
�صعوبة بالغة يف التج ّول يف ال�سيارات والو�صول اىل
وجهتها لأن معظم الطرق واجل�سور وامل�سارات مل تكن
�سالكة ومد ّمرة بفعل القنابل اجلوية ،وبالنتيجة و�صلت
حركة املركبات اىل طريق م�سدود تقريب ًا .يف  17متوز،
و�صلتنا �أنباء عن �أن �أحد موظفي اليــونيفي ــل وزوجتــه،
وكذلك جريانهم� ،سقطوا �ضحايا بعدما د ّمرت قنبلــة
جوية �إ�سرائيلية املبنى الذي يقطنونه يف �صور.
ومع تقدم احلرب ،ح ّولت اليونيفيل جهدها الرئي�سي نحو
�إنقـاذ ال�سـكــان املدنيني ودعمهم ،حماول ّة تنظيم ممر
�آمن لأولئك املحا�صرين يف القرى وال�سماح لهم مبغـادرة
املنطقــة .وقـد تبني �أن هذا اجلهد واجه عوائق �صعبة،
حيث عانت اليـونيفي ــل ب�سبب االت�صاالت املقط ــوع ــة،
وكـذلك ب�سبب �شـبك ــة الطــرق التي دمرت مما �ص ّعــب
�إر�سال قوافل الإغاثة �إىل القرى واال�ستجابـة للطلبات.
وقــد بذلنا ق�صارى جهـدنا لتن�سيق هذه احلركـات مــع

كانت �أجواء من الك�آبة والإحباط تخيم على اليونيفيل مع
و�صول تقارير يومية عن تزايد ال�ضحايا املدنيني والدمار
يف القرى التي كثري ًا ما �أُحبطت جهودنا الرامية �إىل
م�ساعدتها .يف هذه الفرتة� ،أ�صبح جمرد �إم��داد مواقع
اليونيفيل بالغذاء والوقود وال�ضروريات الأ�سا�سية من
حم�صنة �ضد
التحديات الكبرية ،فاليونيفيل نف�سها مل تعد ّ
العنف ،وكنا ن�سجل كل يوم ت�ساقط قذائف مدفعية وقنابل
جوية و�/أو �صواريخ من نوع كاتيو�شا داخل مواقعنا �أو يف
حميطها حيث تت�أثر مواقعنا ب�شظاياها .والعدد امل�سجل
حلاالت جناة باعجوبة داخل جممعات اليونيفيل من هذه
القنابل وال�شظايا مذهل .ولكن الو�ضع مل يقف عند هذا
احلد ،ففي  25متوز د ّمرت قنبلة جوية �إ�سرائيلية ب�شكل
كامل موقع ًا للمراقبة تابع ًا للأمم املتحدة يف خراج بلدة
اخليام ،مما �أ�سفر عن مقتل �أربعة مراقبني ع�سكريني غري
م�سلحني تابعني للأمم املتحدة .ب ّلغت اليونيفيل عن احلادث
يف ذلك اليوم و�أعلنت عن �سقوط نحو  14قذيفة مدفعية
وجوية بالقرب من هذا املوقع ،ولكن من دون جدوى.

االمم المتحدة/باسكال ماركوس

ذكريات من حرب عام 2006

ال�صليب الأحمر اللبناين ،و �إر�سال الإغاثة اىل الأماكن
التي ن�ستطيع الو�صول اليها .وبحلول الأ�سبوع الثاين من
احلــرب ،كـان العديـد من املدنيني قد ح�صـل على رقم
هاتفي ،وعند توافر ار�سال �شبكة اخلليوي كان ي�صلني
في�ض من املكاملات الهاتفية التي تطلب �إر�سال امل�ساعدة
�أو تنظيم املرور الآمن لل�سيارات اخلا�صـة� .إال �أن هــذه
املهمة مل تكن تخلو من املخاطر ،ذلك �أن اليونيفيل مل
تكن قادرة على احل�صـول على �أي �ضمانــة من �أي نــوع
ح ــول املمر الآمن .كنا ن�شــرح بالكامــل خماطر ت�سيري
ق ــوافــل امل ــدنيني النازحني من منازلهم للمنظمني يف
القرى ،وكانت القرارات النهائيـة يف الذهاب �أو البقاء
تعود لهم .وكانت �شروط التن�سيق نف�سها مفرو�ضة �أي�ض ًا
على قوافل اليونيفيل والوكاالت الدولية ،دون ا�ستثناء،
بغ�ض النظر عما �إذا كانت مركبات لوج�ستية ،او �إمداد،
او �إن�سانية حتمل �شارات الأمم املتحدة �أو حتمل �شـارات
بعثات الأمم املتحدة وتقوم بتقدمي الإغاثة.

السيد مولوي يطلع قائد الجيش الصربي الزائر على وضع الخط األزرق في محيط علما الشعب 10،كانون األول .2013

امل�سائل املتعلقة بالقرار  .1701والآن ،يف عامه العا�شر،
حتدى هذا املنتدى الرئي�سي لإدارة النزاع املنتقدين و�أثبت
نف�سه ،مرارا وتكرارا ،بو�صفه «�آلية اختيار» ي�ستطيع من
خاللها الأطراف التعبري عن مواقفهم وجلم االنهيارات
املحتملة �أو الفعلية لوقف الأعمال العدائية.
وب�صفتي مراقب وم�شارك يف هذا املنتدى الفريد منذ
�إن�شائه� ،أ�ستطيع القول �أنه لوال هذا املنتدى لت�سبب عدد
من حاالت التوتــر على الأر�ض بعواقــب خطرية ،ورمبا
�أدت اىل ا�ستئناف العنف .وثمة �آلية �أخرى فعالة بنف�س
القدر لبناء الثقة حتققت من خالل االجتماع الثالثي،
و�أعنــي بها االتفاق علــى قيا�س وتعليــم اخلــط الأزرق.
وهذه العملية امل�ستمرة والتي تقودها اليونيفيل �ساعدت
الأطراف على جعل اخلط مرئي ًا يف العديد من املناطق،
وبالتايل �إزالة اللب�س �أمام جميع املعنيني واملدنيني على
حد �سواء ،وكذلك �إزالة �إمكانية �سوء الفهم.
الجيش اللبناني ينتشر جنوب نهر الليطاني

كان �ضباط االرتباط يف اجلي�ش اللبناين يعملون معنا يف
املق ّر العام لليونيفيل ب�شكل يومي ،حيث كانوا يقدمون
الدعم الكبري والتوجيه ،مما ي�ساعدنا على تخطيط وتن�سيق
جميع التحركات العملياتية واملدنية واللوج�ستية والطبية
والإن�سانية .وبنتيجة هذه العالقة كانت اليونيفيل قادرة
على م�ساعدة �سكان املنطقة من خالل الغوث والإجالء.

�إن �صم ــود اللبنانني �أ�سطــوري ،وهــو ما �شهــدت عليــه
اليونيفيــل على مدى �سنوات عديدة ،بدء ًا منذ انت�شارها
الأول يف عـام  .1978وه ــذا الإ�صرار علـى �إعـادة بناء
الب�شر واحلجر كان وا�ضحا مرة �أخرى مع االعالن عن
وقف االعمال العدائية بعدما بد�أ �أبناء اجلنــوب العودة
على الف ــور �إىل قـراهم .و�إزاء هذا الأمــر ،ال ي�ستطيــع
املـرء اال �أن يبدي �إعجابه وي�شيد بقدرة اللبنانيني على
�إعادة بناء حياتهم.

و�أخري ًا يف � 14آب من العام  ،2006و�ضع قــرار جملـ�س
الأمن الدويل  )2006( 1701مو�ضع التنفيذ ،مما خفف
عن اجلميع .وهذا اليوم مهم �أي�ض ًا لأنه تاريخ انعقاد �أول
اجتماع ثالثي بني اجلي�ش اللبناين واجلي�ش الإ�سرائيلي،
برئا�سة رئي�س بعثة اليونيفيل .انعقد االجتماع الثالثي يف
البدء للإ�شراف ب�سرعة على ان�سحاب اجلي�ش الإ�سرائيلي
من جنوب لبنان ون�شر اجلي�ش اللبناين حتى اخلط الأزرق،
ثم تط ّور مع مرور الوقت �إىل منتدى ال غنى عنه ملعاجلة

ولكـن خـالفا ملا حــدث يف عــام  ،2000يف هــذه املــرة
كان هنـاك �إ�ضافــة هامـة جدا ومميزة مع عودة �سكان
اجلنـوب ،فهذه املرة عادوا برفقـة جي�شهم� ،أي القوات
رحب
امل�سلحة اللبنانية .وبفرح كبري ،ناهيك عن الفخرّ ،
�أبناء اجلنــوب ب�آليات القــوات امل�سلحـة اللبنانيـة بينما
كانـت تعبـر نهـر الليطانـي مرور ًا بالقــرى وو�صـو ًال الــى
اخلط الأزرق .و�أخيـرا ،وبعدما متركز اجلي�ش اللبناين
يف مواقعه العملياتية واجلديدة ،بدا جليا جدا بالن�سبة

نهاية الحرب ،وبدء الحوار

يل �أن منطقة جنــوب لبنان نعمت بنفحــة جديــدة من
�أجـواء احلياة الطبيعيــة والأمن ،وهي امليزة التي كان
غيابها الفتا يف الفرتة بني عامي  2000و.2006
حياة مزدهرة

الآن ،وبعد ع�شر �سنوات من انتهاء حرب عام ،2006
ميكننا �أن ننظــر �إىل الــوراء اىل ما �أ�سميــه «عقـد من
الهدوء» ،وت�سجيل مالحظة حول الأمر الذي ال ميكننا
ت�سميته �سوى بـ «جذور جديدة لل�سالم» بد�أت ترت�سخ يف
احلياة اليومية لل�سكان املدنيني� .أنا �أرى كل يوم �أهايل
�سعداء ومرتاحني يتوجهـون الـى �أعمالهم �أو يـو�صلــون
�أطفالهم �إىل املدار�س .لقــد عـادت احليـاة الطبيعيــة،
وم�ستويات القلق تتال�شى �شيئ ًا ف�شيئ ًا .من جانبها ،تعمـل
اليونيفيل ب�شكل وثيق مع العديد من البلديات وال�سلطات
املحلية لدعم جمتمعاتهم بقــوة وحيثما �أمكـن ،ولدعم
ا�ستمرارية هذا املناخ الإيجابي على امل�ضي قدم ًا.
واذا ما اردنا الو�صول اىل خال�صة ،ا�سمحوا يل �أن �أقــول
اننا نعرف املا�ضي ال�سلبي ،ونحن نتمتع بالهدوء احلايل،
والآن علينـا �أن نعمــل ل�ضمان م�ستقبـل ي�سوده ال�سالم.
ان �أبنـاء جيــل عـام  2006من الأطفـال اللبنانيني يف
املدار�س اليوم �أ�صبح عمرهم ع�شر �سنوات ،وعلى عك�س
�آبائهم و�أجدادهم ،ف�إنهم مل ي�شهدوا حرب ًا يف قراهـم
ومدنهم على االطالق� .أنا واثق من �أن الأطفال ال�صغار
اليـوم �س ــوف يق ّدرون انطالق ــة حياتهم التي �ســادهـا
ال�سالم يف ال�سنوات املقبلــة.
فريدريك (العظيم) ّ
خل�ص الأمـور ب�شكـل رائع عندما
قــال« :ما نفــع اخلبــرة �إذا مل نتف ّكــر فيها» .والآن ،يف
عـام  ،2016وبعـد عقد من الزمن ،لي�س لدي �شك يف
�أن تفكرينا اجلماعي وخربتنا ت�ضافــرا لتكوين الهدوء
احلايل الذي نعي�شه .كما �أنني على ثقة ب�أن هذا العمل
املتكاتف مع املجتمع املحلي والقـوات امل�سلحة اللبنانية
�سوف ي�ضمن احالل م�ستقبل ي�سوده ال�سالم وميكن �أن
ي�أخذنا �إىل العقد املقبل وما بعده� ،إن �شاء اهلل.
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هل تعلم؟
إيرلندا

االستقرار يؤدي إلى االزدهار

إيرلنـدا هي دولـة جزيرة تقع على الطرف الغربي من أوروبا ،وغالبا ما يشـار إليها باسـم «جزيـرة
الزمرد» .تنقسـم الجزيـرة إلى جمهوريــة إيرلنـدا وإيرلنـدا الشماليـة والتي هي جزء من المملكـة
المتحـدة .القديس باتريك هو شفيع إيرلنـدا ،وعيـد القديس باتريك هو يوم عطلـة وطنيـة ُيحتفل
بـه في جميع أنحاء العالم في  17آذار من كل عام.
يبلغ عدد �سكان جمهورية �إيرلندا حوايل  4،6مليون
ن�سمة ،وع��دد كبري م��ن مواطنيها ينت�شرون ب�شكل
وا���س��ع يف ال��ع��دي��د م��ن ال���دول ح��ول ال��ع��امل .يفتخر
ال�شعب االيرلندي بح�سن ال�ضيافة والرتحيب احلار
الذي ي�ستقبل فيه ال��زوار� ،إىل جانب فخره مبناظر
ايرلندا الطبيعية اخلالبة التي تزيد من �شعبيتها
الكبرية كوجهة �سياحية .كما �أن الزراعة وال�صيدلة
وتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات ه��ي �أي�����ض��ا م��ن امل��ح��رك��ات
الرئي�سية لإقت�صاد �إيرلندا.
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يتكون العلم الوطني جلمهورية �إيرلندا من ثالثة
خطوط ر�أ�سية من الأخ�ضر والأبي�ض والربتقايل،
وهو ميثل التقاليد املختلفة للمجموعتني العرقيتني
والدينيتني الرئي�سيتني يف ج��زي��رة �إي��رل��ن��دا و�آم��ال
ال�سالم بينهما.
�أ�صبحت �إيرلندا دول��ة م�ساهمة بقوات ع�سكرية يف
الأمم املتحدة يف العام  ،1958وذلك عندما ّمت ن�شر
مراقبني ع�سكريني ايرلنديني يف لبنان كجزء من
هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم املتحدة .انت�شرت
الكتيبة االيرلندية الأوىل التابعة لليونيفيل يف عام
اجلنوب 15 14

 ،1978مما جعل �إيرلندا من �أوائل الدول امل�ساهمة
بقوات ع�سكرية يف اليونيفيل .وقد خدمت الوحدات
االيرلندية ب�شكل م�ستمر يف لبنان حتى ت�شرين الثاين
من العام .2001
يف �أعقاب حرب عام  2006بني حزب اهلل و�إ�سرائيل،
���ش��ه��د ج��ن��وب ل��ب��ن��ان ع����ودة م���ؤق��ت��ة ل��ق��وات ال��دف��اع
االيرلندية اىل اليونيفيل يف �أواخر عام  2006و�أوائل
عام  2007وذلك مع ن�شر فرقة م�شاة م�ؤللة بالتعاون
م��ع ف��رق��ة الهند�سة الفنلندية .ويف ع��ام ،2011
ا�ستجابت احلكومة االيرلندية مرة �أخرى لطلب من
الأمم املتحدة ب�ش�أن قوات للعمل مع اليونيفيل وذلك
من خالل فرقة امل�شاة التي �ش ّكلت جزءا من الكتيبة
االيرلندية -الفنلندية امل�شرتكة والتي انت�شرت يف �أيار
من العام .2011
ل��دى ق��وات الدفاع االيرلندية  181عن�صر ًا يخدمون
ح��ال��ي��ا م��ع كتيبة م��ن ف��ن��ل��ن��دا وف�����ص��ي��ل��ة م��ن اجل��ن��ود
اال�ستونيني ،ومع ًا ي�شكلون الكتيبة الفنلندية -االيرلندية
ومق ّرها يف جنوب غربي لبنان اىل ال�شرق م��ن بلدة
الطريي .وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،هناك ثالثني عن�صر ًا

يخدمون يف املق ّر العام لليونيفيل يف الناقورة و�أربعة
عنا�صر يخدمون يف مق ّر قيادة القطاع الغربي يف �شمع.
متتعت ق��وات حفظ ال�سالم االيرلندية بعالقة جيدة
جد ًا مع �سكان املنطقة اللبنانيني ،وهي تفتخر بتاريخها
ال��ط��وي��ل يف جم���ال ح��ف��ظ ال�����س�لام يف ال��ب�لاد .طبيعة
الرتحيب وال�ضيافة من ال�شعب اللبناين تركت انطباعا
قويا على قوات حفظ ال�سالم االيرلندية منذ عام ،1958
وكان لها ت�أثري عميق على كل من خدموا يف اليونيفيل.
وبالنيابة عن الكتيبة الفنلندية -االيرلندية ،حتدث
ن��ائ��ب ق��ائ��د الكتيبة امل��ق��دم �ستيفن ري���ان ف��ق��ال ان
اخلدمة يف اليونيفيل هي ج��زء من تقليد ع�سكري
طويل الأمد لإيرلندا يف قوات حفظ ال�سالم التابعة
ل�ل�أمم املتحدة .و�أ���ض��اف« :نحن م�سرورون بكوننا
ق��ادري��ن على موا�صلة ارت��ب��اط اجلنود االيرلنديني
الوثيق مع ال�شعب اللبناين يف اطار الكتيبة الفنلندية-
االيرلندية الرقم � .116أنا �أ�ستمتع حاليا يف اخلدمة
هنا ،وه��ذا االنت�شار يعطي جنودنا الفر�صة خلدمة
�إيرلندا والأمم املتحدة ،اىل جانب دعم وم�ساعدة
ال�شعب اللبناين».

بين سفوح جبل الشيخ ونهر الليطاني في جنوب شرقي لبنان ،تقع مجموعة من القرى الصغيرة المزدهرة  -على بعد
بضعة أمتار فقط من الخط األزرق .تتميز هذه القرى بمروجها الخضراء الشاسعة ،ومحاصيلها الموسمية ،ومزارع
الدواجن والماشية المنتشرة فيها ،الى جانب المنازل الجديدة والطرق المعبدة والمدارس والمساجد والكنائس التي
تم تجديدها والمستوصفات والعيادات ،هذا باالضافة الى مجموعة من األشياء األخرى التي تسهم في ازدهار هذه
القرى والبلدات .باختصار ،هذا هو ما تبدو عليه بلدات الماري وحلتا وعين عرب ودير ميماس في هذه األيام.
ولدى ال�سيد �شبلي قائمة طويلة من م�شاريع الدعم التي
ويتابع فيا�ض« :الآن هناك حافلة تق ّل الطالب من املاري
يف امل��اري ،يك�سب  80يف املائة من النا�س رزقهم من
قدمتها اليونيفيل ،حيث �أنفقت الكتيبة املاليزية 33,000
�إىل اجلامعة يف البقاع ،وث�لاث حافالت تق ّل التالميذ
ال��زراع��ة وم���زارع ال��دواج��ن .ي��وج��د يف القرية ح��وايل
دوالر على �أعمال ت�أهيل م�سجد يف القرية يف عام ،2008
�إىل املدار�س الر�سمية الثانوية يف حا�صبيا ومرجعيون».
 20مزرعة دواج��ن ،ويف كل مزرعة منها يوجد ما بني
وقام جنود اليونيفيل ببناء خزان مياه يف عام ،2013
كما �أ�شار اىل �أن  98يف املائة من �سكان القرية يعي�شون
 20,000و 30,000دجاجة .وهذه املزارع هي امل�صدر
ومد �شبكة كهرباء وجتديد مدر�سة حلتا الر�سمية وجتهيز
ً
فيها ،وهذا �أمر ملفت نظرا �إىل �أن الغالبية منهم كانوا
الرئي�سي للدواجن ملختلف ال�شركات اللبنانية اليوم.
م�ستو�صف ،اىل جانب خدمات الطب البيطري املتنقلة.
قد نزحوا خالل حرب عام .2006
رئي�س بلديــة املاري ،ال�سـيــد يـو�ســف فيــا�ض ،يتحدث
وبالإ�ضافــة �إلـى الطفرة العمرانيــة وحت�سني الظروف
بفخر عن هـذا الن�شاط ،ويقول« :لقد �أ�صبحت القرية
والو�ضع يف قرية حلتا ال�صغرية ال يختلف كثريا عما هو
املعي�شية يف هذه املناطق احلدوديـة ،يقول رئي�س بلدية
مثل مدينة �صغرية تتمتع باالكتفاء الذاتي .يوجد فيها
علي ــه يف املاري ،حيث يعتمد النا�س يف معي�شتهم على
دير ميما�س الدكتور جورج نكـد «ان الطم�أنينة واحلالة
مقهى ،ومطعم ،وحمالت جتـاريــة ،و�ســوق ،وعيـادة،
الزراعـة .وحتى عام  ،2006كانت البلدة التي يقطنها
حت�سنت ب�شكل ملحوظ».
النف�سية لل�سكان ّ
وملعب لكرة القدم ،وحديقة ،وم�صابيح انارة لل�شــوارع
� 550أ�سرة معروفة ب�سوء حالة الطرق فيها ،اىل جانب
تعمل على الطاقــة ال�شم�سي ــة».
وي�ضيف« :حاليا نرى �أن �شباب دير ميما�س ،ممن غادروا
انعـدام اخلدمات العامــة فيها والبطالــة .وعلى �سبيل
البلدة يف املا�ضي ب�سبب احلروب وانعدام الأمن� ،أ�صبح
املثال ،كانت رحلــة �أبناء حلتا �إىل �أقـرب م�ست�شفى �أو
وي�ضاف« :عندما يكون هناك �أمن ،ي�صبح بامكان النا�س
لديهم دافع للعودة يف عطلة ال�صيف» .كما �أ�شار اىل �أن
عيادة ت�ستغـرق  30دقيقــة� .أما اليــوم� ،أ�صبــح لديهم
التمتع بظروف معي�شية �أف�ضل».
ه�ؤالء ال�شباب قاموا بعدة �أن�شطة خلدمة املجتمع.
م�ستو�صفهم اخلا�ص الذي يزوره الأطباء كل يوم.
تبدّل حال البلدة ب�شكل ملحــوظ خالل ال�سنوات الع�شر
من ناحيت ــه ،رئي�س بلديــة املاري ال�سيد فيا�ض يختتم
ووف��ق�� ًا لبا�سم �شبلي ،رئي�س جلنة الأوق���اف يف حلتا،
املا�ضية وذلك بف�ضل اجلهود املبذولة من قبل البلديات،
حديثه بالقول« :ان دوريات اليونيفيل واجلي�ش اللبناين
يعمل � 15شاب ًا من حلتا يف قاعدة قريبة تابعة للكتيبة
وكذلك ب�سبب اميان النا�س ب�أر�ضهم ،اىل جانب وجود
هي الفارق الكبري الذي يت ّوج امل�شهد يف جنــوب لبنان
اال�سبانية العاملة يف اطار اليونيفيل ،بينما تط ّوع 20
امل�شاريـع واخلدمات التي تقدمها اليــونيفي ــل وغريها
بعد عـام  2006وبعد اعتماد قرار جمل�س الأمن الدويل
�آخرين يف �صفوف اجلي�ش اللبناين .كما �أ�شار اىل �أن
من املنظمات .وبعد مرور ع�شــر �سنوات من اال�ستقــرار
( 1701الذي ي�شكل جوهر والية اليونيفيل)».
الأن�شطة االقت�صادية انتع�شت يف القرية بعد �أن �أقيم
وال�شـ ـعــور بـالأمـ ــن ،انـفـتـحــت القري ـ ــة عل ــى البل ــدات
فيها حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية يف عام .2008
واملناطق املحيطـ ــة بـه ــا.
هبة منذر  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي
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مواقع الأمم املتحدة تع ّر�ضت للق�صف من قبل ،وكان
مرتددا جدا حيال ال�سماح ل�سكان القرى باالحتماء هناك
لأنه ميكن ا�ستهدافهم .ولذلك كانت الأولوية بالن�سبة يل
�إن�شاء مناطق �آمنة وطرق �إخالء �آمنة من خالل التوا�صل
ب�شكل مبا�شر مع اجلي�ش الإ�سرائيلي.
القرار � 1701أعطى اليونيفيل و�سيلة لتكون �أك�ثر قوة
و�أك�ثر جناحا .وعموم ًا ،هو ق��رار متوازن ومفيد يجب
تنفيذه بحذافريه لتحقيق التقدم الأمثل من �أجل ال�سالم.
والدة المنتدى الثالثي
بعـد اعتماد القـرار  ،1701بد�أت اليـونيفيــل تنفيـذه،

استعادة ذكريات الحرب كرئيس لبعثة اليونيفيل
بقلم اللواء (متقاعد) آالن بيليغريني

(اللواء آالن بيليغريني كان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام في الفترة من  2004إلى  .2007وبهذه الصفة،
المدمرة بين حزب الله
شهد على كيفية تعامل بعثة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة مع حرب عام 2006
ّ
وإسرائيل .وبمناسبة الذكرى العاشرة لنهاية الحرب ،التقت «الجنوب» بالجنرال الفرنسي لسؤاله عن تجربته خالل
ً
ً
حاليا في بيروت ،ويعمل على مشروع مع االتحاد األوروبي
يوما من األعمال العدائية الرهيبة .يقيم بيليغريني
34
مخصص لبناء قدرات القوى األمنية اللبنانية).
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يف  12متوز  ،2006عندما نفذ حزب اهلل عملية عرب
اخلط الأزرق وخطف جنديني ا�سرائيليني ،مل يكن هناك
�أي ا�شارة تدل على ما �سيحدث .كنت �أراق��ب تطورات
الو�ضع عن كثب من املق ّر العام لليونيفيل يف الناقورة
وتوقعت  -كما ك��ان احل���ال م���رات ع��دي��دة يف الأ�شهر
ال�سابقة بعد �ضربات «العني بالعني» املعتادة بني اجلي�ش
الإ�سرائيلي وحزب اهلل  -ان اليونيفيل �سوف تتو�صل مع
كال اجلانبني اىل وق��ف لإط�لاق النار و�إع���ادة الهدوء.
ولكن هذه املرة ،مل ت�سر الأمور هكذا.
مل يتوقع الطرفان عواقب �أفعالهم الأول��ي��ة .فحزب
اهلل مل يتوقع �شدة ر ّد الفعل الإ�سرائيلي ،واجلي�ش
الإ�سرائيلي ،بعد ر ّده القوي يف البدء ،وجد نف�سه حتت
�ضغوط �سيا�سية ملوا�صلة القتال .وهكذا ف�إن الأطراف
مل تتوقف وت�صاعد النزاع مرتافق ًا مع عواقب وخيمة
حتى �أ���ص��در جمل�س الأم���ن ال���دويل ال��ق��رار 1701
( )2006الذي �أنهى احلرب بعد  34يوم ًا.
لطاملا اعتقدت �أن الو�ضع يف هذه املنطقة دائم التق ّلب،
و�أنه من وقت لآخر ،يحدث ارتفاع يف وترية العنف ويتم
التعامل مع العواقب .ولكن يف عام  ،2006كان الو�ضع
متفجر ًا وال �سيما على اجلانب اللبناين لأنه مل يكن هناك
�أي وجود ع�سكري يف جنوب لبنان .كان هناك عدد قليل
من �أفراد قوى الأمن الداخلي الذين مل يتدخلوا على طول
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احلدود .ويف الواقع ،كان حزب اهلل ميثل الوجود الأمني
اللبناين الوحيد على طول احل��دود ،واجلي�ش اللبناين
لي�س فقط مل يكن لديه ال�سيطرة على املنطقة ،ولكن
�أي�ضا كان يعتمد على حزب اهلل كم�صدر للمعلومات.
تجربة طويلة في لبنان

عندما تو ّليت قيادة اليونيفيل يف � 13شباط  2004خلف ًا
للواء الليت موهان تيواري من الهند ،مل �أكن غريب ًا عن
لبنان وال�شرق الأو�سط .كنت قد �أتيت �أو ًال �إىل بريوت
يف وقـت مبكـر من العام  1983حيث �شـغلـت من�صـب
رئيـ�س اال�سـتخبارات يف الكتيبــة الفـرن�سيــة يف القــوة
املتعددة اجلن�سيات يف بريوت .كما �شغلت من�صب امللحق
الع�سكري يف ال�سفارة الفرن�سية يف بريوت .ومنذ متوز
 ،2001عملت كم�ست�شار خا�ص لرئي�س �أركـان الدفاع
الفرن�سي للق�ضايا املت�صلة ب�أفريقيا وال�شرق الأو�سط.
يف لبنان� ،أده�شني التنظيم التقليدي للمجتمع ،مبا يف
ذلك يف املجال ال�سيا�سي .وبهذا املعنى ،هناك قادة كنت
�أتوا�صل معهم �سيا�سي ًا ،مثل رئي�س جمل�س النواب نبيه
بري �أو الزعيم الدرزي وليد جنبالط ،ممن ظ ّلوا يف موقع
امل�س�ؤولية على م ّر ال�سنني وعملوا يف منا�صب خمتلفة.
وهذا الأمر �س ّهل كثريا جهود اللواء بيليغريني بعد و�صوله
اىل اليونيفيل ،فقد كان قد �أر�سى عالقات �شخ�صية مع
معظم ال�شخ�صيات املهمة يف البالد منذ الثمانينيات.

التحديات التي واجهت اليونيفيل خالل الحرب

عندما اندلعت احلرب ،كانت اليونيفيل تعمل مبوجب
قرار جمل�س الأمن الدويل  .425كانت عبارة عن قوة
�صغرية ولديها و�سائل حمدودة للتدخل ووقف الأعمال
العدائية .وكان ميكن لها �أن ت�ستخدم ال�سالح فقط يف
حالة الدفاع عن النف�س .الو�سيلة الوحيدة للعمل كانت
تتمثل يف تفعيل القنوات املفتوحة مع �إ�سرائيل ولبنان،
والعمل كو�سيط بينهما .وللأ�سف ،يف كثري من الأحيان مل
يكن ذلك كافي ًا النهاء القتال .وثمة و�سيلة �أخرى للعمل
وهامة للغاية هي الإبالغ عن الهجمات واالنتهاكات اىل
مق ّر االمم املتحدة ،ومن ثم ن�شرها يف و�سائل الإعالم.
�إحدى �أهم ال�صعوبات التي واجهتها اليونيفيل خالل
احلرب التي ا�ستمرت �شهرا كانت التوا�صل مع قيادة
اجلي�ش الإ�سرائيلي ،حيث مل يكن هناك قناة مفتوحة
ب�شكل دائم ،وكان لدى الإ�سرائيليني �أولويات �أخرى غري
التحدّث مع اليونيفيل .عمليات الق�صف حدّت ب�شدة من
ق��درة اليونيفيل على التح ّرك وجن��دة املدنيني .مل يكن
ل��دى اليونيفيل �سوى ع��دد قليل من العربات املدرعة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،نفدت املواد الغذائية واملاء والوقود
من اليونيفيل ،حيث ُق�صفت احتياطها يف الأيام الأوىل
من احلرب ،وا�ستمرار الق�صف جعل من امل�ستحيل بعد
ذلك �إعادة التز ّود بهذه املواد .كان بيليغريني يعرف �أن

وهو ما يعني �أو ًال تنظيم ان�سحاب اجلي�ش الإ�سرائيلي.
خالل هذه العمليــة ،كان من امل�ستحيل على الأطراف
�أن تكون علـى ات�صال مبا�شر مع بع�ضها البع�ض .وبينما
كان اجلي�ش اال�سرائيلي ين�سحب من جنوب لبنان ،كان
اجلي�ش اللبناين يت�س ّلم الأر�ض ،ولكن كان على اليونيفيل
البقاء على الدوام بني اجلي�شني وخلق منطقة عازلــة
للت�أكـد من عدم حدوث احتكاك بنهما .وهـذه مل تكـن
باملهمة ال�سهلة �أو ال�سريعــة.

التو�صل �إىل فكرة عقد اجتماع ثالثي،
وهذا قادين �إىل ّ
�أي منتدى برئا�سة اليونيفيل حيث ميكن �أن يجتمع
فيه كال الطرفني معا .يف البداية ،جاء الإ�سرائيليون
ومعهم خريطة ملناطقهم ،وعلى اجلانب الآخ��ر من
الغرفة ،كان لدى اللبنانيني �أي�ضا خرائطهم .كانت
اليونيفيل تتنقل بني كل جانب و�آخ��ر للعمل على هذه
العملية .عقد االجتماع الأول يف � 14آب� ،أي يف نف�س
اليوم الذي توقفت فيه الأعمال العدائية.

اىل جعـل اخلط الأزرق �أكثـر و�ضــوحا على الأر�ض ملنع
انتهاكه من �أي من اجلانبني .كانت اليونيفيل تدرك �أن
هذا من �ش�أنه �أن يكون عملية طويلة وبطيئة ،وكل خطـوة
�صغيـرة فيـه حتتــاج وقت ًا ،كما انــه يحتاج �إىل م�ستــوى
كاف من الثقــة بني اجلانبني .كـان من املهم �أي�ض ًا �إبالغ
ٍ
ال�سكان الذين يعي�شـون علـى مقربــة مـن اخلط الأزرق
عـن �أهميــة هــذا امل�شــروع ،وكذلك �ضمـان الدعـم من
ال�سيا�سيني املحليني.

وعلى الرغم من التوتر بني الوفدين ،التقى اجلي�ش
الإ�سرائيلي واجلي�ش اللبناين واليونيفيل بانتظام،
وخطوة تلو خطوة نوق�شت ق�ضايا �أخرى غري ان�سحاب
اجلي�ش الإ�سرائيلي .وهكذا مت اطالق املنتدى الثالثي،
وال زال اىل اليوم م�ستمر ًا ،و�أنا �سعيد جدا يف ذلك لأنه
ي�سمح للجانبني مناق�شة �أي مو�ضوع وجت ّنب النزاع.

ويف هذا ال�سياق ،لعب م�س�ؤولو الأمم املتحدة يف بريوت،
وال �سيما املن�ســق اخلا�ص غيـر بيدر�سن ،دور ًا هام ًا يف
احل�صول على دعم من احلكومة .عملية و�ضع العالمات
املرئيــة على اخلط الأزرق تع ّد جناح ًا كبيـر ًا ،لكنها مل
تكتمل بعد .املناطق التي مل يتم تعليمها بعد تقع يف الغالب
على اجلانب ال�شرقي من اخلط الأزرق ،يف مزارع �شبعا،
و�سوف يكون من ال�صعب جمع الطرفني مع ًا واحل�صول
على موافقتهما على نقاط العالمات هناك ،ولكن يجب
اكمال العمـل .كما ينبغي علـى اليـونيفيـل �أن ت�ستمر يف
بذل كل ما يف و�سعها لرت�سيخ ال�سالم يف جنوب لبنان.

تعليم الخط األزرق :مشـروع بالـغ األهميـة من
أجــل السالم

عندما اكتمل ان�سحاب اجلي�ش الإ�سرائيلي ،با�ستثناء
من �شمال الغجر واملناطق املتاخمة لها ،حتو ّلت �أولويتي

آراء الناس

تغيرت
مـاذا تتذكـر من حـرب عـام  2006وكيـف ّ
حياتك منذ ذلك الحين؟

ً
مؤخرا من سكان
طلبت رانيا حرب من مجلة «الجنـوب»
جنوب لبنان ،والسيما أولئك الذين عانوا من ويالت حرب
عـام  ،2006أن يستعيــدوا ذكــرياتهم عــن تلك الحــرب
تغيرت حياتهم في العقد الماضي .وفيما
ويشرحوا كيف ّ
يلي مقتطفات من أحاديثهم.
غسان شرارة،
صانع أحذية من بنت جبيل

قبـــل الحــــرب ،كـانــت
مصـانعنـــا تنتــــج 100
ً
يوميا.
زوج من األحذيـــة

انخفض العدد اآلن إلى
النصف في اليــوم .خــالل الحـرب سويت
مصـانعنــا باألرض ،حتــى أن السكيـــن
لقص الجلـود) ُأتلـف.
(الـذي يستخدم
ّ
ً
تماما .وقد ساعدنـي
غيرت الحرب حياتي
ّ
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لكي ُأعيد
تأسيس عملي .وجود اليونيفيل يعطي
الشعور باألمن .أشعر أنهم أصبحوا ّ
منا.
ولكنني أعتقـد أنني لـن أتمكــن ً
أبدا مـن
ً
سابقا.
استعادة نوعية الحياة التي عشتها

خالد نهرا،

رب عمل من ابل السقي ،مرجعيون
لوال وجود الكتيبة الهندية
هنا خـالل الحــرب لكان
الوضع في بلدتي أسوأ
بكثير .لقد ساعد جنــود
حفظ السـالم العديــد من األســر علــى
الوصول الى مكان آمن .بعد عام ،2006
ً
كثيــرا في حفظ
ســاهمت اليـونيفيــــل
االستقرار هنا .وقد ثبت ذلك من خالل
مالحظتنا انه في عدة مرات عند حدوث
عمليات (أمنيـة) في مزارع شبعا أو فـي
سواها من المناطق ،أو عندما يتم أطالق
صواريخ باتجاه إسرائيل ،يكون الرد دائما
محدودا ،وذلك بفضل اليونيفيل.

سارة السوقي،
أخصائية اجتماعية ،صور

كانـت حـرب عـام 2006
قاسية ً
تحول
جدا ونقطـة ّ
فـي حياتنا .واجهنـا خاللها
الموت عدة مرات .كانت
أختي تعمل مع الصليب األحمر الدولـي،
وقد ألهمتني للتغلب على كل المخاوف
وبذل الجهد لمساعدة الجميع .لقد ُأعجبت
بدعم اليونيفيل الثابت للناس على األرض
 بغض النظر عن انتماءاتهم السياسيةعلي.
أو الدينية .وقد تركوا أثرا إيجابيا ّ

حسن محمد قبيسي،
صاحب مغسل سيارات في الخيام

ســوي منـزلــي بـاألرض
خالل الحرب .عانينا كثيرا،
ولكن الحمد لله استطعنا
أن نعود إلى ديارنا ،وأعدنا
تهدم ،وحتى أنـه عـاد الـى أفضــل
بناء ما ّ
مما كان عليه .بعد عشر سنوات ،وبفضل
اليونيفيل ،يوجد اآلن أمن ودوريات على
الطرق ،وتواجـد على الحــدود .اذا حدثت
أي مناوشة على الحدود تتدخل اليونيفيل،
وهذا جيد ً
جدا .اآلن هناك أمن.

ً
محال لبيع
ريما ويوال نهرا (أخوات) ويملكن
أحمد القاسم،
الهدايا التذكارية في ابل الساقي ،مرجعيون
مزارع من يارين
ً
ً
حامال .كان
ريمــا :كنت
يومـا
بقينا هنا لمــدة 18
ً
جدا
للحرب تأثير سيئ
خالل الحرب ،وكنا نعيش
علــى معنــويـاتنـا .آثــار
علــى كميـــة قليلــة مــن
حــرب الثالثــة وثالثيــن
مخزون القمح وبعض
ً
يوما الرهيبة استمرت لفترة طويلة بعد
الخضروات التي كانت لدينا .وبعد ذلك
اضطررنا لمغــادرة المنــزل ونزحنــا إلــى انتهاء الحرب .كنا في حاجة الى بصيص
الساحـل .عنـد نزوحنا ،لم يكـن بحوزتـي أمل .بعد عودتنا الى بيتنا مع نهاية الحرب
ً
مزيدا من جنود
مال ،فعملت فـي بساتيـن الحمضيات ،وجدت أن اليونيفيل نشرت
ً
أناسا من
تحت القصف ،لكي أتمكـن مـن تغطيــة حفظ السالم .يوال :فجأة ،ترى
ً
فعال
مصاريفي .أن جنود اليونيفيل لديهم قدر جميع الجنسيات حولك .لقد بددوا
كبير من اللطف واللياقة لناحيـة طريقــة مخاوفنا ،وازدهرت المنطقة مرة أخرى.
تعاملهم مـع النـاس ،كما أن وجـودهـم إن وجودهم يطمئن الناس ويشجعهم
ً
على البقاء في قراهم.
شعورا بالطمأنينة.
منحنا

لمحة عن بلدة:

االمم المتحدة/باسكال ماركوس

بنت جبيل

أصـداء مـن الحيـاة

تدمري ما جمموعه  940منز ًال وت�ض ّرر الكثري .كما نزح
معظم النا�س �إىل مناطق �آمنة وتويف الع�شرات .وحتى
تنج من التدمري.
املدار�س وامل�ست�شفيات مل ُ
ووفق ًا لل�سيد �شرارة  ،ف�إن وجود اليونيفيل ،التي انتقلت
من حوايل  2000جندي حفظ �سالم قبل حرب عام
� 2006إىل حوايل  13,000جندي بعد ذلك ،قد و ّفر
بع�ض «الأمل يف ال�سالم واال�ستقرار» لأهل البلدة.
ح�سن جوين كان مدير مدر�سة ثانوية يف وقت احلرب.
يقول« :كان الطالب قد �أنهو للتو امتحاناتهم النهائية
عندما بد�أ القتال ...وقد �سو ّيت مدر�ستنا بالأر�ض».
وبعد ع��ام  ،2006حت ّولت مدر�سة ال�سيد ج��وين اىل
معهد مهني ا�سمه «الآف�آق».

بلدة بنت جبيل ،التي كانت احدى النقاط الرئيسية للحرب في
عام  ،2006تستقر الغالبية العظمى من سكانها في الخارج.
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ال يحتاج املرء اىل �أكرث من جولة عادية حتى يالحظ
�أن بنت جبيل يف جنوب لبنان هي يف ال��واق��ع مدينة
مزدهرة ،واملدار�س وامل�ست�شفيات وال�شركات واملباين
اجلميلة وال��ط��رق املع ّبدة التي تتقاطع م�ساراتها يف
املدينة تقدم دلي ًال كافيا على ذلك.
ولكن االزده���ار ال��ذي ن�شهده اليوم يحجب احلقيقة
امل�� ّرة وه��ي �أن ه��ذه املدينة  -التي تبعد ح��وايل ثالثة
كيلومرتات فقط عن �أق��رب الأرا���ض��ي الإ�سرائيلية -
كانت م�سرح ًا لعقود من احل��روب والإب���ادة يف جنوب
لبنان .وميكن القول ان بنت جبيل  -وهي واحدة من
�أقدم املدن يف ال�شرق الأو�سط  -كانت م�سرح ًا لبع�ض
من �أ�شر�س املعارك خالل حرب عام  2006بني حزب
اهلل و�إ�سرائيل .كما عانت البلدة �سابق ًا ب�شدّة مرتني
على الأقل :يف عام  1970خالل احلرب بني ا�سرائيل
ومنظمة التحرير الفل�سطينية ،وخالل احلرب الأهلية
اللبنانية بني عامي  1976و.1978
�أح��د �سكان البلدة ،ب�لال �شرارة ( 55ع��ام�� ًا) ،يقول
ان عدد �سكان بنت جبيل كان نحو  75,000ن�سمة يف
�أواخر ال�ستينيات من القرن املا�ضي ،ولكن العدد �أ�صبح
الآن حوايل  30,000ن�سمة  -معظمهم من كبار ال�سن.
�أما العدد املتبقي ،كما يقول ،فقد ا�ستقروا يف اخلارج.
ال�سيد �شرارة ،وهو رئي�س ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س
النواب اللبناين ،يقول ان حوايل  30,000ن�سمة من
اجلنوب 19 18

البلدة ،مبا يف ذلك ابنه ،ي�ستقرون الآن يف الواليات
املتحدة الأمريكية وحدها.
ويف مقابلة �أج��ري��ت معه يف منزله ال��واق��ع يف و�سط
املدينة ،ي�ضيف ال�سيد �شرارة« :ي�أتون الآن اىل هنا فقط
ك�سياح .لقد �أعيد بناء املدينة ومت تزويدها ببنية حتتية
حديثة ،ولكن ال �أحد هنا ليعي�ش ويتمتع بال�صفاء...
�أوالدن���ا ير�سلون الأم���وال من اخل��ارج ،و�أول��ئ��ك الذين
يعي�شون هنا يحر�سون املنازل فقط».
وبينما كان ال�سيد �شرارة يتحدث ،دخل �أحد �أقاربه اىل
الغرفة ،وهو مواطن ا�سرتايل.
ابراهيم بو�صي ( 48عاما) ترك البلدة يف و�سط حرب
م�ستعرة يف ع��ام  ،1991وي�ستقر حاليا يف �سيدين،
����دي».
ي��ق��ول�« :أزور بنت جبيل ك��ل �صيف ل��ر�ؤي��ة وال ّ
وي�ضيف ال�سيد بو�صي الذي كان ينوي ال�سفر يف غ�ضون
ثالثة �أيام« :ال يوجد �أحد هنا خالل ف�صل ال�شتاء».
ويلفت ال�سيد �شرارة اىل انه نظرا للو�ضع اجليو�سيا�سي
احل�سا�س يف املنطقة ،ف���إن «ال�سالم الغريب» القائم
الآن ال ميكن �أن ي�ضمن �سالم ًا م�ستدام ًا يف امل�ستقبل
 وهو ال�سبب الأ�سا�سي الذي يجعل الكثري من النا�س اليرغبون يف العودة.
خالل حرب متوز و�آب من عام � ،2006س ّويت املدينة
تقريبا بالأر�ض وق ّلما وجد بناء قائم يف مكانه .وقد ّمت

وق��ال كل من ال�سيد �شرارة وال�سيد جوين ان البلدة،
التي احتلتها �إ�سرائيل منذ عام  1978اىل عام ،2000
كانت �أي�ض ًا مكان ًا مزدهر ًا ل�صناعة الأحذية حتى بداية
ال�سبعينيات  -حيث كان يوجد فيها حوايل  85م�صنع ًا
تراوحت بني م�صنع كبري وم�صنع �صغري� .أم��ا العدد
يعب عن نف�سه ،حيث
احل��ايل مل�صانع الأح��ذي��ة فهو ّ
انخف�ض اىل ثالثة م�صانع فقط.
ال�سيد ج��وين رافقنا يف وق��ت الح��ق �إىل �أح��د م�صانع
الأح��ذي��ة التي ميلكها غ�سان ���ش��رارة 55 ،عام ًا ،وهو
ميثل اجليل الأخري من ثالثة �أجيال من عائلته عملت
يف هذا املجال .وابنه البالغ من العمر  21عام ًا ا�ستق ّر
يف الواليات املتحدة.
يقول غ�سان« :قبل ح��رب ع��ام  ،2006ك��ان م�صنعنا
ينتج  100زوج م��ن الأح���ذي���ة ي��وم��ي�� ًا م�ستخدما 14
عامل» ،م�ضيف ًا �أن العدد انخف�ض �إىل  50زوج ًا يف اليوم
با�ستخدام �ستة موظفني فقط.
و�إذ ي�شري �صانع الأحذية انه ال يريد البنه العودة ،ويقول:
«�إذا كان هناك �ضمان ل�سالم م�ستدام ،ف�إن ابني ميكن
�أن يعود� .إذا اندلعت حرب �أخرى قد تدمر حياته».
ولكن ال�شيء الوحيد ال��ذي يبقي الأم��ل لدى غ�سان هو
وجود اليونيفيل ،قائ ًال�« :إن جمرد ر�ؤية �سيارات اليونيفيل
مت ّر يعطي ال�شعور بالأمن ...جنود اليونيفيل يتجولون يف
يعب غ�سان عن تقديره للدعم
املنطقة ك�أنهم م ّنا» .كما ّ
املقدّم من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي (،)UNDP
التي ت ّربعت بجهازين ل�صناعة الأحذية مما م ّكنه من
�إعادة اطالق عمله من جديد بعد حرب عام .2006
تيالك بوخاريل وحسن سقالوي -

مكتب اليونيفيل اإلعالمي

توظيف المواطنين المحليين في اليونيفيل
اعتبارا من  1كانون الثاني من العام  ،2017سوف يتم اإلعالن عن الوظائف المخصصة
للمحليين في اليونيفيل عبر الرابط االلكتروني https://careers.un.org
عند التقدم بطلب لشغل وظيفة شاغرة ،تأكد من تقديم طلبك قبل انتهاء المهلة
المحددة والمذكورة في اعالن فرصة العمل.
يجب أن تكون جميع الطلبات مدرجة في ملف التاريخ الشخصي
( ،Personal History Profile - (PHPويمكنكم إنشاء ملفكم الخاص عبر الموقع
االلكتروني Inspira :ــ .https://inspira.un.org
ً
ربطا عبر .Inspira
كذلك تأكد من أن الوثائق الداعمة ذات الصلة مرفقة
وعند التقدم بطلب لفرصة عمل ،سوف يخضع الطلب لعملية فرز مسبق بشكل
آلي ،حيث يتم التحقق من خالل هذه العملية من المعلومات التي قمت بإدخالها
في طلبك وفقا لمعايير األهلية المحددة لفرصة العمل.
سوف يتم اختيار المرشحين الذين يستوفون المعايير المحددة لفرصة العمل
فقط ،حيث سيتم االتصال بهم من قبل قسم إدارة الموارد البشرية من أجل
الخضوع لتقييم و/أو مقابلة على أساس الكفاءة.
ستعطى األفضلية للمرشحين المؤهلين من السيدات على قدم المساواة.
ال تتقاضى اليونيفيل أي رســوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف
(الطلب ،المقابلة ،دراسة الطلب والتدريب ،أو أية رسوم أخرى).
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني:
http://unifil.unmissions.org/jobs

Every two weeks a new 10-minute radio episode
on:عشر
مدى
العربية على
ُيبث
دقائق is aired
in Arabic
Al-Risala,
باللغةSawt
El-Mada,
بمعدل حلقة جديدة كل أسبوعين عبر أثير
Voice of Lebanon,
Voice of People and Radio Delta.
اإلذاعات التالية :الرسالة ،صوت المدى،
صوت لبنان ،صوت الشعب وراديو دلتا.

اليونيفيل« :نعمل معكم»

من تدريبات مشتركـة للشرطـة الى الزيارات
الطبيـــة .سـلسـلــة جديــدة تبث عبـــر محطــات
ّ
وتسـلط الضــــوء علــى
التـلفــــزة واالنتـــرنـت
تعاون اليونيفيــل مع القـوى األمنيـة اللبنانيـة
ومنظمات المجتمع المدني لدعم المجتمعات
المحلية والحفاظ على السالم .يعرض البرنامج
مرتين في الشهـر عبـر  NBN، OTVويوتيوب.

أدخل الى موقع unifil.unmissions.org

لمشاهدة وقراءة التقرير اإلعالمي األسبوعي
حـول أحـد األنشطـة التي يزيد عددها علـى
األربعمائة التي تقوم بها اليونيفيل كل يوم
في جنوب لبنان.

flickr.com/photos/unifil

English: youtube.com/UNIFILVIDEOUNIT
Arabic: youtube.com/UNIFILARABIC

_@UNIFIL

facebook.com/UNIFIL

unifil.unmissions.org

