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رسالة من رئيس بعثة 
اليونيفيل وقائدها 

العام اللواء مايكل بيري
انتهت حرب عام 2006 المدمرة بوقف لألعمال العدائية في 14 آب، وذلك 
بعد ثالثة أيام من اعتماد القرار 1701 من قبل مجلس األمن الدولي. ومنذ 
ذلك الحين، ساعد القرار 1701 في 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(.

السكان  إلى  اإلنسانية  المساعدات  وصول  لضمان  المساعدة  تقديم   -
المدنيين والعودة الطوعية واآلمنة للنازحين.

- مســاعـدة الجيش اللبنانـي فـي إنشــاء منطقــة بيــن الخـط األزرق ونهــر 
الليطاني خاليـة من أي أفراد مسلحين أو عتاد أو أسلحـة عدا تلك العائدة 

لحكومة لبنان واليونيفيــل.

- مساعدة الحكومة، بناء على طلبها، في تأمين حدودها والمداخل األخرى 
لمنع 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، توّفر اليونيفيل فرصة للمضي قدمًا نحو 
وقف إطالق نار دائم بين لبنان وإسرائيل. وقد كان للدور الذي تلعبه اليونيفيل 
من خالل المساعي الحميدة األثر الفّعال في تهدئة الوضع على األرض ولجم 
التوترات. أحد األمثلة على ذلك هو »المنتدى الثالثي« الذي تترأسه اليونيفيل 
والذي يجتمع فيه الطرفان مرة واحدة كل شهر بناء على طلب من اليونيفيل.

اإلفتتاحية

ي�صـعــدين �أن �أغتنم هــذه �لفر�صــة لأبعــث بتحياتــي �إىل كــل زمالئي 

من جنــود حفظ �ل�صالم وكذلك �ىل كــل �صـكــان جنوب لبنان ممن 

»�جلنــــوب«،  مــن  �لعـــدد  هـــذ�  لقــر�ءة  �لفر�صـــة  لهـم  تتـاح  �صــوف 

�صــو�ء عرب هذه �لن�صخــة �لورقيــة �أو عرب �لإنرتنت. يف �لو�قــع، منذ 

��صتخدمت   2016 متوز  يف  لها  عامًا  وقائــدً�  للبعثــة  رئي�صًا  تعييني 

لبنــان  ل�صعـب جنــوب  نف�صـي  �أقّدم  لكي  �أمامــي  �ملتاحــة  �لفـر�ص  كل 

�ليونيفيــل بينما  �لـذي تقـوم فيــه  �لهــام  ولأ�صـلـط �ل�صوء على �لدور 

ن�صعــى معــا جاهديــن لتنفيــذ �لوليــة �ملمنوحــة لنا يف قـر�ر جملـ�ص 

�لأمــن �لدولــي 1701 )2006(.

�لذكرى  لختيارها  »�جلنوب«  يف  �لتحرير  هيئة  �أحيي  فاإنني  ولذلك 

�لعا�صرة لعتماد قر�ر جمل�ص �لأمن �لدويل 1701 كمو�صوع مركزي 

لهذ� �لعدد. يف حني �أن �لذكريات �ملاأ�صاوية حلرب عام 2006 بد�أت 

�لآن تتال�صى، فاإنه ينبغي علينا �أل نن�صى ما حدث قبل ع�صر �صنو�ت 

و�أن نذّكر �أنف�صنا باأثمان �حلرب �لتي دفعها �صكان جنوب لبنان.

مــن  وهــذ�  لبنان،  يف  هنـا  فيها  �أخـدم  �لتـي  �لر�بعــة  �ملـرة  هــي  هــذه 

�حلبــل  ي�صبــه  ما  هنــاك  �أن  �أ�صعــر  كثرية،  نــو�ٍح  يف  �صــروري.  دو�عـي 

�ل�صــري �لــذي يربطنـــي بالنـا�ص و�لبلــد�ت و�لقــرى �لتــي خــدمــت فيها 

- يف �ل�صلطانيــة ودير �نطار وتبنني، و�لآن للمــرة �لثانيـــة يف �لنـاقـــورة. 

يف  �أحفظـــه  �لــذي  لبنــان  بني  بالطبــع  للمقارنـــة  جمــال  ل  ذلك،  ومع 

للمرة  خدمتــي  فخــالل   .2016 عــام  يف  �حلالــي  و�لو�قع  ذكرياتــي 

�لأوىل هنا يف عام 1982 كقائـد ف�صيلــة، �صهدت �أنا وجنــودي عن 

�أنا  و�لآن،  �لعام.  ذلك  يف  �لإ�صر�ئيلي  �لجتياح  نتيجــة  �لعنف  كثب 

�لن�صبي  �لهــدوء  من  �صنو�ت  ع�صر  ثمار  على  �صاهد  لكوين  حمظــوظ 

و�ل�صتقر�ر، و�أحد �لتحديات �لرئي�صية �لتي �صاأو�جهها ب�صفتي رئي�صا 

�لهـــدوء،  هــذ�  على  �حلفاظ  يف  يتمثــل  لها  عامًا  وقــائــدً�  للبعثـــة 

وذلك من خالل �لعمــل بتعــاون وثيــق مع زمالئنا يف �لقــو�ت �مل�صـلحــة 

�للبنانيــــة. ومن �لإن�صــاف �لقــول باأن �لقــــو�ت �مل�صلحــــة �للبنانيـــة 

و�حلكومــة �للبنانيـــة و�ل�صعـب �للبنانــي يف جنـــوب لبنان ي�صتحقــون 

�إعجابنا على ما حققوه يف �لعقـد �ملا�صي.

�إن هــذه �لطبعـــة �لتذكاريــة �صــوف ت�صــاعدنا جميعا �أن نقّدر كـم �أن 

�حلياة حت�صّنت كثريً� يف منطقــة عمليات �ليونيفيـــل منذ وقف �لأعمال 

�لعد�ئيــة. و�إنني �أتطلع على وجه �خل�صو�ص �إىل قر�ءة ما كتبـه �لعميـد 

مانويــل كرييجيـان، وهــو كــان �صابط �رتباط �جلي�ص �للبنانــي لــدى 

�ليـونيفيــل يف عام 2006، يف حني لي�ص لـدي �أي �صك يف �أن تذكرينا 

بتجارب �أولئك �لذين كانو� حا�صرين يف بنت جبيل خالل �لنز�ع �لذي 

�متــد ل�صهر يف ذلك �ل�صيف جدير بالقـر�ءة. و�إذ ناأخـذ �مل�صتقبـل يف 

�لعتبار، فاإن �لعميد �أنطون مر�د �صوف يقدم لنا يف �ليونيفيل، وكذلك 

للقر�ء ب�صكل عام، نظرة لبنانيـة فريـدة حـول و�صع �لعالمات �ملرئيــة 

على �خلط �لأزرق. ولي�ص لـدي �صـك يف �أن زمالءنا يف ق�صم �ل�صـــوؤون 

�ل�صيا�صيـة و�ملدنيـة، �لذين يعملون على هذ� �مل�صروع �لهام، مبا يف ذلك 

�ل�صيد جــون مولوي �لذي �صيتقاعد قريبًا، �صوف يكونو� مهتمني ب�صكــل 

خا�ص يف هــذه �ملقالــــة.

يف  �صــالم  حفظ  جنــدي  و�صتمائــة  �آلآف  للع�صرة  �أقــول  �خلتام،  ويف 

وم�صـوؤولياتكم  ووليتكم  ملهمتكـم  �لـدو�م  علــى  �نتبهــــو�  �ليـونيفيـــل: 

�لــذي  �للبنانــي  ولل�صعــب  �ملتحــدة.  ــالأمم  ول لبلــد�نـكم  كممثلني 

و�أعـدكـم  �ملتو��صــــل،  تـرحيبكـم  علــى  �أ�صـكــركم  �أقـــول:  ي�صت�صيفنـا 

يـــد  منــّد  �صـــوف  لبنــان  جنــوب  يف  موجــــودون  نحــن  طـاملـا  بـاأنـــه 

�ل�صد�قــة لكم، ولأ�صــركم وجمتمعاتكـم.

و�إنني �أتطلع �إىل �لتو��صل معكم يف �لأ�صهر �ملقبلة.

س
سكال ماركو
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أنشطة اليونيفيل في مجال التعاون المدني- العسكري

�صباق  �ليونيفيل  يف  �ل�صرقي  �لقطاع  نّظم 

بدل ودّيًا يف 25 �أيلول 2016 على طول 52 

كيلومرتً� من �خلط �لأزرق، مب�صاركة جنود 

�مل�صلحة  �لــقــو�ت  مــن  وجــنــود  �صالم  حفظ 

�للبنانية، كو�صيلة لتوطيد �لعالقات بينهم.

بني  �متد  ــذي  �ل �ل�صالم  �صباق  يف  �ــصــارك 

�صبعا وبليد� ت�صعة ع�صر فريقًا. ويف �ل�صباق 

�لأمم  علم  فريق  كّل  نوعه، حمل  �لأول من 

�ملتحدة ورك�ص لنحو خم�صة كيلومرت�ت يف 

�ملرحلة  يف  �صارك  كما  حــارة.  �أجـــو�ء  ظل 

نحو  طولها  بلغ  �لتي  �ل�صباق  من  �لأخــرية 

يف  �ل�صرقي  �لقطاع  قائد  كيلومرت�ت  ثالثة 

�ىل  ــو�دو،  �أغـ دي  برييز  �لعميد  �ليونيفيل 

جانب قادة وحد�ت يف �ليونيفيل وجنود من 

�لقو�ت �مل�صلحة �للبنانية.

جتدر �لإ�صارة �ىل �أن �خلط �لأزرق �أو خط 

كيلومرتً�   120 طول  على  ميتد  �لن�صحاب 

خالل لقاء�ت �لتعارف مع �ل�صلطات �ملحلية 

عمليات  منطقة  يف  �لــروحــيــني  ــادة  ــقـ و�لـ

�ليونيفيل  بعثة  رئــيــ�ــص  �أكـــد  �لــيــونــيــفــيــل، 

بــريي على  ــو�ء مايكل  ــل �ل �لــعــام  وقــائــدهــا 

�ل�صالم  حفظ  قـــو�ت  بــني  �لــتــعــاون  �أهمية 

على  �حلفاظ  �أجــل  من  �مل�صيف  و�ملجتمع 

�لهدوء �لقائم يف �لوقت �لذي نعمل فيه معا 

من �أجل �صالم د�ئم.

ويف �للقاء�ت �لتي عقدت يف ت�صــريــن �لأول 

وت�صــرين �لثانــي و�صـــارك فيها فعاليـات 

�ملنطقة، قال �للـو�ء بيــري �أنه يف حني �أن 

�ل�صنو�ت �لع�صر من �لهدوء يف جنوب لبنان 

هي نتيجة عمل م�صتمر، فاإن ق�صية �ل�صالم 

تتقدم ب�صكل بطيء خطوة بعد �أخرى.

وقـال رئي�ص بعثـــة �ليــونيفيـــل: »�إن �إحدى 

�ل�صمات �لأ�صا�صية �لتي يتميز بها �ملجتمع 

�للبناين هي �حل�ّص �لإجتماعي و�لإحرت�م 

ــطــرف �جلــنــوبــي �لــغــربــي يف ر�أ�ـــص  مــن �ل

�جلنوبي  �لــطــرف  �إىل  �ــصــعــودً�  �لــنــاقــورة 

�ل�صرقي يف �صبعا. وقد حددت �لأمم �ملتحدة 

 2000 �لعام  هــذ� �خلــط يف حــزيــر�ن من 

بغية �لتاأكيد على �لن�صحاب �لكامل للجي�ص 

وقد  �للبنانية.  �لأر��ــصــي  من  �ل�صر�ئيلي 

�للبناين و�ل�صر�ئيلي  �أّكد كّل من �جلانبني 

�لتز�مهما باحرت�م هذ� �خلط.

�أهــد�ف  �أحــد  �إّن  قــال  �أغـــو�دو  دي  �لعميد 

�ليونيفيل  �لتز�م  �إظهار  يف  يتمثل  �ل�صباق 

�حرت�م �خلط �لأزرق ون�صر �لوعي حول �أي 

خرق للخط.

و�أ�صاف �جلرن�ل �لإ�صباين: »�لهدف �لثاين 

كان �لتو��صل بني جميع �لوحد�ت )�لعاملة 

يف �لقطاع �ل�صرقي( و�جلي�ص �للبناين. ويف 

نهاية �ملطاف، ما ربحناه هو �لزمالة، وقد 

�زد�دت �لأخوة بيننا وحت�ّصنت«.

لقياد�تهم  لبنان  �صكان جنوب  يكّنه  �لذي 

�ملدنية و�ل�صيا�صية و�لدينية«.

و�أ�صاف �للو�ء بريي �ن مثل هذ� �لإجناز 

�ملميز - يف جمالت �لبنية �لتحتية و�لتنمية 

�لقت�صادية، و�لفر�ص �لتعليمية و�لأمن - 

ل ميكـن �أن يتحقق �إل من خــالل �صر�كـــة 

قوية بني �لقادة �ملحليني و�لقو�ت �مل�صلحة 

�للبنانية و�حلكومة �للبنانية و�ليونيفيــل. 

و�أ�صار �ىل �ن �حد �لعو�مل �ملهمة للو�صول 

�ىل �لهدف �لنهائي من �ل�صالم �مل�صتد�م 

هــو تنفيـذ �لقـــر�ر جمل�ص �لأمن �لدولـــي 

1701 �لذي ي�صكل جوهر مهمة �ليونيفيل.

ومنذ توّليه قيادة �ليونيفيل يف �صهر متوز 

2016، �جتمع بريي مع �لقادة �للبنانيني، 

�صو�ء يف بريوت �أو يف جنوب لبنان، للتعبري 

عن تقديره �لعميق لدعمهم �لثابت للبعثة 

ومناق�صة �لق�صايا ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك. 

تنفـذ �ليــونيفيــل �لعديد من �مل�صاريع �لتي 

يتم حتديدهــا وتخطيطها بالتن�صيــق مع 

�ل�صلطـــات �ملحليـــة و�جلهــات �مل�صاهمــة 

�لأخرى يف منطقــــة عمليــات �ليــونـيفيــــــل. 

وتهدف هذه �مل�صاريع �ل�صغرية �ىل حت�صني 

�لنــا�ص يف �ملجتمعـــات �مل�صيفــــة،  حيــاة 

وبالتايل تعميق �لعالقات بني جنـود حفظ 

�ل�صالم و�صكان �ملنطقة. 

وخــالل �لأ�صهـــر �لع�صـرة �لأوىل من عــام 

2016، مت تنفيـذ حــو�يل 9658 ن�صــاطًا 

يف جمال �لتعاون �ملدين- �لع�صكري. ويف 

ما يلي ملحـــة عن �أبرزها: 

�لأن�صطة �صملت م�صاعد�ت يف  ٪36 من   -

جمال �ل�صرف �ل�صحي، وخدمات �صحية 

وطب �أ�صنان، �ىل جانب �لطب �لبيطري.

- ٪26 مــن �لأن�صطــــة �صـملــت لقـــاء�ت 

مع �ل�صـلطـات �ملحليـــة و�لدينيـــة ومــدر�ء 

�ملـد�ر�ص ومــدر�ء �ملـر�كــــز �لجتماعيـــة 

و�ملنظمات غري �حلكومية وغريها.

- ٪19 مــــن �لأنـ�صـطـــــة �صـملـــت دور�ت 

خمتلفــة يف �للغــــات

 205 تنفيذ  مّت  �لــفــرتة،   هــذه  - خــالل 

م�صاريع )22 منها من ميز�نية �ليونيفيل 

و162 من ميز�نيــــة �لــدول �مل�صــاهمــــــة 

بقـــو�ت(، �أي بزيادة قدرها 56 م�صروعًا 

عن عـــدد �مل�صاريع �ملنجــزة خــالل نفــ�ص 

�لفرتة من عام 2015.

 2،592،734 �أنفـــق  ما  بلـــغ جممـــوع   -

منهــا   86٪ متــويــــل  تـم  �أمريكـي،  دولر 

و14٪  بـقـــو�ت  �مل�صـــاهمـــة  �لــدول  مـــن 

مـــن �ليـونيفيــل.

- بالإ�صافــــة �إىل ذلك، تـم تقديــم 167 

هبــــة مـــن خمتلــف �لـــدول �مل�صـــاهـمــــة 

و�لق�صـايا  �لتعليـــم  بقــــو�ت يف جمــالت 

�لجتماعيـــة.

- و�عتبــار� مــــن مطلــــع ت�صــريـــن �لأول 

2016، هناك 51 م�صروع تعاون مدين- 

ع�صكري قيـد �لتنفيذ مببلغ �إجمايل قدره 

925،000 دولر �أمريكي.

›الشراكة القوية بين حفظة السالم والمجتمع المحلي أمر حيوي‹ جنود لبنانيون وجنود حفظ السالم في سباٍق من أجل السالم

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با

ي اليونيفيل
ي ف

شرق
طاع ال

االمم المتحدة/قيادة الق

المحتويات

تنازل
ال تشري العالمات أو طرق عرض المواد يف هذه المجلة اىل أّي تعبري عن رأي من آراء اليونيفيل، يف ما يتعّلق بالوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة وألي من سلطاهتا، أو يف ما يتعلق برسم حدودها.

وال متّثل بالرضورة اآلراء المعروضة،سيااست اليونيفيل أو مواقفها، كما ال يشّكل ذكر األسماء أو العمليات التجارية أّي تسويق لها.

  

أحداث متسلسلة

ميكن إعادة طبع مقاالت »اجلنوب«، باستثناء تلك المحددة بعالمة حق 
المؤلــف ©، مــن دون اذن وبــرط اراسل نســختني عــن المنشــور الــذي 

حيتوي عىل  اعادة الطباعة، اىل رئيس حترير »اجلنوب«.

لالتصال بـ »اجلنوب«
+961 1 926 441

+961 1 926 442

بريد الكرتوين:هاتف:

فاكس:

pokharelt@un.org 

+961 1 827 016

»الجـنــــــــوب«
ُتنشــــر عبـر المكتب اإلعالمي لليـونيفيــل

طبــاعـــــة وفـــــرز:

 الناشر
إمران ريزا

 رئيس التحرير
أندريا تيننتي

المحرر الرئيسي 
 ومستشار التحرير

تيالك بوخاريل
 هيىئة التحرير
جمانة صايغ

 مستشار التحرير
حسن سقالوي

 إخراج وتصميم 
زينة عزالدين

 مساعد التحرير
أديب الموسى

 المصورون
 باسكال ماركوس
غفار شرف الدين

 مساهمون
 أليس أرو 

 إيفن أوساليفان
 تيالك بوخاريل 
 حسن سقالوي

 رانيا بدير
 رانيا حرب
 هبة منذر

يوري كوشكو
 هل تعلم؟

إيرلندا
14

15االستقرار يؤدي إلى االزدهار

17آراء الناس

 لمحة عن بلدة: 
أصـداء مـن الحيـاة

18

6 | 7الخط األزرق على أرض الواقع

5أحداث متسلسلة

 اإلفتتاحية
رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام 

اللواء مايكل بيري

3

8العمل مع اليونيفيل في زمن األزمة

9اللواء بيري من ايرلندا يتسّلم قيادة اليونيفيل

 رئيس بعثة اليونيفيل السابق
يشدد على العالقة مع سكان المنطقة

9

 الصفحة الوسطى:
عشر سنوات من حفظ السالم في المياه اللبنانية

11 | 10

12 | 13ذكريات من حرب عام 2006

17 | 16استعادة ذكريات الحرب كرئيس لبعثة اليونيفيل



بيد �أن �خلط �لأزرق لي�ص د�ئم �لو�صوح، وجمرد خطوة 

و�حـدة غري حـذرة قد تـوؤدي �إىل عبــور �خلط من دون 

ق�صــد، وتعّر�ص بذلك حيـاة �لعابــر للخطر. �لعميــد 

�أنطون مر�د، �لذي ير�أ�ص حاليا مكتب �لدر��صات �لعامة 

يف مديرية �ملخابر�ت �لتابعة للقو�ت �مل�صلحــة �للبنانيـة، 

كان ميثل نقطــة �لت�صال مع �جلي�ص �للبناين يف عملية 

تعليم �خلط �لأزرق مع بدء �لعملية يف عام 2007.

يقوم �لعميد مــر�د مب�صح �لت�صاري�ص �لقا�صيـــة �أمامـــه 

�لتي تت�صمن منحدر�ت حادة وحقـول �ألغام يف كل مكان، 

ناهيــك عــن �لتهديــد �مل�صتمــر من �لأ�صر�ك وخملفات 

�حلرب. يقول: »ميكننا �أن نـرى �أمامنا برميلني يبعد كل 

منهما ثالثني مرتً� فقط عن �لآخــر، ويف حالت �أخرى 

قد تكـون �مل�صافة نحو 400 مرت. وميكن للمـرء �أن ير�صم 

خطًا وهميًا بني �لرب�ميل �لتي حتدد �خلط �لأزرق �لذي 

ل ينبغـــي عبـــوره«.

�خلط �لأزرق يبد�أ من قرية ر�أ�ص �لناقورة �ل�صاحلية يف 

�لغرب وميتد 120 كيلومرتً� �صعودً� �ىل جبل �ل�صيخ يف 

�ل�صـرق. �خلط �لأزرق لي�ص �حلــدود، وقد مّت و�صعــه من 

قبل �لأمم �ملتحدة يف عام 2000، بعد وقت ق�صري من 

�إعالن �إ�صر�ئيل �صحب قو�تها.

�لناطق �لر�صمي �لأ�صبــق با�صم �ليــونيفيــل و�أحــد كبار 

ويقول  �حلقبة  تلك  يتذكر  غوك�صيل،  تيمور  م�صوؤوليها، 

�أنه كان على �لأمم �ملتحدة �إيجاد »نــوع من �خلط« لكـي 

يت�صنى ��صتخد�مــه كمرجع لن�صحاب �إ�صر�ئيــل من تلك 

�ملنطقـــة، كما هــو مطلــوب مبــوجب قر�ر جملــ�ص �لأمن 

�لدويل 425. ويتابع غوك�صيــل: »لقد كان �صرورة«.

للحدود،  تر�صيما  ولي�ص  �ن�صحاب،  خط  كــان  وعليه، 

و�أ�صبح معروفًا يف نهاية �ملطاف با�صم »�خلط �لأزرق«.

وحتى يومنا هذ�، ل يز�ل �خلط �لأزرق مرجعا ل�صمان 

عدم وجود �أي خرق من �أي من �جلانبني. وهو عن�صر 

هام من عنا�صر وقف �لأعمال �لعد�ئية، وكال �لطرفني 

�لتزما �حرت�مه.

ر�صــامــو �خلر�ئط �لع�صكريـــون من �جلي�ص �للبنانـــي 

و�ليــونيفيـــل �ملجهـزين باأدو�ت نظام حتديـد �ملو�قـــع 

يعملـون على و�صع �لعالمات علــى �خلط �لأزرق، وذلك 

من خــالل تاأكيــد �ملوقــع �لدقيق للنقاط حيث تـو�صــع 

لحقا �لرب�ميل �لزرقاء كعالمات. ووفقا للعميد مـر�د، 

هذه جمرد مرحلــة و�حــدة فقط من مر�حـــل عمليـــة 

معّقدة. ويو�صح: »يف �لبــدء، تقتــرح �ليونيفيــل نقاطًا 

وتاأخذ مو�فقة �جلانبني على �إعد�د خطة عمل«.
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الجيش  ]انسحاب  االنسحاب«  »خط  يمتد  فهنا  للغاية،  حساسة  منطقة  لبنان  جنوب  أقاصي  تعتبر 
اقتراح  على  األطرف  اتفقت   ،2007 عام  في  األزرق.  بالخط  يسمى  ما  أو   ]2000 عام  في  اإلسرائيلي 
اليونيفيل وضع عالمات مرئية على الخط على األرض في اطار مشروع ثالثي مستمر لتعزيز الثقة المتبادلة 

وبناء الثقة ونزع فتيل التوترات بين لبنان وإسرائيل.

ويتابع: »بعد ذلك، تتوجه �ليـونيفيـــل �إىل �ملوقع وتاأخذ 

ب�صــكـل  ولكـن  �جلانبـني،  كـال  مـع  م�صرتكـــة  قيا�صـات 

 72 �لــى   48 تتـــر�وح ما بني  فتــرة  منف�صــل، خـالل 

�صاعة. وعند �لنتهاء من هذه �لقيا�صات، تو�صع ثالث 

عالمات على �لأر�ص - عالمـة �ليـونيفيـــل، وعالمـــة 

�لقو�ت �مل�صلحة �للبنانية، وعالمة �جلي�ص �لإ�صر�ئيلي. 

�إذ� كان �لفرق بني هذه �لنقاط �صمن 50 �صنتيمرتً�، 

تعترب �لنقطة متفقا عليها وميكن �أن ننتقل �إىل �ملرحلة 

�لتاليــة، ونعني بذلك  و�صع �لعالمة يف مكانها«. 

وقتا  ي�صتغرق  �لنقاط  �لتحقق من  و�إعادة  �لتحقق  �إن 

�أو حتى  و�أ�صابيـع  �صـاعـات  �أن ي�صل �ىل  طويال ميكن 

�إل بعد تبديد  �لبناء  �ليونيفيل  يبد�أ مهند�صو  �أ�صهر. ل 

��صمنتية  قاعدة  ببناء  عملهم  يبد�أ  حيث  �ل�صكوك،  كل 

يتم و�صع برميل �أزرق عليها لحقًا.

وعادة ما تو�صع عالمات �لرب�ميل �لزرقاء يف �أر�ص وعرة. 

وهذ� يتطلب من طو�قم �لبناء �لتي تتكون من جنود حفظ 

�صالم �صينيني نقل �أطنان من �لرمل و�ل�صمنت وغريها 

من �ملو�د يدويا، مما يجعل منها مهمة �صاقة وطويلة 

على حّد و�صف �لرقيب �ل�صيني يل بن.

يعمـل �لرقيب لـي بن يف و�ٍد بعيـد، حيث يحمـل مــو�د 

�لبناء يف �صّلة يعّلقها على كتفيه. يقول: »يا له من حمل 

�أعتقد نحو  ثقيل. �نها ممتلئة بالرمل، وفيها على ما 

خم�صني كيلوغر�ما«. ميكن �أن ي�صتغرق �لأمر �صهرين 

ب�صبب  وذلك  و�حــدة،  عالمــة  لو�صع  �أ�صهـر  ثالثة  �أو 

�جلهد �لبدين �لذي تتطلبه �لعملية.

يعرّب �لعميد مر�د عن تقديره لعمل جنود حفظ �ل�صالم 

�ل�صاق، وعن ذلك يقول: »�إن لـدى �ليــونيفيـــل مهمــة 

�آمنـة عرب حقـــول  �صعبـــة جد� تتمثل يف فتح ممر�ت 

�لألغام. وبعد ذلك، فاإن �لعبء �لأكرب على �ليونيفيل 

كبيـــرة من  �ل�صمنت وحمل كميات  قــو�عد  بناء  هـــو 

وب�صبب  طويلة.  مل�صافات  �جلنود  �أكتاف  على  �ل�صمنت 

�ليـونيفيــل.  بعمل  �للبناين معجب  فاإن �جلي�ص  ذلك، 

مــا  بكــل  و�لقيام  لهم  �لدعـم  تقديــم  نحــاول  ونحـن 

�خلر�ئط  بيانات  �ليـونيفيـــل  تزويـد  مثـل  ن�صتطيعــه، 

و�ملعلومات �جلغر�فية �أو بالأمور �لأخرى �ملمكنة«.

ووفقًا للعميد مر�د، هناك �لعديد من �ملناطق �ملتنازع 

وجود  لعدم  نظر�  عالمات  و�صع  يتم  مل  حيث  عليها 

تو�فق يف �لآر�ء.

ويو�صح: »يف هذه �ملناطق، لبنان يحرتم �خلط �لأزرق، 

و�قع  خلق  يريد  ل  ــه  لأن عالمات  و�صع  يرف�ص  ولكنه 

جديد على �لأر�ص. وهذه �ملناطق �ملتحفظ عليها �صوف 

تو�صع يف �لنتظار حتى جند حاًل لها يف �مل�صتقبل«.

)حتى  �أزرقــًا  برمياًل   257 جمموعه  ما  و�صع  مّت  وقد 

�أو�ئل �صهر ت�صرين �لثاين من �لعام 2016(. ومع ذلك، 

فهذده �لرب�ميل لي�صت كافية لتحديد �خلط �لأزرق على 

�لأر�ص �أو ملنع �لنتهاكات.

�لرعاة من كفر �صوبا، على �صبيل �ملثال، يتعاملون مع و�قع 

�خلط �لأزرق ب�صكل يومي، فهم يرعون قطعانهم بالقرب 

من �خلط، ولكن ينبغي عليهم �حلر�ص على عدم  �جتيازه 

عن طريق �خلطاأ. وكلما �أمكن، يقدم لهم جنود حفظ 

�ليونيفيل �ر�صاد�ت حول مكان وجود �خلط،  �ل�صالم يف 

كما ي�صاعدون يف ��صرتجاع روؤو�ص �ملا�صية �لتي �جتازته. 

�ل�صالم،  حفظ  جنود  بها  يقوم  �لتي  �لوقائية  �جلهود 

على  �لــعــالمــات  و�صع  حــول  �لطموحة  �جلــهــود  وكــذلــك 

�إيجابية  تغيري�ت  �إحـــد�ث  عن  �أ�صفرت  �لأزرق،  �خلــط 

على �لأر�ص. وي�صيف �لعميد مر�د: »بالتاأكيد كان لذلك 

�أدنى �صك يف ذلك،  نتيجة فعالة وو��صحة، ولي�ص هناك 

فقد �نخف�صت �لنتهاكات غري �ملق�صودة ب�صكل ملحوظ«.

كــان  ــال،  ــث �مل �صبيل  عــلــى  �جلــبــل،  مي�ص  »يف  ويــتــابــع: 

مّت  وقد  يومي.  ب�صكل  �لأزرق  �خلط  يعربون  �ملز�رعون 

مرئية  عالمات  و�صع  ومت  �أولوية  �ملو�صوع  هذ�  �إعطاء 

على �خلط، وتوقفت �لنتهاكات. وكذلك �لأمر يف بليد�، 

وقد  �لأزرق،  �خلــط  عرب  �لب�صاتني  بع�ص  متتد  حيث 

�صهلت دخول  �لأر�ــص  �إجــر�ء�ت على  �ليونيفيل  �أخــذت 

�ملز�رعني �إىل �أر��صيهم. ومنذ ذلك �حلني، مل يقع �أي 

حادث �أو �حتكاك مع �جلي�ص �لإ�صر�ئيلي«.

�إن و�صع عالمات مرئية على �خلط �لأزرق قد ل مينع 

كل �لنتهاكات، ومع ذلك، هو عن�صر هام من عنا�صر 

�أن  ميكن  �لزرقاء  �لرب�ميل  هذه  �أن  وطاملا  �ل�صتقر�ر. 

يعزز  �لأمنية مما  �أو متنع �حلو�دث  �ن�صان  تنقذ حياة 

�لكبرية  �جلهود  فاإن  �ملنطقة،  يف  و�ل�صتقر�ر  �ل�صالم 

و�لأعباء �لتي تتحملها �ليونيفيل لتعليمه ت�صتحق �لعناء.

)ي�صتند هذ� �ملقال على مقابلة مع �لعميد �أنطون مر�د �أجرتها 

 ،2015 �لــثــاين  كــانــون  يف  �ليونيفيل  يف  ــة  �لذ�عـ وحــدة  معه 

مبو�فقة م�صبقة من قيادة �جلي�ص �للبناين(

يوري كوشكو ورانيا بدير – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

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

 الخط األزرق
على أرض الواقع
العميد أنطون مراد من القوات المسلحة اللبنانية يتحدث 

عن تعليم الخط األزرق

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با

01-926 215/6/7/8/9

تلتزم اليونيفيل ضمان أن يتصرف أفرادها 
وفقًا 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:
                                      أو عبر االتصال بأرقـام 

الهاتـف التاليـة:
unifil-cdu@un.org

مالحظة من اليونيفيل

»الخط األزرق يبدأ مـن 
الناقــورة  قريــــة رأس 
الساحليــة في الغـرب 
ويمتـد 120 كيلومتــرًا 
صعودًا الى جبل الشيخ 

في الشـرق«.

عــالمــات  ــع  وضـ »إن 
مــرئــيــة عــلــى الــخــط 
األزرق قد ال يمنع كل 
االنتهاكات، ومع ذلك، 
من  ــام  ه عنصر  هــو 

عناصر االستقرار«.
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العدد 

تسّلم اللواء مايكل بيري من إيرلندا قيادة اليونيفيل في احتفال خاص أقيم في المقّر العام لبعثة 
األمم المتحدة في الناقورة بتاريخ 19 تموز 2016.

حفظ  بعثة  نشر  منذ  لليونيفيل  العام  المقّر  في  ارتباط  مكتب  اللبناني  للجيش  يوجد 
والسلطات  اللبنانية  المسلحة  القوات  تمثيل  جانب  والــى   .1978 عام  في  السالم 
اللبنانية األخرى على الصعيدين المدني والعسكري على حد سواء في منطقة عمليات 
اليونيفيل، فإن مكتب االرتباط اللبناني الذي سّمي )LLO( يؤمن االتصال بين اليونيفيل 

والسكان المحليين والسلطات المحلية، بغية تسهيل تنفيذ مهمة اليونيفيل.

العمل مع اليونيفيل في زمن األزمة
 بقلم العميد مانويل كيريجيان، القوات المسلحة اللبنانية

�صنو�ت  ــع  �أرب من  �أكــر  �أم�صيت   ،2004 متــوز  �صهر  منذ 

جنوب  يف  معهم  و�أعمل  �لــزرق  �لقبعات  جنود  بني  �أعي�ص 

لبنان. وعلى �لرغم من تاأثري حرب عام 2006 �ملدمر على 

لبنان و�صعبه، فاإن تلك �حلرب �لتي ��صتمرت خم�صة �أ�صابيع 

خّل�صت �لتعاون �ملمتاز بني �جلي�ص �للبناين و�ليونيفيل.

يف �لفرتة بني عامي 2004 و2006، كان �جلهاز يتمركز 

بينهم  مــن  �صباط،  خم�صة  عــديــده  وكـــان  قــانــا  بــلــدة  يف 

يف  �لناقورة.  يف  لليونيفيل  �لعام  �ملقّر  يف  يتمركز  �صابط 

تلك �لفرتة ، مل يكن يخلو �لأمر من بع�ص �خلروقات �لتي 

�لإ�صر�ئيليني،  قبل  من  �لأزرق  �خلط  على  حت�صل  كانت 

بع�ص  �للبناين  �جلانب  من  قطعانهم  مع  رعاة  �إجتياز  �أو 

�لنقاط �حل�صا�صة، فكانت هذه �لإ�صكالت تعالج من خالل 

�لتن�صيق بني �جلي�ص و�ليونيفيل. بالإ�صافة �إىل ذلك، �أذكر 

�للبنانيون مبحاذ�ة  �ل�صباط  ينفذها  كان  �لتي  �لدوريات 

نقاط �خلط �لأزرق، للتاأكد من عدم وجود �أي خلل �صمن 

�لإن�صحاب  ت�صكل خط  كانت  و�لتي  �لنقاط  تلك  جمموعة 

�لإ�صر�ئيلي �لذي مّت يف �لعام 2000. �أما لوج�صتيًا، فكانت 

بريوت  �إىل  �لناقورة  من  �ملتنقلة  �لدولية  �لقو�ت  قو�فل 

وبالعك�ص، ت�صري مبو�كبة �جلي�ص �للبناين.

خالل �صهر كانون �لأول من �لعام 2005، �نتقل �جلهاز 

ومن  �لــنــاقــورة،  يف  لليونيفيل  �لــعــام  �ملــقــّر  �إىل  بكامله 

�ملنطقي �أن يكون لهذ� �لإجر�ء �أثره �لإيجابي لي�ص فقط 

�أي�صًا  ولكن  �لن�صاطات،  وتن�صيق  �ملعلومات  تبادل  لناحية 

�لأمر فر�صة  وّفر هذ�  لناحية زيادة فعالية �جلنود. كما 

جلنود �ليونيفيل، �لقادمني من عدة دول، لفهم �لتقاليد 

و�لعاد�ت �ملحلية ب�صكل �أف�صل.

صيف عام 2006
�لتعاون  مــن  حالة  تطّلبت   2006 متـــوز-�آب  حــرب  فــرتة 

ملو�جهة  و�ليونيفيل  �للبناين  �لإرتباط  جهاز  بني  �لل�صيق 

�لأحد�ث �لد�ئرة يف بقعة �لعمليات. منذ �للحظة �لتي بد�أت 

�صتختلف  �أن مهمتي  �صعرت  �ملعادي،  �لق�صف  بها عمليات 

قو�ت  قيادة  لوجودي يف مقّر  نظرً�  �لتاريخ،  قبل هذ�  عما 

�أجنبية ب�صفة �صابط �رتباط، و�أثناء عمليات حربية، وهي 

حالة مل �أعتّد عليها �صابقًا! عندها ورد �إىل ذهني �صوؤ�ل: ما 

هي �لأولويات �لتي يجب �أن �أفعلها؟ يف بادىء �لأمر، كّلفت 

عمليات  غرفة  يف  بالتمركز  �للبناين  �لفريق  �صباط  �أحد 

قيادة  لإفـــادة  �لأحـــد�ث  جمريات  متابعة  بغية  �ليونيفيل 

�إ�صتعد�د  و�لبقاء على  �لتطور�ت،  كل  �للبناين عن  �جلي�ص 

لتقدمي �مل�صاعدة لليونيفيل عندما تدعو �حلاجة �ىل ذلك.

�إىل غرفة  وتــتــو�ىل �لإفـــاد�ت  ــد�ث  ــد�أت تتالحق �لأحـ ب ثم 

�لعمليات عن �إ�صتباكات على �أجز�ء من �خلط �لأزرق، تز�من 

قطع  بغية  �لرئي�صية  و�لطرقات  للج�صور  ق�صف  مع  ذلــك 

�أو�صال منطقة عمليات �ليونيفيل وعزلها عن باقي �ملناطق 

�للبنانية. هنا كان ل بّد من �لت�صديد على �إجر�ء�ت �لتعاون 

�لدويل ملو�كبة ما  �للبناين و�جلانب  و�لتن�صيق بني �جلانب 

يجري وتاأمني �إ�صتمر�رية �حلركة لليونيفيل. �لتعاون خالل 

�حلرب ميكن تق�صيمه �ىل م�صتويات عمالنية و�ن�صانية.

على الصعيد العمالني، لبنانيًا:
حالــة  عن  ن�صـــرة  يوميــًا  �لدوليــة  �لقو�ت  تزويــد   -

لت�صهيــل  للق�صف،  �لتــي تعر�صــت  �لطرقات و�جل�صــور 

عمليـــة �إنتقـال قــو�فلها.

�ليونيفيل  قــو�فــل  ملو�كبة  �لــالآزمــة  �لرتتيبات  �إجـــر�ء   -

لتمكينها من �إجتياز مدينة �صيد�.

�لأ�صخـا�ص  �إ�صتالم  لناحيــة  �ليونيفيــل  مع  �لتن�صيـق   -

�أثناء  ويف  لبنان  من  ��صر�ئيل  تختطفهم  كانت  �لذين 

�لعمليات �لع�صكرية.

- ت�صهيل �إنتقال �لقو�فل �ملوؤللة لليونيفيل نظرً� خلطورة 

رمايات  ب�صبب  �صور   - �لناقورة  طريق  على  �لتحّرك 

�لبو�رج �حلريبة �ملعادية.

- ح�صور �لإجتماعات �لطارئة وذ�ت �لطابع �لعمالين 

يف غرفة عمليات �ليونيفيل.

- �مل�صاعدة يف �إخالء موظفي �ليونيفيل �لأجانب و�لرعايا 

�حلفاظ  خالل  من  وذلك  �أجنبية،  جن�صيات  حتمل  �لتي 

على �لأمن يف مكان جتميعهم يف مرفاأ �صور خالل �لإجالء.

موظفي  �أحــد  جثة  وجــود  مكان  حتديد  يف  �مل�صاعدة   -

�ليونيفيل �لذي فقد خالل عملية �لإخالء.

على الصعيدين اإلنساني واللوجستي، دوليًا:
للمدنيني  �إخــالء  عمليات  عــّدة  بتنفيذ  �ليونيفيل  قامت   -

جهاز  مع  بالتعاون  �حلربية،  �لعمليات  منطقة  خارج  �إىل 

�لإرتباط �للبناين.

- �صّهلت �ليونيفيل عملية �إخالء م�صاجني مدنيني )ما يقارب 

�لـ 200 �صجني( من �صجّني تبنني و�لنبطية �إىل بريوت.

برفع  �ل�صينية  للكتيبة  تابع  �لهند�صة  من  فريق  قام   -

و�أودى  �لإ�صـر�ئيلي،  �لق�صف  �صقط جــر�ء  بناء  �أنقا�ص 

كانا  و�للذين  وزوجتـه  �ليـونيفيــل  موظفـي  �أحد  بحياة 

�ملدنيني  �ل�صكـان  بع�ص  �إىل  �إ�صافــة  �لأنقا�ص،  حتت 

�لقاطنني يف �ملبنى �ملذكور.

�لناقورة  بلد�ت  باإجالء مدنيني من  �ليونيفيل  قامت   -

�لعام  �ملــقــّر  �إىل  ــاأو�  جلـ قــد  كــانــو�  ويــاريــن  و�ل�صهرية 

باآليات  مو�كبتهم  مّت لحقًا  وقد  �لناقورة،  لليونيفيل يف 

�ليونيفيل �إىل مكان �آمن يف مدينة �صور.

�صهاريج  لإدخــال  �لآزمــة  �لرتتيبات  �ليونيفيل  �أّمنت   -

حمروقات �إىل بلدة مرجعيون بناء على طلب م�صبق من 

�جلانب �للبناين.

)خبز  �لغذ�ئية  �ملــو�د  �إي�صال  يف  �ليونيفيل  �صاعدت   -

ومعلبات( وبع�ص �لأدوية �إىل �لقرى �ملجاورة )�لناقورة 

ـ �ل�صهرية ــ علما �ل�صعب(.

- �صّهلت �ليونيفيل نقل �جلرحى و�مل�صابني من �ملدنيني من 

�مل�صت�صفى �مليد�ين يف �لناقورة �إىل م�صت�صفى �صور �حلكومي.

�لعربة  ولكن  في�ص.  من  غي�ص  هو  �أعــاله  ذكــر  ما  �إن 

�لإرتباط  جهاز  تعاطي  كيفية  هي  ذكــر،  مما  �مل�صتقاة 

�أر�ص  على  دولية  قوى  مع  مماثلة،  �أحــد�ث  فرتة  خالل 

�إ�صتمر  مــعــاد،  جي�ص  قبل  مــن  تهديد  ظــل  يف  �لــوطــن، 

34 يومًا على مد�ر �ل�صاعة، بالإعتد�ء على �صكان  مدة 

لبنانيني كانو� عر�صة للقتل و�لتهجري يف كل حلظة.

هي  �رتباط  ك�صابط  م�صوؤولياتي  �أوىل  �أن  �صعرت  لقد 

�لتد�بري  كــل  �إتــخــاذ  على  �لــدولــيــة  �لــقــو�ت  م�صاعدة 

خا�صة  وب�صورة  وطني،  �أبناء  حماية  يف  ت�صاهم  �لتي 

ــخــا�ــص �لــعــزل �لــذيــن ل عــالقــة لــهــم بــالأمــور  ــص �لأ�

�لإ�صرت�تيجية و�لع�صكرية. يف �لنهاية، �إن دوري ك�صابط 

�إرتباط كان �لتن�صيق مع �لقوى �ملرتبط بها، بغية ت�صهيل 

تنفيذ مهمتها يف دعم �ل�صعب �للبناين.

مع  �للبناين  �جلي�ص  �رتــبــاط  �صابط  كــان  �ملــقــال  هــذ�  )كــاتــب 

�ليونيفيل عام 2006، وهو ي�صغل حاليا من�صب نائب رئي�ص هيئة 

�لأركان للتجهيز�ت يف �لقو�ت �مل�صلحة �للبنانية( 

اللواء بيري من ايرلندا 
يتسّلم قيادة اليونيفيل

ويف كلمـة له يف �حلفل �لذي ت�صّلم فيـه �ل�صلطة ب�صكــل 

ر�صمي من �صلفــه �للــو�ء لوت�صيانــو بـورتـولنـــو، �أعـرب 

رئيــ�ص بعثـــة �ليــونيفيــــل وقائدها �لعام �جلديــد عــن 

تفاوؤلـــه مب�صتقبـــل لبنان.

و�للحظات  �لتحديات  من  �لعديد  �أن  »�أعــرف  وقــال: 

معا  ولكن  �ملقبلة،  �لــفــرتة  يف  �نتظاري  يف  �ل�صعبة 

�أجل  من  �مل�صرية  و�إكمال  عليها  �لتغّلب  من  �صنتمكن 

تنفيذ قر�ر جمل�ص �لأمن �لدويل 1701 لأبعد حّد«.

وتـابـــــع: »ع�صـــــر �صـنــو�ت مــّرت منـــذ حـــــرب 2006 

وكلنـا نعلــم �أن هنــاك �لعديــد من �لأ�صخا�ص يف هــذه 

�ل�صـــن يف جنـــوب لبنــان ل يعـــرفون معنـــى �حلـــروب 

�ملدّمـــرة. دعــونا نعمــل معـًا ل�صمــان ن�صاأتهم يف بيئـــة 

�آمنــــة و�صــالـمـــــة«.

و تعّهد �للو�ء بريي �أنه خالل فرتة توّليه من�صب رئي�ص 

بعثــة �لـونيفيـــل وقائدها �لعام، »لــن يّدخــر �أي جهــد 

لتحقيق �صالم م�صتد�م و��صتقر�ر لهذه �ملنطقة �جلميلة 

من جنـــوب لبنــان«.

�للو�ء بريي لي�ص جديد� على �ليونيفيل وجنـوب لبنان، 

فقد خدم �صابقًا ثالث مــر�ت مع �لكتيبــة �ليرلنديــــة 

يف �ليونيفيل يف �أعو�م 1982 و1989 و1994، وذلك 

عندما كان لبنان يعاين من حروب مدّمرة. 

يتمتــع �للــو�ء بيــري بتاريــخ مهني طويــل ومتمّيز منـذ 

�ن�صمامـــه �لـى �جلي�ص �ليرلنــدي ك�صابـط يف �صــالح 

�مل�صــاة يف عــام 1975. وب�صفته قائدً� عامًا للو�ء �لثاين 

منذ عــام 2013، خدم يف جمموعـة و��صعـة من �ملهام 

وتوىّل �لعديد من �ملنا�صب يف �لقيادة و�لأركان.

لدى �للو�ء بريي خربة كبرية يف جمال �لعمل يف �خلارج 

�ىل جانب خدمته �لع�صكرية يف �ليونيفيـل. وقد خدم يف 

�لكويت وبغد�د يف �طار بعثة �ملر�قبــة يف �لعر�ق و�لكويت 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة، ويف �لبو�صنــة و�لهر�صك مع قوة 

�حلماية �لتابعة لالأمم �ملتحدة. يف عــام 2003 عمل مع 

قوة �مل�صاعدة �لأمنية �لدولية )�إي�صــاف( يف �أفغان�صتان. 

ويف �أيلــول 2004 �نُتــدب �إلــى �لأمانـــة �لعامـــة ملجلــ�ص 

�لحتــاد �لأوروبـــي، حيــث عمـــل ملـــدة ثــالث �صنــو�ت مع 

هيئة �لأركان �لع�صكرية �لتابعة لالحتــاد �لأوروبــي. كمــا 

قاد �للو�ء بريي مهمـــة �لأمن �مل�صتــرك و�صيا�صـــة �لدفاع 

�لتابعـة لالحتاد �لآوروبي  لتدريب �جلي�ص �ل�صومايل يف 

�أوغنـد� يف �لفرتة من �آب 2011 �إىل �صباط 2013. ويف 

متــوز من �لعام 2016 مت تعيينه يف من�صب رئي�ص بعثـة 

�ليونيفيل وقائدها �لعام يف جنــوب لبنان.

ففي �آخر مقابلة له كرئي�ص لبعثة �ليونيفيـــل وقائد عام 

لها، قال �للو�ء �لإيطايل: »عمليًا، ميكنني تعريف �لعالقة 

مع �صكان �ملنطقة باأنها �أمر حموري، مما يعني �أن وجـود 

هـــذ� �لعن�صر قـــد يـوؤدي �إىل حتقيق �لنجــاح. و�إذ� مل 

يتو�جد هذ� �لعن�صر فاإن ذلك �صيوؤدي، بالتاأكيد، �ىل 

تعطيل �ملهمة ب�صكل كامل«.

و�أ�صاف �للــو�ء بــورتــولنــو �أن �لعالقـــة بني �ليونيفيــل 

و�صـكــان �ملنطقـــة متثــل �لعن�صر �لأكثـــر �أهميــة �لذي 

�أو�صي �لقيــادة �مل�صتقبليــة �أن تاأخــذه يف �لإعتبار.

بعـــد عــامني كرئي�ص لبعثـــة �ليـــونيفيـــل، �صـًلــم �للــو�ء 

بورتولنو قيادة �ليونيفيل �ىل �للــو�ء مايكـــل بريي من 

�يرلنـــد� يف 19 متـــوز 2016.

ويف �ملقابلــة، �صّلط �للــو�ء بـورتولنـو �ل�صوء �أي�صا على 

�لآثار غري �ملبا�صرة للنز�ع �ل�صوري على لبنان باعتباره 

�لتحــدي �لرئي�صي �لــذي يو�جــه بعثــة �لأمم �ملتحــدة. 

وبالنظر �ىل هذ� �لو�قــع ونظر� ل�صتمر�ر عدم �لثقـــة 

بني لبنان و�إ�صر�ئيل، قال �نــه خــالل عامني على ر�أ�ص 

�لبعثة، �زد�د عدد �لأن�صطة �لعملياتية �ليومية لليونيفيل 

من ما معدله 250 ن�صاطًا يف �ليوم �ىل ما معدله 400 

ن�صاط يف �ليوم برً� وبحرً� وجوً�.

من ناحيته، قال �للو�ء بريي يف كلمة له بعد ت�صّلمه قيادة 

�ليونيفيل يف 19 متوز �ن �لبعثة �صتو��صل دعم �ملجتمعات 

�ملحلية »مبا �أتيح لليونيفيل من �إمكانات، و�حلفاظ على 

ر�بط �لثقة و�ل�صد�قة مع �صكان جنوب لبنان �لكر�م«.

بينما كان يستعد لمغادرة اليونيفيل في أوائل شهر تموز من عام 2016، ترك رئيس بعثة األمم 
مع  التواصل  استمرار  وهي  أال  لخليفته،  نصيحة  بورتوالنو  لوتشيانو  اللواء  األسبق  المتحدة 

المجتمعات المحلية.

رئيس بعثة اليونيفيل السابق يشدد 
على العالقة مع سكان المنطقة
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نشر  على  سنوات  عشر  مــرور   2016 عــام  شهد 
قوة حفظ السالم البحرية األولى والوحيدة التابعة 
لألمم المتحدة، ونعني بها قوة اليونيفيل البحرية. 
وفي كلمة القاها في الحفل الخاص الذي أقيم في 
مرفأ بيروت بتاريخ 21 تشرين األول 2016 احتفااًل 
بهذه المناسبة، قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها 
البحرية  القوة  عمل  ان  بيري  مايكل  اللواء  العام 

أصبح رائدًا داخل المنظمة الدولية.

البحري  الرصيف  على  ألقاها  التي  الكلمة  وفي 

قال  »ليبرال«،  الفرقاطة  القيادة  سفينة  أمــام 
الماضية  العشر  السنوات  »خــالل  بيري:  اللواء 
أسس  بترسيخ  البحرية  اليونيفيل  قــوة  قامت 

المبادىء البحرية لألمم المتحدة«.

والتعاون  التدريب  من  لعقد  »وكنتيجة  وأضــاف: 
البحرية  ــوة  ــق ال ــرى  نـ ان  نستطيع  الــوثــيــقــيــن، 
اإلقليمية  المياه  تجوب  اللبناني  للجيش  التابعة 
لمراقبة  الحديث  الساحلي  الـــرادار  وتستخدم 
وتنفيذ  والتخطيط  الــبــحــر  فــي  الــســفــن  حــركــة 

تساعد البحرية اللبنانية في تعزيز قدراتها من خالل 
المختلفة  التدريبية  الـــدورات  من  مجموعة  تنفيذ 
البحرية  تسّلم  بــهــدف  المشتركة  والــتــدريــبــات 

اللبنانية جميع الواجبات المطلوبة لألمن البحري.

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

لتنفيذ المهام االمنية البحرية«.

البحرية  الى  8500 سفينة منها  أكثر من  وأحالت 
اللبنانية للتفتيش.

من  أكثر  البحرية  اليونيفيل  قوة  تضم  وحاليًا، 
 – سفن  وسبع  البحرية  أفــراد  من  عنصرًا   850
سفينتان من بنغالديش، وسفينة واحدة من كل 
من البرازيل وألمانيا واليونان وإندونيسيا وتركيا، 

إلى جانب مروحيتين.

تيالك بوخاريل - مكتب اليونيفيل االعالمي 

عمليات خاصة ومعقدة وتنسيق عمليات البحث 
والتفتيش في البحر«.

تشرين   15 في  البحرية  اليونيفيل  قوة  انتشرت 
األول من العام 2006 بناء على طلب من الحكومة 
قبل  من   1701 القرار  اعتماد  أعقاب  في  اللبنانية 

مجلس األمن الدولي.

كما أن قوة اليونيفيل البحرية تدعم البحرية اللبنانية 
في منع الدخول غير المصّرح به لألسلحة أو المواد 
أنها  كما  لبنان.  إلــى  البحر  طريق  عن  الصلة  ذات 

وأضاف األميرال ميللو: »لقد تّم انجاز عدد كبير 
البحر  وفــي  الشاطئ  على  التدريب  أنشطة  من 
تقدمًا  حقق  مما  الماضية  العشر  السنوات  في 
هذا  بيري  اللواء  وصف  ناحيته،  من  ملموسًا«. 

التعاون »بالشراكة المتميزة«.

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

في المياه اللبنانيةعشر سنوات من حفظ السالم 

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با



�ل�صليب �لأحمر �للبناين، و �إر�صال �لإغاثة �ىل �لأماكن 

�لتي ن�صتطيع �لو�صول �ليها. وبحلول �لأ�صبوع �لثاين من 

�حلــرب، كـان �لعديـد من �ملدنيني قد ح�صـل على رقم 

هاتفي، وعند تو�فر �ر�صال �صبكة �خلليوي كان ي�صلني 

في�ص من �ملكاملات �لهاتفية �لتي تطلب �إر�صال �مل�صاعدة 

�أو تنظيم �ملرور �لآمن لل�صيار�ت �خلا�صـة. �إل �أن هــذه 

�ملهمة مل تكن تخلو من �ملخاطر، ذلك �أن �ليونيفيل مل 

تكن قادرة على �حل�صـول على �أي �صمانــة من �أي نــوع 

حـــول �ملمر �لآمن. كنا ن�صــرح بالكامــل خماطر ت�صيري 

قـــو�فــل �ملـــدنيني �لنازحني من منازلهم للمنظمني يف 

�لقرى، وكانت �لقر�ر�ت �لنهائيـة يف �لذهاب �أو �لبقاء 

تعود لهم. وكانت �صروط �لتن�صيق نف�صها مفرو�صة �أي�صًا 

على قو�فل �ليونيفيل و�لوكالت �لدولية، دون ��صتثناء، 

بغ�ص �لنظر عما �إذ� كانت مركبات لوج�صتية، �و �إمد�د، 

�و �إن�صانية حتمل �صار�ت �لأمم �ملتحدة �أو حتمل �صـار�ت 

بعثات �لأمم �ملتحدة وتقوم بتقدمي �لإغاثة.

كانت �أجو�ء من �لكاآبة و�لإحباط تخيم على �ليونيفيل مع 

و�صول تقارير يومية عن تز�يد �ل�صحايا �ملدنيني و�لدمار 

�إىل  �لر�مية  جهودنا  حبطت 
ُ
�أ ما  كثريً�  �لتي  �لقرى  يف 

مو�قع  �إمــد�د  جمرد  �أ�صبح  �لفرتة،  هذه  يف  م�صاعدتها. 

من  �لأ�صا�صية  و�ل�صروريات  و�لوقود  بالغذ�ء  �ليونيفيل 

نة �صد  �لتحديات �لكبرية، فاليونيفيل نف�صها مل تعد حم�صّ

�لعنف، وكنا ن�صجل كل يوم ت�صاقط قذ�ئف مدفعية وقنابل 

�أو يف  جوية و/�أو �صو�ريخ من نوع كاتيو�صا د�خل مو�قعنا 

�مل�صجل  و�لعدد  ب�صظاياها.  مو�قعنا  تتاأثر  حيث  حميطها 

حلالت جناة باعجوبة د�خل جممعات �ليونيفيل من هذه 

�لقنابل و�ل�صظايا مذهل. ولكن �لو�صع مل يقف عند هذ� 

�إ�صر�ئيلية ب�صكل  25 متوز دّمرت قنبلة جوية  �حلد، ففي 

تابعًا لالأمم �ملتحدة يف خر�ج بلدة  للمر�قبة  كامل موقعًا 

�خليام، مما �أ�صفر عن مقتل �أربعة مر�قبني ع�صكريني غري 

م�صلحني تابعني لالأمم �ملتحدة. بّلغت �ليونيفيل عن �حلادث 

يف ذلك �ليوم و�أعلنت عن �صقوط نحو 14 قذيفة مدفعية 

وجوية بالقرب من هذ� �ملوقع، ولكن من دون جدوى.

كان �صباط �لرتباط يف �جلي�ص �للبناين يعملون معنا يف 

يقدمون  كانو�  حيث  يومي،  ب�صكل  لليونيفيل  �لعام  �ملقّر 

�لدعم �لكبري و�لتوجيه، مما ي�صاعدنا على تخطيط وتن�صيق 

و�لطبية  و�للوج�صتية  و�ملدنية  �لعملياتية  �لتحركات  جميع 

قادرة  �ليونيفيل  كانت  �لعالقة  هذه  وبنتيجة  و�لإن�صانية. 

على م�صاعدة �صكان �ملنطقة من خالل �لغوث و�لإجالء.

نهاية الحرب، وبدء الحوار
و�أخريً� يف 14 �آب من �لعام 2006، و�صع قــر�ر جملـ�ص 

�لأمن �لدويل 1701 )2006( مو�صع �لتنفيذ، مما خفف 

عن �جلميع. وهذ� �ليوم مهم �أي�صًا لأنه تاريخ �نعقاد �أول 

�جتماع ثالثي بني �جلي�ص �للبناين و�جلي�ص �لإ�صر�ئيلي، 

برئا�صة رئي�ص بعثة �ليونيفيل. �نعقد �لجتماع �لثالثي يف 

�لبدء لالإ�صر�ف ب�صرعة على �ن�صحاب �جلي�ص �لإ�صر�ئيلي 

من جنوب لبنان ون�صر �جلي�ص �للبناين حتى �خلط �لأزرق، 

ثم تطّور مع مرور �لوقت �إىل منتدى ل غنى عنه ملعاجلة 

1701. و�لآن، يف عامه �لعا�صر،  �مل�صائل �ملتعلقة بالقر�ر 

حتدى هذ� �ملنتدى �لرئي�صي لإد�رة �لنز�ع �ملنتقدين و�أثبت 

ي�صتطيع من  �ختيار«  »�آلية  بو�صفه  وتكر�ر�،  نف�صه، مر�ر� 

�لنهيار�ت  مو�قفهم وجلم  �لتعبري عن  �لأطر�ف  خاللها 

�ملحتملة �أو �لفعلية لوقف �لأعمال �لعد�ئية.

وب�صفتي مر�قب وم�صارك يف هذ� �ملنتدى �لفريد منذ 

�إن�صائه، �أ�صتطيع �لقول �أنه لول هذ� �ملنتدى لت�صبب عدد 

من حالت �لتوتــر على �لأر�ص بعو�قــب خطرية، ورمبا 

�أدت �ىل ��صتئناف �لعنف. وثمة �آلية �أخرى فعالة بنف�ص 

�لقدر لبناء �لثقة حتققت من خالل �لجتماع �لثالثي، 

و�أعنــي بها �لتفاق علــى قيا�ص وتعليــم �خلــط �لأزرق. 

وهذه �لعملية �مل�صتمرة و�لتي تقودها �ليونيفيل �صاعدت 

�لأطر�ف على جعل �خلط مرئيًا يف �لعديد من �ملناطق، 

وبالتايل �إز�لة �للب�ص �أمام جميع �ملعنيني و�ملدنيني على 

حد �صو�ء، وكذلك �إز�لة �إمكانية �صوء �لفهم.

الجيش اللبناني ينتشر جنوب نهر الليطاني
�إن �صمـــود �للبنانني �أ�صطــوري، وهــو ما �صهــدت عليــه 

�ليونيفيــل على مدى �صنو�ت عديدة، بدءً� منذ �نت�صارها 

�لأول يف عـام 1978. وهـــذ� �لإ�صر�ر علـى �إعـادة بناء 

�لب�صر و�حلجر كان و��صحا مرة �أخرى مع �لعالن عن 

وقف �لعمال �لعد�ئية بعدما بد�أ �أبناء �جلنــوب �لعودة 

على �لفـــور �إىل قـر�هم. و�إز�ء هذ� �لأمــر، ل ي�صتطيــع 

�ملـرء �ل �أن يبدي �إعجابه وي�صيد بقدرة �للبنانيني على 

�إعادة بناء حياتهم.

ولكـن خـالفا ملا حــدث يف عــام 2000، يف هــذه �ملــرة 

كان هنـاك �إ�صافــة هامـة جد� ومميزة مع عودة �صكان 

�جلنـوب، فهذه �ملرة عادو� برفقـة جي�صهم، �أي �لقو�ت 

�مل�صلحة �للبنانية. وبفرح كبري، ناهيك عن �لفخر، رّحب 

�أبناء �جلنــوب باآليات �لقــو�ت �مل�صلحـة �للبنانيـة بينما 

كانـت تعبـر نهـر �لليطانـي مرورً� بالقــرى وو�صـوًل �لــى 

�خلط �لأزرق. و�أخيـر�، وبعدما متركز �جلي�ص �للبناين 

يف مو�قعه �لعملياتية و�جلديدة، بد� جليا جد� بالن�صبة 

يل �أن منطقة جنــوب لبنان نعمت بنفحــة جديــدة من 

�أجـو�ء �حلياة �لطبيعيــة و�لأمن، وهي �مليزة �لتي كان 

غيابها لفتا يف �لفرتة بني عامي 2000 و2006.

حياة مزدهرة
�لآن، وبعد ع�صر �صنو�ت من �نتهاء حرب عام 2006، 

ميكننا �أن ننظــر �إىل �لــور�ء �ىل ما �أ�صميــه »عقـد من 

�لهدوء«، وت�صجيل مالحظة حول �لأمر �لذي ل ميكننا 

ت�صميته �صوى بـ »جذور جديدة لل�صالم« بد�أت ترت�صخ يف 

�حلياة �ليومية لل�صكان �ملدنيني. �أنا �أرى كل يوم �أهايل 

�صعد�ء ومرتاحني يتوجهـون �لـى �أعمالهم �أو يـو�صلــون 

�أطفالهم �إىل �ملد�ر�ص. لقــد عـادت �حليـاة �لطبيعيــة، 

وم�صتويات �لقلق تتال�صى �صيئًا ف�صيئًا. من جانبها، تعمـل 

�ليونيفيل ب�صكل وثيق مع �لعديد من �لبلديات و�ل�صلطات 

�ملحلية لدعم جمتمعاتهم بقــوة وحيثما �أمكـن، ولدعم 

��صتمر�رية هذ� �ملناخ �لإيجابي على �مل�صي قدمًا.

و�ذ� ما �ردنا �لو�صول �ىل خال�صة، ��صمحو� يل �أن �أقــول 

�ننا نعرف �ملا�صي �ل�صلبي، ونحن نتمتع بالهدوء �حلايل، 

و�لآن علينـا �أن نعمــل ل�صمان م�صتقبـل ي�صوده �ل�صالم. 

�ن �أبنـاء جيــل عـام 2006 من �لأطفـال �للبنانيني يف 

�ملد�ر�ص �ليوم �أ�صبح عمرهم ع�صر �صنو�ت، وعلى عك�ص 

�آبائهم و�أجد�دهم، فاإنهم مل ي�صهدو� حربًا يف قر�هـم 

ومدنهم على �لطالق. �أنا و�ثق من �أن �لأطفال �ل�صغار 

�ليـوم �صـــوف يقّدرون �نطالقـــة حياتهم �لتي �صــادهـا 

�ل�صالم يف �ل�صنو�ت �ملقبلــة.

فريدريك )�لعظيم( خّل�ص �لأمـور ب�صكـل ر�ئع عندما 

قــال: »ما نفــع �خلبــرة �إذ� مل نتفّكــر فيها«. و�لآن، يف 

عـام 2016، وبعـد عقد من �لزمن، لي�ص لدي �صك يف 

�أن تفكرينا �جلماعي وخربتنا ت�صافــر� لتكوين �لهدوء 

�حلايل �لذي نعي�صه. كما �أنني على ثقة باأن هذ� �لعمل 

�ملتكاتف مع �ملجتمع �ملحلي و�لقـو�ت �مل�صلحة �للبنانية 

�صوف ي�صمن �حالل م�صتقبل ي�صوده �ل�صالم وميكن �أن 

ياأخذنا �إىل �لعقد �ملقبل وما بعده، �إن �صاء �هلل.

جون مولوي هو حاليا أحد كبار موظفي قسم الشؤون السياسية في اليونيفيل حيث يتابع بشكل أساسي المنتدى الثالثي 
األمم  بعثة  في  االرتباط  ضباط  كبير  سابقا  كان  وقد  األزرق،  الخط  على  المرئية  العالمات  وضع  بعملية  المتعلقة  والقضايا 
المتحدة منتدبا من قبل قوات الدفاع االيرلندية خالل حرب عام 2006. أكمل السيد مولوي خدمته العسكرية للمرة السادسة 
مع اليونيفيل في كانون األول من العام 2007، ومن ثم عاد إلى العمل في حفظ السالم في اليونيفيل في نيسان من العام 

2008 بصفة مدنية. وقد كتب هذا المقال لـ »الجنوب« مستعيدا ذكرياته التي عايشها شخصيا وعن كثب خالل الحرب.

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

عدت ثانية �إىل جنوب لبنان يف �أيلول من �لعام 2005 

للمرة  �ل�صالم  حفظ  يف  �لع�صكرية  خدمتي  �طــار  يف 

�خلام�صة مع �ليونيفيل. كنت �أ�صعر بال�صعادة لأنه �صوف 

يت�صنى يل جتديــد عالقاتــي بالنا�ص �لذيــن عــرفتهم 

�صابقا وكذلك زيارة �لقرى �جلميلة �لتي �ألفتها خالل 

خدمتي يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة، و�صعرت �أن عودتي �أ�صبه 

ما يكون »عودة �ىل �لديار« �أكر منها خدمة ع�صكرية 

�لرتــبــاط،  �صباط  كبري  وب�صفتي  �أجنبية.  �أر�ــص  يف 

��صتمتعت  وقــد  �ملــو�قــع،  لــزيــارة  �لفر�صة  يل  �أتيحــت 

ب�صـكـل خا�ص باحلريـــة �ملطلقــة يف �لقيادة و�ملرور يف 

�لقرى �لودودة �لتي مل تعد حتت �لحتالل، وهو �أمر مل 

�أكن قادرً� على �لقيام به يف �ملر�ت �ل�صابقة. ولكن من 

خالل �ت�صالتي �صــرعان ما �أ�صبــح و��صحا �أن �لوجــوه 

�ملبت�صمة تخفي �أجــو�ء من �خلوف، حيــث كان ي�صت�صعر 

�لنا�ص �صيئًا من �لتذبذب حـول م�صتقبلهم )�ل�صلمي(. 

عدم  حلالــة  �نعكا�ص  هــو  علمت،  كما  �لقلق،  ــذ�  وه

�خلط  طــول  على  �لع�صكري  �ل�صيا�صــي/  �ل�صتقر�ر 

�لأزرق �لذي ز�د منه يف كثري من �لأحيان تبادل �إطالق 

على  كانو�  �لنا�ص  �أن  �لتاريخ  �أثبت  وقد  �ملميت.  �لنار 

حق و�أن خماوفهم كانت مربرة.

�ليونيفيل  عديد  �نخف�ص   ،2006 عــام  �صيف  بحلول 

�صخ�صا،   2000 نحو  ت�صم  جــد�  �صغرية  قــوة  لت�صبح 

ويف  و�ملدنيني.  �لع�صكريني  �لأفــر�د  ي�صمل  �لعدد  وهــذ� 

�لو�قع، كان �أحد �ملو��صيع �لرئي�صية للنقا�ص �صمن �لبعثة 

يف تلك �لأيام يتمحور حول م�صتقبل �ليونيفيل و�ن�صحابها 

�ملتوقع و�ملفرت�ص.

�أي  مثل   2006 متوز   12 فيه  �لو�قع  �لأربعاء  يوم  بد�أ 

يوم �آخر، حيث وّدعت زوجتي يف مدينة �صور �لو�دعة، 

عند  وجيزة  بفرتة  وبعدها  عملي.  مقّر  �ىل  وتوّجهت 

�لتقاطر  �ملعلومات يف  بد�أت  �لتا�صعة �صباحا،  �ل�صاعة 

عن �أن حادثة وقعت على طول �خلط �لأزرق، من دون 

�أي تفا�صيل �أخرى. ومل نكن ندرك �آنذ�ك �أن ما �صمي 

»باحلادثة« كان يف �لو�قع هجومًا حلزب �هلل �صد دورية 

�لإ�صر�ئيلي و�صوف تتطــور �ىل حـــرب مدمرة  للجي�ص 

و�صـــاحقـــة تـــودي بحياة �لكثيــر من �لنا�ص، معظمهم 

من �ملدنيني، وتدّمر �ملمتلكات. وكذلك مل �أكن �أعرف 

�إىل  �لعودة  من  لأمتكن  �أ�صهرً�  �لأمر  �صي�صتلزمني  �أنه 

مرة  زوجتي  لأرى  �أ�صهر  �ل�صتة  من  يقرب  وما  �صقتي، 

�أخرى، وذلك بعد �إجالئها يف 20 متوز.

خمسة أسابيع من الرعب والدمار
�ليونيفيل عدد�  �صهدت  �صبقت �حلرب،  �لتي  �لفرتة  يف 

�لإ�صر�ئيلي،  و�جلي�ص  �هلل  حــزب  بــني  �ملناو�صات  مــن 

وكانت ت�صتخدم م�صاعيها �حلميدة على �لدو�م ل�صتعادة 

�لــهــدوء، ولــكــن حــربــا »كــامــلــة« بــني �جلــانــبــني مل تكن 

ولذلك،  غــّرة.  حني  على  �جلميع  و�أخـــذت  �لت�صّور  يف 

�فرت�صت �ليونيفيل وغريها �أول �لأمر �أن هذه »�حلادثة« 

بلغ عنها هي جمرد مناو�صة �أخرى يف هذ� �لطار، 
ُ
�لتي �أ

و�صرعان ما �صيتّم حّلها كما حدث من قبل. ولكن خالل 

ر�أ�ــص  يف  �لعبور  نقطة  �ىل  متوجهًا  �ل�صيارة  قيادتي 

�لناقورة يف وقت لحق من �صباح ذلك �ليوم �أدركت مدى 

�لعنيف  �لقتال  كثب  ر�أيت عن  يجري، حيث  ما  خطورة 

جد� و��صتخد�م �لأ�صلحة �لثقيلة و�لطائر�ت.

�لأوىل،  �لأيــام  �ملدنيني يف  �إ�صابات بني  وقعت  ويف حني 

كان �لهجوم �لذي وقع بعد ظهر يوم 15 متوز �صادمًا 

لنا يف �ل�صميم، حيث �أ�صابت قنبلة جوية من �جلي�ص 

�صمع  �لطريق بني  تقّل مدنيني على  �لإ�صر�ئيلي حافلة 

و�لبيا�صة مما �أدى �إىل وفاة 18 �صخ�صًا، معظمهم من 

�لن�صاء و�لأطفال. ويف �لوقت �لذي تبّلغت فيه �ليونيفيل 

بالأمركان قــد فـــات �لأو�ن بالن�صبـــة لطو�قم �لإ�صعــاف 

لليونيفيل �لتي توجهت �ىل مكان �حلادث و�لتي  �لتابعة 

رفات  ��صتعادة  �صوى  �صيئًا  تفعل  �أن  ت�صتطع  مل  لالأ�صف 

�مل�صرحة يف �صور.  �إىل  و�ي�صالهم  ماتو�  �لذين  �أولئك 

و�ليـــونيفيــل، حالها كحــال �صـكان �ملنطقـــة، كانت جتد 

�ىل  و�لو�صول  �ل�صيار�ت  يف  �لتجّول  يف  بالغة  �صعوبة 

وجهتها لأن معظم �لطرق و�جل�صور و�مل�صار�ت مل تكن 

�صالكة ومدّمرة بفعل �لقنابل �جلوية، وبالنتيجة و�صلت 

حركة �ملركبات �ىل طريق م�صدود تقريبًا. يف 17 متوز، 

و�صلتنا �أنباء عن �أن �أحد موظفي �ليــونيفيـــل وزوجتــه، 

وكذلك جري�نهم، �صقطو� �صحايا بعدما دّمرت قنبلــة 

جوية �إ�صر�ئيلية �ملبنى �لذي يقطنونه يف �صور.

ومع تقدم �حلرب، حّولت �ليونيفيل جهدها �لرئي�صي نحو 

�إنقـاذ �ل�صـكــان �ملدنيني ودعمهم، حماولّة تنظيم ممر 

�آمن لأولئك �ملحا�صرين يف �لقرى و�ل�صماح لهم مبغـادرة 

�ملنطقــة. وقـد تبني �أن هذ� �جلهد و�جه عو�ئق �صعبة، 

حيث عانت �ليـونيفيـــل ب�صبب �لت�صالت �ملقطـــوعـــة، 

وكـذلك ب�صبب �صـبكـــة �لطــرق �لتي دمرت مما �صّعــب 

�إر�صال قو�فل �لإغاثة �إىل �لقرى و�ل�صتجابـة للطلبات. 

وقــد بذلنا ق�صارى جهـدنا لتن�صيق هذه �حلركـات مــع 
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االستقرار يؤدي إلى االزدهار
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.

من  رزقهم  �لنا�ص  من  �ملائة  يف   80 يك�صب  �ملــاري،  يف 

�لقرية حــو�يل  يــوجــد يف  �لــدو�جــن.  ــزر�عــة ومـــز�رع  �ل

بني  ما  يوجد  منها  مزرعة  كل  ويف  دو�جــن،  مزرعة   20
20،000 و30،000 دجاجة. وهذه �ملز�رع هي �مل�صدر 

�لرئي�صي للدو�جن ملختلف �ل�صركات �للبنانية �ليوم.

رئي�ص بلديــة �ملاري، �ل�صـيــد يـو�صــف فيــا�ص، يتحدث 

بفخر عن هـذ� �لن�صاط، ويقول: »لقد �أ�صبحت �لقرية 

مثل مدينة �صغرية تتمتع بالكتفاء �لذ�تي. يوجد فيها 

مقهى، ومطعم، وحمالت جتـاريــة، و�صــوق، وعيـادة، 

وملعب لكرة �لقدم، وحديقة، وم�صابيح �نارة لل�صــو�رع 

تعمل على �لطاقــة �ل�صم�صيـــة«.

وي�صاف: »عندما يكون هناك �أمن، ي�صبح بامكان �لنا�ص 

�لتمتع بظروف معي�صية �أف�صل«.

تبّدل حال �لبلدة ب�صكل ملحــوظ خالل �ل�صنو�ت �لع�صر 

�ملا�صية وذلك بف�صل �جلهود �ملبذولة من قبل �لبلديات، 

وكذلك ب�صبب �ميان �لنا�ص باأر�صهم، �ىل جانب وجود 

�مل�صاريـع و�خلدمات �لتي تقدمها �ليــونيفيـــل وغريها 

من �ملنظمات. وبعد مرور ع�صــر �صنو�ت من �ل�صتقــر�ر 

و�ل�صـــعــور بـالأمــــن، �نـفـتـحــت �لقريـــــة علـــى �لبلـــد�ت 

و�ملناطق �ملحيطــــة بـهـــا.

ويتابع فيا�ص: »�لآن هناك حافلة تقّل �لطالب من �ملاري 

�لتالميذ  تقّل  حافالت  وثــالث  �لبقاع،  يف  �جلامعة  �إىل 

ومرجعيون«.  �لثانوية يف حا�صبيا  �لر�صمية  �ملد�ر�ص  �إىل 

كما �أ�صار �ىل �أن 98 يف �ملائة من �صكان �لقرية يعي�صون 

�أن �لغالبية منهم كانو�  فيها، وهذ� �أمر ملفت نظرً� �إىل 

قد نزحو� خالل حرب عام 2006.

و�لو�صع يف قرية حلتا �ل�صغرية ل يختلف كثري� عما هو 

عليـــه يف �ملاري، حيث يعتمد �لنا�ص يف معي�صتهم على 

�لزر�عـة. وحتى عام 2006، كانت �لبلدة �لتي يقطنها 

550 �أ�صرة معروفة ب�صوء حالة �لطرق فيها، �ىل جانب 
�نعـد�م �خلدمات �لعامــة فيها و�لبطالــة. وعلى �صبيل 

�ملثال، كانت رحلــة �أبناء حلتا �إىل �أقـرب م�صت�صفى �أو 

عيادة ت�صتغـرق 30 دقيقــة. �أما �ليــوم، �أ�صبــح لديهم 

م�صتو�صفهم �خلا�ص �لذي يزوره �لأطباء كل يوم.

حلتا،  يف  �لأوقـــاف  جلنة  رئي�ص  �صبلي،  لبا�صم  ووفــقــًا 

للكتيبة  تابعة  قريبة  قاعدة  يف  حلتا  من  �صابًا   15 يعمل 

 20 تطّوع  بينما  �ليونيفيل،  �طار  يف  �لعاملة  �ل�صبانية 

�أن  �ىل  �أ�صار  كما  �للبناين.  �جلي�ص  �صفوف  يف  �آخرين 

�أقيم  �أن  بعد  �لقرية  يف  �نتع�صت  �لقت�صادية  �لأن�صطة 

فيها حمطة لتوليد �لطاقة �لكهربائية يف عام 2008.

ولدى �ل�صيد �صبلي قائمة طويلة من م�صاريع �لدعم �لتي 

قدمتها �ليونيفيل، حيث �أنفقت �لكتيبة �ملاليزية 33،000 

دولر على �أعمال تاأهيل م�صجد يف �لقرية يف عام 2008، 

 ،2013 عام  يف  مياه  خز�ن  ببناء  �ليونيفيل  جنود  وقام 

ومد �صبكة كهرباء وجتديد مدر�صة حلتا �لر�صمية وجتهيز 

م�صتو�صف، �ىل جانب خدمات �لطب �لبيطري �ملتنقلة.

وبالإ�صافــة �إلـى �لطفرة �لعمر�نيــة وحت�صني �لظروف 

�ملعي�صية يف هذه �ملناطق �حلدوديـة، يقول رئي�ص بلدية 

دير ميما�ص �لدكتور جورج نكـد »�ن �لطماأنينة و�حلالة 

�لنف�صية لل�صكان حت�ّصنت ب�صكل ملحوظ«.

وي�صيف: »حاليا نرى �أن �صباب دير ميما�ص، ممن غادرو� 

�أ�صبح  �لبلدة يف �ملا�صي ب�صبب �حلروب و�نعد�م �لأمن، 

لديهم د�فع للعودة يف عطلة �ل�صيف«. كما �أ�صار �ىل �أن  

هوؤلء �ل�صباب قامو� بعدة �أن�صطة خلدمة �ملجتمع.

من ناحيتـــه، رئي�ص بلديــة �ملاري �ل�صيد فيا�ص يختتم 

حديثه بالقول: »�ن دوريات �ليونيفيل و�جلي�ص �للبناين 

هي �لفارق �لكبري �لذي يتّوج �مل�صهد يف جنــوب لبنان 

بعد عـام 2006 وبعد �عتماد قر�ر جمل�ص �لأمن �لدويل 

1701 )�لذي ي�صكل جوهر ولية �ليونيفيل(«. 

هبة منذر - مكتب اليونيفيل اإلعالمي

هل تعلم؟
إيرلندا

إليها باسـم »جزيـرة  إيرلنـدا هي دولـة جزيرة تقع على الطرف الغربي من أوروبا، وغالبا ما يشـار 
المملكـة  والتي هي جزء من  الشماليـة  وإيرلنـدا  إيرلنـدا  إلى جمهوريــة  الجزيـرة  تنقسـم  الزمرد«. 
المتحـدة. القديس باتريك هو شفيع إيرلنـدا، وعيـد القديس باتريك هو يوم عطلـة وطنيـة ُيحتفل 

بـه في جميع أنحاء العالم في 17 آذار من كل عام.

4،6 مليون  �إيرلند� حو�يل  يبلغ عدد �صكان جمهورية 

ب�صكل  ينت�صرون  مو�طنيها  مــن  كبري  وعــدد  ن�صمة، 

ــعــامل. يفتخر  و��ــصــع يف �لــعــديــد مــن �لـــدول حــول �ل

�حلار  و�لرتحيب  �ل�صيافة  بح�صن  �ليرلندي  �ل�صعب 

مبناظر  فخره  جانب  �إىل  �لــزو�ر،  فيه  ي�صتقبل  �لذي 

�صعبيتها  من  تزيد  �لتي  �خلالبة  �لطبيعية  �يرلند� 

و�ل�صيدلة  �لزر�عة  �أن  كما  �صياحية.  كوجهة  �لكبرية 

�ملــحــركــات  مــن  �أيــ�ــصــا  هــي  �ملــعــلــومــات  وتكنولوجيا 

�لرئي�صية لإقت�صاد �إيرلند�.

ثالثة  من  �إيرلند�  جلمهورية  �لوطني  �لعلم  يتكون 

و�لربتقايل،  و�لأبي�ص  �لأخ�صر  من  ر�أ�صية  خطوط 

�لعرقيتني  للمجموعتني  �ملختلفة  �لتقاليد  ميثل  وهو 

و�آمــال  �إيــرلــنــد�  جــزيــرة  يف  �لرئي�صيتني  و�لدينيتني 

�ل�صالم بينهما.

يف  ع�صكرية  بقو�ت  م�صاهمة  دولــة  �إيرلند�  �أ�صبحت 

�لأمم �ملتحدة يف �لعام 1958، وذلك عندما مّت ن�صر 

من  كجزء  لبنان  يف  �يرلنديني  ع�صكريني  مر�قبني 

�نت�صرت  �لتابعة لالأمم �ملتحدة.  �لهدنة  هيئة مر�قبة 

عام  يف  لليونيفيل  �لتابعة  �لأوىل  �ليرلندية  �لكتيبة 

�أو�ئل �لدول �مل�صاهمة  �إيرلند� من  1978، مما جعل 
�لوحد�ت  خدمت  وقد  �ليونيفيل.  يف  ع�صكرية  بقو�ت 

�ليرلندية ب�صكل م�صتمر يف لبنان حتى ت�صرين �لثاين 

من �لعام 2001.

يف �أعقاب حرب عام 2006 بني حزب �هلل و�إ�صر�ئيل، 

ــو�ت �لــدفــاع  ــق ــودة مــوؤقــتــة ل �ــصــهــد جــنــوب لــبــنــان عــ

�ليرلندية �ىل �ليونيفيل يف �أو�خر عام 2006 و�أو�ئل 

عام 2007 وذلك مع ن�صر فرقة م�صاة موؤللة بالتعاون 

 ،2011 عــام  ويف  �لفنلندية.  �لهند�صة  فــرقــة  مــع 

لطلب من  �أخرى  مرة  �ليرلندية  ��صتجابت �حلكومة 

�ليونيفيل وذلك  للعمل مع  �لأمم �ملتحدة ب�صاأن قو�ت 

من خالل فرقة �مل�صاة �لتي �صّكلت جزء� من �لكتيبة 

�ليرلندية- �لفنلندية �مل�صرتكة و�لتي �نت�صرت يف �أيار 

من �لعام 2011.

يخدمون  عن�صرً�   181 �ليرلندية  �لدفاع  قــو�ت  لــدى 

حــالــيــا مــع كتيبة مــن فــنــلــنــد� وفــ�ــصــيــلــة مــن �جلــنــود 

�ل�صتونيني، ومعًا ي�صكلون �لكتيبة �لفنلندية- �ليرلندية 

بلدة  مــن  �ل�صرق  �ىل  لبنان  غربي  جنوب  يف  ومقّرها 

عن�صرً�  ثالثني  هناك  ذلــك،  �إىل  وبالإ�صافة  �لطريي. 

و�أربعة  �لناقورة  يف  لليونيفيل  �لعام  �ملقّر  يف  يخدمون 

عنا�صر يخدمون يف مقّر قيادة �لقطاع �لغربي يف �صمع.

جيدة  بعالقة  �ليرلندية  �ل�صالم  حفظ  ــو�ت  ق متتعت 

جدً� مع �صكان �ملنطقة �للبنانيني، وهي تفتخر بتاريخها 

�لــبــالد. طبيعة  �لــ�ــصــالم يف  �لــطــويــل يف جمـــال حــفــظ 

�نطباعا  تركت  �للبناين  �ل�صعب  من  و�ل�صيافة  �لرتحيب 

قويا على قو�ت حفظ �ل�صالم �ليرلندية منذ عام 1958، 

وكان لها تاأثري عميق على كل من خدمو� يف �ليونيفيل.

�لفنلندية- �ليرلندية، حتدث  �لكتيبة   وبالنيابة عن 

�ن  فــقــال  ريـــان  �صتيفن  �ملــقــدم  �لكتيبة  قــائــد  نــائــب 

ع�صكري  تقليد  من  جــزء  هي  �ليونيفيل  يف  �خلدمة 

�لتابعة  �ل�صالم  حفظ  قو�ت  يف  لإيرلند�  �لأمد  طويل 

بكوننا  م�صرورون  »نحن  و�أ�ــصــاف:  �ملتحدة.  لــالأمم 

�ليرلنديني  �جلنود  �رتــبــاط  مو��صلة  على  قــادريــن 

�لوثيق مع �ل�صعب �للبناين يف �طار �لكتيبة  �لفنلندية- 

�ليرلندية �لرقم 116. �أنا �أ�صتمتع حاليا يف �خلدمة 

خلدمة  �لفر�صة  جنودنا  يعطي  �لنت�صار  وهــذ�  هنا، 

وم�صاعدة  دعم  جانب  �ىل  �ملتحدة،  و�لأمم  �إيرلند� 

�ل�صعب �للبناين«.



بـاألرض  ســوي منـزلــي 
خالل الحرب. عانينا كثيرا، 
ولكن الحمد لله استطعنا 
أن نعود إلى ديارنا، وأعدنا 
بناء ما تهّدم، وحتى أنـه عـاد الـى أفضــل 
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 جدًا. اآلن هناك أمن.

 حسن محمد قبيسي،
صاحب مغسل سيارات في الخيام

كانـت حـرب عـام 2006 
قاسية جدًا ونقطـة تحّول 
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 السياسية 

أو الدينية. وقد تركوا أثرا إيجابيا علّي.

 سارة السوقي،
أخصائية اجتماعية، صور
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العدد 

عرب  عملية  �هلل  حزب  نفذ  عندما   ،2006 متوز   12 يف 

�خلط �لأزرق وخطف جنديني ��صر�ئيليني، مل يكن هناك 

تطور�ت  �أر�قــب  كنت  �صيحدث.  ما  على  تدل  ��صارة  �أي 

�لناقورة  يف  لليونيفيل  �لعام  �ملقّر  من  كثب  عن  �لو�صع 

�لأ�صهر  يف  عــديــدة  مـــر�ت  �حلـــال  كــان  كما   - وتوقعت 

�ل�صابقة بعد �صربات »�لعني بالعني« �ملعتادة بني �جلي�ص 

�لإ�صر�ئيلي وحزب �هلل - �ن �ليونيفيل �صوف تتو�صل مع 

�لهدوء.  و�إعـــادة  �لنار  لإطــالق  وقــف  �ىل  �جلانبني  كال 

ولكن هذه �ملرة، مل ت�صر �لأمور هكذ�.

فحزب  �لأولــيــة.  �أفعالهم  عو�قب  �لطرفان  يتوقع  مل 

و�جلي�ص  �لإ�صر�ئيلي،  �لفعل  رّد  �صدة  يتوقع  مل  �هلل 

�لإ�صر�ئيلي، بعد رّده �لقوي يف �لبدء، وجد نف�صه حتت 

�صغوط �صيا�صية ملو��صلة �لقتال. وهكذ� فاإن �لأطر�ف 

مل تتوقف وت�صاعد �لنز�ع مرت�فقًا مع عو�قب وخيمة 

 1701 ــقــر�ر  �ل �لـــدويل  �لأمـــن  جمل�ص  �أ�ــصــدر  حتى 

)2006( �لذي �أنهى �حلرب بعد 34 يومًا.

�لتقّلب،  �أن �لو�صع يف هذه �ملنطقة د�ئم  لطاملا �عتقدت 

و�أنه من وقت لآخر، يحدث �رتفاع يف وترية �لعنف ويتم 

�لو�صع  كان   ،2006 عام  ولكن يف  �لعو�قب.  مع  �لتعامل 

متفجرً� ول �صيما على �جلانب �للبناين لأنه مل يكن هناك 

�أي وجود ع�صكري يف جنوب لبنان. كان هناك عدد قليل 

من �أفر�د قوى �لأمن �لد�خلي �لذين مل يتدخلو� على طول 

�حلدود. ويف �لو�قع، كان حزب �هلل ميثل �لوجود �لأمني 

�للبناين  و�جلي�ص  �حلــدود،  طول  على  �لوحيد  �للبناين 

ولكن  �ملنطقة،  على  �ل�صيطرة  لديه  يكن  مل  فقط  لي�ص 

�أي�صا كان يعتمد على حزب �هلل كم�صدر للمعلومات.

تجربة طويلة في لبنان
عندما توّليت قيادة �ليونيفيل يف 13 �صباط 2004 خلفًا 

للو�ء لليت موهان تيو�ري من �لهند، مل �أكن غريبًا عن 

لبنان و�ل�صرق �لأو�صط. كنت قد �أتيت �أوًل �إىل بريوت 

يف وقـت مبكـر من �لعام 1983 حيث �صـغلـت من�صـب 

رئيـ�ص �ل�صـتخبار�ت يف �لكتيبــة �لفـرن�صيــة يف �لقــوة 

�ملتعددة �جلن�صيات يف بريوت. كما �صغلت من�صب �مللحق 

�لع�صكري يف �ل�صفارة �لفرن�صية يف بريوت. ومنذ متوز 

2001، عملت كم�صت�صار خا�ص لرئي�ص �أركـان �لدفاع 
�لفرن�صي للق�صايا �ملت�صلة باأفريقيا و�ل�صرق �لأو�صط.

يف  مبا  للمجتمع،  �لتقليدي  �لتنظيم  �أده�صني  لبنان،  يف 

ذلك يف �ملجال �ل�صيا�صي. وبهذ� �ملعنى، هناك قادة كنت 

نبيه  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  مثل  �صيا�صيًا،  معهم  �أتو��صل 

بري �أو �لزعيم �لدرزي وليد جنبالط، ممن ظّلو� يف موقع 

�مل�صوؤولية على مّر �ل�صنني وعملو� يف منا�صب خمتلفة.

وهذ� �لأمر �صّهل كثري� جهود �للو�ء بيليغريني بعد و�صوله 

�أر�صى عالقات �صخ�صية مع  �ىل �ليونيفيل، فقد كان قد 

معظم �ل�صخ�صيات �ملهمة يف �لبالد منذ �لثمانينيات.

التحديات التي واجهت اليونيفيل خالل الحرب
عندما �ندلعت �حلرب، كانت �ليونيفيل تعمل مبوجب 

قر�ر جمل�ص �لأمن �لدويل 425. كانت عبارة عن قوة 

�صغرية ولديها و�صائل حمدودة للتدخل ووقف �لأعمال 

�لعد�ئية. وكان ميكن لها �أن ت�صتخدم �ل�صالح فقط يف 

حالة �لدفاع عن �لنف�ص. �لو�صيلة �لوحيدة للعمل كانت 

تتمثل يف تفعيل �لقنو�ت �ملفتوحة مع �إ�صر�ئيل ولبنان، 

و�لعمل كو�صيط بينهما. ولالأ�صف، يف كثري من �لأحيان مل 

يكن ذلك كافيًا لنهاء �لقتال. وثمة و�صيلة �أخرى للعمل 

وهامة للغاية هي �لإبالغ عن �لهجمات و�لنتهاكات �ىل 

مقّر �لمم �ملتحدة، ومن ثم ن�صرها يف و�صائل �لإعالم.

خالل  �ليونيفيل  و�جهتها  �لتي  �ل�صعوبات  �أهم  �إحدى 

�حلرب �لتي ��صتمرت �صهر� كانت �لتو��صل مع قيادة 

�لإ�صر�ئيلي، حيث مل يكن هناك قناة مفتوحة  �جلي�ص 

ب�صكل د�ئم، وكان لدى �لإ�صر�ئيليني �أولويات �أخرى غري 

�لتحّدث مع �ليونيفيل. عمليات �لق�صف حّدت ب�صدة من 

يكن  مل  �ملدنيني.  وجنــدة  �لتحّرك  على  �ليونيفيل  قــدرة 

�ملدرعة.  �لعربات  من  قليل  عــدد  �صوى  �ليونيفيل  لــدى 

وبالإ�صافة �إىل ذلك، نفدت �ملو�د �لغذ�ئية و�ملاء و�لوقود 

�لأوىل  �لأيام  �حتياطها يف  ُق�صفت  �ليونيفيل، حيث  من 

بعد  �مل�صتحيل  �لق�صف جعل من  و��صتمر�ر  من �حلرب، 

ذلك �إعادة �لتزّود بهذه �ملو�د. كان بيليغريني يعرف �أن 

وكان  قبل،  من  للق�صف  تعّر�صت  �ملتحدة  �لأمم  مو�قع 

مرتدد� جد� حيال �ل�صماح ل�صكان �لقرى بالحتماء هناك 

لأنه ميكن ��صتهد�فهم. ولذلك كانت �لأولوية بالن�صبة يل 

�إن�صاء مناطق �آمنة وطرق �إخالء �آمنة من خالل �لتو��صل 

ب�صكل مبا�صر مع �جلي�ص �لإ�صر�ئيلي.

قوة  �أكــر  لتكون  و�صيلة  �ليونيفيل  �أعطى   1701 �لقر�ر 

يجب  ومفيد  متو�زن  قــر�ر  هو  وعمومًا،  جناحا.  و�أكــر 

تنفيذه بحذ�فريه لتحقيق �لتقدم �لأمثل من �أجل �ل�صالم.

والدة المنتدى الثالثي
بعـد �عتماد �لقـر�ر 1701، بد�أت �ليـونيفيــل تنفيـذه، 

وهو ما يعني �أوًل تنظيم �ن�صحاب �جلي�ص �لإ�صر�ئيلي. 

خالل هذه �لعمليــة، كان من �مل�صتحيل على �لأطر�ف 

�أن تكون علـى �ت�صال مبا�صر مع بع�صها �لبع�ص. وبينما 

كان �جلي�ص �ل�صر�ئيلي ين�صحب من جنوب لبنان، كان 

�جلي�ص �للبناين يت�صّلم �لأر�ص، ولكن كان على �ليونيفيل 

�لبقاء على �لدو�م بني �جلي�صني وخلق منطقة عازلــة 

للتاأكـد من عدم حدوث �حتكاك بنهما. وهـذه مل تكـن 

باملهمة �ل�صهلة �أو �ل�صريعــة.

ل �إىل فكرة عقد �جتماع ثالثي،  وهذ� قادين �إىل �لتو�صّ

يجتمع  �أن  ميكن  حيث  �ليونيفيل  برئا�صة  منتدى  �أي 

�لإ�صر�ئيليون  جاء  �لبد�ية،  يف  معا.  �لطرفني  كال  فيه 

من  �لآخــر  �جلانب  وعلى  ملناطقهم،  خريطة  ومعهم 

كانت  خر�ئطهم.  �أي�صا  �للبنانيني  لدى  كان  �لغرفة، 

هذه  على  للعمل  و�آخــر  جانب  كل  بني  تتنقل  �ليونيفيل 

نف�ص  �أي يف  �آب،   14 �لأول يف  �لجتماع  �لعملية. عقد 

�ليوم �لذي توقفت فيه �لأعمال �لعد�ئية.

�جلي�ص  �لتقى  �لوفدين،  بني  �لتوتر  من  �لرغم  وعلى 

بانتظام،  و�ليونيفيل  �للبناين  و�جلي�ص  �لإ�صر�ئيلي 

وخطوة تلو خطوة نوق�صت ق�صايا �أخرى غري �ن�صحاب 

�جلي�ص �لإ�صر�ئيلي. وهكذ� مت �طالق �ملنتدى �لثالثي، 

ول ز�ل �ىل �ليوم م�صتمرً�، و�أنا �صعيد جد� يف ذلك لأنه 

ي�صمح للجانبني مناق�صة �أي مو�صوع وجتّنب �لنز�ع.

تعليم الخط األزرق: مشـروع بالـغ األهميـة من 
أجــل السالم

عندما �كتمل �ن�صحاب �جلي�ص �لإ�صر�ئيلي، با�صتثناء 

من �صمال �لغجر و�ملناطق �ملتاخمة لها، حتوّلت �أولويتي 

�ىل جعـل �خلط �لأزرق �أكثـر و�صــوحا على �لأر�ص ملنع 

�نتهاكه من �أي من �جلانبني. كانت �ليونيفيل تدرك �أن 

هذ� من �صاأنه �أن يكون عملية طويلة وبطيئة، وكل خطـوة 

�صغيـرة فيـه حتتــاج وقتًا، كما �نــه يحتاج �إىل م�صتــوى 

كاٍف من �لثقــة بني �جلانبني. كـان من �ملهم �أي�صًا �إبالغ 

�ل�صكان �لذين يعي�صـون علـى مقربــة مـن �خلط �لأزرق 

عـن �أهميــة هــذ� �مل�صــروع، وكذلك �صمـان �لدعـم من 

�ل�صيا�صيني �ملحليني.

ويف هذ� �ل�صياق، لعب م�صوؤولو �لأمم �ملتحدة يف بريوت، 

ول �صيما �ملن�صــق �خلا�ص غيـر بيدر�صن، دورً� هامًا يف 

�حل�صول على دعم من �حلكومة. عملية و�صع �لعالمات 

�ملرئيــة على �خلط �لأزرق تعّد جناحًا كبيـرً�، لكنها مل 

تكتمل بعد. �ملناطق �لتي مل يتم تعليمها بعد تقع يف �لغالب 

على �جلانب �ل�صرقي من �خلط �لأزرق، يف مز�رع �صبعا، 

و�صوف يكون من �ل�صعب جمع �لطرفني معًا و�حل�صول 

على مو�فقتهما على نقاط �لعالمات هناك، ولكن يجب 

�كمال �لعمـل. كما ينبغي علـى �ليـونيفيـل �أن ت�صتمر يف 

بذل كل ما يف و�صعها لرت�صيخ �ل�صالم يف جنوب لبنان.

آراء الناس )اللواء آالن بيليغريني كان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام في الفترة من 2004 إلى 2007. وبهذه الصفة، 
شهد على كيفية تعامل بعثة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة مع حرب عام 2006 المدّمرة بين حزب الله 
وإسرائيل. وبمناسبة الذكرى العاشرة لنهاية الحرب، التقت »الجنوب« بالجنرال الفرنسي لسؤاله عن تجربته خالل 
34 يومًا من األعمال العدائية الرهيبة. يقيم بيليغريني حاليًا في بيروت، ويعمل على مشروع مع االتحاد األوروبي 

مخصص لبناء قدرات القوى األمنية اللبنانية(.

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

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

طلبت رانيا حرب من مجلة »الجنـوب« مؤخرًا من سكان 
جنوب لبنان، والسيما أولئك الذين عانوا من ويالت حرب 
عـام 2006، أن يستعيــدوا ذكــرياتهم عــن تلك الحــرب 
ويشرحوا كيف تغّيرت حياتهم في العقد الماضي. وفيما 

يلي مقتطفات من أحاديثهم.

كان  حاماًل.  كنت  ريمــا: 
جدًا  سيئ  تأثير  للحرب 
آثــار  معنــويـاتنـا.  علــى 
وثالثيــن  الثالثــة  حــرب 
يومًا الرهيبة استمرت لفترة طويلة بعد 
انتهاء الحرب. كنا في حاجة الى بصيص 
أمل. بعد عودتنا الى بيتنا مع نهاية الحرب 
وجدت أن اليونيفيل نشرت مزيدًا من جنود 
حفظ السالم. يوال: فجأة، ترى أناسًا من 
جميع الجنسيات حولك. لقد بددوا فعاًل 
مخاوفنا، وازدهرت المنطقة مرة أخرى. 
إن وجودهم يطمئن الناس ويشجعهم 

على البقاء في قراهم.

ريما ويوال نهرا )أخوات( ويملكن محاًل لبيع 
الهدايا التذكارية في ابل الساقي، مرجعيون

بقينا هنا لمــدة 18 يومـًا 
خالل الحرب، وكنا نعيش 
علــى كميـــة قليلــة مــن 
وبعض  القمح  مخزون 
لدينا. وبعد ذلك  التي كانت  الخضروات 
إلــى  ونزحنــا  المنــزل  لمغــادرة  اضطررنا 
الساحـل. عنـد نزوحنا، لم يكـن بحوزتـي 
مال، فعملت فـي بساتيـن الحمضيات، 
تحت القصف، لكي أتمكـن مـن تغطيــة 
مصاريفي. أن جنود اليونيفيل لديهم قدر 
كبير من اللطف واللياقة لناحيـة طريقــة 
تعاملهم مـع النـاس، كما أن وجـودهـم 

منحنا شعورًا بالطمأنينة.

 أحمد القاسم، 
مزارع من يارين

الهندية  الكتيبة  لوال وجود 
لكان  الحــرب  خـالل  هنا 
أسوأ  بلدتي  في  الوضع 
جنــود  ساعد  لقد  بكثير. 
علــى  األســر  العديــد من  السـالم  حفظ 
الوصول الى مكان آمن. بعد عام 2006، 
حفظ  في  كثيــرًا  اليـونيفيــــل  ســاهمت 
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.

 خالد نهرا،
رب عمل من ابل السقي، مرجعيون

كـانــت  الحــــرب،  قبـــل 
 100 تنتــــج  مصـانعنـــا 
زوج من األحذيـــة يوميًا. 
إلى  اآلن  العدد  انخفض 
النصف في اليــوم. خــالل الحـرب سويت 
السكيـــن  أن  حتــى  باألرض،  مصـانعنــا 
ُأتلـف.  الجلـود(  لقّص  يستخدم  )الـذي 
ساعدنـي  وقد  تمامًا.  حياتي  الحرب  غّيرت 
ُأعيد  لكي  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 
يعطي  اليونيفيل  وجود  عملي.  تأسيس 
الشعور باألمن. أشعر أنهم أصبحوا مّنا. 
مـن  أبدًا  أتمكــن  لـن  أنني  أعتقـد  ولكنني 
استعادة نوعية الحياة التي عشتها سابقًا.

 غسان شرارة،
صانع أحذية من بنت جبيل

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با



بلدة بنت جبيل، التي كانت احدى النقاط الرئيسية للحرب في 
عام 2006، تستقر الغالبية العظمى من سكانها في الخارج.
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العدد 

�أكر من جولة عادية حتى يالحظ  �ملرء �ىل  ل يحتاج 

مدينة  �لــو�قــع  يف  هي  لبنان  جنوب  يف  جبيل  بنت  �أن 

و�ملباين  و�ل�صركات  و�مل�صت�صفيات  و�ملد�ر�ص  مزدهرة، 

يف  م�صار�تها  تتقاطع  �لتي  �ملعّبدة  و�لــطــرق  �جلميلة 

�ملدينة تقدم دلياًل كافيا على ذلك.

�حلقيقة  يحجب  �ليوم   ن�صهده  �لــذي  �لزدهـــار  ولكن 

ثالثة  حــو�يل  تبعد  �لتي   - �ملدينة  هــذه  �أن  وهــي  �ملــّرة 

 - �لإ�صر�ئيلية  �لأر��ــصــي  �أقــرب  عن  فقط  كيلومرت�ت 

جنوب  يف  و�لإبـــادة  �حلــروب  من  لعقود  م�صرحًا  كانت 

و�حدة من  وهي   - بنت جبيل  �ن  �لقول  لبنان. وميكن 

�أقدم �ملدن يف �ل�صرق �لأو�صط - كانت م�صرحًا لبع�ص 

من �أ�صر�ص �ملعارك خالل حرب عام 2006 بني حزب 

مرتني  ب�صّدة  �صابقًا  �لبلدة  عانت  كما  و�إ�صر�ئيل.  �هلل 

1970 خالل �حلرب بني ��صر�ئيل  على �لأقل: يف عام 

�لأهلية  �لفل�صطينية، وخالل �حلرب  �لتحرير  ومنظمة 

�للبنانية بني عامي 1976 و1978.

يقول  عــامــًا(،   55( �صر�رة  بــالل  �لبلدة،  �صكان  �أحــد 

75،000 ن�صمة يف  �ن عدد �صكان بنت جبيل كان نحو 

�أو�خر �ل�صتينيات من �لقرن �ملا�صي، ولكن �لعدد �أ�صبح 

�لآن حو�يل 30،000 ن�صمة - معظمهم من كبار �ل�صن. 

�أما �لعدد �ملتبقي، كما يقول، فقد ��صتقرو� يف �خلارج. 

�ل�صيد �صر�رة، وهو رئي�ص �ل�صوؤون �خلارجية يف جمل�ص 

من  ن�صمة   30،000 حو�يل  �ن  يقول  �للبناين،  �لنو�ب 

أصـداء مـن الحيـاة

�لوليات  يف  �لآن  ي�صتقرون  �بنه،  ذلك  يف  مبا  �لبلدة، 

�ملتحدة �لأمريكية وحدها.

و�صط  يف  �لــو�قــع  منزله  يف  معه  �أجــريــت  مقابلة  ويف 

�ملدينة، ي�صيف �ل�صيد �صر�رة: »ياأتون �لآن �ىل هنا فقط 

ك�صياح. لقد �أعيد بناء �ملدينة ومت تزويدها ببنية حتتية 

بال�صفاء...  ويتمتع  ليعي�ص  هنا  �أحد  ل  ولكن  حديثة، 

�لذين  و�أولــئــك  �لأمـــو�ل من �خلــارج،  �أولدنـــا ير�صلون 

يعي�صون هنا يحر�صون �ملنازل فقط«.

وبينما كان �ل�صيد �صر�رة يتحدث، دخل �أحد �أقاربه �ىل 

�لغرفة، وهو مو�طن ��صرت�يل.

�بر�هيم بو�صي )48 عاما( ترك �لبلدة يف و�صط حرب 

�صيدين،  يف  حاليا  وي�صتقر   ،1991 عــام  يف  م�صتعرة 

ــدّي«.  ــ و�ل لــروؤيــة  �صيف  كــل  جبيل  بنت  »�أزور  يــقــول: 

وي�صيف �ل�صيد بو�صي �لذي كان ينوي �ل�صفر يف غ�صون 

ثالثة �أيام: »ل يوجد �أحد هنا خالل ف�صل �ل�صتاء«.

ويلفت �ل�صيد �صر�رة �ىل �نه نظر� للو�صع �جليو�صيا�صي 

�لقائم  �لغريب«  »�ل�صالم  فــاإن  �ملنطقة،  يف  �حل�صا�ص 

�مل�صتقبل  يف  م�صتد�مًا  �صالمًا  ي�صمن  �أن  ميكن  ل  �لآن 

- وهو �ل�صبب �لأ�صا�صي �لذي يجعل �لكثري من �لنا�ص ل 

يرغبون يف �لعودة.

2006، �صّويت �ملدينة  خالل حرب متوز و�آب من عام 

تقريبا بالأر�ص وقّلما وجد بناء قائم يف مكانه. وقد مّت 

تدمري ما جمموعه 940 منزًل وت�صّرر �لكثري. كما نزح 

�آمنة وتويف �لع�صر�ت. وحتى  �إىل مناطق  �لنا�ص  معظم 

�ملد�ر�ص و�مل�صت�صفيات مل تنُج من �لتدمري.

ووفقًا لل�صيد �صر�رة ، فاإن وجود �ليونيفيل، �لتي �نتقلت 

عام  قبل حرب  �صالم  2000 جندي حفظ  من حو�يل 

13،000 جندي بعد ذلك، قد وّفر  2006 �إىل حو�يل 
بع�ص »�لأمل يف �ل�صالم و�ل�صتقر�ر« لأهل �لبلدة.

ح�صن جوين كان مدير مدر�صة ثانوية يف وقت �حلرب. 

للتو �متحاناتهم �لنهائية  �أنهو  يقول: »كان �لطالب قد 

بالأر�ص«.  مدر�صتنا  �صوّيت  وقد  �لقتال...  بد�أ  عندما 

�ىل  جــوين  �ل�صيد  مدر�صة  حتّولت   ،2006 عــام  وبعد 

معهد مهني ��صمه »�لآفاآق«.

�لبلدة،  �ن  جوين  و�ل�صيد  �صر�رة  �ل�صيد  من  كل  وقــال 

�لتي �حتلتها �إ�صر�ئيل منذ عام 1978 �ىل عام 2000، 

كانت �أي�صًا مكانًا مزدهرً� ل�صناعة �لأحذية حتى بد�ية 

�ل�صبعينيات - حيث كان يوجد فيها حو�يل 85 م�صنعًا 

�لعدد  �أمــا  �صغري.  وم�صنع  كبري  م�صنع  بني  تر�وحت 

حيث  نف�صه،  عن  يعرّب  فهو  �لأحــذيــة  مل�صانع  �حلــايل 

�نخف�ص �ىل ثالثة م�صانع فقط.

م�صانع  �أحــد  �إىل  لحــق  وقــت  يف  ر�فقنا  جــوين  �ل�صيد 

وهو  عامًا،   55 �ــصــر�رة،  غ�صان  ميلكها  �لتي  �لأحــذيــة 

�أجيال من عائلته عملت  ميثل �جليل �لأخري من ثالثة 

يف هذ� �ملجال. و�بنه �لبالغ من �لعمر 21 عامًا ��صتقّر 

يف �لوليات �ملتحدة.

م�صنعنا  كــان   ،2006 عــام  حــرب  »قبل  غ�صان:  يقول 

 14 م�صتخدما  يــومــيــًا  �لأحـــذيـــة  مــن  زوج   100 ينتج 

عامل«، م�صيفًا �أن �لعدد �نخف�ص �إىل 50 زوجًا يف �ليوم 

با�صتخد�م �صتة موظفني فقط.

و�إذ ي�صري �صانع �لأحذية �نه ل يريد لبنه �لعودة، ويقول: 

»�إذ� كان هناك �صمان ل�صالم م�صتد�م، فاإن �بني ميكن 

�أن يعود. �إذ� �ندلعت حرب �أخرى قد تدمر حياته«.

هو  غ�صان  لدى  �لأمــل  يبقي  �لــذي  �لوحيد  �ل�صيء  ولكن 

وجود �ليونيفيل، قائاًل: »�إن جمرد روؤية �صيار�ت �ليونيفيل 

متّر يعطي �ل�صعور بالأمن... جنود �ليونيفيل يتجولون يف 

�ملنطقة كاأنهم مّنا«. كما يعرّب غ�صان عن تقديره للدعم 

   ،)UNDP( �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  من  �ملقّدم 

ن  م مّكنه  مما  �لأحذية  ل�صناعة  بجهازين  ترّبعت  �لتي 

�إعادة �طالق عمله من جديد بعد حرب عام 2006.

 تيالك بوخاريل وحسن سقالوي -
مكتب اليونيفيل اإلعالمي

س
سكال ماركو

االمم المتحدة/با

لمحة عن بلدة:
بنت جبيل

اعتبارا من 1 كانون الثاني من العام 2017، سوف يتم اإلعالن عن الوظائف المخصصة 
 https://careers.un.org للمحليين في اليونيفيل عبر الرابط االلكتروني

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 - )PHP، ويمكنكم إنشاء ملفكم الخاص عبر الموقع 

.https://inspira.un.org ــ Inspira :االلكتروني

.Inspira كذلك تأكد من أن الوثائق الداعمة ذات الصلة مرفقة ربطًا عبر 

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.

العمل  لفرصة  المحددة  المعايير  الذين يستوفون  المرشحين  اختيار  يتم  سوف 
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.

التوظيف  عملية  مراحل  من  مرحلة  أي  في  رســوم  أي  اليونيفيل  تتقاضى  ال 
)الطلب، المقابلة، دراسة الطلب والتدريب، أو أية رسوم أخرى(.

 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني:
http://unifil.unmissions.org/jobs

توظيف المواطنين المحليين في اليونيفيل



Every two weeks a new 10-minute radio episode  
is aired in Arabic on: Al-Risala, Sawt El-Mada, 

 Voice of Lebanon, Voice of People and Radio Delta.

ُيبث باللغة العربية على مدى عشر دقائق 
بمعدل حلقة جديدة كل أسبوعين عبر أثير 
اإلذاعات التالية: الرسالة، صوت المدى، 
صوت لبنان، صوت الشعب وراديو دلتا.

unifil.unmissions.org أدخل الى موقع 
لمشاهدة وقراءة التقرير اإلعالمي األسبوعي 
حـول أحـد األنشطـة التي يزيد عددها علـى 
األربعمائة التي تقوم بها اليونيفيل كل يوم 

في جنوب لبنان.

اليونيفيل: »نعمل معكم«
من تدريبات مشتركـة للشرطـة الى الزيارات 
الطبيـــة. سـلسـلــة جديــدة تبث عبـــر محطــات 
التـلفــــزة واالنتـــرنـت وتسـّلط الضــــوء علــى 
 تعاون اليونيفيــل مع القـوى األمنيـة اللبنانيـة 
 ومنظمات المجتمع المدني لدعم المجتمعات
 المحلية والحفاظ على السالم. يعرض البرنامج
مرتين في الشهـر عبـر NBN، OTV ويوتيوب.

facebook.com/UNIFIL flickr.com/photos/unifil@UNIFIL_
youtube.com/UNIFILVIDEOUNITEnglish:
youtube.com/UNIFILARABICArabic:unifil.unmissions.org


