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مجلــة اليــونيفي ــل

سعي ًا إلى
سالم دائم
ٍ

رسم جميل جابر بزي من مدرسة بنت جبيل الرسمية

اإلفتتاحية

تنضم اليونيفيل إلى أسرة األمم
المتحدة في لبنان في تقديم التحية
الى الحياة الحافلة بالعطاء واإلرث
المثير لإلعجاب ألمين عام األمم
المتحدة السابق كوفي عنان ،الذي
وافته المنية في سن الثمانين في
 18آب .2018
كان عنان من المؤيدين المتحمسين
للسالم في جنوب لبنان.
بعد نهايــة حـرب عــام  2006في
جنوب لبنان ،زار أمين عام األمم
المقــر
المتحـــدة في حينــه عنــان
ّ
العام لليـونيفيل ومنطقة عمليات
البعثــة ،حيـث التقى جنــود حفظ
السـالم التابعين لألمم المتحـدة
الذين يخدمون من أجل السالم في
جنوب لبنان ،ودعا جميع األطراف
الى احترام وقف األعمال العدائية
والحفاظ على الهدوء.
ً
جميعا.
سيبقى عنان مصدر إلهام لنا

رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام
اللواء ستيفانو ديل كول
�أن��ا �سعيد وي�شرفني �أن �أع��ود �إىل جنوب لبنان للمرة الثالثة ،وقد
�أح�ضرت معي كتاب ًا كنت قد تلقيته كهدية يف نهاية فرتة خدمتي يف
عام  2008والتي �شغلت خاللها من�صب قائد الكتيبة الإيطالية يف
معركة .والإه��داء املخطوط على الكتاب يقول�« :ستيفانو ،هذا هو
بيتك الثاين ،و�سوف نراكم يف لبنان».
وبعد �أن عدت ثاني ّة �إىل هنا يف عام  2014و�شغلت من�صب قائد
القطاع الغربي يف �شمع ،وعدت الآن ب�صفة رئي�س للبعثة وقائد عام
بت �أ�شعر حقيقةً �أن لبنان هو بيتي الثاين.
لليونيفيلّ ،
�أعرف حجم التحديات العديدة التي تواجه تنفيذ والية اليونيفيل ،وقد
ت�أثرت �أي�ض ًا بالدعم املتوا�صل من الأطراف اللبنانية  -وبخا�صة من
�شريكنا اال�سرتاتيجي ،القوات امل�سلحة اللبنانية  -والقيادة يف بريوت.
تلعب اليونيفيل دور ًا رئي�سي ًا يف اجلهود التي يبذلها املجتمع الدويل
حلماية ال�سالم والأم��ن يف هذه املنطقة .وبالعمل مع الأط��راف،
�ساعدنا يف تعزيز اال�ستقرار على طول اخلط الأزرق لأكرث من 12
عام ًا .وحتت قيادتي� ،ستوا�صل اليونيفيل البناء على هذا الزخم،
و�ستبذل كل ما يف و�سعها للم�ساعدة يف �ضمان مناخ الهدوء الذي
يفيد املجتمعات.
و�س�أوا�صل قيادة اليونيفيل على طول الطريق نحو تنفيذ واليتنا
مبوجب قرار جمل�س الأمن الدويل � .1701إن هذا القرار ،وغريه

من قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،و�آخرها القرارين
توجه مهمة اليونيفيل
( )2017و ،)2018( 2433يو ّفر املظلة التي ّ
والتي حتمينا كحفظة �سالم ،والأهم من ذلك ،حتمي جنوب لبنان
من ويالت احلرب.
2373

يجب �أن نعرتف ب�أن اليونيفيل موجودة هنا لغر�ض يخدم م�صالح
�سكان جنوب لبنان .و�أريد �أن يحرتم حفظة ال�سالم متام ًا هواج�س
ال�سكان الذين ي�ست�ضيفوننا بينهم .ويف الوقت نف�سه ،لدينا مهمة
يجب القيام بها ،و�أن��ا �أعتمد على تف ّهم ودع��م املجتمعات ل�ضمان
�إجناز مهمتنا بنجاح .وخالل قيادة وتنفيذ مهمة اليونيفيل� ،سوف
�أتطلع �إىل امل�س�ؤولني اللبنانيني ،وال �سيما هنا يف اجلنوب ،ب�صفتهم
�شركاء رئي�سيني ملتزمني يف هذا امل�سعى .و�إىل جانب القوات امل�سلحة
اللبنانية التي نعمل معها ب�شكل وثيق� ،أتطلع �إىل نف�س روح ال�شراكة مع
الأجهزة الأمنية اللبنانية الأخرى  -الأمن العام وقوى الأمن الداخلي.
و�إنني �أتطلع �إىل دعمكم جميع ًا يل خالل �أداء واجبي كرئي�س للبعثة
وقائد عام لليونيفيل� .أنا واثق من �أنه من خالل العمل جنب ًا �إىل جنب
مع كل من الوكاالت املدنية والع�سكرية ،ومع املجتمعات املحلية بح ّد
ذاتها ،ميكننا ت�أمني م�ستقبل واعد �أكرث ل�سكان جنوب لبنان.

أحداث متسلسلة
اللواء ستيفانو ديل كول من إيطاليا يتسلّ م قيادة اليونيفيل
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أحداث متسلسلة
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اللواء ستيفانو ديل كول

«الجـنـ ـ ـ ــوب»

تُنشـ ــر عبـر المكتب اإلعالمي لليـونيفيــل

الناشر
إمران ريزا

أرشيف االمم المتحدة
المكتب اإلعالمي للقطاع الشرقي
المكتب اإلعالمي للقطاع الغربي
وحدة التواصل مع المجتمع المحلي

رئيس التحرير
مالين كامب يانسين
أندريا تيننتي
المحرر الرئيسي (لالنكليزية)
تيالك بوخاريل
المحررة (للعربية)
جمانة صايغ

إنفوغراف
زينة عزالدين
تحرير الصور
زينة عزالدين

مساعد التحرير
أديب الموسى
المصورون
باسكال ماركوس
تيالك بوخاريل
هبة منذر
زينة عزالدين

لالتصال بـ «الجنوب»

هاتف+961 1 926 441 :
+961 1 926 442

عن تجاربهم الشخصية

ست مهمات في جنوب لبنان المقدم نورتي من غانا
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معرض لليونيفيل يحيي الذكرى األربعين لتأسيس البعثة
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يتحدث عن خدمته في إطار اليونيفيل منذ عام 1996

تفاعل مع المجتمعات المحلية لتعزيز السالم والتفاهم

+961 1 827 016

هل تعلم؟ تنزانيا

21

في الجنـوب لخدمة المجتمع بشكل أفضل

العمل من أجل السالم في جنوب لبنان

الذي يحتوي على اعادة الطباعة ،الى رئيس تحرير «الجنوب».

طبــاع ـ ــة وف ـ ــرز:

خوذة زرقاء تعود إلى جنوب لبنان

يف حفل جرى يف ال�سابع من �آب وح�ضره
�شخ�صيات رفيعــة امل�ستوى ،ت�سلّم اللـواء
�سـتيفـانـو ديــل كـــول (�إيطاليــا) مهامــه
كرئي�س لليونيفيل وقائد عـام للبعثــة مـن
اللواء مايكل بريي (�إيرلندا).
ويف خطاب وداعي� ،أعرب اللـواء بيـري
عــن �أمـلـــه بـ�أن يـعـــــود يف وقـــت مـا يف

امل�ستقبــل ليـــرى «ثمــرة م�ســاعينا هنــا،
الرخـــاء وال�ســالم لل�شـع ــب اللبنـانـــي».
و�أ�ضــاف« :لقـد عاينـت ب�إعجــاب تطــ ّور
قــــدرات القــوات امل�ســلحـــة اللبنـانـيـــــة
التي �أظهــرت قدرتـهــا على الدفــاع عـن
احلـدود ال�سـيـاديــة للبنـان وعلـى القيـام
بعمليات مع اليونيفيــل هنا يف اجلنوب».

�إ�ش ــارة اىل �أن اللـــواء ديــل كـــول يتمتـــع
مب�سيــرة حــافلـــة ومتميــزة يف اجليـــ�ش
الإيطـالــي .ومنــذ عـــام  2015ولغــايـــة
ت�سلّمه املن�صب اجلـديـد يف اليـــونيفيـــل،
�شــغ ـــل من�صــــب النـائ ــب الأول لرئيــ�س
مكتــب وزيــر الدفــاع.

اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية يقدمان التحية لحفظة السالم الذين سقطوا
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مركز تعاون مدني عسكري جديد للجيـش اللبنانـي

يمكــن إعــادة طبــع مقاالت «الجنوب» ،باســتثناء تلك المحددة بعالمة

حق المؤلف © ،من دون اذن وبشــرط ارســال نســختين عن المنشــور
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اليونيفيل ّ
تنفذ دوريات تستغرق  36ساعة

بريد الكترونيpokharelt@un.org :
فاكس:

حفظة سالم سابقون من إيرلندا يتحدثون
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ماذا تعرف عن اليونيفيل؟

مساهمون
أندريا تيننتي
المقدم أندريا فازيو
النقيب إك .ميثوسياله
اللواء إيمانويل أ .إرسكين
تيالك بوخاريل
رانيا بدير
الرائد لياندرو جيوردانو
اللواء مايكل بيري
هبة منذر

إخراج وتصميم
زينة عزالدين

اليونيفيل ولدت من رحم األزمة عام 1978
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من ناحيته ،رئي�س بعثة اليونيفيل اجلديد
اللـواء ديــل كــول ،الذي خدم يف مهمتني
�ســابقتني مع اليـونيفيــل يف عامي 2008
و ،2014قـــال ان تـعيينـــه يف املن�صـــب
اجلديـد بالن�سبـة لــه ي�شـب ــه العــودة �إىل
الديــار�« .أمتنـى �أن نخـدم هــذه املهمـــة
يف �سالم» ،قال اللـواء ديـل كـول خماطب ًا
احل�ضــور باللغـــة العـربيــة قبـل �أن يعـــود
وي�ستكمـل حديـثـه بالإنكليزيــة .و�أ�ضاف:
«�س�أتطلـع �إليكم ،اىل القيـادات يف لبنـان
وبالأخـ�ص هنــا يف اجلنــوب ،ب�صفتـكــم
�شركاء رئي�سيني وملتزمني يف هذا امل�سعى
وبروح من ال�شراكة احلقيقية».
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تنازل
ال تشير العالمات أو طرق عرض المواد في هذه المجلة الى أيّ تعبير عن رأي من آراء اليونيفيل ،في ما يتعلّق بالوضع القانوني ألي بلد أو أرض أو مدينة وألي من سلطاتها ،أو في ما يتعلق برسم حدودها .وال تمثّل بالضرورة
اآلراء المعروضة،سياسات اليونيفيل أو مواقفها ،كما ال يش ّكل ذكر األسماء أو العمليات التجارية أيّ تسويق لها.

تنفيذ حوالي  3,500مشروعاً
منذ عام 2006

يف عام  ،2006بد�أت اليونيفيل بتنفيذ
م�شاريع ال�ت�ع��اون امل ��دين -الع�سكري
( )CIMICملعاجلة بع�ض االحتياجات
الأك �ث�ر �إحل ��اح� � ًا ل�ل���س�ك��ان امل�ضيفني
والآي �ل��ة اىل دع��م ال�سلطات املحلية،
وت�سهم بالتايل يف توطيد العالقات بني
اليونيفيل واملجتمعات املحلية.
وهذه امل�شاريع� ،سواء جاءت على �شكل
تعبيد طريق �أو تقدمي م�ساعدة طبية �أو
بيطرية �أو دورات تعليمية وبناء قدرات،
ت�ت�رك ب�صمة ع�ل��ى ح �ي��اة ال �ن��ا���س يف
جنوب لبنان.

خالل فرتة امتدت على مدى مئة ويومني،
فقدت اليونيفيل اثنني من حفظة ال�سالم
املتفانني هذا العام ،وارتفع بذلك عدد
حفظة ال�سالم التابعني لليونيفيل الذين
توفوا خالل خدمة ال�سالم يف جنوب لبنان
منذ عام � 1978إىل  314جندي ًا.
ف�ف��ي  5ني�سان ت��وف�ي��ت ال�ع��ري��ف الغانية
مري�سي �أدادي ،البالغة من العمر  36عام ًا،
ويف  16متوز تويف العريف الإندوني�سي
�أج ��ات وه�ي��ودي��ن 35 ،ع��ام� ًا ،وكالهما
لأ�سباب طبية.

وق ��د �أ�� �ش ��اد ك �ب��ار م �� �س ��ؤويل اليونيفيل
والقوات امل�سلحة اللبنانية وزمال�ؤهما من
حفظة ال�سالم بخدمتهما املتفانية من
�أج��ل ال�سالم يف جنوب لبنان .وتقدير ًا
خلدمتهما لق�ضية ال�سالم والأمن الدوليني،
مت تكرميهما بعد وفاتهما مبنحهما و�سامي
اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية.
امل�ق� ّدم وليام ن��ورت��ي ،ال��ذي ك��ان ي�شغل
من�صب قائد الكتيبة الغانية العاملة يف
اليونيفيل عند وفاة العريف �أدادي ،قال
«�إن خ�سارتها تركت فراغ ًا يف الكتيبة

ال�غ��ان�ي��ة وال��ق ��وات امل�سلحة ال�غ��ان�ي��ة».
و�أ�ضاف« :العريف مري�سي كانت فخر ًا
لغانا ومنوذج ًا يحتذى به يف مهمة الأمم
املتحدة حلفظ ال�سالم».
من ناحيتــه ،قـائــد الكتيبــة االندوني�سيــة
التابعــة لليــونيفيــل املقـدم �أرفان يـوهــان
ويهــانانتــو ،قــال �إن العريــف وهيوديــن
ك�ـ�ـ��ان «ج�ن��دي�ـ�ـ� ًا م�ت�ف��ان�ي� ًا و�صــديقــ ًا
خمل�صــ ًا و�أبـ ًا رائعـ ًا».
�إ�شارة اىل �أن العريف �أدادي لديها ابن،
والعريف وهيودين لديه زوجة وطفلني.

وحتى نهاية حزيران  ،2018مت تنفيذ
ح��وايل  3470م�شروع ًا من هذا النوع
بتكلفة بلغت  45,5مليون دوالر �أمريكي.
وق ��د ّمت مت��وي��ل ج ��زء ك �ب�ير م ��ن ه��ذه
امل�شاريع من الدول الأ�سا�سية امل�ساهمة
بقوات ع�سكرية يف اليونيفيل ،من بينها
�إيطاليا و�إ�سبانيا وجمهورية كوريا.
وبينما تخ�ص�ص اليونيفيل ما يقرب
م��ن  500,000دوالر ��س�ن��وي� ًا لهذه
امل�شاريع ،ف��إن حكومات بع�ض الدول
امل�ساهمة بقوات ع�سكرية تتربع بنحو
ثالثة ماليني دوالر �إ�ضافية �سنوي ًا من
خالل تربعات.

املتوقع �أن يتجاوز عمر البعثة فرتة واليتها الأوىل
امل�ؤلفة من �ستة �أ�شهر (عندما ت�أ�س�ست يف � 19آذار
 .)1978قبل متديد الوالية مبا�شرةً ،دعاين الأمني
العام كورت فالدهيم للم�شاركة يف الدورة اال�ست�شارية
ملجل�س الأمن .كان ذلك عندما ُطرحت �أ�سئلة وكان
با�ستطاعتي امل�ساعدة يف الرد عليها .وقد دعاين �إىل
مكتبه يف الطابق الثامن والثالثني (يف مبنى الأمانة
العامة يف نيويورك).

اليونيفيل ولدت من
رحم األزمة عام 1978
ً
عاما مضت وهي تساعد في الحفاظ على الهدوء في جنوب لبنان
أربعون
بقلم اللواء إيمانويل أ .إرسكين ،أول قائد عام لليونيفيل ،من آذار  1978إلى شباط 1981

ً
نتيجة للغزو اإلسرائيلي لجنوب لبنان في  15-14آذار  ،1978بعد مقتل إسرائيليين بالقرب من بلدة هيرتزليا الساحلية قبل
أربعة أيام من ذلك ،تم تحويل عدد كبير من قرى ومنازل جنوب لبنان إلى ركام .وباإلضافة إلى ذلك ،تلوثت المزارع بالذخائر
تكون معظمها من القنابل واأللغام األرضية ،مما حرم سكان المنطقة اللبنانيين
غير المنفجرة والعبوات الناسفة التي ّ
جراء القصف المتواصل بقذائف الهاون
من الوصول الى أرزاقهم .وكذلك ّ
تم تدمير مضخات المياه وأعمدة الكهرباء من ّ
والمدفعية والغارات الجوية.

كان االجتياح ،الذي �أطلق عليه ا�سم «عملية الليطاين»،
عبارة عن هجوم خاطف ،ا�ستهدف ا�سرتاتيجي ًا �أي�ض ًا
ن�سقوا الهجوم يف
املقاتلني الفل�سطينيني امل�سلحني الذين ّ
�إ�سرائيل ،يف �شمال نهر الليطاين .كانت خطوة للم�ساعدة
يف �ضمان �أن تكون املدن ال�ساحلية الإ�سرائيلية ،مبا يف
ذلك حيفا ونهاريا ،خارج نطاق �صواريخ الكاتيو�شا التي
كانت ت�شكل خطر ًا دائم ًا على ال�سكان.
بعد �صدور قرار جمل�س الأمن الدويل  425يف
�آذار ،والذي ت�أ�س�ست مبوجبه قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان (اليونيفيل) ،كان املهند�سون الفرن�سيون من
بني �أول الوحدات التي و�صلت �إىل اليونيفيل.
التقيتهم �شخ�صي ًا وا�ستقبلتهم يف م�ط��ار ب�يروت
الدويل يف � 23آذار ،وتبعهم الرنوجيون يف � 25آذار.
ثم ما لبث �أن ان�ضم املهند�سون الغانيون �إىل البعثة يف
�آب من العام .1979

العدد  22تشرين أوّل 2018

19

اجلنوب

7 6

كان �إ�سهام املهند�سني يف امل�ساعدة على �إعادة احلياة �إىل
طبيعتها يف جنوب لبنان �أمر ًا جدير ًا بالثناء.
علي القيام بواجب
ب�صفتي القائد العام الأول ،كان ّ
ريادي يف �إعادة �إعمار جنوب لبنان و�أداء مهمتي لتحقيق
الأهداف الأ�سا�سية الأربعة املن�صو�ص عليها يف قرار
جمل�س الأمن الدويل  ،425مبا يف ذلك �سالمة �أرا�ضي
لبنان ،وان�سحاب القوات الإ�سرائيلية ،وا�ستعادة ال�سالم.
قام الأمني العام للأمم املتحدة يف حينه ،الدكتور كورت
فالدهيم من النم�سا ،بتعييني يف البداية قائد ًا عام ًا
بالإنابة .ومت ت�أكيد ذلك الحق ًا بتعييني قائد ًا عام ًا ثابت ًا -
وبذلك �أ�صبحت �أول رئي�س لبعثة اليونيفيل.
�أحد الإجنازات الفريدة لليونيفيل هو �إدخال الربنامج
الإن�ساين كجزء ال يتجز�أ من عملها يف جنوب
لبنان ،وقد �أ�صبح ذلك جزءا من عمل بعثات حفظ

ال�سالم الالحقة التي ا�ضطلعت بها كل من الأمم
املتحدة واملنظمات الإقليمية الأخرى ،مثل املجموعة
االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا (�إيكوا�س).
�أنا فخور جدا بهذا الإجناز املبتكر .وقد �أ�صبحت
اليونيفيل ،كما قلت دائم ًا ،جزء ًا ال يتجز�أ من عملية
ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط.

وفي هذا السياق ،تحدث كل من أندريــا
تيننتي وتيـالك بـوخاريــل ورانيـا بديـر من
مجلـة «الجنوب» إلى الجنـرال إيـرسكيـن
عبر الهـاتف لمعرفــة المزيـد عن تجربتــه
الشخصية خالل المرحلة األولى من عمر
اليونيفيل .واليكم بعض المقتطفات:

والية اليونيفيل األولى :الحظ كلمة «م�ؤقتة» يف
ا�سم قوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان .مل يكن من

جرى نقا�ش بيني وبينه ،و�أطلعته على الو�ضع يف
لبنان ،ثم ات�صل بالرئي�س الفرن�سي يف ذلك الوقت
(فالريي جي�سكار دي�ستان) ،ونا�شده ب�شكل وا�ضح
بدعم متديد املهمة لفرتة والية ثانية كاملة مدتها
�ستة �أ�شهر .وبعد  15-10دقيقة من النقا�ش ،وافق
الرئي�س على متديد املهمة ملدة �أربعة �أ�شهر .وهكذا،
مت متديد الوالية الأوىل ملدة �أربعة �أ�شهر (حتى 19
كانون الثاين  .)1979ومت متديد الوالية الثانية ملدة
خم�سة �أ�شهر (حتى  19حزيران  .)1979وكذلك ّمت
متديد جميع الواليات الالحقة ملدة �ستة �أ�شهر كاملة.
مل يكن من املتوقع �أن يتجاوز عمر البعثة مدة �ستة
�أ�شهر ،وها قد م ّرت �أربعني �سنة حتى الآن.
التحدث إلى األطراف� :إذا نظرت �إىل الوالية،
ف�إنها تتحدث عن االت�صال بالأطراف لتحديد منطقة
عمليات اليونيفيل ،وكذلك ال�سعي للح�صول على
دعمهم .يف � 21آذار  ،1978توجهت �إىل بريوت برفقة
�ضابط كبري من الأمانة العامة للقاء (يا�سر) عرفات
(زعيم منظمة التحرير الفل�سطينية يف ذلك الوقت).
على الرغم من �أن الإ�سرائيليني والفل�سطينيني
وعرفات قالوا �إنهم م�ستعدون لدعمنا ،ف�إن احلديث
عن الدعم واحل�صول عليه مل يكن �سه ًال.
كان هناك الكثري من ال�صعوبات .ثم حدث االن�سحاب
الإ�سرائيلي النهائي يف  14حزيران .1978
الوضع على األرض :كانت هناك قيود على احلركة،
والتح ّرك مل يكن بالأمر ال�سهل .كان هناك الكثري من
الألغام املزروعة يف الأر�ض .معظم اللبنانيني اجلنوبيني
مزارعون ومل يكن ب�إمكانهم الو�صول �إىل �أرا�ضيهم،
وكذلك مل يكن لديهم ماء وكهرباء .كان وجودنا نوع ًا
من احلافز لعودة اللبنانيني النازحني ،وفع ًال بد�أوا
بالعودة .كان هناك الكثري من احلزن .مل يكن هناك
منازل للعودة �إليها ،وكذلك ُدمرت كل املراكز الطبية
وامل�ست�شفيات .وحداتنا كان لديها ماء وطعام و�أدوية.
كان هناك الكثري من العمل للقيام به ،مبا يف ذلك
�إعادة الإعمار .اعتمد �سكان املنطقة علينا يف كل �شيء.
وكانت عملية �إزالة الألغام مهمة كبرية �أخرى.
لقد �أعطاهم وجود اليونيفيل الأمل يف احلياة .كان
هناك الكثري من الدمار .مل يكن هناك �شيء .لكننا
جئنا بكل �شيء .مل تكن الأ�شياء التي توجد لدينا من
�أجلهم ،ولكن كيف ميكن �أن ت�أكل عندما ترى الآخرين

ياسـر عرفـات مع مسؤولي األمم المتحـدة خـالل األداء بتصريـح صحفي بعد قبـوله دعـوة األمين العـام إلى وقف
إطـالق نـار في جنـوب لبنان

يعانون من اجلوع؟ وهذا يف�سر �أهمية قيام اليونيفيل
بال�شروع يف برامج �إن�سانية وا�سعة النطاق رغم عدم
وجود مك ّون �إن�ساين يف واليتنا .ويف وقت الحق ،وافق
الأمني العام واملجتمع الدويل على اقرتاحي بت�ضمني
العنا�صر الإن�سانية يف الوالية .وكلهم �ساعدوا ب�سبب
وجود �أزمة �إن�سانية.
ضحايا اليونيفيل :ال�ضحية الأوىل كان جندي حفظ
�سالم �سويدي قتل على ج�سر اخلرديل .ثم �سقط
جنود �سنغاليون وفرن�سيون و�إيرلنديون  -كلهم قتلوا
ب�سبب الألغام الأر�ضية يف غ�ضون � 24ساعة من
و�صولهم �إىل املنطقة.
أزمة الطيري :وقعت مواجهة م�سلحة كبرية بيننا
وبني قوى الأمر الواقع يف الطريي عام  .1980مل يكن
ميكننا �أن ن�سمح لهم (قوى الأمر الواقع) بال�سيطرة
على املنطقة .كان من �ش�أن ذلك �أن يعر�ض للخطر
عمل الإيرلنديني والهولنديني الذين كانوا م�س�ؤولني
عن املنطقة .وقد وقعت خ�سائر يف الأرواح يف �صفوفنا،
وكذلك يف �صفوف قوى الأمر الواقع.
وكعمل انتقامي ،قب�ضوا على جنديني �إيرلنديني وقتلوهم
بدم بارد .كان اجلنود يدافعون عن والية اليونيفيل يف
ٍ
الطريي .حدثت �أزمة كبرية �صدمت العامل .يف �أعقاب
ذلكُ ،عقدت قمة دبلن حيث ح�ضرت جميع الدول
امل�ساهمة بقوات ع�سكرية .كان ذلك مبثابة عر�ض للقوة
ال�سيا�سية و�ش ّكل حافز ًا معنوي ًا كبري ًا بالن�سبة لنا ،ذلك
�أنهم �أبدوا ت�ضامن ًا مع اليونيفيل.
الهجوم على مروحية :تع ّر�ضت مروحيتي للهجوم
مرتني .يف احدى املرات ،كنت متوجها على منت
املروحية من الناقورة �إىل قانا .كانت هناك ثقوب
�سببها طلقات نارية يف املروحية .ال �أعرف التفا�صيل
ولكن متكنا من الهبوط .الهجوم اجلوي الآخر الذي
تعر�ضت له كان �أثناء الطريان من بريوت �إىل الناقورة.

كان هناك الكثير من

األلغام المزروعة في األرض.

معظم اللبنانيين الجنوبيين

مزارعون ولم يكن بإمكانهم

الـوصـــول إلـى أراضيهــم،
وكـــذلك لم يكــن لديهـــم

مـاء وكهـربـاء .كـان وجودنـا
نـوعــ ًا من الحـافـــز لعـــودة

اللبنانيين النازحين.

عندما و�صلنا اىل قبالة �صور� ،سمعنا �صوت دوي يف
املروحية .وعندما هبطنا يف الناقورة ،جاء الإيطاليون
لفتح الباب ،ولكن مل يكن هناك باب لفتحه .يف تلك
املرة �شعرت باخلوف لأنني مل �أكن �سباح ًا ماهر ًا.
الكلمات األخيرة :يف النهاية� ،أغتنم الفر�صة لأعرب
عن �أطيب متنياتي وتهنئتي للقائد العام وجنوده وللقادة
على جميع امل�ستويات واملوظفني املدنيني واحلكومات
امل�ساهمة على كل ما قاموا به مل�ساعدة اليونيفيل ،ومن
خالل اليونيفيل م�ساعدة ال�شعب اللبناين.

حفظة سالم سابقون من إيرلندا
يتحدثون عن تجاربهم الشخصية

تتمتع قوات الدفاع األيرلندية بتاريخ طويل ومتميز مع اليونيفيل ،حيث كان حفظة السالم األيرلنديون من بين األوائل
الذين انضموا إلى البعثة فور تأسيسها في عام  ،1978وخدموا في اطارها حتى تشرين الثاني من العام  .2001بعد
ً
مجددا ،حيث عادوا في عام  .2011وفي الوقت الحالي ،من بين حفظـة
قدم الجنود اإليرلنديون الدعم
حرب عام ّ ،2006
ً
ً
جنديا من إيرلندا.
جنديا ،يوجد حوالي 380
السالم البالغ عددهم 10,500

«الجنـوب» ،وبمساعدة أحد المسؤولين السياسيين السابقين في اليونيفيل جون مولوي ،تواصلت مع بعض
حفظة السالم اإليرلنديين الذين خدموا في إطار اليـونيفيـل في السنوات األولى للبعثة ،وزاروا المنطقة في عام .2018
وفي ما يلي مقتطفات من قصصهم الشخصية وتأمالتهم.

العقيد جورج كيرتون وأفراد من األمن العام اللبناني في
تبنين في عام 1995

العقيد المتقاعد جورج كيرتون

خدم في  1980-1979ومرة أخرى في عام 1995

احلادثة التي ال متحى من ذاكرتي هـي تلك التي تتعلـق
بجندي حفظ �سالم يحت�ضر و�أنا �أقف اىل جانب �سريره
يف امل�ست�شفى .يف  7ني�سان � ،1980أ�صيب اجلندي �ستيفن
غريفني 21 ،عام ًا ،بر�صا�صة يف ر�أ�سه �أثناء هجوم يف
الطيـري� .أح�ضرت اجلنـدي الـذي كـان كـاهن الكتيبـة
و�صدمنا عندما �أخربنا جراح
الإيرلندية �إىل امل�ست�شفىُ ،
الأع�صاب �أن اجلرح قاتل .اجلندي غريفني كان يف حالة
موت دماغي .بعد ب�ضعة �أيام� ،أعطى �أخ و�أخت غريفني
الإذن ب�إيقاف نظام دعم احلياة ،وتويف يف  16ني�سان
 .1980كان �أول جندي حفظ �سالم �إيرلندي ميوت نتيج ٍة
لعملٍ عدائي .خالل زيارتنا الأخرية �إىل تبنني ،تذكرنا
حفظة ال�سالم املتوفني ومعاناة عائالتهم ورفاقهم.
العقيـد لـوســي (يســـار)
مع القـائــد العــام اللـواء
ستانيسالف فرانسيزيك
وزنياك في عام 1996

العقيـد المتقاعـد م .لوسـي
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التحتية يف جنوب لبنان و�ش ّرد ال�سكان و�أ�سفر عن مقتل
مدنيني من �سكان املنطقة كانوا يبحثون عن ملج�أ يف موقع
للأمم املتحدة يف قانا .بعد مرور اثنني وع�شرين �سنة ،زرنا
املنطقة وفوجئنا بالتناق�ض الوا�ضح بني الو�ضع احلايل
والأو�ضاع امل�ضطربة ال�سابقة� .إن منطقة عمليات اليونيفيل
م�ستق ّرة وتعي�ش �أجواء طبيعية ،وهناك حالة من االزدهار
والن�شاط بني ال�سكان املدنيني .الطرق مع ّبدة ب�شكل جيد
وهناك نه�ضة عمرانية وا�ضحة� .أ�صبحت اليونيفيل �أكرب
بكثري وهناك وجود قوي وم�شاركة للقوات امل�سلحة اللبنانية.
هناك �أي�ضا �شعور بالثقة.
المقدم المتقاعد جون ميرفي

خدم في عام 1981

يف � 13شـباط  1981كنت الرقيب امل�سـ�ؤول عن املوقـع
 20-6واملعروف لدى اجلنود الإيرلنديني با�سم «الثقب
الأ�سود» .بعد وقت ق�صري من حلول الظالم ،حاول طابور
مد ّرع تابع لإحدى امليلي�شيات التوغّ ل يف منطقة الكتيبة
الإيرلندية حتت غطاء من نريان املدافع الر�شا�شة الثقيلة
من مواقعهم الواقعة جنوب خط اليونيفيل .وبعد ب�ضع
�ساعات من املحاوالت الفا�شلة ،ان�سحبوا .وبعد ذلك بفرتة
وجيزة ،مت �إطالق قذيفة مدفعية فو�سفورية من عيار 105
ملم على موقع مليلي�شيا يدعى «التل البني» ،و�سقطت على
بعد  75مرت ًا من املوقع الإيرلندي .وحل�سن احلظ ،مل تقع
�إ�صابات� .سيبقى احلادث حمفور ًا يف ذاكرتي �إىل الأبد.
يف ني�سان ( 2018بعد � 37سنة) ،زرت الطريي (موقع
الأمم املتحدة  .)45-2وبينما كنت �أت�أمل املعامل املختلفة
التي ّمت لفت نظرنا �إليها� ،س�ألت �أحد ال�ضباط «ما هذا التل
ذات ال�شكل امل�ستدير الذي يرتفع فوقه علم الأمم املتحدة
والذي يتمركز عليه اجلنود الإيرلنديون؟» ف�أجابني بكلمات
مبا�شرة �أعادتني �إىل تلك الليلة املخيفة عام  ،1981حيث
قال بهدوء« ،هذا هو التل البني� ،سيدي».

يف اجلنوب �صعب ًا وخطر ًا .يف ذلك الوقت ،ع�شنا بني ال�سكان
يف املدن والقرى ،وو�ضعنا مقراتنا ومراكزنا يف املنازل
وحمطات البنزين املهجورة واملدار�س غري امل�ستخدمة .كنا
نعي�ش بالقرب من النا�س وبينهم .كنا ن�شعر بخوفهم و�أملهم.
كانت دورياتنا املتوا�صلة واملثرية لل�ضجيج تبقيهم م�ستيقظني
يف الليل ،ولكن �أملنا كان كبري يف �أنهم �سيتفهمون الأمر.
�أعتقد �أننا حافظنا بذلك على �سالمتهم .لقد عملت مع
العديـد من اجلنـود والأ�صدقاء حتى يومنا هـذا .خالل
مواجهة مع منظمة التحرير الفل�سطينية يف جويا ،ويف وقت
الحق يف القنطرة ،فقدنا ثالثة جنود نيجرييني .وقبل وقت
ق�صري من عودتنا �إىل �إيرلنـدا ،فقدنا للأ�سف اثنني من
الرفـاق ال�شـباب قتـال على يـد جمهـولني .وعندما عدنا
�إىل وطننا� ،أح�ضرنا جميعنا جزء ًا من لبنان يف قلوبنا...
وال زال هذا اجلزء حمفوظ ًا يف مكانه اىل يومنا هذا!

علي القيام به يف لبنان يف
كان الواجب الأخري الذي ّ
ت�شرين الثاين  2001هو التوجه �إىل املق ّر العام لليونيفيل
يف الناقورة لاللتقاء بالقائد العام ووداعه .ويف �سياق
كلماته الوداعية ،قال يل اللواء الليت موهان تيواري �إن
مهمتي يف لبنان قد �أُجنزت .يف اخلارج ،كان �سائقي
ينتظر يف ال�سيارة ،وما �أن فتحت الباب لأ�صعد حتى
ر�أيت �ضابط �أركان غاين ي�ضرب ال�شجريات بع�صا حتت
مكتب القائد العام .ناداين لكي �أتوجه اليه و�أ�ساعده على
قتل ثعبان مامبا �أ�سود كبري .فقلت له�« :صديقي� ،أخ�شى
�أن عليك �أن تقوم بهذا العمل لوحدك ،فقد �أخربين
اجلرنال للتو �أن مهمتي هنا قد انتهت» .لدي �أمران
م�شرتكان مع �إنديانا جونز :االهتمام بالآثار واخلوف
ال�شديد من الثعابني .فابتعدنا بال�سيارة وقدنا بال�سرعة
الق�صوى امل�سموح بها داخل املق ّر العام.

«لقد �ساعدت ت�ضحيات �أ�شخا�ص من �أمثال �سمولهورن
وباريت يف تغيري حياة النا�س الذين يعي�شون هنا �إىل الأبد
 ولكن بطريقة �إيجابية.«يف عطلة نهاية الأ�سبوع �أتيحت يل الفر�صة للعودة �إىل
الطريي واملنطقة املحيطة مبوقع الأمم املتحدة 45-2
على بعد  30كيلومرتا اىل ال�شرق من مكان وجودنا الآن.
«لقـد �سـررت بر�ؤيـة متاجـر و�أعمال جتاريـة جديـدة ّمت
افتتاحها ،وبر�ؤية الأطفال يذهبون �إىل املدار�س ،واملزارعني
يعملون يف حقولهم  -حياة طبيعية.
«لقـــد كـــان ذلك تذكيـر ًا بـ�أن �صمــود املجتمعــات هنــا
والت�ضحيات التي ق ّدمها جنــود حفظ ال�سـالم التابعني
للأمم املتحدة على م ّر ال�سنني �ساعدت على حتقيق مزيد
من اال�ستقرار واالزدهار.
«�إن �أحـداث مثـل تلك التي وقعت يف الطيـري ،وغيـرها
من احلوادث امل�ؤملة التي عا�شها �سكان املنطقة هنا ،هي
منا�سبات جتمعنا مع ًا وتلهم جهودنا اجلماعية للعمل من
�أجل �سالم دائم يف جنوب لبنان.
«لقد ق ّدم اللبنانيــون وحفظة ال�سـالم التابعــون للأمم
املتحدة وعائالتهم �آالف الأرواح لتحقيق هذا امل�سعى.

المقدم جو أهيرن (يمين) عند مدخل كامب شامروك
في تبنين في عام 1987

المقدم المتقاعد جو أهيرن

خدم في  ،1981-1980ثم في  1987و1995-1994

االنطبـاع الأهم الذي الحظتـه لدى زيارتي الأخرية �إىل
منطقة عمليات اليونيفيل يف ني�سان  2018هو اال�ستقرار
وعودة احلياة اىل طبيعتها� .إن النجاح الذي حتقق يحمل
يف ح ّد ذاتـه حتيـة كبيـرة اىل كل �أولئـك الأ�شخا�ص من
دول عديدة الذين خدموا يف اليونيفيل واىل �سكان جنوب
لبنان و�صمـودهم و�شجاعتهم .و�أنا فخـور بكـوين لعبـت
دور ًا �صغري ًا يف هذا امل�سعى النبيل.

المالزم كاثال أونيل (الثالث من اليمين) في سراييفو
في نيسان 1993

المالزم المتقاعد كاثال أونيل
خدم في 1981-1980

يف ت�شرين الأول  ،1980كان لبنان يف خ�ضم حرب �أهلية
معقدة ب�سبب الت�أثريات اخلارجية ،مما جعل حفظ ال�سالم

المقدم هيغارتي قائد الكتيبة اإليرلندية في عام 2001

العميد المتقاعد جيرار هيغارتي

قائد آخر كتيبة إيرلندية كاملة في عام 2001

من �أجل تخليد ذكرى اجلنود الإيرلنديني الـ  47الذين
لقوا حتفهم خالل خدمة ال�سالم يف جنوب لبنان� ،شعرت
بـ�أن علينا �أال نتـرك املهمـة دون تكـريـم هــ�ؤالء الرجـال
ال�شجعان بطريقة منا�سبة ،فقررنا �إقامة ن�صب تذكاري
يحمل �أ�سماء جميع رفاقنا الذين �سقطـوا .حتدثت بهـذا
املو�ضوع مع خمتار تبنني ،ف�أخذين �إىل �أماكـن خمتلفـة
يف البلدة� ،إىل �أن اخرتنا مكان ًا مميز ًا بجانب الكني�سة
يف �أعلى البلدة .من ذلك املكان ،ميكن ر�ؤية كل املنطقة
التـي تقـع حتـت م�سـ�ؤوليــة الكتيبــة الإيرلنديــة التـابعــة
لليونيفيل .وقد رفع ال�سـتار عن الن�صـب التذكـاري وزيـر
الدفـاع الإيرلنـدي يف حينـه ،مايكـل �سميث ،وذلك قبـل
مغادرتنا لبنان .متت دعوة �أقـارب رفاقنا القتلى اىل حفـل
رفع ال�ستار وح�ضر العديد منهمُ .عزف ن�شيد املوت على
املزمار يف وقت غروب ال�شم�س ،بينما ق ّدم حر�س ال�شرف
التحيــة وقُـر�أت �أ�ســماء جميـع اجلنــود الذيـن �سـقطـوا.
لقد كانت منا�سبة حزينـة ولكنها مدعاة للفخـر .وحتى
يومنا هذا ،يعتني �سكان تبنني بالن�صب التذكـاري تقديـرا
للعالقات الوثيقـة وال�صـداقـات التي بنـوها مع اجلنــود
الإيرلنديني على مدى الأربعني �سـنـة املا�ضيــة.

ً
اكليال على النصب التذكاري
جون أوماهوني يضع

ّ
تذكر الجنود الذين سقطوا

في  19آذار  ،2018أحيت اليونيفيل ذكرى
المقر
تأسيسها األربعين بحفل أقيم في
ّ
العـام للبعثـة في الناقـورة .تخلل الحفـل
تحيــة وجـدانيـة لحفظــة الســالم الذيــن
سقطوا قدمها جون أوماهوني ،وهو أحد
قـدامى جنـود حفـظ السالم اإليرلنديين.
كان أوماهوني قد فقـد اثنيـن من زمالئـه
أثناء هجوم على موكبهم في الطيري في
 18نيسان  .1980وكان أوماهوني نفسه
أصيب خالل الهجوم بعدة رصاصات.
نص التحية أدناه:
ّ

«مرت � 37سنة و � 11شـهر ًا منـذ احلادث املر ّوع الــذي
وقع يف  18ني�سان  1980يف الطريي حيث ُقتل اثنان من
�أ�صدقائي ومن جنود اليونيفيل ال�شجعان ،وهما ديريك
�سمولهورن وتوما�س باريت .حـدث ذلك قبل �أيام قليلـة
من املوعد املقـرر لعـودة وحدتنا �إىل �إيرلندا بعد �إمتام
فرتة خدمتنا .ال مي ّر يـوم واحـد دون �أن �أتذكر الرعب يف
غي ذلك حياتي �إىل الأبد.
الطريي .وقد ّ

«عندما �أرى جنوب لبنان اليوم� ،أدرك �أن خدمة وت�ضحية
الآالف من رجال ون�سـاء اليـونيفيــل  -وبخا�صـة حفظـة
ال�سالم التابعني لليونيفيل البالغ عددهم  312جندي ًا الذين
قدموا الت�ضحية الكربى -مل تذهب �أرواحهم �سدى.
«وتكرمي ًا لهم  -وتكرمي ًا للمجتمعات هنا  -توا�صل اليونيفيل
القيام بدورها يف منع النزاع وال�سعي �إىل �سالم دائم.
«�أن�ضم �إليكم جميع ًا هنا لأعرب عن عميق تقديري وبالغ
احرتامي جلميع الرجال والن�ساء الذين قدموا الت�ضحية
الكربى خالل العمل من �أجل ال�سالم يف جنوب لبنان».

أضرار نتيجة القص 
ف
الجوي على بلدةشقرا
في نيسان1996

ست مهمات في
جنـوب لبنـان
المقدم نورتي من غانا يتحدث
عن خدمته في إطار اليونيفيل
منذ عام 1996
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خالل السنوات الخمس والعشرين
التي قضاها في الخدمة مع القوات
كرس المقدم
المسلحـة الغانيـةّ ،
ويليام نورتي ما يقـرب من خمس
سنوات للخدمة في بعثة اليونيفيل
 وكل ذلك خالل أكثر األوقات ّدق ًة
في حياة البعثة وجنوب لبنان.
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جنود حفظ سالم تابعون لليونيفيل يقومون بعملية بحث وإنقاذ في أعقاب مجزرة قانا عام 1996

خالل �أول عملية انت�شار له كمالزم ثانٍ
عام ًا يف �آذار  ،1996كانت منطقة عمليات الكتيبة الغانية
التابعة لليونيفيل تقع على اخلطوط الأمامية.
يف حديث جرى م�ؤخر ًا مع املقدم نورتي قبيل انتهاء فرتة
خدمته الأخرية التي ا�ستمرت �ستة �أ�شهر كقائد للكتيبة
الغانية التابعة لليونيفيل ،قال ال�ضابط الغاين« :الهجمات
امل�سلحة كانت حتدث ب�شكل يومي ،وكذلك تبادل �إطـالق
النار» .و�أ�ضاف« :بعد �ساعات قليلة من و�صولنا �إىل هنا،
نزلنا فعلي ًا اىل امللج�أ» .ثم لفت �إىل �أن �أحد �أكرث الأحداث
رعب ًا خالل فرتة خدمته الأوىل كانت املجزرة التي وقعت يف
قانا ،حيث �أ�سفر الق�صف الإ�سرائيلي ملجمع تابع لليونيفيل
عن مقتل  120مدني ًا لبناني ًا وحوايل  500جريح ًا .وكان
�أربعة من اجلرحى من جنود حفظ ال�سالم التابعني للأمم
املتحدة .و�أ�شار املقدم نورتي �إىل �أنه مت ا�ستدعاء جنود
الكتيبة الغانية للم�ساعدة يف عملية البحث والإنقاذ.
�أكمل املقدم نورتي فرتتني الحقتني من اخلدمة يف عام
 ،1997وما لبث �أن عاد �إىل جنوب لبنان بعد ثالث �سنوات.
ثـم كـان �شـاهـد ًا على ان�سحـاب اجلي�ش الإ�سـرائيلي من
املناطق املحتلة و�إن�شاء خط االن�سحاب �أو «اخلط الأزرق».
و�إذ لفت �إىل عام  2000على �أنه مهم يف تاريخ
كل من اليونيفيـل واملجتمعات اللبنانيـة اجلنوبيـة،
قـال�« :شهدت الأحداث التي تلت مبا�شرة (االن�سحاب
الإ�سرائيلي) ،حيث بد�أت الأمور تتغري .متيزت تلك
احلقبة ب�إزالة جميع نقاط التفتي�ش ،وخف�ض الكثري من
التحركات والأن�شطة ،وبدء توافد ال�سياح اىل املنطقة».
�أما املرة الثانية التي عاد فيها �إىل لبنان فكانت يف عام
 2006كقائد فرقة  -قبيل اندالع احلرب يف ذلك العام.
ويتذكر �أنه قبل اندالع احلرب ،كانت هناك مباحثات جتري
حول ان�سحاب الكتيبتني املتبقيتني  -الغانية والهندية.
ويف حديث مع «اجلنوب» ،قال نورتي« :لقد حت ّولت الأولويات
من منع العنا�صر امل�سلحة من الو�صول �إىل املنطقة التي
يبلغ من العمر 23

كانت حتت االحتالل اىل الرتكيز على اخلط الأزرق .يف
نح�ضر حلفل تقدمي امليداليات جلنودنا الذي
 12متوز ،كنا ّ
كان مقرر ًا �أن يقام يف الأ�سبوع التايل .ثم �سمعنا عن هجوم
على احلدود .كان هناك �إعالن للحرب يف �صباح اليوم
التايل ،وع�شنا هذه احلرب كلها على مدى  34يوم ًا .حاولنا
م�ساعدة املدنيني املحا�صرين يف النزاع .وب�شكلٍ عام ،بذلنا
ق�صارى جهدنا على الرغم من التحديات الكبرية».
كما �أنه يتذكر العديد من الق�ص�ص ،وبع�ضها مرعب ،عن
جتربته يف العمل كجندي حفظ �سالم تابع لليونيفيل يف �أوقات
خمتلفة من التاريخ املتقلّب يف جنوب لبنان .يف كثري من
الأحيان ،كان عليه �أن ي�أخذ قرارات م�صريية تتعلق باحلياة �أو
املوت .ويقع يف �إطار هذه القرارات ،مث ًال ،معاجلة رجل م�سن
م�صاب بجروح خطرية ُيح�ضر �إىل عتبة مركز اليونيفيل من
قبل �شخ�ص ميكن �أن يعني وجوده بح ّد ذاته التع ّر�ض للق�صف
املبا�شر .كما �أنه يتذكر متابعة حالة امر�أة حامل يف خ�ضم
�إطـالق النار ،وكذلك ا�صابتـه مبر�ض احل�صبـة يف عـام
 1996حيث و�ضع يف احلجر ال�صحي ملدة ثالثة �أ�سابيع.
ثم كان هناك تلك املهمة يف عام ُ .2006
«طلب منا م�ساعدة
�شخ�ص يف بلدة قالويه .يف اللحظة التي خرجنا فيها كان
هناك ق�صف مدفعي ،ولكننا كنا يف �آلية مد ّرعة ومل ن�سمع
�أ�صوات الق�صف يف اخلارج .ولكن كان ميكن للآخرين �أن
يروا اىل �أين كنا متجهني و�سط الق�صف املدفعي العنيف.
كانوا يت�صلون بنا عرب جهاز الال�سلكي للتوقف �أو العودة،
ولكننا مل ن�سمع لأننا كنا نتحرك ب�سرعة كبرية .ثم ر�أينا
قذيفة مدفعية ت�سقط .ويف النهاية ،ا�ضطررنا لأن نتوقف.
ومل �أكن �أتخ ّيل ابد ًا ال�سرعة التي ميكن �أن ترجع بها ناقلة
اجلند للخلف كمثل ذلك اليوم ،ذلك �أنه كلما قطعنا م�سافة
خم�سني مرت ًا كانت ت�سقط قذيفة مدفعية قرب �آليتنا».
وق�ص�ص املقدم نورتي عن جتاربـه خـالل اخلدمـة تكاد
ال تنتهي.
من بني فرتات اخلدمة ال�ست التي عمل فيها مع اليونيفيل،

المقدم نورتي ّ
يقلب صفحات الصور عن خدمته السابقة

تمران قرب الدمار في مدينة بنت جبيل التي
فتاتان ّ
تعرضت للقصف الشديد خالل حرب عام 2006

كان هناك فرتتان يف �أوقات ال�سلم  -بني عامي 2013
و ،2014وكذلك بني عامي  2017و.2018

وقال نورتي ان التغيريات كانت رائعة ،مت تابع ب�شعور من
االرتياح�« :أعتقد �أنه �سي�أتي وقت لن يعود فيه وجود اليونيفيل
الزم ًا ،ولكن يف الوقت احلايل ،ف�إن وجود اليونيفيل �ضروري
للغاية� .إن ما و�صلنا اليه اليوم يع ّد اجناز ًا هام ًا ،ويجب
�أن نفخر مبا �أجنزته البعثة».
رغم كل ما تقدم ،مل ي�شعر املقدم نورتي بالتعب ،وهو واثق
�أنه يف حال بقاء الكتيبة الغانية يف اليونيفيل ف�إنه «�سيعود
بالت�أكيد مرة �أخرى» .وال�سبب يف ذلك ،كما قال� ،إنه «يحب
هـذا البلد ،ويحب �شعبه وطعامه وثقافته  -بغ�ض النظر
عن املخاطر يف بع�ض الأحيان».
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

معرض لليونيفيل
في الذكرى األربعين لتأسيس البعثة
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ً
معرضا للصور ولمقاطع الفيديو
بمناسبة الذكرى األربعين لتأسيس اليونيفيل ،نظمت بعثة حفظ السالم
في مدينة صور في جنوب لبنان في الفترة من  19إلى  23آذار  .2018وهذه التواريخ ذات دالالت هامة،
ذلك أن اليوم األول من المعرض صادف اليوم الرسمي لتأسيس اليونيفيل في عام  ،1978واليوم
األخير للمعرض صادف وصول طالئع جنود حفظ السالم التابعين لليونيفيل الى جنوب لبنان.
املعر�ض ،الذي ا�ستمر على مدى خم�سة �أيام ،زاره املئات
من طالب املدار�س واجلامعات ،وامل�س�ؤولني ،وجنود القوات
امل�سلحة اللبنانيـة ،وزمالء من حفظـة ال�سـالم التابعني
لليونيفيل ،و�سكان املنطقة .واملكان الذي �أقيم فيه املعر�ض،
�أي «بيت املدينة» الذي مت بنا�ؤه منذ نحو �سبعة قرون بجوار
الآثار الفينيقية ،كان بح ّد ذاته معلم ًا مميز ًا.

الأمم املتحـدة يف نيويـورك ،مبنا�سبة الذكرى ال�سنويـة
ال�سبعني لإن�شاء �إدارة عمليات حفظ ال�سالم التابعة للأمم
املتحدة ،وذلك يف الفرتة من � 1إىل  28حزيران .2018
رئي�س بعثة اليونيفيل وقائدها العام يف حينه ،اللواء مايكل
بيـري ،قـال �إن جمموعــة ال�صـور تعك�س املا�ضي الأليم
الذي عانى منه �سكان اجلنوب مع االالف من جنود حفظ
ال�سالم التابعني لليونيفيل.
و�أ�ضاف« :هذه ال�صور تروي ق�صة �سكان اجلنوب خالل
�سعيهم اىل م�ستقبل واعد .و�آمل �أن تبقى �صور الدمار
والفـو�ضى على �صفحات كتب التاريــخ ح�صر ًا كـي تعي
الأجيال القادمة تكلفة النزاع».

كما مت ا�ستخـدام بع�ض ال�صور يف معر�ض �أقيم يف مق ّر

تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

تـم عـر�ض � 62صـورة ،ومئات الر�سـومـات التي �أبـدعها
طالب املدار�س ،اىل جانب كتيبات التوعية من خماطر
الألغام والر�سوم البيانية  -التي ت�صور الأوقات ال�صعبة
وال�سيئـة التي عا�شــها مع ًا جنـود حفظ ال�سالم التابعني
لليونيفيل و�سكان جنوب لبنان.
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وص َـور
قصص
ُ
من جنـوب لبنان
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ً
ّ
المسلح والحرب األهلية واالحتالل .وكل مرحلة
عقودا من النزاع
عانى سكان جنوب لبنان
من االستقرار عاشتها هذه المنطقة تحققت بفعل الجهود المضنية للمجتمعات التي تعيش
ً
جنبا إلى جنب سكان
هنا .ومنذ عام  1978تنتشر اليونيفيل في جنوب لبنان ،حيث تعيش
البلدات والقرى في جنـوب نهـر الليطاني وتعمل معهم .وقصة اليونيفيـل ممزوجــة مع
قصــة هـذه المنطقـة الجميلـة.
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ً
عاما ،بدأ مردود االستقرار والهدوء العـام يظهر في المدن ذات المباني
وبعد مرور أربعين
المعبـدة والفنـادق
الكبيـرة ،والقـرى الموصولـة ببعضهـا البعض بشكـل جيــد ،والشـوارع
ّ
والمنتجعات واألسواق والمستشفيات والمدارس .وهذه عالمات أمل  -بفضل التعـاون
القائم بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية والسلطات المحلية وسكان جنوب لبنان.
ونأمل أن نكون قد نجحنا في هذا العدد في نقل الصور واألصوات التي تتحدث عن التغييرات
الهائلة في جنوب لبنان ،وبخاصة منذ عام  .2006وكان بعض من ُأجريت معهم مقابالت
في الصفحة التالية قد تحدثوا إلى هبة منذر من «الجنوب» لدى زيارتهم معرض لليونيفيل
في الفترة من  19إلى  23آذار ،فأبدوا رأيهم بالصـور ومقاطع الفيديـو المعروضـة وكذلك
بعمل اليونيفيل.

ماذا تعرف عن اليونيفيل؟

ناتالي نقوال
طالبة من مدرسة القليعة

كوثر عمرا
طالبة في مدرسة القليعة الرسمية

«رسمت يد وشجرة أرز في تعبير عن السالم .أحببت مقاطع الفيديو والصور
المعروضة في المعرض ،حيث أن جميع الصور تظهر لحظات من العمل الجماعي
والتعاون والتخطيط المشترك بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية».

«اليونيفيل تجعلنا نشعر باألمان وتحمينا من العديد من المخاطر .لقد ساعدت
الكثير من الناس في العديد من المجاالت ،سواء كان هؤالء األشخاص مزارعين
أو مسنين أو مرضى».

راما صبرا
طالبة من مدرسة الجعفرية

فاطمة زين
العباسية

ً
وجنبا الى جنب مع سكان
ينتشر جنود حفظ السالم التابعون لليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام .1978
ً
ً
ّ
جنبا
والحقا ،عملوا
التغلب على الصعاب وساعدوا بشكل جماعي في تعزيز السالم.
المنطقة ،نجحوا في
ً
عاما وبشكل غير
إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية للحفاظ على الهدوء واالستقرار المستتب منذ 12
مسبوق .في ما يلي بعض األسئلة التي تظهر مدى معرفتكم عن اليونيفيل وعملها.

1
2
3
4

ً
عامـا .المراكـز الصغيـرة
«تغيرت أشياء كثيرة منذ انتشار اليونيفيل قبل أربعيـن
ّ
ـم توسيع الــشــوارع الضيقة وتعبيدها .وقـامت اليونيفيل
أصبحت أكبر ،وتـ ّ
بتنسيق دورات للنساء حول كيفية إعداد وبيـع «المونــة» ،بما في ذلك المربى
والشـوكـوال والفواكـه المجففة ،باإلضافة إلى إطالق أعمال تجارية صغيرة تعتمد
على الحرف اليدوية .وفتحت اليونيفيل أبــواب قواعدها لمسـاعـدة سـكـان
المنطقـة الذيـن يعيشـون في جنوب لبنان».
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محمود بلحص
مدير مدرسة صديقين الرسمية

«أعجبتني بشكل خاص صـورة جنـود حفظ السـالم التابعيـن لليونيفيـل وهم
يضعون البراميل على طول الخط األزرق ،حيث يعمل الجميع ً
يدا بيد .وقد أعجبت
بصورتين :واحدة تظهر حفظة السـالم التابعين لألمم المتحدة وهم يعملون
ويتعاونون ً
معا ،في حين تظهر صورة أخرى علم وطني لبنان».
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 .1بعـض الـدول التي سـاهمـت بقـوات
عسكر ي ــة عند بـدء تأسيـس اليـونيفي ــل
في عام  1978ال زالت تشارك في البعثة
حتى يومنا هذا (رغم أن بعض الدول لم
تواصل مشاركتها في فترة محددة) .ما هي
المجموعة الصحيحة من هذه الدول؟

«لطالمـا كـان حفظـة السـالم التابعيـن
لليونيفيل سفراء جنوب لبنان إلى العالم،
حيث نشروا الصورة الجميلة عن شعبنا
المحب للسـالم .إن اليـونيفيـل تسـاعد
ّ
في إبراز الصورة الحقيقية لسكان جنوب
لبنان ،وجنود اليونيفيل هم رسلنا لقـول
الحقيقة .ونحن نرى أن جميع الرسومات
عبرت
التي ّ
قدمها األطفال في المعرض ّ
عن السالم الذي يمثل قيمـة أسـاسيـة
لعمـل حفظ السـالم».

فيجي ،فرنسا ،إيرلندا ،نيبال ،النروج والسنغال
فيجي ،فرنسا ،إيرلندا ،نيبال ونيجيريا
فنلندا ،غانا ،الهند ،اندونيسيا وإيطاليا
الهند ،اسبانيا ،فيجي ،النروج وسيراليون

 .4تُعقــد االجتمــاع ــات الثـالثيـ ــة التـ ــي
ترأسـها اليونيفيـل مع القوات المسلحـة
اللبنانيــة والجيش اإلســرائيلي بانتظام
منذ نهاية حرب عـام  ،2006وأصبحـت
آلية أساسيـة إلدارة النزاع وبنـاء الثقـة
بين األطراف .صدر قرار مجلس األمن
الــدولي  1701في  11آب  .2006وت ــال
ذلك وقف األعمال العدائية الذي بدأ
سـريانـه في  14آب  .2006متـى ُعقـد
أول اجتماع ثالثي؟
1
2
3
4

 11حزيران 2000
 12تشرين األول 1978
 13كانون الثاني 2010
 14آب 2006

اإلجابات على الصفحة رقم .26
لكـن بعض اإلجـابـات موجـودة
ضمن مقاالت أخرى في المجلة.

 .2تتـأل ـ ــف الي ــونيفيـ ـ ـ ــل مـ ــن حـ ـ ـ ــوالي
 10,500جنــدي حفـظ ســلام مـن 41
دول ــة ،ويقومـ ــون بأكث ــر مـن 14,000
نشـ ــاط شهــرياً ،ليـ ً
لا ونهــاراً ،في منطقة
العمليات .ما هـو عـدد مواقع اليونيفيل
فـي منطقـة عملياتهـا؟

55 1
10 2

80 3
125 4

 .3في  25أيار  ،2000انسحبت إسرائيل
مـن جانـب واحــد من لبنــان .وفي غيـاب
حدود متفق عليها ،حددت األمم المتحدة
خط انسحاب لتأكيد االنسحاب اإلسرائيلي
الكـامل .والخط المذكـور ،الـذي ال يمثل
حدودا ً دولية ولكن خط ترسيم للحدود،
يُعـرف اآلن باســم الخـط األزرق .مـا ه ــو
طــول هــذا الخط؟
 50 1كيلومتر
 200 2كيلومتر

 120 3كيلومتر
 70 4كيلومتر

 .5اليونيفيل هي بعثة حفظ السالم األولى والوحيدة التابعة لألمم المتحدة التي تضم مك ّون
بحري كبير لدعم البحرية اللبنانية .تأسست قوة اليونيفيل البحرية في __________
بناء على طلب حكومة لبنان.
 1آب 2000

 2حزيران 1978

 .6منــذ ع ــام  ،1978ت ــوالى عـلى قيــادة
اليونيفيل  18ضابطا ً من  11دولة .كان
أول قائد عام لليونيفيل اللواء إيمانويل
ألكسندر إيرسكين .ما هو بلده؟
 1إيطاليا
 2فرنسا

 3إيرلندا
 4غانا

 3تشرين األول 2006

 4تشرين الثاني 1996

 .7تمتد منطقة عمليات اليونيفيل بين
الخط األزرق جنوبا ً ونهر الليطاني شماالً،
وتنقسـم إلى قطـاعيـن :الشــرقي والغـربي.
ما هي مساحة هذه المنطقة؟
 800 1كيلومتر مربع
 1060 2كيلومتر مربع

 500 3كيلومتر مربع
 2000 4كيلومتر مربع

 .8ما هي السلطة التابعة لألمم المتحدة التي تقرر والية اليونيفيل؟
 1الجمعية العامة
 2مجلس األمن

 3األمين العام
 4رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام

ٌ
تفاعل مع المجتمعات المحلية

لتعزيز السالم والتفاهم
تولي اليـونيفيـل أهميـة كبيـرة للحفاظ
على مستـوى من التفـاهـم واالحترام

بين جنـودها العاملين في حفظ السـالم

والمجتمعات المضيفة .وهناك عدة أوجه

لهذه العالقة :تعريف سـكان جنـوب لبنان

بواليـة اليـونيفيـل وأنشطتها ،وتقـديم

المساعـدة المحـدودة أو تسهيلها بالقـدر

المستطـاع ،واحترام الثقافـة والعادات
والهـواجس المحليـة ،والمشـاركـة في

النشـاطـات المجتمعيــة والعمــل على

الحد من ازعاج حياة الناس اليومية نتيجة
ّ
عمليات اليـونيفيــل مع االستمـرار في

تنفيـذ واليتها .ولتحقيق هذه الغاية ،يتم
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بشكل
إجراء تفـاعالت مع المجتمعـات
ٍ
منتظم وعلى كل المستويات.

�إن وحـدة التوا�صــل مـع املجتمـع املحلـي ( )MCOUهـي
الذراع الع�سكري لبعثة حفظ ال�سـالم ،حيث يعمل فيها
حفظــة �ســالم من �إندوني�سـيا و�إيطـاليـا ،وتتفـاعـل مـع
ال�سـكان ب�شكل يومي .وقد �شهـد العـام املا�ضي ارتفاع ًا
يف هذه التفاعالت ،ال �سيما يف املدار�س واجلامعات.
على �سبيل املثال ،خالل العام الدرا�سي ،2018 - 2017
قام جنود حفظ ال�سالم التابعني لليونيفيـل يف الوحدة
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بزيارة  20مدر�سة ابتدائية ،و�سبع مدار�س ثانوية ،و�سبع
جامعات ،حيث بلغ العدد الإجمايل للطالب الذيـن ّمت
التوا�صــل معهم حوالـي  2000طـالب .وبالإ�ضافـة �إىل
ذلك� ،أقامت الوحدة �ست �أك�شاك يف ال�ساحات العامـة
وال�شوارع من �أجل تعريف ال�سكان بالعمل احلا�سم الذي
تقوم به اليونيفيل بالتن�سيق مع القوات امل�سلحة اللبنانية،
وكذلك �أجابت على �أ�سئلة وا�ستف�سارات اجلمهور.

�أحد الأن�شطـة الرئي�سية ّمت تنظيمها يف «بيـت املدينــة»
يف �صور من � 19إىل � 23آذار  ،2018مبنا�سبة الذكرى
الأربـعني لت�أ�سيـ�س اليـونيفيـــل� .أكثــر من  450طــالب ًا،
اىل جـانب زوار �آخريـن ،ح�ضــروا املعر�ض الـذي �أقيـم
للمنا�سبـة .كما خ�ص�ص الأطفـال بع�ض الـوقت لر�ســم
لوحات حـول م�سـاهمة اليـونيفيــل يف تعزيـز ال�سـالم
يف جنوب لبنان من منظورهم اخلا�ص ،وكتب بع�ضهم

عبارات مثل« :السالم هو حياتي» ،و«السالم يعني لي

الصداقة» ،و«اليونيفيل هي زهرة لبنان».

وتعزز بع�ض هذا التفاعل من خالل وجود دائرة الأمم
املتحدة للإجـراءات املتعلقــة بالألغام واملركز اللبناين
للأعمــال املتعلقــة بالألغــام ،حيث ع ّرفــا الزوار على
خماطر املتفجرات من خملفات احلرب والذخائر غري
املنفجرة والألغام الأر�ضية.
يف بدايــة �صيف عــام � ،2018شـاركت الفـرق التابعـة
لـوحـــدة التـوا�صـــل مــع املجتمــع املحـلــي ( )MCOUيف
املهرجانات املحليـة وغريها من الن�شاطات ،مما �أتاح
للنا�س فر�صة للتفاعل مع حفظة ال�سالم ،وكذلك ترك
ر�سائل فيديو حول مو�ضوع ما يعنيه ال�سالم بالن�سبة لهم.
وفيما يلي ع ّينة من الرسائل:

«في رأيي ،الســالم يعني األمـن ،وبيئــة هادئ ــة ،وعمــل،
وأمن اجتماعـي وسياسي على جميع المستـويات .اننا
نعرب عن امتناننا لليونيفيل .ونعـرب عن حزننا على
الذين ماتوا في لبنان من أجل قضية السالم .لقد ساهم
جنـود حفظ السالم في تعزيـز السالم في جنـوب لبنان

وساعدوا العديد من العائالت».
«السالم يعني لنا الكثيـر .هـو العيش في بيئـة هادئـة
ومستقرة ،ويجب أن يمتد إلى جميع أنحاء لبنان».
«السالم يعني كل شيء للعالم .بدون سالم ال يوجد
معنى للحياة .نعرب عن امتناننا لليونيفيل لحفاظها
على الســالم».
«واجبنا كبشــر أن نعيش في سـالم ،بغض النظـر عـن
األديـان ،وأن نســاعــد المحتـاجين ونسـامح اآلخـريــن،
ويجب أال نف ّرق بين الجنسين».
«اليونيفيـل هي بعثـة حفظ سـالم ،ونحن نحبها ألنها
تحبنا .اننا نسـاعد بعضنا البعض .اليـونيفيـل مفيـدة
لنا ونحن نسهل عملها».
«اليونيفيل تحافظ على السالم ،ونحن جميعا نحبها.
إن دعم اليونيفيل للقوات المسلحة اللبنانية وغيرها
مـن األجهــزة األمنيــة وعمـلهـا إلى جـانبهـم أمــر حيـ ــوي
لالستق ــرار».
المقدم أندريا فازيو
مسؤول وحدة التواصل مع المجتمع المحلي ()MCOU

مالحظة من اليونيفيل
تلتزم اليونيفيـل ضمان أن يتصـرف
أفرادها وفقا ً ألعلى معايير السلوك
وحســن السـيـرة .في حـال الحظتــم
وجـود أي سـلـوك يتنافـى مـع ه ــذه
المعاييـ ــر العاليـ ـ ــة ،الرجــاء إبالغنـا
عنــه عـن طـريـ ــق اإلتصــال بقســم
السلــوك واإلنضبـاط اإلقليمــي عبـر
البريــد اإللكترونيunifil-cdu@un.org :
أو عبر اإلتصال بأرقام الهاتـف التاليـة:
01-926 215/6/7/8/9

مركز تعاون مدني عسكري جديد للجيـش اللبنانـي
في الجنـوب لخدمة المجتمع بشكل أفضل
أشادت اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية بافتتاح مركز إقليمي
جديد للتعاون المدني -العسكري في مرجعيون ،حيث اعتُ بر المشروع
بمثابة فصل جديد في مجال التعاون بين القوتين في جنوب لبنان.
ويف الكلمات التي �ألقيت بعد افتتاح املركز الإقليمي
الذي م ّولّته �إ�سبانيا ودعمته اليونيفيل يف منطقة عمليات
اليونيفيل بتاريخ � 18أيار  ،2018اعترب كل من رئي�س
بعثة اليونيفيل وقائدها العام  -يف حينه  -اللواء مايكل
بريي وكبار �ضباط القوات امل�سلحة اللبنانية �إن املركز
�سيلعب دور ًا رئي�سي ًا يف خدمة �سكان املنطقة ب�شكل �أف�ضل.
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وقال اللواء بريي�« :إن وجود مركز �إقليمي للتعاون املدين-
الع�سكري تابع للقوات امل�سلحة اللبنانية يعمل ب�شكل جيد
وميكن الو�صول �إليه يف اجلنوب �سيوفر دعم ّا كبري ًا ملهمتنا
امل�شرتكة املتمثلة يف بناء �سالم وا�ستقرار دائمني ل�سكان
اجلنوب .اليوم حققت اليونيفيل الهدف الأويل املتمثل
بتعزيز �شراكتنا مع القوات امل�سلحة اللبنانية يف جمال
التعاون املدين -الع�سكري» .كما �أ�شاد «باحلدث اخلا�ص»
باعتباره «ف�ص ًال جديد ًا» يف جهود القوات امل�سلحة اللبنانية
يف جمال التعاون املدين -الع�سكري يف جنوب لبنان.
من ناحيته ،ممثل قائد القوات امل�سلحة اللبنانية العماد
جوزف عون ،اللواء جورج �شرمي ،قال «�إن املركز اجلديد
 وهو الثالث يف البالد � -سوف يكون له ت�أثري �إيجابي يفجماالت التعليم وال�صحة والبيئة وامل�ساعدات الإن�سانية».
و�أ�ضاف« :نلتقي اليوم لنفتتح ف�ص ًال جديد ًا من ف�صول
برنامج التعاون املدين-الع�سكري ،الذي ي�ضم العديد من
الإجنازات وامل�ساهمات الفاعلة ذات الت�أثري الإيجابي
البارز على املجتمع والإمناء الوطني».
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من جانبه ،رئي�س �أركان القيادة امل�شرتكة الإ�سبانية اللواء
فران�سي�سكو دراكو كاربو قال �إن املركز الإقليمي التابع
للقوات امل�سلحة اللبنانية هو «دليل �آخ��ر» على التزام
الإ�سبان واليونيفيل جتاه املجتمع اللبناين ،وقد ّمت تنفيذه
يف �سياق هدف م�شرتك وهو تعزيز امل�ؤ�س�سات اللبنانية.
يذكر �أن تاريخ م�شاركة اليونيفيل مع القوات امل�سلحة
اللبنانية يف جمال التعاون املدين -الع�سكري يعود �إىل
عامي  2008و ،2009وكان ذلك عندما �أطلقت البعثة
مبادرة لتعزيز ال�شراكة مع القوات امل�سلحة اللبنانية يف
جمال التعاون املدين -الع�سكري والتوا�صل املجتمعي.
ومنذ ذلك احلنيّ ،مت احلفاظ على حوار وثيق مع مديرية
التعاون املدين -الع�سكري يف القوات امل�سلحة اللبنانية،
وقدمت اليونيفيل امل�شورة الفنية وال��دورات التدريبية
املختلفة عند الطلب.
�إ�شارة اىل �أن اليونيفيل لديها وح��دات تعاون مدين-
ع�سكري تنت�شر على امتداد منطقة عملياتها التي تبلغ
م�ساحتها  1060كيلومرت ًا مربع ًا ،حيث تنفذ م�شاريع
�صغرية ي�ستفيد منها ب�شكل مبا�شر املجتمع املحلي .ومنذ
عام  ،2006نفذّ ت اليونيفيل والدول امل�ساهمة بقوات
ع�سكرية حوايل  3500م�شروع ًا بتكلفة �إجمالية بلغت
نحو  45,5مليون دوالر �أمريكي.
تيالك بوخاريل – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

إن المركز الجديـد -
وهو الثالث في البـالد
 سوف يكون له تأثيرإيجـابي في مجـاالت
التعـليــم والصحـــة
والبيئة والمساعدات
اإلنسـانيـة.
اللواء جورج شريم ممثل قائد القوات
المسلحة اللبنانية العماد جوزف عون

هل تعلم؟ تنزانيا

تحدها
تقع جمهورية تنزانيا المتحدة في شرق أفريقيا ،وتحيط بها بحيرات تنجانيقا وفيكتوريا ونياساّ .
من الشمال كينيا وأوغندا ،ومن الغرب رواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ومن الجنوب
زامبيا وماالوي وموزامبيق ،ومن الشرق المحيط الهندي .يعود تاريخ تنزانيا المعاصر إلى عام 1964
عندما اتحدت جزر تنجانيقا وزنجبار لتشكيل دولة واحدة ،حملت اسم «تنزانيا» .ومنذ ذلك الحين،
ً
عاما ،تحافظ تنزانيا على روابط قوية بين شعوبها المتنوعة  -وهو مثال فريد
وعلى مدى أكثر من 50
المكون من حكومات مستقلة ،سواء على مستوى افريقيا أو العالم ككل.
على االتحاد
ّ
ت�شتهر تنزانيا مبجموعة من املعامل ال�سياحيـة ،نذكـر
منها على �سبيل املثال ال احل�صر :احلدائـق الوطنيـة
مثل �سريينجيتي التي حتتل املرتبـة الرابعـة يف العامل
والثالثـة يف افريقيا ،وجنـوروجنــورو  -عـدن �أفريقيـا
حيث تعي�ش احليـوانات الربيـة ب�سـالم جنب ًا �إىل جنب
مع الب�شر -وجزيرة زجنبار اجلميلة مبواقعها الأثرية
و�شواطئها اخلالبة ،وجبل كليمنجارو ال�شهري ،وكلها
معامل جتذب ال�سياح من جميع �أنحاء العامل.

�أنها حتافظ على كـونها �أر�ض لل�سـالم ومنارة للأمـل،
فتنزانيـا ت�ست�ضيـف �أكثـر من  315,000الجئ ًا ،وفق ًا
للمفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني ( .)2017ويف هذا
ال�سياق ،ن�ست�شهد بقول م�أثور للمعلم جوليو�س كامرباكه،
حيث قال« :ال ميكنك �أن تقول �إنك حر بينما جريانك
لي�سـوا كـذلك» .وم�صداق ًا لكلماتـه ،ا�ستقبلت تنـزانيا
برتحاب �أولئك الذين ف ّروا من احلروب واال�ضطهاد،
ووفرت لهم امللج�أ.

غالب ًا ما ت�سمى تنزانيا با�سم «�أر�ض ال�سـالم» ،وذلك
ب�سبب ت�سامح �شعبها ودماثة �أخالقه وطبيعته امل�ساملة،
مع الإ�شارة اىل �أن عدد �سكانها يبلغ  56مليون ن�سمة.
كما ترتبط هذه الت�سمية بفل�سفة رئي�سها الأول «مواليمو»
(املعلم) جوليو�س كامرباكه نرييري ،الذي �آمن باحلرية
وال�سالم لي�س فقط لوطنه بل للدول املجاورة الأخرى
والعامل ب�أ�سره .وهذه الفل�سفة ال يزال يقتدي بها جميع
القادة املتعاقبني.

�إن م�ساهمـة تنزانيا يف بعثات حفـظ ال�سـالم التابعــة
للأمم املتحـدة مهمـة ،فبوجـود ما يقـرب من 2700
عن�صر من الع�سكريني و�أفراد ال�شرطة الذين يخدمون
حالي ًا يف �سـت بعثات حلفظ ال�سالم ،ف�إن تنزانيا هي
تا�سـع �أكرب م�ساهم يف عمليات الأمم املتحـدة حلفـظ
ال�سالم .وكانت قد �شاركت للمرة الأوىل يف بعثة حفظ
�سالم تابعة للأمم املتحدة يف ليبرييا يف عام .1995
ويف الوقت احلايل ،ت�ضم اليونيفيل  159جندي ًا تنزاني ًا.

على الرغم من �أن تنزانيا حماطة بالدول التي تعاين
من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والنزاعات الن�شطة ،اال

�أر�سلت تنزانيا جنودها للمرة الأوىل �إىل اليونيفيل يف
�شباط  .2007وعلى م ّر ال�سنني ،ارتفع العدد من 77

جندي ًا يف ذلك احلني �إىل  159جندي ًا يف يومنا هذا،
مبا يف ذلك �أربعة �ضباط �أركان .ومنذ و�صولهم ،عمل
جنود حفظ ال�سالم التنزانيون عن كثب مع زمالئهم
من حفظة ال�سالم من ال��دول الأخ ��رى ،وكذلك مع
املوظفني املدنيني والقـوات امل�سلحـة اللبنانيــة ،من �أجـل
تعزيـز ال�سالم يف جنوب لبنان� .إ�شارة اىل �أن العمل
الأ�سا�سي الذي ي�ضطلعون به يف اليونيفيل يقع يف جمال
ال�شرطة الع�سكرية .ومنذ بدء عملهم مع اليونيفيل،
وخا�صة عندما يكونون يف ال�شوارع حيث يواكبون �آليات
الأمم املتحدةُ ،يعرف عن التنزانيني �أنهم ودودون مع
اجلميع ،و�أ�صبحت حتيتهم ال�شعبيـة «جامبـو» م�ستخدمـة
�ضمن املجتمعات امل�ضيفــة ،وخا�صة عند تبادل احلديث
مــع التنـزانييـن.
قائد الكتيبة التنزانية ،املقدم هامي�س �شعبان �سليمان،
قال�« :ستبذل الكتيبــة التنزانيـة على الدوام ق�صارى
جهدها ،بالتعاون مع �أفراد اليونيفيل املحبني لل�سالم
والقوات امل�سلحة اللبنانية ،من �أجل تنفيذ والية اليونيفيل».
النقيب إك .ميثوسياله – مسؤول االعالم في الكتيبة

اليونيفيل ّ
تنفذ دوريات
تستغرق  36ساعة

بدأ جنود حفظ السالم التابعين لليونيفيل سلسلة من األنشطة العملياتية
التي تمتد على فترة  36ساعة متواصلة كخطوة إضافية لتعزيز الوجود المرئي
لبعثة األمم المتحدة والتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية.
ّمت تنفيذ ا ّول دورية ت�ستغـرق � 36سـاعــة يف منت�صـف
حزيـران من قبل الكتيبة الإ�سـبانية التابعة لليــونيفيــل،
وهي تت�ضمن عـدد ًا من الأن�شطـة ،مبـا يف ذلك دوريات
راجلـة وم�ؤللـة ودوريـات على طـول اخلط الأزرق ومتاريـن
رمـايــــة .كمـا ي�شــارك جنــود القــوات امل�سلحة اللبنانيـة
يف �أجزاء معينـة من الدوريـة ،ولكن لي�س طوال فرتة
ال�ست وثالثني �ساعة.
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وبعد نحـو �شهر من اطالقها ،مت تنظيم �سبـع من هـذه
الدوريات  -اثنتان منها من قبل الوحدة الإيطالية ،ودورية
واحدة لكل من الوحدات الفرن�سية والغانية والإيرلندية/
الفنلندية والنيبالية والإ�سبانية.
نائب رئي�س �أركـان اليونيفيـل للعمليـات ،العقيـد �أمابل
�سارتو ،لفت اىل �أن املبادرة اجلديدة هي «خطوة �أخرى
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�إىل الأمام يف تنفيذ قرار جمل�س الأمن الدويل  ،»2373من
خالل زيادة التواجد واحل�ضور املرئي لدوريات اليونيفيل
والقوات امل�سلحة اللبنانية وتعزيز التن�سيق بني القوتني.
�إ�شارة اىل �أن القرار � 2373صدر يف � 30آب  ،2017وقد
ّمت مبوجبه جتديد والية اليونيفيل ملدة عام واحد ،كما
دعا �إىل ن�شر «معجل» و «دائم» للقوات امل�سلحة اللبنانية
يف جنوب لبنان ،بالإ�ضافة �إىل زيادة الدعم والتن�سيق مع
القوات امل�سلحة اللبنانية .كما دعا �إىل تعزيز الإبالغ عن
جميع انتهاكات القرار  ،1701الذي ي�شكل جوهر والية
اليونيفيل احلالية.
ويف �شـهر متـوز املا�ضي ،رافقـت «اجلنـوب» احدى هذه
الدوريات التي قامت بها الكتيبة النيبالية ،حيث جرت
الدورية على امتداد رقعة تق ّدر م�ساحتها بـ  96كيلومرت ًا

مربع ًا من منطقة العمليات يف القطاع ال�شرقي ،مبا يف
ذلك  15كيلومرتا على امتـداد اخلـط الأزرق .م�سـ�ؤول
العمليات يف الكتيبة النيبالية ،الرائد ديواكار راياماجي،
قـال �إن الدوريـة �أ�سهمت يف تعزيـز التعـاون مع القـوات
امل�سلحـة اللبنانيـة للم�سـاعـدة يف احلفاظ على �سالمـة
�سكان املنطقة ومنع حدوث �أن�شطة عدائية.
من ناحيته ،قائد الدورية النقيب ديباك باهادور ثابـا،
قال �إنها كانت «جتربة جديدة» بالن�سبة له .ويف معر�ض
�شـرح �أهميـة املبـادرة اجلديـدة ،قــال �إن مراقبـة نفـ�س
املجموعة من جنود حفظ ال�سالم التابعني للأمم املتحدة
لنف�س امل�سـار يف دوريــة واحدة ميكن �أن ي�ساعـد ب�شـكل
�أف�ضل يف ك�شف �أي تغيريات على الأر�ض.
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العمل من أجل السالم
في جنوب لبنان

ً
سياسيا نحو وقف
فترة الهدوء تساعد على دفع الوضع
دائم إلطالق النار

عندما وصلت إلى جنوب لبنان في صيف عام  2016في إطار خدمتي للمرة الرابعة مع قوة األمم
المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ،بعد أن كنت قد خدمت فيها للمرة األولى كقائد فصيل شاب
في عام  ،1982وصلت ولدي إحساس بأنني أعرف عن ظهر قلب البلدات والقرى والمجتمعات
التي عملت فيها ،من السلطانيـة الى ديـر انطار ،ومن تبنين الى الناقـورة.
اللواء مايكل بيري قائد اليونيفيل
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من تموز  2016إلى آب 2018

اجلنوب 25 24

لكن هذه العودة ا�سرتجعت �أي�ض ًا بع�ض الذكريات امل�ؤملة
التي تعود يف الغالب اىل زمن ات�سم بالعنف الذي ال
يو�صف وخ�سارة الأحبة بالن�سبة للكثريين  -مبا يف ذلك
حفظة ال�سالم التابعني للأمم املتحدة .بالطبع ال ميكن
املقارنة بني لبنان الذي �شهد ذكرياتي الأوىل ولبنان اليوم،
فالتناق�ض وا�ضح .اليوم ،نرى رجال الأعمال يديرون
�أعما ًال جديدة تنت�شر يف �شوارع �صور ،والأطفال يلعبون
ب�أمان يف �ساحات مدر�سة تبنني ،والرجال والن�ساء يذهبون
للعمل كل يوم يف بنت جبيل ،وكبار ال�سن يف الناقورة
ي�ستمتعون ب�شرب ال�شاي م�ساء مع جريانهم عند غروب
ال�شم�س فوق البحر الأبي�ض املتو�سط .وهذه امل�شاهد مل
يكن من املمكن ت�ص ّورها يف املراحل ال�سابقة.
لكن التغيري مل ي�أت ب�سهولة ،فالهدوء الن�سبي الذي ن�شهده
اليوم تطلب عقود ًا من اجلهود الد�ؤوبة من قبل �آالف
الرجال والن�ساء العاملني حتت راية الأمم املتحدة � -إىل
جانب �شعب لبنان و�سلطاته .ومل يكن ذلك ممكنا لوال
جهود املجتمع الدويل  -ورمبا الأهم من ذلك  -التزام
الأطراف امل�شاركة يف النزاع.
يف الواقع ،على الرغم من التوترات الإقليمية ،كانت ال�سنتان
املا�ضيتان �أهد�أ فرتة يف تاريخ جنوب لبنان احلديث.
ان اعتماد قرار جمل�س الأمن الدويل  1701يف عام
� 2006أنهى �آخر نزاع ن�شط .وهذا القرار ،الذي ي�شكل
جوهر والية اليونيفيل ومت تعزيزه من خالل اعتماد القرار
 2373يف عام  ،2017و�ضع الت�ص ّور لرحلة طويلة نحو
وقف دائم لإطالق النار بني الأطراف.
و�أعتقد �أننا انطلقنا يف تلك الرحلة  -رغم اننا انطلقنا
ب�شكل بطيء وال يزال �أمامنا طريق طويل .ولكن اليوم،

ما زال حوايل  10,500جندي حفظ �سالم تابع للأمم
املتحدة من  42دولة يقومون مبراقبة املنطقة والقيام
بدوريات فيها وحمايتها من الأ�سلحة غري القانونية
والأن�شطة الأخرى غري املرخ�ص بها ،وينظفون م�ساحات
كبرية من الأرا�ضي اخل�صبة من الألغام القاتلة ،ويوفرون
التدريب والدعم لتعزيز القوات امل�سلحة اللبنانية ،ويقفون
على �أهبة اال�ستعداد حلماية املدنيني ،ويخلقون واقع ًا على
الأر�ض يف�ضي �إىل ا�ستك�شاف �سبل �سالم دائم.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،توا�صل قوة اليونيفيل البحرية ،وهي
العملية البحرية الأوىل والوحيدة يف بعثات الأمم املتحدة
حلفظ ال�سالم ،العمل مع البحرية اللبنانية يف احلفاظ
على �سالمة املياه الإقليمية اللبنانية.
كما قمنا ب�إن�شاء �آلية لبناء الثقة على امل�ستوى الع�سكري،
فاملنتدى الثالثي و�آلية االرتباط التي ترعاها اليونيفيل،
والتي ميكن من خاللها التن�سيق يومي ًا مع كال الطرفني،
�أ�سفرت عن نتائج يف ما يتعلق باحلفاظ على الهدوء ،مما
�أتاح للمجتمعات على جانبي اخلط الأزرق حتقيق االزدهار.
ومع ذلك ،يبقى هناك على الدوام �سحابة من عدم اليقني
حتوم فوق البلدات والقرى والوديان يف جنوب لبنان.
وذلك نتيجة لعدم متكّن الأطراف من االتفاق على ح ّل
دائم لهذا النزاع الذي طال �أمده يف هذا اجلزء املعقد
من ال�شرق الأو�سط .وهذه هي املنطقة نف�سها التي
تعي�ش نزاعات قاتلة ت�ؤدي �إىل �أكرب كارثة �إن�سانية يف
يومنا هذا من حيث الأعداد الكبرية لالجئني.
�إن منطقة عمليات اليونيفيل يف غاية احل�سا�سية لدرجة
�أن �أي عمل ،حتى ولو كان ب�سيط ًا �أو غري مق�صود ،ميكن

�أن يتطور �إىل حرب �شاملة ،وقد �شهدنا ذلك يف املا�ضي.
ولهذا ال�سبب ،من الأهمية مبكان �إيجاد حل دائم حتى
تتمكن املجتمعات على جانبي اخلط الأزرق من العي�ش
حياة طبيعية دون خوف من حرب تلوح يف الأفق.
وبف�ضل التزام كال الطرفني با�ستخدام �آلية االرتباط
والتن�سيق التي ت�ضطلع بها اليونيفيل ،ال زالت الأو�ضاع
على الأر�ض وعلى جانبي اخلط الأزرق م�ستقرة ،وقد �أدى
الهدوء الن�سبي الذي ي�ستمر منذ  12عاما �إىل حتفيز
الأن�شطة االقت�صادية  -ل�صالح املجتمعات املحلية.
�إن مردود ال�سالم ملمو�س بو�ضوح على الأر�ض .خذ
مدينة �صور على �سبيل املثال ،فكل �أ�سبوع تظهر �أعمال
وم�ؤ�س�سات جتارية جديدة .حتى �أن �صور يف �صيف عام
 2016تختلف عن �صور يف عام  .2018هذا مثال حي
على مدى �سرعة منو املجتمع .وهذا �أي�ض ًا يعود اىل �أن
عدد ًا كبري ًا من املغرتبني اللبنانيني يجدونها �آمنة مبا
يكفي للعودة �إىل بيوتهم يف العطلة واال�ستمتاع ب�ساحل
�صور ذي املناظر اخلالبة.
ومن خالل البناء على هذا الإجناز الهام يف تاريخ لبنان،
ينبغي على الأطراف الآن ا�ستك�شاف �سبل للعمل من �أجل
وقف دائم لإطالق النار .ومن املهم �أن ي�ستغل القادة من
كال اجلانبني فر�صة العمل من �أجل وقف دائم لإطالق
النار وحل طويل الأمد للنزاع على النحو املن�صو�ص عليه
يف قرار جمل�س الأمن الدويل .1701
�إن عملية حفظ ال�سالم هي �إجراء يتيح املجال للجهود
الدبلوما�سية من �أجل التو�صل �إىل ح ّل �سيا�سي ،ولكنها
لي�ست بدي ًال عن احل ّل ال�سيا�سي.

خوذة زرقاء تعود
إلى جنوب لبنان
عاما
بعد 40
ً

آلية توظيف المواطنين المحليين في اليونيفيل
اعتبارا من  1كانون الثاني من العام  ،2017بدأ اإلعالن عن الوظائف المخصصة
للمحليين في اليونيفيل عبر الرابط االلكتروني https://careers.un.org

ُق ّـدمـت هــذه

الخـوذة إلى وكيـل

األمين العام لألمم
المتحدة لعمليات

حفظ السالم ،جان
فرانسوا كزافييه 1978 -

بييـر الكـروا ،خـالل

الخوذة التي عرضت في معرض مدينة صور (يمين) وفي معرض نيويورك

العدد  22تشرين أوّل 2018

ً
عامـا على تأسيس
صـادف يـوم  19آذار  2018مرور أربعين
المصور العسكري الفرنسي الشـاب فرانسـوا-
اليـونيفيـل.
ّ
كزافييـه روش كـان أول جنـدي حفـظ سـالم فرنسـي تابــع
لليونيفيل تطأ قدماه أرض مطار بيروت مع الكتيبة الفرنسية.

فقد كان على �ضابط ال�صف رو�ش اخلروج من الطائرة
قبل ال�ضابط امل�س�ؤول عنه ،العقيد جان جريمان �سالفان،
لكي يلتقـط �صور ًا لل�ضبـاط واجلنـود �أثنـاء خـروجهـم
من الطائــرة.
على الرغـم من وجـود بع�ض جنـود حفظ ال�سـالم من
هيئة الأمم املتحدة ملراقبة الهدنة ( )UNTSOوقوة
الطوارئ التابعة للأمم املتحدة ( )UNEFيف منطقة
عمليـات اليونيفيـل ،ف�إن �أول الوحـدات التي و�صلـت يف
�إطار اليونيفيل كانت الكتيبة الفرن�سية ،ثم ما لبثت �أن
تبعتها وحدات �أخرى ،مبا يف ذلك الوحدات الكندية
والإيرلندية والرنوجية.
وقبيل الذكرى الأربعني لت�أ�سي�س اليونيفيل ،مت �إر�سال
اخلوذة التي و�ضعها رو�ش �إىل اليونيفيل يف الناقورة،
مع الإ�شارة اىل �أن النقيب رو�ش يبلغ حالي ًا  71عام ًا
من العمر ويعي�ش يف فرن�سا.
اجلنوب 27 26

وتعبري ًا عن اجلهود التي تبذلها اليونيفيل والأمم املتحدة
من �أجل �إحالل ال�سالم يف جنوب لبنان ،واحلفاظ على
هذا ال�سالم ،فقد ُق ّدمت هذه اخلوذة �إىل وكيل الأمني
العام للأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�سالم ،جان بيري
الكروا ،خالل زيارته �إىل لبنان بتاريخ � 27شباط .2018
وقد ُعر�ضت هذه اخلوذة يف معر�ض لليونيفيل يف �صور
بجنوب لبنان يف الفرتة من � 19إىل � 23آذار .وكانت
اخلوذة �أي�ض ًا من املعرو�ضات املميزة يف معر�ض �أقيم يف
مقر الأمم املتحدة يف نيويورك مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية
ال�سبعني لإن�شاء عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم يف
الفرتة من � 1إىل  28حزيران .2018
وال يزال الإرث الذي ترمز اليه هذه اخلوذة يلهم 10,500
جندي حفظ �سالم من  41دولة يخدمون حالي ًا يف اطار
اليونيفيل من �أجل تعزيز ال�سالم يف جنوب لبنان.
تيالك بوخاريل – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

زيـارتــه إلـى لبنــان
بتاريـخ  27شبـاط
.2018
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عنـد التقـدم بطلـب لشـغل وظيفة شـاغرة ،تأكد من تقديم طلبـك قبل انتهاء
المهلـة المحـددة والمذكورة فـي اعالن فرصة العمل.
يجـــب أن تكـــون جميــــع الطلبـــات مدرجــــة في ملـــف التاريـــخ الشخصــي
( ،Personal History Profile - (PHPو يمكنكم إنشـاء ملفكم الخاص
عبـر الموقـع االلكتروني  .https://inspira.un.orgكذلك تأكد من أن الوثائق
ً
ربطا عبر .Inspira
الداعمـة ذات الصلة مرفقـة
عنـد التقـدم بطلـب لفرصـة عمـل ،سـوف يخضع الطلـب لعملية فرز مسـبق
بشـكل آلـي ،حيـث تتحقـق هـذه العمليـة مـن المعلومات التـي قمـت بإدخالها
ً
وفقـا لمعاييـر األهليـة المحددة لفرصـة العمل.
فـي طلبـك
سـوف يتـم اختيـار المرشـحين الذيـن يسـتوفون المعاييـر المحـددة لفرصـة
العمـل فقـط ،حيـث سـيتم االتصـال بهـم مـن قبـل قسـم إدارة المـوارد
البشـرية مـن أجـل الخضـوع لتقييـم و /أو مقابلـة علـى أسـاس الكفـاءة.
ستعطى األفضلية للمرشحين المؤهلين من السيدات على قدم المساواة.
ال تتقاضى اليونيفيل أي رسـوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف
(الطلب ،المقابلة ،دراسـة الطلب والتدريب ،أو أية رسـوم أخرى).
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني:
http://unifil.unmissions.org/jobs

مـن التدريبـات المشتركـة الـى الزيـارات
الطبيـة .سلسلـة جديـدة تبث عبـر محطـات
ّ
وتسلط الضـوء على
التلفزة واالنترنت
تعــاون اليـونيفيــل مـع القـوى األمنيـــة
اللبنانيـة ومنظمات المجتمع المدني لدعم
المجتمعات المحلية والحفاظ على السالم.
يعـرض البرنامج مرتيـن في الشهــر عبــر
الجديد NBN، OTV ،ويوتيوب.

ُ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.

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

unifil_official

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

_English: @UNIFIL
Arabic: @UNIFILArabic

facebook.com/UNIFIL

unifil.unmissions.org

