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 الحفاظ على الوتيرة العملياتية

رغم الكوفيد-19



مساهمة المرأة في حفظ السالم عززت قدرة اليونيفيل على الحفاظ على 
االستقرار في جنوب لبنان. جنديات حفظ السالم في اليونيفيل ينفذن أنشطة 
عملياتية - ليالً ونهاراً - برّاً وبحراً وجواً، في إطار جهود البعثة لتنفيذ قرار 

مجلس األمن الدولي 1701.
إمسح الرمز لمشاهدة الفيديو
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ME

المرأة في حفظ السالم   |   يوم حفظة السالم

هــد
شــــا

https://www.youtube.com/watch?v=xRKLypncVjg&feature=youtu.be


زاد   - إقتصاديـة وسيـاسيـة  أزمــة  يعاني من  لبنـان  كــان 
ــورونــا المستجـد  جـــــائــحــــــــة فــيـــــروس كـــ تــعــقــيــدهـــــا  مـــن 
)الكوفيد-19(، وكان أساساً في وضع دقيق عندما وقعت 
إنفجار مرفأ بيروت المأساوية في 4 آب 2020، ونتيجـًة 

لذلك لم تهتّز العاصمــة فحسـب وإنما البلد بأكمله. 

رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام 
اللواء ستيفانو ديل كول

مروّعة  كانت  كورونا  فريو�س  تف�شي  �أعقبت  �لتي  و�لأ�شهر  و�لأ�شابيع  �لأي��ام 

- ع�شكريني  �ليونيفيل  نخدم يف  �لذين  نحن  منا  و�حد  كل  �أظهر  وقد  بالفعل. 

ومدنيني على حّد �شو�ء - من خالل �لعمل و�للتز�م �أنه ل يوجد حتدٍّ ميكن �أن 

يردعنا عن �أد�ء مهمتنا �لأ�شا�شية.

على �لرغم من �أن �لكثري من جهودنا خالل تف�شي �جلائحة كانت موجهة نحو 

�حتو�ء �نت�شار �لفريو�س وتقدمي �لدعم لحقًا يف �أعقاب إنفجار �ملرفاأ، �إل �أننا 

مل نحد �شربً� و�حدً� عن مهامنا �لأ�شا�شية. وكالعادة، و��شل جنود حفظ �ل�شالم 

ت�شيري �لدوريات وم�شاعدة �ل�شلطات �للبنانية يف نف�س �لوقت �لذي �لتزمو� فيه 

بالإجر�ء�ت و�لربوتوكولت �ملو�شوعة لحتو�ء �نت�شار �لفريو�س. كما خ�ش�شنا 

بع�س متويلنا مل�شاعدة �ملجتمعات يف مكافحة �جلائحة. �إن �لدعم �حلا�شم �لذي 

يف  و�ملت�شررين  �مل�شيفة  للمجتمعات  �جلن�شيات  خمتلف  من  وحد�تنا  قدمته 

بريوت ي�شتحق �لثناء �خلا�س.

وبالطبع، فاإن �لأزمات �ملتعددة �لتي تع�شف بالبالد مل ت�شتثِن منطقة عمليات 

بذل  �لأم��ن،  وجمل�س  نيويورك  يف  �ملتحدة  �لأمم  قيادة  من  وبدعم  �ليونيفيل. 

جنود حفظ �ل�شالم ق�شارى جهدهم يف دعم لي�س �شكان جنوب لبنان فح�شب، 

�أعقاب  يف  �أي�شًا.  �ملرفاأ  إنفجار  من  �ملت�شررين  و�لأ�شخا�س  �ل�شلطات  ولكن 

�ليونيفيل حزمة كاملة من �لدعم، مبا يف ذلك �ملعد�ت  ذلك مبا�شرة، قّدمت 

�إطار  �للبنانية يف  �إىل �لقو�ت �مل�شلحة  �للوج�شتية  �لثقيلة و�مل�شاعدة  �لهند�شية 

�لإ�شتجابة للو�شع �لطارئ، ومت تفعيل فريق �إد�رة �لأزمات �لتابع لنا، وكذلك مت 

ت�شكيل فريق عمل �حتياطي. بالإ�شافة �إىل ذلك، ترّبع �ملئات من حفظة �ل�شالم 

لدعم   ”#UN4Beirut“ مبادرة  يف  �شاركو�  كما  �لنفجار�ت،  ل�شحايا  بالدم 

�ملت�شررين من خالل تنظيف �ل�شو�رع �ملت�شررة يف بريوت.

وبينما ن�شعى للعودة �إىل م�شار �لعمل �لذي كان قائمًا قبل �لكوفيد-19، فاإننا 

نعلم �أي�شًا �أن ذلك غري ممكن على �لفور. يف �لوقت نف�شه، نتخذ على �لدو�م 

�حتياطات �إ�شافية �أثناء تنفيذ وليتنا.

حافظ جنود حفظ �ل�شالم �لتابعني لليونيفيل على �لوترية �لقوية للعمليات يف 

كل �لأحو�ل، �شو�ء كان ذلك يف �لنهار �أو �لليل، يف ظّل �لربد �لقار�س �أو �حلر 

�ل�شديد ، مت�شامنني مع �ل�شعب و�ل�شلطات �للبنانية يف �أوقات �لأزمات. قد تكون 

�لتي  �لبعثة  رحلة  طريق  يف  عقبة  جمرد  �لكوفيد-19  فر�شها  �لتي  �لتحديات 

متتد على مدى �أكرث من 42 عامًا، ولكنها لي�شت ع�شّية على �حلل.

وبينما نتغّلب على �لعديد من �لتحديات فيما نو��شل وترية �لعمليات، �أ�شبح 

450 ن�شاًطا  �أكرث من  �لبالغ عددها  �أن �لأن�شطة  �لو��شح ب�شكل متز�يد  من 

كانت مبثابة  وبحرً� جوً�  بّرً�  لنا  �لتابعون  �ل�شالم  ينفذها حفظة  �لتي  يوميًا 

ر�دع قوي للت�شعيد.

وقد برهن جمل�س �لأمن على ذلك يف 28 �آب 2020 عند جتديد ولية �ليونيفيل 

�لأمن  جمل�س  دعم  بالإجماع.   2539 �لقر�ر  �عتماد  خالل  من  �أخ��رى  ل�شنة 

متجددة  بقوة  بنا  �ملنوطة  �ملهام  متابعة  على  عزمنا  يعزز  لليونيفيل  �مل�شتمر 

جنبًا �ىل جنب مع �لأطر�ف. كما �ن دعم �لأطر�ف �مل�شتمر �لذي تعتمد عليه 

�ليونيفيل د�ئمًا هو �شرط �أ�شا�شي لنجاح مهمتها.

وهنا، جند �أن �لوقت منا�شب لأن ي�شّلط هذ� �لعدد من جملة »�جلنوب« �ل�شوء 

على عمل �أحد ركائزنا �لع�شكرية �لأ�شا�شية، �أل وهو فرع �لرتباط.

�أ�شكر �أفر�د هيئة �لتحرير على عملهم يف هذه �لطبعة و�أتطلع �إىل مو��شلة �لعمل 

معكم جميعًا يف �لأ�شهر �ملقبلة.
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أحداث متسلسلة

قوة اليونيفيل البحرية تنقذ 37 شخصًا تقطعت بهم السبل في البحر

حفظ  جنود  �أنقذ   ،2020 �أيلول   14 يف 

 37 �لبحرية  �ليونيفيل  قوة  يف  �ل�شالم 

�شخ�شًا تقطعت بهم �ل�شبل يف �لبحر.

عند �ل�شباح، عرثت �إحدى �شفن �ليونيفيل 

�لإقليمية  �ملياه  خارج  منكوب  قارب  على 

ول�شوء  �شخ�شًا.   37 متنه  وعلى  �للبنانية 

و�أنقذ جنود  تويف،  قد  �أحدهم  كان  �حلظ، 

حفظ �ل�شالم �لتابعون لليونيفيل على �لفور 

رجاًل   21 �شخ�شًا:   36 وعددهم  �لناجني 

قيام  وخالل  �أطفال.  وخم�شة  ن�شاء  و10 

�لبحرية  �ليونيفيل  لقوة  تابعة  ثانية  �شفينة 

با�شتعادة �لقارب يف وقت لحق وجدت ناٍج 

�آخر يف �ملياه و�أنقذته.

�ل�شالم  حفظ  جلنود  �لرئي�شية  �لأولوية 

و�شمان  �لناجني  �إنقاذ  على  �ن�شبت 

�شالمتهم من خالل تقدمي �مل�شاعدة �لفورية.

نقلت قوة �ليونيفيل �لبحرية جميع �لناجني 

�إىل قاعدة بريوت �لبحرية، حيث ��شتقبلهم 

�ل�شليب �لأحمر �للبناين و�ملفو�شية �ل�شامية 

وكذلك  �لالجئني،  ل�شوؤون  �ملتحدة  لالأمم 

�ل�شلطات �ملحلية �لتي تابعت �لق�شية.

�لعام  وقائدها  �ليونيفيل  بعثة  رئي�س 

�للو�ء �شتيفانو ديل كول قال: »هذه حادثة 

ماأ�شاوية للغاية، وبذل جنود حفظ �ل�شالم 

�لبحرية ق�شارى  �ليونيفيل  لقوة  �لتابعون 

جهدهم لإنقاذ حياة هوؤلء �لأ�شخا�س«.

جتدر �لإ�شارة �ىل �أن قوة �ليونيفيل �لبحرية 

هي �لأوىل من نوعها يف بعثات حفظ �ل�شالم 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة، وقد �نت�شرت يف عام 

�للبنانية  �حلكومة  طلب  على  بناًء   2006
�ملياه  تاأمني  يف  �للبنانية  �لبحرية  مل�شاعدة 

غري  �لدخول  منع  يف  و�مل�شاعدة  �لإقليمية 

�ل�شلة  ذ�ت  �ملو�د  �أو  لالأ�شلحة  به  �مل�شرح 

بالإ�شافة  لبنان.  �ىل  �لبحر  طريق  عن 

مع  �لبحرية  �ليونيفيل  قوة  تعمل  ذلك،  �إىل 

�لبحرية �للبنانية من �أجل تعزيز قدر�تها.

كما �شاركت قوة �ليونيفيل �لبحرية يف �جلهود 

�لإن�شانية يف �ملا�شي عندما ُطلب منها ذلك.

�مل�شاهمة  �لدول  �أحدث  بولند�  �أ�شبحت 

بقو�ت يف �ليونيفيل، وذلك بعد �ن�شم �أكرث 

من 200 جندي �إىل �لبعثة يف ت2 2019.

�ل�شالم  حفظ  جنود  مع  يعملون  وهم 

�ليرلنديني يف جنوب لبنان. وبذلك �أ�شبحت 

بولند� �مل�شاهم �ل� 45 بقو�ت يف �ليونيفيل.

مع  عملت  قد  �لبولندية  �لقو�ت  وكانت 

عام  يف  �ن�شحابها  قبل  لعقود  �ليونيفيل 

.2009

لأن هذه  �ليونيفيل مهم  �نت�شارهم يف  �إن 

�لتابعة  �لوحيدة  �ل�شالم  مهمة حفظ  هي 

ملحوظًا  عددً�  ت�شم  �لتي  �ملتحدة  لالأمم 

�آذ�ر   31 منذ  �لبولندية.  �لقو�ت  من 

2020، ت�شاهم بولند� ب�شتة �شباط �أركان 
�أخرى  �شالم  حفظ  عمليات  يف  يعملون 

تابعة لالأمم �ملتحدة.

القوات البولندية تنضم إلى اليونيفيل والجيش اللبناني يوقعان مذكرة تفاهم حول إزالة األلغام ألغراض إنسانية
اليونيفيل

وقعت �ليونيفيل و�لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية 

مذكرة تفاهم يف 30 كانون �لثاين 2020 

�إز�لة  يف  �لتعاون،  بتعزيز  للقوتني  ت�شمح 

منطقة  د�خل  �إن�شانية  لأغر��س  �لألغام 

جنوب  يف  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  عمليات 

لبنان، بعد عقد من �لتوقف.

مذكرة �لتفاهم - �لتي وّقعها رئي�س �أركان 

فريديريك  �لعميد  حينه  يف  �ليونيفيل 

لالأعمال  �للبناين  �ملركز  ومدير  بو�شيه 

جهاد  �لركن  �لعميد  بالألغام  �ملتعلقة 

فيما  للتعاون  �إطارً�  حتدد   - ب�شعالين 

�ليونيفيل  �شتقدمها  �لتي  �مل�شاعدة  خ�ّس 

�إن�شانية  لأغر��س  �لألغام  �إز�لة  لعمليات 

لالأعمال  �للبناين  �ملركز  بها  يقوم  �لتي 

عمليات  منطقة  يف  بالألغام  �ملتعلقة 

�ليونيفيل يف جنوب لبنان.

عام  وحتى   2006 عام  حرب  �أعقاب  يف 

يف  �لألغام  نزع  عنا�شر  قام   ،2010
�إن�شانية  لأغر��س  �لألغام  باإز�لة  �ليونيفيل 

�لو�شول  وت�شهيل  �ملدنيني  حماية  �أجل  من 

�لزر�عية.  و�لأر��شي  �مل�شاكن  �إىل  �لآمن 

وقد مت تعليق هذه �لأن�شطة يف عام 2010.

�ملدر�شة  يف  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  بعد 

�إن�شانية  �لإقليمية لإز�لة �لألغام لأغر��س 

يف  �للبنانية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لتابعة 

حمانا، �ألقى �لعميد بو�شيه كلمة قال فيها: 

»�لآن، وبعد 10 �شنو�ت، ي�شمح لنا �لو�شع 

جهودنا  با�شتئناف  �أخرى  مرة  �لعملياتي 

يف جمال �إز�لة �لألغام لأغر��س �إن�شانية«.

ل  حتقق،  �لذي  �لتقدم  من  �لرغم  وعلى 

يف  �لأر��شي  من  كبرية  م�شاحات  تز�ل 

جنوب لبنان ملوثة بالألغام �لأر�شية.

لديها  �ليونيفيل  �أن  �ىل  �لإ�شارة  جتدر 

حاليًا حفظة �شالم من كمبوديا و�ل�شني 

يقومون باملهمة �خلطرة جدً� �ملتمثلة يف 

�خلط  طول  على  �مللوثة  �ملناطق  تطهري 

�لأزرق �لبالغ طوله 120 كيلومرتً� وحول 

لبنان.  جنوب  يف  �ملتحدة  �لأمم  مو�قع 

بتطهري  قامو�  وحده،   2019 عام  ويف 

من  مربعًا  مرتً�   42،000 من  �أكرث 

م�شادً�  لغمًا   3358 ودمرو�  �لأر��شي، 

لالأفر�د.



وقائدها  �ليونيفيل  بعثة  رئي�س  قام  �آذ�ر،  �أو�خر  يف 

�لوحد�ت  جميع  بزيارة  كول  ديل  �شتيفانو  �للو�ء  �لعام 

جميع  يّتخذون  �ل�شالم  حفظة  �أن  من  للتاأكد  �شخ�شيًا 

ملنع  �لإر�شاد�ت  بدقة  ويتبعون  �لحرت�زية  �لإجر�ء�ت 

�نت�شار �لفريو�س.

قال:  �ل�شالم،  �ىل زمالئه من حفظة  وجهها  كلمة  ويف 

�ليوم  جميعًا  نو�جهه  �لذي  �مل�شبوق  غري  �لو�شع  »�إن 
تعاونكم  فاإن  وعليه  ��شتثنائية،  تد�بري  �تخاذ  ي�شتدعي 

وتفهمكم هو �شرط �أ�شا�شي ل غنى عنه. �إننا منّر حاليًا 

ولذلك  عادية،  لي�شت  �ملرحلة  وهذه  ع�شيبة،  باأوقات 

فاإن ��شتعد�دكم وقدرتكم على �لتكّيف مع �لو�شع �ملتغرّي 

ي�شتحق �لثناء«.

�ل�شالم،  بحفظة  �ليونيفيل  بعثة  رئي�س  �أ�شاد  كما 

على  حلفاظهم  �شو�ء،  حّد  على  و�ملدنيني  �لع�شكريني 

يف  و��شتمر�رهم  �جلائحة  تف�شي  رغم  �لعمليات  وترية 

جمل�س  لقر�ر  وفقًا  �لعملياتية  �لأن�شطة  جميع  تنفيذ 

�لأمن �لدويل 1701.

�لإ�شابة  حالت  عدد  �رتفاع  ومع  نف�شه،  �لوقت  يف 

دعمت  �مل�شيفة،  �ملجتمعات  لطلبات  وتلبيًة  بالفريو�س 

�شّد  معركتها  يف  �ملحلية  �ملجتمعات  بن�شاط  �ليونيفيل 

�لكوفيد-19. وجزء كبري من هذ� �لدعم جاء من حفظة 

�ل�شالم �أنف�شهم من خالل �لتمويالت �لتي قدمتها دولهم.

عزز حفظة �ل�شالم دعمهم لل�شلطات �ملحلية من خالل 

و�لختبار  �لفح�س  باآلت  و�لتربع  �لفرز،  عياد�ت  �إن�شاء 

�شحية  وم�شتلزمات  لالأفر�د  خمتلفة  حماية  ومعد�ت 

�ىل  �ملحلية،  للم�شتو�شفات  �شرورية  طبية  و�إمد�د�ت 

مع  وبالتن�شيق  للمز�رعني.  �لبيطري  �لدعم  جانب 

�ل�شلطات �ملحلية، قدمت �ليونيفيل �أي�شًا �لتمويل لإجر�ء 

فحو�شات �ل� PCR ب�شكل ع�شو�ئي على �شكان �ملنطقة.

قائد  رئي�س  �أمر  �ملتطور،  �لو�شع  مقت�شيات  وب�شبب 

�ليونيفيل �للو�ء ديل كول بتخ�شي�س بع�س متويلنا لبع�س 

�شد  معركتها  يف  �ملجتمعات  مل�شاعدة  �ملحلية  �مل�شاريع 

هذ�  من  م�شروعًا   11 تنفيذ  مت  وهكذ�،  �لكوفيد-19. 

و�شاعدت  للكوفيد-19،  �ملحلية  �ل�شتجابة  لدعم  �لنوع 

خم�شة م�شاريع �إ�شافية جهود �لأمن �لغذ�ئي �ملحلية.

يف  طبيعية  حياة  وجود  »�إن  �ليونيفيل:  بعثة  رئي�س  وقال 

�جلماعي  جناحنا  على  مقيا�س  هو  عملياتنا  منطقة 

�ل�شالم  من  عامًا   14 من  يقرب  ما  حتقيق  خالل  من 

و�ل�شتقر�ر �ل�شامل يف �ملنطقة. ل نريد �أن نرى �أي عامل، 

مبا يف ذلك �لكوفيد-19 يعّكر هذ� �لهدوء«. 

كما �أعرب عن تقديره للدعم �لقوي �لذي تقدمه �لدول 

تلبية  �أجل  من  �ملحلية  للمجتمعات  بقو�ت  �مل�شاهمة 

�حتياجاتها �لعاجلة.

�شعبة  بفرتة  منّر  جميعًا  �أننا  �أوؤكد  �أن  »�أود  و�أ�شاف: 

حتمي  و�جب  هو  �لبع�س  ببع�شنا  �لهتمام  و�أن  للغاية 

علينا جميعًا«.

7  6 اجلنوب

ن األّول 2020
شري

العدد 24   ت

زيارات القائد العام للوحدات

عدو  وهو   - )الكوفيد-19(  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  حول  األخبار  إنتشار  مع 
في  اليونيفيل  بدأت   ،2020 عام  بداية  في   - مرئي  غير  ولكنه  وقاتل  العدوى  شديد 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة لحماية أفرادها من العدوى. وشمل ذلك تطبيق 

تدابير أولية على أولئك الذين يسافرون إلى أو من الدول المتضررة.

تعامل اليونيفيل مع 
جائحة الكوفيد-19

 11 يف  جائحة  باعتباره  �لكوفيد-19  ت�شنيف  بعد 

عن  �ل�شادرة  و�لتوجيهات  لالإر�شاد�ت  ووفًقًا  �آذ�ر، 

منظمة �ل�شحة �لعاملية ومقّر �لأمم �ملتحدة و�حلكومة 

�للبنانية، بد�أت �ليونيفيل بتنفيذ تد�بري �أكرث �شر�مة. 

�أحيانًا  جتاوزت  �لتي   - �لحرت�زية  �لإجر�ء�ت  وهذه 

�ملتطلبات �لقيا�شية – �شعت �إىل �حلّد من �لعدوى بني 

�أفر�د �ليونيفيل و�ملجتمعات �مل�شيفة.

وعليه، مت تطبيق نظام �حلجر �ل�شحي �ل�شارم و�لفّعال. 

�لتباعد  بروتوكولت  �ليونيفيل  مو�قع  جميع  وطّبقت 

�حلر�رة،  درجة  قيا�س  فحو�شات  و�أجرت  �لجتماعي، 

متت  كما  بديلة.  عمل  طرق  و�عتمدت  �ملر�فق،  وتعقيم 

مر�جعة �أدو�ر �ملوظفني �ملدنيني و�تخذت ب�شرعة تد�بري 

تعليق  كذلك مت  �ملنزل«.  »�لعمل من  ذلك  بديلة، مبا يف 

جميع عمليات �لتبديل �لع�شكرية حتى نهاية حزير�ن.

متكني  عدم  على  عملت  �ل�شارمة  �لتد�بري  وهذه 

�لفريو�س من حتقيق �أي �خرت�ق كبري للبعثة و�شاعدت 

على �بقاء عدد �حلالت �ملوؤكدة د�خل منطقة عمليات 

�لبعثة عند م�شتوى منخف�س.

زيادة الدعم للمجتمعات المضيفة



و�لطبية يف جميع  �ل�شحية  و�لإمد�د�ت  �ل�شخ�شية  �لوقاية  �لتي �شملت معد�ت  �لتربعات  �إىل جانب 

تقدمي  على  �أي�شًا  لليونيفيل  �لتابعون  �ل�شالم  حفظ  جنود  عمل  �ليونيفيل،  عمليات  منطقة  �أنحاء 

م�شاعد�ت موجهة للم�شت�شفيات و�لعياد�ت و�ل�شكان �لذين يحتاجون �ىل م�شاعدة. ويف ما يلي بع�س 

�لإ�شاء�ت على هذه �مل�شاعد�ت: 

- دعم جنود حفظ �ل�شالم �لهنود و�لإندوني�شيون م�شتو�شفات �لقرى �لتي تو�جه نق�شًا حادً� يف �لأدوية 

يف مناطق عملهم يف جنوب �شرقي لبنان بالأدوية و�لتدريب و�ملعد�ت �ملطلوبة.

- وّزع جنود حفظ �ل�شالم �لهنود �أنو�ع خمتلفة من �لأدوية �لبيطرية على مربي �ملا�شية و�ملز�رعني 

يف منطقة عملهم.

- ترّبع جنود حفظ �ل�شالم �لإيطاليون باملئات من جمموعات �ختبار وفح�س �لكوفيد-19 و�لعديد من 

�آلت فح�س �ل� PCR �إىل �مل�شت�شفيات �لعامة و�لبلديات �ملحلية. كما دعمو� جهود �ل�شليب �لأحمر 

يف �إن�شاء مركزي فرز يف منطقة �شور.

- من �أجل �حلّد من �لتعّر�س �ملحتمل للمر�شى �ملنتظمني �لذين يزورون �مل�شت�شفيات لفريو�س كورونا، 

فوق  للموجات  حممول  بجهاز  �شور  يف  �لأحمر  لل�شليب  �أي�شًا  �لإيطاليون  �ل�شالم  حفظ  جنود  تربع 

�ل�شوتية و�أنو�ع خمتلفة من �أدوية �لأطفال، مما ميكن �مل�شعفني من �جر�ء �لتدخالت �لطارئة عرب 

زيارة منازل �ملر�شى بدًل من ح�شورهم �ىل �مل�شت�شفى.

- �أجرى جنود حفظ �ل�شالم �لتابعون لليونيفيل مئات فحو�س �ل� PCR ب�شكل ع�شو�ئي ل�شكان �ملنطقة 

يف خم�س قرى يف جنوب غربي لبنان.

- يف بلدة �خليام �لتي تقع يف جنوب �شرقي لبنان، قدم جنود حفظ �ل�شالم �لإ�شبان �لتابعون لليونيفيل 

�لدعم �ملادي و�لتدريب لن�شاء �ملنطقة لإنتاج �لأقنعة. و�شملت �ملو�د �لتي مت �لتربع بها �آلت خياطة و�ألو�ح 

تقطيع ومق�شات كهربائية ومق�شات يدوية و�أقم�شة ت�شتخدم ملرة و�حدة و�أقم�شة قابلة للغ�شل، بينما 

ركز تدريب �أع�شاء جمعية �خليام �لن�شائية للتنمية على متكينهن من �إنتاج �لأقنعة على نطاق و��شع.

�أن�شاأت  كورونا،  �لناجمة عن فريو�س  �لأزمة  �نت�شار  مع 

�ليونيفيل على وجه �ل�شرعة فريق عمل ملتابعة �لأزمة من 

�أجل تنظيم تعاملها مع �جلائحة. 

كريغ  �لأزمة،  متابعة  عمل  لفريق  �ل�شابق  �لرئي�س 

�ل�شارمة  �لربوتوكولت  تطبيق  مع  �إنه  قال  غودوين، 

بفارق  متقدمة  �لبعثة  كانت  �لحرت�زية،  و�لإجر�ء�ت 

كبري عن �لتوجيهات �لر�شمية.

و�أ�شاف �ل�شيد غودوين: »كنا حمظوظني جدً� لأن هذه 

�حلالة  ت�شجيل  عند  �لتطبيق  قيد  كانت  �لربوتوكولت 

رحلة  من  عائد  جلندي  وكانت  �ليونيفيل  يف  �لأوىل 

تاأكيدها  �إيجابية مت  �أول حالة  �إىل  ��شارة  خارجية«، يف 

يف �لبعثة يف �أو�خر �آذ�ر.

بتنفيذ  �ليونيفيل  ��شتمرت  �جلائحة،  من  �لرغم  وعلى 

�ملهام �ملوكلة �ليها على �لأر�س وعلى طول �خلط �لأزرق 

�ملعاك�شة  �لأو�شاع  وبرغم  تتاأثر.  �أن  دون  من  �لبحر  ويف 

�ألف   11 �لبعثة، وعددهم حو�يل  �أفر�د  و�ملتغرية، و��شل 

عن�شر ع�شكري ومدين، عملهم على مد�ر �ل�شاعة لتنفيذ 

�لقر�ر 1701 و�لقر�ر�ت �لالحقة ذ�ت �ل�شلة. 

كما و��شلو� ت�شيري �لدوريات وم�شاعدة �ل�شلطات �للبنانية 

بها  �ملعمول  و�لربوتوكولت  بالإجر�ء�ت  �للتز�م  مع 

لحتو�ء �نت�شار �لفريو�س.

ولكن، كان ل بّد من مر�جعة بع�س �لأن�شطة �لأخرى �أثناء 

�جلائحة، حيث �أدى تطبيق نظام �حلجر �ل�شحي �ل�شارم 

و�لتباعد �لجتماعي �إىل تاأثر م�شاركات �ليونيفيل �ملجتمعية 

وكذلك �حلال بالن�شبة للتفاعالت �لتي تتطلب �ختالطًا.

تيالك بوخاريل – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

فريق عمل لمتابعة األزمة

استمرت األنشطة العملياتية بال توقف

الدعم الموجه للمجتمعات المضيفة



و�أدى ذلك لحقًا �إىل �إن�شاء فرع �لرتباط �لتابع لليونيفيل 

�شباط  ن�شر  �لطرفني:  كال  مع  مقابلة  ترتيبات  مع 

�لرتباط �لتابعني لليونيفيل يف �لقيادة �ل�شمالية للجي�س 

�مل�شلحة  �لقو�ت  من  �رتباط  �شباط  ون�شر  �لإ�شر�ئيلي 

�للبنانية يف مركز �لعمليات �مل�شرتكة لليونيفيل، و�لغر�س 

من ذلك �لتن�شيق مع �ملقر�ت �لع�شكرية �ملعنية. و�إدر�كًا 

لأهمية ترتيبات �لرتباط يف �لنجاح �ل�شامل للبعثة، فقد 

�ليونيفيل  بعثة  رئي�س  �د�رة  حتت  �لرتباط  فرع  َع  ُو�شِ

وقائدها �لعام يف عام 2010.

الهيكلية: 
يتوىل قيادة فرع �لرتباط �شابط ع�شكري فرن�شي برتبة 

عالية )عقيد(، ويتاألف من �شباط �أركان من 16 دولة، 

ولديه �شتة عنا�شر يف �ملقّر �لعام.

ومن بني �لفرق �ل�شتة �ملنت�شرة على طول �خلط �لأزرق، 

يف  وفريقان  �للبناين  �جلانب  على  فرق  �أربعة  يوجد 

كما  �شريع،  تدخل  فريق  �لرتباط  فرع  لدى  �إ�شر�ئيل. 

دعت  وحيثما  متى  �آخر  فريق  ن�شر  على  �لقدرة  لديه  �أن 

�حلاجة. وكل فريق مدعوم مبرتجمني.

جسر بين األطراف:
يلعب  و�لأطر�ف،  �ليونيفيل  بني  �لت�شال  نقطة  ب�شفته 

�إد�ريًا  �لنطاق  و��شع  لليونيفيل دورً�  �لتابع  فرع �لرتباط 

جميع  متابعة  عن  م�شوؤول  �لإد�ري  وفريقه  وعملياتيًا، 

�لوثائق و�ملر��شالت بني �لأطر�ف.

�لتنقالت  جميع  تن�شيق  عن  �أي�شًا  م�شوؤول  �لرتباط  فرع 

عرب �خلط �لأزرق بالتعاون مع �لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية 

و�جلي�س �لإ�شر�ئيلي. وكما هو �حلال يف جميع �ملجالت 

طويلة  تكون  �أن  ميكن  �لعمل  �شاعات  فاإن  �ليونيفيل،  يف 

�إىل  �حلاجة  ب�شبب  �لأحيان  من  كثري  يف  منتظمة  وغري 

�جر�ء �لت�شالت �ل�شريعة مع مقر�ت �لقيادة.

كفرع  دورنا  يف  �لأهم  �جلانب  هو  �لعملياتي  �جلانب  �إن 

�ملبذولة حلّل  هو �حلال يف جميع �جلهود  وكما  �رتباط. 

�لنز�عات، فاإن تطوير قنو�ت �حلو�ر و�حلفاظ عليها �أمر 

�أننا نتو�جد على جانبي �خلط  بالغ �لأهمية. ونظرً� �ىل 

يعتمد  رئي�شية  �أد�ة  يعد  لالأمور  منظورنا  فاإن  �لأزرق، 

�شابط  و�جبات  وترت�وح  �ليونيفيل.  بعثة  رئي�س  عليها 

�ملحقق  وبني  �مل�شاكل،  وحاّلل  �لو�شيط  بني  �لرتباط 

�مل�شلحة  �لقو�ت  بني  �لنا�شئة  للم�شاكل  �حللول  ومن�ّشق 

�للبنانية و�جلي�س �لإ�شر�ئيلي و�ليونيفيل.

للوحدة  �ملوؤ�ش�شية  �ملعرفة  ميتلكون  �لذين  و�ملرتجمون، 

وميكنهم تف�شري �حلقائق على �لأر�س ب�شرعة، ي�شاعدون 

�ملعلومات،  ون�شر  �حلقائق،  ��شتيعاب  يف  خا�س  ب�شكل 

�ملبادرة  و�تخاذ  �ليونيفيل،  فروع  خمتلف  مع  و�لتن�شيق 

بني  �لتو�ّشط  �ملطاف  نهاية  ويف  �لتوتر�ت،  لتخفيف 

بالق�شايا  در�ية  على  د�ئمًا  يكونو�  �أن  ويجب  �لأطر�ف. 

يف  فيها.  يعملون  �لتي  �ملنطقة  بالقطاع/  تتعلق  �لتي 

2018-2019 عندما �شهدنا �أحد �أكرث �لتوتر�ت  عامي 

�لرتباط  فرع  كان   ،2006 عام  حرب  منذ  ت�شعيًد� 

جهوده  يف  لليونيفيل  �لعام  �لقائد  م�شاعدة  يف  حا�شمًا 

للحفاظ على �لهدوء على طول �خلط �لأزرق.

أوقات التوتر المتصاعد:
ما  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  �أطلق   ،2018 �لأول  كانون   4 يف 

�أ�شماه عملية »درع �ل�شمال« �لتي ��شتهدفت �لأنفاق �مل�شتبه 

كان  �لعملية،  هذه  طو�ل  �لأزرق.  �خلط  طول  على  فيها 

�شباط فرع �لرتباط يقدمون تقارير حمايدة �إىل رئي�س 

ومتكنو�  �لأزرق،  �خلط  جانبي  كال  من  �ليونيفيل  بعثة 

ح�شولها،  وقت  يف  �لتطور�ت  عن  معلومات  �إعطائه  من 

ذلك  يف  �لأو�شاع  على  متو��شل  ب�شكل  �طالعه  وبالتايل 

�لوقت �حلرج. وتلك �لفرتة من �لتوتر �مل�شتمر، �لتي ز�د 

�لأزرق  �خلط  على  وجوده  من  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  فيها 

و�أ�شبح على مقربة �شديدة من �لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية 

�لرتباط  �شباط  وجود  �شهدت  �للبنانيني،  و�ملتظاهرين 

يف  �لأول  كانون   17 يف  �لو�جهة  يف  لليونيفيل  �لتابعني 

مي�س �جلبل، وذلك عندما وجه �لطرفان �أ�شلحتهما جتاه 

بع�شهما �لبع�س و�تخذو� و�شعيات قتالية. 

حفظ  عمليات  رئي�س  بال  عن  تغب  مل  �لنقطة  وتلك 

يف  لكرو�،  بيري  جان  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  �ل�شالم 

خطابه �أمام جمل�س �لأمن �لدويل يف 19 كانون �لأول، 

باحتمالية  �ل�شتهانة  ميكن  ل  ذلك،  »ومع  م�شددً�: 

�لأن�شطة  باأن  �لطرفني  تذكري  مت  وقد  �لتقدير.  �شوء 

و�خلطاب �حلاد  �لأزرق  �ل�شتفز�زية على طول �خلط 

�أثبت  وقد  �ملخاطر«.  بيئة متز�يدة  �يجاد  ي�شاهمان يف 

ذلك �حلادث فعالية �شباط �لرتباط �لتابعني لليونيفيل 

يف تهدئة �لو�شع من خالل تدخلهم لإعادة �لهدوء.

9  8 اجلنوب

 - الثالثة  األطراف  وافقت   ،2006 األول  كانون   11 في  ُعقدت  التي  المنتظمة  الثالثية  االجتماعات  أحد  خالل 
اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية والجيش اإلسرائيلي - على إقامة ترتيبات ارتباط وتنسيق. كان الهدف 
إنشاء آلية لضمان تنفيذ أكثر فعالية للبنود العسكرية واألمنية من قرار مجلس األمن الدولي 1701 من أجل 

منع استئناف األعمال العدائية.

 فرع اإلرتباط: 
الوصفة السحرية أثناء التوتر

ن األّول 2020
شري

العدد 24   ت



ببناء  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  بد�أ   ،2019 عام  بد�ية  يف 

T يف حميط م�شكاف عام،  �شكل حرف  جدر�ن على 

�لأزرق  �خلط  طول  على  عليها  متنازع  منطقة  يف 

حا�شمًا  �لرتباط  دور  كان  �أخرى،  ومرة  �لأطر�ف. 

م�شتمرً�  عماًل  ذلك  تطلب  وقد  �لتوتر�ت.  تهدئة  يف 

كل  �تهم  حيث  �لتكتيكي،  �مل�شتوى  على  �لأطر�ف  مع 

�لأعمال  من  وغريها  �لأ�شلحة  بتوجيه  �لآخر  طرف 

وتطوير  �لهادئ  نهجهم  خالل  ومن  �ل�شتفز�زية. 

�لرتباط  �شباط  ت�شّرف  �لأر�س،  على  عالقاتهم 

بطريقة حمايدة للحفاظ على �لهدوء.

ب�شكل  �أهميته  �أثبت  حمايد  ككيان  �لرتباط  فرع  �إن 

مع  �لتفاو�س  مت  عندما   2019 �آذ�ر  يف  ��شتثنائي 

�لأطر�ف على �إز�لة ق�شم من �ل�شياج �لتقني يف كفركال. 

ببناء  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  قيام  �لعملية  هذه  و�شهدت 

يتحفظ عليها  T حول منطقة  �شكل حرف  جدر�ن على 

باإز�لة  �لإ�شبان  �ليونيفيل  ملهند�شي  �شمح  ثم  لبنان، 

كان  �ل�شياج.  من  �لأزرق  �خلط  �نتهك  �لذي  �لق�شم 

�أنه -  �جلانب �لأكرث جناحًا يف هذه �ملهمة باأكملها هو 

من خالل �لرتباط و�لتخطيط و�لتن�شيق �مل�شتمر - عمل 

�لطرفان على حتقيق نتيجة مفيدة للطرفني.

الطريق الى األمام:
فرع  يحاول  �مل�شتويات،  خمتلف  على  �لعمل  خالل  من 

�لرتباط منع حدوث �أي �نتهاك للخط �لأزرق، وي�شاعد 

�أي عمل. يتم  �لطرفني على تو�شيح �خلط �لأزرق قبل 

تنفيذ هذ� �جلانب من عملنا بالتعاون �لوثيق مع زمالئنا 

وت�شمل  للبعثة.  �لتابع  �جلغر�فية  �ملعلومات  ق�شم  يف 

�إعادة  حول  �لتن�شيق  يلي:  ما  للفرع  �لأخرى  �لأدو�ر 

�لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  �عتقلهم  �لذين  �ملدنيني  �لأفر�د 

�لناقورة، و�مل�شاركة  و�إطالق �شر�حهم عرب معرب ر�أ�س 

يف �لتحقيقات �لتقنية لنتهاكات �خلط �لأزرق.

وب�شكل عام، من خالل �حلو�ر �مل�شتمر ومترير �ملعلومات 

غري �ملنحازة يف �لوقت �ملنا�شب مت حّل معظم �مل�شاكل، 

وميكن حّل ما تبقى منها ومعاجلة �أي �شوء تفاهم.

عدة  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �لأمني  ذكر  وكما 

لليونيفيل  �رتباط  �إن�شاء مكتب  �إمكانية  منا�شبات، فاإن 

يف �إ�شر�ئيل ل تز�ل مطروحة مع �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية. 

يف  �ليونيفيل  �قرت�ح  على  مو�فقتهم  من  �لرغم  وعلى 

عام 2008، �إل �أن �إن�شاء هذ� �ملكتب ل يز�ل معلقا.

معقدة،  و�أمنية  �شيا�شية  بيئة  �ليونيفيل يف  ب�شبب عمل 

من �ل�شروري مّد فرع �لرتباط �لتابع لها باأعلى م�شتوى 

من �شباط �لأركان. و�إدر�كا لهذه �حلاجة، تقوم �لدول 

�ل�شباط  هوؤلء  مثل  بن�شر  ع�شكرية  بقو�ت  �مل�شاهمة 

با�شتمر�ر يف �ليونيفيل.

المقدم ستيفن مورغان - نائب رئيس فرع االرتباط السابق

تبديل أفراد اليونيفيل خالل الجائحة 

إنفوغراف

123

5 4

سفر
ما قبل ال

حجر صحي

فحص

إختبار

  نتائج فحص
سـلبيـة

صول
عند الو

68

تقييم طبي ما بعد الحجر 
في  البدء  وقبل  الصحي 

المهام العادية
إختبار

7

حجر صحي

صحي
ما بعد الحجر ال

إلزدحام
ب ا

جّن
ت

2 متر

جميع األفراد العسكريين الواصلين حديثًا يخضعون لتدريب على الكوفيد-19 قبل االنتشار، 
الى جانب حجر صحي لمدة 14 يومًا في وطنهم األم مباشرة قبل إرسالهم الى اليونيفيل. 
في  للكوفيد-19   PCR لفحص  يخضعون  فإنهم  اللبنانية،  الحكومة  تطلبه  لما  ووفقًا 
غضون 96 ساعة من وصولهم الى مطار بيروت ويحصلون على نسخة من نتيجة الفحص 
السلبي. وعند وصولهم إلى منطقة عمليات اليونيفيل، يخضع هؤالء األفراد مجددًا للحجر 
لتقييم  يخضعون  الثاني،  الصحي  الحجر  من  االنتهاء  وعند  أخرى.  يومًا   14 لمدة  الصحي 
طبي بعد الحجر الصحي وقبل البدء في أداء مهامهم العادية. بالنسبة للجنود المغادرين، 

فإنهم يخضعون لتقييم طبي قبل 72 ساعة من المغادرة.

العائدين  الموظفين  جميع  يخضع  أن  فيجب  المدنيين،  اليونيفيل  لموظفي  بالنسبة  أما 
الختبار PCR في غضون 96 ساعة من وصولهم الى مطار بيروت وأن يحصلوا على نتيجة 

فحص سلبية. 

وعند الوصول، يجب عليهم االلتزام بجميع اإلجراءات الصحية المحلية في المطار والحجر 
الذاتي في المنزل لمدة 14 يومًا قبل استئناف مهامهم العادية.



جائحة  إلى  المسبوق  وغير  الصعب  االقتصادي  الوضع  من   - متعددة  أزمات  من  يعاني  لبنان  كان 
العاصمة  تهتّز  فلم  بيروت،  مرفأ  في  المأساوي   2020 آب   4 إنفجار  وقعت  عندما   - الكوفيد-19 

فحسب، وإنما البلد بأكمله.

في أعقاب االنفجارات، التي ألحقت أضرارًا أيضًا بإحدى سفن 
اليونيفيل التي كانت راسية على بعد حوالي 200 مترًا وجرح 
23 جندي حفظ سالم من بنغالديش، هّب حفظة السالم 
المساعدة  لتقديم  للبعثة  التابعون  والعسكريون  المدنيون 
والمجتمعات  للضحايا  الدعم  من  متنوعة  أشكال  خالل  من 

المتضررة.

بما  الدعم،  من  كاملة  حزمة  اليونيفيل  قدمت  الفور  وعلى 
في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة والمساعدة اللوجستية 
للوضع  اإلستجابة  إطار  في  اللبنانية  المسلحة  القوات  إلى 
وكذلك  لنا،  التابع  األزمات  إدارة  فريق  تفعيل  وتم  الطارئ، 
تبّرع  ذلك،  إلى  باإلضافة  احتياطي.  عمل  فريق  تشكيل  تم 
كما  االنفجارات،  لضحايا  بالدم  السالم  حفظة  من  المئات 
من  المتضررين  لدعم   »#UN4Beirut« مبادرة  في  شاركوا 

خالل تنظيف الشوارع المتضررة في بيروت.

اإلنفجار،  أعقاب  في  وشعبه  لبنان  مع  تضامنه  عن  وتعبيرًا 
اليونيفيل   2020 آب   28 في  الدولي  األمــن  مجلس  فــّوض 
للبنان  الدعم  لتقديم  وخــاصــة«  مؤقتة  ــراءات  »إجـ باتخاذ 

وشعبه.

بعد تفويض مجلس األمن وبالتنسيق مع القوات المسلحة 
تضم  مــفــرزة  أيــلــول   27 فــي  اليونيفيل  نشرت  اللبنانية، 
في  اللبنانية  السلطات  لمساعدة  الجنسيات  متعددة  قوة 

جهودها اآليلة للتعامل مع تداعيات اإلنفجار.

المدينة  وسط  في  وكذلك  المرفأ  في  اليونيفيل  مساعدة 
كانت عملياتية من خالل فريق عمل يرتكز على المهندسين. 
األنقاض  إزالــة  حول  تمحورت  للدعم  الرئيسية  المجاالت 
للعمليات  السريع  االستئناف  تسهيل  أجل  من  بناء  وأعمال 
في مرفأ بيروت، وكذلك العمل مع »بلو شيلد إنترناشونال« 
من  العالمي  الثقافي  التراث  بحماية  ُتعنى  دولية  )منظمة 
النزاعات والكوارث الطبيعية( لتأمين وحماية المواقع التراثية 

المتضررة من المزيد من الدمار.

 يدًا بيد لدعم ضحايا
إنفجارات بيروت المأساوية

11  10 اجلنوب

ن األّول 2020
شري
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قد يكون التنّقل مضنيًا لساعات طويلة على طرق ترابية تمتد على جبال وعرة في مناطق نائية ومعزولة 
17 دولة مختلفة، اعتادوا ذلك وهو  في جنوب لبنان، لكن ضباط االرتباط في اليونيفيل، القادمين من 

موجودون دائمًا على األرض.

العمل كضابط إرتباط في اليونيفيل
 الجنوب ترافق ضابط من ماليزيا

13  12 اجلنوب

يف  �ملتمثلة  �ليونيفيل  مهمة  تكمن  عملهم  �شميم  يف 

�حلفاظ على وقف �لأعمال �لعد�ئية بني لبنان و�إ�شر�ئيل 

على �لنحو �ملن�شو�س عليه يف قر�ر جمل�س �لأمن �لدويل 

1701، �ىل جانب �شمان �لأمن و�ل�شتقر�ر على طول 
خالل  ومن  كيلومرتً�.   120 طوله  �لبالغ  �لأزرق  �خلط 

�ملهام  ي��وؤدون جمموعة من  �لأر���س،  بذلك على  �لقيام 

�حلا�شمة - ويف بع�س �لأحيان �ملحفوفة باملخاطر - حيث 

يعملون كمخفف �شدمات خالل �لتوتر�ت �ملت�شاعدة �أو 

و�شطاء وحاللو� م�شاكل.

�إنهم يعملون على مد�ر �ل�شاعة للم�شاعدة يف منع وقوع 

�أي �شوء فهم، وتقليل �لتوتر، و�حلفاظ على �ل�شتقر�ر، 

منذ  لبنان  ي�شهده جنوب  �لذي  �لهدوء  و�حلفاظ على 

عام 2006.

و�لتز�مهم بتنفيذ ولية �ليونيفيل هو �أي�شًا حمل تقدير 

�شباط  مع  بن�شاط  �لعمل  تو��شل  �لتي  �لأط��ر�ف  من 

�لرتباط يف �ليونيفيل.

فريق »�جلنوب« ر�فق �ملقدم غوبالن بالم، وهو �شابط 

�أثناء  �ملاليزية،  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف  �خلا�شة  �لقو�ت  من 

لليونيفيل  تابعة  �رت��ب��اط  ف��رق  �شتة  م��ن  لفريق  قيادته 

يف  غ��وب��الن  �ملقدم  مهمة  كانت  �لأر����س.  على  متو�جدة 

هذ� �ليوم يف �لقطاع �ل�شرقي لليونيفيل، ي�شاعده �شابط 

�رتباط �آخر من �أرمينيا )�لر�ئد �آر�م �شيمونيان( ومرتجم 

د�ئمًا  موجود�ن  �لرتباط  من  فريقني  �أن  يذكر  لبناين. 

على �جلانب �لإ�شر�ئيلي جنوب �خلط �لأزرق.

�مل��ق��دم غ��وب��الن �ىل  �أ���ش��ار  خ��الل جلو�شه خلف �مل��ق��ود، 

ونتحرك  و�حد،  مكان  يف  نبقى  ل  �رتباط  ك�شباط  »�ننا 

�لقطاع  قيادة  مقّر  من  بال�شيارة  ينطلق  كان  با�شتمر�ر«. 

�ل�شرقي لليونيفيل يف �إبل �ل�شقي يف �ملهمة �لروتينية لهذ� 

�ليوم �لتي �شتاأخذه وفريقه �إىل عدد من �لنقاط �ل�شاخنة 

و�ملناطق �حل�شا�شة على طول �خلط �لأزرق وبالقرب منه.

�شاعات  ثماين  ت�شتغرق  ما  ع��ادًة  �لتي  �لرحلة  وخ��الل 

�لوعرة  �لطرق  من  كيلومرتً�   50 من  �أكرث  م�شافة  على 

 – �شحيقة  وودي���اٍن  مرتفعة  جباٍل  عرب  ترت�مى  �لتي   –
�رتباط يف  �ملقدم غوبالن عن جتربته ك�شابط  حتّدث 

و�لإجن��از�ت  �لتحّديات  على  �ل�شوء  م�شّلطًا  �ليونيفيل، 

على حّد �شو�ء. يف بع�س �لأحيان يقود �ل�شيارة �أكرث من 

200 كيلومرت يف �ليوم.

وتر�بي  �شّيق  طريق  طول  على  �شيارته  يقود  كان  وبينما 

�شبعا،  �شرق  �لفخار،  ر��شيا  يف  �لزيتون  حقول  عرب  ميّر 

�لعمل  �شاعات  �أن  من  �لرغم  »على  فقال:  حديثه  تابع 

�ملنتظمة يف �مليد�ن هي من �لتا�شعة �شباحًا �إىل �خلام�شة 

م�شاًء، �إل �أن �حلو�دث على �لأر�س حتّدد �شاعات عملنا. 

نبد�أ �أحياًنا عند �ل�شاعة 4:00 فجرً� ح�شب �أن�شطة �ليوم، 

منت�شف  حتى  نبقى  �أن  �ىل  �لأحيان  بع�س  يف  ون�شطر 

�لليل ملر�قبة �حلو�دث و�لإبالغ عنها �إىل �ملقّر �لعام«. 

بغ�س �لنظر عن عدد وطبيعة �حلو�دث على طول �خلط 

�لأزرق، يجب على جميع �لفرق - �أربعة يف �شمال �خلط 

�ملنوطة  �ملناطق  �لتوّجه �ىل   – و�ثنان يف جنوبه  �لأزرق 

بهم و�ملر�قبة و�لإبالغ على مد�ر �ل�شاعة.

�أي حادث  �أي معلومات حول  تلقينا  »�إذ�  قال:  وعن ذلك 

 15 غ�شون  يف  ف�شنكون  �لأزرق،  �خل��ط  ط��ول  على  وق��ع 

نقوم  �لذي  �ملكان  �ملوقع منطلقني من  دقيقة يف   20 �إىل 

بدوريات فيه �أو من �لقاعدة. يتعنّي على كل �شابط �رتباط 

�أن يعرف جميع �لطرق و�أن يكون على در�ية باملنطقة«.

موقع  هو  �أ�شبوع  كل  فريقه  يزورها  �لتي  �ملو�قع  �أح��د 

1600 مرتً� عن م�شتوى �شطح  لليونيفيل )يرتفع  نائي 

ويقع  هنود  �شالم  حفظ  جنود  فيه  يتمركز  �لبحر(، 
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المقدم جوباالن باالم )الثاني من اليمين( يتوقف للحظة خالل زيارة روتينية لمركز مؤقت لألمم المتحدة.

بالطريق،  بلدة �شبعا وغري مت�شل  �ل�شيخ يف  على جبل 

ما  وه��و  �لأق���د�م،  على  �شريً�  �لتل  نت�شلق  �أن  »وعلينا 

ي�شتغرق ما بني 30 �إىل 40 دقيقة«.

�أثناء �لتجّول يف �ملناطق �ملنوطة بهم على مد�ر �ليوم، يزور 

�شباط �لرتباط �لتابعون لليونيفيل مو�قع �لبعثة يف طريقهم. 

و�أثناء جولتنا مع �ملقدم غوبالن، توقف فريقه �أي�شًا لزيارة 

ثالثة مو�قع يتمركز فيها جنود حفظ �شالم هنود.

)�شباط  »�إنهم  قال:  هندي،  �شابط  كاكوتي،  د.  �لر�ئد 

�لرتباط( ميّرون د�ئمًا من عندنا ويتبادلون معنا �أحدث 

�لأر���س  على  �لو�شع  )ع��ن  للجانبني  �ملفيدة  �ملعلومات 

و�أن�شطة �لطرفني على طول �خلط �لأزرق(«.

�لنتهاك  �ل�شرقي  �لقطاع  يف  �شيوعًا  �حل��و�دث  �أكرث  من 

غري �ملق�شود للخط �لأزرق من قبل �لرعاة وقطعانهم، مع 

�ل�شارة �ىل �أن جزءً� كبريً� من هذ� �خلط مل يتم تعليمه 

بعد يف هذ� �لقطاع. ويف حال جرى �عتقال �لرعاة من قبل 

�ليونيفيل  يف  �لرتباط  �شباط  فاإن  �لإ�شر�ئيلي،  �جلي�س 

ي�شرعون مب�شاعيهم لإعادتهم �إىل لبنان.

�جلانبني،  م��ع  ين�ّشق  �لرت��ب��اط  »ف���رع  ق���ال:  ذل��ك  وع��ن 

)ر�أ�س   1 مايك  �ملنطقة  عودتهم عرب  ت�شهيل  على  ونعمل 

�لناقورة(. ويكون فرع �لرتباط موجودً� د�ئمًا عند حدوث 

عمليات �لفر�ج �مل�شابهة«.

�ملحطة �لتالية كانت نقطة مر�قبة تابعة لليونيفيل تقع على 

بني  فيها  �لعمل  وي��ت��م  �لقمم  �إح���دى 

�ل�شاعة 6:30 �شباحًا و�ل�شابعة م�شاًء.

»لقد  غ��وب��الن:  �مل��ق��دم  ق��ال  �لنقطة،  مغادرته  و�أث��ن��اء 

للجي�س  حت��ّرك  �أي  هناك  ك��ان  �إذ�  مم��ا  للتّو  حتققنا 

�لإ�شر�ئيلي. �أفاد جنود حفظ �ل�شالم �لهنود �أن �جلي�س 

�خلط  )جنوب  روتينية  موؤللة  دورية  �أجرى  �لإ�شر�ئيلي 

�لأزرق( ثم عادت �أدر�جها«.

حمطته �لتالية كانت بركة �شغرية يف بلدة �شبعا. �لأمر 

�ملثري لالهتمام يف هذه �لربكة هو �أن �خلط �لأزرق ميّر 

بها، تاركًا ثلثيها يف �جلانب �للبناين و�لثالث يف �جلانب 

�ملدنيون  هنا  يجتمع  منا�شبات،  ع��دة  يف  �لإ�شر�ئيلي. 

�للبنانيون وينظمون �ملظاهر�ت.

وق��ال: »يف كّل م��ّرة حتدث مثل هذه �لأم��ور، ي��وؤدي جنود 

حفظ �ل�شالم �لهنود د�ئمًا دور �لدروع �لب�شرية ملنعهم من 

�لذهاب �إىل �جلانب �لآخر )عبور �خلط �لأزرق(«، م�شيفًا 

مع  ين�ّشقون  �لو�شع  ير�قبون  �لذين  �لرتباط  �شباط  �أن 

فرقهم جنوب �خلط �لأزرق. وت�شاعد مثل هذه �لت�شالت 

يف منع �لأعمال �ل�شتفز�زية، وبالتايل تهدئة �لتوتر�ت.

وبينما كان يقرتب من نقطة �شاخنة �أخرى، يف �لوز�ين، 

�لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  بها  يقوم  �لتي  �لأن�شطة  بع�س  ر�أى 

حتى  طويل  وقت  مي�ِس  مل  ولكن  �لأزرق.  �خلط  جنوب 

�كت�شف �أنه ن�شاط روتيني للجي�س �لإ�شر�ئيلي.

�أن بع�س �لأن�شطة على �جلانب �للبناين من �خلط  كما 

و�لعك�س  �لآخ���ر،  �جل��ان��ب  على  �ل��ت��وت��ر�ت  تثري  �لأزرق 

�شحيح. على �شبيل �ملثال، قبل يوم و�حد فقط من جولتنا 

مع �ملقدم غوبالن، جرى حادث على �خلط �لأزرق، قيل 

و�أبقاه  �ل�شابق،  �ليوم  يف  �للبناين  �جلانب  من  �أتى  �أنه 

وفريقه م�شتيقظني حتى منت�شف �لليل.

ويختتم �شباط �لرتباط يف �ليونيفيل يوم عملهم �لعادي 

بعد تقدمي �لتقارير �إىل �ملقّر �لعام يف �لناقورة.

�لدوريات  ت�شيري  »بعد  غ��وب��الن:  �ملقدم  ق��ال  ذل��ك  وع��ن 

�ليومية، تقدم جميع فرق �لرتباط تقارير يومّية �إىل مقّر 

�أمكن،  �إن  نقدم،  كما  �لناقورة.  يف  �لرتباط  فرع  قيادة 

دلياًل مرئيًا على �حلو�دث )بال�شور �أو مقاطع �لفيديو(«.

يف  ق�شاها  �لتي  وع�شرين  �لأرب��ع  �ل�شنو�ت  مدى  على 

تابعة  مهمة  �أوّل  �ليونيفيل  كانت  �ملاليزي،  �جلي�س 

لالأمم �ملتحدة يخدم فيها �ملقدم غوبالن، وهو ر��ٍس 

متامًا عّما �أجنزه هنا.

�ليونيفيل  يف  �لرتباط  �شباط  �أن  �ىل  غوبالن  و�أ�شار 

كونهم  عالية،  وم��ه��ار�ت  معنويات  ميتلكو�  �أن  يجب 

ميلكون �لقليل من �لوقت للرتفيه �أو حتى �لتو��شل مع 

عائالتهم و�أ�شدقائهم يف �لوطن.

لأن  نف�شك  عن  للرتفيه  طريقة  جتد  �أن  »عليك  وتابع: 

�أن  وعليك  طويلة.  ل�شاعات  متتد  مرهقة  وظيفة  لديك 

تكون م�شتعدً� جدً�، حيث تقع �حلو�دث �أحيانًا يف �مل�شاء، 

و�أحيانًا �أخرى يف وقت متاأّخر من �لليل«.

ومع ذلك، فاإنه يجد عمله مثريً� لالهتمام.

حّقًا  وه��ي  يل،  بالن�شبة  لالهتمام  مثرية  وظيفة  »�إنها 

جتربة ر�ئعة للغاية«.
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الدوريات، سواء المؤللة أو الراجلة أو الجوّية، التي يقوم بها أكثر من عشرة 
آالف جندي حفظ سالم تابع لليونيفيل يوميًا، تشكل العناصر األساسية للوتيرة 

العملياتية اإلجمالية للبعثة، والتي تّم الحفاظ عليها جيدًا على الرغم من التحّديات 
العديدة التي نتجت عن جائحة الكوفيد-19.

ُتظهر مقارنة عدد �لأن�شطة �لعملياتية �لتي مت �إجر�وؤها 

خالل �لأ�شهر �لأربعة لإنت�شار �جلائحة، من 1 �آذ�آر �إىل 

�لتابعني  �ل�شالم  حفظ  جنود  �أن   ،2020 حزير�ن   30
�أكرث  �لأن�شطة  �لو�قع عددً� من هذه  نّفذو� يف  لليونيفيل 

�لعدد  �ل�شابق، حيث قفز  �لعام  من �لأ�شهر �ملماثلة من 

من 54،500 �إىل 56،530 ن�شاط، �أي بزيادة �إجمالية 

قدرها 3،7%.

وي�شمل ذلك �أي�شًا زيادة مّدة �لدوريات �جلوّية �ليومّية من 

حو�يل 74 دقيقة �إىل 82 دقيقة، بينما ظّل عدد �لدوريات 

�لر�جلة و�ملوؤللة عند م�شتويات مماثلة.

�إل �أنه، وب�شبب بروتوكولت �لتباعد �لجتماعي و�لتد�بري 

�نخف�س  �جلائحة،  خ�شم  يف  �ملّتخذة  �لأخ��رى  �لوقائية 

جريت مع �لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية 
ُ
عدد �لأن�شطة �لتي �أ

من %17،4 �إىل %13، ثم �رتفعت �إىل %16 يف متوز.

�لأن�شطة  هذه  �أهمية  على  �ل�شوء  ت�شليط  معر�س  يف 

�أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �لأمني  ذكر  �لعملياتية، 

منط  �أن  �ليونيفيل  عن  �لأخ��ري  تقريره  يف  غوتريي�س 

عمليات �ليونيفيل ووترية دورياتها، يعمالن كر�دع للعابثني 

�ملحتملني ويوفر�ن لليونيفيل �لقدرة على ردع �لت�شعيد 

ومنعه وخف�شه وف�ّس �لنز�عات ب�شرعة. وجاء يف تقريره: 

»لقد ثبت �أن هذ� مفيد خالل حو�دث �لتوتر �ملت�شاعد«.

من ناحية �أخرى، فاإن �أن�شطة �إز�لة �لألغام �لتي يقوم بها 

جريت 
ُ
�أ �لتي   - لليونيفيل  �لتابعني  �ل�شالم  حفظ  جنود 

�إنقاذ ت�شطلع بها �لبعثة.  2006 - متّثل مهمة  منذ عام 

�لكمبودية  �لألغام  �إز�لة  وخالل �جلائحة، عملت وحد�ت 

�ملناطق  كلل على تطهري  لليونيفيل بال  �لتابعة  و�ل�شينية 

�ملوبوءة بالألغام �لفّتاكة.

يف �لفرتة �ملمتدة بني 1 �آذ�ر و30 حزير�ن 2020، قامت 

هذه �لوحد�ت بتطهري 4097 مرتً� مربعًا من �لأر��شي يف 

�لعالمات  و�شع  عملية  لدعم  �لألغام  �إز�لة  عمليات  �إطار 

�ليونيفيل.  بالقرب من مو�قع  �لأزرق وكذلك  على �خلط 

كيلومرتً�   500 حو�يل  بتطهري  قامو�  ذلك،  على  وعالوة 

�إن�شانية.  لأغر��س  �لألغام  �إز�لة  �إطار  يف  �إ�شافية  مربعًا 

وخالل �لفرتة نف�شها، وجد خرب�ء �إز�لة �لألغام �لتابعون 

لليونيفيل 101 لغمًا م�شادً� لالأفر�د وقامو� بتدمريها. 
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إن الرابع عشر من آب 2006 هو يوم مهم للغاية في 
تاريخ اليونيفيل، وذلك ألنه اليوم الذي دخل فيه وقف 
التنفيذ.  حّيز  إسرائيل  و  لبنان  بين  العدائية  األعمال 
أنه مهم لسبب خاص آخر غير معروف لمعظم  كما 
الثالثي األول في  تاريخ عقد االجتماع  أنه  الناس، ذلك 
موقع لألمم المتحدة على الخط األزرق في معبر رأس 
اللبناني-  النزاع  في  األولى  المرة  تلك  كانت  الناقورة. 
وجهًا  الجانبين  جيشا  فيها  يجلس  التي  اإلسرائيلي 

لوجه في غرفة للحوار، تحت رعاية اليونيفيل.

الذي �صدر   ،1701 الدويل  الأمن  بناًء على قرار جمل�س 

لتن�سيق  ولي��ة  اليونيفيل  لدى  كان  اأي��ام،  ثالثة  ذلك  قبل 

اإ�سرائيل من جنوب  الطرفني لن�سحاب  اأن�سطتها مع كال 

اللبنانية يف املنطقة. وعليه،  لبنان ون�سر القوات امل�سلحة 

اللبنانية  امل�سلحة  القوات   – الطرفني  اليونيفيل  دعت 

واجلي�س الإ�سرائيلي - اإىل اجتماع ثالثي. وكان هدفها 

الأ�سا�سي هو جتّنب حدوث اأي �سوء فهم اأو ا�ستباكات اأثناء 

امل�سلحة  القوات  وانت�سار  الإ�سرائيلي  اجلي�س  ان�سحاب 

اللبنانية لحقًا حتى اخلط الأزرق.

اإقناع  اإىل  الطرفان  يحتاج  اأن  املفهوم  م��ن  ك��ان  بينما 

التوتر  م�ستويات  لرتفاع  نظرًا  الأويل،  الجتماع  حل�سور 

والأ�سرار اجل�سيمة  العديدة  بعد اخل�سائر  الثقة  وانعدام 

طواعية  الطرفان  وافق   ،2006 عام  حرب  �سببتها  التي 

نعرفه  كما  الثالثي  املنتدى  تاأ�س�س  وهكذا  احل�سور،  على 

اليوم. مت اختيار موقع اليونيفيل 32A-1 يف راأ�س الناقورة 

املوقع  كونه  لالجتماع  الأن�سب  امل��ك��ان  اأن��ه  اعتبار  على 

للجي�س  ميكن  والذي  اليونيفيل  فيه  تتواجد  الذي  الوحيد 

ترتيبات  اإىل  احلاجة  دون  ب�سهولة  دخوله  الإ�سرائيلي 

لوج�ستية اأو اأمنية.

ي�سار اإىل اأن الطرفني ح�سرا طواعية قرابة 140 اجتماعًا 

مناق�سات  الجتماعات  ه��ذه  تخلل   .2020 اأي��ل��ول  حتى 

مكثفة ومل ين�سحب مطلقًا اأي من الأطراف، وهذا انعكا�س 

التي  للثقة  اأي�سا  ولكن  الثالثي  املنتدى  لنجاح  فقط  لي�س 

الق�سايا  حل��ّل  كو�سيلة  اليونيفيل  يف  الأط���راف  اأبدتها 

اخلالفية على طول اخلط الأزرق.

اليونيفيل  بعثة  رئي�س  يرتاأ�سها  الثالثية  الجتماعات 

ويح�سرها وفود من كل من القوات امل�سلحة اللبنانية 

واجلي�س الإ�سرائيلي. املنتدى فريد من نوعه ول يجب 

التقليل من اأهميته الإ�سرتاتيجية لأنه املنتدى الوحيد 

كل  ممثلو  م�سرتك  ب�سكل  يح�سره  والذي  به  املعرتف 

من لبنان واإ�سرائيل. ُتعقد الجتماعات كل �ستة اأ�سابيع 

ا�ستثنائي  اجتماع  لعقد  الدعوة  امكانية  مع  تقريبًا 

وقد حدث  ذلك.  الو�سع  ا�ستدعت خطورة  اإذا  عاجل 

وح��الت  خطرة  ح��وادث  بعد  منا�سبات  ع��دة  يف  ه��ذا 

ت�سعيد على مّر ال�سنني.

للمنتدى  الأول��ي��ة  الجتماعات  ه��ذه  جن��اح  �سمح  وق��د 

الثالثي اأن يتطور على مّر ال�سنني، لي�سبح مقبوًل كاآلية 

ارتباط وتن�سيق اأ�سا�سية متاحة لالأطراف حلّل الق�سايا 

اخلالفية وم�سببات التوتر املحتملة بطريقة مهنّية.

الق�سايا  عر�س  لالأطراف  الفريد  املنتدى  هذا  يتيح 

بهدف  م�سروطة  وغري  مفتوحة  بطريقة  تهمهم  التي 

ل اإىل اتفاق بني اجلميع، حتت رعاية اليونيفيل.  التو�سّ

وعلى مّر ال�سنني، جنح املنتدى الثالثي يف تقدمي عدد 

نذكر  الثقة،  بناء  واإج���راءات  املحلية  الرتتيبات  من 

منها على �سبيل املثال ل احل�سر تعليم اخلط الأزرق، 

وقطاف الزيتون يف بليدا، ومنتجعات الوزاين، والعمل 

يف املناطق احل�سا�سة.

مل تتحقق هذه الإجن��ازات بني ع�سّية و�سحاها. ففي 

بقيادة  الثالثي  املنتدى  �سكرتارية  تتوا�سل  اخللفية 

ثنائي  ب�سكل  �سواء   - كلل  الأط��راف بال  اليونيفيل مع 

�سعيًا  واإيابًا  ذهابًا  امل�ستمرة  املناق�سات  خالل  من  اأو 

ل  للتو�سّ لالأطراف  كافية  م�سرتكة  اأر�سية  اإيجاد  اإىل 

اإىل تفاهم.

ميكن اأن توؤدي املفاو�سات يف بع�س الأحيان اإىل اتفاق. 

اأن ذلك لي�س هو احلال دائمًا، حيث ل يزال هناك  اإل 

الكثري من العمل الذي يتعنّي القيام به. ومع ذلك، فاإن 

بها  يثق  بها  وموثوق  جمّربة  اآلية  هو  الثالثي  املنتدى 

الأطراف وتلعب دورًا رائدًا يف ت�سهيل التقّدم. غري اأنه 

ل ميكن قيا�س القيمة احلقيقية لهذا املنتدى فقط من 

بل من  بنجاح،  التي مت حتقيقها  التفاقات  خالل عدد 

خالل قبول كال الطرفني به كاآلية اأ�سا�سية حلّل الق�سايا 

اخلالفية وا�ستمرار ثقتهم واإميانهم بالعملية.

اأ�سا�سية  الثالثية  الآل��ي��ة  ت��زال  ل  ه��ذا،  يومنا  وحتى 

لبناء الثقة. اإنها الأداة الأ�سا�سية لليونيفيل لالرتباط 

حجر  وه��ي  الأط���راف،  بني  ال�سرتاتيجي  والتن�سيق 

الزاوية لنخراط جميع الأطراف.

ميثل املنتدى الثالثي بنجاحه امل�ستمر مثاًل فريدًا ملا 

اأطراف  اأن حتققه عملية ال�سالم عندما تختار  ميكن 

من  ميكننا  للطرفني  مفيد  اإط��ار  يف  التعاون  ال��ن��زاع 

خالله خلق الثقة والقيام بدورنا يف امل�ساهمة يف اتفاق 

طويل الأمد.

يوجين فريل - مسؤول سكرتارية المنتدى الثالثي

مجّرب وموثوق به على مدى 14 عامًا،
المنتدى الثالثي يواصل تحقيق النتائج 



تبرز اليونيفيل بين بعثات حفظ السالم التابعة 
لألمم المتحدة في جميع أنحاء العالم في مجال 
الحّد من البصمة البيئية لعمليات حفظ السالم 

على المجتمعات المضيفة.
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مثال يحتذى في اليونيفيل
خطة إدارة مياه الصرف الصحي

�ل�شحي  �ل�شرف  مياه  معاجلة  حمطات  خالل  من 

يف  �ملنت�شرة  �لعالية  �ل�شعة  ذ�ت   21 عددها  �لبالغ 

 1060 م�شاحتها  تبلغ  �لتي  �لبعثة  عمليات  منطقة 

�ليونيفيل  تقدم  لبنان،  جنوب  يف  مربعًا  كيلومرتً� 

لها  �لتابعني  �ل�شالم  حلفظة  فقط  لي�س  خدماتها 

�مل�شيفة.  �ملجتمعات  �لأ�شخا�س من  لآلف  �أي�شًا  ولكن 

�إىل  �لقدرة على خدمة ما ي�شل  وهذه �ملحطات لديها 

25،000 �شخ�س.

يف  �لبيئية  �لب�شمة  بتقليل  �لبعثة  بالتز�م  وعماًل 

�ملجتمعات �لتي تعمل فيها، يوجد لدى �ليونيفيل �أي�شًا 

خم�شة �أنظمة �إ�شافية للتخل�س من �ملياه �لعادمة، و�لتي 

تعالج مياه �ل�شرف �ل�شحي بطريقة �شديقة للبيئة.

ووفقًا ملهند�س �ليونيفيل �مل�شوؤول عن �إد�رة معاجلة مياه 

بريير�،  غنانيندر�  كمال  لوكوو�تاج  �ل�شحي،  �ل�شرف 

فاإن حمطة معاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي يف �لناقورة 

�آلف  �أربعة  �شخ�س،  �آلف  �شتة  حو�يل  تخدم  وحدها 

منهم من بلدة �لناقورة و�ألفي �شخ�س �آخرين يعي�شون 

يف �ملقّر �لعام لليونيفيل، م�شيفًا �ن �ملحطة لديها طاقة 

�إ�شافية بن�شبة 20 يف �ملائة.

ولفت �ىل �نه »يتم �ختبار �ملعايري ب�شكل دوري يف �جلامعة 

�لأمريكية يف بريوت، ويتم تفريغ �ملياه �ملعاد تدويرها يف 

يف  ت�شتخدم  تدويرها  �ملعاد  �ملياه  من  تبقى  وما  �لبحر، 

جميع �أنحاء �ملقّر �لعام لأغر��س �لري وغريه«.

يف  وخمت�شون  �لبيئة  م�شوؤولو  �جتمع   ،2019 �آذ�ر  يف 

حفظ  بعثة   15 من  �ل�شحي  و�ل�شرف  �ملياه  جمال 

�شالم تابعة لالأمم �ملتحدة حول �لعامل يف جنوب لبنان 

لي�شاهدو� خطة �ليونيفيل �لناجحة لإد�رة مياه �ل�شرف 

�ل�شحي و�ملياه �لعادمة ويطلعو� عليها عن كثب.

�ملتحدة  �لأمم  �أم�شى موظفو  �لتعليمية،  وخالل جولتهم 

�لبالغ عددهم 23 �شخ�شًا �أ�شبوعًا ح�شرو� خالله �لدرو�س 

وز�رو� خم�س حمطات ملعاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي.

�لتابعة  �لبيئي  �لفني  �لدعم  وحدة  من  �أموكو،  جاكلني 

لالأمم �ملتحدة يف برينديزي باإيطاليا، قالت �إن �جلولة 

كانت مفيدة للموظفني يف عمليات حفظ �ل�شالم �لتابعة 

�لعمل  »تتجاوز  �لتفكري بطريقة  لناحية  �ملتحدة  لالأمم 

�لبديهي ملحطات معاجلة مياه �ل�شرف �ل�شحي«.

مياه  معاجلة  عملية  تعترب  �ل�شبب  »لهذ�  و�أ�شافت: 

�ل�شرف �ل�شحي يف �ليونيفيل مهمة للغاية. �إنها جتعل 

�ل�شعبة  �مليد�نية  �لظروف  �أنه حتى يف  �لبعثات تدرك 

بنية حتتية  لتنفيذ  �أكرب  نبذل جهدً�  �أن  للغاية، ميكننا 

�أكرث ��شتد�مة ملياه �ل�شرف �ل�شحي«.

حفظ  عمليات  �إد�رة  �أن  �إىل  �أموكو  �ل�شيدة  و�أ�شارت 

�ل�شالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة �أطلقت - يف �إطار جدول 

حلفظ  بيئية  ��شرت�تيجية   - عالية  �أولوية  ذي  �أعمال 

�ل�شالم، وكذلك للتعامل مع �ملخاطر.

مياه  فيه  �أ�شبحت  و�شعًا  و�جهنا  »لقد  و�أ�شافت: 

و�لآن  �مليد�نية،  للبيئة  حتديًا  متثل  �ل�شحي  �ل�شرف 

نريد �أن نفعل �ملزيد لرفع �لوعي من �أجل حت�شني هذ� 

�لو�شع يف جميع �ملجالت«.

�أحد  وهو  ترميبالي،  تريي  حتدث  �جلولة،  نهاية  ويف 

�مل�شاركني من بعثة �لأمم �ملتحدة يف جنوب �ل�شود�ن، 

فقال �إن معرفة »�لنظام �ملركزي« لليونيفيل ميكن �أن 

�ل�شرف  مياه  �إد�رة  مفيدً� يف معاجلة حتديات  يكون 

�ل�شحي يف بعثة �لأمم �ملتحدة يف جنوب �ل�شود�ن.

�ملتح��دة  �لأمم  ق��وة  من  وهي  بر�مون��و،  �شيغيت  �أما 

تكنولوجيا  �أن  �ىل  فاأ�شارت  �ل�شتباك،  ف�س  ملر�قبة 

�ليونيفيل تتطلب �شيانة �أقل، وبالتايل فعالة من حيث 

»�شيكون  ذلك  �ن  �ل�شتخد�م، م�شيفة  و�شهلة  �لتكلفة 

جيد� للوحد�ت �لعاملة يف �ملناطق �لنائية«.

�ملتح���دة  �لأمم  بعث���ة  من  �أت�شيم�ي،  ك�ا�ش�اي  ب�دوره، 

يف  �ل�شتق��ر�ر  لتحقي��ق  �لأبع��اد  �ملتع��ددة  �ملتكامل��ة 

جمهوري��ة �أف�ريقي�ا �لو�شط��ى، فق�ال �ن �ملث��ال �ل��ذي 

تق�دم��ه �لي�ونيفي��ل يعط�ي جم�اًل للبعث�ات للتفكي��ر يف 

�آف��اق جدي�دة وبالتال�ي ت�شمي�م حمط�ات فّعال���ة م�ن 

حي��ث �لتكلف��ة.

جت��در �لإ�ش��ارة �ىل �أن �أكرث من ع�ش��رة �آلف جن��دي 

يعمل��ون  800 موظف مدن�ي  و�أكث��ر من  �ش��الم  حفظ 

حاليًا مع �ليونيفيل.

تيالك بوخاريل  - مكتب اليونيفيل اإلعالمي 

ن األّول 2020
شري

العدد 24   ت



مارك توين، �أب �لأدب �لأمريكي، قال ذ�ت مرة: »�لهند 

�لإن�شاين،  �خلطاب  ومنبع  �لب�شري،  �جلن�س  مهد  هي 

و�أم �لتاريخ، وجدة �لأ�شطورة، و�جلدة �لكربى للتقاليد. 

�لإن�شان  تاريخ  يف  �إفادة  و�لأكرث  قيمة  �لأكرث  �ملو�د  �إن 

�شهادة  جت�ّشد  �لهند  تز�ل  ول  �لهند«.  يف  �إل  جندها  ل 

د�ئمة على كلماته يف يومنا هذ�، حيث تظل �لهند و�حدة 

من �أقدم �حل�شار�ت يف �لعامل بتنوعها �لإثني و�لعرقي 

وتر�ثها �لثقايف �لغني.

وباعتبارها �شابع �أكرب دولة يف �لعامل، تتفرد �لهند عن 

مينح  مما  وبحرها،  بجبالها  تتمّيز  حيث  �آ�شيا،  بقية 

جبال  ت�شمخ  �لهند  يف  مميزة.  جغر�فية  هوّية  �لبالد 

جنوبًا  �لبالد  وترت�مى  �ل�شمال،  يف  �لعظمى  �لهيماليا 

�ىل �ملحيط �لهندي بني خليج �لبنغال يف �ل�شرق وبحر 

�لعرب يف �لغرب.

ومتمّيزة  طويلة  م�شاهمة  للهند  كان   ،1948 عام  منذ 

جميع  يف  �ل�شالم  حلفظ  �ملتحدة  �لأمم  عمليات  يف 

�أنحاء �لعامل. وحاليًا، هناك حو�يل 5500 من �لأفر�د 

عمليات  خمتلف  يف  يخدمون  و�ل�شرطة  �لع�شكريني 

�ل�شالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة، مما يجعل �لهند خام�س 

�أكرب م�شاهم بقو�ت ع�شكرية. يذكر �أن �أكرث من مائتي 

بعثات  من  بعثة   49 يف  خدمو�  هندي  ع�شكري  �ألف 

عددها  �لبالغ  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  �ل�شالم  حفظ 

و�حد و�شبعون و�لتي �أن�شئت يف جميع �أنحاء �لعامل منذ 

يف  �لهندية  �مل�شاهمة  �أن  �ىل  �ل�شارة  مع   ،1948 عام 

�إىل جانب �شباط  �ليونيفيل ت�شتمل على كتيبة و�حدة، 

�أركان وطاقم طبي.

منذ  �ليونيفيل  �إطار  يف  �لعاملة  �لهندية  �لكتيبة  تنت�شر 

يف  �لرنويجية.  �لكتيبة  حمل  حّلت  حيث   ،1998 عام 

�إحدى  يف  �لهنود  �جلنود  خدم  �ملا�شية  �ل�22  �ل�شنو�ت 

عمليات  منطقة  يف  وح�شا�شية  وعورة  �ملناطق  �أكرث 

من  �لرغم  وعلى  لبنان.  �شرقي  جنوب  يف  �ليونيفيل 

�لت�شاري�س �لوعرة و�لظروف �جلوية �لقا�شية �لتي متتد 

مب�شوؤولياتها  �لقيام  من  �لكتيبة  متكنت  طويلة،  لفرتة 

تعقيم مبثابرة مطلقة،  �إجر�ء عمليات  �ملنطقة ومن  يف 

وبالتايل �حلفاظ على �لوترية �لعملياتية يف �ملنطقة �لتي 

تبلغ م�شاحتها 115 كيلومرتً� مربعًا.

يذكر �أن جنود حفظ �ل�شالم �لهنود يف �ليونيفيل، �لذين 

�لأول  ت�شرين  يف  �لكاز�خ�شتانيون  �جلنود  �إليهم  �ن�شم 

م�شّيجة  وغري  مر�ّشمة  غري  منطقة  ير�قبون   ،2018
�لأزرق  �خلط  من  كيلومرتً�   16 حو�يل  �متد�د  على 

�لبالغ طوله 120 كيلومرتً�، مع �لإ�شارة �ىل �أن �ملنطقة 

ح�ّشا�شة للغاية لوجودها على مثلث حدودي بني لبنان 

�ملتحدة  �لأمم  مو�قع  �أحد  �أن  كما  و�إ�شر�ئيل.  و�شوريا 

�للذ�ن   ،)OP1( �ملر�قبة  ونقطة   )7A-UNP 4(

على  مرتً�  و1800  مرتً�   1370 �رتفاع  على  يقعان 

�لتو�يل، كالهما يتمركز فيهما جنود هنود، وهما من 

بني �أعلى مو�قع �ليونيفيل.

جنود  ُيعرف  �لعملياتية،  و�جباتهم  �أد�ء  جانب  �إىل 

�لقوية  ورو�بطهم  بعالقاتهم  �لهنود  �ل�شالم  حفظ 

كل  �لهنود  �جلنود  ويبذل  �مل�شيفة.  �ملجتمعات  مع 

يبد�أ  حيث  �ملحلية،  �ملجتمعات  لدعم  و�شعهم  يف  ما 

ينتهي  ول  و�لبيطرية  �لطبية  بامل�شاعدة  �لدعم  هذ� 

خا�س  ب�شكل  و��شحًا  هذ�  وكان  �حلر�ئق.  مبكافحة 

خالل جائحة �لكوفيد-19، وذلك عندما دعم جنود 

بانتظام  لليونيفيل  �لتابعون  �لهنود  �ل�شالم  حفظ 

�مل�شاعدة  تقدمي  خالل  من  �ملنطقة  يف  �ملز�رعني 

�لبيطرية وكذلك �مل�شتو�شفات �ملحلية ملو�جهة �لنق�س 

على  �شاهم ذلك يف �حلفاظ  وقد  �لأدوية.  �حلاد يف 

�ل�شتقر�ر و�لأو�شاع �لطبيعية يف منطقة عملياتهم.

�لهندية،  �لكتيبة  قائد  بهاتي،  �شينغ  نار�يان  �لعقيد 

قال �إن �لكتيبة �بتكرت بر�مج تعاون مدين- ع�شكري 

لها  �لناجح  �لتنفيذ  يت�شح  حيث  ومرنة«،  لة  »مف�شّ

�ملنطقة.  �شكان  مع  �لوطيدة  �لعالقة  خالل  من 

لبنان  �لهندية،  �لكتيبة  �إىل  »بالن�شبة  قائاًل:  وتابع 

�أجل  �لعمل من  �لثاين، و�شنو��شل  بكل �شدق وطننا 

و�شعبها  �ملباركة  �لأر�س  لهذه  و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم 

متامًا كما نفعل لبلدنا«.

الرائد ارشيل موهيت - الكتيبة الهندية في اليونيفيل 

الهند، وهي إحدى أقدم الحضارات في العالم، يعتبر تراثها الغني بمثابة بوتقة لألديان والتقاليد 
الكالسيكي  والرقص  والعمارة  الفن  كنوز  في  الهندي  التراث  معالم  أبرز  وتكمن  والعادات. 

والموسيقى والنباتات والحيوانات والفلسفة العلمانية الفطرية لشعب هذا البلد.

هل تعلم؟ الهند
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تبنى مجلس األمن الدولي باإلجماع القرار 2539 في 28 آب، والذي مدد بموجبه والية اليونيفيل لمدة عام. 
وأعاد المجلس التأكيد على »إلتزامه القوي والمستمر« بوالية اليونيفيل في لبنان بموجب القرار 1701 )2006( 

مع توضيح توقعاته ومتطلباته نحو تحقيق األهداف المنوطة بها. وفي ما يلي بعض المقتطفات:

مجلس األمن الدولي
يؤكد إلتزامه القوي بوالية اليونيفيل

- �شدد على �لدور »�لبناء« �لذي تقوم به �لآلية �لثالثية 

لليونيفيل يف ت�شهيل �لتن�شيق وتهدئة �لتوتر�ت، و�شجع 

على �تخاذ تد�بري لزيادة تعزيز قدر�ت هذه �لآلية.

بالتن�شيق مع  ت�شريع جهودها  �لأط��ر�ف على  �شجع   -

�ليونيفيل لتحديد �خلط �لأزرق وتعليمه ب�شكل مرئي 

بكامله، مبا يف ذلك �لنقاط �خلالفية. 

- دعا �لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية و�ليونيفيل �إىل زيادة 

تعزيز �أن�شطتهما �ملن�ّشقة.

- �شجع لبنان على ن�شر فوج منوذجي و�شفينة دورية يف 

�ليونيفيل  مع  بال�شرت�ك  �لقيام  وعلى  �لبحر،  عر�س 

تعزيز  لزيادة  زمنية  وجد�ول  مرجعية  معايري  بو�شع 

قدر�ت �لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية �لربية و�لبحرية من 

�أجل �نت�شارها �لفعال و�لد�ئم يف جنوب لبنان و�ملياه 

�لإقليمية �للبنانية.

- فّو�س �ليونيفيل باتخاذ تد�بري موؤقتة وخا�شة لتقدمي 

يف  �آب   4 �نفجار�ت  �أعقاب  يف  و�شعبه  للبنان  �لدعم 

مرفاأ بريوت.

وب��رً�،  ج��وً�  �لأزرق،  للخط  �لنتهاكات  جميع  �أد�ن   -

�لأع��م��ال  وق��ف  �ح���رت�م  �إىل  ب�شدة  �لأط����ر�ف  ودع���ا 

�لعد�ئية. وطلب من �لأمني �لعام تقدمي تقارير فورية 

ومف�شلة عن كافة �نتهاكات �لقر�ر 1701 )2006( 

و�شيادة لبنان.

ح��ري��ة حركة  ���ش��م��ان  ع��ل��ى  �لأط�����ر�ف  ح��ث جميع   -

�أجز�ئه،  �لأزرق بجميع  �إىل �خلط  �ليونيفيل وو�شولها 

ومف�شلة  فورية  تقارير  تقدمي  �لعام  �لأمني  وطلب من 

�ليونيفيل، مبا  �لقيود �ملفرو�شة على حرية حركة  عن 

�ليونيفيل  ت�شتطيع  ل  �لتي  �ملحددة  �ملناطق  ذل��ك  يف 

�لو�شول �إليها و�شبب ذلك. 

- حث على �تخاذ تد�بري لتعزيز �شالمة و�أمن حفظة 

�أعمال  �أي  مرتكبي  مع  للتحقيق  لبنان  ودعا  �ل�شالم، 

ومطالبة  للعد�لة،  وتقدميهم  �ليونيفيل  �شد  عدو�نية 

و�لتحقيقات  بالإبالغ عن هذه �حلو�دث  �لعام  �لأمني 

ذ�ت �ل�شلة.

�لفوري  �ليونيفيل  و���ش��ول  ت�شهيل  �إىل  لبنان  دع��ا   -

لغر�س  �ليونيفيل  تطلبها  �لتي  �ملو�قع  �إىل  و�لكامل 

ذ�ت  �مل��و�ق��ع  جميع  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�شريع،  �لتحقيق 

�ل�شلة �شمال �خلط �لأزرق �ملتعلقة باكت�شاف �لأنفاق 

�لتي تعرب �خلط �لأزرق.

- طلب من �لأمني �لعام تقدمي خطة لتنفيذ تو�شياته 

�لأخرية ب�شاأن تقييم مو�رد �ليونيفيل، وتقدمي خيار�ت 

لتح�شني كفاءتها وفعاليتها.

ب�شاأن  �لعمل  خطة  تنفيذ  دعم  �ليونيفيل  من  طلب   -

�لعنف �جلن�شي  و�ل�شالم و�لأم��ن، مبا يف ذلك  �مل��ر�أة 

و�لعنف �لقائم على �أ�شا�س �لنوع �لجتماعي، ودعا �إىل 

جميع  يف  للمر�أة  و�لهادفة  و�لفعالة  �لكاملة  �مل�شاركة 

جو�نب �لعمليات.

 15،000 م��ن  ب��ه  �مل�����اأذون  �ل��ق��و�ت  �شقف  خف�س   -

حو�يل  �حل��ايل  �ليونيفيل  عديد  ]يبلغ   .13،000 �ىل 

10،300 جندي[.

اجلنوب

ن األّول 2020
شري

العدد 24   ت

 -



تلتزم اليونيفيل 
بأعلى معاييـــر 

السلوك واإلنضباط
تــلــتــزم الــيــونــيــفــيــل ضــمــان أن 
ألعلى  وفــقــاً  أفــرادهــا  يتصرف 
مــعــايــيــر الــســلــوك والــتــصــرّف. 
ــــالم نــفــتــخــر بــمــا  وكــحــفــظــة سـ

نقوم به فإننا: 

باحترام  لبنان  نعامل سكان   -
وإجالل في جميع األوقات؛

- نــلــتــزم عـــلـى الـــــــــدوام بــأعــلــى 
معايير السلوك المتوقعة من 

موظفي األمم المتحدة؛

ــداً حــيــاة الــنــاس  ــ - لـــن نــهــدد أبـ
الذين نخدمهم ونحميهم؛

فـي سلوك  ابــداً  نـنخرط  لن   -
يقّوض االنضباط ويضّر بسمعة 
التي  والــــدول  المتحدة  األمـــم 

نحمل أعالمها؛

في حــال الحظتــم وجــود أي 
تصرّف قد ال يرقى إلى مستوى 
هذه المعايير العالية، الرجاء 
إبالغنا عنه عن طريق اإلتصال 
بقســم السلــوك واالنضبــاط 

 اإلقليمي عبر البريد اإللكتروني:
unifil-cdu@un.org 

أو عبر اإلتصال باألرقام الهاتفية 
 التاليـــة:

01– 926215/6/7/8/9



flickr.com/photos/unifilfacebook.com/UNIFILEN: @UNIFIL_ 
AR: @UNIFILarabic 
UNIFIL FC: @stefanodelcol

unifil_official EN: UNIFILVIDEOUNIT 
AR: UNIFILARABIC

لمشاهدة وقراءة مقالتنا المتعددة الوسائط والبرامج اإلذاعية 
والتلفزيونية حول أنشطة اليونيفيل في جنوب لبنان.

unifil.unmissions.org 

SCAN
ME

https://twitter.com/UNIFIL_
https://twitter.com/UNIFILarabic
https://twitter.com/stefanodelcol
https://www.instagram.com/unifil_official/
https://www.youtube.com/user/UNIFILVIDEOUNIT
https://www.youtube.com/user/UNIFILarabic
https://www.facebook.com/UNIFIL/
https://www.flickr.com/photos/unifil
unifil.unmissions.org
https://unifil.unmissions.org/digital-media



