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مجلــة اليــونيفي ــل

الحفاظ على الوتيرة العملياتية

رغم الكوفيد19-
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إمسح الرمز لمشاهدة الفيديو

شـ ــا هــد

مساهمة المرأة في حفظ السالم عززت قدرة اليونيفيل على الحفاظ على
االستقرار في جنوب لبنان .جنديات حفظ السالم في اليونيفيل ينفذن أنشطة
عملياتية  -ليال ً ونهارا ً  -ب ّرا ً وبحرا ً وجواً ،في إطار جهود البعثة لتنفيذ قرار
مجلس األمن الدولي .1701

اإلفتتاحية

رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام
اللواء ستيفانو ديل كول
كــان لبنـان يعاني من أزمــة إقتصاديـة وسيـاسيـة  -زاد
م ــن تـعـقـيــدهـ ــا جـ ــائـحـ ـ ــة ف ـي ـ ــروس ك ـ ــورونــا المستجـد
(الكوفيد ،)19-وكان أساسا ً في وضع دقيق عندما وقعت
إنفجار مرفأ بيروت المأساوية في  4آب  ،2020ونتيجـ ًة
لذلك لم تهت ّز العاصمــة فحسـب وإنما البلد بأكمله.

مروعة
الأي��ام والأ�سابيع والأ�شهر التي �أعقبت تف�شي فريو�س كورونا كانت ّ
بالفعل .وقد �أظهر كل واحد منا نحن الذين نخدم يف اليونيفيل  -ع�سكريني
ومدنيني على ح ّد �سواء  -من خالل العمل وااللتزام �أنه ال يوجد حت ٍّد ميكن �أن
يردعنا عن �أداء مهمتنا الأ�سا�سية.
على الرغم من �أن الكثري من جهودنا خالل تف�شي اجلائحة كانت موجهة نحو
احتواء انت�شار الفريو�س وتقدمي الدعم الحق ًا يف �أعقاب إنفجار املرف�أ� ،إال �أننا
مل نحد �شرب ًا واحد ًا عن مهامنا الأ�سا�سية .وكالعادة ،وا�صل جنود حفظ ال�سالم
ت�سيري الدوريات وم�ساعدة ال�سلطات اللبنانية يف نف�س الوقت الذي التزموا فيه
بالإجراءات والربوتوكوالت املو�ضوعة الحتواء انت�شار الفريو�س .كما خ�ص�صنا
بع�ض متويلنا مل�ساعدة املجتمعات يف مكافحة اجلائحة� .إن الدعم احلا�سم الذي
قدمته وحداتنا من خمتلف اجلن�سيات للمجتمعات امل�ضيفة واملت�ضررين يف
بريوت ي�ستحق الثناء اخلا�ص.
ت�ستثن منطقة عمليات
وبالطبع ،ف�إن الأزمات املتعددة التي تع�صف بالبالد مل ِ
اليونيفيل .وبدعم من قيادة الأمم املتحدة يف نيويورك وجمل�س الأم��ن ،بذل
جنود حفظ ال�سالم ق�صارى جهدهم يف دعم لي�س �سكان جنوب لبنان فح�سب،
ولكن ال�سلطات والأ�شخا�ص املت�ضررين من إنفجار املرف�أ �أي�ض ًا .يف �أعقاب
ذلك مبا�شرة ،ق ّدمت اليونيفيل حزمة كاملة من الدعم ،مبا يف ذلك املعدات
الهند�سية الثقيلة وامل�ساعدة اللوج�ستية �إىل القوات امل�سلحة اللبنانية يف �إطار
الإ�ستجابة للو�ضع الطارئ ،ومت تفعيل فريق �إدارة الأزمات التابع لنا ،وكذلك مت
ت�شكيل فريق عمل احتياطي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت ّربع املئات من حفظة ال�سالم
بالدم ل�ضحايا االنفجارات ،كما �شاركوا يف مبادرة “ ”#UN4Beirutلدعم
املت�ضررين من خالل تنظيف ال�شوارع املت�ضررة يف بريوت.
وبينما ن�سعى للعودة �إىل م�سار العمل الذي كان قائم ًا قبل الكوفيد ،19-ف�إننا

نعلم �أي�ض ًا �أن ذلك غري ممكن على الفور .يف الوقت نف�سه ،نتخذ على الدوام
احتياطات �إ�ضافية �أثناء تنفيذ واليتنا.
حافظ جنود حفظ ال�سالم التابعني لليونيفيل على الوترية القوية للعمليات يف
كل الأحوال� ،سواء كان ذلك يف النهار �أو الليل ،يف ظ ّل الربد القار�س �أو احلر
ال�شديد  ،مت�ضامنني مع ال�شعب وال�سلطات اللبنانية يف �أوقات الأزمات .قد تكون
التحديات التي فر�ضها الكوفيد 19-جمرد عقبة يف طريق رحلة البعثة التي
متتد على مدى �أكرث من  42عام ًا ،ولكنها لي�ست ع�ص ّية على احلل.
وبينما نتغ ّلب على العديد من التحديات فيما نوا�صل وترية العمليات� ،أ�صبح
من الوا�ضح ب�شكل متزايد �أن الأن�شطة البالغ عددها �أكرث من ً 450
ن�شاطا
يومي ًا التي ينفذها حفظة ال�سالم التابعون لنا ب ّر ًا وبحر ًا جو ًا كانت مبثابة
رادع قوي للت�صعيد.
وقد برهن جمل�س الأمن على ذلك يف � 28آب  2020عند جتديد والية اليونيفيل
ل�سنة �أخ��رى من خالل اعتماد القرار  2539بالإجماع .دعم جمل�س الأمن
امل�ستمر لليونيفيل يعزز عزمنا على متابعة املهام املنوطة بنا بقوة متجددة
جنب ًا اىل جنب مع الأطراف .كما ان دعم الأطراف امل�ستمر الذي تعتمد عليه
اليونيفيل دائم ًا هو �شرط �أ�سا�سي لنجاح مهمتها.
وهنا ،جند �أن الوقت منا�سب لأن ي�س ّلط هذا العدد من جملة «اجلنوب» ال�ضوء
على عمل �أحد ركائزنا الع�سكرية الأ�سا�سية� ،أال وهو فرع االرتباط.
�أ�شكر �أفراد هيئة التحرير على عملهم يف هذه الطبعة و�أتطلع �إىل موا�صلة العمل
معكم جميع ًا يف الأ�شهر املقبلة.

اإلفتتاحية :رسالة من رئيس بعثة اليونيفيل
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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.

أحداث متسلسلة
قوة اليونيفيل البحرية تنقذ  37شخصاً تقطعت بهم السبل في البحر

يف � 14أيلول � ،2020أنقذ جنود حفظ
ال�سالم يف قوة اليونيفيل البحرية 37
�شخ�ص ًا تقطعت بهم ال�سبل يف البحر.
عند ال�صباح ،عرثت �إحدى �سفن اليونيفيل
على قارب منكوب خارج املياه الإقليمية
اللبنانية وعلى متنه � 37شخ�ص ًا .ول�سوء
احلظ ،كان �أحدهم قد تويف ،و�أنقذ جنود
حفظ ال�سالم التابعون لليونيفيل على الفور
الناجني وعددهم � 36شخ�ص ًا 21 :رج ًال
و 10ن�ساء وخم�سة �أطفال .وخالل قيام

التابعة للأمم املتحدة ،وقد انت�شرت يف عام
 2006بنا ًء على طلب احلكومة اللبنانية
مل�ساعدة البحرية اللبنانية يف ت�أمني املياه
الإقليمية وامل�ساعدة يف منع الدخول غري
امل�صرح به للأ�سلحة �أو املواد ذات ال�صلة
عن طريق البحر اىل لبنان .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تعمل قوة اليونيفيل البحرية مع
البحرية اللبنانية من �أجل تعزيز قدراتها.

�سفينة ثانية تابعة لقوة اليونيفيل البحرية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،وكذلك
ناج ال�سلطات املحلية التي تابعت الق�ضية.
با�ستعادة القارب يف وقت الحق وجدت ٍ
�آخر يف املياه و�أنقذته.
رئي�س بعثة اليونيفيل وقائدها العام
الأولوية الرئي�سية جلنود حفظ ال�سالم اللواء �ستيفانو ديل كول قال« :هذه حادثة
ان�صبت على �إنقاذ الناجني و�ضمان م�أ�ساوية للغاية ،وبذل جنود حفظ ال�سالم
�سالمتهم من خالل تقدمي امل�ساعدة الفورية .التابعون لقوة اليونيفيل البحرية ق�صارى
جهدهم لإنقاذ حياة ه�ؤالء الأ�شخا�ص».
نقلت قوة اليونيفيل البحرية جميع الناجني
البحرية
اليونيفيل
قوة
أن
�
اىل
إ�شارة
ل
ا
جتدر
�إىل قاعدة بريوت البحرية ،حيث ا�ستقبلهم
كما �شاركت قوة اليونيفيل البحرية يف اجلهود
ُ
ال�صليب الأحمر اللبناين واملفو�ضية ال�سامية هي الأوىل من نوعها يف بعثات حفظ ال�سالم الإن�سانية يف املا�ضي عندما طلب منها ذلك.

اليونيفيل والجيش اللبناني يوقعان مذكرة تفاهم حول إزالة األلغام ألغراض إنسانية

القوات البولندية تنضم إلى
اليونيفيل

مذكرة التفاهم  -التي و ّقعها رئي�س �أركان
اليونيفيل يف حينه العميد فريديريك
بو�شيه ومدير املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام العميد الركن جهاد
ب�شعالين  -حتدد �إطار ًا للتعاون فيما
خ�ص امل�ساعدة التي �ستقدمها اليونيفيل
ّ
لعمليات �إزالة الألغام لأغرا�ض �إن�سانية
التي يقوم بها املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام يف منطقة عمليات
اليونيفيل يف جنوب لبنان.

�أ�صبحت بولندا �أحدث الدول امل�ساهمة
بقوات يف اليونيفيل ،وذلك بعد ان�ضم �أكرث
من  200جندي �إىل البعثة يف ت.2019 2
وهم يعملون مع جنود حفظ ال�سالم
االيرلنديني يف جنوب لبنان .وبذلك �أ�صبحت
بولندا امل�ساهم الـ  45بقوات يف اليونيفيل.
وكانت القوات البولندية قد عملت مع
اليونيفيل لعقود قبل ان�سحابها يف عام
.2009
�إن انت�شارهم يف اليونيفيل مهم لأن هذه
هي مهمة حفظ ال�سالم الوحيدة التابعة
للأمم املتحدة التي ت�ضم عدد ًا ملحوظ ًا
من القوات البولندية .منذ � 31آذار
 ،2020ت�ساهم بولندا ب�ستة �ضباط �أركان
يعملون يف عمليات حفظ �سالم �أخرى
تابعة للأمم املتحدة.

وقعت اليونيفيل والقوات امل�سلحة اللبنانية
مذكرة تفاهم يف  30كانون الثاين 2020
ت�سمح للقوتني بتعزيز التعاون ،يف �إزالة
الألغام لأغرا�ض �إن�سانية داخل منطقة
عمليات بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
لبنان ،بعد عقد من التوقف.

بعد توقيع مذكرة التفاهم يف املدر�سة
الإقليمية لإزالة الألغام لأغرا�ض �إن�سانية
التابعة للقوات امل�سلحة اللبنانية يف
حمانا� ،ألقى العميد بو�شيه كلمة قال فيها:
يف �أعقاب حرب عام  2006وحتى عام «الآن ،وبعد � 10سنوات ،ي�سمح لنا الو�ضع
 ،2010قام عنا�صر نزع الألغام يف العملياتي مرة �أخرى با�ستئناف جهودنا
اليونيفيل ب�إزالة الألغام لأغرا�ض �إن�سانية يف جمال �إزالة الألغام لأغرا�ض �إن�سانية».
من �أجل حماية املدنيني وت�سهيل الو�صول وعلى الرغم من التقدم الذي حتقق ،ال
الآمن �إىل امل�ساكن والأرا�ضي الزراعية .تزال م�ساحات كبرية من الأرا�ضي يف
وقد مت تعليق هذه الأن�شطة يف عام  .2010جنوب لبنان ملوثة بالألغام الأر�ضية.

جتدر الإ�شارة اىل �أن اليونيفيل لديها
حالي ًا حفظة �سالم من كمبوديا وال�صني
يقومون باملهمة اخلطرة جد ًا املتمثلة يف
تطهري املناطق امللوثة على طول اخلط
الأزرق البالغ طوله  120كيلومرت ًا وحول
مواقع الأمم املتحدة يف جنوب لبنان.
ويف عام  2019وحده ،قاموا بتطهري
�أكرث من  42,000مرت ًا مربع ًا من
الأرا�ضي ،ودمروا  3358لغم ًا م�ضاد ًا
للأفراد.

تعامل اليونيفيل مع
جائحة الكوفيد19-

مع إنتشار األخبار حول انتشار فيروس كورونا المستجد (الكوفيد - )19-وهو عدو
شديد العدوى وقاتل ولكنه غير مرئي  -في بداية عام  ،2020بدأت اليونيفيل في
اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة لحماية أفرادها من العدوى .وشمل ذلك تطبيق
تدابير أولية على أولئك الذين يسافرون إلى أو من الدول المتضررة.

بعد ت�صنيف الكوفيد 19-باعتباره جائحة يف
�آذار ،ووف ًق ًا للإر�شادات والتوجيهات ال�صادرة عن
منظمة ال�صحة العاملية ومق ّر الأمم املتحدة واحلكومة
اللبنانية ،بد�أت اليونيفيل بتنفيذ تدابري �أكرث �صرامة.
وهذه الإجراءات االحرتازية  -التي جتاوزت �أحيان ًا
املتطلبات القيا�سية – �سعت �إىل احل ّد من العدوى بني
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زيارات القائد العام للوحدات

�أفراد اليونيفيل واملجتمعات امل�ضيفة.
وعليه ،مت تطبيق نظام احلجر ال�صحي ال�صارم والف ّعال.
وط ّبقت جميع مواقع اليونيفيل بروتوكوالت التباعد
االجتماعي ،و�أجرت فحو�صات قيا�س درجة احلرارة،
وتعقيم املرافق ،واعتمدت طرق عمل بديلة .كما متت
مراجعة �أدوار املوظفني املدنيني واتخذت ب�سرعة تدابري

بديلة ،مبا يف ذلك «العمل من املنزل» .كذلك مت تعليق
جميع عمليات التبديل الع�سكرية حتى نهاية حزيران.
وهذه التدابري ال�صارمة عملت على عدم متكني
الفريو�س من حتقيق �أي اخرتاق كبري للبعثة و�ساعدت
على ابقاء عدد احلاالت امل�ؤكدة داخل منطقة عمليات
البعثة عند م�ستوى منخف�ض.

وترية العمليات رغم تف�شي اجلائحة وا�ستمرارهم يف
تنفيذ جميع الأن�شطة العملياتية وفق ًا لقرار جمل�س
الأمن الدويل .1701
زيادة الدعم للمجتمعات المضيفة

يف �أواخر �آذار ،قام رئي�س بعثة اليونيفيل وقائدها
العام اللواء �ستيفانو ديل كول بزيارة جميع الوحدات
�شخ�صي ًا للت�أكد من �أن حفظة ال�سالم يتّخذون جميع
الإجراءات االحرتازية ويتبعون بدقة الإر�شادات ملنع
انت�شار الفريو�س.

العدد  24تشرين األ ّول 2020

ويف كلمة وجهها اىل زمالئه من حفظة ال�سالم ،قال:
«�إن الو�ضع غري امل�سبوق الذي نواجهه جميع ًا اليوم
ي�ستدعي اتخاذ تدابري ا�ستثنائية ،وعليه ف�إن تعاونكم
وتفهمكم هو �شرط �أ�سا�سي ال غنى عنه� .إننا من ّر حالي ًا
ب�أوقات ع�صيبة ،وهذه املرحلة لي�ست عادية ،ولذلك
املتغي
ف�إن ا�ستعدادكم وقدرتكم على التك ّيف مع الو�ضع ّ
ي�ستحق الثناء».
كما �أ�شاد رئي�س بعثة اليونيفيل بحفظة ال�سالم،
الع�سكريني واملدنيني على ح ّد �سواء ،حلفاظهم على
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يف الوقت نف�سه ،ومع ارتفاع عدد حاالت الإ�صابة
بالفريو�س وتلبي ًة لطلبات املجتمعات امل�ضيفة ،دعمت
اليونيفيل بن�شاط املجتمعات املحلية يف معركتها �ض ّد
الكوفيد .19-وجزء كبري من هذا الدعم جاء من حفظة
ال�سالم �أنف�سهم من خالل التمويالت التي قدمتها دولهم.
عزز حفظة ال�سالم دعمهم لل�سلطات املحلية من خالل
�إن�شاء عيادات الفرز ،والتربع ب�آالت الفح�ص واالختبار
ومعدات حماية خمتلفة للأفراد وم�ستلزمات �صحية
و�إمدادات طبية �ضرورية للم�ستو�صفات املحلية ،اىل
جانب الدعم البيطري للمزارعني .وبالتن�سيق مع
ال�سلطات املحلية ،قدمت اليونيفيل �أي�ض ًا التمويل لإجراء
فحو�صات الـ  PCRب�شكل ع�شوائي على �سكان املنطقة.
وب�سبب مقت�ضيات الو�ضع املتطور� ،أمر رئي�س قائد
اليونيفيل اللواء ديل كول بتخ�صي�ص بع�ض متويلنا لبع�ض
امل�شاريع املحلية مل�ساعدة املجتمعات يف معركتها �ضد
الكوفيد .19-وهكذا ،مت تنفيذ  11م�شروع ًا من هذا

النوع لدعم اال�ستجابة املحلية للكوفيد ،19-و�ساعدت
خم�سة م�شاريع �إ�ضافية جهود الأمن الغذائي املحلية.
وقال رئي�س بعثة اليونيفيل�« :إن وجود حياة طبيعية يف
منطقة عملياتنا هو مقيا�س على جناحنا اجلماعي
من خالل حتقيق ما يقرب من  14عام ًا من ال�سالم
واال�ستقرار ال�شامل يف املنطقة .ال نريد �أن نرى �أي عامل،
مبا يف ذلك الكوفيد 19-يع ّكر هذا الهدوء».
كما �أعرب عن تقديره للدعم القوي الذي تقدمه الدول
امل�ساهمة بقوات للمجتمعات املحلية من �أجل تلبية
احتياجاتها العاجلة.
و�أ�ضاف�« :أود �أن �أ�ؤكد �أننا جميع ًا من ّر بفرتة �صعبة
للغاية و�أن االهتمام ببع�ضنا البع�ض هو واجب حتمي
علينا جميع ًا».

فريق عمل لمتابعة األزمة

مع انت�شار الأزمة الناجمة عن فريو�س كورونا� ،أن�ش�أت
اليونيفيل على وجه ال�سرعة فريق عمل ملتابعة الأزمة من
�أجل تنظيم تعاملها مع اجلائحة.

الدعم الموجه للمجتمعات المضيفة

الرئي�س ال�سابق لفريق عمل متابعة الأزمة ،كريغ
غودوين ،قال �إنه مع تطبيق الربوتوكوالت ال�صارمة
والإجراءات االحرتازية ،كانت البعثة متقدمة بفارق
كبري عن التوجيهات الر�سمية.
و�أ�ضاف ال�سيد غودوين« :كنا حمظوظني جد ًا لأن هذه
الربوتوكوالت كانت قيد التطبيق عند ت�سجيل احلالة
الأوىل يف اليونيفيل وكانت جلندي عائد من رحلة
خارجية» ،يف ا�شارة �إىل �أول حالة �إيجابية مت ت�أكيدها
يف البعثة يف �أواخر �آذار.
استمرت األنشطة العملياتية بال توقف

�إىل جانب التربعات التي �شملت معدات الوقاية ال�شخ�صية والإمدادات ال�صحية والطبية يف جميع
�أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل ،عمل جنود حفظ ال�سالم التابعون لليونيفيل �أي�ض ًا على تقدمي
م�ساعدات موجهة للم�ست�شفيات والعيادات وال�سكان الذين يحتاجون اىل م�ساعدة .ويف ما يلي بع�ض
الإ�ضاءات على هذه امل�ساعدات:
 دعم جنود حفظ ال�سالم الهنود والإندوني�سيون م�ستو�صفات القرى التي تواجه نق�ص ًا حاد ًا يف الأدويةيف مناطق عملهم يف جنوب �شرقي لبنان بالأدوية والتدريب واملعدات املطلوبة.
 و ّزع جنود حفظ ال�سالم الهنود �أنواع خمتلفة من الأدوية البيطرية على مربي املا�شية واملزارعنييف منطقة عملهم.
وعلى الرغم من اجلائحة ،ا�ستمرت اليونيفيل بتنفيذ
املهام املوكلة اليها على الأر�ض وعلى طول اخلط الأزرق
ويف البحر من دون �أن تت�أثر .وبرغم الأو�ضاع املعاك�سة
واملتغرية ،وا�صل �أفراد البعثة ،وعددهم حوايل � 11ألف
عن�صر ع�سكري ومدين ،عملهم على مدار ال�ساعة لتنفيذ
القرار  1701والقرارات الالحقة ذات ال�صلة.

ربع جنود حفظ ال�سالم الإيطاليون باملئات من جمموعات اختبار وفح�ص الكوفيد 19-والعديد من
ت ّ�آالت فح�ص الـ � PCRإىل امل�ست�شفيات العامة والبلديات املحلية .كما دعموا جهود ال�صليب الأحمر
يف �إن�شاء مركزي فرز يف منطقة �صور.
 من �أجل احل ّد من التع ّر�ض املحتمل للمر�ضى املنتظمني الذين يزورون امل�ست�شفيات لفريو�س كورونا،تربع جنود حفظ ال�سالم الإيطاليون �أي�ض ًا لل�صليب الأحمر يف �صور بجهاز حممول للموجات فوق
ال�صوتية و�أنواع خمتلفة من �أدوية الأطفال ،مما ميكن امل�سعفني من اجراء التدخالت الطارئة عرب
زيارة منازل املر�ضى بد ًال من ح�ضورهم اىل امل�ست�شفى.

كما وا�صلوا ت�سيري الدوريات وم�ساعدة ال�سلطات اللبنانية
مع االلتزام بالإجراءات والربوتوكوالت املعمول بها
الحتواء انت�شار الفريو�س.

 �أجرى جنود حفظ ال�سالم التابعون لليونيفيل مئات فحو�ص الـ  PCRب�شكل ع�شوائي ل�سكان املنطقةيف خم�س قرى يف جنوب غربي لبنان.

ولكن ،كان ال ب ّد من مراجعة بع�ض الأن�شطة الأخرى �أثناء
اجلائحة ،حيث �أدى تطبيق نظام احلجر ال�صحي ال�صارم
والتباعد االجتماعي �إىل ت�أثر م�شاركات اليونيفيل املجتمعية
وكذلك احلال بالن�سبة للتفاعالت التي تتطلب اختالط ًا.

 يف بلدة اخليام التي تقع يف جنوب �شرقي لبنان ،قدم جنود حفظ ال�سالم الإ�سبان التابعون لليونيفيلالدعم املادي والتدريب لن�ساء املنطقة لإنتاج الأقنعة .و�شملت املواد التي مت التربع بها �آالت خياطة و�ألواح
تقطيع ومق�صات كهربائية ومق�صات يدوية و�أقم�شة ت�ستخدم ملرة واحدة و�أقم�شة قابلة للغ�سل ،بينما
ركز تدريب �أع�ضاء جمعية اخليام الن�سائية للتنمية على متكينهن من �إنتاج الأقنعة على نطاق وا�سع.

تيالك بوخاريل – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

فرع اإلرتباط:

الوصفة السحرية أثناء التوتر

خالل أحد االجتماعات الثالثية المنتظمة التي ُعقدت في  11كانون األول  ،2006وافقت األطراف الثالثة -
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  1701من أجل
منع استئناف األعمال العدائية.
و�أدى ذلك الحق ًا �إىل �إن�شاء فرع االرتباط التابع لليونيفيل
مع ترتيبات مقابلة مع كال الطرفني :ن�شر �ضباط
االرتباط التابعني لليونيفيل يف القيادة ال�شمالية للجي�ش
الإ�سرائيلي ون�شر �ضباط ارتباط من القوات امل�سلحة
اللبنانية يف مركز العمليات امل�شرتكة لليونيفيل ،والغر�ض
من ذلك التن�سيق مع املقرات الع�سكرية املعنية .و�إدراك ًا
لأهمية ترتيبات االرتباط يف النجاح ال�شامل للبعثة ،فقد
ُو ِ�ض َع فرع االرتباط حتت ادارة رئي�س بعثة اليونيفيل
وقائدها العام يف عام .2010
الهيكلية:

يتوىل قيادة فرع االرتباط �ضابط ع�سكري فرن�سي برتبة
عالية (عقيد) ،ويت�ألف من �ضباط �أركان من  16دولة،
ولديه �ستة عنا�صر يف املق ّر العام.
ومن بني الفرق ال�ستة املنت�شرة على طول اخلط الأزرق،
يوجد �أربعة فرق على اجلانب اللبناين وفريقان يف
�إ�سرائيل .لدى فرع االرتباط فريق تدخل �سريع ،كما
�أن لديه القدرة على ن�شر فريق �آخر متى وحيثما دعت
احلاجة .وكل فريق مدعوم مبرتجمني.

العدد  24تشرين األ ّول 2020

جسر بين األطراف:

ب�صفته نقطة االت�صال بني اليونيفيل والأطراف ،يلعب
فرع االرتباط التابع لليونيفيل دور ًا وا�سع النطاق �إداري ًا
وعملياتي ًا ،وفريقه الإداري م�س�ؤول عن متابعة جميع
الوثائق واملرا�سالت بني الأطراف.
فرع االرتباط م�س�ؤول �أي�ض ًا عن تن�سيق جميع التنقالت
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عرب اخلط الأزرق بالتعاون مع القوات امل�سلحة اللبنانية
واجلي�ش الإ�سرائيلي .وكما هو احلال يف جميع املجاالت
يف اليونيفيل ،ف�إن �ساعات العمل ميكن �أن تكون طويلة
وغري منتظمة يف كثري من الأحيان ب�سبب احلاجة �إىل
اجراء االت�صاالت ال�سريعة مع مقرات القيادة.
�إن اجلانب العملياتي هو اجلانب الأهم يف دورنا كفرع
ارتباط .وكما هو احلال يف جميع اجلهود املبذولة حل ّل
النزاعات ،ف�إن تطوير قنوات احلوار واحلفاظ عليها �أمر
بالغ الأهمية .ونظر ًا اىل �أننا نتواجد على جانبي اخلط
الأزرق ،ف�إن منظورنا للأمور يعد �أداة رئي�سية يعتمد
عليها رئي�س بعثة اليونيفيل .وترتاوح واجبات �ضابط
االرتباط بني الو�سيط ّ
وحلل امل�شاكل ،وبني املحقق
ومن�سق احللول للم�شاكل النا�شئة بني القوات امل�سلحة
ّ
اللبنانية واجلي�ش الإ�سرائيلي واليونيفيل.
واملرتجمون ،الذين ميتلكون املعرفة امل�ؤ�س�سية للوحدة
وميكنهم تف�سري احلقائق على الأر�ض ب�سرعة ،ي�ساعدون
ب�شكل خا�ص يف ا�ستيعاب احلقائق ،ون�شر املعلومات،
والتن�سيق مع خمتلف فروع اليونيفيل ،واتخاذ املبادرة
التو�سط بني
لتخفيف التوترات ،ويف نهاية املطاف
ّ
الأطراف .ويجب �أن يكونوا دائم ًا على دراية بالق�ضايا
التي تتعلق بالقطاع /املنطقة التي يعملون فيها .يف
عامي  2019-2018عندما �شهدنا �أحد �أكرث التوترات
ت�صعيدًا منذ حرب عام  ،2006كان فرع االرتباط
حا�سم ًا يف م�ساعدة القائد العام لليونيفيل يف جهوده
للحفاظ على الهدوء على طول اخلط الأزرق.

أوقات التوتر المتصاعد:

يف  4كانون الأول � ،2018أطلق اجلي�ش الإ�سرائيلي ما
�أ�سماه عملية «درع ال�شمال» التي ا�ستهدفت الأنفاق امل�شتبه
فيها على طول اخلط الأزرق .طوال هذه العملية ،كان
�ضباط فرع االرتباط يقدمون تقارير حمايدة �إىل رئي�س
بعثة اليونيفيل من كال جانبي اخلط الأزرق ،ومتكنوا
من �إعطائه معلومات عن التطورات يف وقت ح�صولها،
وبالتايل اطالعه ب�شكل متوا�صل على الأو�ضاع يف ذلك
الوقت احلرج .وتلك الفرتة من التوتر امل�ستمر ،التي زاد
فيها اجلي�ش الإ�سرائيلي من وجوده على اخلط الأزرق
و�أ�صبح على مقربة �شديدة من القوات امل�سلحة اللبنانية
واملتظاهرين اللبنانيني� ،شهدت وجود �ضباط االرتباط
التابعني لليونيفيل يف الواجهة يف  17كانون الأول يف
مي�س اجلبل ،وذلك عندما وجه الطرفان �أ�سلحتهما جتاه
بع�ضهما البع�ض واتخذوا و�ضعيات قتالية.
وتلك النقطة مل تغب عن بال رئي�س عمليات حفظ
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة ،جان بيري الكروا ،يف
خطابه �أمام جمل�س الأمن الدويل يف  19كانون الأول،
م�شدد ًا« :ومع ذلك ،ال ميكن اال�ستهانة باحتمالية
�سوء التقدير .وقد مت تذكري الطرفني ب�أن الأن�شطة
اال�ستفزازية على طول اخلط الأزرق واخلطاب احلاد
ي�ساهمان يف ايجاد بيئة متزايدة املخاطر» .وقد �أثبت
ذلك احلادث فعالية �ضباط االرتباط التابعني لليونيفيل
يف تهدئة الو�ضع من خالل تدخلهم لإعادة الهدوء.

إنفوغراف

الطريق الى األمام:

من خالل العمل على خمتلف امل�ستويات ،يحاول فرع
االرتباط منع حدوث �أي انتهاك للخط الأزرق ،وي�ساعد
الطرفني على تو�ضيح اخلط الأزرق قبل �أي عمل .يتم
تنفيذ هذا اجلانب من عملنا بالتعاون الوثيق مع زمالئنا
يف ق�سم املعلومات اجلغرافية التابع للبعثة .وت�شمل
الأدوار الأخرى للفرع ما يلي :التن�سيق حول �إعادة
الأفراد املدنيني الذين اعتقلهم اجلي�ش الإ�سرائيلي
و�إطالق �سراحهم عرب معرب ر�أ�س الناقورة ،وامل�شاركة
يف التحقيقات التقنية النتهاكات اخلط الأزرق.
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حجر صحي

تقييم طبي ما بعد الحجر
الصحي وقبل البدء في
المهام العادية

ً
حديثا يخضعون لتدريب على الكوفيد 19-قبل االنتشار،
جميع األفراد العسكريين الواصلين
ً
الى جانب حجر صحي لمدة 14
يوما في وطنهم األم مباشرة قبل إرسالهم الى اليونيفيل.
ً
ووفقا لما تطلبه الحكومة اللبنانية ،فإنهم يخضعون لفحص  PCRللكوفيد 19-في
غضون  96ساعة من وصولهم الى مطار بيروت ويحصلون على نسخة من نتيجة الفحص
ً
السلبي .وعند وصولهم إلى منطقة عمليات اليونيفيل ،يخضع هؤالء األفراد
مجددا للحجر
ً
يوما أخرى .وعند االنتهاء من الحجر الصحي الثاني ،يخضعون لتقييم
الصحي لمدة 14
طبي بعد الحجر الصحي وقبل البدء في أداء مهامهم العادية .بالنسبة للجنود المغادرين،
فإنهم يخضعون لتقييم طبي قبل  72ساعة من المغادرة.
أما بالنسبة لموظفي اليونيفيل المدنيين ،فيجب أن يخضع جميع الموظفين العائدين
الختبار  PCRفي غضون  96ساعة من وصولهم الى مطار بيروت وأن يحصلوا على نتيجة
فحص سلبية.

وكما ذكر الأمني العام للأمم املتحدة يف عدة
منا�سبات ،ف�إن �إمكانية �إن�شاء مكتب ارتباط لليونيفيل
يف �إ�سرائيل ال تزال مطروحة مع ال�سلطات الإ�سرائيلية.
وعلى الرغم من موافقتهم على اقرتاح اليونيفيل يف
عام � ،2008إال �أن �إن�شاء هذا املكتب ال يزال معلقا.

وعند الوصول ،يجب عليهم االلتزام بجميع اإلجراءات الصحية المحلية في المطار والحجر
ً
يوما قبل استئناف مهامهم العادية.
الذاتي في المنزل لمدة 14
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ما بعد الحجر الصحي

المقدم ستيفن مورغان  -نائب رئيس فرع االرتباط السابق

2

سـلبيـة

وب�شكل عام ،من خالل احلوار امل�ستمر ومترير املعلومات
غري املنحازة يف الوقت املنا�سب مت ح ّل معظم امل�شاكل،
وميكن ح ّل ما تبقى منها ومعاجلة �أي �سوء تفاهم.

ب�سبب عمل اليونيفيل يف بيئة �سيا�سية و�أمنية معقدة،
من ال�ضروري م ّد فرع االرتباط التابع لها ب�أعلى م�ستوى
من �ضباط الأركان .و�إدراكا لهذه احلاجة ،تقوم الدول
امل�ساهمة بقوات ع�سكرية بن�شر مثل ه�ؤالء ال�ضباط
با�ستمرار يف اليونيفيل.

3

حجر صحي

عند الوصول

�إن فرع االرتباط ككيان حمايد �أثبت �أهميته ب�شكل
ا�ستثنائي يف �آذار  2019عندما مت التفاو�ض مع
الأطراف على �إزالة ق�سم من ال�سياج التقني يف كفركال.
و�شهدت هذه العملية قيام اجلي�ش الإ�سرائيلي ببناء
جدران على �شكل حرف  Tحول منطقة يتحفظ عليها
لبنان ،ثم �سمح ملهند�سي اليونيفيل الإ�سبان ب�إزالة
الق�سم الذي انتهك اخلط الأزرق من ال�سياج .كان
اجلانب الأكرث جناح ًا يف هذه املهمة ب�أكملها هو �أنه -
من خالل االرتباط والتخطيط والتن�سيق امل�ستمر  -عمل
الطرفان على حتقيق نتيجة مفيدة للطرفني.

1

ما قبل السفر

يف بداية عام  ،2019بد�أ اجلي�ش الإ�سرائيلي ببناء
جدران على �شكل حرف  Tيف حميط م�سكاف عام،
يف منطقة متنازع عليها على طول اخلط الأزرق
الأطراف .ومرة �أخرى ،كان دور االرتباط حا�سم ًا
يف تهدئة التوترات .وقد تطلب ذلك عم ًال م�ستمر ًا
مع الأطراف على امل�ستوى التكتيكي ،حيث اتهم كل
طرف الآخر بتوجيه الأ�سلحة وغريها من الأعمال
اال�ستفزازية .ومن خالل نهجهم الهادئ وتطوير
عالقاتهم على الأر�ض ،ت�ص ّرف �ضباط االرتباط
بطريقة حمايدة للحفاظ على الهدوء.

تبديل أفراد اليونيفيل خالل الجائحة

يد ًا بيد لدعم ضحايا

إنفجارات بيروت المأساوية

كان لبنان يعاني من أزمات متعددة  -من الوضع االقتصادي الصعب وغير المسبوق إلى جائحة
الكوفيد - 19-عندما وقعت إنفجار  4آب  2020المأساوي في مرفأ بيروت ،فلم تهتزّ العاصمة
فحسب ،وإنما البلد بأكمله.
ً
ً
أيضا بإحدى سفن
أضرارا
في أعقاب االنفجارات ،التي ألحقت
ً
مترا وجرح
اليونيفيل التي كانت راسية على بعد حوالي 200
هب حفظة السالم
 23جندي حفظ سالم من بنغالديشّ ،
المدنيون والعسكريون التابعون للبعثة لتقديم المساعدة
من خالل أشكال متنوعة من الدعم للضحايا والمجتمعات
المتضررة.
وعلى الفور قدمت اليونيفيل حزمة كاملة من الدعم ،بما
في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة والمساعدة اللوجستية
إلى القوات المسلحة اللبنانية في إطار اإلستجابة للوضع
الطارئ ،وتم تفعيل فريق إدارة األزمات التابع لنا ،وكذلك
تبرع
تم تشكيل فريق عمل احتياطي .باإلضافة إلى ذلكّ ،
المئات من حفظة السالم بالدم لضحايا االنفجارات ،كما
شاركوا في مبادرة « »#UN4Beirutلدعم المتضررين من
خالل تنظيف الشوارع المتضررة في بيروت.
ً
وتعبيرا عن تضامنه مع لبنان وشعبه في أعقاب اإلنفجار،
فـ ّـوض مجلس األمــن الدولي في  28آب  2020اليونيفيل
باتخاذ «إجـــراءات مؤقتة وخــاصــة» لتقديم الدعم للبنان
وشعبه.

العدد  24تشرين األ ّول 2020

بعد تفويض مجلس األمن وبالتنسيق مع القوات المسلحة
اللبنانية ،نشرت اليونيفيل فــي  27أيــلــول مــفــرزة تضم
قوة متعددة الجنسيات لمساعدة السلطات اللبنانية في
جهودها اآليلة للتعامل مع تداعيات اإلنفجار.
مساعدة اليونيفيل في المرفأ وكذلك في وسط المدينة
كانت عملياتية من خالل فريق عمل يرتكز على المهندسين.
المجاالت الرئيسية للدعم تمحورت حول إزالــة األنقاض
وأعمال بناء من أجل تسهيل االستئناف السريع للعمليات
في مرفأ بيروت ،وكذلك العمل مع «بلو شيلد إنترناشونال»
(منظمة دولية ُتعنى بحماية التراث الثقافي العالمي من
النزاعات والكوارث الطبيعية) لتأمين وحماية المواقع التراثية
المتضررة من المزيد من الدمار.
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العمل كضابط إرتباط في اليونيفيل
الجنوب ترافق ضابط من ماليزيا

ً
ّ
مضنيا لساعات طويلة على طرق ترابية تمتد على جبال وعرة في مناطق نائية ومعزولة
التنقل
قد يكون
في جنوب لبنان ،لكن ضباط االرتباط في اليونيفيل ،القادمين من  17دولة مختلفة ،اعتادوا ذلك وهو
ً
دائما على األرض.
موجودون
يف �صميم عملهم تكمن مهمة اليونيفيل املتمثلة يف
احلفاظ على وقف الأعمال العدائية بني لبنان و�إ�سرائيل
على النحو املن�صو�ص عليه يف قرار جمل�س الأمن الدويل
 ،1701اىل جانب �ضمان الأمن واال�ستقرار على طول
اخلط الأزرق البالغ طوله  120كيلومرت ًا .ومن خالل
القيام بذلك على الأر���ض ،ي��ؤدون جمموعة من املهام
احلا�سمة  -ويف بع�ض الأحيان املحفوفة باملخاطر  -حيث
يعملون كمخفف �صدمات خالل التوترات املت�صاعدة �أو
و�سطاء وحاللوا م�شاكل.

العدد  24تشرين األ ّول 2020

�إنهم يعملون على مدار ال�ساعة للم�ساعدة يف منع وقوع
�أي �سوء فهم ،وتقليل التوتر ،واحلفاظ على اال�ستقرار،
واحلفاظ على الهدوء الذي ي�شهده جنوب لبنان منذ
عام .2006
والتزامهم بتنفيذ والية اليونيفيل هو �أي�ض ًا حمل تقدير
من الأط��راف التي توا�صل العمل بن�شاط مع �ضباط
االرتباط يف اليونيفيل.

اجلنوب 13 12

فريق «اجلنوب» رافق املقدم غوباالن باالم ،وهو �ضابط
من القوات اخلا�صة يف القوات امل�سلحة املاليزية� ،أثناء
قيادته لفريق م��ن �ستة ف��رق ارت �ب��اط تابعة لليونيفيل
متواجدة على الأر� ��ض .كانت مهمة املقدم غ��وب��االن يف
هذا اليوم يف القطاع ال�شرقي لليونيفيل ،ي�ساعده �ضابط
ارتباط �آخر من �أرمينيا (الرائد �آرام �سيمونيان) ومرتجم
لبناين .يذكر �أن فريقني من االرتباط موجودان دائم ًا
على اجلانب الإ�سرائيلي جنوب اخلط الأزرق.

وبينما كان يقود �سيارته على طول طريق �ض ّيق وترابي
مي ّر عرب حقول الزيتون يف را�شيا الفخار� ،شرق �شبعا،
تابع حديثه فقال« :على الرغم من �أن �ساعات العمل
املنتظمة يف امليدان هي من التا�سعة �صباح ًا �إىل اخلام�سة
م�سا ًء� ،إال �أن احلوادث على الأر�ض حت ّدد �ساعات عملنا.
نبد�أ �أحيا ًنا عند ال�ساعة  4:00فجر ًا ح�سب �أن�شطة اليوم،
ون�ضطر يف بع�ض الأحيان اىل �أن نبقى حتى منت�صف
الليل ملراقبة احلوادث والإبالغ عنها �إىل املق ّر العام».

خ�لال جلو�سه خلف امل�ق��ود� ،أ��ش��ار امل�ق��دم غ��وب��االن اىل
«اننا ك�ضباط ارتباط ال نبقى يف مكان واحد ،ونتحرك
با�ستمرار» .كان ينطلق بال�سيارة من مق ّر قيادة القطاع
ال�شرقي لليونيفيل يف �إبل ال�سقي يف املهمة الروتينية لهذا
اليوم التي �ست�أخذه وفريقه �إىل عدد من النقاط ال�ساخنة
واملناطق احل�سا�سة على طول اخلط الأزرق وبالقرب منه.

بغ�ض النظر عن عدد وطبيعة احلوادث على طول اخلط
الأزرق ،يجب على جميع الفرق � -أربعة يف �شمال اخلط
التوجه اىل املناطق املنوطة
الأزرق واثنان يف جنوبه – ّ
بهم واملراقبة والإبالغ على مدار ال�ساعة.

وخ�لال الرحلة التي ع��اد ًة ما ت�ستغرق ثماين �ساعات
على م�سافة �أكرث من  50كيلومرت ًا من الطرق الوعرة
– التي ترتامى عرب جبالٍ مرتفعة وودي ��انٍ �سحيقة –
حت ّدث املقدم غوباالن عن جتربته ك�ضابط ارتباط يف
اليونيفيل ،م�س ّلط ًا ال�ضوء على التح ّديات والإجن��ازات
على ح ّد �سواء .يف بع�ض الأحيان يقود ال�سيارة �أكرث من
 200كيلومرت يف اليوم.

وعن ذلك قال�« :إذا تلقينا �أي معلومات حول �أي حادث
وق��ع على ط��ول اخل��ط الأزرق ،ف�سنكون يف غ�ضون 15
�إىل  20دقيقة يف املوقع منطلقني من املكان الذي نقوم
يتعي على كل �ضابط ارتباط
بدوريات فيه �أو من القاعدةّ .
�أن يعرف جميع الطرق و�أن يكون على دراية باملنطقة».
�أح��د املواقع التي يزورها فريقه كل �أ�سبوع هو موقع
نائي لليونيفيل (يرتفع  1600مرت ًا عن م�ستوى �سطح
البحر) ،يتمركز فيه جنود حفظ �سالم هنود ويقع

على جبل ال�شيخ يف بلدة �شبعا وغري مت�صل بالطريق،
«وعلينا �أن نت�سلق التل �سري ًا على الأق ��دام ،وه��و ما
ي�ستغرق ما بني � 30إىل  40دقيقة».
�أثناء التج ّول يف املناطق املنوطة بهم على مدار اليوم ،يزور
�ضباط االرتباط التابعون لليونيفيل مواقع البعثة يف طريقهم.
و�أثناء جولتنا مع املقدم غوباالن ،توقف فريقه �أي�ض ًا لزيارة
ثالثة مواقع يتمركز فيها جنود حفظ �سالم هنود.
الرائد د .كاكوتي� ،ضابط هندي ،قال�« :إنهم (�ضباط
االرتباط) مي ّرون دائم ًا من عندنا ويتبادلون معنا �أحدث
املعلومات املفيدة للجانبني (ع��ن الو�ضع على الأر���ض
و�أن�شطة الطرفني على طول اخلط الأزرق)».
من �أكرث احل��وادث �شيوع ًا يف القطاع ال�شرقي االنتهاك
غري املق�صود للخط الأزرق من قبل الرعاة وقطعانهم ،مع
اال�شارة اىل �أن جزء ًا كبري ًا من هذا اخلط مل يتم تعليمه
بعد يف هذا القطاع .ويف حال جرى اعتقال الرعاة من قبل
اجلي�ش الإ�سرائيلي ،ف�إن �ضباط االرتباط يف اليونيفيل
ي�شرعون مب�ساعيهم لإعادتهم �إىل لبنان.
ين�سق م��ع اجلانبني،
وع��ن ذل��ك ق ��ال« :ف ��رع االرت �ب��اط ّ
ونعمل على ت�سهيل عودتهم عرب املنطقة مايك ( 1ر�أ�س
الناقورة) .ويكون فرع االرتباط موجود ًا دائم ًا عند حدوث
عمليات االفراج امل�شابهة».
املحطة التالية كانت نقطة مراقبة تابعة لليونيفيل تقع على
�إح ��دى القمم وي�ت��م العمل فيها بني
ال�ساعة � 6:30صباح ًا وال�سابعة م�سا ًء.

و�أث �ن��اء مغادرته النقطة ،ق��ال امل�ق��دم غ��وب��االن« :لقد
حتققنا للت ّو مم��ا �إذا ك��ان هناك �أي حت � ّرك للجي�ش
الإ�سرائيلي� .أفاد جنود حفظ ال�سالم الهنود �أن اجلي�ش
الإ�سرائيلي �أجرى دورية م�ؤللة روتينية (جنوب اخلط
الأزرق) ثم عادت �أدراجها».
حمطته التالية كانت بركة �صغرية يف بلدة �شبعا .الأمر
املثري لالهتمام يف هذه الربكة هو �أن اخلط الأزرق مي ّر
بها ،تارك ًا ثلثيها يف اجلانب اللبناين والثالث يف اجلانب
الإ�سرائيلي .يف ع��دة منا�سبات ،يجتمع هنا املدنيون
اللبنانيون وينظمون املظاهرات.
وق��ال« :يف ك ّل م� ّرة حتدث مثل هذه الأم��ور ،ي��ؤدي جنود
حفظ ال�سالم الهنود دائم ًا دور الدروع الب�شرية ملنعهم من
الذهاب �إىل اجلانب الآخر (عبور اخلط الأزرق)» ،م�ضيف ًا
ين�سقون مع
�أن �ضباط االرتباط الذين يراقبون الو�ضع ّ
فرقهم جنوب اخلط الأزرق .وت�ساعد مثل هذه االت�صاالت
يف منع الأعمال اال�ستفزازية ،وبالتايل تهدئة التوترات.
وبينما كان يقرتب من نقطة �ساخنة �أخرى ،يف الوزاين،
ر�أى بع�ض الأن�شطة التي يقوم بها اجلي�ش الإ�سرائيلي
مي�ض وقت طويل حتى
جنوب اخلط الأزرق .ولكن مل ِ
اكت�شف �أنه ن�شاط روتيني للجي�ش الإ�سرائيلي.
كما �أن بع�ض الأن�شطة على اجلانب اللبناين من اخلط
الأزرق تثري ال�ت��وت��رات على اجل��ان��ب الآخ ��ر ،والعك�س
�صحيح .على �سبيل املثال ،قبل يوم واحد فقط من جولتنا
مع املقدم غوباالن ،جرى حادث على اخلط الأزرق ،قيل
�أنه �أتى من اجلانب اللبناين يف اليوم ال�سابق ،و�أبقاه

المقدم جوباالن باالم (الثاني من اليمين) يتوقف للحظة خالل زيارة روتينية لمركز مؤقت لألمم المتحدة.

وفريقه م�ستيقظني حتى منت�صف الليل.
ويختتم �ضباط االرتباط يف اليونيفيل يوم عملهم العادي
بعد تقدمي التقارير �إىل املق ّر العام يف الناقورة.
وع��ن ذل��ك ق��ال املقدم غ��وب��االن« :بعد ت�سيري الدوريات
اليومية ،تقدم جميع فرق االرتباط تقارير يوم ّية �إىل مق ّر
قيادة فرع االرتباط يف الناقورة .كما نقدم� ،إن �أمكن،
ً
دليل مرئي ًا على احلوادث (بال�صور �أو مقاطع الفيديو)».
على مدى ال�سنوات الأرب��ع وع�شرين التي ق�ضاها يف
اجلي�ش املاليزي ،كانت اليونيفيل �أوّل مهمة تابعة
للأمم املتحدة يخدم فيها املقدم غوباالن ،وهو ٍ
را�ض
متام ًا ع ّما �أجنزه هنا.
و�أ�شار غوباالن اىل �أن �ضباط االرتباط يف اليونيفيل
يجب �أن ميتلكوا معنويات وم �ه��ارات عالية ،كونهم
ميلكون القليل من الوقت للرتفيه �أو حتى التوا�صل مع
عائالتهم و�أ�صدقائهم يف الوطن.
وتابع« :عليك �أن جتد طريقة للرتفيه عن نف�سك لأن
لديك وظيفة مرهقة متتد ل�ساعات طويلة .وعليك �أن
تكون م�ستعد ًا جد ًا ،حيث تقع احلوادث �أحيان ًا يف امل�ساء،
و�أحيان ًا �أخرى يف وقت مت�أخّ ر من الليل».
ومع ذلك ،ف�إنه يجد عمله مثري ًا لالهتمام.
«�إنها وظيفة مثرية لالهتمام بالن�سبة يل ،وه��ي ح ّق ًا
جتربة رائعة للغاية».
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

الجوية ،التي يقوم بها أكثر من عشرة
الدوريات ،سواء المؤللة أو الراجلة أو
ّ
ً
يوميا ،تشكل العناصر األساسية للوتيرة
آالف جندي حفظ سالم تابع لليونيفيل
ً
التحديات
جيدا على الرغم من
تم الحفاظ عليها
ّ
العملياتية اإلجمالية للبعثة ،والتي ّ
العديدة التي نتجت عن جائحة الكوفيد.19-
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تُظهر مقارنة عدد الأن�شطة العملياتية التي مت �إجرا�ؤها
خالل الأ�شهر الأربعة لإنت�شار اجلائحة ،من � 1آذ�آر �إىل
 30حزيران � ،2020أن جنود حفظ ال�سالم التابعني
لليونيفيل نفّذوا يف الواقع عدد ًا من هذه الأن�شطة �أكرث
من الأ�شهر املماثلة من العام ال�سابق ،حيث قفز العدد
من � 54,500إىل  56,530ن�شاط� ،أي بزيادة �إجمالية
قدرها .3,7%
وي�شمل ذلك �أي�ض ًا زيادة م ّدة الدوريات اجلو ّية اليوم ّية من
حوايل  74دقيقة �إىل  82دقيقة ،بينما ظ ّل عدد الدوريات
الراجلة وامل�ؤللة عند م�ستويات مماثلة.
�إال �أنه ،وب�سبب بروتوكوالت التباعد االجتماعي والتدابري
الوقائية الأخ��رى املتّخذة يف خ�ضم اجلائحة ،انخف�ض
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عدد الأن�شطة التي �أُجريت مع القوات امل�سلحة اللبنانية
من � 17,4%إىل  ،13%ثم ارتفعت �إىل  16%يف متوز.
يف معر�ض ت�سليط ال�ضوء على �أهمية هذه الأن�شطة
العملياتية ،ذكر الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتريي�س يف تقريره الأخ�ير عن اليونيفيل �أن منط
عمليات اليونيفيل ووترية دورياتها ،يعمالن كرادع للعابثني
املحتملني ويوفران لليونيفيل القدرة على ردع الت�صعيد
وف�ض النزاعات ب�سرعة .وجاء يف تقريره:
ومنعه وخف�ضه ّ
«لقد ثبت �أن هذا مفيد خالل حوادث التوتر املت�صاعد».
من ناحية �أخرى ،ف�إن �أن�شطة �إزالة الألغام التي يقوم بها
جنود حفظ ال�سالم التابعني لليونيفيل  -التي �أُجريت
منذ عام  - 2006مت ّثل مهمة �إنقاذ ت�ضطلع بها البعثة.

وخالل اجلائحة ،عملت وحدات �إزالة الألغام الكمبودية
وال�صينية التابعة لليونيفيل بال كلل على تطهري املناطق
املوبوءة بالألغام الفتّاكة.
يف الفرتة املمتدة بني � 1آذار و 30حزيران  ،2020قامت
هذه الوحدات بتطهري  4097مرت ًا مربع ًا من الأرا�ضي يف
�إطار عمليات �إزالة الألغام لدعم عملية و�ضع العالمات
على اخلط الأزرق وكذلك بالقرب من مواقع اليونيفيل.
وعالوة على ذلك ،قاموا بتطهري حوايل  500كيلومرت ًا
مربع ًا �إ�ضافية يف �إطار �إزالة الألغام لأغرا�ض �إن�سانية.
وخالل الفرتة نف�سها ،وجد خرباء �إزالة الألغام التابعون
لليونيفيل  101لغم ًا م�ضاد ًا للأفراد وقاموا بتدمريها.
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

عاما،
مجرب وموثوق به على مدى 14
ً
ّ
المنتدى الثالثي يواصل تحقيق النتائج
إن الرابع عشر من آب  2006هو يوم مهم للغاية في
تاريخ اليونيفيل ،وذلك ألنه اليوم الذي دخل فيه وقف
حيز التنفيذ.
األعمال العدائية بين لبنان و إسرائيل ّ
كما أنه مهم لسبب خاص آخر غير معروف لمعظم
الناس ،ذلك أنه تاريخ عقد االجتماع الثالثي األول في
موقع لألمم المتحدة على الخط األزرق في معبر رأس
الناقورة .كانت تلك المرة األولى في النزاع اللبناني-
ً
اإلسرائيلي التي يجلس فيها جيشا الجانبين
وجها
لوجه في غرفة للحوار ،تحت رعاية اليونيفيل.
بنا ًء على قرار جمل�س الأمن الدويل  ،1701الذي �صدر
قبل ذلك ثالثة أ�ي��ام ،كان لدى اليونيفيل والي��ة لتن�سيق
�أن�شطتها مع كال الطرفني الن�سحاب �إ�سرائيل من جنوب
لبنان ون�شر القوات امل�سلحة اللبنانية يف املنطقة .وعليه،
دعت اليونيفيل الطرفني – القوات امل�سلحة اللبنانية
واجلي�ش الإ�سرائيلي � -إىل اجتماع ثالثي .وكان هدفها
الأ�سا�سي هو جتنّب حدوث �أي �سوء فهم �أو ا�شتباكات �أثناء
ان�سحاب اجلي�ش الإ�سرائيلي وانت�شار القوات امل�سلحة
اللبنانية الحق ًا حتى اخلط الأزرق.
بينما ك��ان م��ن املفهوم �أن يحتاج الطرفان �إىل �إقناع
حل�ضور االجتماع الأويل ،نظر ًا الرتفاع م�ستويات التوتر
وانعدام الثقة بعد اخل�سائر العديدة والأ�ضرار اجل�سيمة
التي �سببتها حرب عام  ،2006وافق الطرفان طواعية
على احل�ضور ،وهكذا ت�أ�س�س املنتدى الثالثي كما نعرفه
اليوم .مت اختيار موقع اليونيفيل  32A-1يف ر�أ�س الناقورة
على اعتبار أ�ن��ه امل�ك��ان الأن�سب لالجتماع كونه املوقع
الوحيد الذي تتواجد فيه اليونيفيل والذي ميكن للجي�ش
الإ�سرائيلي دخوله ب�سهولة دون احلاجة �إىل ترتيبات
لوج�ستية �أو �أمنية.
ي�شار �إىل �أن الطرفني ح�ضرا طواعية قرابة  140اجتماع ًا
حتى �أي�ل��ول  .2020تخلل ه��ذه االجتماعات مناق�شات
مكثفة ومل ين�سحب مطلق ًا �أي من الأطراف ،وهذا انعكا�س
لي�س فقط لنجاح املنتدى الثالثي ولكن �أي�ضا للثقة التي
�أبدتها الأط ��راف يف اليونيفيل كو�سيلة حل � ّل الق�ضايا
اخلالفية على طول اخلط الأزرق.

االجتماعات الثالثية يرت�أ�سها رئي�س بعثة اليونيفيل
ويح�ضرها وفود من كل من القوات امل�سلحة اللبنانية
واجلي�ش الإ�سرائيلي .املنتدى فريد من نوعه وال يجب
التقليل من �أهميته الإ�سرتاتيجية لأنه املنتدى الوحيد
املعرتف به والذي يح�ضره ب�شكل م�شرتك ممثلو كل
من لبنان و�إ�سرائيل .تُعقد االجتماعات كل �ستة �أ�سابيع
تقريب ًا مع امكانية الدعوة لعقد اجتماع ا�ستثنائي
عاجل �إذا ا�ستدعت خطورة الو�ضع ذلك .وقد حدث
ه��ذا يف ع��دة منا�سبات بعد ح��وادث خطرة وح��االت
ت�صعيد على م ّر ال�سنني.
وق��د �سمح جن��اح ه��ذه االجتماعات الأول �ي��ة للمنتدى
الثالثي �أن يتطور على م ّر ال�سنني ،لي�صبح مقبو ًال ك�آلية
ارتباط وتن�سيق �أ�سا�سية متاحة للأطراف حل ّل الق�ضايا
اخلالفية وم�سببات التوتر املحتملة بطريقة مهن ّية.
يتيح هذا املنتدى الفريد للأطراف عر�ض الق�ضايا
التي تهمهم بطريقة مفتوحة وغري م�شروطة بهدف
التو�صل �إىل اتفاق بني اجلميع ،حتت رعاية اليونيفيل.
ّ
وعلى م ّر ال�سنني ،جنح املنتدى الثالثي يف تقدمي عدد
من الرتتيبات املحلية و إ�ج ��راءات بناء الثقة ،نذكر
منها على �سبيل املثال ال احل�صر تعليم اخلط الأزرق،
وقطاف الزيتون يف بليدا ،ومنتجعات الوزاين ،والعمل
يف املناطق احل�سا�سة.
مل تتحقق هذه الإجن��ازات بني ع�ش ّية و�ضحاها .ففي
اخللفية تتوا�صل �سكرتارية املنتدى الثالثي بقيادة

اليونيفيل مع الأط��راف بال كلل � -سواء ب�شكل ثنائي
�أو من خالل املناق�شات امل�ستمرة ذهاب ًا و�إياب ًا �سعي ًا
للتو�صل
�إىل �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة كافية للأطراف
ّ
�إىل تفاهم.
ميكن �أن ت�ؤدي املفاو�ضات يف بع�ض الأحيان �إىل اتفاق.
�إال �أن ذلك لي�س هو احلال دائم ًا ،حيث ال يزال هناك
يتعي القيام به .ومع ذلك ،ف�إن
الكثري من العمل الذي ّ
املنتدى الثالثي هو �آلية جم ّربة وموثوق بها يثق بها
الأطراف وتلعب دور ًا رائد ًا يف ت�سهيل التق ّدم .غري �أنه
ال ميكن قيا�س القيمة احلقيقية لهذا املنتدى فقط من
خالل عدد االتفاقات التي مت حتقيقها بنجاح ،بل من
خالل قبول كال الطرفني به ك�آلية �أ�سا�سية حل ّل الق�ضايا
اخلالفية وا�ستمرار ثقتهم و�إميانهم بالعملية.
وحتى يومنا ه��ذا ،ال ت��زال الآل�ي��ة الثالثية �أ�سا�سية
لبناء الثقة� .إنها الأداة الأ�سا�سية لليونيفيل لالرتباط
والتن�سيق اال�سرتاتيجي بني الأط ��راف ،وه��ي حجر
الزاوية النخراط جميع الأطراف.
ميثل املنتدى الثالثي بنجاحه امل�ستمر مثا ًال فريد ًا ملا
ميكن �أن حتققه عملية ال�سالم عندما تختار �أطراف
ال�ن��زاع التعاون يف إ�ط��ار مفيد للطرفني ميكننا من
خالله خلق الثقة والقيام بدورنا يف امل�ساهمة يف اتفاق
طويل الأمد.
يوجين فريل  -مسؤول سكرتارية المنتدى الثالثي

مثال يحتذى في اليونيفيل

خطة إدارة مياه الصرف الصحي
تبرز اليونيفيل بين بعثات حفظ السالم التابعة
لألمم المتحدة في جميع أنحاء العالم في مجال
الحد من البصمة البيئية لعمليات حفظ السالم
ّ
على المجتمعات المضيفة.
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من خالل حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
البالغ عددها  21ذات ال�سعة العالية املنت�شرة يف
منطقة عمليات البعثة التي تبلغ م�ساحتها 1060
كيلومرت ًا مربع ًا يف جنوب لبنان ،تقدم اليونيفيل
خدماتها لي�س فقط حلفظة ال�سالم التابعني لها
ولكن �أي�ض ًا لآالف الأ�شخا�ص من املجتمعات امل�ضيفة.
وهذه املحطات لديها القدرة على خدمة ما ي�صل �إىل
� 25,000شخ�ص.
وعم ًال بالتزام البعثة بتقليل الب�صمة البيئية يف
املجتمعات التي تعمل فيها ،يوجد لدى اليونيفيل �أي�ض ًا
خم�سة �أنظمة �إ�ضافية للتخل�ص من املياه العادمة ،والتي
تعالج مياه ال�صرف ال�صحي بطريقة �صديقة للبيئة.
ووفق ًا ملهند�س اليونيفيل امل�س�ؤول عن �إدارة معاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي ،لوكوواتاج كمال غنانيندرا برييرا،
ف�إن حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف الناقورة
وحدها تخدم حوايل �ستة �آالف �شخ�ص� ،أربعة �آالف
منهم من بلدة الناقورة و�ألفي �شخ�ص �آخرين يعي�شون
يف املق ّر العام لليونيفيل ،م�ضيف ًا ان املحطة لديها طاقة
�إ�ضافية بن�سبة  20يف املائة.
ولفت اىل انه «يتم اختبار املعايري ب�شكل دوري يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،ويتم تفريغ املياه املعاد تدويرها يف
البحر ،وما تبقى من املياه املعاد تدويرها ت�ستخدم يف
جميع �أنحاء املق ّر العام لأغرا�ض الري وغريه».
يف �آذار  ،2019اجتمع م�س�ؤولو البيئة وخمت�صون يف
جمال املياه وال�صرف ال�صحي من  15بعثة حفظ
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�سالم تابعة للأمم املتحدة حول العامل يف جنوب لبنان
لي�شاهدوا خطة اليونيفيل الناجحة لإدارة مياه ال�صرف
ال�صحي واملياه العادمة ويطلعوا عليها عن كثب.
وخالل جولتهم التعليمية� ،أم�ضى موظفو الأمم املتحدة
البالغ عددهم � 23شخ�ص ًا �أ�سبوع ًا ح�ضروا خالله الدرو�س
وزاروا خم�س حمطات ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
جاكلني �أموكو ،من وحدة الدعم الفني البيئي التابعة
للأمم املتحدة يف برينديزي ب�إيطاليا ،قالت �إن اجلولة
كانت مفيدة للموظفني يف عمليات حفظ ال�سالم التابعة
للأمم املتحدة لناحية التفكري بطريقة «تتجاوز العمل
البديهي ملحطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي».
و�أ�ضافت« :لهذا ال�سبب تعترب عملية معاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي يف اليونيفيل مهمة للغاية� .إنها جتعل
البعثات تدرك �أنه حتى يف الظروف امليدانية ال�صعبة
للغاية ،ميكننا �أن نبذل جهد ًا �أكرب لتنفيذ بنية حتتية
�أكرث ا�ستدامة ملياه ال�صرف ال�صحي».
و�أ�شارت ال�سيدة �أموكو �إىل �أن �إدارة عمليات حفظ
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة �أطلقت  -يف �إطار جدول
�أعمال ذي �أولوية عالية  -ا�سرتاتيجية بيئية حلفظ
ال�سالم ،وكذلك للتعامل مع املخاطر.
و�أ�ضافت« :لقد واجهنا و�ضع ًا �أ�صبحت فيه مياه
ال�صرف ال�صحي متثل حتدي ًا للبيئة امليدانية ،والآن
نريد �أن نفعل املزيد لرفع الوعي من �أجل حت�سني هذا
الو�ضع يف جميع املجاالت».

ويف نهاية اجلولة ،حتدث تريي ترميبالي ،وهو �أحد
امل�شاركني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان،
فقال �إن معرفة «النظام املركزي» لليونيفيل ميكن �أن
يكون مفيد ًا يف معاجلة حتديات �إدارة مياه ال�صرف
ال�صحي يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان.
�أما �سيغيت برامونــو ،وهي من قــوة الأمم املتحــدة
ملراقبة ف�ض اال�شتباك ،ف�أ�شارت اىل �أن تكنولوجيا
اليونيفيل تتطلب �صيانة �أقل ،وبالتايل فعالة من حيث
التكلفة و�سهلة اال�ستخدام ،م�ضيفة ان ذلك «�سيكون
جيدا للوحدات العاملة يف املناطق النائية».
بـدوره ،كـا�سـاي �أت�سيمـي ،من بعثـــة الأمم املتحـــدة
املتكاملــة املتعــددة الأبعــاد لتحقيــق اال�ستقــرار يف
جمهوريــة �أفـريقيـا الو�سطــى ،فقـال ان املثــال الــذي
تقـدمــه اليـونيفيــل يعطـي جمـا ًال للبعثـات للتفكيــر يف
�آفــاق جديـدة وبالتالـي ت�صميـم حمطـات ف ّعالـــة مـن
حيــث التكلفــة.
جتــدر الإ�شــارة اىل �أن �أكرث من ع�شــرة �آالف جنــدي
حفظ �ســالم و�أكثــر من  800موظف مدنـي يعملــون
حالي ًا مع اليونيفيل.
تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

هل تعلم؟ الهند

الهند ،وهي إحدى أقدم الحضارات في العالم ،يعتبر تراثها الغني بمثابة بوتقة لألديان والتقاليد
والعادات .وتكمن أبرز معالم التراث الهندي في كنوز الفن والعمارة والرقص الكالسيكي
والموسيقى والنباتات والحيوانات والفلسفة العلمانية الفطرية لشعب هذا البلد.
مارك توين� ،أب الأدب الأمريكي ،قال ذات مرة« :الهند
هي مهد اجلن�س الب�شري ،ومنبع اخلطاب الإن�ساين،
و�أم التاريخ ،وجدة الأ�سطورة ،واجلدة الكربى للتقاليد.
�إن املواد الأكرث قيمة والأكرث �إفادة يف تاريخ الإن�سان
جت�سد �شهادة
ال جندها �إال يف الهند» .وال تزال الهند ّ
دائمة على كلماته يف يومنا هذا ،حيث تظل الهند واحدة
من �أقدم احل�ضارات يف العامل بتنوعها الإثني والعرقي
وتراثها الثقايف الغني.
وباعتبارها �سابع �أكرب دولة يف العامل ،تتفرد الهند عن
بقية �آ�سيا ،حيث تتم ّيز بجبالها وبحرها ،مما مينح
البالد هو ّية جغرافية مميزة .يف الهند ت�شمخ جبال
الهيمااليا العظمى يف ال�شمال ،وترتامى البالد جنوب ًا
اىل املحيط الهندي بني خليج البنغال يف ال�شرق وبحر
العرب يف الغرب.
منذ عام  ،1948كان للهند م�ساهمة طويلة ومتم ّيزة
يف عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم يف جميع
�أنحاء العامل .وحالي ًا ،هناك حوايل  5500من الأفراد
الع�سكريني وال�شرطة يخدمون يف خمتلف عمليات
ال�سالم التابعة للأمم املتحدة ،مما يجعل الهند خام�س
�أكرب م�ساهم بقوات ع�سكرية .يذكر �أن �أكرث من مائتي
�ألف ع�سكري هندي خدموا يف  49بعثة من بعثات
حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة البالغ عددها
واحد و�سبعون والتي �أن�شئت يف جميع �أنحاء العامل منذ
عام  ،1948مع اال�شارة اىل �أن امل�ساهمة الهندية يف
اليونيفيل ت�شتمل على كتيبة واحدة� ،إىل جانب �ضباط
�أركان وطاقم طبي.
تنت�شر الكتيبة الهندية العاملة يف �إطار اليونيفيل منذ
عام  ،1998حيث ح ّلت حمل الكتيبة الرنويجية .يف
ال�سنوات الـ 22املا�ضية خدم اجلنود الهنود يف �إحدى
�أكرث املناطق وعورة وح�سا�سية يف منطقة عمليات
اليونيفيل يف جنوب �شرقي لبنان .وعلى الرغم من
الت�ضاري�س الوعرة والظروف اجلوية القا�سية التي متتد
لفرتة طويلة ،متكنت الكتيبة من القيام مب�س�ؤولياتها
يف املنطقة ومن �إجراء عمليات تعقيم مبثابرة مطلقة،
وبالتايل احلفاظ على الوترية العملياتية يف املنطقة التي
تبلغ م�ساحتها  115كيلومرت ًا مربع ًا.
يذكر �أن جنود حفظ ال�سالم الهنود يف اليونيفيل ،الذين
ان�ضم �إليهم اجلنود الكازاخ�ستانيون يف ت�شرين الأول

مر�سمة وغري م�س ّيجة
 ،2018يراقبون منطقة غري ّ
على امتداد حوايل  16كيلومرت ًا من اخلط الأزرق
البالغ طوله  120كيلومرت ًا ،مع الإ�شارة اىل �أن املنطقة
ح�سا�سة للغاية لوجودها على مثلث حدودي بني لبنان
ّ
و�سوريا و�إ�سرائيل .كما �أن �أحد مواقع الأمم املتحدة
( )7A-UNP 4ونقطة املراقبة ( ،)OP1اللذان
يقعان على ارتفاع  1370مرت ًا و 1800مرت ًا على
التوايل ،كالهما يتمركز فيهما جنود هنود ،وهما من
بني �أعلى مواقع اليونيفيل.
�إىل جانب �أداء واجباتهم العملياتيةُ ،يعرف جنود
حفظ ال�سالم الهنود بعالقاتهم وروابطهم القوية
مع املجتمعات امل�ضيفة .ويبذل اجلنود الهنود كل
ما يف و�سعهم لدعم املجتمعات املحلية ،حيث يبد�أ
هذا الدعم بامل�ساعدة الطبية والبيطرية وال ينتهي
مبكافحة احلرائق .وكان هذا وا�ضح ًا ب�شكل خا�ص

خالل جائحة الكوفيد ،19-وذلك عندما دعم جنود
حفظ ال�سالم الهنود التابعون لليونيفيل بانتظام
املزارعني يف املنطقة من خالل تقدمي امل�ساعدة
البيطرية وكذلك امل�ستو�صفات املحلية ملواجهة النق�ص
احلاد يف الأدوية .وقد �ساهم ذلك يف احلفاظ على
اال�ستقرار والأو�ضاع الطبيعية يف منطقة عملياتهم.
العقيد نارايان �سينغ بهاتي ،قائد الكتيبة الهندية،
قال �إن الكتيبة ابتكرت برامج تعاون مدين -ع�سكري
«مف�صلة ومرنة» ،حيث يت�ضح التنفيذ الناجح لها
ّ
من خالل العالقة الوطيدة مع �سكان املنطقة.
وتابع قائ ًال« :بالن�سبة �إىل الكتيبة الهندية ،لبنان
بكل �صدق وطننا الثاين ،و�سنوا�صل العمل من �أجل
ال�سالم واال�ستقرار لهذه الأر�ض املباركة و�شعبها
متام ًا كما نفعل لبلدنا».
الرائد ارشيل موهيت  -الكتيبة الهندية في اليونيفيل

مجلس األمن الدولي
يؤكد إلتزامه القوي بوالية اليونيفيل

-

تبنى مجلس األمن الدولي باإلجماع القرار  2539في  28آب ،والذي مدد بموجبه والية اليونيفيل لمدة عام.
وأعاد المجلس التأكيد على «إلتزامه القوي والمستمر» بوالية اليونيفيل في لبنان بموجب القرار )2006( 1701
مع توضيح توقعاته ومتطلباته نحو تحقيق األهداف المنوطة بها .وفي ما يلي بعض المقتطفات:
 �شدد على الدور «البناء» الذي تقوم به الآلية الثالثيةلليونيفيل يف ت�سهيل التن�سيق وتهدئة التوترات ،و�شجع
على اتخاذ تدابري لزيادة تعزيز قدرات هذه الآلية.

 ح��ث جميع الأط � ��راف ع�ل��ى ��ض�م��ان ح��ري��ة حركةاليونيفيل وو�صولها �إىل اخلط الأزرق بجميع �أجزائه،
وطلب من الأمني العام تقدمي تقارير فورية ومف�صلة
عن القيود املفرو�ضة على حرية حركة اليونيفيل ،مبا
يف ذل��ك املناطق املحددة التي ال ت�ستطيع اليونيفيل
الو�صول �إليها و�سبب ذلك.

 دعا القوات امل�سلحة اللبنانية واليونيفيل �إىل زيادةاملن�سقة.
تعزيز �أن�شطتهما ّ

 حث على اتخاذ تدابري لتعزيز �سالمة و�أمن حفظةال�سالم ،ودعا لبنان للتحقيق مع مرتكبي �أي �أعمال
عدوانية �ضد اليونيفيل وتقدميهم للعدالة ،ومطالبة
الأمني العام بالإبالغ عن هذه احلوادث والتحقيقات
ذات ال�صلة.

 �شجع الأط��راف على ت�سريع جهودها بالتن�سيق معاليونيفيل لتحديد اخلط الأزرق وتعليمه ب�شكل مرئي
بكامله ،مبا يف ذلك النقاط اخلالفية.

 �شجع لبنان على ن�شر فوج منوذجي و�سفينة دورية يفعر�ض البحر ،وعلى القيام باال�شرتاك مع اليونيفيل
بو�ضع معايري مرجعية وجداول زمنية لزيادة تعزيز
قدرات القوات امل�سلحة اللبنانية الربية والبحرية من
�أجل انت�شارها الفعال والدائم يف جنوب لبنان واملياه
الإقليمية اللبنانية.

العدد  24تشرين األ ّول 2020

 ف ّو�ض اليونيفيل باتخاذ تدابري م�ؤقتة وخا�صة لتقدميالدعم للبنان و�شعبه يف �أعقاب انفجارات � 4آب يف
مرف�أ بريوت.
 �أدان جميع االنتهاكات للخط الأزرق ،ج��و ًا وب��ر ًا،ودع ��ا الأط� ��راف ب�شدة �إىل اح�ت�رام وق��ف الأع�م��ال
العدائية .وطلب من الأمني العام تقدمي تقارير فورية
ومف�صلة عن كافة انتهاكات القرار )2006( 1701
و�سيادة لبنان.
اجلنوب 19 18

 دع��ا لبنان �إىل ت�سهيل و��ص��ول اليونيفيل الفوريوالكامل �إىل املواقع التي تطلبها اليونيفيل لغر�ض
التحقيق ال�سريع ،مب��ا يف ذل��ك جميع امل��واق��ع ذات
ال�صلة �شمال اخلط الأزرق املتعلقة باكت�شاف الأنفاق
التي تعرب اخلط الأزرق.
 طلب من الأمني العام تقدمي خطة لتنفيذ تو�صياتهالأخرية ب�ش�أن تقييم موارد اليونيفيل ،وتقدمي خيارات
لتح�سني كفاءتها وفعاليتها.
 طلب من اليونيفيل دعم تنفيذ خطة العمل ب�ش�أنامل��ر�أة وال�سالم والأم��ن ،مبا يف ذلك العنف اجلن�سي
والعنف القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،ودعا �إىل

امل�شاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمر�أة يف جميع
جوانب العمليات.
15,000

 خف�ض �سقف ال �ق��وات امل� � ��أذون ب��ه م��ناىل [ .13,000يبلغ عديد اليونيفيل احل��ايل حوايل
 10,300جندي].

تلتزم اليونيفيل
بأعلى معايي ــر
السلوك واإلنضباط
ت ـل ـتــزم الـيــونـيـفـيــل ض ـمــان أن
يتصرف أفــرادهــا وفـقـا ً ألعلى
مـعــايـيــر الـسـلــوك وال ـت ـص ـ ّرف.
وك ـح ـف ـظــة س ـ ــام ن ـف ـت ـخــر بـمــا
نقوم به فإننا:
 نعامل سكان لبنان باحتراموإجالل في جميع األوقات؛
 ن ـل ـتــزم ع ـ ـلـى ال ـ ـ ـ ــدوام بــأعـ ـلـىمعايير السلوك المتوقعة من
موظفي األمم المتحدة؛
 ل ــن ن ـهــدد أب ـ ــدا ً ح ـيــاة ال ـنــاسالذين نخدمهم ونحميهم؛
 لن نـنخرط ابــدا ً فـي سلوكيق ّوض االنضباط ويض ّر بسمعة
األم ــم المتحدة والـــدول التي
نحمل أعالمها؛
في حــال الحظتــم وجــود أي
تص ّرف 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
التالي ــة:
01– 926215/6/7/8/9

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