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االمم المتحدة/باسكال ماركوس

أطفال الجنوب
ّ
يتعلمون األوريغامي
ف ــي ال ــي ــاب ــان ،يــســمــى ف ــن ط ــي الـــورق
«األوريغامي» ،وهذا الفن ليس متعة
ً
أيضا.
فقط ،ولكنه مفيد جد ًا
وكان مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل
قـد نظم سلسلة من الدورات التعليمية
في األوريغامـي لألطفال بالتعاون مـع
منظمــة «أول-وان» ( ،)All-Oneوهــي
منظمة تعنى بتعزيز الثقافة اليابانية في
لبنان .تراوحـت أعمار األطفـال ما بيـن
ً
عاما ،وبعضهم يعانـي مـن
ثمانيــة و13
ّ
التعلم.
صعوبات في
ً
نوعا من العالج
طي الورق يعتبر
إن فن تصاميم ّ
كونـه يساعـد على تقويـة عضالت اليدين ،كما
يساعد األطفال على تنمية المهارات الحركيــة.
ويمكن أن يساعد في تأهيل األشخاص الذين
يعانون من إصابات في اليد والتهاب المفاصل
والسكتات الدماغية.

اإلستثمار في عمليات
حفظ السالم لليوم وما بعده
يف �أواخر �أيلول  ،2015اجتمع �أكرث من خم�سني من قادة العامل يف ق ّمة
الفتة على هام�ش الدورة ال�سبعني للجمعية العامة تع ّهدوا خاللها بتقدمي
الدعم و�إ�سهامات جديدة ملهام حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة.
جتاوزت الق ّمة كل التوقعات ،حيث تع ّهدت احلكومات بامل�ساهمة ب�أربعني
�ألف جندي� ،إىل جانب عوامل م�ساعدة �أخرى ،مبا يف ذلك �أكرث من
 40مروحية وطائرات �أخرى ،و 29وحدة هند�سة ،و 32وحدة �شرطة
و 12م�ست�شفى ميداين .وهذا الدعم التاريخي مل يتحقق بني ع�شية
و�ضحاها ،بل كان تتويج ًا جلهد عاملي م�ستمر وثابت على مدى ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،حيث ّ
وظفت ال��دول الأع�ضاء يف جميع �أنحاء �آ�سيا
و�أفريقيا و�أوروبا والأمريكيتني وزنها ال�سيا�سي لتوليد قدرات من �أجل
ملء الثغرات احلرجة التي حددتها الأمم املتحدة .وهذه التعهدات� ،إذا
ما حتققت ،من �ش�أنها �أن جتعل مهام حفظ ال�سالم يف الأمم املتحدة
�أقوى و�أكرث مرونة من �أجل ال�شعوب واملجتمعات التي نخدمها.
ملاذا هذه االندفاعة الكبرية لتقدمي الدعم الآن؟ تطور حفظ ال�سالم يف
الأمم املتحدة ب�شكل مطرد لناحية النطاق واحلجم منذ نهاية احلرب
الباردة .ونحن نعمل حالي ًا يف  16بعثة حلفظ ال�سالم يف �أربع قارات،
حيث نخدم كتلة �سكانية يبلغ تعدادها �أكرث من  125مليون ن�سمة .هذا مع
العلم �أن جنود حفظ ال�سالم ا�ستُهدفوا ب�شكل متزايد من قبل اجلماعات
امل�سلحة مبا يف ذلك العنا�صر الإرهابية .يف مايل وحدهاُ ،قتل  42جندي
وجرح � 126آخرين منذ متوز [ 2013مالحظة املحرر :هذه
حفظ �سالم ُ
احل�صيلة حتى �شهر ت�شرين الثاين  .2015ارتفع عدد الوفيات اىل 81
حتى تاريخ  4ني�سان  .]2016اليوم ،يعمل جنود القبعات الزرقاء يف
بيئات نائية وقا�سية ،حيث يواجهون تهديدات جديدة ومع ّقدة كل يوم يف
مناطق ال يوجد فيها ا�ستقرار �سيا�سي ،فيحافظون على ال�سالم بالقدر
املمكن ويحمون �أع��داد كبرية من ال�سكان املع ّر�ضني للخطر .وبينما
يعترب العنف والنزاع التهديدان الرئي�سيان ،غالب ًا ما يتم ن�شر قوات
حفظ ال�سالم يف �سياقات مع ّقدة وخطرية تتطلب مهارات متخ�ص�صة،
ومعدات حديثة ،وتكنولوجيا متقدمة وقوات مد ّربة تدريب ًا جيد ًا.
يف هذه البعثات ال�صعبة على نحو متزايدُ ،يطلب منا �أي�ض ًا �أن نفعل
�أكرث من ذلك� .أ�صبحت املهام التي �أوكلت �إلينا من قبل جمل�س الأمن
�أو�سع و�أكرث تعقيد ًا ،حيث يخدم �أكرث من  95يف املئة من قواتنا حلفظ
ال�سالم الآن يف بعثات يقع من �ضمن واليتها حماية املدنيني .ففي جنوب
ال�سودان ،نحمي يف قواعدنا نحو � 185،000شخ�ص نازح ممن ف ّروا
من النزاع والعنف .ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،ي�شارك حفظة
ال�سالم بن�شاط يف مكافحة عدد من اجلماعات امل�سلحة ال�شر�سة التي
نهبت القرى وقتلت مئات املدنيني يف �شرق البالد .وهناك قدر كبري

اإلفتتاحية

على املحك .ملاذا نحن بحاجة �إىل الدعم؟ بب�ساطة� ،إن التحديات
احلقيقية تتطلب قدرات حقيقية� .إن وجود ع�سكريني وعنا�صر �شرطة
وموظفني مدنيني مدربني تدريب ًا عالي ًا ومدعمني بالتكنولوجيا والدعم
اجل��وي من �ش�أنه �أن يتيح حلفظ ال�سالم يف الأمم املتحدة القيام
بعمليات �أكرث فعالية وكفاءة .ومن العنا�صر الرئي�سية لهذا النهج هو
ا�ستخدام التكنولوجيات اجلديدة التي ميكن �أن ت�ساعدنا على مراقبة
وقف �إطالق النار ب�شكل �أكرث كفاءة ،وتعزيز �سالمة و�أمن موظفينا،
وتوفري �إنذار مبكر ،ويف نهاية املطاف حماية املدنيني ب�شكل �أف�ضل.
لكننا بحاجة �أي�ضا �إىل عاملني خمل�صني مدربني على �أعلى م�ستوى
من الكفاءة املهنية� .أن تكون جندي حفظ �سالم لي�س بالأمر ال�سهل.
بناء على ما تقدم� ،إىل �أين نتجه؟ كما �أ�شار الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما يف الق ّمة ،ف�إن �شراكتنا مع الدول الأع�ضاء«كثري ًا ما اعتمدت على
ا�ستعداد جنود حفظ ال�سالم ال�شجعان التابعني للأمم املتحدة الذين
ي�ضعون حياتهم على املحك يف �أقطار العامل التي مزقتها احل��رب».
وح ّذر الأمني العام من فجوة بني الدول امل�ساهمة بقوات ،وجمل�س الأمن
واجلهات املانحة الرئي�سية .وباملثل ،لطاملا حثثنا الدول الأع�ضاء لتكون
على �أعلى م�ستوى من الإ�ستعداد لكي ال نكون كمن «يبني ال�سفينة �أثناء
الإبحار فيها»� .إن التعهدات التي �أعطيت الآن بحاجة �إىل �أن ترتجم �إىل
م�ساهمات ملمو�سة تتنا�سب مع الإحتياجات واملتطلبات على االر�ض.
وم�شاركتنا لن تتوقف عند القمة .يف �شهر ت�شرين الأول من العام
 ،2015عقدتُ اجتماعا يف نيويورك مع الدول الأع�ضاء التي التزمت
تقدمي الدعم ال�ستعرا�ض الآثار املرتتبة على القمة وكيفية االنتقال
�إىل الأمام مع التربعات والتعهدات .معظم التعهدات التي مت التعبري
عنها يف القمة ال ميكن حاليا ن�شرها يف البعثات العاملة� ،إال �أن وجود
احتياطي من التربعات املتاحة �سوف ي�ساعدنا على �أن نقدّم ملهام
حفظ ال�سالم التابعة لللأمم املتحدة زيادة يف القدرة على توقع ما
قد يح�صل والقدرة على اال�ستجابة للأزمات ب�سرعة وفعالية .و�سوف
ن�ستمر يف العمل مع قادة العامل وال��دول من خمتلف �أنحاء املعمورة
لتلبية الإحتياجات امل�ستقبلية وتعزيز قدراتنا يف امل�ستقبل.
يتطلب حفظ ال�سالم قوة يف الوحدة والتزام بتح�سني االنت�شار ال�سريع
واال�ستجابة والأداء وامل�ساءلة .هذا هو العمود الفقري يف جهودنا
الرامية �إىل امل�ساهمة يف حتقيق ال�سالم واال�ستقرار امل�ستدام� .إن
حفظ ال�سالم هو عبارة عن �شراكة عاملية فريدة من نوعها ،ونحن
لن ننجح �إال بدعم �سيا�سي ثابت والتزام باملوارد من الدول امل�ساهمة
بقوات ع�سكرية وعنا�صر �شرطة.

إرفيه الدسوس
وكيل األمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم

«تم نشر نسخة من هذا المقال في صحيفة ديلي ستار
ّ
بتاريخ  4تشرين الثاني  ،2015في الصفحة .»4
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مقر اليونيفيل
بان كي مون يزور
ّ

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

االمم المتحدة/باسكال ماركوس

«الجـنــــــــوب»

تُ نشــــر عبـر المكتب اإلعالمي لليـونيفيــل

8

أحداث متسلسلة
تدريب حول السالمة من الحرائق أقيم مع الدفاع المدني اللبناني
االمم المتحدة/باسكال ماركوس

مشاريع التعاون المدني العسكري

ً
تدريبا على مدى ثالثة أيام في الناقورة بالتعاون مع مركز الدفاع المدني اللبناني في جنوب لبنان
وحدة السالمة من الحرائق في اليونيفيل أجرت

��ش�ـ�ـ��ارك�ـ�ـ��ت وح �ـ �ـ��دة ال���س�ـ�لام�ـ�ـ��ة من
احلرائــق يف اليـونيفيـــل مـ�ؤخـر ًا اىل
جـانــب وح �ـ��دات م��ن ال��دف�ـ��اع املدنـي
اللبناين يف �إجـراء تـدريبـات م�شرتكــــة
يف حمـافظــــة النبطيــة ،وذلك يف �إطــار
جـهــود بعثـــة الأمم املتحــــدة الآيـلـــة
اىل بناء القدرات ودعم ب�ســط �سلطــة
الدولـة يف جنــوب لبنان.

��ش��ارك يف ال�ت��دري��ب � 14شخ�ص ًا من التعامل مع احلرائق الكبرية والتهوية.
خ�م���س��ة م ��راك ��ز يف م�ن�ط�ق��ة عمليات
اليونيفيل ،وه ��ذه امل��راك��ز ه��ي :مي�س ك �م��ا ق � �دّم ف��ري��ق ال �� �ش ��ؤون امل��دن �ي��ة يف
اجلبل ،مركبا ،الطيبة ،فرون وقربيخا .اليونيفيل جتهيزات �إىل وحدات الدفاع
وق ��د ت � ��د ّرب امل �� �ش��ارك��ون ع �ل��ى كيفية املدين يف مي�س اجلبل والطيبة ومركبا،
ا�ستخدام جهاز التنف�س الذاتي و�أ�ساليب ويعتزم جتهيز مركز واح��د على الأق��ل
وطــرق مكافحــة احلـرائــق الـداخليــــة ،يف ال�سنة مبعدات حماية �شخ�صية� ،إىل
�إىل جانب ال�سيطرة على الو�ضع عند جانب �أدوات �إطفاء احلرائق والإنقاذ.

أنشطة التعاون المدني العسكري
االمم المتحدة/باسكال ماركوس

مشاريع التعاون المدني العسكري في اليونيفيل

جندية حفظ سالم ماليزي من اليونيفيل مع مجموعة من الطالب في دير كيفا ،جنوب لبنان

ت �ع��ال��ج م �� �ش��اري��ع ال �ي��ون �ي �ف �ي��ل بع�ض
الإح�ت�ي��اج��ات الأك�ث�ر �إحل��اح � ًا لل�سكان
وت��دع��م ال�سلطات املحلية مم��ا ي�سهم
يف ت �ع��زي��ز ال ��رواب ��ط ب�ي�ن اليونيفيل

واملجتمعات املحليــة .وهذه امل�شــاريع،
التي ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر
�إ�� �ص�ل�اح ال��ط ��رق وت��ق ��دمي امل���س��اع��دة
الطبية وطب الأ�سنان والطب البيطري

مت االنتهاء من ما جمموعه  203م�شروع
تعاون م��دين -ع�سكري مببلغ ق��دره 3.15
مليون دوالر خالل العام .2015
  26م�شروع ًا متعلق ًا ببناء القدراتبحوايل  368,000دوالر
  49م�شروع ًا متعلق ًا بالتعليم بحوايل 476,000دوالر
  7م�شاريع متعلقة بالبيئة بحوايل 108,000دوالر
  12م�شروع ًا متعلق ًا بال�صحة بحوايل 110,000دوالر
ً
  1م�شروع متعلقا باالقت�صاد املحليبحوايل  5000دوالر
ً
  34م�شروع ًا متعلقا بالطاقة بحوايل 647,500دوالر
ً
  23م�شروع ًا متعلقا بالطرق بحوايل 556,000دوالر
  30م �� �ش��روع � ًا م �ت �ع �ل �ق � ًا ب��ال �� �ش ��ؤوناالجتماعية بحوايل  416,000دوالر
  17م�شروع ًا متعلق ًا باملياه بحوايل 360,000دوالر
  4م�شاريع تت�صل مبوا�ضيع �أخ��رىبحوايل  104,000دوالر
وحاليا ،يتم تنفيذ  33م�شروع تعاون
م� ��دين -ع���س�ك��ري يف منطقة عمليات
اليونيفيل مببلغ قدره  500,000دوالر.

وال ��دورات التعليميـة وبناء القــدرات
(درو���س اخلياطــة واللغــة والكمبيوتــر
والإ�سعافات الأوليــة) ،ترتك ب�صماتها
على حيـاة النا�س يف جنـوب لبنان.

يف الفرتة بني  1ك 2و 2ني�سان ّ ،2016مت
تنفيذ �أكرث من  3500ن�شاط ،مبا يف ذلك:
  %34ذات �صلة بامل�ساعدة ال�صحية (مبايف ذلك تقدمي العالج �إىل  9964مري�ض ًا،
من بينهم � 2188سوري ًا و 85فل�سطيني ًا).
  %28ذات �صلة بالتوا�صل واالجتماعاتمع ال�سلطات املحلية والدينية ومديري
املدار�س واملراكز االجتماعية واملنظمات
غ�ير احل�ك��وم�ي��ة وامل �ق ��اول�ي�ن .وت��رك��زت
االج �ت �م��اع��ات ع �ل��ى م �� �ش��اري��ع ال �ت �ع��اون
امل��دين -الع�سكري ،وتنظيم ال��دوري��ات
ال��راج �ل��ة يف الأ�� �س ��واق ،وح��رك��ة امل ��رور
على ال�ط��رق ،وحتديد املواعيد لإج��راء
اال�ست�شارات ال�صحية ،وتقييم الو�ضع،
كو�سيلة لبناء الثقة.
  %25ذات �صلة بالأن�شطة التعليمية(وخ�صو�صا دورات اللغة).
 �إىل ذل ��ك ،ق��ام��ت ال ��دول امل�ساهمة يفالفرتة بني  1كانون الثاين و 8ني�سان 2016
بتقدمي  70تربع ًا.

«األمـم المتحـدة نعمـة»

االمم المتحدة/غفار شرف الدين

عندما جرى التوقيع على ميثاق األمم المتحدة في سان فرانسيسكو في
ً
طالبا في المرحلة الثانوية ،ولم
عام  ،1945كان خليل مكاوي ال يزال
ً
سفيرا للبنان لدى هذه المنظمة
يتصور أنه في يوم ما سوف يعمل
يكن
ّ
ً
حديثا« .الجنــوب» التقت السفير مكاوي للحديث عن
الدولية التي ُش ّكلت
مسيرتـه في السلك الدبلوماسي وعملـه مع األمم المتحـدة.
«عندما يكون هناك أي

مشكلـة بيـن الـدول ،أو
مشكلـة تتعلـق باألمـن

والسلم العالمي ،تكـون

األمم المتحـدة المكـان

الذي يجتمعون فيه حيث
يحاولون ّ
حل قضاياهم

العدد  18أ ّيار 2016

بطريقة سلمية».

كانت عائلة مكاوي تعمل يف جم��ال ال�شحن ،ولكن
ال���ش��اب خليل اخ�ت��ار درا� �س��ة ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية يف
اجلامعة الأمريكية يف ب�يروت ( ،)AUBوك��ان لديه
اهتمام �أي�ض ًا يف الريا�ضة.

وهذا ما ح�صل فع ًال ،فقد �إن�ضم �إىل وزارة اخلارجية
وع ّي �سكرتري ًا يف بعثة لبنان الدائمة
يف عام ُ ،1957
لدى الأمم املتحدة يف عام  ،1959وبعد عامني ر ّقي
�إىل من�صب نائب رئي�س البعثة.

ي�ق��ول« :ك�ن��ت الع��ب ك��رة ��س� ّل��ة ،وب�صفتي ريا�ضي،
�سافرت كثريا مع ف��رق لبنانية اىل اخل��ارج ،فزرت
م�صر واليونان وا�سبانيا ،وغريها من ال��دول .كنت
�أحب ال�سفر .وبعد �أن در�ست العلوم ال�سيا�سية ،وجدت
�أن �أف�ضل طريقة لر�ؤية العامل تتمثل يف الإن�ضمام �إىل
وزارة اخلارجية و�أن �أ�صبح دبلوما�سي ًا».

خالل فرتة وجوده يف نيويورك ،ح�صل على دكتوراه
من جامعة كولومبيا ،وكتب �أطروحته حول دور الأمم
املتحدة يف ت�سريع عملية �إنهاء الإ�ستعمار.
ي �ق��ول« :يف ذل��ك ال��وق��ت كنت منتدب ًا اىل اللجنة
الرابعة ،التي كانت تعنى مب�شاكل �إنهاء الإ�ستعمار،
وذلك �ساعدين كثري ًا يف بحثي».
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يف عام  1990عاد �إىل نيويورك ب�صفته املمثل الدائم
للبنان لدى الأمم املتحدة ملدة خم�س �سنوات .وقد منحت
هذه التعيينات ال�سفري مكاوي فر�صة فريدة لر�ؤية الأمم
املتحدة تتطور كمنظمة على مدى عدة عقود ،حيث منت
من منظمة طموحة �صغرية ت�ضم يف بدايتها  51دولة
ع�ضوا لت�ضم الحق ًا �أكرث من  190دولة خالل حياته.
كما منحه ذلك فر�صة لأن يتواجد يف ال�صفوف الأمامية
يف بع�ض الأحداث العاملية الكربى مثل �أزمة ال�صواريخ
الكوبية عام  .1962ويتذكر التوتر يف جمل�س الأمن
ال� ��دويل ع�ن��دم��ا ب ��ادر �سفري ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ل��دى

من أرشيف/خليل مكاوي

الأمم املتحدة يف ذلك الوقت� ،أدالي �ستيفن�سون ،اىل
الت�شكيك ب�أقوال �سفري الإحت��اد ال�سوفياتي فالرييان
زورين حول و�ضع �صواريخ يف كوبا.
يتذكر تلك اللحظة التاريخية التي كان �شاهد ًا عليها،
فيقول�« :أح���ض��ر ال�سفري الأم�يرك��ي يف ذل��ك الوقت
خرائط ،ا�ستنادا �إىل �صور التقطت من الف�ضاء ويظهر
فيها جميع مواقع ال�صواريخ الرو�سية يف اجلزيرة».
ويتذكر بو�ضوح �أن املبعوث الأم�يرك��ي ��س��أل نظريه
ال�سوفياتي�« :أنت تقول �أنك مل ت�شاهد (ال�صواريخ)؟
ها هي اخلرائط .ماذا ميكنك �أن تقول الآن؟».
يقول مكاوي« :كانت تلك عالمة وا�ضحة على مواجهة
بني القوتني العظميني كان ميكن �أن ت�ؤدي اىل ما تخ�شى
عواقبه يف تلك الفرتة� ،أي اىل حرب نووية .ولكن الأمم
املتحدة لعبت دوره��ا لتج ّنب احل��رب عن طريق ح ّل
الأزمة دبلوما�سي ًا ،مما �أ�سهم يف تخفيف االحتقان».
وم� � ّرت حلظة ه��ام��ة يف م�سريته عندما حت��دث �ضد
�إلغاء ق��رار جمل�س الأم��ن ال��دويل  3379ال��ذي �ساوى
ال�صهيونية بالعن�صرية.
يقول« :يف ذلك الوقت ،كنت �سفري ًا لدى الأمم املتحدة
ورئي�س ًا ملجموعة الدول العربية داخل املنظمة الدولية.
وبهذه ال�صفة ،رفعت ال�صوت �ضد مثل هذه اخلطوة،
م�ؤكدا يف خطابي يف اجلمعية العامة �أن ذلك �سيكون
خط�أ فادح ًا يف تاريخ الأمم املتحدة ،حيث مل ي�سبق �أن
�ألغي يوم ًا �أي قرار �أو واقعة».
وعلى الرغم من ندائه العاطفي� ،صوتت الأغلبية (111

دولة) ل�صالح �إلغاء القرار .3379

وخالل م�سريته ،التقى ال�سفري مكاوي العديد من قادة
العامل البارزين ،ومن بينهم الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
رونالد ريغان ،وملكة بريطانيا اليزابيث الثانية والبابا
يوحنا بول�س الثاين .كما يتذكر �أحد الإجتماعات التي
ال تن�سى مع الدكتور �شارل مالك� ،أول �سفري للبنان لدى
الواليات املتحدة والأمم املتحدة يف عام .1945
وك��ان للدكتور مالك دور �أ�سا�سي يف �صياغة الإع�لان
العاملي حلقوق الإن�سان� ،إىل جانب ال�سيدة الأمريكية
الأوىل ال�سابقة �إليانور روزفلت ودبلوما�سيني �آخرين.
يقول مكاوي« :عندما يتحدث النا�س عن ق�ضايا حقوق
الإن�سان ،وهو مو�ضوع رئي�سي يف الوقت احلا�ضر ،نذكر
دائم ًا الدكتور �شارل مالك و�إ�سهاماته».
ويرى ال�سفري مكاوي �أن الأمم املتحدة حتتل مكانة ذات
�أهمية يف جمال العالقات الدولية« .يف الأمم املتحدة،
التي ت�ضم جميع ال��دول ،يجتمع العامل كله على نطاق
�ضيق للتفاو�ض .وعندما يكون هناك �أي م�شكلة بني
ال��دول� ،أو م�شكلة تتعلق بالأمن وال�سلم العاملي ،تكون
الأمم املتحدة املكان الذي يجتمعون فيه حيث يحاولون
ح ّل ق�ضاياهم بطريقة �سلمية».

السفير خليل مكاوي واقفا بين يو ثانت ،األمين العام الثالث لألمم المتحدة (يسار) ،وجورج حكيم ،الممثل الدائم السابق
للبنان لدى األمم المتحدة

وي�شري �إىل �أن عمل الأمم املتحدة ال يقت�صر على امل�سائل
املتعلقة ب��ا ألم��ن وال�سالم وت�سوية النزاعات(« .الأمم
املتحدة) ت�ضم �أكرث من ع�شرة من الوكاالت املتخ�ص�صة،
مثل منظمة ال�صحة العاملية واليون�سكو واليوني�سيف،
وجميعها تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف حماولة مل�ساعدة الإن�سانية
بطرق خمتلفة� .أقول دائما� ،إذا مل يكن هناك �أمم متحدة،
ينبغي علينا خلقها من �أجل العامل الذي نعي�ش فيه».
يف لبنان ،يعتقد ال�سفري مكاوي �أن الأمم املتحدة ،من
خالل جهودها حلفظ ال�سالم ،مت ّكنت من نزع فتيل
احل��رب وتخفيف خطرها يف املنطقة ،منوه ًا بالدور
الهام الذي تلعبه اليونيفيل يف اجلنوب.
ويت�ساءل« :لو مل تكن اليونيفيل متواجدة يف جنوب لبنان
اليوم ،ول��و مل يتم اعتماد ق��رار جمل�س الأم��ن ال��دويل
 ،1701كيف ميكن �أن يكون الو�ضع؟ �سوف يكون اخلطر
واملواجهة �أكرب بكثري .ولذلك اذا نظرنا اىل الأمور من
هذه الزاوية ،ي�صبح من الوا�ضح �أن الأمم املتحدة لعبت
دور ًا �إيجابي ًا يف املنطقة ،على الرغم من �أنها مل حت ّل
امل�شكلة ،ولكنها متكنت من احتوائها».
بد�أ مكاوي بالتفاعل مع الأمم املتحدة يف لبنان عندما
كان م�ست�شار ًا لوزير الدفاع ،حيث عمل كمن�سق للتوا�صل

مع الأمم املتحدة يف اجلنوب حول �أن�شطة نزع الألغام.
وقد �أعجب بالطبيعة احل�سا�سة واخلطرية لعمل �إزالة
الألغام .يقول« :جل�ست مرة ونظرت اىل ذلك الرجل
الذي كان يقرتب من املكان الذي و�ضع فيه لغم ،مت�أم ًال
بعناية فائقة كيف حفر النقطة وطهرها حتى يتمكن من
�سحب املواد املتفجرة من احلفرة».
وي��ؤك��د مكاوي جم��دد ًا ان جم��رد وج��ود اليونيفيل يف
جنوب لبنان ق��ادر على �إح ��داث ال �ف��ارق يف ال�سالم
والتنمية يف املنطقة .يقول�« :إن ق��وات حفظ ال�سالم
التابعة للأمم املتحدة يف جنوب لبنان ،كما قلت ،تلعب
دور ًا رئي�سي ًا يف احلفاظ على الهدوء يف هذه املنطقة
بالقدر الذي ت�ستطيعه .كما ان الأمم املتحدة تلعب دور ًا
كبري ًا يف م�ساعدة النا�س يف العديد من املجاالت ،يف
الطب ويف العمل الإجتماعي ،ولذلك �أعتقد �أن الأمم
املتحدة تقوم بعمل عظيم يف جنوب لبنان».
ورد ًا على �س�ؤال حول القيمة التي متثلها الأمم املتحدة،
علي هذا ال�س�ؤال
يقول ال�سفري مكاوي« :كثري ًا ما ُيطرح ّ
حول قيمة الأمم املتحدة ،و�أنا �أقول على الدوام �أنها يف
احلقيقة نعمة للعامل».
يوري كوشكو – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

جنود حفظ سالم نروجيون متقاعدون
ينشدون راحة البال في جنوب لبنان

على �سبيل املثال ،لوي�س عا�صي هو مواطن لبناين من
بلدة �إب��ل ال�سقي يف منطقة مرجعيون (جنوب �شرق
لبنان) بنى ع�لاق��ات ق��وي��ة م��ع ج�ن��ود حفظ ال�سالم
الرنوجيني خالل انت�شارهم يف �إطار اليونيفيل .وقد �أخذ
ال�سيد عا�صي على عاتقه الآن مهمة تن�سيق الأن�شطة
وال��زي��ارات ال�سنوية لقدامى املحاربني الرنوجيني يف
العمليات العاملية �إىل جنوب لبنان .وي�شمل �أحد هذه
الأن�شطة الإحتفال باليوم الوطني للرنوج (� 17أيار)
من كل عام يف �إبل ال�سقي.
يف عام  ،2015جاء �أكرث من ثالثني �شخ�ص من قدامى
املحاربني الرنوجيني �إىل جنوب لبنان للإحتفال باليوم
الوطني ،والعديد منهم كانوا برفقة �أفراد من �أ�سرهم.
الدكتور هارالد هوب ،كان قد خدم �سابق ًا ك�ضابط طبي
مع اليونيفيل ما بني العامني  1979و ،1981عاد اىل
لبنان بعد  35عام ًا من �أجل امل�شاركة يف احتفال العام
املا�ضي .ي�ستعيد الدكتور هوب ذكريات املرة الأوىل التي
�أتى فيها اىل لبنان ،ويقول« :عند و�صويل اىل لبنان يف
عام � ،1979صدمت لر�ؤية الأ�ضرار الهائلة يف املنازل
يف جنوب لبنان ،وكانت املناطق قليلة العدد بال�سكان».

العدد  18أ ّيار 2016

تعب عن الإبتهاج ،وي�ضيف:
ترت�سم على وجهه ابت�سامة ّ
«بعد �أن عدت اىل لبنان مع عائلتي هذا العام ،وجدت �أن
جنوب لبنان �أ�صبح فيه طرق �أف�ضل وفنادق وحمطات
وقود وبنية حتتية ،والعديد من املنازل اجلديدة».
ليف �أول�سن ،وهو �شخ�ص �آخر من قدامى املحاربني ،كان
يخدم يف وحدة التحكم يف حركة املرور مع اليونيفيل يف
�أع��وام  1979و 1982و 1983يف بلدة را�شيا الفخار.
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االمم المتحدة/جون آيزاك

«�أواظ��ب على العودة �إىل جنوب لبنان بحث ًا عن راحة
البال» ،هذا ما قاله �إري��ك هوفيت ،وهو جندي حفظ
�سالم نروجي �سابق خ��دم �سابقا يف ف�صيلة ناقالت
اجلند املدرعة التابعة لليونيفيل يف بلدة �إب��ل ال�سقي
اجلنوبية يف عام .1980
وك ��ان ال�سيد هوفيت واح ��د ًا م��ن م�ئ��ات ج�ن��ود حفظ
ال�سالم الرنوجيني الذين خدموا يف جنوب لبنان خالل
م�شاركة الرنوج يف اليونيفيل التي ا�ستمرت على مدى
ع�شرين عام ًا منذ عام  1978اىل عام  .1998وكجزء
من عديد اليونيفيل البالغ خم�سة �آلآف جندي� ،ساهمت
الرنوج بثمامنائة جندي خالل  44عملية تبديل جلنود
الكتيبة .وم��ع ذل ��ك ،ف���إن ال�ع�لاق��ات ب�ين الرنوجيني
وال�سكان املحليني مل تنته مع ان�سحاب الكتيبة الرنوجية.

جندي نروجي في نقطة مراقبة في بلدة إبل السقي في جنوب لبنان بتاريخ  5نيسان 1978

يقول �أول�سن�« :إن �أف�ضل ما ح�صل معي خالل وجودي
يف لبنان كان تلك العالقة التي ن�سجتها مع النا�س هنا».

كما حتدث عن ما ي�سمى بـ «بيت الرنوج» الذي ت�أ�س�س يف
�إبل ال�سقي ،جنب ًا �إىل جنب مع املتحف الذي يعر�ض �صور ًا
قدمية و�سجل ال�شرف للزوار الذين ي�أتون �إىل البلدة من
الرنوج .تو�ضع �أكاليل الزهور كل عام يف حديقة الرنوج
التي تقع يف و�سط البلدة ،وذل��ك تكرمي ًا جلنود حفظ
ال�سالم الرنوجيني الذين لقوا حتفهم يف جنوب لبنان.

عام ًا ،يتحدث اجلندي ال�سابق �إريك هوفيت عن خدمته
يف ف�صيلة ناقالت اجلند املدرعة يف �إبل ال�سقي يف عام
 ،1980ويقول« :كان يتوجب علينا تنفيذ مئة �ساعة من
املراقبة يف الأ�سبوع ،مبا يف ذلك نقاط التفتي�ش والقيام
بدوريات وغريها».

مت ت�أ�سي�س اليونيفيل بعد اعتماد قراري جمل�س الأمن
ال��دويل  )1978( 425و ،)1978( 426حيث دعا
القراران �إ�سرائيل �إىل الكف فور ًا عن عملياتها الع�سكرية
و�سحب قواتها من جميع الأرا�ضي اللبنانية.

وي�ضيف« :مل نكن نعي�ش يف ثكنات يف ذلك الوقت .كنا
نعي�ش داخل منازل يف البلدات ،وهذا هو �أحد الأ�سباب
التي جعلتني �أعود �إىل لبنان مرة �أخرى».
و�إذ ي�ستعيد �سل�سلة ال نهاية لها من الذكريات منذ 30

يغو�ص هوفيت يف ذكرياته بينما يحدق يف تالل �إبل ال�سقي
اخل�ضراء ،وي�ضيف« :ذكرياتي يف لبنان ال تزعجني �أبد ًا،
بل جتلب يل على ال��دوام راح��ة البال .خ�لال ال�سنوات
الثالثني املا�ضية ،كان لبنان حا�ضر ًا يف ذاكرتي كل يوم،
�أفكر يف �أ�صدقائي ويف احلياة يف لبنان».
وبالعودة اىل عا�صي ،يتحدث عن عالقته مع جنود حفظ
ال�سالم الرنوجيني وقدامى املحاربني ،فيقول�« :إن ما بنوه
يف املا�ضي �ش ّكل الأ�سا�س ملهمة اليونيفيل يف جنوب لبنان
الحق ًا .كانوا مدنيني وجنود ًا يف نف�س الوقت».

وكان الق�صد من ت�أ�سي�س اليونيفيل حتقيق ثالثة �أهداف
حمددة :الت�أكد من ان�سحاب القوات الإ�سرائيلية ،ا�ستعادة
ال�سالم والأمن ،وم�ساعدة حكومة لبنان على �ضمان عودة
�سلطتها الفعلية يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل �ضمان �سالمة
اللبنانيني يف املنطقة التي تقع �ضمن واليتها.
و�صلت طالئع قوات اليونيفيل اىل املنطقة يف � 23آذار
من العام  ،1978وكانت الرنوج �إحدى الدول امل�شاركة
يف ذلك الوقت ،جنب ًا �إىل جنب مع ال�سويد ونيبال وغانا
وفنلندا وفرن�سا وايطاليا وايرلندا وفيجي.
هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

الكتيبة اﻻسبانية في اليونيفيل:
رفع مستوى الوعي حول مخاطر اﻷلغام

يف العادة ،تقوم وحدة نزع الألغام يف الكتيبة الإ�سبانية
العاملة يف �إطار اليونيفيل با�ستخدام جهاز الك�شف عن
املعادن ،ولكن يف هذا اليوم ،يقوم طالب من املدار�س
الثانوية املحلية يف جنوب�-شرقي لبنان باختبار
اجلهاز املذكور ،وذلك يف �إطار ن�شاط يتعلق بالتوعية
من خماطر الألغام نظمته اليونيفيل بالتن�سيق الوثيق
مع القوات امل�سلحة اللبنانية.
وبينما يراقب الطالب واحد ًا تلو �آخر وهم يقومون بعملية
امل�سح م�ستخدمني اجلهاز ،يتحدث الرائد رويز دي �أونا
من الكتيبة الإ�سبانية عن هذا الن�شاط ،فيقول« :نريد
�أن نظهر كيف تعمل اليونيفيل من �أجل لبنان �أف�ضل ،ويف
الوقت نف�سه لنبني لل�سكان خطر الألغام والذخائر غري
املنفجرة ،فهي ت�شكل خطر ًا حقيقي ًا على الأطفال».
ووفق ًا لدائرة الأعمال املتعلقة بالألغام التابعة للأمم
املتحدة يف لبنان ،ف�إن «عدد ًا كبري ًا» من الألغام الأر�ضية
وبقايا املتفجرات من خملفات احلرب والذخائر العنقودية
توا�صل تهديد حياة املدنيني يف هذا البلد الذي م ّر يف حالة
حرب منذ �أواخر ال�سبعينيات .وقد �أ�شارت تقديرات غري
ر�سمية �إىل �أن م�ساحة الأرا�ضي امللوثة بالألغام ،يف �أعقاب
حرب عام  ،2006بلغت  48.1مليون مرت مربع ،وهو ما
يقرب من �سبعة �أ�ضعاف م�ساحة مدينة �صيدا.
يف �أعقاب ان�سحاب اجلي�ش اال�سرائيلي من جنوب لبنان
يف عام  ،2000مت �إن�شاء «مركز تن�سيق مكافحة الألغام
يف جنوب لبنان» �ضمن اليونيفيل لبدء تطهري مئات
الآالف من الألغام والذخائر غري املنفجرة التي خ ّلفتها
ن�سق املركز جهود ازالة
احلرب .ومنذ حرب عام ّ ،2006
القنابل العنقودية والألغام بالتعاون مع اجلهات احلكومية
املختلفة واملنظمات غري احلكومية.
ي�شار اىل �أن �أح��د �أه��م �إجن ��ازات اليونيفيل يف جمال
�إزال� ��ة الأل �غ��ام مت� ّث��ل يف فتح مم ��رات �آم�ن��ة ع�بر حقول
الألغام للو�صول �إىل براميل العالمات الزرقاء املو�ضوعة
على طول خط الإن�سحاب مع �إ�سرائيل ،حيث ّمت تطهري
 103،620مرت ًا مربع ًا.
وحتى تاريخ � 1آذار � ،2013أكملت فرق �إزال��ة الألغام
التابعة لليونيفيل تطهري �أكرث من  80،000مرت ًا مربع ًا
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ً
مصدرا
الجهاز المحمول باليد للكشف عن المعادن يعلو بضعة سنتيمترات عن سطح األرض
ً
ً
بحثا عن ألغام .وفجأة ،يعلو
الكترونيا بحذر شديد
صوت رنين ،بينما يمسح حامل الجهاز األرض
ً
منبها حامل الجهاز إلى وجود جسم معدني في األسفل.
صوت الرنين أكثر،

طالب من جنوب لبنان يستخدم جهاز الكشف عن المعادن الذي يحدد مكان األلغام تحت األرض

من الألغام و�أكرث من  4.6مليون مرت مربع من املناطق
التي �شهدت معارك.
�إن رفع م�ستوى الوعي يف املجتمعات املحلية يف جنوب
لبنان حول املخاطر الناجمة عن الذخائر غري املنفجرة
واملتفجرات من خملفات احلرب ي�شكل عن�صر ًا رئي�سي ًا
لعمل اليونيفيل يف �إزال��ة الأل�غ��ام ،كما �أن تعليم طالب
امل ��دار� ��س ب��ان�ت�ظ��ام كيفية ال �ت �ع � ّرف وال �ت �� �ص � ّرف عند
مواجهتهم مثل هذه املخاطر مي ّثل �أداة فعالة من �أجل
حتقيق هذه الغاية.
وخ�لال الن�شاط امل��ذك��ور يف جنوب�-شرقي لبنان� ،أق��ام
�ضم �أنواع خمتلفة من
مهند�سو بعثة حفظ ال�سالم معر�ض ًا ّ
الذخائر غري املنفجرة التي عرث عليها فريقهم يف ال�سنوات
الأخرية ،حيث ت�شمل هذه العبوات اخلطرة عدة �أنواع كلها
كفيلة ببث الرعب واخلوف .ويف كثري من احلاالت تكون هذه
الألغام اخلطرة مم ّوهة لتظهر بت�صميم ب�سيط وغري م�ؤذ.
وبينما يحمل بيده مكعب ًا �صغري ًا �أخ�ضر اللون ،يقول املقدّم
لوي�س انريكي �أليخو ريكو« :هذا ال�شيئ عبارة عن لغم على
�شكل �صندوق �صغري ،حيث يبدو مثل لعبة للأطفال .لذلك

من املهم للغاية بالن�سبة للأطفال �أن يعرفوا �أن هذا ال�شيء
ميكن �أن يت�سبب يف مقتلهم .ولهذا ال�سبب نحن نقدم لهم
هذه الدرو�س� .إ�ضافة اىل ذلك ،هناك �أجزاء من القذائف،
وبع�ضها ال يوجد فيه �شحنة متفجرة ولكنه يحتوي على
الفو�سفور ،وهي مادة ت�شكل خطر ًا كبري ًا على جميع النا�س».
يف هــذا الوقـت ،ت�صــل جممـوعــات جديـدة مـن الطــالب،
بينما يتابــع املقدّم �أليخـو ريكـو يف غـايــة ال�صرب تعريفهم
علـى �أنــواع خمتلفــة مــن الألغـام وي�شــرح لهــم املخاطـــر
التــي حتملهـا.
الأمر اجليد هو �أن املعر�ض حقق الغاية املبتغاة ،فبعد �أن
ا�ستمعت اىل ال�شرح حتدثت جنى حجلي ،وهي تلميذة يف
مدر�سة حملية ،وقالت�« :شرحوا لنا �أن هناك �أحجام ًا و�ألوان ًا
خمتلفة للألغام ،والتحذير الرئي�سي الذي لفتوا نظرنا
اليه هو عدم مل�س �أي ج�سم غريب يف حال وجدناه لأن مثل
هذا الأمر وارد ،و�ضرورة ابالغ �أحد كبار ال�سن عنه لأنهم
يعرفون ما هي اجلهات التي ينبغي عليهم الإت�صال بها».
إيفن أوساليفان وتيالك بوخاريل –
مكتب اليونيفيل اإلعالمي

العدد  18أ ّيار 2016

بمناسبة اليوم الدولي للتوعية من مخاطر األلغام ،الذي
يصادف في  4نيسان ،قدم عناصر نزع ألغام كمبوديون من
ً
ً
توضيحيا (كما يظهر في الصورة) لمجموعة من
عرضا
اليونيفيل
أطفال المدارس في مدينة صور (جنوب لبنان) في  9نيسان .2016
هناك عدد كبير من األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب
والذخائر العنقودية ال تزال تهدد حياة المدنيين في لبنان .ان رفع الوعي في
المجتمعات المحلية حول المخاطر الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة والمتفجرات
ً
ً
رئيسيا من عمل اليونيفيل في مجال إزالة األلغام.
عنصرا
من مخلفات الحرب يشكل
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هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة:

بعثة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة األولى
تواصل دعم السالم بإبتسامة

هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة هي المهمة األولى لحفظ السالم التابعة لألمم المتحدة ،وال
تزال ناشطة حتى يومنا هذا .في اإلحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس األمم المتحدة ،تحدثت
«الجنوب» إلى مسؤول اإلتصاالت في الهيئة ،الضابط كيفن ماكدونالد ،لمعرفة المزيد عن تاريخ
الهيئة والتنسيق الوثيق مع اليونيفيل وأهمية هذا التنسيق.

العدد  18أ ّيار 2016
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ت�ش ّكلت هيئة الأمم املتحدة ملراقبة الهدنة يف � 29أيار من
العام  1948عندما دعا جمل�س الأمن الدويل اىل وقف
القتال يف فل�سطني مبوجب قرار جمل�س الأمن الدويل 50
( .)1948قرر جمل�س الأمن الدويل �أن التهدئة يجب �أن
تكون حتت �إ�شراف و�سيط الأمم املتحدة ،مب�ساعدة من
املراقبني الع�سكريني الدوليني الذين و�صلوا �إىل املنطقة
بعد ذلك بوقت ق�صري.

حالي ًا يف ال�شرق الأو�سط ترتبط جمموعات املراقبني
الع�سكريني التابعني لهيئة الأمم املتحدة ملراقبة الهدنة
ب �ق��وات حفظ ال���س�لام يف املنطقة ،ونعني ب��ذل��ك قوة
الأمم املتحدة ملراقبة ف�ض الإ�شتباك (الأن ��دوف) يف
مرتفعات اجل��والن وقوة الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
(اليونيفيل) .وما زالت جمموعة من املراقبني يف �سيناء
للحفاظ على وج��ود الأمم املتحدة يف �شبه اجلزيرة

مجموعة من فريق المراقبين الدوليين في دورية على طول الخط األزرق قرب كفر شوبا ،جنوب لبنان
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املذكورة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يوجد لدى هيئة الأمم
املتحدة ملراقبة الهدنة مكاتب يف بريوت ودم�شق.

هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة األولى التي
وصلت األراضي اللبنانية

و�صل امل��راق�ب��ون الع�سكريون م��ن هيئة الأمم املتحدة
ملراقبة الهدنة �إىل لبنان يف ع��ام  1948عندما دعا
جمل�س الأمن الدويل الأطراف املعن ّية مبا�شرة يف النزاع

وهكذا متركز مراقبو الهيئة يف كل هذه ال��دول ،مبا
فيها لبنان ،حيث يعرفون ب�إ�سم «ف��ري��ق املراقبني
ال��دول�ي�ين يف ل�ب�ن��ان» ،ولديهم م��راك��ز مراقبة على
اجلانب اللبناين من احلدود.
ووفق ًا لل�ضابط ماكدونالد ،ف��إن مهمة فريق املراقبني
هي مراقبة الأن�شطة التي تهدد ال�سالم يف جنوب لبنان
والإبالغ عنها وامتالك قدرة الك�شف عن التعديات على
خط الإن�سحاب ،املعروف �أي�ض ًا ب�إ�سم اخل��ط الأزرق.
كما ي�ساعد ف��ري��ق امل��راق�ب�ين ال��دول�ي�ين اليونيفيل يف
حتقيق واليتها ،مبوجب قرار جمل�س الأمن الدويل 425
(� ،)1978إىل جانب موا�صلة مراقبة خط الهدنة.
وتعود ه��ذه امل�ساعدة �إىل ع��ام  1978مع ب��دء ت�أ�سي�س
اليونيفيل ،حيث كانت هيئة الأمم املتحدة ملراقبة الهدنة
الطرف الرئي�سي الذي �ساعد يف ت�أ�سي�س اليونيفيل .وكان
رئي�س �أركان هيئة مراقبة الهدنة هو �أي�ض ًا قائد اليونيفيل
بالوكالة يف الفرتة الأوىل التي تلت ت�أ�سي�س اليونيفيل ،يف
حني عملت فرق الإرتباط يف هيئة الأمم املتحدة ملراقبة
الهدنة كمر�شدين حمليني لليونيفيل يف انت�شارها الأويل.
و�أو�ضح ال�ضابط ماكدونالد �أنه بعد اجتياح لبنان يف عام
 ،1982ظ ّل فريق املراقبني الدوليني ق��ادر ًا على العمل
يف املناطق التي ت�سيطر عليها – �أو حتتلها � -إ�سرائيل.
كما ك��ان مراقبو الفريق مبثابة ع�ي��ون و�آذان القائد
العام لليونيفيل يف ذلك الوقت ،لناحية �إجراء حتديثات
منتظمة عن الو�ضع والقيام مبهام الإرتباط مع الأطراف
املتواجدة يف املناطق املحتلة.
وكان فريق املراقبني �أي�ض ًا م�س�ؤو ًال عن القيام بدوريات
يف املنطقة الواقعة بني �أطراف منطقة عمليات اليونيفيل
وخط وقف �إطالق النار يف ذلك الوقت ،وهو ما ا�صطلح
على ت�سميته باملنطقة التي ت�سيطر عليها �إ�سرائيل.
فريق املراقبني الدوليني حالي ًا حتت ال�سلطة العملياتية
لرئيــ�س الأركــان/رئيــ�س بعثـــة هيئـــة الأمـم املتحـــدة
ملراقبــة الهدنــة وحتــت ال�سيطــرة العملياتيــة لرئيـ�س
بعثــة اليونيفيــل .وقـد ّمت التط ّرق اىل ف�صـل ال�سلطـات
يف قرار جمل�س الأمن الدويل  425ويف تقريـر الأمني
العـام يف عــام .)S/12611( 1978
فريق المراقبين الدوليين :منارة للصمود في
مواجهة انعدام األمن والتهديدات
خالل حرب عام  ،2006فقد فريق املراقبني الدوليني

�أربعة �ضباط  -الرائد النم�ساوي هانز بيرت النغ ،واملالزم
الفنلندي يارنو ماكينن ،والرائد ال�صيني دو ت�شاو يو ( ُر ّقي
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الدائر يف فل�سطني لإقامة هدنة  -جلنة الهدنة املختلطة
�إ�سرائيل/لبنان .وبعد ذلك ،يف عام  ،1949ومبوجب
قرار جمل�س الأمن الدويل  ،)1949( 73جرى تكليف
املراقبني الع�سكريني التابعني للهيئة من خ�لال �أربعة
اتفاقات للهدنة بني الدول العربية الأربع – لبنان وم�صر
والأردن واجلمهورية العربية ال�سورية – و�إ�سرائيل.

مراقب عسكري سويدي يعمل مع فريق المراقبين الدوليين في لبنان يتحقق من اإلحداثيات بينما يراقب زميله الخط األزرق

بعد وفاته �إىل رتبة مقدّم)  ،والرائد الكندي باتا ديريك
هي�س-فون كروندر الذين لقوا م�صرعهم يف بلدة اخليام
اجلنوبية يف  25مت��وز  2006عندما ق�صفت القوات
الإ�سرائيلية موقعهم على الرغم من الطلبات املتكررة من
اليونيفيل وهيئة الأمم املتحدة ملراقبة الهدنة ومق ّر الأمم
املتحدة يف نيويورك للأخذ بعني الإعتبار وجود قاعدة
دوريات لفريق املراقبني الدوليني يف املنطقة.
كما �أ�صيب عدد من �ضباط فريق املراقبني الدوليني،
وبع�ضهم �أ�صيب ب�إعاقات ملدى احلياة .يقول ال�ضابط
ماكدونالد« :مما ال �شك فيه ان العمل يف مناطق ال�صراع
والنزاع يع ّر�ض حياة النا�س و�سالمتهم للخطر .ومع ذلك،
نتعامل مع التحديات على الوجه الذي يقت�ضيه الو�ضع».

األصــول الرئيسية لفريق المراقبين الدوليين:
التكيف والمرونة
القدرة على
ّ

يتمتع �ضباط فريق املراقبني الدوليني بعالقة فريدة مع
ال�سكان املحليني لأنهم يقومون بدورياتهم ب�شكل �أعزل
ومن دون �سالح ،وهو ما يعتربه ال�ضابط ماكدونالد
قيمة ا�ضافية ،وعن ذلك يقول« :من� ّر بدورياتنا عرب
القرى وعلى طول اخلط الأزرق ب�شكل �أعزل ،مت�سلحني
ب�إبت�سامتنا ،وب��رف�ق��ة م�ساعدي الإرت �ب��اط وه��م من
املوظفني اللبنانيني ،ومعنا الأجهزة التقنية التي ت�سمح
لنا تنفيذ مهامنا».

وي�ضيف�« :إن القيام بدوريات ب�شكل �أع��زل ميثل قيمة
�إ�ضافية ،لأن امل�ب��ادرة اىل فتح نافذة ال�سيارة وحتية
النا�س بكلمة ‹مرحبا› وعبارة ‹كيف احلال؟› كفيل ب�أن
ي�ؤمن امل�ستوى ال�صحيح من التوا�صل مع ال�سكان املحليني
وبالتايل ك�سر احلواجز .هكذا نحر�ص على القيام ب�أكرب
�إجنازاتنا� ،أال وهو احلفاظ على عالقات متينة وتوا�صل
جيد مع ال�سكان املحليني».

ت�ضم دورية فريق املراقبني الدوليني �ضباط من بلدين
خمتلفني مـن �أجــل احرتام احليــاد علـى الدوام عنــد
مالحظــة وجــود انتهاك ،بحيث يجــب امل�صادقــة على
التقرير ب�شكل مت�سا ٍو من قبل كال ال�ضابطني .و�إذا ما
�أراد �ضابط �أن ي�صبح قائد دورية عليه �أن يخ�ضع لـ 12
�أ�سبوع ًا من التدريب ال�صارم يتعلم خاللها ال�ضباط كل
ما ينبغي معرفته عن الطرق يف املنطقة وامل�صطلحات
املحددة امل�ستخدمة يف �إعداد التقارير.
حالي ًا ،يتكون فريق املراقبني الدوليني من  53مراقب ًا
ع�سكري ًا غري م�سلح من الأرجنتني� ،أ�سرتاليا ،النم�سا،
بلجيكـا ،كنــدا ،ت�شـيـلـــي ،جمهــوريـــة ال�صني ال�شعبيـــة،
الدمنــارك ،ا�ستــونيا ،فنلنـدا ،الهنـد ،ايرلنــدا ،نيبـال،
هولندا ،نيوزيلندا ،الرنوج ،رو�سيا� ،سلوفينيا� ،سلوفاكيا،
ال�سويد و�سوي�سرا.
ما الذي حققه فريق المراقبين الدوليين؟

ال�ضابط ماكدونالد ،وه��و م��ن اي��رل�ن��دا ،خ��دم مع
كلٍ من فريق املراقبني الدوليني واليونيفيل يف عدة
منا�سبات منذ ع��ام  .1984ويعتقد ان العالقات
ال��وث�ي�ق��ة ال�ق��ائ�م��ة ب�ين ف��ري��ق امل��راق �ب�ين ال��دول�ي�ين
وال�سكان املحليني هي �أح��د الإجن ��ازات الرئي�سية
للفريق يف املنطقة ،جنب ًا �إىل جنب مع القدرة على
التدخل ال�سريع واملرن عند احلاجة.
وهذا ي�سمح لفريق املراقبني الدوليني ب�أن يبقى ذخر ًا
قيم ًا لليونيفيل من �أجل تنفيذ ق��رارات جمل�س الأمن
الدويل وكذلك مل�ساعدة بعثات الأمم املتحدة الأخرى
يف لبنان واملنطقة لإجناز واليتها ،وجميعها يعمل من
�أجل هدف واحد :ال�سالم.
هبة منذر – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

رئيس البلدية:
قانا خير دليل على الدور اإليجابي لليونيفيل
في مقابلة مع «الجنوب» ،تحدث رئيس بلدية قانا الجنوبية الدكتور صالح سالمي عن
األهمية التاريخية للبلدة والفرق الذي أوجده جنود حفظ السالم في اليونيفيل في حياة
السكان المحليين ،والطريق إلى األمام في تحقيق السالم المستدام في جنوب لبنان.
ما هي أهمية قانا في لبنان؟

قانا هي بلدة زارها الكثري من ال�شعوب على م ّر التاريخ،
مبا يف ذل��ك ال��روم��ان قبل امل�سيح .ويعتقد �أن ي�سوع
امل�سيح زار قانا مع العذراء مرمي وتالميذه .جاء اىل
قانا هرب ًا من ا�ضطهاد الرومان يف فل�سطني ،ومكث يف
مكان هو عبارة عن مغارة حتمل الآن ا�سمه .وهنا ح ّول
ي�سوع املاء �إىل خمر خالل عر�س قانا ال�شهري.

علـم قانــا فيــه �صليب وهــالل يعانقــان بع�ضهمــا
البع�ض .ميثـــل الهـالل الإ�سـالم وال�صليـب يرمـز
للم�سيحيـــة .لدينـا م�سـلمـني وم�سيحيـني عـا�شــوا علــى
الـدوام يف �ســالم .وهناك عالقــات تاريخيــة يعــود
تاريخها اىل �ألفـي �سنـة.
يعتمــد اقت�صــاد قـانـا علــى م�صدريـــن  -التحويــالت
املاليـة من اخلارج والزراعة ،وخا�صـة الزيتون .وزيت
زيتون قانا م�شهور يف جميع �أنحاء لبنان.
ً
عاما على تأسيس األمم المتحدة،
بعد سبعين

ما هو الــدور الــذي لعبته المنظمة الدولية في

تاريخ قانا؟

العدد  18أ ّيار 2016

ل�ل�أمم املتحدة دور كبري ،لي�س يف قانا فح�سب ولكن
�أي�ضا يف كافة �أنحاء اجلنوب (لبنان) وذل��ك ب�سبب
وج��ود ق��وات (حفظ �سالم) وب�سبب اجلهود الدولية
لإح�لال �سالم (دائ��م) يف جنوب لبنان .تغ ّلبنا على
الإحتالل .والو�ضع �آمن وم�ستقر  -وهو ما لي�س متوافر ًا
يف جميع �أنحاء العامل العربي هذه الأيام.
لقد لعبت ق��وات اليونيفيل دور ًا ه��ام� ًا هنا ،وخا�صة
يف ال�سنوات الع�شرين املا�ضية لناحية تطوير خمتلف
جم��االت احلياة يف قانا� ،سواء ك��ان ذل��ك يف ال�صحة
والزراعة والتنمية الب�شرية �أو �إعادة بناء البنية التحتية.
وت�ستفيد العديد من الأ�سر من امل�ساعدات � -أكانت
عينية او ذات �صلة بالأغذية  -التي تقدمها اليونيفيل.
لدينا اثنني من الأماكن التاريخية هنا يف قانا .الأول هو
الكهف حيث اختب�أ ي�سوع امل�سيح والآخر هو املكان الذي
ح�صلت فيه معجزة العر�س (حتويل املاء �إىل خمر).
و�أتطلع اىل �أن ت�ص ّنف الأوني�سكو هذين املعلمني كجزء
من الرتاث الأثري يف العامل.
اجلنوب 15 14

هل هناك فــرق في الطريقة التي ُينظر بها الى

اليونيفيل في جنوب لبنان منذ حرب 2006؟

عندما �أ� �ص��در جمل�س الأم ��ن ال ��دويل ال �ق��رار
(تكليف قوات �إ�ضافية ملراقبة وقف الأعمال العدائية بني
لبنان و�إ�سرائيل) يف �آب  ،2006مل يفهم النا�س على
الفور �سبب وجود قوات �أجنبية جديدة على الأرا�ضي
اللبنانية .ومل ي��درك��وا �أن مهمة ه ��ؤالء اجل�ن��ود كانت
مراقبة ان�سحاب القوات اال�سرائيلية من جنوب لبنان،
والتم�سك بالوحدة وال�سيادة واال�ستقالل ال�سيا�سي
للمنطقة وم�ساعدة احلكومة اللبنانية على ا�ستعادة
ال�سيطرة على الأرا��ض��ي اجلنوبية � -أي املناطق التي
احتلتها �إ�سرائيل يف ذلك الوقت.
1701

وم ��ع م ��رور ال��وق��ت ،وم ��ن خ�ل�ال ال�ت�ف��اع�لات اليومية
والعي�ش جنب ًا اىل جنب ،وكذلك من خالل امل�ساعدات
املقدمة لتطوير جمتمعنا ،مت تق ّبل القوات اجلديدة التي
�أ�صبحت جزء ًا من جمتمعنا .ن�ستطيع �أن نقول �أن هذه
القوات لعبت دور ًا كبري ًا �إىل جانب اجلي�ش اللبناين يف
�ضمان الأمن والإ�ستقرار يف جنوب لبنان.
مر شخص غريب في قانا هل يستطيع أن يلحظ
إذا ّ

أي عالمة تدل على وجود اليونيفيل في البلدة؟

هناك ن�صب تذكاري هنا ل�شهداء اليونيفيل .ويوجد على
الن�صب �أ�سماء اجلنود الذين لقوا حتفهم �أثناء خدمتهم
يف بعثة حفظ ال�سالم .وهناك �أي�ض ًا الكثري من امل�شاريع
املحلية التي ّمت متويلها من قبل اليونيفيل ،وهذا خري دليل
على الدور الإيجابي الذي تقوم به اليونيفيل يف قانا.
انت�شرت الكتيبة الفيجية يف قانا حتى التحرير يف
عام  .2000والعالقات التي قامت بني �أفراد الكتيبة
واملجتمع املحلي �أف���ض��ل م��ا ي�ق��ال فيها �أن �ه��ا كانت
عالقات �أخوية .بع�ض الأطفال الذين كانوا يعي�شون
بالقرب من الفيجيني يك ّنون الآن ب�إ�سم «الفيجي» بد ًال
من ا�سم العائلة .على �سبيل املثال ،علي �شلهوب �أ�صبح
ا�سمه علي الفيجي ،وح�سن �أيوب �أ�صبح ا�سمه ح�سن
الفيجي ،وهكذا دواليك.
ك�م��ا ��س��اع��دت الكتيبة االي�ط��ال�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف اط��ار
اليونيفيل يف �إن�شاء امل�ستو�صف البلدي يف الفرتة التي
مل يكن يوجد فيها يف قانا مرافق طبية  -قبل �إن�شاء

امل�ست�شفى العام يف قانا .كنا نط ّبق نظام البطاقة
الطبية ونق ّدم خدمات طبية جمانية للنا�س .كما ق ّدمت
لنا الكتيبة الإيطالية ع�شرات الآالف من ال��دوالرات
ال�ستكمال �شبكة �أنابيب ال�صرف ال�صحي يف البلدة.
وقدمت اليونيفيل للم�ست�شفى العام يف البلدة املعدات
الطبية احل��دي�ث��ة لتوفري خ��دم��ات مثل امل��وج��ات فوق
ال�صوتية ،والأ�شعة ال�سينية ،واختبارات الدم وغريها،
ف�ض ًال عن ع�شرين �سرير ًا للمر�ضى.
و�ساعدتنا اليونيفيل �أي�ض ًا على بناء عالقات مع بع�ض
البلديات الإي�ط��ال�ي��ة .وبف�ضل دعمهم� ،أن���ش��أن��ا دار
ح�ضانة للأطفال من عمر �شهر واحد �إىل � 5سنوات.
وو ّف��رت احل�ضانة للأمهات العامالت يف قانا فر�صة
لإعالة �أ�سرهم من خالل الأن�شطة الإقت�صادية واملهنية.
�أ�ستطيع القول �إن م�ساعدات اليونيفيل لقانا تغطي كل
جماالت احلياة :ال�صحة ،والزراعة ،و�إعادة بناء البنية
التحتية ودع��م الن�ساء وغ�يره��ا .نحن نعترب ال�ضباط
واجلنود كجزء من جمتمعنا ،وقدمنا ملعظم ال�ضباط
�شهادة مواطن فخري .قلنا لهم انكم �أ�صبحتم جزء ًا
من جمتمعنا ،ونحن مدينون لكم بال�شكر والتقدير -
ميكنكم �أن تعتربوا �أنف�سكم من �أهل قانا ،ب�إ�ستثناء احلق
يف ّ
الرت�شح ملن�صب رئي�س البلدية.
ه��ذا هو ن��وع العالقة التي �أقمناها مع اليونيفيل ،ومع
الوحدات الإيطالية واملاليزية والفرن�سية .كما �أن لدينا
عالقة مثمرة مع مكتب ال�ش�ؤون املدنية يف الناقورة� .أردنا
�إن�شاء جممع ريا�ضي ووافقوا على امل�شروع ب�سرعة كبرية.
وكل هذه امل�شاريع حتظى بتقدير جميع ال�سكان املحليني.
تصوركم للوقت الذي يتولى فيه الجيش
ما هو
ّ
اللبناني مهام اليونيفيل؟

�أعتقد �أن ه��ذه املهمة �سوف تبقى لعدة �سنوات ب�سبب
التع ّنت الإ�سرائيلي للو�صول �إىل ح ّل �سلمي وعادل للمنطقة
وال�شرق الأو�سط ككل .طاملا هناك �شيء ي�سمى ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي و�أزمة ال�شرق الأو�سط ،وطاملا ال جند
احللول ملزارع �شبعا والعرقوب� ،سيكون هناك دائم ًا دور
�أ�سا�سي لليونيفيل للبقاء يف جنوب لبنان.
حسن سقالوي  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

االمم المتحدة/باسكال ماركوس

جولة في السوق:
جنود حفظ سالم من اليونيفيل يشاركون في جولة في سوق بلدة الطيبة ،جنوب لبنان

تعميق العالقات مع المجتمعات المحلية
ً
ً
شعبيا كل يوم أربعاء في ساحة البلدة .يعود أصل
سوقا
تقيم بلدة الطيبة الجنوبية
ً
ً
للتسوق ،حيث يرتاده
شعبيا
مكانا
هذا التقليد لنحو ثالثة أو أربعة قرون ،وأصبح اآلن
ّ
السكان المنطقة وجنود حفظ السالم التابعين لألمم المتحدة على حد سواء.

م�ؤخر ًا ،ويف ظهرية �أحد الأيام ،ترافق بع�ض من جنود
حفظ ال�سالم يف اليونيفيل مع رئي�س البلدية عبا�س
دياب مع ًا يف جولة على ال�سوق املزدهر.

ل�ل�أمم املتحدة يت�سوقون فيه ،وع��ن ذل��ك ق��ال ال�سيد
دياب« :هذا يع ّمق العالقات بني اجلانبني ،وي�سهم يف
فهم العالقة وحت�سينها».

امل�سلحة اللبنانية ،يزيد من الإح�سا�س ب��الأم��ن لدى
ال�سكان املحليني .و�أ�ضاف« :نحن ن�شعر ب�أنهم قريبون
منا .بالن�سبة لنا ،التفاعل الب�شري مهم جدا».

حت��دث رئي�س البلدية عن ه��ذا ال�سوق فقال ان��ه «�سوق
�شعبي تقليدي وعفوي ،حيث ي�أتي اليه النا�س ويعر�ضوا فيه
خمتلف املنتجات ،مبا يف ذلك املواد الغذائية وامل�شروبات،
واملالب�س ،وغريها من ال�سلع» ،م�ضيف ًا �أن ال�سلع املعرو�ضة
عادة ما تكون �أرخ�ص مما هي عليه يف املتاجر العادية.

ه��ذا وي�شارك جنود حفظ ال�سالم ال��ذي يخدمون يف
منطقة عمليات اليونيفيل بانتظام يف هذا النوع من
اجلوالت يف ال�سوق كو�سيلة لتعزيز العالقات والتفاعل
مع ال�سكان املحليني.

وخالل اجلولة ،ع ّرف دياب جنود حفظ ال�سالم على
جت�سد تراث البلدة الغني ،وق�صدنا
ال�سمة املميزة التي ّ
ّ
نافورة املياه القدمية التي ت�سمى عني الطيبة ،والتي
ا�ستخدمت منذ �آالف ال�سنني للمعمودية ،لكنها �أ�صبحت
الآن مت�آكلة مع مرور ال�سنني.

عب عن �سروره لر�ؤية جنود حفظ ال�سالم التابعني
كما ّ

ه�شام ،وه��و �أح��د التجار ،ق��ال ان وج��ود جنود حفظ
ال�سالم الدوليني يف ال�شوارع ،جنبا �إىل جنب مع القوات

رانيا بدير ويوري كوشكو  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي

هل تعلم؟
تأسست جمهورية الصين الشعبية في  1تشرين األول من العام  ،1949وهي دولة اشتراكية .تمتد الصين
ً
ً
مربعا في آسيا ،ويوجد فيها  23مقاطعة ،وخمس مناطق
كيلومترا
على مساحة شاسعة تبلغ  9.6مليون
ذاتية الحكم ،وأربع بلديات تخضع مباشرة للحكومة المركزية ،إضافة الى منطقتين إداريتين خاصتين.
وتعترب ال�صني التي يبلغ ع��دد �سكانها  1.37مليار
ن�سمة البلد الأكرث �سكان ًا يف العامل .كما ت�شتهر بتنوعها
الثقايف والعرقي ،حيث يعي�ش فيها  56جمموعة عرقية
خمتلفة يف وئام .عا�صمة ال�صني ،بكني ،تقع يف �شمال
البالد ،وهي مركز الثقافة وال�سيا�سة والإقت�صاد.

وبكني (م��دن الت�صميم) ،ت�شنغدو و�شوند (م��دن
فن الطهو) ،هانغت�شو وجينغدت�شن و�سوت�شو (مدن
احلرف والفنون ال�شعبية) .كما �أن جزء ًا من �سور
ال�صني العظيم يبلغ طوله  21،000كيلومرت ُبني يف
القرن ال�سابع قبل امليالد.

كذلك ت�شتهر ال�صني ب�أنها مهد احل�ضارة ،فهي موطن
واح ��دة م��ن احل���ض��ارات الأرب ��ع القدمية العظمى يف
العامل .وقد ابتدع ال�شعب ال�صيني القدمي �أ�سلوب ًا فريد ًا
وم�ستق ًال يف اللغة والكتابة .وغالبا ما ُيعرث على العديد
من الآثار الرتاثية و�أنواع خمتلفة من الكتب التاريخية
يف مناطق خمتلفة م��ن ال�صني .على �سبيل امل�ث��ال،
البو�صلة التي اخرتعها ال�شعب ال�صيني القدمي ال تزال
�أداة م�ستخدمة يف املالحة احلديثة حتى يومنا هذا.

وال�صني ،باعتبارها �إح��دى ال��دول اخلم�س الدائمة
الع�ضوية يف جمل�س الأم ��ن ال ��دويل ،تتم�سك مببد�أ
ال�سالم وال�صداقة ،وهي تقدّم الدعم اىل لبنان منذ
ان �أقامت الدولتان عالقات دبلوما�سية يف عام .1971

�إن�ضمت وح��دة خا�صة من هند�سة البناء يف جي�ش
التحرير ال�شعبي ال�صيني اىل اليونيفيل لأول مرة يف
�أيار  ،2015وت�شمل مهامها الرئي�سية تقدمي الدعم
يف جمال هند�سة البناء ،و�إج��راء �إ�صالحات �سريعة
وف ّعالة للبنية التحتية الأ�سا�سية يف اليونيفيل� ،إىل
جانب القيام ب�أن�شطة �إن�سانية �أ�سا�سية.
وعن اجلنود ال�صينيني قال قائدهم املق ّدم تيان �شنغ
بينغ« :نحن خمل�صون مت��ام� ًا ملهام حفظ ال�سالم
املناطة بنا من �أج��ل �إع ��ادة الت�أكيد على التزامنا
الثابت يف ال�سالم العاملي».
تيالك بوخاريل – مكتب اليونيفيل اإلعالمي
(بالتعاون مع النقيب وانغ يونغان ،مكتب االعالم العسكري)
االمم المتحدة/باسكال ماركوس

تتمتع ال�صني ب�تراث ثقايف عريق وج�م��ال طبيعي
�أخّ ��اذ .ووفق ًا ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليون�سكو) ،يوجد يف ال�صني  48موقع ًا
للرتاث العاملي ،و 33حممية للمحيط احليوي ،و31
حديقة جيولوجية عاملية ،ه��ذا �إ�ضافة اىل العديد
من املعامل العاملية الأخ ��رى .وق��د �شملت اليون�سكو
�أي�ضا ثمانية م��ن امل��دن ال�صينية يف قائمة �شبكة
املدن الإبداعية ،وهذه املدن هي� :شنت�شن و�شانغهاي

ومنذ �أن �أر�سلت طالئع قواتها حلفظ ال�سالم �إىل
منظمة الأمم املتحدة ملراقبة الهدنة ( )UNTSOيف
عام  ،1990كانت ال�صني من الدول امل�ساهمة بن�شاط
بقوات يف بعثات الأمم املتحدة يف جميع �أنحاء
العامل .وحتى تاريخه� ،ساهمت بجنود
وعنا�صر �شرطة يف  29بعثة من
بعثات الأمم املتحدة ،مما يدل
على التزامها بحلول متعددة
الأط� ��راف ل �ل �ن��زاع .وال �ي��وم،
ال�صني هي �إحدى �أكرب ع�شر
دول م�ساهمة بقوات
وعنا�صر �شرطة.

وحالي ًا ،يخدم �أكرث من ثالثة �آالف جندي وعن�صر
�شرطـة �صيني ،مبا يف ذلك نحو  70امر�أة ،يف ع�شر
بعثات حفظ �سالم تابعة للأمم املتحدة ،وهناك 425
عن�صر منهم يخدمون يف �إطار قـــوة الأمم املتحــدة
امل�ؤقتـــة يف لبنان (اليـونيفيــل) .ويف �سـياق خدمتهـم
مع قوات حفظ ال�سالم التابعـة للأمم املتحدة ،لقـي
خمـ�س ع�شرة امر�أة ورجـل �صيني م�صرعهم خــالل
خدمــة ق�ضيــة ال�سـالم.

العدد  18أ ّيار 2016

جنود حفظ سالم صينيون يخدمون مع اليونيفيل

ً
ً
أزرقا على الخط األزرق في محيط
برميال
يضعون
ميس الجبل ،جنوب لبنان
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األمم المتحــدة تساهـم فـي
السالم واإلستقرار :من منظور
النوع اإلجتماعي (الجندر)

كانت ندى بزي ال تزال طفلة عندما بدأ جنود حفظ السالم التابعين لألمم المتحدة القيام بدوريات في بلدتها
مر السنين ،كان وجودهم موضع ترحيب في المشهد المحلي.
بنت جبيل في جنوب لبنان .وعلى ّ
تقول ال�سيدة بزي« :طوال كل احلروب واالعتداءات ،مل
يتغري دور اليونيفيل لناحية �ضمان ال�سالم والأمن .ومل
يكن �أي �شخ�ص ينظر �إىل جنود حفظ ال�سالم التابعني
للأمم املتحدة على خالف ذلك».
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ف��إن الأمم املتحدة ،ومن خالل
وكاالتها الإن�سانية ،قامت ب�إ�ساهمات ملحوظة يف
جنوب لبنان ،بح�سب ال�سيدة ب��زي ،التي تعمل الآن
كمديرة ملركز التنمية الإجتماعية التابع لوزارة ال�ش�ؤون
الإجتماعية يف ق�ضاء بنت جبيل.
وبو�صفها رئي�سة لهيئة �إمنائية نا�شطة على ال�صعيد
الإجتماعي ،تعاملت ال�سيدة ب��زي كثري ًا مع مكونات
التغيات
خمتلفة للأمم املتحدة ،وكانت �شاهد ًا على ّ
التي �أحدثتها الأمم املتحدة يف املنطقة.
تتحدث ال�سيدة ب��زي ع��ن فعالية ب��رام��ج التنمية يف
املنطقة ،فتقول« :لو مل يكن هناك توا�صل و�شراكة مع
املجتمعات املحلية واجلمعيات ،ف�ضال عن املنظمات
الدولية واملنظمات غري احلكومية ،ملا �أثمر كل هذا
العمل وملا حدث �أي تغيري».
مركز بنت جبيل للتنمية الإجتماعية ،ومن خالل الفروع
التابعة له يف خمتلف �أنحاء املنطقة ،يقدّم خدمات
الرعاية ال�صحية الأولية وين�شر الوعي حول الق�ضايا
الإجتماعية وال�صحية والنف�سية والتعليمية .كما ينظم
ور�ش عمل ودورات تدريب مهني لأفراد املجتمع املحلي
واملر�أة على وجه اخل�صو�ص.
وميكن ر�ؤي��ة نتائج هذه اجلهود يف امل�شاريع الناجحة
التي تر ّكز على النوع الإجتماعي (اجلندر) التي �أدارها
املركز على مدى ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املا�ضية.
تمكين المرأة

�أح��د هذه امل�شاريع كان م�شروع ًا على م�ستوى البالد
حتت عنوان «متكني امل��ر�أة :العمل ال�سلمي نحو الأمن
والإ�ستقرار» امتد من ع��ام � 2006إىل ع��ام .2010

وامل�شروع عبارة عن برنامج تدريبي للجنة من خم�سني
ام ��ر�أة من جميع �أن�ح��اء البالد يعنى بق�ضايا متكني
املر�أة على امل�ستويني الإ�سرتاتيجي وال�شعبي� .شارك يف
امل�شروع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان واللجنة الوطنية
ل�ش�ؤون املر�أة اللبنانية ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
تقول ال�سيدة بزي« :مت تدريب املر�أة ،من بني جملة �أمور،
على امل�ستويات الإجتماعية واملهنية والرعاية ال�صحية».
وتتابع« :ر ّكز التدريب على مهارات التوا�صل ،حيث تع ّلمن
كيفية التعبري عن �آرائهن ،ولكن الأه��م من ذلك كيفية
الإ�ستماع للآخرين ،حتى عندما نختلف معهم .ومن بني
اخلم�سني ام��ر�أة (�أع�ضاء اللجنة) ،ك��ان هناك ما بني
ع�شرة �إىل ع�شرين �سيدة ممن ّمت متكينهن �إىل ح ّد كبري».
وقد تطور امل�شروع لي�صبح اجلمعية التعاونية للت�صنيع
الزراعي يف بنت جبيل ،التي تهدف �إىل حت�سني الظروف
االجتماعية واالقت�صادية للأع�ضاء.
دور المرأة في السالم واألمن

كما ان وج��ود الأمم املتحدة يف اجل�ن��وب �أوج ��د منربا
ملناق�شة دور املر�أة يف ال�سالم والأمن يف املنطقة .وهكذا
مت ت�شكيل جمموعة العمل للنوع الإجتماعي (اجلندر) يف
عام  2012من �أجل ابراز ال�صوت الن�سائي يف ق�ضايا
ال�سالمة وكيف ميكن لهن �أن يحدثن فرق ًا.
اليوم املفتوح ال�سنوي ب�ش�أن امل��ر�أة وال�سالم والأم��ن،
ال��ذي نظمته اليونيفيل ،م ّثل فر�صة ملجموعة العمل
للنوع الإجتماعي (اجلندر) للتحدث مع م�س�ؤويل الأمم
املتحدة واجلمهور.
تقول ال�سيدة بزي« :كانت تلك فر�صة جيدة جدا للإ�ستماع
له�ؤالء الن�ساء اللواتي ميثلن عينة كبرية من جمتمعنا،
فكانت اخلطوة الأوىل لهن للتحدث والإ�ستماع �إليهن».
وت�ضيف�« :أقنعنا الن�ساء ب�أن يكنّ حازمات ،و�أن ال يكنّ
ا�ستفزازيات ،حتى �أننا و�صلنا اىل مرحلة �شجعناهم

فيها ع�ل��ى ال�ع�م��ل يف امل �ي ��دان ال�سيا�سي وال�تر��ّ�ش��ح
للإنتخابات البلدية».
مراكز آمنة لضحايا العنف الجنسي

�أحــد امل�شـاريــع احليويــة التــي �أجـرتها وزارة ال�شــ�ؤون
الإجتماعيـة بالتعاون مع اليوني�سيف وجمعيـة �أبعـاد،
وهي منظمة غري حكومية تعنى مبكافحة العنف �ضد
املر�أة ،هو �إن�شاء ثمانية مراكز �آمنة للن�ساء والفتيات
اللواتي تعر�ضن للعنف القائم على �أ�سا�س اجلندر يف
جميع �أنحاء البالد.
و�سوف يقوم مركز بنت جبيل للتنمية الإجتماعية
ب�إدارة املركز الآمن يف اجلنوب .ويهدف هذا امل�شروع
لي�س ملتابعة ح ��االت ال�ع�ن��ف وح���س��ب ،ول �ك��ن يغطي
�أي�ض ًا ع��دد ًا من الأن�شطة التي تقدم الدعم النف�سي
والإجتماعي والرتفيهي للن�ساء واملراهقني والأطفال
والرجال« .ومن خالل ذلك ن�ستطيع �أن نواجه حاالت
العنف التي ميكن �أن نعاجلها الآن يف �إطار قانوين».

أرضية مشتركة

كما حتدثت ال�سيدة ب��زي ع��ن ال�ع�لاق��ات الوثيقة التي
بنيت بني ن�ساء اجلنوب وجنديات حفظ ال�سالم اللواتي
يعملن يف املنطقة .تقول« :ال ب ّد من �إلقاء ال�ضوء على بناء
اجل�سور بني الن�ساء املحليات ونظرياتهن االيرلنديات
والفنلنديات .انه ملن املثري للإهتمام جد ًا عدد القوا�سم
امل�شرتكة بينهن».
�أحد امل�شاريع كان عبارة عن دورة �إ�سعافات �أولية كبرية
خم�ص�صة للن�ساء ،من �أج��ل تدريبهن لي�س فقط على
تقدمي الإ��س�ع��اف��ات الأول �ي��ة ،ولكن �أي���ض� ًا للتع ّرف على
عالمات اعتالل ال�صحة �أو عوار�ض الأمرا�ض.
وتعتقد ال�سيدة بزي �أن ا�سهامات الأمم املتحدة تتجاوز
اخلدمات والتغيريات التي حتققت يف املنطقة ،لت�شمل
وجودهم يف املجتمع.
رانيا حرب – مكتب اليونيفيل اإلعالمي

األمين العام لألمم المتحدة
مقر اليونيفيل
بان كي مون يزور ّ
االمم المتحدة/مارك غارتن

في اليوم األول من جولته التي
اســتــمــرت يــومــيــن ال ــى لبنان
في أواخر شهر آذار  ،2016زار
األمين العام لألمم المتحدة بــان كي
المقر العام لبعثة حفظ السالم
مون
ّ
التابعة للمنظمة الدولية في الناقورة،
والتقى رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها
العام اللواء لوتشيانو بورتوالنو.

ويف ت�صريح له يف القاعدة الدولية ،قال ال�سيد بان ان
جنوب لبنان ي�شهد �إحدى �أهد�أ الفرتات منذ ما يقرب
من �أربعة عقود منذ اعتماد قرار جمل�س الأمن الدويل
 )2006( 1701الذي ي�شكل الأ�سا�س لعمل قوة الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان (اليونيفيل).

ويف مقابلة مع وحدة الفيديو التابعة لليونيفيل ،قال
ال�سيد ب��ان ان التعاون الوثيق مع ال�ق��وات امل�سلحة
اللبنانية ي�شكل «العمود الفقري» لقوتنا وقدرتنا على
احلفاظ على ال�سالم والأم��ن ،م�ضيف ًا ان «ال�سالم
والأمن يف لبنان له تداعيات �أبعد من هذه البالد».

تيالك بوخاريل  -مكتب اليونيفيل اإلعالمي
االمم المتحدة/مارك غارتن

ويف كلمة له بعد ا�ستقباله من قبل رئي�س بعثة اليونيفيل
وقائدها العام اللواء لوت�شيانو بورتوالنو ،قال الأمني
العام�« :إن انت�شار بيئة �أمنية م�ستقرة يف جنوب لبنان،
وموا�صلة التزام الأط��راف وقف الأعمال العدائية،
وزي��ادة قدرة القوات امل�سلحة اللبنانية ل�ضمان �أمن
البالد  -هذه هي العنا�صر الأ�سا�سية لنجاح تنفيذ
والية اليونيفيل».

من ناحيته ،قال اللواء بورتوالنو« :يف مواجهة
ّ
التحديات املتعددة التي تواجه جنوب لبنان� ،شكلت
اليونيفيل رادع ًا قوي ًا �أمام ا�ستئناف الأعمال العدائية».
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كما دع��ا اىل الإ�ستخدام الف ّعال وال�ه��ادف لليونيفيل
لناحية منع الأعمال العدائية وعدم ت�صعيد التوتر يف
اجلزء اجلنوبي من البالد.
و� �ش��دد الأم �ي�ن ال �ع��ام ب�شكل خ��ا���ص ع�ل��ى � �ض��رورة
اال��س�ت�خ��دام امل�ستمر ل�ل��دور البناء ال ��ذي ي�ق��وم به
امل�ن�ت��دى ال�ث�لاث��ي – ال ��ذي ي�ضم ال �ق��وات امل�سلحة
اللبنانية واجل�ي����ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي واليونيفيل – يف
ت�سهيل املناق�شات ،واحل �ف��اظ على الإ��س�ت�ق��رار يف
منطقة عمليات اليونيفيل وكذلك ت�شجيع الطرفني
للإ�ستفادة من هذه الفر�صة ال�سانحة التي يو ّفرها
الهدوء على طول اخلط الأزرق من �أجل حتقيق تقدم
ملمو�س على الأر�ض.
اجلنوب 19 18

المقر العام
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون يستعرض حرس الشرف التابع للكتيبة الكورية لدى وصوله الى
ّ
لليونيفيل في  24آذار .2016
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المقر العام لليونيفيل في  24آذار ،2016
خالل زيارته الى
ّ
قال األمين العام بان كي مون ان التعاون الوثيق مع
القوات المسلحة اللبنانية يشكل «العمود الفقري» لقوتنا
وقدرتنا على الحفاظ على السالم واألمن في جنوب لبنان.
تظهر في الصورة دورية مشتركة من اليونيفيل والجيش
اللبناني في العديسة ،جنوب لبنان – كانون األول .2015

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

«نعمل معكم»

مــن تــدريــبــات مــشــتــركــة لــلــشــرطــة الــى
الزيارات الطبية .سلسلة جديدة تبث عبر
ّ
وتسلط الضوء
محطات التلفزة واالنترنت
على تعاون اليونيفيل مع القوى األمنية
اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني لدعم
المجتمعات المحلية والحفاظ على السالم.
يــعــرض الــبــرنــامــج مــرتــيــن فــي الــشــهــر عبر
 NBN، OTVويوتيوب.

أدخل الى موقع unifil.unmissions.org

لمشاهدة وقراءة التقرير اإلعالمي األسبوعي
حول أحد األنشطة التي يزيد عددها على
األربعمائة التي تقوم بها اليونيفيل كل يوم
في جنوب لبنان.

flickr.com/photos/unifil

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

_@UNIFIL

facebook.com/UNIFIL

unifil.unmissions.org

